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AssemtJléla Nacloóal Constituinte

- Os rendimentos do trabalho aaeaj ar-fadc serão
tt:lbutados exclusivamente na fonte.
§
Ficam isentos do pagamento do imposto de ren
da, os rendíncntcs auferidos dos cofres públlcos, pelos ar-o
sentados. inativos e pensionlslas
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JU5TIFICACAO

artigos, parágrafos e i"lcisos ecaãxc relacionadoJ1

1'"

J'

do Antep1='ojeto do Senhor Relator

BUbstitua-se a expressão "quarenta e oito horas" por setenta

e

-- As medldas de no s sa prcpcsfção , se não estivessem
.ilnbu!das de c;onteúdo de Justiça social e redí s rr bufção
de
renda nacional, ainda ser~am~umn racionalização do processo
de receita e gastos. eliminando_se d~storções eustentes, já
que a classe média brasileira enfrenta uma das mais pesadas
carpas trlbutárlas do mundo.
A aposentadoria. com a pensãc , nos parece um direito de ccnpcnsação pelo tem~o de contribuição. Não é jest o I
nem racional. após ccnt.r-Ibur r , como condição p r-évLa para ape
sentar-se, durante. 35 anos, ccnt.Inue a ter os descontos se
bre o que lhe deve a soc-iedade pelos. seus anos de trabalho f
participação social:
í

Art. 4-4-6, § 19, § 29, § 39, § 49, § 59, § 69,§ 7 ,
<jJ' § 89, § 99.
Art. 4.4+, incisos I, rr, 111, IV e § 19, § 29
't'I1/ § 30 e § 40,
Art. Hti; § 19 e § 29.....
l, ..

EMENDA MODIFlCATtVA

jB1, § J.V

~

~

.EMENDA SUPRESSIVA:

No Art.

001

duas beeas'",

A IDOdif.1cação faz-se mister para restaurar o que foi

decidido na Comissão lIl, que fixou em setenta e duas horas e t'.ão
em quarenta e oito, conforme alteração produzida "por ofIcio· , o t
prazo para a prolação da sentença pelo juiz.

JUSTIPICAC>':O

rial do País, "COI'l cinco .ner.:crcs indicadcs pelo Congresso '\acicl"'al 1
e cinco o:err.brOl> pelo Poder E)"ecutivo, ccn a íir.a1:l.da':e de apresó:;~~rl
os estudos e anteproJetos de redi'\>1são territorial de PaIs e aFore _
ciar as propos~as ~e criação de Estados e outras ?&rti:Jentes
que
lhe se j am apresen;~das até 1:,,0(dez) dias, após a sua instalação.

BrasIlia, em" 28 de junho de 1987

EMENDA lPOOOO2·5

No art.

Sul e TapaJos; no art.
Amapá em Estados.

COHISS1i:o DE SISTEM1lTlZAçA:o
IE.n/~UITI'ItA;l.

ãa Comissão de

das referidas

Dis?os~ções 'i:'ra n s,itó-

transíor-rnou os Territórios de Rorail"la e
-

Titulo

Compete ã comissão de Sisterr.ati:zaçào, pelo pará
grafo único, do art. 15, do Regir:<ento Interno da A.N C., além
da

irresponsabilidade da União quan-

Tal preceituação entra em fJilagrante conflito com outras
do ~pro)eto, a saber; a do art. -ee, § 29 e a do art. ~, I:tI,
Bl1nea " ",
• $;{
IV

rll-Art.

tê~~7a e eseebeaeeeu re;ras de funcior.a....eaco e os arti<;cs ~, ~

e w., seus paré:grafos e incisos, qt.e se aneec ãpem aos estJ.âos.;.?::,,2
veda a criação da cc-ni ssêe, as propostas de criação, de~=e logo, :i
caran p:re:;lud;caéas e cu:'".pre ã. Cotilissão de S!.st.e..,at:l.:zaçã:: o,] s\ ...?=i-

~I

.J&S

O conflito do art. -a& com o disposto no § 29 do art.-ao
está em. que, fi$ando este último dispositivo a responsabilização
dos agentes públicos pelos atos cometidos e m nome do Estado, tan..
to impl).ca em reconhecer a fixação, ai, no M4:eprojeto, da xespcn
sabilidê!lde do Poder Público, mornenze quando, !!!. ~, c~e-lhe
a fisr-alização do comport~nto das instituiq.ôes financeiras na
execução da atividade autorizada. De outra parte e consoante o
disposto no art. ~ 111, a' responsabilidade do P~der Público se
ecrne mais evidente, ao estabelecer esse preceito o direito
de
todos de obter do Estado a prestação tutelar e Jurisdicional necessáriê!l à plena eficácia dos direitos graan tidos em outras par..
tes do ~pro)eto.

1;10 Reg1ne de Prccr Ieoeoe do Sub-sol::: e ca Athida de sccnõ-nrca ...

No caso da criação 60S novos Estados, ccor reu uma clara contradição entre o artigo 440 e seus parágrafos,
que
criou une ccmí.seâc de RedJ.\isão Territorial do País e lhe deu ecctpe

to aos depósitos e às aplicações nas instituiçoes financeiras.

mir o art. ~ ou os ar-exe , ~1"W~e~
'-Ivo
lf40
Processl.J.lnente, pr-ava Lece o artigo ~,
foi aprovado em priJ"leiro lugar.

r-:

P~~o-Un-1-co - Os bens públicos não serão adquiridos par
usuceo ãc

P2~;;'"""]

[!J

JUSnFICACRD

p:r;j' ;6ffiJ

nê-ee ao § 19, d'!. artigo

D psaac de dez

r,1'7

Fed~ral

~

no ou rural nas dimensões consignadas no art ;±S deste ~
- projeto possa se tlabilitar para adquirir o domínio, através
de requerimento ao Juiz. que assim o declare, per sentença,
a qual lhe -ser vf r-é de titulo para matricula no Registro de
a seguinte red.a-

Imóveis.
extensão do pra20 para dez (lO) a"os possit111
tará a que o propriet.ário -legitlmo tenl'-a !'la.!s t:"õ,::;O ~cra per
der um seu imóvel, unicamente porQue foi ocu;:e:c serr sua o;;..=.

BrasIlia ê a caFit~l da República e o Distrit
GO\ erno Federal

é a sede do

1

JUS TI!' 1 C 1> C-A to

COMISSÃO DE S!STDlATIZACXO

..
tua~ões,

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROOJ;;TO DO RELATOR

2,U'/ a

seguinte redação:

"Art. ~

,'

- Vincular

t preciso co:-- .c"liloreza_ dis't.irgl:ir as duas S,i_ - ,
&selarecendo a conC::l.ç'ão de BrasIlia ser a capital
da

I

.

.2.9.2..

receita de natureza tributária a

órgão, fundo ou despesa, -re.ssalvadasaas e~
ceções previstas nesta Constituição".

EMENDA lPOOOlO·6

r

SENADOR

VIRGIL10

COMISSP.O

TAl/ORA

Emenda Substitutiva ao
DE

DE
tO

SlSTEMll.llZACRO

rr";~;=j
r;;~~

eto çtgl~RMUud

5eçã,o

JJl'

145

~i
Art }6

DISPOSITIVO EMENDAOO

ArtO~

_
§ 22

••• , ••• ,.

I .. um terço, indicado pelo Pr_esidente
da República, com a aprovação
ao

Suprima-se do KM-ePI"oJe.to:

.';>~""

DORES PUBLIcas -

IX

Da Fiscalização Flnanceira, Orçamentária, Operacional e Pat2',!
monial

SUPRESSIVA

Congresso Nacional

do Cap VIII, seção II- DOS SERVI
o termo' rUNDAçOES

I

JUS T I F'1 C

Visa

...,.d./ll'I~I"'''lo

eH.yule"".<ov'uIo

SISIEHATIZnçAO

EMENDA

FERES NADER

Deputado

dos arts.1J} e
faz-se necessária a retifici!çã ~o ;exto
do item :t do art. M~, para aJustá-lO a essas regras.

EMENDA lPOOOQ4·1

:

..
'~"'~""'IC

COMISAD

BraslHa, em 28 _de junho de ,;1;,987

r

EMENDA lPOOOO7·6
.~ ....

O texto obJeto de roodifical;ão 50 ressalva
a "repa:l:tição do produto .da arrecação dos irt'postos ttencion.!
dos no capItulo do Sistema TrilJutárioNacitmal". Como
o
~projeto consagra outras exceções, como, por exemplo as

sição.

I

, Rez:::clica e do Distrito F'ede:-a} ser a seêe ôe Gc' (0=:10, a :it" de
evitar ~interpretação dúbia, conceituanôo perfeita:-ente a capital
da Repiíblica e a sede do Governo ..

..z9.z.. .

(10) anos que constitui um t.er-cc

m~ior é mais consentãneo para que o ocupante ~e~i"\o...e l u~b.!

A

CONSTITUINTE: RENATO VIANNA

Dê-se, ao .item I do art.

í

o dom1nl0, podendo requerer ao Juiz Que assim o declare,
por
sentença. a q'ual lhe servirá de titulo para ea t rf cví a no' Regis
tro de Imóveis
-

que

EME'I'DA SUBSTITUTIVA:

•••,,,lo

Aquele que, não sendo orccr e t ar j e de lmc"i:I t.:,C,.r,:'
í

çãc:

~l.',,,

•

DU rural, ccs sur r ccec seu, PO! dez (IO~ a-cs
i"~'"
ter rupt os , de boa fé e sem cpcs çêc , ,ir>ével urbano ate 2.5: 11'2
(duzentos e c Incüent a metros quadrados) de areêi,ad=!ui:ir __ 'te-é

I

í

EMENDA lPOOOO3·3

•.•,.,.....

3~()

/

-EMENDA lPOOO06-8

BrasiHa, em 28 de junho de 19811

'~I

VIII

ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA
Capitulo 1
Dos Princípios üe rars , da r nt erveoçãc de es t eoc ,

DA

elaboração do r:reâmbulo, co~tibil~as disposiç.ões aprovadas nas
Comissões.
CompatSbiHzar é evitar o contraditório e optar
pelo ob,etivo de maior alcance ecc a aã ou econômico.

JUSTIFlCAÇ1i:O
do -Am::opro)eto do Senhor Relator

m

Sistemat!zaç~%ra

tz-t,

Emenda suus t.í tut íva a~ojeto de ConstituJ.ção da
Com!ssão de 5lstematJ.Zação

___,

EMENDA SU!2~SSIVi\ ,1et?J&7P
SUPRIMA-SE O ART. }9õ DO Mõ'BPROJETO DO SENHOR RELATOR.

EstaJ::elece o art.

~,

~s, entretanto, jã deixou criado o Estado de Tocantins. no artigo
, criou ~is os Estad'c;s, d*ª senea Cruz, Triângulo, ~:ar~r_"'ão
do

CO~STI'l'UINTE RENATo VIANNA

=--------

1~09.2

EMENDA

Nas DispO~7.~es Transitó:::'ias do ·.T"ts?rc)etc
do
Relator. foi criada no art. ~, a cceã esâo de :ReõivJ.são '=e:rr.ito _

A'~T

I V A

assegurar o direito adquirido ao exercício
Fundações, E- RECONHECIDOS ATEI

_Já existente nas atuais
HOJE.

JUSTIFICACAD

o

controle exercido pelo- Congresso Nacional na a?ro\!~
ç~o. de UIjl terço dos Vinistro!O do Tribunal de Contas dê UrHlC,OE!..
mite uma participação mais amola de Poder Legislstivc no <iludia:::
processo seletivo" daqueles dirigentes.

Er$IDA lPOOOO8-4

EMENDA

ADITIVA

AO ANTEPROJETO DO RELATOR

§.:;Jl

j:5(,

Acrescente-se no item 11 do Art.
após a
pressões ''''0 i tem anterior": "que sOmente será adro! tida em ca
EMENDA

rãter complementar".

ADITIVA

:L1d
, JUSTIFICAçI10

DISPOSITIVO

EMENDAOO

Art

~

.27t>

'3-J8

A Emenda visa tão só compatibilizar o te ..to do art.

Inclua_se

no Art ~. os seguintes psrágrafcs'

~ com a regra, ou melhor, com o princip10 da comp1enentaried,!

dade da atuação do cap! tal estran?eiro no desenvolvimento econ§.
mico, constante do art. 3Q1t do me.Broo AnteproJeto, originário do
art. 49 da comissão VI.

Ar~o ••••:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Emenda Modificativa

43!J

Dispositivo Emendado: Artigo 4:90! e seus §§ 1 11• 2 11 e 3 R
1[95
.fVto}t~. o, passa
O ./I.rtigo ~ e seus §§ 111. 211 e 39. do
a ter a seguinte redação:
S:L
,
ART. 432 - As terras ocupados ~elos indios gozam das
garantias
previstas nos Art. ~. inciso X e llI!&, inclso~
I!.
tra 1111' desta Constituição.
sl(
~

n.
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• Assembléia Nacional Constituinte

.JUSTIFICAÇÃO

•

5f.t
'*'JJJ
A emenda o,ra apresentaJea é uma contr1buig&O para metticrinteligência e organicidade do fexto constitucional. De regra, _ o
A~t. e
aeua parágra.fos, sequer caberiam figurar na ccnatn tu t ç ec ,
uma vez que o Art • .A6"'. inciso~. letra 111" do Anteprojeto,
ja
prevê que a União legislará sobre populagões indig.em:.s!.~lnctt..3i.Je
garantia de seus direi tos. tudo combinado co'n o Art • .A:r, !'}0150 X.
Quanto õ. referência feita pelo Art. ao subsolo, e eVJ.dt'f!.
te sua inadequação. de vez que a matéria é tratada em termo final
no Art. ~. ãnc ec VIII. ao dec Lar-ar- inclt.1do entre os bens
da
União, oâ recursos minerais do subsolo, e no hrt. ~. inciso.x-P-;
letra "1". ao atribuir à união a ccmpeeêneaa para 1~gls1ar (~~2,rc
Os meS1lQS bens.
justlf"ica_se a apro't1açào da

,

CO\t1Ssn'J pC SISTEMi\T1ZA;A'J

I

, Emond' ad t Lva "ara acecueçêo
na scosc t ivc Em,:<nd ..do • nr t ~
í

í

POI'" estas razões,

.C!U.""CfY'I'Io/IO'... &UlId'

~

J~
subat r tua-se o nr t
te :

__
EMENDA ADIlIVA

Jo

..

SENHO~

RELATOR DA COmSSAO OE

SISTEMATIZAÇAO. VISANDO A ADEQUAÇ'AO NO DI5 005TO NO ART..,2..J.&"
PROPDWiD A SEGU1NTE REDAÇAO :

:rej'

0634

- us

m!:.!m'Jtos co Ministério Público,
aos qca ts 51'! aeaeçcre a inj~pen _
dênc ta fun:::oinal, gozarã'l das M-"!~
mas aer a-rt as , ve-icme-itca e va-itaaens conferidas ees maglstra1os"
bem co-ne Dat'i!:ja1~ de r~gimes
de

PP.]O de tpxto segUI!!,

{:!'dO Anteprojeto

_.:.,

,U,~/ ~,,,."'.~l.

ANTEPiWJETO DO

presente

í

emenda.

3D - O acr c .. e a t eeenre- dos cc teec i e s do I;n~;gia hlC'r8,;;:.
Li ce I; e p,:,EQL,!Sâ e Lev ra ctF re cur sc s p j ec c ce s m.i"1o::rêi.i~ semeõ't", ccoer êc spr e re ruace s Dor e nnr e s s s r-ac c-e i s , m~:::lia"ltt;
autor.Lzação ou co"1cessã::. da umêc , na forma cs 1"'J.

ART.

í

provfme ...':o inicial do? car re t ra
,
com a car t Ictoeçêc do Pude r Judl,

í

§ ]'2'
terr er

ciário e da crcem dos Advoga:los '
do BrasU e oroeoçêc , remoção,dl!,
po'ibilidad~ e enoaentaacr ra
com
a dos crçêcs judiciários corres _

"as aree s defj.n1fC:ê: ee-c r5~)'â ti': -rr cot e a r e
.!r)~:g'Jra.!". ti J'!l da snor a CO"'r:2l;,.,o.;~ar'1"'-·';: sccr e cu _
_

trcs r ecuí s ãt cs , seg"l"lc'~ o t rcc cl: ati"'!da:::~
s..e 10:.allzscêc , senor e nc s ent ...do oe tcr rarec er e ~cc"',:,".i:;" Ot"S"rV3r
Os jnl~r~s:."'s oac rcnef c •
lO

y.u-

Emenda scpr-eserva

~

D1spoSl't.ivo Enendado - Art.

§ 29
- Deppnd"e d~ cr evr a encêocte da ccnl.Jddac,:, ltldígpna i nte reaaeoa , a aut cr a aacêo ou ccnceeaão ne r a IOxplClraç.::.o '
c e r ecu r scs mane r a Ls , era terras por e i e OCU['";:;dãS, as s açur aca
a sua oar t s c roaçêc no resultado da lavre, na forma da l"'J.

O Artigo ~ d~projeto passa a ter a seguinte redaçã.o.

"ART.

;r52 -

Y,z,s

As terras ocupadas pelos ind10s aio eeeear-eeas à sua
posse permanente, cabendo-lhes o lJSuí'ru't"o
excluSIVO
doas riq,uezas- nat....r er.e do 50113, das utilidac.'15.
nelat,
existentes e dos Cursos flUViais, r-eeeenveee o di:-e1
to de navegação "
-

~a

~ do deser-c oj vfment.c e3-~omico

Pa~s,

pt'~sant~

ou seja, o

C;U'"

d~sde

QUI; elo:! t",nt-a

r~strinç;~

5'=

co'!'

,;P.~iC:f:'CIS -~

!;s-:"õ .. d~QJação,

da União no Artigo~, inciso X. e s~bre e:as a Unià: es-::.á ~m.·~E
'tida do poder de lee:'slar, C07\O dis>,oe Q A~':tgo ~. ir.:::isc ~.l:,
'era .. r...
"I.:J!.I
$:'1
~"1-\\1 ..
Ader:ais. o A:'tigo ~, § 1 2 confe'te à união a t'1"otcçãc ;J"S
terras, instituições, pessoas, bens e saúde dos_írcl!.o=,. il"por.::,g
G~, d~s'te :foma, q..1~ se adote a via da legJs)c;ç.z.C' or:::':--:.ric:
para
regula:- a r:-atér1a, cano :,e:::o~~nci& a boa técnica corE:'~-:Jci"'-a::'.

n~m

po:!rlila,pc~r

ciona1: ns exploração

I

..

de"erâ ob'?dier!;:.! a estral"'gl;!l:roS

.!:!!!!

I

I:
f?

e no apro\''''ltall',~nto d~ um b1'-m,qu"'" a ..

nd

Por estas razões, justifica-se a aprovaç:io C!3.

presé''lte

rrr'

.....,..

Pil:O?Ot.HO li SEGUI lHE

pr:;::.~ntr: ~menda

..

marca do RIO Sào frêinc:isco, dl:>5l1g!

~u;:;.,.oc:.;..

Emenda Modificativa

s.a1
~rojeto.

Djspos~ tivo Emendado: Artigo

_
çao:

I

~
Y:1.f

O Artlzo

do

_

I

tentes e dOE eur~os fluviais, ressal\.a::c o d1
reito de 'lavetaçao."

1

:uo:sseri::za:se.n~ea·s :a:ie;iddc:dle~C~e~::~~~~ i

JUSTI;'IC}CÃO
A exclusão das ezp:-ess5es "eYc~u'Sivo". a?és a
pala\:,a
USLl!rl..~o. e "do solo e st.bsolo", a;.ós as palavras ~
~

1

I

r~~i~'~:~;~~~:~~:';:~~;~~~7.~:~~ii~~m~:~~::C~~~~;·:;:c~~:;~~r;
resulta docc"'Ifronto co

,q, X.
'i.:b

A:'~.

CO!l\ as dis?osi,;ões cc.nticas no

Aliás, o Art. sequer de ....e ria CO'lstar do teyto

rirt.

cons:~t!!

;~~~~~~ad~:d~nii:;a~:\e~~l~~o~~:·~:':Yd:s:'~~:'::~~~~~~Q: c~~

C\lrs()2, m1n~ra.is ~e metalurgia e sobre ?Clpulações indiEc".lS ~ ga:-M
tias ele seus direitos. Em cCl"secuência, a emt!"lCa se f~z
nc:c"',,:::~
ria para estabelf:!cel' orSaricida::!e ao teÃto consti tucianol, sob co!,
se aspecto, conpatiblliz~ndo-o co"! a sua estrutura dc:-a:,
t~!"':~2
eomeUda oi Comissiio de S::'ste~ma't"iza ...ão.
Por estas razõc~. justi.fica-sc a aprovação d:1
emenda.

pr~s"'nt.c

do;

Trsg" trais u«<a v.;:z a CO"'E':C~'-=;~:' da .tlss'?rt)o:lé .~é
cjcnêl Constll'-'lrt,p to:::rs c:w'" fc. ct'Jt:tc
I=:rc:;;.tc Ol; l"i C(,t>;''''tl"er",tê:! ",Ç- SE , d-= 19=:: , OI; lf~-"'a l ....i~~a:~,ê êi::~\SC~ N!5 C.. \""r -

=::

EHENtll, SUBSTITUTlVA PAr.A AO::QUAÇAO 0'3 TEXTO

Dê_soe ao Art.
redaç~o

"Art.

~ do ~proJeto

~as COll"lss~~s P"'rrrê"lF-r,tl;~ e qw"" ét""-C1" é:':S a-5t::.::t o: pc\t P::'';'',Ô:
buc&nO . a reicorc:or&çi:.o ãC Este&= d" =O;-:"i:ir:,v:C d:: t'=:rritl::rlo c's
antiga Cor-.. rcG dc Rio SS:: Francisco, d""sl.1çac:: da antigii Pre.in eia de Pernalrbuco p..,10 De't"fF!to dp. 7 00: julho do: 1824
Perr,ambuco foi e co".Un,Jêi Sl;l"d':< vltjl'ã d~ l.r.a G:'!\':.

do Soenhor R-"!lator a s<;,gufnt.e

'11;3
1t5'9-1Js atuais Integrantes d) Quadro suplemen tal' dos Hinistet10s Pú~licos
do Tra -

I I

JuSTlrJCATlV'

l~xto
.

[i~lô

A Emenda \,jsa, aOer!c;SlT;lnt~ Df~r~c"r 11g'!.2xa corr.;!çãc ao:apro\ado
S./bco1'issàe dJ PcC:=r EX<?::..Jtlvo, t'1?::l ass:ll" "
CC'li:!.SSEl:! da Drgao1Zsç2D des P.)d~re; f:: SISt'=~3S de G:;\'.o:r-.:,-

p~la
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passa a ter a seguinte red.!,
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<:ado
:forme se vê no art:',;;;o~, inciso VIII, e -atl'ibuic.o a =::'a e in::.:.:;
bênda. de legisl<:.r sor;ft' Jazidas, mi'las, outros rec;_r:,cs m~ne:-a:;
. e metalur.;,ia coro;) ver;; res.:.laC:o. ade:-qu<'c!a."ente r.o titu~o que versa
sobre a Econol""ia, de- acordo CQ'Il o artigo 4it inciso X:X, letra IIi".1
b~

a

~<J;

~ , para Q'Je, e'1l razão d-3. prop:ia na::ureza das funções do M.loistéHo Publico comI) fJ.scal da trd e da SQ_
ciElda1e, ~ • n; :l'Hl , de",p. se posicionar em d~fesa d,;! a'llbos, possa ,oir a atU1.f e'1l ca1'gl)s em comissàJ e no mag\sterio, v~da"'ldl)~s'1!: o
ex,:rc!cio cO'bcomita'~e d~ cargos <P. funçõ?s efetivos Que, aí silll •
rea'.Jltaria'll em aCoJmula~ão ilegal

.. siç;JÔ d~ n:;,vz:; ~c.r,~qQii3s, ao tpr cc"'~ dssoc':'ndo Minor 1t I ~
no o caf\ilã] ~-;'tra"'lgoel;o Por estas raZÕ~5 justlfica-sF! a

I

para

las.

I

o disposto no Artlgo or .. Emp.ndado ,

AdF-malS a PIllPrr.sa nacional lll.slto lucrü!'.!

l!prov.aç'do da

n!:.!~essaTia

se esclareça que 11 oarticíoa~ã:>
do poder JUdlCHhio e d>l ot'd,~m dos lIjvogatjos do Br<l'ii1. dLz res P':!ito estr1tamnHe aJS regimes do? p:ovim'~nto l.nicial da ::atr;;!ira '
do M~n~steno Publico media,,':e ~cncu:so público de pro/as e titu-

nfi

as forças t10 CClPital p.strang"'íro sufaca.ão as do c-at'Jt<1l

TlU'~:"'U;.'---------J'
:fS'2 e seus §§ 1~. 2'. e 3',

JUSTIFICAÇÃO

Apres~nta _se

mJllvos fu'da'tl';!'tais

"''TIor;:p.nC::lm~nto

Ao

fÇ7~'6~

As terras i[upa-;:i!s pelos índios. são d.g:fi.,i~as co':ta oe,,'i

dI> lucres,

cond.sção d"t

er'''p"''''l

Suprimam-se do _projeto o Artigo 432 e "'~S §§ 1'. 20
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Emenda. Supressiva

r

30f, pp,:m:.V a~ p.~trê>r.;;"'~=:. ~;':':.lCH;'c,; da ~YDlú;:~""l

çsü dos rec_rscs lTIiop.r<tls,

errenê:...

Dispositivo Emendado: Artigo

b) receber • a QU'11QlJer titulo ou rl1~texto.
perce"'ltaa?tll de custas em qlJallNer nroceasoj
cl oedrcar-ee á mllitâ"cia poUtico~partid.!

Os resultados mir,"' ....
rai$ s.ão definidos D~lo Arl J;;i , do Ant~OtoJetc corno
bP.fl-S;
dó União, portanto, merecedores do:! regulal'l'!ntação d~ carat.o:t
perms"F!r,t.e, CO'l'O ~ ti da Constltu:l.ção •
Ad~:rais, a dp.finir;.âo d'''' >:'1'ócro::só naocr-o] .....pr':!~:l I
daao !ar ....

v~dações

a) exercer, ainda que e:n dlsponlbllid.ld<?,ou _
tro cargo ou f'unção , exceto c s 'e'\'l comlssãJ
e
oe Ilto1alstet"io i

A cr...sr·ntl:> Er'll'rd"J, tom por fin.,]ir:;::!p
ad"'Q'.Jl:lr r:.
o seu texto ao cb jet Ivc mar or cue resulta do eoteorcjet c , s::
g'.Jndo a norma do Art. 30Q.. o qual distiê~ que os Inve5tim~n ....
tos de capital e et.r ançej r o serão ad':litldos como aç"'nt~ ~

.tUSTIFICACÃO
presente emenda supr-eeaave visa co",patib~:~2.ar ou eee
Qual' o artigo el"enda~~IIFo1l o al'tigo 47. inciso VI!:,cc,binac~ cc:;;
o Art~e:o ~, io:::iso ~, letra "i".
Na verd .. -:e, as l'J.ouezas miTle:-a~s do subs:.lc .Et'ós~ se:-e"
13eflni:;'as COI'l'C ben~ <ia União pelo lN:isc- V!TI. de. 6.:--:.i.2.o ~. r,,:,:'~
cera-,. no QUo' 'toca ao~rl..o apro .. oi t~.Jiltto c;. tra~a:-~r':c ::.rev:.S''tc "1~
letra "i". do l'"lcis:::,m~ do Arti80·~, o qual oeS'lC'::a;;. ;r:=.~i-:-:'a
do â::::'1tc constitucio,al, para o da legislaO;$o C'rcir.ã.:-1a, at:-i
buincio à u.... ião a tarefa de fazê-lo.
N~m ~potler!..a o aoroveitanento de r~cUrsos Mir~:-ais que ;
objl'to de poli tlca ecc;"ômica e. por Isso passivo de r.:.. ~i'nç3S co:::
O deco:,rer do teM?C. não repre:.=:entanco ma~éria q..1C oe.<l ser infle
x!velmcnte, tratada a nivel de Constituição.
....
A

Por estas razões, justifica-se a apr-o\lação

ncndentea •
Paragrafo ueree • Sâ:s as seguintes as
la ::tu~ es tãc sujeitos:
'

te"
A Lei n Q 6.789/8'J , de 28 05 60, 1"-"!f.:struturo_ as caI' relras d) tol.lOl.sterio Pú~hco d3 U"'lião, junto a J.Jstlça d.J Trat:l
lho e t1.tlltar, efetivan:lJ os substitutos, que, atraveS dJS a:tl
g,n 79 '! 129 , tJ3$sar~rn a lnt~grar um Q'.Jsdro supleÕl,:-.tar, vej;"l_
da, tod~via, se..J ing-~sso na carreira Tais substih..tos, res S3lte-Se , Q.Je não substituem a nIn9"p.ll, ficaram ~st:!gn3dos ....a
rl'~sr<; class.~ C 2l! cat~got"ia ) • sem dn"'lto à pror.;,çào, torna"",_
do)-s~, aSSIm,

UMa m?djda dJs!:rimlnatórl.a. v?z qu~ t~'ll as M"'Slilil5
obriL"3:;Õ':S e ;j~lIef"s d:ts r:J~r.,~ros da cõ.rr~lra, mas n~:l os /"l;$l"':,s
dlrp1tos Por oulro lad~, p,dtotm ser n::O'll;l<l=los Juizps dos Trlb..l -

Par outro lado ,podem ser tlom~ados Juiz~s dos Tribunais do Tra_
balho, COll::l Já o:prreu no lho de Jan-l?J.ro, CamO.lnas e Salvador
A exUnçdD d, Q(Jé:tdro SUOlementar , e

I

pn

conseguinte

I

D3ssa2

do seus m:m':lros para a carreira nã:> trara q'Ja]Q.Jer Ô"'lUS aos C":lo_
fr~s p1.lb11c:;)s, e , n~m ta'r,Z)oJI:;-O pr~julzo aos ja ef~tiv~.s , pois
Que sera respeitada a ordem da antig.Jldad~
ASSiM, a ajoção cb
dlSDoSltivo ~"ll discussão nas DJ.SDosiçõ:s TransitórIas, e ffi"'di_
•da d~ inteira justJça , DaSS3ndJ os SO;,,:S 1Il:'TIbros êl Integrar
carrdra, resp~ttado o direIto dos CÍ'?:I",:HS
cDrrlg1nd~ a tecnlca legislativa

lIl,m=a ,

1E.~~,

esta

éi

E _

lnjustlc;a, que- o passaI" dos anos não ê~õgé e r<iZ spenas rralS odjE
sa Representar,do o SPu povo, n~o poe,=;t'~::; sl.lendãr dlar-tr: o"'la por na::.!; arraigada Que est"'ja, por rntl1S F!stab]o;cd~a Que SP. encon_
tre, PO! maIS irre\l?rs.lvel Qie possa oareC'l:r
Perngl"'t.uco \em, atrav"'s dcs t~l'tC~, s..~r.do d"'"vOrêdC'
e nutiladc F.r, s.o:..J tPl"r.f.c.rio D~ grs"lc'= ~:rt'\I"'l:la que era, o:sts
redu:~dc

;; Ui" área lril.r.lT"a
E tudo H-St., Q..Jas'l: serr,p:r,=, ~lI"j ca!
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lulas De]a Republica
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passa a ter a segulnte redação:

Dentro de doze meses, a contar da data da promulga-

~~\:~tau;o~~~~;u~;ã~~r~t;~~;~e~:~:~~j~~~;sa~~~!~
ag~árla,
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JUS T I F I C A çlÃ O

- rvoce-..r

Sem dúvida, o legislador constitul.nte pretendeu, corr a Art. ~
conceder aplicação, por via de leg::.slaçeo orrll."lárla, àq_eles dia
positl.vOS cens eã rucacneãs ...n suscepe Iveaa de auto-api::.cação Ag~ü
também com o propósito de agl.lizar a b processo legl.Slat:lvc, cor,
essxnaeãe de prazo ao Congresso xacac-taa , de modo que ar a vadeees
fundamentais ao deeenvctvaeentc do pais não perna"leçém
estagna
das à falta de leglslação espeedraea e impOSltlva.
-
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cola,
tecnológlca, industrial. urba"óa,mir'e
ralo de yransporte e do eeeês-eae an'ter-nc e externõ".
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APt:~~

"ART.

Esqueceu I contudo, de :mcluJ..r o setor nuner-ea , Um dos mais
ati
vos e prósper..os- do País e lndJ.ssoluvelmente 119adO às suas neces
sidade va ees , A emenda é apresentada, portanto, para adequar CO"
venientemente a vontade do legl.slador const1tuinte ao texto cbns
titueional.
Por'estas razões. justiflca-se a aprovação da presente emenda.

Emenda Modificativa', para ad!Quação do texto
Dispositivo Emendado - Artigo ~
O Artigo ~ dq Aftt;e.projetQ. passa a ter

1<:1,

ção:

.

il.

seguinte red..!,

IIAR!. ~ _ A partir da promulgação desta Consti tuição.

todos os atos que vierem a ser
praticados
tendo por objeto o dO'Ilfnio, a posse, o uso.

a ocupação ou a concessão de terras ocupadas

~:l:Ss~~:~~: ~~l=:se~~~~~~::sn:;~~~~~u~~s Si

extintos e não produ:z:irarr efeltos jurídicos. 1I
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COM]SSÃC DE SISTEMA'i!ZAÇÃO
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ART.

Emendado

~~

O § 22, do Art:lgo

eeçuante redação

fui'~'~

COMISSAD DA SISTEMATIZAÇAO

«>'7

•

do AJ:l.+eproaeto, passa a ter a

_ '. Estabilidade no emprego,garan
lindo-se a lndenizôção por t'=!mpo de serviço, a ser paga
por
um Fundo d'=! Górantla. cust'=!at:-:.
pelos empregadores, nos
casos
de desligamento voluntario
resolvido de comum acordo ou n..
desppdida pOr rr,ot.!. vc CQ'lIpro\ aoc
na Justlça do Trabalho,assl;!Qurã
da a rl;!integrôçào

~7

A lel estabelecerá a per-t rc i peçâo dos
~ndlos nos r-esur redcs r nancear-cs li
quadce da expacr-açâo ele r-aqceae s mar-er-e a s em
2P -

í

terras indígenas "
JUSTIFICAÇÃO

No Anteprojeto da ccmmsêc de s i s ee ...o e i e eçêc se;..-emente os dí spcsd tavcs de tutela dos ar-teres ses 1nd:'ger.as fora r- cc'=:
lh1dcs na J..ntegralldade. para erea tc de r-ent ec- as anspar-eçêes rr'ot.§.
caona s t es- que presxdar-em a eb.~~ração ccns t. :. tucacnea nas cc-c s sêes
Mas o pará;rafo aa do Art. I;!;tf foge a essa regra, p01S õever-i e ter
sadc compatlbllizado com aquelas lnsplrações, uma vez que eraas sêc ceccncea tos vaqos , cone r-esuâ tados cpcr-acacnea s , tende a tornar- a '1:
têr-a e ccnrü a tucse e suf ea ta a deforl'lações em sua apllcaçâo prát::.ca
Allás, a flxação de perçentuals ou quantldade ce fr~
ção não é, com toda a certeza, matérlB constJ.luclonal, p01S
nel;se
campo as flutuações estão SUJeltas à tlranla do acaso. A emenda se
destlna, aSSlm. a estabelecer normat1zação adequada e torná-la co-pativel com os clem.us dl.Spos1tlvoS relatlvos à matérJ.a e aJustada à
melhor doutI'lna constl tuclonal.
Por estas razões, Justlflca-se a aprovação da preze:!
....te emenda.

E/I1ENDA lPOOO20-3
CO~STlTUINTE

I?-

,. Art

~~

~~
cf2S

_ As terras ocupaci;s p~lcs lndig<:r.as g::Züm das ga:oant!as pr'=!Jfstas no ~rt. 1.7.
• X desta CO"lstl toJ:!..ç'ão "
#
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I

qur. a UnH:o l"'g.!.::;]ard sob!'!;: Dc!)ulaçõ:!s indíg':l",as..~cl.;sivn Ç8::'d!:!.1
tia dO! sr:us ditpito$ , tudj c01,bi nado ccn o Art. t:=1 , X •

l'Fiõ~J!1J

EMENDA SUP~ESSIVA PARA ADE:QUAÇAO O:J 1EXTO DO
, 00 SENHJR RELATOR • A~1 )<{, S ~
S"oS'

representação judicial dos Estados e do Distrito federal cceoe tem privativamente aos seus prcc.!:!
radores organizações em carreira com .1ngressO m~_
diante concurso público de provas e titulos

A

jUST]F"]CAJ'IVA
proposição em análise,suprime do dispositivo a
"consultoria juridica" • Talvez p:Jr d~sconhecj,=mr-to da estrutu·
rp administratlv'ãa dos Estdaos. incorrem e'll gtave eq.Jiv~o tl!!.9.
nico e SU3 aorcvação do tp.xto como está acarretada efeitos jn_
desejaveis no bom funcoinam.,nto de orgãos públicos estad':ilis,atingindo servidores concursados e, O Que é oior. serro trazer be_
n"lUcio a Qut;1m Quer Que seja. Isto por quem os sl;!rviços jur.ldi:
cos de rnuitos Estdao$ estão organizados de tal forma Que, ao la
-~d_o dos procuradores judiciais ou dos qUI;! funcionam apenas pera;
te instâncias adminstrativas, militam, entre outros servidores,
consultores jurídicos, tanto Quanto os primdros incumbidos 'd~
f~nçõ/;'s /;,SDf?cÍficas na área jurldica, lp.galmf?nte def!nid3s •
Este é o caso do Estado d~ Pl;!rnambuco QU P possui
uma Consultoria G'!ral e Consulton"as Sf?toriais, valendo desta cal' entre estas, ri0l"isuJtorla Jur.idica da F'azeod3. com atrlbl.!!
çijes especiaUzadas no camp=> do Direito Tributário .e rinancelro. E
mister registrar, igualmfnh ,que as Consultorias dos Estados d~
São Paulo • Rio d! Janeiro, Kinas G"lrais , Bahia • Rio G:-ande
do
Sul, Paraná, etc, são .idêpUcas ao do Estado de PernambuCO
A

EMENDA

('J

lPOOO2~-4

(1

CONSTITUINTE ~~i~·SON GIBSON
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I

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EIiENDA SUPRESSIVA •

i r.EMENDt'-"==!A~1,",POOO,-:,,-=2=2,",-O::...,._ ::-:cc-==------,

ANTEPROJ~TO

.,2.-

e:

rp.fl;lr~rtclaqUf;:fpila
p~lo l\rt tra:'Gda""l'I
ao subsolo
<;l'-;====:::::::==':~~~;;:=~:::::::=====~
ti malpriú
terll'Q I r.(!J.-------.~I ••",~/C~ . . ,t.,~"~lc~ ... $.o
Fi'~6f?J
COMISSÃO DE SISTEY.ATIZACÃO
VIII, e ao d~t.larsr proP!':i"'d;d~ dJ Unjaa
os
'-;==========~~~~======~===~~

Quanto à
• videntp suo in~'QuúçãO, d(l vpz

r':''D'··~

'H."o'n......IoIl"IU...Ii:
COMJSSAO DE SISTEMATIZAÇAO

... §)t" -

tuto dos Advogados aras i re Lrcs , ãnumer as entidades sindicais
Quasl;! todos os juristas brasileaos especializados em Ol!eito do
emprpgado
contra a dl;!spedida arbitrária, sem prejuizo da sobrl;!vlv~ncia
do
fGTS • A proposição a rp.sDP1to aprovada pelo IAB foi convl;!rtida '
em Drojpto-dpL~i pelo Spnador Nl;!lson CarneirO ( n q 3(.6/79 ) • basp.ado na proposta aDre~1.ntada ao IAB por EtP~ Bonfim e Anon
Sayão Romita, reiterada por indicação de Bonfim I;! EugênIO
Haddock
Lobo, que foi rf;!]atada por Julio Cesar do PradO Leite em 1909 84),
mas não logrou êxito I aSSlm com:! os anterioreS, apresl;!ntadas pp.lo
então Senador franco Mo.,toro Alias, como Presidente da Comissão d~
Legislação Soci;l da Cãmara dos Deputados, apolamos, tamb~m sem b.!.
to I a iniciativa do Deputado Pimenta da veiga nos entido de apl! car a todos os empregados o l;'eglme do FGTS acoplado a um sistema d':!
garC!ntia no emprego, de forma a Impedir a despedida arbi trária ou 1.
motivada. Cumpre I todavia, não confundir essas propostas com outras' de fr.ição nitidament,,: demagógica, apresentada pela Comissão'
dI;! Ordem Social, e Que pretende assegurara a estabilidade absoluta
no emprl;!go Isso não existe em nenhum pais.
Por fim, vale recordar a conclusão sobre a Questão,adctada pelo mais recente Congresso Bras.ileiro df;! OHeito do Trabalt.o
( Fortaleza,l987 ) , promovido pela Acad':!mia Nacional de Dueito elo
Trabalho juntamrmtl;! com o 1ST :
"a) adotar a teoria da nuUdadf;! da despedida arbJ.traria,
compatibilizando-sI;!. com o rl;!.gime de fundo de Garan tia do tempo dI;! Serviço. Para tanto, afigura-se rpcE.
mendavel norma legal inspirada na Convenção n q 158 I
82 , da Organização Internacional do Trabalho "
Em face do exposto,paracl;!-nos Que a norma constltucio na! sobrF.! o tel'la, a ser insl;!rlda no elenco de direitos do trabalt,~
dor, deVI;! tp.r a rl;!dação da Emenda sug-erida

do Ant-':!Drojeto,passa a tl':r a seguint p rI!

C0lõ10 n':lsta fas," do Proc~sso constltdr':.'= não ce~"" :!..
menc:la supr"'Ss~vã. mas d~ corrpatlb!lizeção ( ad""Q",~:;~C' ) li 1"'<:i~~=ia
propcsld p~!as COll'issõl;:s. ~ a ~m~nda ora li[H~sr;nta::a u~a ccn~-.!. buiç<io piSra melhor intellgp.nciã f.I organicidad~ do tP>.tO C:;l;,S:'_~,J~
ciona1 • Dp. rl:gr:~tRrct:;;~:" sequer catl":riõ f1gu:-ar na const1tulçê:J~
Ul'fa vez Que o l\rt, a-?H-K • letra "1" • do A'"lt"'p=oj~lo, jã p:evr,:

CONSTITUIN1E NILSON GIf\'sON

·Trab~lho t~m insistido na necessidade de proteger"se o

Emenda Modificativa Dara adequação do texto
Disposihvo ElJ'endõdo - Artigo ~
Y.>.S

o Art.

EMENDA lPOOO24·6/ .....:-::-:::~=;;-_ _- ,

{!J

A Academia Nacional de üa re.í to do trabalho I o lnst.,!

NILSON GIBSON

preeente

emenda.

JUSTIfICATIVA

I?'.,

dação'

Por e;tas r-eeêee , justiti'ca-sc a aprovação da

RElAtOR, VISANDO A ADEQU.o.ÇAO DO DISPOSTO NO ART~,; INCISO I E
PROPONHO A SSGU!NTE RêDAÇ~O '.
SUAS ALlN:AS

!lAR!. 4:54 - ••••••••••••••••••••••••••••••

§

p:rP"DB'~

I:2Y!o.J!7J

EMENDA SUBSTITOTlVa'PARA AD:Ql)ACAiJ_DO TEXTO, IDO AN!EPROJElO D:J

§ 2!!.
~,

GIBSON

.H...... "~W" .. o/IV'."""I..O

Emenda Modlf1catlva, para eceaueçãc d:t' texto
D1SpOSJ..tlVO

' UNILSON

CONSTnUINT"E

A eliminação da retroatlvidalje de caráter anulatório
é
fundamental para conçe rd r- ao Art. um elo de ligação com os demais
dispositlvos do texto constitucional. E isto pcr-que , f11iado
ao
principio de que só os direitos 'públicos são pass;:.veis de
anul~
çào e de que os atos jur1dicos vinculam-se à b~a fé de seus tit~
lares passivos e ativos. o Anteprojeto se descaracterizaria
50
fjzesse prevalecer a desconstituição êe direi tos celebradas sogu!!.
do os cânones da ordem vigente.
•
Descqnstituir direitos adqujridos no âmbito das re1açõoa
privadas significa. igualmente: tornar letra morta o Art. 30e do
próprio '1m:!;eprojeto, pois declara-se al~ que o fundamento da arde.
econômica é a livre iniciativa e a valorização do trabalho.
•
Então,n emenda se justifica para adequar- o Art. às lo. d!,
mais c\isposiçõ"s pertinentes do Anteprojeto, sob pena de torna-lo
confli tuoso, il}ÓrgâniCO~ desarticulado.

ART..3Ó7

no "CAPUTu

DO ART!GO

"'eu

~

P;RA AOSIlj;'7Aa DO TEXTO

DISPOSITIVO EroENDADO:
SUPRWA-SE

PHOB
f17''''''::J

eNTRE AS PALAVRAS

jo,

)ó7

illll.Q!LlQ

DO ANTEPROJETO A PREPOSiÇÃO

E ~,

P

p

final no Art. 4:J ,
recursos minP.rais do subsolo.
Por estas rózões, justirJ.caws" a aprQVAç7.o di)
sp.nte Emt>nda •

I

pr p-,

ri'

JUSTl f ~AÇAP
RESSALTA. DE LOGO. A NECESSIDADE IMPERIOSA DE RETIRAR DO TeXTo
NORMA DISPOSTA NO ARTIGO
A PALAVRA "eu" PARA QUE SE OBTENHA
~ PERSEGUiDA PELO CONSTlTUJNTE.

3Jl4

DA

A

PESSOAS FíSICAS DOMICILIADAS NO PAís. QUER''t$S.r" (JJNTROLE SE DE
MODO DIRETO, QUER DE MOOO IPJl/tRETO,
•
~

DE I

J!!f.

.....

EMENDA lPOOO29·7

NA REAL!DADEI a csu SE- OtJER.t·.Out ~ESANACHmÃL SEJA
AqUELAr
CUJOS. DETENTORES DO CONTROLE DE.~!oIU.O DO CAPIT~ SE CONSTITUAM DE

39? -

J'

.

O Artigo 4J!""e seus §§ 11;1, 21;1 e 3 Q do :B:D::t:8projeto , cessa a
ter a

~seguinte

A emenda pretende não deixar qualquer dúvida sobre a
essência
da def~nlção • .pe fl9do a enten~er-s~ empresa br-asaaear-e como um
patrimonio de pras:!.leJ.ros, dal. a necessidade de qUE: o ccntr-cae
:~i~~:~~~er~:~l~"'-~, portanto. eecaeêr-rc, se encontre em mãos

redação :

t,.U:

Art

~

O S T 1:·F 1: C J.. C X O

evidente que a elevação ao texto ccns tã tucaonea ée defln2ç'ão
de enpr-ese nec roneã ser-ve ao propôs). to de resgua:-,:á-la de d:storções preJUclCl.~l.S ao seu controle por agentes .ee
eccnoea e
br-esê rear-a , De outra forr;~, não 'teria qt..alquer ser-mõc trata::- a
lttatérJ.a na ccnsta tuaçãc , ccnc cuidou agora o leg:.slador ccr-s eatuante ,

t,:JS

I,.'S

JUSTIFICATIVA
Estabel.ce o próprIo texto do ......lftojeto. no Art. : t I l I .
letra "!'''. que, entr-e' outras hipóteses, rão haverá p:-ivllég1os em
função de etnias. Portanto, o Art. entra em ecnrz r ec com esse eIs
positivo. pois o monópol1o da União, no caso, ocorreria en
funç5.õ
das garantias essenciais de:feridas às comunidades ind!g~nas. De ou
tra sorte. a competência privativa concedida a União para o
exercI
cio dessas atividades contraria: frontalmente o Art. 300 do ~prõ
jeto, eeee se estabelece a livre iniclo1ltiva cono um lies dos Cundã
eenece da or-dem econômica.
De conseguinte, a emenda se destina e adequar o Art.
às
linhas cardeais do Anteprojeto, sem prejuízo para a sociedade ou os
interessados diretos - 05 lndios -, desde que se ma'1tém duas res
salvas importantes: a Incorporação da empresa neercnet , pública oü
pr-ãvede , penderá de autot-ização ou concessão da União. e as aUvi
dades só serão desenvolvidas em caso de interesse nacional.
-

t

-..:,

- As terras ocupadas D!l'lO~1"1ios go~a;n das g~n
tias previstas nos Art~ 1 ~nciso X e Art oIt&'".
inciso *f* 1 Jet.ra 'U" desta' CD"1Stltuição •
XXiII
-

Compatibiliza-se, asaam, o artigo com as inspirações que o
malbaram na Comissão 'la Ordem Econômfa e. principalmente,
~
o Art. 30Q, I, do ~projeto.

.emenda.
f

tO!

N

J/JJ',

Quanto à referênda fdta pelo Art ao subsolo, P. cvfdente sua inap.?;QUação. de vez Que a eratér í.e é tr~tada em tellll')

1:-

.

4

f:

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

COMISSÃO

Emenda Modl!'icat:iva

•

ção:

'7

r.r-

lu
~menda

HodlfJ.catl.Va

paspesmvo Emendado:

~p;"õ,;~

GIBsON

.., ....../.oc çi p
a

~7

§

JUSTIFICAÇÃO
Jo,. exclusão do ~ivilég~o da União para o exer-eIefc dessas
atividades em terras ;l.ndlgenas e absoluta:nente indispensavel para
compatibilizar o Art. com as disposições do Art. 30' do~j;'rOjet;,.
Ê Que ali se declara que um dos funda.'lIentos da ordel'l ecor::l"1!ca
e
a livre iniciativa, dai não ser admissivel ccrl::ess~s ~ privilégios
ào Estado. A incorporação da empresa nac10"1al à
permissib1l1d&.~e
opera dç pleno as garantias conferidas às cO'llunidades
indigenas,
desde que penderá de autorização ou concessão da União.
•
É de ver, também. que as atividades previstas no Art. só
serão eCetivamente exercitadas caso as recla-cm o interesse nacio
nal, üm conc::ei to que abrange os direi tos indigenas e os resguardã
de qualquer investida espúria.

~

.
Sloas

JUSTIFICAÇÃO

m

'102.,
nART. ~ - Serão nulos e extintos e não produzirão eí'ei
tos Jurldicos os atos de qualquer
nature~ã
que tenham por objeto o derrinio, a pcssc, o
uso, a ocupação ou a concessão de terras ocu
padas pelos indios ou das riquezas natl.orai;
do solo -e do subsolo nelas ex!s-:e'"'tes."

t
tado parágrafo
tada.

à

EMENDA lPOOO34-3

l:J

(!J

, EMENDA lPOOO31-9 .
-: fI

-

r .

Dispositivo Emendado:

rIque~as ml.t'ierais em terraS l.nl.H.;e"as ob:'l.ga a .eoestinação de resul tados f:.nancei:-~s aos
:índios, conforme percentual es~abe!ecl
do em lei".
-

§ 22 - A exploração de

fl?i'-;~

JUST1FlCACÃO

DISPOSITiVO EMENDAlJO: ARTIGO ~ E SEUS §§ 1 1 , ' "21 e 31~

'1:17

"al

As definições contidas no parásrafo 22 do Art.

o Artigo cuja supressão é proposta colide de
frente com a norma do Artigo i3OG', inciso VII, do ~projeto, que
tem por escopo assegurar a todos existência digl1a. ccnforl""e os di
tames da justiça sQcial e segundo o p!'.1nc1pio.
REDUÇÃO DAS DESIGUALDApES REG:!ONAI&..;;_SCCIAIS
Certamente, não contribut-para a recuç"6.o dos
desníveis sociais, que se constata no Brasil. quer ent:-e
regiões,
quer entre camadas sociais. a restrição ele una porç '"io do terr~ tório
Nacional à atividaf3e de mineração, como prescreve o Artisc ~
f:'
seus parágratos.
S'.2.)1
A pro.1b.1ção à emp:-esa privada nacloral ~'lI de
senvolver a atividade de mineração nas !'aixas de terras indigenas7
obrigará a União a lançar mão de receitas tributárias para dar-lhes
a destina.ção de investimentos de alto risc.o. e de retorno
(quand<:l
acontece) lento.
A matéria é ind1sfarçavelrnente, de intere5s~
público por impedir que, a titulo de exemplo, 20% da Amazônia, por
ser de área indigena, seja econorricameote ativa, o que, por sua vez,
privará aquela região de lutar para reduz.ir a ílagr-ante ioferiot"ida.
de em relação a outras regiões do Pais, no que diz respeito as coo
dições sociais sob as quais vive a sua população.
Por seu caráter de privilegio à União
para
atuar haquelas áreas a norna do ..artigo que se quer ver emendado, co
lide" tamlJ.im. com a do artigo j~~i 3', do Anteprojeto que verla
i
atribuição de PRIVILÉGIOS às empresas públicas, não extensivos
às
.empresas do setor PRIVADO.

adeQuéJíj~

do texto •

ArtIgo ~ e seus §§ 11 e 21.

ir

11

JUSTIFICAÇÃO'.

o artigo ora emendado supressiva;õente

~eclara serei"!

nulos
Ct sem- ":ficácia os atos juridicos. mesno os já praticad:;rs,
relati
vos aos dominio, ã posse, ao uso, à ocupa~ão ou a corcessào
dê
terras ocupadas pelos !ndios.
A generalidade e a.'lIpl1 tude do dispositivo e suas implica
ções jul"1dicas pr-ovocam uma total lnsegur;"'lça para qualquer
prõ
pr1etário, pois não se sabe quais as ter:-as. ocupadas pelos ind1os,
sendo certo que, em principio, pelos menos um dia no passaco, es
aas teI'ras í'ora.'ü por eles ocupadas. É funda:nental prct~ger a co-r.i::
nidade ind!gena~ r-as é inportante tarbé'll. err nOMe da paz social";
que. essa proteçao se faça num anbiente de equll!brio e tranqul1i
dade públicas,que dependem de norma'5 jurídicas claras, principal
mente as de: natureza constitucional. Disposiçpes vasas, CO'T,O aqu;
la~ ora. comentad/ls, permitem interpretações absurdàs, suscet1veis
de abrangerem sitUl;ções não pretendidas pelo legislado}-, confrono
tando principios bas.1cos 130 estado de direito da sociedade bras!
leira, como é a propriedaC1e privada, tratada de l'Ianeira
diver's'il
e acertada pelo dispositivo no Artigo 30&, inciso 11.
A prevalecer o pri.{lc!pio da retroatividade
agasalhado
pelo Arti,go Ora emendado para suprimI-lo, principio básico de d;
reito estará sendo mutilado, contrariando, inclusive, o d1spositl
vo do Artigo
inciso XV, letra "C Il •
-

'ti;

Por est~s razões, justiCice.-se a aprovação da

presente

Por estas razões, justifica-se a

aprovação

da presente emenda ..

{EMENDA lPOOO32·7 I
~I:

.u...... 'u.'nItJ_ce......, - - - - - - - _ ,

cmlIssÃo VE

SISTEl>~AT1ZAÇÃO

Emenda Modificativa , Dara ad~quar;50 do ~fl!.~~o
Dispositivo Emendado - Art. Y.21

~

de C'-pllcltar o te~~~t~o:~~l.~~~lo~=~;gl.dO no ~f,'roJeto o parágr~
fo 211 do Art.
pode haver até o caso de 1J.mI tação da
çãtl das comunldades lndigenas na exploração de rlquezas
m:t.neralS
eventualmente encontradas em seu territórJ,.o, de vez que as
saídas
contávels podem bloquea.r os resultados operaCl.Ona.ls, pela. constl.tu.!
ção de fundos de reserva, prevJ,.são contra rl.SCOS futuros etco Como
se sabe, mil po~ cento de nada é n a d a . '
•
te (>tnemda. •
Por es;ps razões. JU~~l.fl.~~r~vaçãoda presen

~

partlcJ.p~

EMENDA lPOOO35·1

I

(:J

) r~Dg:J

CONSTl TUf'rJ'fE NII..SIJN GIBSO\l

JEi~"~

r.(J.,--c-o,'-,,-S"$i\-O-OE-S-,S-T;;;;;~o:ç~~.""C..,••i.
oc.n/....... "'.çio

Em('ndn ~upressiva para ad~Quaçao d:) texto
Disposit:z.vo Emendado: ArtIgo 4::S't e seus §§ til, 211 ~ 3 ll•

'f!l.1

'Ia1

Suprimõlm-se do-mrt.c.proJeto o Art,igo ~ e seus §§ 1 2

,

2'J c 3e.

JUSTIFICAÇÃO
A ~t~v:z.dàde de- pesqu:z.sa, lavra <lU exploração de minér~os e o al"r2
vcit.~mento dos pot.eneia).$ de en~rgl.i\ hl.dr~ulieü, canstJ..tul.~ t~p1.c.!.
mente' at.Iv:z.dtlde econôm:z.ca.
O rato de poder ser
não desen'l.ol\.l.da elll deternulada ("ai,.a
de
terra é uma [Iartl.cular1dade. que não deve mercce-r guarida na Cem!:,
t:l.tll:l.çào. e S1111, ser objeto de lel.. ordinár1a, alnda l'talS quando o
t.exto o~a emendado. \°1.sando a supressão, detalha. J.nclusnc <I for.
ma de atuação e as cond1ções de remuneraç;o dos JndI0s,
na qual.!.,
dndc de possl.l1dores da terra.
'S.:Q
'$<t

"ctl

--,

CON51'ITUIN1E NIlSOH GIBSON

"'

[!J

..,.. -'--~

Y"'7

são dúblas, descem a detalhamentos lncompat!veis C:J:O ':} text':) co"st,!,
tUClonal e geram confusão, até rresmo porque não há só um cc",;ce:. to de resultado opera~~onal~ Nesse b~ombo contã.b11. po~er.- ser ocultadas
manobras preJudICl.aIS aos l.nter~sses das COTunIdades l.nd~ger;;;!.s.
A
emenda se torna lndJ.spensável para adequar o tratar:ento da MatérIa
ao conJunto das dJ.sposl.ções estabelec·J.das para a tutela dos
dJ.re!
tos l.ndígenas, concedendo-se à legJ.slação ordJ.nárl.a a prerrogatl.va

presente

I rr:..t,:~;;J

SuprIma-se do AAJi.eflrojeto o Arti-g-e ;:;s'e seus

eMenda.

_

Suprima-se o Artigo 4a:4" e seus parágraCos 11, 21i1: e 31, do ~pr~
jeto.

C0I11SSA() DE SIST:."·ATIZACAO

~

..ART.43'tr- ••••••••••••••••• ~ •••• ••••

~";:~;=J

t'.'I1,,,.,,.oco.çll

,

_Emenda Supressiva , p3ra

'fJ7

AB'4 do ~roJeto, passa a ter a .seguJ.n

EMENDA SUPRESSIVA , PARA AD~QJAÇA!l DO TEXTO

.....~,....."".... ....- - - - - - - - - ,J l??'J~~J"ã!J

",

'C••• ' ......,."'.çh

'13-1

CONSTITUIN;~"'·NIL.SO'l G'fBSON
rrr------- ..c~......'u_.•'.to/C"'U ••I1...
~ COMISSÃO DE S~STEf>1ATIZAÇÃO

JUS T I F I CAC Ã O

CONSTITUIrfTE NItSÕN GIBSlJN

SIS;~~~~;;:;~~"c"'''iG

O § 22. do Artigo

tos dos atos juridlCos já praticados, para declará-los
so..ente
nulos com relaçio aos contemporâneos da proml)lgaç~o da Consti tu!
ção e dos futuros, é indispensável para cornpatibillz.ar o próprio ~
anteprojeto com aquele principio.
Também é fundamental a emenda para ~liminar a possibllH:!
de de intermináveis conflitos na elucidação dessa matéria, a pa!
tir da identificação do que é e ~o que não é terra indígena 5ab!
ee que, algum dia, todO' o terri torio nacional se compunha de ter
ras..indigenas, do oque resul ta transparente a dif1culdade de aplI
caça0 do Art.

EMENDA lPOOO28-9 ,

GIBSlJH

te redaçã9:

~~;:uo:s:;{~:~~o~~t::r:i~:c~~~i~i~~c~~~;~a~~~~~;~;r~~b:~ o~u .. ;~:~

da

DE

"1\.sou

EMSNDA MODIF'ICATIVA P"RA AOEQUAÇAO 00 TEXTO
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 434, § 2"

emenda.

~~.

C(OHISSÃO

"'

pre-

Há de havez:o uma adequação desse ~ispos1tivo às
linhas
doutrin6ries eSi'osadas pelo Anteprojeto de Constituição. É 1ndi~
pensávcl atender ao princ!plo da legalidade jurídica tradic~onal

1f!J t

CONsnlUlliTE

sen te emenda.

a aprovação

pl"esent~

Por estas razões, justi1'!ca-se a aprovação da
emenda.

pal'a corrJ.gJ.J' essa impreclsão, adequando o prac:.sua verdadel.ra l.ntellgêncla, a emenda ora apresen
•
-

Por estas razões. justl.f"lca-se a aprovação da

JUSTIFICACÃ'O

aproveita.'Ilento dos potenciais de energia h!,
dráulica em terras indígenas scnenee poderão
per desenvolvidas pela União. ou por empresa
nacional com autorização ou concessão desta,
no caso de o exigir o interesse necrcnat ;"

3~

Trata-se de -adequação indlspensável à vontade
dos
constitulntes que elaboraram o~proJeto na comIssão da Orde::! 50
cia1. É que, com a J,ntrodução d~ .§" 3 11 ao Art
o
leglslador
constitul.nte pretendeu estabe:lecer e:r. favo:- excfus.:.vc dos inclos
às atl.vldades de cata, fa~scação e garlmpa;e::: em suas ter:-as '-Ias.
por J.mprevldêl'\cia r~dacional, o dl.SpOSlt1VO acabou por
tornar-se
abrangente. uma vez que falhou na deflnlção ~aquela excluslvlóadena verdade preven~o apenas uma 'faculdade.
i

~ 0/.:1.,{,

1N

A pesquisa. lavra óu expacr-ecêc de minérios e

na ra ececuaçãc do texto
Artigo~,

cata. a fal.scação e a garlmpaçem em
terras."

D3ra edeQuaçAo do texto

Por estas razões, justifica-se

fI3V"~!i"B

O

§.;;.:. S~;;~;~· ~~;. i~d;~;' ;i~' ;;;;; ;;d~;' ~

rr=,up'Mb"C]

~_

----,

O § 3" do Anteprojeto, passa a ter a segUInte redação.

dO~Fojeto, passa a ter a seguinte rec1!,

O Artigo 433

,-·I-

IIART.

.c'••n,," ..oc.clt

Dispositivo Emendado: Artigo

~'~~;õ~~

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

fG?l'o6L?J

DE SISTE;~-;;~c~;'~~'."lCn'I1~_-------,} • tJ2fiõ~J!7J

r.r--,-

pr-esente

aproVãyão da

TJisposi tivo Emendado
Art.
O Artigo.1iJ. do ~lfi-ojeto passa a ter a seguinte redação

I

CON?TlTUINTÊ"~~LSO~

"ART.

_(!I

jU!ti1'i~a-Se a

Emenda Modificativa, para adeQuaçao do texto.

EMENDÁ lPOOO3().1

á

.,..,.,-_ _--,

estis r;;lÕes.

fl~'-C-OH-,-SS-Ã-Q-D-E-S-,S-TE;;;;~~~~Ã~·,·
..

ror estas razões, justif1ca-se a eíprovação da presente emenda.

final na Art. ~, Inciso VIII, a" dl;!rilarar incluido ent re 54 os
bens ~Hnião, os recursos I:lin~rais do subsolo e, no r t, • ..It&; inw
c1so ~ , letra "1'1 • aa atribuir à U,Uo a co-aoet ãnc Ie pua 11:'gislar sobre os m'!sl:lo~bens.
Por es tas raaões , JustHic:.l-sp.
ecrcveçnc do PT~se~ eeencc

EMENDA lPOOO27·1 I "'..

~r

EMENDA lPOOO33-5

(l

com

JJSTIF'lCAtlVA

A emenda ora apresentada é uma contribu;u;ão nat-a melhor lntelig~ncia e organicIdade dJ texto constitucIonal. De re _
gra, o Art. e seus parágafos t sequer ca~erlam figurar na CO"1stitutçso, uma vez Que o ATt.
,1nclso
Ie t ra "L" dJ nntenrcjeto ~á prevê Que a União legislará sobre populações índIgemls,lr
cluslve gSlrantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. Jt:r :inciso X •
S-à

red.!

empresa privada nacional
por esta investida de autorização ou de conces
são. ou ambas conjuntamente, poderão reali:::ar
pesquisa. lavra ou exploraçoão ce nznér-ros e o
aprovéitamento dos potenciais ce ene r-gLa
h!
drául1ca em terras ind1ge"1as. Ta.is atividades,
contudo. só serão ceser-vctvrcas para
atendi
mento do interesse nac Icnat ;"
-

$"/
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iiif

~rojeto passa a ter a segu{nte

r;.l_ 50mente ~~União. ou

IIART.

O Artigo
do '1üJ:teprojeto passa a ter a' seguinte redação:
lw
'
"'ART.
Será consJ.derada, empresa nacaonaa a pes soe ju:-!d~ca
constitulda e com sede no PaJ.s, CUJO controle deca scr-ac e ee ce :
pital vceent;e esteja, em caráter per-mane- ze , exct.us cvo e :.nc~:-=
dlCl.Onal, sob a tJ.tularl.c!ade dire~a ou J.ndireta de pessoas ::'52
cas bras1le1ras, o,u por enndade de direito p~bllco interno". -

POR ESTAS RAzões. JUS'TJFIC;A-SE A_APR_OV~Ç~_ DA PRESENTE EMENDA.

Elllenda Modificativa para adequação do texto
Dispositivo Emendapo : A.rt. A3Z e seus §§ IQ • 2Q e 31;1

t/lt do

Emenda AdItiva , para adeQuaçiio
DispositJ.vo Emendado' ArtJ.go 307

ca

--=-

ção:

~

COM A_REDAÇÃO DO ARTIGO
SEM AQUELA PALAVRA TER-SE-Á. A
EXA!~
EXTENSAO\DO CONCEITO QUE SE LHE QUER EMPRESTAR: o CONTROLE DECISORiO DE CAPITAL 50S A TITULARtDADE DIRETA ou INDIRETA DE PESSOAS FÍSiCAS DOMICI.LlADAS NO PAis ou DE ENTIDADES DE DI8EIT0 PÚBLICO INTEl
NO. SiGNIFICA QUE ESSAS PESSOAS ou ENTIDADES TERAO A MAiORIA DE
PITAL VOTANTE DA EMPRESA NACIONAL. DO QUE DECORREI NECESSARIAHENTE,
QUE TERÃO O PODER DE DECiSÃO.
~
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o Artigo.
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CONSTl TUINTE NILSON GIBSON

fi

~"~~;Q
[IT2!f'~<{ã7J

No corpo. do mesmo AnteprOJeto os art1go,s 3f. inciso VI1I, e ~ l!!
l;t.ra "1". quaJ'l~O t.:atam dessa ~!hidadc. re-met.em par ...
a lCl o'dinar1a as cond:z.çoes que a regularao.

:C1$O~

Por est-r ra ...õ~s, justifica-se a apro\'ação da presente emenda.
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qae ir de barco • racU de flscaIizar • para caça
pesca_ basta
proibir o enberc.re de ap-etrechos a elas destinados
• A empresa privada poderia d~sempenh9f o pape) de A1:11a
propulsora d, t:urismo e da exploração de Cuano • desde que concU!
asse t.eebé-n os interesses do Estado e da federaç~o. A vul t.ucaa sOr
mais
lia empregada, cer tenente , voltaria em breve com dividendos
que cceaensedores ,
O üevernc Estadual e seus parlam!:!ntarp.s e as
figJras
maLs reprp.sentati ves , da nossa sociedade dever iam se empenhar
fund:J pela volta do arQuipo::lago e pêrnambuco. Homens cone Ii::lns~nhor
Arruda Câmara. Pinto Perdra e o ex_deputad:J federal Sergio Mur110.
se não me falh.a a memória, já lutaram ne s s se sentIdo, apreseohnd:::i
projeto de lei, e o Deputado Federal Nilson G.I.bson já fez nrcnancramentc a respeito. llrge imitá-los, o momentos é propíclo. a S'!In,!
do e a Câmn8 Federal tamblilil deveria acof ar P.ernam'Juco. tant~ por
Questõps de justiça. como pelo õnus fJ.nan:::eiro Cl.le ("ousa o arQuitl!.
lago ao País, assim como a sua situaçãg ljl.olít1C8 andtuala ; seus habitantes so votam para nres cenre da Repúf)l1CIJ. n:lo tendo por cons.!;
guinte representação pol1tica m.lnicipal , terrÍtor1Bl e federal. t
uma irr~gu1aridae fruto da pequena pOP.llação. En(im, UlIl tenitõr.10'
QoJe não p:loor1a sê-ao .
E não seria essa a prIm1era vez que Pern"lllb.lCo rp.ceb~
ria de volto seu arQuipp.lago ; até 1622 ,pertP.ncia a Pp.rnambuco ,
passando nara o H1n~rj.o di! üuer ra alI! 188?,.••.rVps'Jndo pau o Ministério da J.lstiça até 1691, voltando para o Estado de Pernallbuco até 1936 , voltando a passar cara a Federação C servfhcc
de
presiõio p:::ilitico no Estado Novo late 19112 , Quando tI:an~storm:lu
se ea terrItór10.
Com o exposto , fica eq .•t1 também o meu apelo
ao
Senhor Presldente José sarnsy, pedin:!:I cc-a a devrda venre , corrigir a situaçlio escruxuãa , d:J arquipélago. nar , ccest ãc de j.ls~
tlça , ecerênc e e trans1géncia, promovendo a sua volta a P~rn)m~
buce , dando assim o'::lrtunidad~ a fern:lndo de scrcnn'ia a ajudar o
Brasil • "
Essa proposta foi aprovada na Subcomissão dos Estados e e-rcaeunhada para a Comissão da Organização do Estdao,Juntemente ecn a criação dos novos Estdaos e- a conversão dos Territ.2
rios para Estados, .mas
infelizmp.nte, Dor lament&vel equ1vo.co ,
não foi 1ncluida

;~"õã]

f?Yi..~V!J

Efllenda aditiva para adequação do texto, referente ao Art.
~ • do --.eproJeto do Relator •
ACRESCENTE-SE O SEGUINTE

:

-I: extinto o terrl tório rederal dli!
Fernando de Noronha. r,=~ncorocre"
do-se sua área-ao E~ta:lo d~ Pernan

~
JUSTInCAçAQ

não o regato Rao Real, que ao 'toque da menor sêca
corta' e Eaca inteiramente sêco; ev1tar-se~â com i,!
to que as cmcc lagoas drrte rmedaâr-aas entre os dois
mos não sa.rvaa como atualmente servem de valhacou
to de ~alfeltor.es e faclnorosos. que até se e'l.·adé;
da vinAicta da Leio •• ";

Com o tratado de armJ.stício de HAYA. de 12.01.1641,
por 10 anos, Facava estabelecido o R10 Real c.omo limite da Capita_
aia de Sergipe com a Nova Holanda Brasileira. Serg1.pe, na posse Ho
cêcuj o
. ~ande%a. l1mltava-se pelo R1.o Real (!. praaeara metadé do
XVU). O R10 Real, já conhecido em 1515. em mapas europeus, devido,
p-rinclpalmente.à sua exploração pelos franceses. aliados dos indí
genas , era tão ampcr-t'ant e como. o São FranclSco(deVJdo ã foz, nav~
aivel em alguns qUllõmetros)...

I ";

í

o Território de Fernando de acre-ma, criado há tanto..
tempo, sempre foi apenas uma base militar QUo<.:! nos c.í es atuais,
já perdeu sua razão de ser, inclusive o sccer El'e::uU v o env f cu
mensagens nesse sent Idc ao Congresso Nac i c-raf C
arQujD~lago
possui nct avef s riquezas naturais e Sua vocação ~ !n~rredávpl.
eeee ser racionalmente acr cvef tedoc e gerar Inõne ras rlQulpzas'

para o Brasil •
A refncerocr aeêc de sue-âree para o Estdao de P"i!rnam
buco é medida de lnt"i!Ira justiça, dados os enteceocentes h1S:
tõr Iccs •
Passo a t ranacr ever nlat~rIa Inser j ca no Olaria ee P"r
nembuco, em 12.06 do corrente ano, de autoria do hlstorladr.;;
MATHEUS ROCHA , rp.fe~"i! o territórIo de rernaocc de Noronha.
.. A atual crise bras.11eira deixou passar, recenteeeo te , selll
8 reoércuesêo • devida, um aconteclemnto marcântenente mfus t c
11815 uma vee, - para nós pernambucanos' a transferência dll'inistrãM
Uva do Terr1tHo Federal de Fernando de Noronha , do Estdao "'aior
das forças Armadas, para o Ministério do Interior. e não para per
nembucc , como seria de justiça.
Aqu"i!le.arqJipélãgo foi transormado em Território p~lo Oecre
to Lei n9 li 102 • de OS" I 02 I 19112 • sendo Presid'õnte d; Ret'wbli:
ca , o senh:tr Getulio Vargas, em pleno Estado Novo, sob a just!f.1M
cativa" da interesse da defesa na:ion91 OI , objetivando adaptar a
área á total administração mili tar que se lmpun"a no momento • EspeE:ava~se episódica a providêncIa e, ao t~rmino da SpgJnda r.Grand"i!
Guerra MunIclla , a sua volta ao Estado dp. Pernambucc • Tal por~m,
não SI'1 d~u , sob a al~gação dI;! "ponta p.strat~g1co" os m1lHar~s
continuaram
no arQuip~lago ate agora, quando ocorr~u, discretamente a sua transf~rência para o MINTER • Vé-s~, p:l1s, QJ~ U'n ato
de força editado e'1l epoca de gu~rra ~
sob~ a
égide do Estado No
VO , em vez de ser r~parada ao longo de tantos anos foi ag,)fa con:
rIrmado • E nlio .se diga ter a União lnd~nizado posteriorm~nte
por cavilosa e discutivel - Dois, ti Decreto p.speta:lo coma episõdl
co , tornou-se permanente sob a al"i!gação d~"ponto estratp.gico" da!!;
do o fato par consumad:::l. Dlta indenização a Postp.rior tinha aQuele
objetivo: o lnQuiDHag:l n30 voltava a Pe;rnambuco por s~r o ponto
estratégico e devido ser gp.rido por militares. A sua volta, agora
ao poder civU, anulou , cons~q.l~ntpmp.nte, aQuel" proPóslto, aquele ato • E d~sdp. qu"...-q adminstraçAo pusa ao.-ooder civil,
porqu'!
o HINTER ?
E o Que dizer do Presidente Sarney Cpll essa transfe~
rl!ncia ? Tudo indica ser do seu desejo transform~r o arq'Jipp.lago e"ll
reserva ecológica • Pelo lllenos foi Co qJe deIxou transparacer no segainte eDis~odio • Em 27 I 02 I 1966 , noticiou o Jornal dJ Comer cio local, declaração d:l Almte. Jose Maria do Amaral, Ministro Ch!
te da EHfA , e.,tre outras coisas q.le ainda teria um turismo, .. fIIin!
ai::' possivel para q.le o m~io a'llb1ente não se r~sinta " • No dia
sP.g.linte , publicou o DIARIO DE PERNAf.18UCO declaração d:l president...
Sarney, contradizendo o seu Ministro I afirnsndo QJe não haveria'
mais ~turis'llo na Uh!! , pois 1ria tra"sformá-1a em res~na ecologi~
cs. CurIoso é- Que poucos dias antes de tais d~c)araçaões div"i!.gentes , 0$ dois estiveram juntas em Fernando de N:lranha ,e a
SJa
transferência para o MINTER esta nos parecendo o primeiro passo
prp.ciso lembrar, associando ao acontecld~. ser Fernando de Noronha,
ura peso m:l~to .P!lra a Nação, desde 1945 , após o con)fito mJndial •
A.,Us , como ilhà-oresidio, havIa a justificativa para a despesa •
havia U1l8 final.1d-3de , apos 19i15 , o ierrrHóri vem sen:!o sustentado pelo governo federal a fundo perdido
E dinheiro Que vai e não
'volta ImagiM SP. um3 população de cerca d~ 1 200 habHantp.s.
g~rar receita e sendo mantida d~ tudo por avlã:) p. navio, d~sde
QJe
sua atIvidade agropecuária e lrrelp.vante • Manutençaõ de hospi tal •
escolas. serviço publico "a energia li termelétrica p gerada no1 te p.
dia ... Enfim, U'h saco sem fundo • Essa si tuação com aitos e. b3Ixos
perdura por Quarenta~ anos. O Go.... eno Militar pou:o razia ou fazl1J o
que podia com uma dota~ orçam,Pontaria ln~uficienle para o
voJlto
da admnistração em loc'll di f1c11 e distantp.onde falta de f"udõ.

Expulsos os

ho1andese~.

sedlm'ê"ntou-se. P.Qr parte

da

,

...,!!1!!.!,_ o háblto de consldera·r o Rio Itaplcuru' comg_/!.._Ú2..n.,!ena el]~
ere ela e Scrg1pe ( Francisco Carvalho de Lima .rumer-, "História dos
Limites ent.ne S~rgipe e Bahaa", pags. 172 e 387 a 392). Há ~bém o'
caso do povoado" de Abadia. que se uansfeTiu de local. avançando ~
terras reclamadas. por serg1pe, aproveat.ando-s e , aessaree , do Rac RS'
alo Seus hab1.tantes r-ecusavan-se a aceitar a jurlsdição do CapltãoMor de Sergipe. e sel;15 ~overnadores. o que compl:\.cou e retardou a fi
xecâc definit~va da fronteJ.ra no Itap1.curu. conforme o segu:J.!lte m.!,
pa da época:

r
•

I

,
;
•
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SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG
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COH1SS~O

SIST"'IATIZAC~O

DE
I
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I CÇi;;;;;J
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Inclua-se no art. ~ do .J.n,;.eFroJeto os seguintes parágrafos 49 e 59. renumerando-se os dem31s:

-I

tiS '49 _ A superfície terruorial do Estado de Sergipe é
- acrescid~
da área compreendida entre o R10 Real. na dívlsa
com o Est.ado da BahJ..a. e ORlO lt.apJ..cul'u, que passa a cons'tJ..tuir-se ;1 linha dJ..visór18 entre os Estados da Bahu e Serglpe.
S 59 - Os }.funlc!pios localizados na area prensta no p!.
rágrafo anteTJ.or passam a f'az.er parte do Estado de Sergipe.na
forma que a lei determinar" ~

Dai , vem a pergu"lh : ser.á então , a intenção de fazer dali ureserva eco16gica para justificar a remoção da sua população
o remédio heroico para o problp.ma ., Para reduzir as d!!spesas ?
O engraçado de tudo isso , para não dizer lamentá vel, ~ qu~ uma ilha tão famos-a, segJt'\do al~u.,s mais linda que C!
Dri, com um potencial turitico avaliado como excelentp. • mais uma reserva de fosfato consideravel, esteja n!!ssa situação dp. penúria • E sabido existirrem e'TIprp.sas intp.ressaddas ~m imr,lantar'
ali um turism:l cO'llpensador , turismo esse que aliviasse os pesados encargos do Coverno f'~n:edal • 1'urism'3 esse Que lrcuxo:.sse d§.
lares , melhorias nas Instalações e restaura;õ~s de lI"'Joumentos '
como O Forte dos Rem~dios • etc • E o fosfato d,J llha Rata
tão
n!::cessario a nossa agricultura avalJado em um milhão d!: tonf:ladas? Já no secu10 P3ssa:lo., e...a rque d~ Va::-edo tratava :le inc~n
tivar a s'.'a exploração. Costa Porto tambe'n teno",J..:.~essa id~la e2 ,
19119. falar e'TI transrorillar o arquipélago em reserva ecologlc a •
não é form3 'd~ solucionnr o problema
UlI p:ds COll0 o n::JSSo atra
vessando trem~nda crise econó'Ilica , men:UQando emprestim,s e ro~
lamentos de dívidas • et~.·; não p:ld e ne'l'l devp. dar-se o luxo de
âgir dessa fl\':\neira. E sonhar d~mais E estragar r1.Quez.as E privar a brasileiros P. eslrang~iuros de conh~cerem um doIs mais b"!tos encantos"do pais. sob alegações mal fundamentadas. Um turi.!
..~o bp.m dlI'iglcJo, planpJado , fiscalizado, não polui. Basta
o
contro1,,: dp l1mp"za , fl!sgotaml"tnto sanltario mQd~rno. Melede
da
ilha l\ dasabitada e cobouta d" v.egelaçào e se(Mlhant~ a da n:::iS se caotinga .:.J'll1o.-~er1a influP.'ncia d:l.J.tr1'"ISl)o ali. Há E!,_~!!..da
dos Golfinhos
- o que mais de importância a preservar ~ se acha
situado me local de dificll ace;;so e o turista para la ch~gar tem
Ill!

I

Voltamos a reapresentar Emenda encamlnhada à Subcomlssâo
dos Es'tados e ã ComJ..ssão de OTganiz.ação do Estado, por"consignar o
seu conteúdo um ato de Justiça, consistente na devolução a SergJ.pe
de uma área territonal ~n)ustamente apossada pela Provinc~a
da
Bllhia. no pnmeiro quartel do século passado. preJudlcada. at.é ho
je, a menor unidade de Federação por outra de vastíSSlma extensã~
terrltorlal. sem que a presa lhe acrescesse de mUJ.to nem o tamanho,
nem o desenvolvlmento econômico. nem a pUjança demogrãhca.
A reglâo reclamada. de área lnfenor a três mll qu~lõme
tros quadrados, s~gnlf1ca menos de um por cento da extensão tcrrJ.tonal da Bah1a, estando malS lJ.gada econômica, geográhca e cult.!!
ralmente a Serglpe, menos de ceJIÍqu11Õnletros a dlstânC18 para AracaJU.
lOS três Nunicípios da área contestada, relcorporando-se
a Serg1pe, terão melhores condlções de desenvolv].mento,
bastando
sahentar que a denSldade demográhca desse Estado supera largamen.
te ã da Bah].a. com uma rede v1âr1a ma].s efJ.ciente e maior proximld8M ao potler estadual.
I S inegável a vocação natural das
populações do Vale do
ltaplcuru no serrtldo da ligação ã comunJ.dade serg1pana.
Recuperando essa área. alnda aSS1D1 Serglpe teria menos
de vinte e cJ.nco mll q,uilõmetros quadrados, quando a
Subcomlssão
dos Estados cons1derou 1deals, para a extensão terrltorJ.al das un!.
dades da Federação, de cem ml1 a trezentos mll quilômetros quadrados.
A reiVJ.ndicação de Serglpe remonta a 1820, quando o De
creto de g de julho manda restaurar a superficJ..e- oTig1.nal da Pro\~
Cl.8 (bem coma a Carta Rég1a de 5 de dezembro de 1822). enquanto a
Ata da Sessão do Conselho de Governo da Prov.íncu, de 19 de Junho
de 182:7, fumava a dec].são de que as frontelTas da Provínc1a cheg!
vam at~ o Rio Itapicuru. divisa assentada. em 1590. por CrlStóvão
de 'Barros e reconhec1da. Com efeJ.to, ó1ssJ.m reza em seu texto l1quele J.mportante documento.
uFOl sUJeltada pelo ExcelentísS1D10 rlce-pres!
dente a maténa lDdlcada na Ata da sessão ordlnân3 do
ano passado. lav7ada em dezesse1s de fevere].ro deste .!
no a íôlhas vlnte e nove, dês te mesmo livro, acerca de
ser dlvld].da esta Províncla da' Bahla não pelo Rio Real.
~ ~ ~ R10 ltap1"Curu; fazendOMse a dlvlsa pela oona
deste r~o aClma até onde
d1.Vlde
a
Comarca
da Bahia da de JacobJ.na, e seguJ.ndc sempre pela d.!,
visão destaS Comarcas até encontra: no R10 de São
Francisco; ficando desta forma pertencendo a esta
Província de Serglpe as VllaS da Abad18 e de It!
plcuru de Cima, e o Julgado de Jeremoabo; cada uma
das quais distam da Capital da BahJ.8. maJ.s do dõbro
do que d1stam desta Capltal, porque. além de
que
parece ter a natUTeza dado para diVl.sa das duas Pr.!:?
vincias o Rio ltaplcuru. que é caudal e perene, e

De um trecho pholDgraphlC:oo mostranêo as barrl!;s dos rios Real c ltapJcurü, no m.ppa
.. geographtto.
'"

.. _ IUstéria dnc; Litl'tte.o; entre Se:rnire e Ea'llla. 1outor: T:'ranc:isco de Carvalho
1.Jma Junjlor. ",og. J13

Em 1830, os dois Estados trocavam pareceres sobre?
assunto, enquant~ no Decreto n9 323. de 23 de setembro de 1843.: Co
Imperador indlcou os 11ml tes provlsôdos entre as duas PrOVínCl.Bs.
ContJ.nua a demanda pelo tempo afora, até que. em .!
gosto de 1882. o Senador José Luu de Coelho Campos adyoga.
com
veemência. na Cãmara Alta. a cau~a de Serglpe e. com o apoio
de
Prado P1tlrentel (Barão de Estãnc~a) e Gemln].ano B.a.Goes. apresen:'
ta, no dia onze do refer1.do mês.projeto.tratando sobre os l1.mJ.tes
em questão.
O historiador e deputado Dr. Fellsbello Freue apr.!,
sen'tou..- a 4 de agosto de 1891. com o apoiamento de Ivo do prado.H.
Valadão e Leandro Nac1el. o seguinte Projeto. restabelecendo parte r
dos primltiVos limites do Estado de Sergipe. ou seJa. ate o plana.!, ~
'to diVJ.Sor de águas do R].o Itapicuru, contestados pela Bah].a:
I
l
"Traça o 11mlte do estado de Serglpe
e
providencia paJ:a que seJa este observado.
O Congresso Naclonal decreta.
Art. 10 .. Fica o estado de Sergipe lim!
todo pelo modo segu].nte.
a) ao norte. com os estados das Alagoas
e Pernambuco, pelo rJ.O S. Francisco. respe].tadas as
posses e direitos desses estados;
b) ao occ].dente. Com o estado da Bahia •
p'elo no Pontal desde a sua foz no no S. Francisco
até às suas c:.abecelras. na serra da Tluba;
c) ao sul. ainda com o estado da Babia
"'Pelo meio do .planalto di'\'lsor das águas dos rios 1~!.
picurú e Vaza-Barns. até encontrar o planalto divi.
sol' das §guas do mesmo r~o Itap1curú e o rlO Real ,
e pelo me~o deste planalto até o oceano Atlântlco.
Parágrafo único - A demarcação destes 1.!,
mites será fe1.ta de maneira que todo o valle do Rio
Vaza-Barris fique cOIDpreend1do no terntório do Est.! 1
do de Serglpe.
Art. 29 _ FJ.ca O governo do Estado de Ser
glpe autonzado a tomar posse de todo território. a'
que se refeT"! o artis;o precedente e nele exercer
a
mais completa junsd1çãõ. logo que tner conhecimen-. ~
to oficial da promulgação deste decreto.
Art. 3 0 _ Fica o go\'erno da Unlão autor!
zado a empregar os meJ.os preC1SOS para tornar efe't].VB a posse e jur1sdlção de que trata. o artlgo prec!
dente. caso seja reclamada pelo go\rerno do Estado de
Serglpe, a sua~lntervenção para esse f1.m.
Art. 49 .. Revogam-se as dlSposlções
em
contrário."

I

Nessa época. o lil'ro "Estudo sobre a Ongem H1stór1ca das llmites entre Sergipe e Bahla,lO feito por ordem do Exmo.Sr.
DI'. José Gonçalves da Sllva. Gov~rnador do Estado da Bah13, ~ doutores José de 01lveHa Ca'õlpos\. DJ.retor da Bibliotéca põbllca e
Franclsco Vicente Vianna, DJ.reto4 do Arquilo Púbhco. edJ.ção de
1891. aborda às pll;ginas 8,9 ..e 31, aspectos",lnteressantes da questão.
que abaixo transcre1lemos:

"J

, A) pi,gs. 8 e •
11 O argumento tirido do conceito enunciado a fl. 160, vo1,f,
de
Jgnaeac Accioli, onde diz:" Para as scbredacas creacêes fca
auctonsado pela prcvasãc de 9 de fevere rrc de 1725, e outras
ant er-rores ; e ccaquarrte tal euctorasaeãc fosse a LLama t ada , to
davia; 'para engir em villas as povoações de ITAPlCURO, INHAM':"

~:J:ã e s~B~f:~n~~~~r~~ti~rt~~:e~~l~;;eg~~;~~ :~;t:~c:~r::~;
Sergipe, até que. a 'requer-aaerrtc de seus hab rt enres , as incor-

l

~~~~lu~~s~o;~eã I~~;~~~~~aI:h~~~~pe d: 2~baai~ i~;:~ â~p$:~:~;~.,
I) pâg. 31:
" X- PROVINCIA DE SERGIPE
HISTORIA - O territorio de Sergipe foi ccnqms eado e coionlSa-

m
gia:
q~;9~h~Otu~~~~s;o~~~u:~ ~~~~~~'d~o~r~~~~~t~~i~~l~~r:~p:.!.
ficou
ea ec i..Bah18, de que fonnava uma comarca. até o. anno
suj

1820. em que foi elevado a capf eanaa independente e passou na
fundação do Impéno a ser uma de suas provmcaas ~
LnltTES - Ao N. a provinda das Alagoas. a L. o Oceano Atlant.!,
COi ao S. e ao O. a BahJ.a.
SUPERF!CIE - 39.090 1..11om;troê -cuadradcs ,
POPULACÃO - 234.643 habitantes, dos quaes 22.623 escravos segun
do o recenseaaento de 1812."
'EI relevante ressaltar COIIO uIIa publicação ofiCl.al _
da Bahia. de 1891, versando "obre a da sput.a de llmltes entre ela e _
"Serl,lpe. ccnsagne a nosso Estado a área de 39.090 km2 , quando sua á~a ~tual é de 21.057 J..a2. Onde foram páar os IS.0~~ km2 da d~feren
t

/
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Mas não ê apenas a referida publicação que
regis-'
tra essa irea de Seraipe. Também Arthur Dus·. em seu "O Braul A "
tual" (Rio, Imprensa Nadona1' 1904. vfrbete llScrgipe"), documen
ta possuir Sergipe 39.090 kll • Onde a dlferença?

3.GOO b
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FranclSCO A. de Canalho Lima Júnior, em sua ''Hi!
tIda aos Ll.aites entn Sergi{le e Bahu II(Araca)u. Imprensa OU.,!
cid, 191.), assinala: "Quando foi const~tuída a Capitania de Se!,
11pe, ainda não eX1stía a cha=ada Cap1tanu da Bahia ••• O que se
constituía en'tâo (pela Caru Régn de 7 de janeno de 1549) não
-era uu Capitania, propriamente, como as outras, lias a séde ao G1
verno Geral colonial encarregado d. Administração de toao o Br,!
z11, lap0T'30 obediêncu às dc.a~s capÍ'tanias e donatarus" (pâgs.
137 e 138 _ Grafia ori&ina)).
prosseauc Liraa Júnior: tllançados 65 fundamentos
-da cidade, Tho.é de Souz.a.d~ confoTllidade coa as ordens que tr!
da, tratou logo d. creação do Municipio da Capital, que depo'lS
toaou o nollle de Reconcavo, 4ando-Ihe por termo 6 leguas para cada •
l.ao •dentro de cujo liJllte exerceria a Câmara; respectiva a sua j!!. '
risaição ••• Era, pois, o Reconcavo, uma espécie de Município
ne,!!
uo ••• Só ua e llleiQ sé,Çulo depois foral! erectas as suas primeuas
yIUas ••• J'a&uaripe, em Del.embro dé 1697; Cachoeira e São Funei,!
co etlll Ja~e1ro e Fevereiro de 1698. Dado a conqulSta dt! Sergipe e
co~stit~lçio de sua capitania lndependente, a Corõa. usando com lhe
.prouVera. de seu patrimônl.o dividlU ao meio a doação de Coutlnbo,
pelo R10 ítap~curu. f1cando o domínio de Serglpe para o lado do No!,
te .té O São Francisco. O restante. a outra métade r para 0OoSul, f1
eou encorporada ã séde do Governo ColoniaL •• Era. po~s. um terrlt-ª.
rio igual oó menOT que o de Sergipe ae'tual. o que possuía a BaJua•••
Outro facto: documentos authent:J.cos, em manuscripto, Cartas e
O!.
dens Rég185. refenndo-se ã ~ da Bahu nunca o duem, da
CapitanJ.a, mas _ da ~ ~!!hi!" e uto até 'f1ns do século l8!?,
entretanto que os mesmoS documentos nunca de~:xaram de dner - ~
.E! ~ Capltania ~ Serppe" {págs. 138, 13r' 140 e 141. G:~fl.a o.ri
&10a,1)•

Dentre as amo~tras Teferidas pelo Autor,

colhemos

expressiv~: "Faço saber a vós VascO Fernandes Cezar de t>ten.!
:tes, V1.ce-Rey e Capltão General de mar e terra do ~stado do Bral.11.
quê- at'tendendo ao que me informou o ~1 Geral !!=. Capl'tanl.a ~
Sergipe d'EI-Rey. sobre s~r convenlente que os moradore: dolUo Re~l,
freguena de Nossa Senhora ~a Abbad13. flquem sUJeHos a corre)'çao
da dlta Capltania ~ Serppe dIEI-Rev. e não ã ~ ~~ .!!!
!!!!>..!II. (Carta Régla de 10"'de maio de 1728. - L~\. 24· O.R. fl.
91. _ Dr: F. V. Vl.anna. _ E.5tudos sobre os Llm~tes Sergl.pe e Bahla.
piJ. 55. "In" o. cito ,pig. 141). _
__
E1l seguida, Lima ~ún~or arrola o testemunho hist~
rico de autores lnsuspeltosl nl;~trc as .U1tas autondaaes que ~S·
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Rebatendo outra p~oposi,ão de Braz. do Amaral, eêua ,
aais: 11 Ainda e. 1679, vinte ahnos depois, conforae o bello testemunho
de Frel Raphael de Jesus (Castrioto Luzitano, pago 5) SergJ.pe !.i!!h!.
Clnc:oenu léguas ~.f2ill. ~ ,!~. então, ~. l!.!!.!!!,
apenas
UID3$ trlnta. Nio é tudo.; ViUllOS adiante. Em 1695. tr1.nta e seis anos
depois. o 'Conselho Ultramarino, -em Ull parecer~ dado a 09 de fevere.!,
ro, parecer que V. Exa. publica ell seu )Iemonal. 1nforma, ~ ~
M .tilli ~ léguas !!2. §
~ !. !!h!!... Em 1755.
já
sessentBannos. depois,. D. Joseph Va~ssete. o grande benedectl.no t em
seu trabalho célebre (Geographie. Histone. Ecclesiast1qu~ et Cl.v.!.
le, etc.) a Sergipe dá, mais ou menos setenta ~ ~ lê~uas ~ ~
ta ••• Tudo confirmando, veio a palal.'ra offl1:ial (de accordo com ella.
;;tão Os illustres bahianos Drs. Eduardo Espínola e Teive
Argollo)
de Alexandre de Gusmão. secretário de D. João v: "A oitava
Capitan~a. ou Províneia, é a de Sergipe: esta capltania se estende
a
uma e outra parte das companhl.as por onde passâo Os rios são
Fra.!!.
C1SCO e Real~ até as nações obacatlares ••• 't (op. C1't•• pãg. ::570).
So'Dre a fantaslosa subordinação da Cap.!.
tania de Serg~pe à Capitania da Bahla, em determinada época do
p~
riodo colonial, argúi, ainda, Iva do Prado: " ••• em 1659. quando os
sesmos foram dados, a pequenJ.na Capltania de são Salvador e seu re
~concavo ou a Bahia de Todos os Santos não unha ascendente algm sobre ;
Capitania de Sergipe. Esta nem só não fôra subalterna. Como ainda.
er.a maior que a pretend~da mandante. Sergipe era subordlnada;
não
São
a tal.capJ.'tanl-a. como diz V. Exa •• mas. como todas as lrllãs.
Salvador IncluSlve. ao Governo Geral do Est.ado do Brazil. V.
Exa,
quer alludlr talvez a capita'nu geral da Bahui es'ta, porém, suree
na H~stõria. 104 annos depois!" (op. cit., pág. 381).
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Ivo do Prado, da sputandc com o baiano Braz do Ama-a
propõs~to da alegação de que Sergipe pertencera i Bahr.a "Fóra o tempo
decorrido entre 1763 e 1820. durante o qual Sergipe. Ilhéus, Porto S~
gurc , São Salvador e seu reccneavc , Juntos formaram uma só capaearu a ,
a Histôna não reve Ia o menor facto que demonstre haver chegado ao m.f
dio e baixo São Francisco a Pequena Capitama formada em Todos os 5a,]
tos"( A Ca ~tanla de Ser 1 e e suas OUl.'ldorias ).Iemorla sobre ouestoes
, de limites _ Rao , Papelana araaa i , 1919. pâg.355-~ ürafaa oTlglnal).
;---O mesmo Ivo do Prado fez consignar eDf ata, na na
\ Sessão da Conferenc~a dos Delegados dos Estados. reali:tada a 4 de;: setembro de 1919. protes~o em cujo pnneiro item consta,nítldo. o ~nco!!
formlslllO de Sergipe com o esbulho teTri torial de que é vítima na fro!!.
teira sUl:"" ••• Serg~pe vem deef ar-ar , se bem que .uito e mu~to esperan
ccsc e l0 _ que tolera, saapüesaent.e , a div~são pelo rlO Real da Praãe ,
antigo Itanh)', até que o poder competente. decida sobre o arbitrárlo
e prcvãsorac decreto n'9 323. de 23 de setembro de 1843, e que mantem
seus d:irei'tos às antigas vl.~1as de Abbadia. Itapicurú 'C Jnhanbupe , vil
las que lhe pertencem. desde a orlgea de cada tI.a dellas. 1II0tivo pelo
qual pl'otesta' contra a manutenção de tal decreto que fica sem valor ~
por não eXlstuell mais, da Assemblél.a Geral Legislativa do Impéno ,
nem o Senado nem a Cãmara 'dos Deputados, camaras a que elle (o decreto) allude e de CUJO poder e cl'l1:ério dependia sua exâst.êncaa toda" •••
(01'. cit., pág.363.Grafia Origjnal).

~~l. por ocasião do 69 Congresso Nacacnat de Geograf13. sustenta,

.. lI~aTa reforçar as opiniões dos autores citados.
eis o que diz outro mundialmente acatado: "Baba - Div2São adm!.
nistrativa do BnziL - Superfí-cie 230.000 km2 , dl.vidlda em e
districtos r com uma população de SOO.OOO hab. _ Seus ~ são
os rios S. FranC1SCOlo de Contas e ltaplcuru • e outros r10S men2,
res e o oceano (Dicc. de la Conversatlonet de la Lecture. TotDC IJI1933 ; Paris)" (l.d.~ ib., pág. lss)~
Ana1l.sando a parte do Regimento dos Capl tães-J.l2,
res de Sergipe; que dá ã então Capit.an1a a -extensão de 25 ( Vlnte e cinco) léguas a partir da barra-do são Francisco.para o sul,
du- Lima Júnior, quanto às l.nterpTetações erradas a respel to, d,!.
m.nuidoTasc:b área de Sergipe: " ••• como não havia dois pêsos
e
.auas medidas h o padrão pelo qual fol. medlda a doação de Franci!.
co Perel.ra Coutinho, com -os tllesmos lnstrUmentos e o mesmo ~rim=:.!!
sor, não podia delxar·de ter sido o mesmo que serv~u para med~r
as ~ e ~ léguas do Regimento dos Capitães-Móres de Serg!
pe ••• Se. pelo contrário, a medida ,que serviu para a doação, fo~
verdadeira, .!! ~ !. ~ léguas da Capitania de Serg~pe, co.!!.
forme o Regimento C1.tado na SeSmaTl.a de }.Junn. Alvares. ajustam se perfCl.tamente ã metade da doação de Coutinho, que foram 50 l~
,guas; e neste caso a Cap1tanía de Serglpe, sendo metade das 50.
vai ter a barra do r~o ltapJ.curu. e a Bahia nunca poder.l.a legalmen'te transpô-lo.
Regimento. ~: dos Capitães-~ ~ SergiE!. passado ~ ~ , reso! ve cathegoricamente !! E!.!2. ~ ~
terntoriais das fapitanus ~ Serppe ~ !.!h!!. P..tl2. álveo .!!2.l!!.picurú. de lIodo a não de1xar nenhuma dúvida e dispensar
Qutras
indagações, como se tem feito".

E não é tudo. A Enc:yc1opédi; Britannica.
voI.
XXIV, 1911, verbete "Sergipe", informa que a área de nosso Est,!
do é de 15.093 square miles (mllhas quadradas), aS" quais, conver
tidas e. quilômetros. dão 38.939 km2• On~ a diferença?
-

~
E ainda há nais. A Encic:Íopêdia Universal !lU!
tr.aa Europeo-AIIericana, lIaand, Espasa-Calpe S.A., 1921, infor. . ter Sergipe 39.200 l.m2.. JJais uma vez ;ndagamos:.aonde foi a d!
ferença de ~ais de ls.obo km2.? A .esma Encyclopédla pbr
último
citada consignava i Bahia, ha mesma época. 420 .427..#km 2 em cont~
2
te co. os atuais S59.951 lm do grandel,Estado.
O que mais l.ntriga é que não consta ter o Estado. a partir de 1915. feito doação ou abd~cado desta área. Erro
de cálculo cartogrâfl.co não é .adm~ssível,porque nestas con'tas os
cartógrafos Já era. especialistas desde o tempo das grandes n,!
ve&açõ~s pelos idos de 1500.
9
A explicação inicial para tal fato é qu~ a Babut
Incorporou grande área de Sergipe na divisa Oeste. Outra coisa l!!.
coapresnsíVel ê aceitar-se, com o quase silêl1Cio que hOje paira s2,
bre o assunto, a fronteira oeste do Estado, defin1da como uma"l!
nhl. illaginãria" que vai da fol. do Rucho hngó. afluente do Rio
são Francisco.. que i a aivis~ oflcial com Alagoas. a'té as nasce!!,
~es do Rio Real, no Sul~ quo divide Ser.8ipe da Bahia. assim como
essa tal linha 1:9E,.; ~ l l i ~) o divide desse mesmo Est.!.
te. Em todos 05 livros de Geot!rafJ,1J Carto~Tafia e Geome.
tria, as linhas imaginãrias são reta-s:e-Põrtanto a menor distâ!!.
-ela entre dois pontos... Exemplos: os paralelos, os meridianos, a
linha do Equador, o Greenwitch a part1.r do qual são determinados
O. fusos horãrios J etc.. Entretanto, quell olhar a irea de nosso
·Estado, ell sua fronteira. Oeste, veriflca que a nossa "1J.nha.!,
. . .inâria" é a mais torta possível, uma cerca sinuosa que entra
_ nossas terras para de~xar -a maior parte do lado da Bahia.
A outra explicação é que a fronteira sul legit!
_ do ES'tado -é no Itapicuru.
Como se vê, a pretensão de nossa Emenda no se!!.
tido de restabelecer a fronteua sul hlStõnca do Estado, no Rio
ltapicuru, ~ê 1lI.Odesta.. e Tecupera para Sergipe somente ulla parte da
.ir.a te.~ofaTiaaente perd1da para a Bahia: não mais que cerca de

signalam os limites de Sergipe ao Sul pelo Rio Itapicuru. cã eemcs
em primeno lugar Ignácio Accioh de Cerqueira e S11\'a ("}'Jemônas
Hl.stóricas e políticas: da Babl.a"), eutor-adede ãnsuspe r'ta , por- ter
estado sempre a servãbc da Bahia, que adoptou como pátria, elle,
nascido em Portugal. Este autor não foi. nesta parte. lembrado p~
los escriptores bahaancs ••• mas não passou despercebadc ao Senador
Cãndido Nendes de Almeida ("Atlas do Bra7.l1)".
"Outra autoTldade que rlão pode ser posta em dúl.!.
da, e talvez a mais respeitada de todas: "Sergipe d'El·Rei (a PIE
vinna) - D~visão adm1nistratlva do Impéno do Brazil, limltada •
ao N. pelas prcvfncaas de Alagõas e Pernambuco; a 'O. e ao S. pela
Bahia. O Itapicuru, o S. Francisco, e o Vaza-barns, são ~ ~
pnncipais ~ d'água (Do Grande Dic. Universal de Larousse _
vcj , I4'? - pág. 58~) ••• ~ passagem ~ 1arousse, bem como todas
da letti.a - 5 - .foi ~ ~ manuscriptós dos séculos 169 ~ 17!?,
quando teve origem a Capitania de Sergipe ••• A fonte não pode ser
suspeâca ••• " (págs. 152, 153, 154).
"Corrobora a informação de Larcusse , um dos e'rcms
tas tAe- maior valor quando, de passagen, ao falar de Serglpe. escr!,
veu: "Não trato do \rio de Sergipe, do rio Real e ~.9.!!! flCaT:l
EQ.! hJIIlt.es ~ Capitan12 ~ Babià. por não ser prolixo.e ta:nb€r.t
porque ao diante pode ser tenha lugar (Fr. Vlcente do Salndor.HJ.t"
tória do BrazU., ~;g. 44, PUb}lcação da Blbl10theca Nanonal-18S9).
Vê-se dos term~s triphados que, exclutdos c Serglpe e o rio Real •
os l~JllitJS com a.:.~hia ach~m.~e mais ao Sul" (pág. 154).

:"Em outros termos: se 25 ê metade de 50. (25.50-25 I
e 50 é igual a 25 mais 25, (25+25 .. 50) segue-se que .2. ~ partlu .!9. :
.eio a doação de Coutinho revertida ã Córôa. dotando a Cala tania de
Sergipe d'El-Rei com a metade, que \"21 do no ltapicuru ao rio São
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':'E eis a razão porqu~ Os prJ.lIlenos Capi"tães-}.Iores d
Sergipe concederam sesmarias de terras da margem esquerda do Itaplc
ru para o Norte. como, entre outros, Porto Carreiro e Cosme Barboza'
,
"Certamente a medição de 50 l-eguas de Coutlnho não
fol. bem fe~'ta. f 01 tfm mais ou -menos: obedeceu a um cálculo multo d.!
saproxlmado. porque, do padrão da barra da Bahia ã barra do São
~, ~.!!.!!!!!!! lli!l!!!!!!! marítil:las, .9!!! correspQndem
!
11 léguas! .!!!2. ~, II ! !!!!.!! 11 ~ quebra. ~ approumado. ~este
~ Serp'De Um~ ~ E8.!.~ !!.! partllha i! quebra, fican~ ~ !!! !2.!!! correspon(lente ! ~ ~ l!. .2!! ~, 21 léguas,
~.!!. distãneJ.8 ~ §... ~ !2. Itat)lcuru. Approxltü damente".
". ~. Também 36 léguas é a exte~são da costa-de Se!,
glpe, (até. o Itapicur~), segundo -o ilustre chronista Augusto Fauno
de Souza, propugnador da igualdade territorial dos Estados ( ~
~ ~ Divisão Territorial ~ !!!lli. Re:v. do Ins't. HlStônco Br!,
ulel.ro - 1880 - Tom.U - pág. 50)".
"Ninguém, ~, ~ E!!.!! !!!!!! precisão !. dona!!!!!. ~ ~ ~ ~, ~ Sebastião Rocha PJUa (H1st.
da America Portugue%a - pâg. 10; n. e C), dando-lhe 70 léguas. 2.!:!.
se]3m 35 ate o rio Itapicuru., ~ d lahi ou'tras tantas até o São Fran~ , pertencentes a Serg~pe. de accôrdo com as 25 do Reumento"
~~:' pãgs 207, 20S. &09, 211 .. Grafla .origlnal).
Alé. duso, n ••• a,Capitania de Sergipe, fundada
cerca de ~dous"'~l!'eulos antes de ser dada ã Bahia o titulo honoraTlo de
Capitania, já contava maa serie de Capitães-~Jôres que, por nomeação
do Re1.. governa\'a-a de accõrdo com o seu Regimento dado pelo mesmo, e
COJll tal independencia r que lhes era facultada a concessão de sesrnana
poder que mal.S tarde foi lllllltado, não só a ena. lias às outras Capl
tanias. para coh~bJ.r abusos de concessões demasiadas. consist~ndo a 11
mitação em sujeitar as doações jã approvação régia"(ld,lb l pag Z~6).
O mesmo Francisco A. de Carvalho Junlor- ad\-ert.e ãs
pãgs. 247 a 258:
Os llmJ.tes terrltorial.S da ant~ga Capit~nla
de
Sergipe com a Bah18. desde 1590. foram pelo R10 ..
Itapicuru". Logo acrescenta o llustre bls'tonador.
tIA própru Junta Provislpnal da BahIa, apesar de
revolucionár;ã e armada do arbítrio. reconheceu
e
respeitou os 1im1.tes da Capitan~a au'tõnoma em 1820,
pelo R~o Itap~curu. delxando em sossego os'morado _
res entre ele e o rlO Real, lsentando-os do ser.... ~ço
Jll1J.tar obngatório, como se viu do tópico Cl.tado _
na proclamação de Cézar Burlamaqul .."
Mais -ild~ante, assinala:
" A rest.auração, pela segunda vez, da autonOrlla da
capitan18 elll del.embro de 1822, com a denomlnaçâo de
Província, não alterou os liJlI1tes de Itapicuru."
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Em 1920. 0$ governos da Bahia e Sergipe
concordam numa comissão arbitral. que levaria o laudo
definitivo
aos Congressos· dos do~s Estados ~ não tendo chegado a termo
esse
prOtocolo de intençóes •
ASSl1l'l, t'Orna-se púbhco acordo
fumado
• entre Os PreSl.dentes J. J. Seabra, da BahlB. e Perelra Lobo,
de
Sergl.pe, no. sentido de const1tuir_se uma comissão de se1S Membros,
três 4e cada Estado, para dlScutir o problema que. -na -base de lau
. do de u. ãrbi tro neutro, seria levado ao Congresso de cada UII do;
Estados. l
~ de toda jus'tlça que Se Tealce, nessa
ocasião. o tr-abalho realizado pelo General, Engenheir.o. Geógrafo ~
Parlamentar Ivo do Prado. ~por ter sido ele que. em sua obra n~ f.!
pitanu ~ Serppe ~ !!!!! OuvIdor18s" ~ melhor estudou a
questão
dos liraltes entre Serg~pe e oi Bah13.
O historiador J. Plres 1\vnne,-em
"Históna de Serg~pe - 1575/1930", assinala a respe~to desse aco!,
do de 27 de outubro de 1920:
"Também Auito se fazia notar o interê,!.
se revelado pelo Presldente rela'tivamente ã solução
da ellperrada ques'tão dos llmites, e Com a
pre;;ença
do Governador Seabra. êie. aproveitando_se da
opa.!.
tunidade. tratou do acôrdo:
"Dentro de trinta d18s a contar da data
da asssinatura ~o presente ac.õrdo. Sergipe se loul.'ará
em pessoa competente assim COIllO no mesmo prazo o Go
vernador da Bapia e em terceuo árbitro desempatado;
escolhido por acôrdo das partes entre seis cidadãos de
capacidade Teconhecida, cUJos nomes serão
apresenta
dos, três pelo Presidente de Serglpe, três pelo Gqvei
nador da Bahu. Serão entregues aos ãrbltros todos· os
documentos e provas de cada qual dos Estados. a flm de.
firmados neles. ser resolvlda a pendencia. flcando. en
tretanto, dependendo o laudo final da' apro'l.'ação
e;
duas sessões ordinárlas ou extraord~nãrlas do Congres
so de cada um dos Estados. O laudo dos árb1tros
dev;
rã ser apresentado dentro do pral.o de o~to meses.
-;
contar da data da assinatura do presente acôrdo, pelos
Excelentissimos 51'S. Pres1dente e GoveTnador respecti
vamente dos Estados de Serglpe e Bahla, e demal.s
pes
soas presentes a êste a'to. Estado Federado de Serg~pe:
AracaJU. aos 'l.'l,nte e sete dlas do mês de outubro
de
llil novecentos e .;vlnte. Em tempo' do ptesente
acõrdo
que será transcnto em hvro de Notas de Tabe1l.ão
p,ª
blico, serão extraídas se~s cópias, três das quals se
rão entregues ao Exmo. Sr. Governador da Bahl.a. Arac;
ju, 27 de outubro de 1920. - Jose Joaquim Pereaa
L6
bo - Presldente de Scrglpe. J. J. Seabra,
Go\ernado;
do Estado da Bahla.
nEm dlscordâncla, naturalmente. desde
o'
Congresso de G.eografia. reallz.ado em Setembro de 1919, \
na cldade de Belo Horizonte, os- repreSentantes
da J
Bahia e de Sergipe. dr. Braz d.o Amaral e general
Ivo
do Prado J-Jontes. Paes da Franc~, lndic.'l.'a, logo depois"

I..

; Presidente Per-ea ra Lõbo para louvado o a Ius t re enge
..Bl!eiro dr , Ge~úllo das Neves. e fazendo razoá"eÚ co;
siderações pedra ao Governador da Bah i.a a lndJ.cação de
outro, que não o dr , Braz. Já dec'taradanent e em pOSl.
ç10 opost.a, e já de coml;lm acõrdo para desempatador se
esccãbaa o dr , F. A. Bueno de Pe rve , Vic,e-Pres1dente
da Repúbhca.
uSergipe vãveu momentos de grande expect.!
tiva e por um momento a f1gura do Presadent e cercada
de maaor- aampat ra , todos numa "Justa eufor-aa cfvaca e
a louvar a sua iniclativa.
110 acõrdo lavrado nõ d12 27 de outubro de
1920, teliz anacaa t ava .. encontrara franca
accfhada
por parte do Governador J. J. Seabra .. mas fruto
das
alegnas daqueles daas e da aprcxaaacãc dos dois
h~
aens de Govêrno, .também não passava de uma fáC11 sol~
çio em se tratando d: um caso tão debat.rdc , de
questão tão postergada por uma das par t es ,
"Encerrado o pra ac est.ebefec rdc no d18 27
junho de 1~21, logo o general Ivo do Prado entreg.!
va o seu laudo ao ãrbltro deseape radcr , mas o
mesmo
não faua o dr, Braz do A~aral, ~ ~ E.!!!.!
Mensagem
~ Governador d. d ~ ~,_.d1TIg1da
Pre
si dente ~ Serppe.
"rej-aanado hoj e o pr-azo para ser profer..!,
do' o laudo no arbi tramento de que t rara o Com êruc de
27 de outubro ú-Ítimo, sem que houvessem chegado a um
acõrdo os louvados dos dou Estados conforme a corres
pendêncae que aí vai Junta por c6pJ.a, sôbre o aasunt o
Conv-ª
• discut1r, denunc rc pelo present.e o referido
n10 de 27 de outubro. Declaro, emreeanec , estar pron
t~ a- recomeçar as negocuçõeJ precasas para ser fe1t~
outro, a fim de levar a uma ~OIUção próxlma a dúnda
sôbre a l:t.nha de fronteira. pedlndo a Vossa
Excel ê!!.
cia que. no caso de aceltar êste alvitre. se digne de
indicar os JI'lel0S prátICOS de sua realização.
u.Q. President.~ ~ Lôbo respond18· I
IIEstou -d:t.sposto a novas negociações para
liqUIdação do caso, dependendo :t.sso de um entendlme!!.
to com o delegado do meu Estado. Penso,
entretanto,
não constltulr motlvo suflClente o não terem tido os
dois louvados um entendlmento~ por 15S0 que. em face
da letra lnsohsmivel do contrato la\'rado em notas de
Tabebâo púbh.co, não ha,..endo entendlmento entré
05
louvados, funcl0narã o desempatador por ambos os Est.!
dos escolhidos. Cumpre salIentar que era a questão de
li1ll1tes muito antlga e quando não hou\csse o l.ou\·ado'
de Serglpe determlnado $ua proposta por demus dehat..!,
da, ~ â tendo haV'ldo troca de ldélas entre o Snr. Gen~
Tal Ivo do Prado Monte Pires da Fr.mca e o dr.
Bra:.
Herraeneglldo do Amaral quando do Congresso de Geogr.!
ih de Belo Horuonte e- da reunião para a solução das
questões de lImites. promovida pelo EXmo. Snr. dr. A!
fredo Pinto Vleira de :'lelo, llustre Jlbnistro da JUStI
ça - era muito antiga, para que não fõsse bastante
~.2.
nhecida pelo prOfl.Clente louvado de Bahia a
propo$ta
do de Serglpe. Diante- disto, penso não tinha o llust.re
louvado de Bahia outro camlnho que defender o que JU!
2:asse o diTeJ. to de seu Estado, abordando tôdas as
li
nhas da propost.a do louvado de Serglpe. expressa em d,2,
cument.o públl.co de carát.er oheial. e registrada tax.!
t1.vamentc no telegrama de 6 d~, maIO de 1921, o
qual
assim diz..: Exmo. dI'. Braz Amaral - Bahia _ Recebl car
ta 19. Insiste V; Excia. em du~r que fUJQ de informa;
:"qual a tise serg1.pana. Eu penso, entretanl:o, ser
,~
quarta vez. que o faço. Fi-lo pelo telegrama de 20
de
dezembro de 1920. Depois unda a 24 de fe\ereno e 8]!!.
da em março de 1921,. não obstante J'epetirei' Meu Est.!,
do reclama a regular execu.ão das conhecidas lels for
lIadoras da Provinéa de Ser~ipe, execução
perturbada
pela Pr~vinc.ia da Bahia. Quer,. portanto, a execução da
carta régia de S de dez.embro de 1822 e decreto de li de
julho de 1820. Sendo assim, para conhecer os
fatos,
não há entendimento nenhum porquanto o decreto de 8 de
Julho de 1820 declarou a Cap1tania de SergIpe ;r.ndepcn
dente do Go\'êrno Reglonal existente na BahIa. e. a ca,!.
ta rég18 de 5 de dez.ellbro de 1822 manda que se limlte
a Provínc:t.a tomando como norma uma comarca m31S an}lga
que a eXlstente
1822. Ora, o limite ao sul dessa Ou
vidoru era o Rio Subaúma, conforme a carta rég13
28 de abrlf de 1.729, logo a malS anhga era a de 1695,
bmitada pela portaria de 13 de julho de 1696. .Como,.
pois, ficou Isto indetermlnado para Vossa Exc18.
que
taJ.s documentos conhece e publIca em seus trabalhos" D1.ante desta afirmação, Julgo não poder o honrado lo,!!
vado de Bahla alegar o não conhecimento da proposta do
Est.ado de Sergipe, porquanto ela é clara e mequ1.\'ocamente deterrll1nada. Ao invés qe nortear a defesa dos lnte
rêsses de seu Est.ado por êste lado. o ilustre o-lOU\'ad;;
de Bahla passou a l.mpor ao louvado de Serglpe o só a~
pecto pelo qual poderia ser encarado o caso - O Gover
no da Bahia só admlte dIscussão no terreno em que f 01
colocada a questão de llrnltes pela proposta felta
mesmo Govêrno em 1913, que ê a reprodução do
projeto
apresentado ao Congresso pelos 51'S. deputados sergIP.!
nos, a saber. o competent.e senhor Fellsbello Frelre e
maIS os senhores Morelra GUlmarães, Dlas de
Barros.
jov1.niano de Carvalho e outros. em 13 de no\'embro
do
mesmo ano de 1913 Compreen.de-se, nltld;;mente. que ~ão
havJ..a boa vontade malor que a do louvado de .Serglpe,
pois que procurou logo e logo declarar qual o seu ohJ!.
tivo, o que cont,lnuou fa7.endo. sendo que. quando
não
pôde mais ~ seu lnterpelante alegar que não lhe conh!:.
cia a proposta, -passou a lImltar a face da
questão.
Como se depreende da correspondêncIa trocada, o llustre
louvado da Bahla procurou com o estabeleCImento de pr!. l
l1mlnares e COndIÇÕeS não .um me10 prátlco para a sol!:!,
ção do casp, m::io que séna a entrega ao desempatador'

das suas reaêes , o que também faria o louvado de Sergipe. a flm de que da drvergênc ra entre os dois lou,",!
dos pudesse temerglr a l1nha deÍlnl.tiva que os reconh,!
cldos sentimentos de jus t r ça e os conhecãaentcs
do
eainente desempatador houvessem por bem traçar.
CO!!
t;rarl.amente, porém. o honrado louvado do Estado da B,!
hia procurou aanda uma vez. debater a
multlSsecular
questão tentando a análise de tÓplCOS e partlculand!
de estranhas ao arrterêsse atual dos d01S Est.ados âmi
felto~
2:0s, irmãos pela raça. pE\la tradIção e pelos
assinalados, e, mélhor ainda entrou ~e negar vefcr a
documentos de l.ndubitâvel veracadede , lIIUltOS dêles da
Bahia e citados, t; endc sadc aprec i edos como verdadel:,
ros qpandc se resolveram del1cadas questões
interna
cionais de anterêsse do Brasil. Em suma,
enquanto;
~ ~ Serppe determma\a sua proposta _.!!!.
!!:.
dar execução !E. àecreto ~ ! ~ ~ ~ lE.Q. .! .! E!!.
!! ~ .!!! 2.!!!:. ~ ~ 1822 - o operoso Jcuveôc
da nàh18 impunha que só ece rear-âa dascussâc colocado
o casó dentro da' proposta de novembro de 1913.
-fiEm euapr-mdc , o a Ius t r-e Icuvadc de Baha a,
a letra do ücnvêmc , t.er-a.a de apresent.ar ao eminente'"
desef,patador, dent rc do prazo marcado, seu laudo, c~
o~~deVer1.8 fazer o louvado de SergIpe, não um laudo
cons;~nte de ~reliminares, mas encarando pontos hlStªricôs, de t e rannandc reaêes , tudo documentado
deva da
!llent~e. Tenho a declarar a v, Excia que o loundo de
Sergipe cómpriu a letra. do ccnvêmo, apresentando a
27 de junho fIndo ao Bxac , Snr , dr , Prancc scc Ãh:a
ro Bueno de Parva o seu laudo devadaaente
instrui
do, V1StO sabe;, por informação oflclal, que o pr~
ficiente louvado de Bah1.8 não unha uma proposta ;
fazer, por isso que se flrmava em proposta de
ou
trem, crltérlo. aliás, por êle rneSlOO condenado.Assm ,POI;..
o 'louvado de Serglpe, general Ivo do Prado Honte Pl
res da França. tendo conheclmento de que a
propo~
'ta do dr. Braz Hermenegildo do Amaral, honrado 10u
vado de Bahia, era a meSma apresentada
Câmara
dera1 em novembro de 1913, entregou no pra:z.o pref;
xo ao ilustre desempatador o seu laudo e os docum~
tos a respelto da rnultlssecular questão de llJÜtes e~
tre ô-glonoso Estado da Balaa e o pequemn" Estado de 5erglpe".
Exi$te uma carta do Conde dos
Arcos
(89) que, indevidamente, gerou Jurisprudêncla a favor da BahIa. Há
confusão e superposlção de Jurisdlções. C1V1S, ml11tares e
ecle
slásticas. o que não impllca, como não acontecla hab:t.tualmente. r~
flexos sobre a lntegrldade do ter.r1.tóno fls1camente conSIderado.
Confundiu~se a favor da Bah1.8,. dada sua 1.mportãncla polítlca e cul
tural, uJURISDICJtO" com UTERRlTÔR10 1l •
Alg~mas vezes, por convcnlênc:t.a admI
nistrativa, da Justiça e do clero, houve dualidade hlerárqulca ne;
ta reglão "rebelde ã I l e l , e irrCldenc-1.8 de cnmlnaJidade e abusos"~
Até 1843 nenhuma lel alterou a frontelra no Itaplcuru. Faltou
a
Serglpe malS agressivldade em dar conseqUencJ.a ao protocolo de In

d;

sa

"Dl

d;

erdbuneas , nem teria cabmentc na legIslação ordinãna _ pro rbada de
lnterfer1r na aut onomaa dos Estados - sendo portanto mpcs s Ivej solu
C10nR-]"n~m:dlante arburagem.
•
O caminho único, para dar nm r , deflnltI
vamence , a questão, está na via cons ea euc rcnaí , no capítulo das Di;
posições Constltucl0nal!; Transltónas, pelo qual também se express;
o órgão supremo da scberama necacnef , scbrancea rc a qualquer outra
autcnomaa ,

Daí porque esperamos, dessa douta Conas
são, atenda ã justa re~\'lndlcação de Ser-g r pe , Não obsta a necessãn;
audiência de doas ~ órgãos ant er-ao res , que não cons egua r am alcançar os
super-rores cbj etavca desta proposlçãl'"

l1a

F;

i

[J.EIl)A SlPRESS:VA:

Suprjrr:a~se o pará~rafo Lnlco do artigo.
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.1JST1nCATIVA:
•

A vi~la.ão reneeretãva dos alDdIjares de Justiça em todo o território nacinal não leva em consid=ração as di rererças de ercerpcs assirr COt1O a capa- '
cida::!e f1na,::e,lra expecIficê! d:ls eeeorcs da federação. além de não permrt Ir- a fle-

xibilizó;ão te'd~ em V2sta es di fere'l;as regionaiso CO!lSegue. o cor.hcriü d:J -Q".JE
prf:te"lde,cr..! seja se. tornar in~lic~vel ou aUr,t,ar por baixo
Esta emen:la procura tornar conpativel êste texto com os dis;:l:JsHivos relativos e a~to'lOJ1i~ oos Estaoos .ao controle orçamfntario e flr.a"l::eiro e aos direi_
tos ddos servidores

-,
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• tenÇ.ões dos governadores em 1920' - J. J. SEABRA E PEREIRA LOBO. ALGUNS DADOS SOBRE BAHIA/SERGIPE
POPULACÃO
BAHI\

- 336 municípios _ 9-.S97.393hb

SrRGIPE- -

74 municíp:t.os. _ 1.156.642hb

_

DENSIDADE"
16.93 hb/l\m 2
Si,92 hb/Km 2

_
_

ÁREA
559.951 Km2
21.942 J..m2

J.:rea e população dos mUDlci'pios, hOJe
BahIa, na área dlscuhda e que ficariam do lado de Sergipe:
IlUNICIPIOS
POPULACÃO
DENSIDADE
ÃREA
Jandaira
~.S75 hb
9,58' hb/Km2
6-79 K1ll2
Itapicuru
19.690 hb
13,06 hb/J..m2
1. 50S Xm2
R10 Real
19.246 hb
27;18 hb/Km2
708 b2

da

Mas não se trata,. aqui. pura e slmplesme!!.
te,de defender up pleito mau do que sesqulcentenárlo de SergIpe, S!
não de demonstrar, ....tambem, que ele- se harmoniza com as p.remissas.
do
desenvolviment.o naclonal integrtldo.
Ass1.m é que a Bahia, numa área àe' quase
seiscentos mil qUIlômetros quadrados e menos de dez Julhões de
habi
tantes, apresenta uma densidade populacional de cerca de dezessete ha
bi untes por qU1.]õmetro quadrado; enquanto Sergipe, com menos de \Ol!!:
te e dois mil qwlômet.ros quadrados, apresenta uma denS1.dade deco&r!
fica de cerca de clnqUtmu e dois habltantes por qUllômet-ro quadrado.
Na área dlscutida. de quase três I!al qUI
lômetros quadrados, em três Hunicí-Plos, Jandaíra, Jt.aplcuru e
lho
Real, Vlvem cerca de quarenta...e Clnco mIl habl.tantes.
F1.sicamente. SergIpe tem condlções
par<!
I. inte~rar os l-lunicíPloS de Janl:llura, Itaplcuru e Porto Real. com cerca
ae quarenta e selS mil habJ.tantes e menos de tres mll qUIlômet.rqs qui
drados.
A densidade dessa ãrea ê de cerca de qUl!!.
I ze habitantes por qUIlõmetro quadrado, enquanto a de SergIpe ê de ce,!.
ca de cinqUenta e dois habItantes e a da Bahia de pouco mais de deze!,
seis habitantes por qUIlômetro quadrado.
Está claramente demonstrado que a grande ..
latItude da Bahla prejudicou seu creSClmento demográfIco. em algumas
reg1ôes. CalDO na área reclamada, com repercussão, também. no desenvo!
vimento econôml.co.
Recuperadas as fronteiras hlstóncas
de
Sergipe com a Bahia, os três l-lunicíploS cltados ter18m. em bre\e te.!!!
po, um no\o impulso econômlco. aproxImando_se do creSClmento demogr!
fico de 5erg1pe. que cUlda de apenas" setenta e quatro.enquanto a
Ba
i hia det.êm nada menos de trezentos e trlnta e selS Municípios.
~
Qua~do se fala em redIvlsão terntorial do
BraSIl, pensa-se, justamente, em reduzl.r a larga extensão de
alguns
Estados. como os da AmazônIa. do Centroeste e. no Centro Leste, o da

CESAR MAIA.

aeDA MDIF"ICATIVA:

ff

MxIi fJ.ca o item III do artigo. IÕ·

O ítem lU do artigo

AAT.8S. •••

1f.

passa a ter a seg.;.1nte redaçDo:
'I
~
111. vencimento não inferior 80 menor salário vigente para o setor

privado.
3JSTIrICAT}VA
A preser,te e:ae"da b.Js::a resgatar a vontade do relat6rio e. do ante-projeto,
clJerer. ga=a"ltir ao servid:lr pjbl1co lIJl gamo no mínif!lO i9'Jal ao que fizer jus por
ei.o trabalt".s:ior cb setor privado Da forma q.Je está recligido o iterr permite que a
rnt.ro:it;ão tE ur.= no:Tel"l::latura diferente paralela ao salário minilll:l para fins de pa~
r"lto d2ha"l=:- ao saláno rr'.Ínino a fUl'li;ão de valor de referfo-cia,possa se prestar a
Ye'"I-:il'lentc.inferior ao recebido na base do setor prjvad'oo
,

i

I

I
I

I BahIa

I

Busca-se, apênas, restabelecer os llmltes
hlstÓricos de Sergipe, com provelto econõmlco para a reglão a
ser
relntegrada em sua unldade terrltorlal
Não é uma rel'l'lndlCação recente, mas unia
causa com fundo assentamento hIStÓT:t.CO, uma reclamação que tem quase
dois séculos, sempre relterada" e nunca esqueclda, como demonstramos,
com o testemunho da HistórIa.
E;sa,questão Jamais seria resolVlda pelos

E/I'IENDA lP00041·6
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EJ.Et!lA SU3STITUTIVA:

SUbstitue o ítem V do artigo

f53'dando a seguint.e redaç§o.

ART as.... v Os cargos em ccmissã"o ou fI.JrIÇ~es de confiança far§o parte dos plano
de carreira.de forma a garantir o seu exercício privativo por funcionár1os publi_
cos dentro "das linhas de atnb~iç§o técnica. exceto o nível de autoridade máxima di
retamente subordlnado à autoridade política
•
~A:

A n:lVê reda;âo bus~a precisar o conteído deste dispositivo Só faz senticb
garantir aLl: fU"l::io.,ar1os p.:iblicos o a:esso privativo a cargos err, CCl""_ssão ti nível
tecnico.se êstes f1zere:'l parte OOS planos de carreU8 De outra forma teria'llJs ltt.a
distorçã:l tão grand~ QUa"lto â atual.cOl'l a escolha política a apadríma:bs q-",e já
fElCa.. pa!'te dos q-.ladros d:J fU~lo.'alismo
Cc>:!' a nova re:la:;ão resg3ta-se o espínto original,íllÇlé:lincb a s.tlstitui~
çto de U'll8 distorç§o por outra

908 •

Assembléia

NadonaI Constituinte

[EMENDA lP00Õ42-4 I
crSAR MIIIA.
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EMENDA lP00049·1;

ACElE'SCENTE-SE AO §;JV A SEGUIN'1'E REDAÇ~"

(!lconStituinte ANTONIO UENO

A proibição de acumular proventos não se aplica ecs aposeE,
eeêee quanto ao exerclclo de 1tlanBato eletivo, de magistério ou de
cargo em comissão e quanto ao cargo ou emprego de médico civil ou
mil!t:ar da reserva ou reformado que jã vinha sendo exerc1do por cc
sião da promulgação desta Lei.

COI,ISSAD DESISTE!o\ATlZAÇAO.

~--------""""'''''''''

DefJA SlF'RESSIVA

Suprima-se o ítem IH do arUgo~.

EMENDA N!2_ _
Incluir no Anteprojeto da ccost turçãc •
Titulo • Dos Direitos e Liberdades fundamentais
CapItulo IV - Da Nacionalidade •
í
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i~~~o

I eln-14o • a'-ro de

sobre vencias a varejo proposto contrerãe o prôprâo texto

que em seu artigo 2'&\ proíbe a cria;l!lo de i1lÇ)~sto q.Je XlÕOt tenha falo gerador ou
base de cálculo iden.ticos a já edsteetes Co'<traria ta'lbétt<o §2" co artig~~ ec
que se retere a SUá ln.1qJlda:ie 50:::1a1.
7

. .,

UlIrOlI

Art.M: ••.z/
III - O BRASIlE1RO QUE TIVER DUPLA QU MÚLTIPLA NAClON':'

GU'IO oa ~ pr1'ftt1

ao -.ototnvio $U... _ t a _ U41nta.

"tn.

110flDE PODERA. RENUnCIAR lo 1;';CIONlH.IDhDE BRf.SIlnRA •

.&41_ '8!WXIatZ'. . . . ac-. ~. ~
, . , . 20, -lO . . ad. DOI: . . an1çoe
OI> eov-da 9hllll1o l'ibU. . . . .
oUn40&o. _ _

-U . . 'D MOI!

lal Ieacsto se instituídel prooaz.ré as distorções segJi.,tes
1. E 1Jl'.1rrposlo em cescete,"
Z. E regresS1VO so::ialmente.
3. Exclui da isen;ão micro-e'flt)resas e-terãcme-ue isentas per conta
ill'Çl::sto de c:ir~lação de eerceooraee estadJsl,

.-cu.. cd:n. OU 11111krH . .anta-

nfoJ:Ull5oe: qae

blU'ft -

.. ~
-

9bn1o
fRDI1e lIa1or1a
• ~- .. _rogo (_ot1otal.

d.

a.u-.. _ _ta

a1a4a .... o

JUSTIFICI\Cl\O
Existem pessoas que são nascidas 1":0 Brasil - País que
concede nac.ronaf a dade sob reglme " Jus sol! li _ de pais ou mães estra,!}
geiros • origir;ários de pe Ises que adotar; o regil'le " Jus Sanguinis n •
ficando com dupla ou mvltl.pla nac.i onar íue ce •
Considerando que o regine mt.ernecã cneãeente reconhecl
do é o de cada pessoa possuir uma ümca neca cnaLa cade , e rus ter ente.!:!
der o d~reito de escolha t1Jmbém aos que pcseuee duas ou m2J.S nacionall
caces de origem • A lei deve adr'iitir t aeber- reste caso • c: posslbil~d.§
de d~ renúncia à nacacnar cade brns~leira

_ao "rcd.cJo

CU

"41eo

AIPOauataSo, ... ft

o.. nrc-ao, terl tocJo • taIrpo 119ft qM . ., . _ waha • aar es:1
..1 .-n o::at.1llv.ar . .~ o ..,.ao azvo 011 tIIljpn,o...

~

Intru="Jz lm;Jorta,te d::.storçã:l par conta do custo e dos efeitos oe Ii.á~!na fls~aHzajora q.e opererfe CGT éste flrr
Por tais razões e q;Je o teste rcs artigos cítaocs prevme co-rtre
dIstorções deste tlpo.que serla'TI introduzidas riao havendo a supressã:;:o orccoste ,
se o relatorio e o ante-projeto Q'.. Iaeres gJardar tereon.e trabatérae,
no mádmo poder-se-ia criar UTl adlcional soÉ:e o IDI nas vendas a varejo dlStribuindo-o direta e globalmente aos lIUl'lidpios.

EMENDA lP00046-7

J: \

COl-'S'l'lTUIN'l'F

n'OC~CIO

í

OLIVEIRA

(!J

EMENDA lP00043-2 I
crSAR ·;;:;A.

ANTEPROJE'1'O DE CONSTITUIÇÃO

['J

TITULO X
DISPOSIÇ~ES '1'RANSI'l'ORIAS

ARTlGO~49r

['J

P1\R1iGRAFO DNICO

MENDA NQ_ _

EJoEtDA S..PRESS1VA
3d

O parãgrafo único do artigo A8tr passa a ter o seguiE,

• ~ do artigo)l. S:>

Artigo..4-BO'••••••
Parágrafo único

JUSTlflCATIVA'

I

Os drspcsft.ívce que solfcí tercs sejam suprimidos são incorrpa~;\'eis corr OJtros e co;';' o prcprfc espfrãtc reatcr.oes seções Q'Jetratam do ürçe-e-tc.oa Fe:l::-a_\
çã::J e ccs servãõcres p.f.l!icos,a1e7 de co-nrerãer té;:'11CaS prrs-eraee o: ao- ..nist:-a_1
çã= p-.:itlUCê.

Seç~o

4E"" .

te acrescimo:

- artigo 238
• §1" do artigo 239

'04

aesterãe que cât.êsse-os o art1g:l
deste a-rte-prejetc.ece ~Toibe vi":::ula~
ç15es.de,trc da bOe técnica orça'l'~nt6ria.para de"l:l:'tStrarmos a incorr;;=:lblllõade o;=.
textos.
No entanto.aje:"=is disto CU"'Ç)re le1brar princi~!:::s co.'sts.tes
de oJtras se;3es QJ= seria" cO'"ltra:ia::bs
k vin!:ula~ã::: prO;:lOsta cria lft.a infJedbilida::i!: torizo.-.tal cps
estilll"Jlariô LJIlE cadeia de. v~r'i:Ula:;:ões Poderiamos exerpliflcar CQll' a poHcia ju::!i_
ciána.Q.Je teria justif~cat1va pr6xima.Em segJidê outras vincula;õ;~ senarr justi_
ficadas. Criaria ta'~em una inflexiblhdade verbcal para os Or~a7~"I.tcs.f".a me::hd..
"q'.Je os pla"'lOs de carreira especiflcos.vin..--ulasser, renvnera;ões de':'ro de t1ii r.eSl'l:;l
ÓJ'~o cri~""Ido assim U'lI emara'lhad:l de vinculações l.n::Ilretas.
• tão seria demais lerrbrar as diferenças regio.'"lais de todo bl:lO,ln!:lusive
as fJna'l.."elras.QUe com tais d.lSposit.lVDS estariam sendo at.lngidas.lJ-a dedsão a
nIvel fed~ral poderia prodiJzir em cascata.e por to:::lo o País.a..JT'e'"ltcs de gasto in_
suportáveis.
Afetaria ta'ltlém o duelto de ootros serv.ld:lres Que tendo e::' vista a..rnen_
tos CO'll;ToJls6rlos de certas catego:-1as se veriam kç.:l'ssibHHa::fas ó= reivlmUcar.
Pelas ra20es expostas e dentro da p'",ra co:r.patibUlzação peço tais s..r,Jressões

n~,.",

......

I

,T!lmnotjlo
" _

ookl._ 01_ O o1Utano

lIIl1orio _

-.nb4oe, .. ~ _ nf'Gt'Mol1o, tZ'abalha ~ • ~9io . . -. .
1au..... ~ ) • ~ . . ~ a1ao:r1a eob • --UVio ..

_O

..tat1Itltio «!!!!i!!l.

,,~- Cllta o J!!m'"
.. _ ......

I!! -

Co .orOZlÜa do d1n1t1o a5qa1zldo • _

OI>

~

auter-ae __

.t.1n~

ao

I

Da ft'o

do do
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pr;;~.r.'

F;;-;'~~;]

~,;::

pY

Inclua após o artigo )õS',renanerando os de'nais'
MUro)fi: O Orçamentocl)TÇIreenderá dois períodos fiscais:
§lIl.Até quatro meses antes de encerrado o exerc!cio flscal,o Poder
Execotlvo enviará ao Congresso Nac:ional o projeto de lei orçamentánã.contendo a
verstio final ajustada do orça"leo"'lto para o pe1'.íodo seguinte e o orçatnento para o Per10:10slb-seQ.Jente.
§2P O orçamento para o período sli.J-seq.ente será a,a11sado pele coIlI1ssão pe=n:;"le"lte m!sta,a pãrtir de sua a;lresenta~ãc,dlS=lltir)lj:J e ncgo::ia"'ldo corr, o
POO!'l fxecuta'o os 8J_~~es necess~f.lOS a:J e-1='r!,,'la1l;':o de sJa versãe final

,

lU) O IMPOSTO DE QUE TRATA O ITEI!, IV DESTE ARTlGD Tg 1
RÁ ALÍQUOTAS GRADJADAS E~l FUNÇM DA ESSENCIALIDADE DOS PRODUTOS. U- :
OICADOS PELO PODER D.ECUTI\'O • E NliQ 5ER4 CUMULATIVO • ABATEND:)=S:: Hl
CADA OPERAÇiio , O I{ONTAIHE COR~ESpONDElnt. lts ANTERIORES.
.JUSTlFICACli.O
Rerr,eter a lei complel"lentar a cocrpetéllcia para fixaç~o
de al!quota do ~mposto sobre prodl'tos .lndustrializados , quebra a fl~ J
xibilidade hoje eYlstente de o Presidente da República alterar por d.§.l
ereto as eliquotss •
A· fll<;ação de alíquota do imposto sobre produtCls incu~
trializados é um instrumento v13liosiSSJ.no do Poder Executivo para ,d,!' pendendo do comportamento do mercado
desaquecer a demanda de bens de
consumo.
I

I

II
I

:US1IFlCfl.ll\1Jl1.

A eme,::la o:a p:opost..,procura Co.1ljJatiblllZaro ~exto do relatóno cca. a
vontâj~ e,,?:,eS5E e:; to::1o o 8l'1te-projeto d:l leg!slat!vc ter particlpa;ão releva'te
nas qJestõeE nãc m:ra-ente adiIl'Jl'l1strãti\aS,das Q'JSlS c orça'lBl'1to e eertane'te pn'1to flrl::faTe,tal
I
AlI.ntro::il;ãD deste artlgo gara1te esta vonta::fe Esta é a forma que gara,te
eretJva-nente tal participaçã:J.seMo a prátlca de países aonde êste pno",r é exerCldo
de fato pelo legislatlvo,cDl'l' os EstadJs unidos e a Grã-Sreta...."la.
Só através do orçamento bi-anual é p05sIvel o a:::OlTÇ)anha'llento e a analise
oTÇatnentária De outra forma.9'Jarda-se apenas a aparên::iõ.
O artigo aSSlmgõrante a observação d:ls dlversos relatorios "as ComlSSêieS
comerge'l'J neste sentido.

.EMENDA lP00048·3

tJ Consti tuinte ANTONIO

UENO

1
I

§ 2" •.•

;l~

DaDA ADIT]VA'

JUSTIfICACl;o
A partir do mo'llento en Que' I no inícl0 deste Sécl..lt'!;a
filosofia do Est:>do Provioência passou a inspirar, de forma dOl'll'r-an_
te
os sistemas de governo t:as pl'"l.ncipais l'1açtes ciVllizadas do
bo : a prêvid!!ncià' social 4'oi erigida E. conC:ição de instituiçrio fu.,df,
mental • E , de acoroo COM es pregações de ~'aurice Dfverger , Georçe
Burdeau e leoo Duguit , bem como de conformidade com li concepç~o hoje
nrcdomnante na consciênc.la euletiv2 de todos os povos , pre\'idência
soci al é • aCJ.ma de tudo , seguridade • pessoal e familiar , idenU fi
cada com a possibil1dade de • Qualquer um • ante qualquer evento "d_
verso • poder recorrer a um socorro que , n~ forma de contrapreSlaçl!:o
ou dever do Estado I lhe garanta una sobrevi vência condigna • No Brasil I a previdência social n!'.io ostenta essa característica , porqu~ •
defasagem existente entre o valor de seus beneficios e o do salér!o
contribuição do segurado não propicia a êste ou li. sua familia , nos c
sos de velhice • inv;lidcl ou Ifcrte , a possibilidade de proverem li t
sua subsistêncIa , nas condil;lies que lhes eram habituais à época em
que o trabalhador mantinha-se na atividade •
,

G!O-I

EMENDA N!?
- - Incluir no Anteprojeto da Conc;tituiçl!o
Titulo : Da Tnbutaç~o e do Orçamento
Capítulo I - Dos Sistemas TributánD Nacional
Seção UI - Dos Impostos da União
Art.'~ .-AiO

O>fJSStlD DE SlSTEI<t:l71ZAÇAO.

••

§ dnico - OS 8ENEF"1CIOS OE PRESTAÇl\o CONTINUADA PloGOS
PELA PREVI0~NCIA SOCIAL SER~D REAJUSTADOS SEMPRE QUE OCORRER A OEF"E_
CIAÇ:M DA MOEDA , A FIM DE QUE SEUS VALORES MANTEtmr.a • PERI'ANWTn'::I~_
lE , A EXPRESS~O I-IONETAiUA D~ Dt."H. DE CONCESSÃO •

-Fica assegurado corno direito adquirido o e>.nrcIc1c
de dob cargos ou eltlpregos p1:1.vativos de n.eõico que vinham soent1:;.
exercidos por médieo civil ou médico militar na adrdnist:ração pf
b1.ica direta ou hd1reta".

r.r----------~

O'Je

Incluir no Anteprojeto da Constituição.
Título : Da Ordem Social
II - Da Previdência Social •
Art •.:w.>- .fr(-?'"

4n

SUprima-se do texto do ante-projete.os seguintes disp:Jsitivos.

PFL

Várias sllio as causas dessa distorç:lo • O sistema incor
reto e • por Que não dizer, capcioso de reajustamento dos valores dcs
benetí.c1os • no entanto • é , ao rfosso ver • o principal fator desses
problemas. Por isso. assumimoS a presente iniciath •• objetivando 1I
inserir no texto da futura Con!>tit1Jiç~o salvaguarda G..e impeça o leQiJs,
lador ordináriCl ou o Poder Executivo, através de MercSo atos aC:minis_ I
trativos • de propor-elõ reajustamentos de beneficios "'~diante a utlUz!.t
ç~o de indicEs infen ores aos da inflação real veri ficaclã em determin~1
do período.
I

EMENDA lPOOO51-3:
fDconstituinte ANTONIO UENO "'IfOlIa

H:n./~'m;.çle

-

_

EMENDA Ne_ _
Incluir no Anteprojeto da ConsUtuiçtlo
Título: Da Tributação e do orçamento.
Capitulo I - Dos Sistema Tributário Nacional.
Seç~o IV - Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal.
Art • .:n-r :~'f-'õ
§ 22 - .0 lliJOSTD DE QtE TRATA O ITEM I DEsTE ARTIGO f ~_
SE-.4 r:e: WA PARCELA CALCll.AOA SOBRE O VALOR VENAL OJ,. TERRA E OUTRA DETERlUNADf\. EM
FU~~O INVERSq DE SUA UTILIZAçno E • SEG!JNlJO CR!TÉRlOS Q'JE ~~1tO ESTI;9:LEClOOS Eif
LEI NACIONAL • O I/>'PQSTO NlUl INClDIR4 1 SOB Q'J:l:.CUEH DAS DUAS HY.JALIO~L-ES,
S03RE
GLEBAS RLRAIS DE A~A NÃO EXCECENTE A U-I I~JULO RLRIl.!.. DA P.EGI;to f QUiU'..oo ASCtUIVE,
SÓ (XJ CO"l SUA fMliLIA , O PROPRIETAAIO QtE N~ TE~ A POSSE NEN A ffiOPRIEOADE tE

29/06/87

EMENDA N!?_ _
Incluir no -Aftt:eprojeto tia Constituição
Titulo: Dos Direitos e liber.dades fundamentais
Capitulo IV _ Da Nacionalidade •

OUTRO lI-lÓVEL •

.JO

EMENDA lP00045-9 I .~.'

I"

,

Art..:M' .~.
§ Único - OS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO QUE COMPLETARE/oi
VINTE E CINCO ANOS DE RESIO~NClA NO BRASIL. PODERAo NATURALIZAREI/-SE
MEOIAIHE SIr.:PLES REQUE'RI~~ENTn

EY';~'''-:J
rç;~~J;)

ANTEP.no.:mTO DE CONSTITUIÇÃO CAPíTULO VIII DA ADMINISTP.AçKO POBLICA

eçKo

tI - 005 SE~VIDORES PllBLICOS CIVIS

_IGO_~T-

§

X:t/

.JJSTlFICACliD

JUSTlfICAC1tO
Permibr aos estrangeiros resl.derltes no Pais h6 pelo
menos vir.te e ClncD Bnos • adQtl1rlr a naCJonalldade hrasJleira rr-ed~a!! I
te simples requerimento
O estrangeiro que resi~ir num pa!.s. d~rê"lt~
Vl.nte e C1ncO ãnos , já adquiriu c.ldadanJ.ã de fa ..o , p6rque ame o PaI~1
o adotou como sua pátna • e contI'J.bui COM o fruto de Sf:U trabalho •
na part!cipsç§o de seu desenvolvimento • Nada mais justo que se 'facil.!J
te sua naturalizaç~o

I

A i~n1dade atualll'.ente vigente de vinte e cinco hectar~s foi baseada ria presunção que esta seria a área mfnir.:a na qual lIll agriCIJltor poewria obter
a produção para seu sustento e o de sua fa:nIlia
Entretanto, esta árpã IiÚnima de região p3ra tMJtra de ac'ordo com
o tipo de cultura ou de aproveitomento 11 da tecnologla aplicada relO <:lft:!cultor e
desta forma a área de vinte e C.lnco hectares pode ser pequena para a a'l'lnzânia e
grand$...demais para

::s:a~~:~

• em se,lixando e:n lJ:fI M5dulo rursl da região, pode_

1'1a etXl'Patlbilizar as diferenças regionais ou lIUlllclpais • Q~anto a illl'.:nidade trilJ.!!.
Uria de florestas nativas , é inco:lpatível ccn a parte do ~smo parágr2fo,quando. f~
leu-se em função .inversa de sua ulilizaç?0.A1Ú'l dlsso,a lei ordinárIa vigc..,te,Já cO!.
terrplo a iserrvlio 00, florestas consideradas de preservar;lio permanente.

Assembléia Nacional Constituinte
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(!Jconstltuinte ANTONIO UENO
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EMENDA N.Q_ _

Incluir no -ll:fI:t:eprojeto da ConstJ.tu1ção.
Titulo : Da Ordem Econômica e r mancaí ra •
Capítulo I _ Dos Princípios Gerais t Intervenção do Estado .,~. ~egima d

Incluir no

~projeto

EMENOÇ,

da Consti tuiçl!Jo

Titulo : Da Ordem Econõmica e Financeira
Capítulo 1 _ Dos Princípios Gerais , Intervenção do Estado , Reqrma d
propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.

Propriedade do Subsolo e da Ativídade Econômica.

Art. ~..jipp

DADE HUMANA

I

X _ EXPANSAQ DAS OPORTUNIDADES DE Et-1PREGO PRODUTIV

mcfuí no ~:::';'~:'~'<=-constltu,ç:------l
r

MERCCI,DOS OU PREJUw]CAR O CQt\SUtJ1DCR

TENHA PQP

I

tunidade à nova geração de administradores que estão surgindo no Brasil e devam ocupar espaços no futuro para a defesa dos .mter-esses na-

ciativa à valorização do trabalho •

cãonai s

rn:

ELIVrr,:J,R A. car~:a:::r.Rtt CII:. I DG"l'~~R

OS

JUSTIFICAr,Ji.o
na eco-c- _E

í

desenvolvimento nacional. tendo por base esses eequmt es principias

lo&.LEJ

3 01

nos principies de uma adequada justiça s~

A finalidade da Ordem accnõní ea é vrs-ar e propiciar o

logicamente se fundamentara

NIl_ _

29

Art,~ ...
§' 42. _ A LEI REPRIMIRÁ. O ABUSO DO POD~'! ECC, tnco Qt:E:

elal e , logrará êxito em seus objetivos assegurando a todos '. mdí.s criminadamente , uma existência digna , conc i r Iada a l1berdade de ini-

JUSTlrICt\Cii:D

fJ-uu~--,

§ )t! _ CONSIDERA-SE E,,,PRESA BRASILEIRA OU NACIONAL
AQUELA CONSTITUIDA SOB AS LEIS BRASILEIRAS E QUE TENHA SUA AOrUNI.§..
TRAÇM SEDIADA NO PAís , E COM A '''AIORIA DOS DIRIGENTES DE NACION='

LlDAOE BRASILEIRA , NATOS OU NATURALIZADOS
.JUSTIFICl\Çno.
O fato de uma empresa estar constituída de acordo CO'l1
as leis brasileiras e sua acnrru s t.r açãc sedaada no País , não as secur
à empresa a qualidade de empresa necr cnat , se todas as oec szes são
tomadas no er ter Ior e na de resa. dos interesses alienígenas
A idéia bés i ca desta Emenda é no sentido oe-car opor-

]

.L--J

l

Título. Da Ordem Econônu ca e r Inence ar e
Capítulo I _ Dos Pnncip.los üe.r a i s , Intervenção do r s t ece , Reglna ela
Propnedade do Subsolo e da Athidade ãconôwrce

Art. Jff1 ;3/i1

VIII _ LIBERDADE DE INICIATIVA ;
IX _ VALORIZAÇll:O '00 TRABALHO COMO CONOIÇM DA D1GNl

XI _ IGUALOADE DE OPORTUNIDADES •

~.

[J é'rn'1R;>O.\ ctl ~)f&«CUt j'lcr~'

- - - - - - - - - " " " ,....,,",',

TUTO'Jut'lrlC.~lQ

009

J f'r';~~'---'

EMENDA lPOO060-2
~.1JL~ON!LQO'--Ul!!EJjN:Q.O
.'l"t.'oho~,.. lol'""O~"~

, MENDA NIl_ _

•

o Fais teor assistido UTI ag:'2:,mt2"::nto ceoe \13;: ,.,"i~r co ~st;:!:
Três tê-r sido as prfrcrcen, "er-as d: ip:~:\'en;~C' cela ·::jt"U~2ç~C.

pela t<=;... ::;'""13[\t<',;~~ e pela F:.:-t...c !pa;-ã, [':':2':" ....5 P::-::'::!,J:!:l: e na C.i=c.J:=:'~O C ente
as OJê.S :-::-':''fP._=e!:. , sêo na realiC'a1e t.:::-_:r_:';:~~ ~=_\"~:'\'as co Est,,:;.. , c;;_'~::::l

estatetecer ape-ias os Jtmtes ,e co-cíçtes

~=:SE

t:.p: de

ir,~ervc~';;~:

j';

::.:hica=~

q_::,;t~s

EXlste hoje um excesso oe re;;Jlc:...!::... reçãc • oesce

çera.s ;

até ccestões oartacurares de pequena irr.port;n::ia eee falta o-e dlretr!z r-eis cl.! t
ra no ser'ltioo de evitar a ação atcstva de orst ices Que ecebsn por eLn~n<r a saaia
ccrcet tçzc no mercado, e assim, çerenoc drstcrções que orejuorca- os cooswüoores
ESS9,S orétrccs estão em geral associadas a ec-ccôí tcs , cartets , ren-as ro"lc:rJo!i- !
ticas ou outro tipo de controle exercrco sobre o r-ercadc Errpresas públ~cas ou oe 1
ecooosla mista, Que detem o lIOno;:l6110 , de fato e de drreat.o , dever- tan~~'l;l se s~
jeitar as sanções d'l lei quando pratacee atos abcsívcs veicroo-se da co-ãlçêc d:

I

EMENDA lPOOO57-2

EMENDA lPOOO53-0
tJConstitulnte

I

tJConstitulnte ANTONIO UENO

ANTON]O uENO

tercm o .,JncpÕho

l,

- - - - - - - - - - - ' ' ' ' ' ' ' " ' ' "•••<

EMENDA NO

- - Incluir no ~projetc da Const~tu~ção

Titulo
Da Ordem Econômica e financeira
Capitulo 1 _ Dos puncípios Gerais, mt ervencxc do Estédo I Regil""e

• EMENDA Nlõ_ _

Inc.l ur r no ~rojeto..dô Ccnst:;, t uí çãc
Título' Da Ordem êconôeu ce e r mence i r a •
Capítulo 1 _ Dos Princíplos üer a i s • rnrervençãc do Estado,R~gime da
Propuedade do Subsolo e da nt.í vrdade eccnõeuca

da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.

Art,:::! ...
§ 4" _ A LEJ NliO DISCRIIITl,;:'R4. es Er:!:IRE5AS LEGALMEIH:::

ilar

Art~ •••

§ 3" _ ESTíMULO ÀS TECN'JLOGIAS lf.OV"OOf<!.5 E AOEQUt;:l~S\

I

JUSTIF'Ice;çl;O
JUST lrICAÇ:í'\O
-

Esta r-edação especf r ca co Antepro,:,:-ta I car ece-rc s
í

I

relevante como principie. e apec La Lment e , qua-rt c a eoc cxo ce Leas
I
ord~nárias em met.ér-í as outras, tais cc-o • Tributina,F:'-ípcl::~e~:c
público. pr ror oece cr eof t Jcf e ,in"c:ná:ica
c!J::-=~~:' l"'c'.Js~r.c:., I

!

I

í

etc •• Esta Emenda, vem, cer t en-er t e , à ni\!!: ce é;:.~:~~::-~~~ .. t:: ,
err, busco de um , cada vez melhor , oas eoc c rv r eot c de r-~ __ ... r-a.S

IJ progresso de urra neçãc , de um r eça ne

c~pJ.la!..ls:;;:

,

legêi~~c!.:.e

pr es evcz e igualdade de cccr tvní oedes e t ceas as er-pr es as
consti t ...: das
No jogo da econonã e de r-ez-cecc • O,Jé .. ccer
seu deser.chi"e't:o

~:'SC=...'r>l~

lilcon .. titl!ln~e ANTONIO UENn

tJ Constl tuinte

r-':;':'-J
-

.

~

L

.

I

EMENOA N2__
Incluir no AnteprOjeto da

Incluir no trrtkprojeto da Const~tulção
Titulo. Da Ordem Econônica e Financeira
Capítulo 11 _ Da Política Agrícola e Fundiána e da Reforma {\gr<ína

I

Art~--:,!.g

§ 7n _ NlI.O INCIDIRM IW:~'OSTOS 50BPE A INOEllIZAÇll.D PE. 'I

318

GA EM DCCDRRf::NCIA DE DE.SI:,PROPRIAÇlí.O •

Art.;>21f ...

•

§ T9 _ A INDENIZAÇAo DAS TERPAS fIoUAS PDOERl SER Ff.GAS
TÍTULOS DA DíVIDA PÚBLICA, em: CLAl!SULAS DE EXhTA CO'\~EÇ1i., "'c·':;:".E:.
RIA, ACRESCIDOS DE JUROS, RESGATÁVE1S f.O PRAZO DE O::Z t.',CS ,E~',P~F
CElt.5S!sIJESTRAI5 I IGUAIS E SUCESSIVAS , {,SS~Gl.!?':'\::: J,. S 'h tC:::nA;~O,
A ~UAL~..:E? TEMPO I COlJ,O MElO DE PA~~P~':iC os OL:.:t!..~~E'R Tf;:a~ -ê rEL.:::r:;.:.:.

Estando mais de acordo COI'l a técnica legislativa, sei
a isenção benefj::iasse apenas a transferê:ncia , de acordo com a reçrai
de interpretação do código tributário nacional{Art 111) Ibencf.lciarlê l ..
apenas da .lscnção do imposto sobre a tranSl"lssão e n50 ~lC'dcna atin~ir

OU oa:UG.t.çO::S DO EXPROPRIADO OU DE TERCEIROS pA~A cc;: t. L:lH:'C
JUSTlrIeAclio
de

Jur~s

e/ou de

terc"ir~s

iSê

I

JUSTIFT~

EM

o acréscill'o

Consbtuiç~o

Título Da Ordem Econômica e F'inõncena
I'
Capítulo 11 _ Da PolHlca Agrícola e fundiária e da Reforma Agrária ••

EMWDA N2_ _

a :-e..... =-l

raÇ"l;o oe um titulo Que hoje já existe e o outro a-=esc!-c , dsa a ut..=..1
l1ziJçfo do título da d!\lda agrária pelos t-erde .. ro!.: ou SUCf:~s=re~ ~::.~a
Qulta~~o de tributos federais e/ou outras obngaçces para co',, a u..... il.0
1

ní.spos r t Ivo aceooaoc
suprirna-s~...do

.9., e !l, do item

a parcela de indenlzaçno A adminlstração tnbutária fedelsl entende cjl'e .Q lucro imobilizado na desapropnaçÊÍo é tributável pelo .lmpostc. sobre a
renda e o Poder Judiclário , em alguns casos. tem julgado pela ise~
.'~

ção deste lucro

A redação vigente da Constl tuição cria contrové-t'sias

II

II

do art.

I

ir.

J

(lConstitulnte ANTONIO UErlO

art

eeeecr oj et c

/t;?"
as letras

!!, .E"

QI

~,

Não se erradlca a pobreza a~sc_uta cc'" a'll;er~s,
assisté"::.las ou cariàace aiJe"l"s, I"as sim com a ex;::;"Is~o ~ ;-:::on5-':'.::a,
pela ge=aç-i':o de novos emp:egos, ou seja, pela exiç;fn;;:':'ã C:e mais ':r~
balho em decorrê"cla da mEior proouçl;o r.. inte~venç~o oc ::stado, na
ordem e::cnôm ..ca, Justi f2ca~se quando inCutora ca c=de-açã: e e)'::a.:!.
são da prccuç::o, C::'1l' cc.... seq ...e n:e lTaio: ge::-êi;~o ce erij:=g::s. Irais t!,
bal'1c, ma...o r absorção da pOD..Jlação ec:m::r;ic~"e"lte ã~ha. Caso cor't-rário, goster.,os ou não, sua' aç'go red ..:ndara, ap,:nas, e'il a..'ilento cr~
nico da despesa pública, pela não contrapartida do a .. -ento da prOd.!:
ção, da renda, da arrecada;;ão tributár':'a El'l outras palavras, redun_
dará em inflação, a qual, em pouco tempo, corroerá tc~a e qualquer
ação ass!stencial do Estado
Ainda que nosso País se flllasse ô plena est:ltl
2açi;o, con a elirninaçâD total de qualquer- medo capitalista de organizaç~o econômlca d.il. sociedClde, ainda assi'll o ~
!'er-ia o ún.!.
co 11'1310 de erradicaç1ío da pobrc7a abzoluta, da inflaç~o e dos
de~
mais males que afligem as naç'~ em processo de desenvolVlmento
O
Estado.Deus, o Estado F<w~ -ytr'G.úot§.Cê,--,O Estado-'''1lagr~. nunca existiu, não eXlste e Jamais eXlstirá - a~nda mais quando o
Estat;io
é arrecadador e não produtor
De resto l o fundarrento étlco do preceito _ está
perfeitamente enunciado no art. 7ee do~projeto

I
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desnecessárias • e é hora de dar melhor redação •
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CONSTITuíDAS NO PAIS

AD OESENVOLVH:Er~TO N~c!or~;'L •

"lENDA NEl_ _
Titulo

ID DEPUTI\DO
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DE SISTE~IÁTi·i;ç~~.. ol'u.,.~""o
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Da Ordem Econômica e f.lnanceira

Pp~;"'J
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Capítulo II - Da Política Agrícolo e rundlaria e da Reforma Agrária
EHENOA

N~ _ _

~/g

Inclu.lr no-AA-t-&projeto da Constituição
Título Da Ordem Econõnica e Financeira
Capítulo 11 - Da Política Agrícola e Fundiária e da Refcrl'a AgrEria.

Art.326•••
§ 82 _ LEI COMPLH1ENTAR DISPORÁ SOBRe UMA POlÍTICA
AGRíCOLA PER1~ANENTE E APLICÁVEL , SEt" DISCRWINAÇOES., A TODO PROD!!
TOR RURAL • E ESTABELECERÁ AS DIRETRlZES PARA DELIIolI1 AÇOES DAS ZONAS PRIORIJÁRIr.S SUJEITAS A REfOR!lf AGRÁRIA •
JUSTlFICI\Çí-íO

gq.
Art.ft •..
§)l.1nico ••••
e) F'ORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E VA:.ocI:;::Çll.O DO HOf.1EIJ, NO CAOJ,PO •

A falta de U'õla pol";:tica agrária e a-:;lrrcc:a ~::r pa ..te

~: ~~:~~~o~ :e:o::v:::~:~~a:o~a:~:r:g::~~l ~i~;:d:. ~J::~::c~~~:~~~~:~~:
vida êr:'as=

6

"

produtividade rural" E ao err.prf:t

1l'0 forte de l~q ...e za • E preclso incluir
ql..e o~ ta!. €:nfase

rof,l

ç "'c-:.:

ConstH,J.ç~c

c;=~cc':= ~EI

...- ;:r.n.:.::..c

I

Nada mais instavel , no Brasil , do que a políhca agd
cola Que, quando eXJstente 1 porta-se pelo sabor volúvel dcs aspectos
conJunturals e , frequentcll'enle , pelos interesses ",aIS dlsh:,ntes dos
que latJorar. sacr.lficlslmente no campo
Ao apresentar eS~d Er-el"da que.
por sua abrang&nc~a • estabelece o marco da Ieglonallzolç.Bo COIi'Q PrlnC1}
pio const~tuclo"'al para a reforma agrária. estou certo de Que ellMlra
se-ão grande parte das fontes de ~ncertezas que produze ... a ir""tablllo~
de dos preços, a lncficácia dos investimenlos e o conscquenle cortejOI
de probleMas soc16is da ocupação, da terra e dos fluxos migratorios que
desegualTi nos afligent~s problemas urbanos

Em,nda

Supres\va

DispOSltivo Emendado

Y'

art.p

supnfl'la-se do anteproj~to:

?Y·-

A:rt.
O Estado brastleiro exercera soberarua prilitica e e!:on.Q,
rnlCapermancnte sobre todos os recursos natúrals Que se encontram
no seu
ternlóoo e sobre os bens cnados pelo empenho e pelo trúbaL'1o de seu po':;)

JUSTIF'ICAÇIl:D
o art. 30 d:J-al'<tepro...'1to ,J1 esgota o assunto - " O Estaoo ê o
msh'uMento c a IílCdi."1;JO da soberania do Povo." Soberano é o Povo f' não O
Estado E nJo se alegue que a soberania da povo se mstrur-entcll.'a pala açdo
da E$tado, daí a necCSSldade de se precisar essa ação, na Con,1;l!:ull;âo Ess:! ndO
é l'1aténa CO",-bWClonal, nas Slm doutrlnáoa

• Assembléia NacIonal Constituinte

. 010

EMENDA lP00063·'lI

er~~';':=J

lB DEPUTADO C'''<CISCO OIOGE_ES
=
.... ..
PJ couissao DE 51STEMAT1ZAÇM
.~

.,.c~

d.'."'<.~II1

••

JUSTIFICAÇJl:O

rs;J7:7fl

A quase unanimidade dos juristas tem pr c r i Jqeoc o
em.,
prego a!t6cnic~ da expressão "direito indIvJ.dual lIquido e certo"
que deve ser finalmente expurgada do texto ccnvt f tuc cnat , a fif'l.
de Que a sua afl1biguidade e il'lprecis1l0 não restrinjam ainda mais;
os direitos e garanlias constitucionais dos c cacêcs ,
Ao contrário, aproveitandl) o clima de liberdade que se
respira em nosso paIs, impõe_se aos verdadeiros ceeocr at ast amo Jar
ao
máximo esses direi tos e garantias Ao lado do habeas-corpus,
o mandado de segurança ten sido o r emedr um juris por exc e ênc La na
de resa dos direitos dos cidadãos. rnre i aoente , our ant e ':'ongo período da nossa históila recente ambas, garantias coo s t a tucionals c.é.
tiveram suspensas enquanto vigeu o Ato Institucional nt! 5 Hoje, I
consti tui dever de todos os patriotas e oenocr at as fortalecer
ou
revigorar as garantias constitucionais, ...e st eocenoa-es à oect eçêo I
dos direitos coletl v os e interesses dlfvsos, bem as s.í s- ecoe recs:«
nhecendo legitimJ.'dade processual a sociedades e entidades rep!'ese~
tativas de segmentos crçaru aadcs da sociedade. Os c.í r e tcs ccâe t fvos e Int e r es s e s di fusos também oeces e r tam ser cr c ceçf cos pelas g~
rent Jas constitucionais Somente o mandado de seguran:;a e a aç'~o I
popular podem assegurar a todos os e deoãcs indisUnta;;-ente, irodi_
vidual ou ccf et Ivarente representados, a prct.eç êc ocos seus direitos e interesses ccnat tucdcne Is ,
í

EMenda aditiva

,
I

'I~'l"

í

Dispositivo enendado: art

juízo, ou adquirir o direito de alistar-se como eleitor, o
fez
alicerçando-se na reat ôaoe do Pa Ls e no grau de desenvolvimento
e maturidade ps Iquí ca da média dos indivíduos e não no resultado
d'a. avat Iaçüc concreta ~a c rênct as exatas. Assim ocorreu
quando
í

fixou a maioridade

m

2 1 anos e não em 19 ou 23 anos.
A j responsabff Jdade penal, nada tem a ver COr'!
a responsabilidade eleitoral. Embora, também entenda ser necessário rever o ccncc tc , na Jcgislaçdo penal, do ser absolutamente capaz c do retnt Ivaaence fncapoz ,
C

1
J

í

í

Inclua-se 1'18 letra E,I do inciso XIII, do art.

ã

U

o seguinte

/.!b

Art·r

~.

í

c) as oesacrcor recue s crbe-ie s e

oeaacec-

p r-Laçâe e de imóveis rurais não caracte=izedcs como D:'OP:'lE:::<:::e te,ITJtorial rural J.mprodutiva nos termos do ar t ~ desta COf'stHui-

çlio , se rãc sempr~pagas à vista e em dinheiro.

í

JUSTIFICAÇÃO

A exceção prevista no art

ãe propriedades (;rritorlas rna3.s improdutivas

1t

c. do inciso XlIII do art.

alg
*6 e §§ lirnit::;-se

A redação da

letra

t'esÚnge o paga'7ie nto a vc s ta e

í

em

dinheiro às desapropriações urbanas.

í

As desaprt>priaÇ'5es de imóveis rurais, não co,!!!
preendidas na exceção , devem ter o mesmo procedi;,el)to Inoení ae í o-

rio que os im6veJ.s urbanos.

EHENDA HOOlrICI\T!VA
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OISPOSiTIVO ~: ARTIGO ~ PARÁGRArO ÚNICO

tO I

EMENDA 1POOO64-9

F

pr;~;;;0

CONSIlIIHNIE li! OIlRICO PINIO

lD-;;;~~JãiJ

Art.

EMEND~J?00067.d

~ADO
,

flumCISCO PINTO

••''''--......,-----]. "'p"M·D·a'-.ll
_

....._..'n.. ' .. o' •••

CO·.\ISS~O DE SiSH:.I-'ATIZAÇÃO

1'D

'=-

I . inciso xv,

letra B, a seçumt e

redação.

I

DISPOSITIVO EI'ENDAOO: ARnCO;a, INCISa I, ALtNEA b

"Art. '" A lei n110 poderá excfui r da ac r ec eção C::I I
Poder Judiciário qloalquer resêc a direito 0..1 rnt eee e ee in=.l.vic_~l,
.' coletivo Ou di fuso"
'
í

A alínea "b" da !nciso I do Artigo
teprojet.o, passa a ter a seguinte red~ção.::

Art.
1-

21-

:

.27
~

~

:._

do an-,

.

Há uma concepção privatizadora no Brasil que e
barra, transgdde e ultraja a realidade dos fatos. Ninguém
nega
.quc em U"l País capitalista a empresa privada tenha
liberdade de'
agir, no~ limites que a própria lei es tebej ecn, E os linHes e~t~
beJI!c1dop pela 1:<:.i S&O pcreaacnteecnt,c burlados por
empresári-os
évercs de lucro~' fáceis. ~to ocorre até mesmo cm pafscs ccnsfderudes esteios e paJadin:::s da livre empresa, CO'110 os Eslados Uni-

.

bres de setenta anos e os dêfJ.cientes físicos.
A fnc Ius ão de lesões a

nt e r es s.es
duais, coletivos ou difusos impõe_se por dever de justJ.ça
rativo dell1ocrático, a fin de evitar as odiosas r ee t r rcee s
do er t , 153 da eonstItuiç1Jo de 1969, impostas 'Pela Emenda
tucional 1'10 7 t de 1971.
di=eit~s

ou

í

ind.l.lfie La pe-,
do § 4g
Consti-

dos. onde a livre concorrência encont rcu enormes barreiras com o
desenvol ....menta do capi talismo que induzia empresas nais poderosas
a forr.rarem trustes e. a estabelecerem monopolios Que destruiam o
próprio princípio da livre empresa. -As leis anti.trustes
fenám
tentativas de várias governes, inclusive de Frankl!n Oelano aocse
vef.t , nos Estados Unidos para evitar o cesvãr tuaeentc do rEgime.-

JUSTlrICAç1\O
Todas. as constituições brasileiras l."'l'.::luIra....,
no seu Lext.o , o limite mínimo de idade para o exercido -co voto.
Assim o fez a Consti tuição de 18214, no
arti-go 92 § 12~, fixando em 25 anos de idade para os scf te rcs e
21 p.ara os casados.
h Constituição de lB91,' no seu artlgo 70
í

EJIEI'IDA 1P00065·:f
'f!J CONSTITUINTE UlOURICO

rr;;;~;;~;;=]

PINTO

I rç;' ~;;;;J,
.

Ab

"Art.' •• Nenhuma pena passará da pessea 0'0 condenado. A obrlgaç~o de reparar o dano e o perdimento de bens poderão
ser Judic.lalmente decretadOS e executados contra os suceSSOres I
do autor do delito, até o limite do valor do pat:õhônic t!'ans"eridO e de seus frutos, respeItados, todavia, err qt..a.!s~~~'
ci:-CUrlstã'1cias., os ctlreitos alimentares dos dependertes me"ores, I.!!
clusive di:-eitos de nascituro".

JUSTIFICAÇ~O

A proteçilo aos menores i dever- do Estado e cc toda a
cot"'Jnidade. O estigma da criminosidade n~o pode atJ.nglr os depe.!:!
dentes ao ponto de priváHlos dos meios indIspe'1sá,eIs à SUu 50-brevivência. Em tais casos, o Estado e a comunIdade de\em a5SUIllir ~ ônus da habili,taçlllo desses men~res .à vIda socIal produti\,a.

EMENDA lP00066-1í

tJ

CONSTITUINTE

••".,_~

---,

ULOURIca PINTO

'U'o'.~\."'.·;··

(!J

Uma outra Ques~ão vinculada 2 iniciativa pr avada
e que tumultua despropp!>ltada e prctundeeent.e a realidade sociâl
de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado
um verdadeiro apadr!nhàrrento das empresas, nelas investindo
recursos do PIlVO. a elas concedendo isenções de impcstos, favorece!!.
.do-as com juros e energia subsiados e a construção de toda a
infra-estrutura necessória ao funcionamento das empresas. Reclanase do Estado pelas suas deficiências. cobra-se do Estado atendime~to rápido das reivindicações empresa~lais e protesta-se contra
o Estado ~uando pretende interferir no mecanismo dos preços
ao
.consumidor, este, em última análise, a responsável pela
injeção
de meios e recursos para atender as empresas.

reduziu este Jimite par-a 21 ancs , casados ou solteiros.
A -Con~t!tuiçiío de 193/1 - que ccnccccu c
direito de volo a mul.her - l'eduziu, .sar s ainda, est-e limJ.te a
18
tinos, para todos os sexos, no seu artigo 10D.
~s Constituiçõc~ post~riorcs mantiveram o l!.
mSte CC l8 anDS.

Dê-se ao art. 11, inciso XV, letra S, a segl..!nte red,!
çlo·

"s

Dê~se ao art ; ( do ~projeto da Comissão de Sistematização a seguinte ·redação, al terandc-se, por conseq,JenCJ.â,
parágrafo, a fim de adaptá~lo aos termos do "Caput"

.rô

"Art. ;(~ Conceder-se=.á mandado de segurança para proteger direito ou interesse, individual ou coletivo, ccnc:õetc
difuso, baseado em fato certo e determinado, devidanente 'Cclõ'pra\§. ~
do, não ôll"lparado por habeas-corpuS ou habeas-data, seja qual "ar ii!
a autoridade res.~ol1sável pela ilegalidade ou abl,.,sc cc ;:!c::!~!'
~
, •
§ 1" _ O mandado de segurança será aCf"Ii;::idc co .... ~:r'" atos
de agente de pessoa jur!dica de dJ.reito pr.l.vaco, quõ!rI::l::'l oec:;rr.::"tes do exerc!cio de atnbuições do Poder Público
§ 2lt _ As associações civis e sindicais s as re;)fese:"t~
tivas de categorias profJ.ssionais terl:lo leQHimicace para rep~e
sentar seus filiados em ped~~o~~ de m~l)dato de segu:-a'1;E"

r

1

Isto significa dizer Que de 1824 a 1891. num
período de ~ de dUI'l)ção da Constituição Imperial, o lim:lle
de idade para se votar fol reduzido de 25 para 21 anos.
De 1891 a 19)4 compreendendo ~ de vigência da primeJ.i'a constituição Republicana reduz.iu-se este h.mi
te para 18 anos."
a
Como as demais eonstituições mantiveram
mesma fronteira de idade, dizer-se-á que este~-!.lmite -Prevaleceu
durante ~ .
Se o critério da redução de idade fosse esta.ndartizado e substancialmente matemático. a nova constltuiç~o
deveria consagrar a idade de 15 anos para o exercício do voto.
• Mas esta aferiçi!!o é sociQlógica e não lI'atem:!
tlca. E como não existe a sociolõetria. a legislador se louva em
dados políticos, econômicos e sociais e nos efeitos
provocados
pela revoluçJo científica, tecnológica, dos meios de comunJ.cação
e da lnfomática sobre o meio social.
Atualmente, impedir o menor que atlngJ.u
idade de 16 anos de exercer o dueito de voto é uma violência
que não se compatibiliza com a realidade dos nossos dias. Com a
massi fJ.cação dos meios dc comunicação socJ.al, o jovem de 16 onos
tem, hoje, urna vivência, uma maturidadc, uma experlênc!a e um c,2.
nheclmcnto dos f3tOS muJ. to maior do que o cidadão de 18 anos na
décad3 de 30, Ou o de 25 ou 21 anos no século passado. A
fonte
de conheclmento i no p3ssado, se restringia a ICltura de livros e
alguns jornais. Atualm(>nte, além destes, o rádio e a televisão,
por mais alienados que seJam. levam ·l.nformaçües constantes, até
mesmo àqueles pouco interessantes com oS problemas do cotidiano
político.
As grandes concentrações urbanas, permJ.tem ,
por outro lado. uma maior sociabilidade e uma per.... anente ~ocial!
zação das inforl'laçBes. Hesmo o homem do campo, dJ.vorciado,
no
passado. dos fatos políticos, pela ausência de mecaniSmos informativos, tem, hoje, através do rádio, conhecicr.entos surpreendentes do que ocorre no País.
Um argumento que já ouvi, utilizado até por
constituintes, de que a redução do limite de idade para '\Iolar ,~
si~nlficaria, por outro lado, acarretar um ônus ao menor.
que
passaria a ser, penalmente, responsável é uma aberração. Toda a
fJ.~açdo de idade para atribuir responsabilidades ou negá-las
tem uma pequena dose de arbítrio.
Quando o legislador fixou em 1b anos, a idade UmJ. te para que o menor possa requerer a sua cr-ancipação. em

JI

, JUSTlrIC,ACi'i:o

b - são obrigat6rios o alistamento e o voto
coe maiores de oeaesseo.s anos, salvo para os analfabetos, os trai

JUSTIFICAÇi'iO

.

J

~7

EMWOA I-\OOIFiC4TIVA

:iR/
JfÍ5

I

PARÂGRAFO ÚNICO - O ensino plÍ vedo sonente é };'
permi hdo observadas as da spcsdções legais, desde qce não utl- ~
lize repasse de verbas públicas para a criação e manu t enç ãn de
entidades de eoamc particular, Incruãncc--se como
repasse de ')
verbas. públicas concessões de bolsas de estudo, auxíl~o
ou
subvençü~s orçamentárias, isenções fiscais, bem como abatimen- .fi
~
to nas rendas para efeito de tributação.
b)

_

·.M .....

;f1-

Dê-se ao .art.

cYj

36'/
O Parágrafo Único do artigo ~ do ..a;:K,eprojepassa a ter a .seguinte redeçêor

Has. se dentro da lógica capltabsta r a livre e!!!
presa deve subsistir, existem setores, porém, que não podem,
nenhuma hipótese .. ser objeto de especulação e de nCQócio. A Educação e a Sc-úde, por exprnplo, não pt'dem, nem devem, nem se
"Co!!.
eebe pOSsam ser objeto de negócios. Ganhar dinheiro a custa
da
saúde e da educação do povo é um <;rime intolerável e uma aberraçlIo inconcebível, er.l urn País que pretende desen....olver-se cultural
e economicametltc.
Nossa emenda, porém, para não ser inquinada
de
radicalismo e possa ser examinada com isenção, até mesmo
pelos
eternos defensores dos detentores
poder, econôrlÍco,procura ape-nas, estabelecer 1imites a situação penosa e abastardadora em que
vive a educação e a saúde do povo.
:

I
I

do

•
Não extingue, de vez por todas, como deveria, a;
ação dos colegios particulares. Prucura. porém, estabelecer lim!
tação a sua ação, permitindo o seu funcioo;anento para atel'lder ao;:
filhos dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado,
obriga o Estado a oferecer,...gratuitamente, para os demais. as va_
gas necessárias em escolas publicas.

Coíbe, e nada mais justo Que Isto, que os coiég10S particul&res engordem a custa dr.s recursos públicos, ou
se
benefJ.c~en com deSvios das verbas orçamentárias, que peveria., ser
aplicadas na construção de novas escolas, no lI'elhor ní.. el de ens';' .
proprietáno e, no entanto, são canal.lzadas para enriquecer os
rios destas nindustrias"
De nada adianta aumentar o percentual orçamentário para a educação e a saúde, se estes recursos são canalizados
para os donos da educação e da saúde 1)0 BrasJ.l. A verdade é
que
nada adiantou aumenlar o percentual para a educação no Orç2l"'iento
da República de Ij~ para 13% se estes recursos tem seryido, apenas,
para melhorar a vida e enriquecer os Sfonçs de cOJégios.
Se tudo continuar, corro está prevlsto na
atua!
constituiçdo o ensino continuará um privJ.légJ.o de alguns e a saúde um3 vã esperança:

I

t.

I
r

I _ O Ensino é obrigatório. Jllatuito para todos, dos
6 aos 16 anos, inclulndo,na gratuIdade, material escolar e af men'taçlio básica e , na dbrigatoriedade. uee- habilitaçlio profissional.
í

A expressão "Dl.TCltOS scc rm s" é ruu t c ne rs ampla
ros dos 'pr aba Ihador-cs '
COPiO,a p r amear a só constar dl.r-c i t os destes (ar-t s ~ á l~) é l'Ielhor qt.e o Capítulo "Dos üi rca tc
ücj ct avcs" os ant.ecedew porque gcnéTlcos a rodes e nâc apenas 20S
trabalhadores Em cons cquêncaa , fl.carl.a o dl.rel.fo de gretc e j cnc ado entre os da re i tcs dos t r eba ltador-es , cor-forme se apr ov cu na
ücm s s âc \'J] (ar r- 2~, >.>.111), sogumdo-ee a p r-ece a ruac âc de.. suas
gar-ant.a as consoante apr cv cdo na com s sâc I (ar t , AO, V, e Ine as •

que

r ; r - - - - - - - - - - - . ,..."...,....,t,----- --------,
EMENDA ADtTIVA

DISPOSITIVO EHE:NDADE: Artigo 66

JUSTIf]CAÇ~O

Acrescente-se um .t~c!so ao artigo 86.
Art.
~

.

Há uma concepção prhatlzadora 410 Brasil que esbana, transgride e ultraja a realidade dos fatos. Ninguém
nega
que em um Pais capitalista a empresa privada tenha
liberdade de
agir. nos limites Que a própria lei estabelece. E os limites esta
bef ecftíos pela l~l são permanentemente burlados por
empre$ário-;
âver cs de lucros rãceds , Isto ocorre até r-esmo em parses conside"redes esteios e, paladin;s da livre empresa, como os Estados Unidos, onde a livre concorrênci_a encontrou enormes barreiras com O
dC!:oIQvolvr.ento do capitalismo que ir,duzia empresas n;ais poderosas
a forrarem trustE)s e, a estabelecerem monopóJ1os Que destruiam O
próprio pnncípio, da livre empresa. As leis anti-trustes
foram
I
tenhth~as de vários qnver ncs , .inclusive de franklin Delano Roose
vef t , nos Es~ad2.s Unidos para evitar o desvirtuamento do regime.• \i U'fla outra Questão vancuã eoa a inlciativa privada
e QU~ tLMUltU"l! fJÉl'sproposltada e
orvndee.cnt e a cef
de alguns pa'isdf eobretuao o Br e s i L, é c: dE~ exiçir-se do Estad:::
um ver cece rc apao.r.J.nhc:mento das eepr e saa , nelas in..estindo
r ecursos do povo/ a ela$ concedendo isenções de lm;l::"stos, favolece!1
: do-as coe juros e energia subsiados e a construção de t coa a
inr'
rr a-es t rut or a necessária ao runcf onanent o das empresas. neeree-e., se 00 Estado pe J as s ...as deficl.ências, cobra-se do Estaco ate'ldiI
eentc ráp.ido das reivindicações eepr esar e s e prntest e-ue contra
:1 o Estado Quando pretende Int er rer i r no mecanismo dos preços
:1 consumidor, este, em últill'a análise, o responsável pela injeçgo
de meios e recursos para atender as empresas
•
Pas , se dentro da lógica capitalista, a livre err
presa de ..e subsistir, existem setores, porém, que não podem,
e;
r1enhuma tu oôt.ese , ser objet o de espeeu]2l;âo e de néo6clo A Edu( cação e a Saúde. por exeeprc , não pr'dem, nem ccvee-, nee se
co!}.
da
: cebe pes s am ser objeto de negóc1os. Canhar dlnheiro a custa
saúde e aa educação do povo é lJm cr jrne intolerável e uma aberr"ação inconcebível, em um Pais Que pretende desenvolver_se cullura1
e eCO'lorr,icanente.
Nossa elI'enda, por~m, para n:!lo ser ~nquinada
de
radlcalismo e possa ser eX2minada com isenção, até mesmo
pelos
elerrlOs defensores dos detentores d..o poder econEi'ml.co1procura apenas. estabelecer llmItes a situdção.penosa e abastardadora em q..Je
vive a educação e a saúde do p::vo.
Não exting..le,· de" vez por todas, com~ deveria, a
açtio dos tolégios parUculares: Procura, porém, estabelt!'cer ]jm.!.
tação a SUd ação, permitindo c seu funcio-amento para atender aos
hlhos dos abastapos que possam paga!"l er,quanio, por outro lado,
obnga o Estado a oferecer. ~ente, para os d~-.ais. es .. ages necessárias em escolas públicas.
Colbe, e nada mais justo que isto. q .... e os colégios psrUcu]ares e'lg=trdem a -custa dos recursos púbhcos, ou
se
beneficiem com desvios das verbas orçal""ent.ãrias, Q,Je deveriam ser
apl1caóas na construção de novas escoJas. no melhor ni\el de ensi
no e, no entanto, são canalizadES pata enriquecer ~s
propr.ieta:
rios destas "indústrias".
I'
De nada adlanta awrentar o pe:rcentual orça"entério para a educ'àção e a saúde, se estes recursos di,:, canal Izados
parê os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é
que
nada adiantou aur-entar o percentual para a educaçlllo no OrçErrento
da Rep~blica de 4:lj, para 13% se estes recursos tem servldo, apenas.
para melhorrr a vida e enriquecer os donos de colégiQs.
Se tudo continuar, como está prevIsto na
atual
constituição O ensino continuará um privllfgio de alg..Jns e a saúde ur::a vã esp.erança.

um cargo de professor.

A regra cbnsagrada nas diversas
constituições
e, ainda, n~ Anteprojeto da Comisstio de Sistematiza_

bras~leirãs
ç~o

COIII

é a da prolbiçlio de acumulaç30 de cargos e funções

públiCas.

O ideal seria que li essa regra, nao se abrisse exceção alguma. Afinal, o operário de um modo geral,"~mesmo na iniciativa privada,

não tem duas carteIras assinadas. porque depois de oito horas de:
serviço na indústrIa ou no comércio, as horas perdidas na locomo_
çlio e transporte - ida e volta para casa _. o impedem de
exerce;'

1

dois empregos.
QuaiS~DS

11'I011'0'05

QU~

presidiram e

justific.llram

as exceções?

l

1

R

ã

í

8f

lU - a de juíz

"üi re

Em Ulll Pais de analfabetos e doentes, com

e!,

I

caesez de professores e eédtcos , a acueufaçãc seria a fOIDa de 5U

:l.
I

r

e

As razlles eram as .eslIlas. O juIz, o desellbarga_
dor, de UIlI modo geral, sl!o quadros Qualificados na sociedade. Aproveitar os seus conheci.entos de teor.f.a e prática jurldlca, coa0 professor) nas Faculdades de Direito) se tornava u.a necessida
de vital. E no interior. pela cultura geral que preside a sua to;
.açlio profissional, peuit1r-se que lecionasse nos colégios e gi:náslos públ1cos e, hoje nas universidades que se interiorizam, era uma contrIbuição que saliente os homens do interior sabem ava_
liar.

ãceoe "

scc.í aâ

ã

I!

prir ou, ec menos, atenuar, os efeitos' ~a falta destes profjssio=
nafs , Exigiam-se deles UIII lrIaIor es rcrçc para atender a demanda.
~
2R Como estes profissionaIs pasjaram a ser - exeepc Icnaâ Jzaccs e permitida a acumulaçao r eecneraca de cargos
e
funç15es públicas, seus salários se av!ltaralD de tal sorte,
que
a acumulação passou a -ser uea necess ídace da tnóp'tia scbrevâvênef a,
O ideal, porém, seria o de tempo excjusãvc e i!!
tegrsl de serviço, em função ou catgo que exercesse, com salárlos
dignos, que atendesse as suas necessidades e lhe perllltisse
aprilllorar seus conhecimentos.
Por que não se abre exceçllQ, tambélll~ para que os
demais servidores públicos exerçam atividades afins? • porque, ,.de
UJI 1lI0do geral, a m:!lo de obra é abu'1dante nesta área e a
ac.umulaçl:lo acarretaria mais desempr~gos.
Ora, hoje, O número de professores (sobretudo) e
Ilédicos é abundante. Hl.lhares de pessoas formadas, com enorme sacrif!c!o, perambulam pe1a~ pOttas das repartir;ães públicas e na5
casas de poUticõs, solidtando a oportunidade de trabalhar. E Ulll
quadro con~ttangedor e humilhante para estes profissionais. E:., as
sIm, procedem porque slio úteIs à sociedade e precisam sobreviver:O País, no entanto. contJnua semi-analfabeto
e
doente, mas o médico pode trabalhar no seu consultórl.o, nos flospitais prilo'ad.os (embora explotados) em função pública e.
ainda,
pode ensinar, fech~ndo ass.$.m as portas para milhares de outros.
que, quem lIals a.cumula cargos e empregos, slio aqueles que se sItuam na faIxa da classe .édia alta. ou slio oriundos de
classes
privilegiadas, que lhes per:1tell UIll acesso e uma influência llaior
junto ao aparelho do Estado ou As e.presas privadas.
3R A outra exceç:lo l norma proibitiva da acumula
çllo foi a de per.itir-se que o Juiz pudesse exercer o cargo
d;
professor.
(,

Diante do exposto, não sé justifica .aoter a ex
ceç:io para as duas primeiras profissões e vedá-la aos juízes.
u_a discriminação injustificada e odiosa. porque os
fundamentos
que lllotivam as duas exceções, seriam os mesmos que se arrazoariam
B terceira. Com um razlio maior, ainda. porque os juizes s§o um nú
aero infinlts!l)ente Itenor do que os das demais lJrofissões e nã? s~
criticaria o acesso de tantos que querem trabalhar e não
cónse_
guelll. o que ntio ocorrerIa se a exceção abrangesse a todos os advogados.
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Dê-se ao ~~9 do Art.

a segu:mte redaç50

Art. 48'" -

J

[J;o-;~;fl7J

.

forn.<I e conr.bçõ!;!~ de pa1'tl.cl.paçâo, por instJ.tuição de! D1reito riiblictl Fece r e I Es:tad\.oal e MUnl.c~pal nos resul t ados da e ....tl10raç:io eecnô-u cn
e
do aproveitamento dos recursos natural.s, r eno '5\ I;:J. S ou não,
da plataforma con eanen e.aj , do mar territorial e elo subsolo.
§ 19 - A lei disporá aobr-c

,

r I.

<I.

JUS'llFICM,'Ao

o r-eI .. to1' da ccnnesâc IV - Organl.z<I':i.o m e i ecr e t , i'drtiô;:;ria

G<lrantia do s I~stitUl.çÕes - sugeriu ã C~H1l.ss;j" de S;.s:'e'~"'~::l.;:il'Td':l
o
eex cc ecãne , constante do l\rt. 47 § 29, que mei,,01' co ...pat1!.. ..li::<.l o as
sunl:.o, pois a Le a n9 7453/85 asse;urou aos I:stadC's, TerrJ.tórios,
cipio..;;: e a Marinha, indenl.Zilç5o sobre o óleo. "'isto betoJl".'10S0 e eãs
e"tra!dos dil plataforma continental. Sendo a pla:,:;forr.,« conti'1Cn~al
um Bem' da União, ê necessário prever-se tal dl.spos)ti"p, CO'lO proposto pela COll'.l.ssào IV.

l"o.1.-!

"EriJENDA lP<K>074·2

['J

Constl.tuinte

~E:o,:;,1rO
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r,r------- --_
EHI:NDA NODl f'ICrlTI\'J\ AO

"

~PRbJETO

De-se ao § 29 do Art. 4,IÍ a

Art.

---------,

-'...

VIA"-Nl'I

~

~~

,..
00 RElJ,,70R

~egU.l.nte re-da:;ão.

•••••••••••• ••••••••••••••••••••
§ 2'? - 1:: assegurada aos Estados, aos 'I'erritôrl.os, aos
Munici:pi?S e à I>larinha a pa1'tl.cipaçâo no resultado ca c>.p!.o:::açâo econôml.ca de Jazidas. minas e de"lais reCl..rscs r-l.nera;.s gl..e
.dependa..;' do transporte aguavl.ário para s ..a. co..,erC·l.ai~2:açec,
forma p1'evl.sta em lei.

o relator da COMissão IV - orgãõ'l.zaçác Eleitor~:, i=art:_i:.á::.a e
Garantl.aJôas Instl.tu1.ções - suger.l.U à COlr.issii.c de SiS~ê-at!.::a;ã~
o
te~to acJ.r.:~, constante do hrtl.go 4.7 § 39, caue t"iel!"or co-:.;atib.ll:.za o
assunto
OS Estados, Territ6rios e Hunl.cipios, de once sE.,; ç"">traicas riquezaS'" ml.nera1s, pareceI'l merecer u..,a retribuJ..ç'iic so!:) a for"llc. de p3r
ticJ..pação na c>.plo1'acão econõmica de seu subsolo. Ta_s ric;.uoz<:Is, rlO~
malmente transportadas por Vl.a rnaritira ou flu·.J.a1, e.YigcI" controle
e proteção em seu transporte, parecendo iglla1rrente Justa a participa
ção da Ma1'1.nha, na forma que a lei estabelecer
sendo os recursos mineral.s do subsolo Bens da Urião, Êi necess!l
rio pre\'e1'_se tal dispositivo, cono proposto pela COI"J..ss;;o IV, dando
respaldo ã futura lei.

I

•

E

r " - - - - - - - - - - - ,....,,..''',....- - - - - - . - - - - E"lLl~DA All11l\'A AO AI\fEPnDJETO DO SJ:Mlpn RELATOn

I

Enfim. ou se Illantém a proibiçiio para todos c, a
todos médicos e professores, garantindq-Ihes salários comoatívels
com as suas necessid?des Il'lateriâis, e aquelas outras, essenciais,
como pesquisas e aprimoramento prof1!:sional e de suas famílias e,
deles, exigindo-se exclusividade no servIço público que optou, ou
não há porque excluir-se o juIz das garras da proIbIção constitucional.
-,Esta emenda, tomando como 'ponto de partida a fi- ~1
losoffa que presidiu o'anteprojeto Que mantem exceçBes a regra ge
tal, já ptevistas em constituiçães anterior~s, ptetende corrigl.r
a exclusão dJscriminatória dos juizes.

Inclua-se parágrafo ao 3rt

.,. EMENDA lP<K>075·1

fJ

2 0,. nos seSUlntcs tcrno~

f'J-';~~8 ':-=J

CONSTITUINTE RENATO VIA"NA

r::;;;'~fl9J

..."A língua oflela] do Brasl.l fi o pon""f:l.lf:s I c s~o
slmbolos naCl.OnalS a Bandel.T3 1 o Ihno, o ESl"'L .. O co
as ATt';3S da R~púb13.c:a" Le3. {edera] 'I"~~\ll"'Tã c use

dos sl.l1lbolos

l"'a:10T'a~S "

EMENDA ADITIVA AO ANTePROJETO DO RELATOR

•

Embora contémrlacos no-s art.
13
da Cot",1-S$ZO ! e iO.!C:'"
H J o a 3° àa Corr;LSS;>o 1 I. os dlSpOS~ t l \ 05 SLrTa ";;:0 f 01 ';;1"" i'j:'n (:l
tddcs na COl:'?:atlbllnaçno GO Sen1lor nclntor

I
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Inciulr mais um § ao Artigo;s(, do Anteprojeto do Relator, com a seguinte reda~a:o:
§ _ It da exclusiva competência do Distrito Federal o
pa:r:eelamento do $010 urbano ..

.JUSTIFICAÇAD

~DA'

tJ

DEPUTADO fRANCJSCO PINTO'

1

(lolENOA MODIfICATIVA
DISPOSITVO EMENDADO: Art.igo 379~ Inciso I

,)

97'1

O Inciso 1, 'do art.

pf9 passa

a ter a segul.nte reda-

cllo:
97J

Art-. ~ ••••••••••••••••••••••••

lP<K>072·6
CO~~T]1LI\TI: HENA10 'JA':'~c:

J:MEND). HOD]FICATl\'A AO A\rrl;::~:~;':oo ReLATOR

J.

Coloque-se d Capitulo lI, que sucede ao I'Dos Dl.rei.. ~
tos ]l1dnl.du01S" no Títu]o ll, como scndo T"eferento ao "Dos Dire:!. I
tos 'Coletl.\'os". nomc::anào-se o CapítUlo 1]1 co,,"o "Do Dllel.to cos TI<.lb ...l hacolcs" com o contc..útlo àos a1'ts 13 a l~ EI'" conscq't.ê'1C1.3, i
1nclue~sc p (hrcl.to de gre\c (alíneas 1:! a .& do l.ncl.so \, do art..
~

!

l'fl en<Te e, D"eHo' de' Trobr.lhadoTes.

Excluiu-se o dispositivo que trata da competê"lc1a exclusiva do Distrito FedereI de parcelar o solo urbano. ornitinc:lo-se
Çlarcialmente declsao já aprovada no Artigo 32, da COTIll.ssi:lo da
Ordem" Econôlillca, "in fine" que estabelecia: Art. 32. - O parcelamento do solo urbano é de exclusiva competência do f.fllnicípio
e do Distrito Federal tl •
Impõe-se, pois, seja adaptado ao texto constit,Jc.icnâl o
dispositivo aprovado na Comisslio Temática que tratou do assunto,
pois, as.sim ccto\o 80 Município. é da compet&ncia exclusiva do Dl!,
trito Federal o parcelanento do solo urbano.

•

l~

Rrata-se de uma compatibilização necessária para fixar
na competência exclusiva do Dlstrito'Fede:al a matérIa em ques_
tllo.,
8r0511J.a, 29 de junho de 1.987

EMENDA lPOOO76-9'
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r;rp,',',,",,"'--l
~
_

vo , que se evidencia na leitura de suas alíneas, de incluir na área •
da saúde. a segurança do trabalho que, em âmbi to interraciona1. fica. coE.
mo os demais assuntos relacionada; com o trabalho, aCS cuidados da 01'- j'
ganização Internacional do Trabalho e não da Orgünizaç~o Mundial da
Saúde Não tendo surt~do efeito. em passada recente,as iniciativas de
'
car.áter corporatlvls~a de transferir do Ministério do Trabalho na ra
o da Saúde a ~retar~a de Segurança e Hedicina do Trabalho e a FUN'O~
CENTRO tenta-seveqcre-usar o texto constitucional para atingir o me!,

!

ücns t i tu tnt e IVO "lAINARl))
coarssxo DE SJSTE\~'l'J7AÇÃO

E1>1Er-.'DA HODIFIC1oTIVA

l:NL ·W.\ MODlf1Ct\i1\'A ,\0 A~'TrrIWJETO DO RL'lljí'R

y a rJ5'

ClIpItvl0

I$-

PISPOSITI\'O El>::Nfl],OO. Artigo

J'.L

y3

:rlnnsponhmn-sc os ar t s
I
Seções 1, 11 e lII, do
11 para o Capítulo 11 do Título 1

n

mo objetivo.
Quanto à alínea UI o assunto de que trata é. pertIqenteYao artlgo)~
citado.

JUS1IflC..\Cl,O
05 ser vaôcr es púb1.J.cos, CJ.\1S e m r a t ai es , são tr!

1

ba lhador e s cone quaa squc r outros b r-as r Le a r c s ne s s a forra Fc i cn
t.r-n t ndo s no CO;1155;1o "Il (art. 2°) t.0 cO~:i'atJ.b1.1J.:GT r-c rcr aec
d r spo s a t ~ \ o. mccrpcr-enôo-c no ar!
o Scnf ar nc r a tOT se.a ..r c.i.
os 50n i écr es p:it'1J.t.OS (arts s5"' a 95) c r c t i r cu-Ll-c s os i rc i t.c s . I

fT"!i-iCB'-:J,

17..

ô

g a r-nn t a dc s no art.

20,

~. da ccm s sâc \'11

Pa a e sc 1':'15.0",

'~I"·o:I'cow,,,io'"

p~;I.!:'1

r.:r-=-_-=-

,L

COll'lHlt1blll:õ.ar os dc i s c s suntos ele nodo a retratar. "cOM Erde l rua-

...tD."'Io

f'Gõ7'ô~'

COMISSAO os SISTEf.lATlZAÇA?
TuTO'.un'''t.;io,

-,

ae , o que fOl aprovado na Ccai asâc Tc·t:',átlca.
EMENDA MtlDIF'lCATIVA AO A;mtPROJETO DO SENHOR RELATOR DA CJY.lISS:tO
DE: SISTEHATlZAÇAo, VISANDO A ADEQUAÇAO N:J DISPOSTO Na .:l.RT.
PROPONHO A SEGUINTE REDAÇAO :
.(~

YIá .

Constituinte IVO l1fdWAROI

srsre.....;;';'IZAcJiO

CO~J~sÃO DE

Será permitida a reeleição da titular
ee ~and3to execut ívc , por una sÓ oca-

r r r - - - - - - - - - " " " M ".....' - - - - - - - - - - - - - ,
.(9'1

EHEN'DA SUpp,ESSJVA
DISPOSITIVO E\1E~DAt'lO:

sUo.

artigo.J.9'.....

•

:l<J

41'.7

Suprima-se do §~, artigo

yrf,

JUSlIFICATIVA

a expressão:

" ••• babi11tação •••••

o Brasil não t en ace rt c a reeleição

~DA

lP00081-S1- .,.~'

t"mI5TtTUWTE

JUSTIFIC,l,T!\'A

prP"..í03=-:J

EDIVt\LD:J MOlTA

..........,

A presente emenda tem por obJet1vo retira:=- do teyto a

Ell'enda Modit'icntiva

EMENDA lPOOO78-SI

.",.-------~

Constltui'nte IVO t-tAINMOI

O Artigo

~I

OISPOSIT:r.VO E!:EI-t'ADO. artiS'0

]rl

Etrendado - A!'tigo ~
do ~rojeto ~ssa a ter a seguinte

redaç~o:

"ART. ~ - As terras ocupadas pelos in~ios são destinadas à sua
"/:J.s posse pe r-nenerrbe , cabendo-lhes o ceors-c ee excaceãvc
das r'ãqueaas naturais do solo, das utilidades
nelas
eXistentes e dos cursos flUViais, ressalvado o direi
to de navegação.
-

l?Y'õ·.... =:J

çq

rr;;;;~7E1
E~u:t:['\A IIODIFICATI\'J!,

í

'1.J.:r

m-

D1spositi~0

p~l!i.s das habilitações e taMbén dos livros de ceser-er-eca
A retirada desta incu..~ência aos Ohciais de Registro
Civil esvaziaria, em muito, aguelas serventa.as , e e)igirja, i.r-a
cOl'llpleta refonnulação de suas atividades.

I"

~.30~·~<,:~

J

expreasêc "habilitação", pois que o Jc.iz êe Paz epe-iea ceaecr e
o ceser-erreo, enqae-reo a habilitação pa:-a o rreanc é at:-ib_icã:::
do Oficial de Registro Civil, que eeeee estrutura paz e ea-ec ,
e , em cuf oa Oficios se encontram hOJe argl..h aôos ececs os pa-

JUS T !

F

r c

A

EMENDA lPOOO8S-8.'

I"

ç Ã o

A "cliente emenda modificativa visa compatibilizar
ou
adequar o art o enenaaec com o artigo
inciso VIII, co-ab ã.riado
com o Artigo
.~lnclso~}IJlet.ra "i"~
• 'S-,:L
Na ver-e...de. as rf'quezas mrner-aâ s do suhsoj,o epcs I ee ren
defini-d t- s cor-c be-rs- da União pelo inciso VIII, do A!'tigo 4&-, mer-e

Constituinte
•

do

~bit~

í

D.

Undac

pry;;~';;'-:J

Gibson
...,

EMENDA MODIFICATIVA P1.M ADEQUAÇÃO DO TEXTO

1!~1slação

~ROJjR;

con2titucio.al. para o aa
ordinária. atribuir
D. tarefa de fazê-lo.
~
Nem pceer-re o aproveitamento de recursos eaner-ea e , que é
objeto de politica cecnêvrce e. por r ssc , pas!>fvel ue mudanç aa cc-n
o decol"rel" do tempo. não re::presertando matéria que deva 8("1" 1nfl("
xivelmenta.. tratada a nlvel de Constituição.
-

do

Nilson
, ...u .... l.o

Sistenatização

f5õ!'~7ãil

r ; r - - - - - - - - - - T u " " ...."."'açlo------------,

~:~~: ... ~~. q~~ ;~~;s~O~IY :~r~;~~:~rn:T'~Ooo q~:~t~::~~~ap~ev~~~~r~:

'f/C

De-se ao § 19, do artigo }2'1', a seg1.linte re~ação:
-§ 19' - O caee-er-ec civil é fo=ra de ccns e eureêc ee
fall'il~a, sendo gratuita. a :t.a ceíe:'raçã.:>"

'U"""U"~o

CotlissâO' de

!ii.,

'b

do: Presl-

da Roepúbllca, ücverneâcr es e Prp.fei~s • ap"gado ao pr" concoe1to de Que haveria una 1oflui§ncia nefasta do ocoe r favor"! cende essa reeleição •
Creio QoJe ~ hora de recens armas Co materfa.Vlvee as t.eeacs no ...os em termas do: evolução política. Nã:J dWI!:n:::t5' ,
ter m'J:d:::t .d~ fantas'Tlas O povo deve ser o juiz: dJ adll"inistraçã:l •
d':l U'Tl h:"n~:n pu~lico : se estiver se t e reat c , que o rreleja.
Se
não. Q:;e lhe n'!:goj~ a v"lta ao cargo Essa a eenea re malS à~t'lo crática ee arer'1ção da vent.ace p:l?ul~r
d~'1t'!s

--;

artigo

APRESENTADO PELO SLNHOR RELATOR, no

~).

B.!! ~,
a

parte

final

DO

inc. V, do

ARe

suprima-se

no

inciso V, do artigo (~)

t

Por estas razões, justit'icn.-se a aprovação da

Jl15Tl!'IC'JoT!VA

emend3.

- ••• após dez

anos 'de e>.erc!c!o na jUC:!.ca.tur~".

A prese"'õte e-enda. retira C:O texto ~ 8)'::'ressÊo "sen~o
gfatuito o processo ce hab3.1itÔl-:-ão", peis ç:ue o res-:o corsti-

o

:::r::e;:~o e:::~~

=::0O:~:~:d:: :~~~::~~e~j;~~~é~:::

õ:

necessita., portanto, de e...olc.mentos para cobtir as êespesas
de funciorários, impressos e dili;-ênclas, necgoss~=-ios ã e.>.-e cução desta incurnbê"1cia.
A atual legislação Já assegura gratuidade cos atos fie
"Registro civil às pessoas carentes, senco necessário que
as
pessoas r>ais as:uinhcaêas paguerrt tais sl:;rviços a fir.: i!e possi ...
bil;i.tar o seu !uncio.,a.--ento.
Há, portanto, um conflito nas é"isposiç:ões cos artigos
~ e ~. ç:ue es~a erenca procura tlir:u:l!r.
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EMENDA SuaST ITUTlVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo

r

para

P51ico,

os

Magistrados

bem !lssim,

trata-se

oriundos

de trat;ar;E:nto discrirn1nat§.

das

carreiras do Ministerio I

advogados.

1.1
do CApitulo lI-Dos Direitos Sociais

15
Na alínea XX do Artigo ~ do CApitule I I-Dos

.'1. . .-;,.... ni;'"~..

u IIb
CO"'I5SÃO DE SlST~"';TIZAÇ;'O

=--

Direitos Sociais.onde se lê: saúde e segurança do trabalho~l

~'ô'~;'=-:J

Constituinte IVO rlAII,t.ROJ

leia-se "segurança do trabalho".

f3D;~67EJ

JUS T I F I CA ç A O

CO\fISSAD DE

11"'0,...''';.;10

EMEtmA Sl'PRES5IVA

~ISPOSITI\'O EMEl\OAOO ],rtigo

-

SITEM~T1ZA';AIJ

-,

r.r----------nu.'ItJJT.rlC.~;,O'

O diunto à saúde consta explicitamel1te como direitc de todos,
no tl:rtigo'3~ oa Secção 1 do Capítulo 11-0a Segurids:::le Social
Não há,peis,ne::essidade de repeti-lo Ao trãbãlhr;do-- cu"'pre <:Iss!.
gurar,esoecificanente,a seourança no trabãl!:',:l,

(~

y/

Suprima-se, na allnea "g", inciso
expressão !'e os de registro civ ......

rrr,

:L

I

EI€~

ADITrVtl

AO

~ROJETO ~~7

TEf.ltl.Tl2AÇA01VISANDO A AD:'QUAÇAO NO DI.SPOSTO NO ART
UH PARAGRAFO COH A SEGUINTE RED!\.ÇAD :

DA

f,~MISS~O

.~Sa:J

DE SIS

ACRE:5..'t:NTE-SE

artigo l~, a

.~
i

A presente ema
te:'l por ob)et5....·o diri.. '!.r o cO".!l:l.to
incor-,pa~ib1.1:daõe e'J'.ij entes entre a redação êa aHr.ea re::e _
rida, determir.anco gra}t:4daêe a tO{los os atos cio 'l:(eg1.stro ri....i l ,
e a redação do artigo ~ e §!' segu~nt.es, esta esta=.e':e.:::e'H;o q ..e
"os serviços regis~rais são eYercidos er:> ca::-áter ::-:....ato, cUJa atiVlêaêe será regulaêa por Lei conplerentar, e, tt;als, q.l.e Lei Feder;ü disporá sobr~ o valOr dos atos praticaêos".
A legislação em vigor )á conte.pla co.,., gre.t'l.lC'ade
o
registro civil para as pessoas carentes, sendo in).Jsto, do pO'"lto
de vista social, ~ue o :Estado vá subsidiar às pesscas abast<ldas ,
todos os atos, cõmo casanento a domicilio, eor.ancipação, seoaração,
divórcio, e outros de l.nteresse particular do c1.dadão.
pa.ta o bom funciona:ne'lto do Reg~stro CiVll, é i'1dis pensál haver o pagaMento por·parte claqueIes que tê.... :-ec.Jrsos, sob
pen<l de transferir aos Estados, g:r;atuitar-ênte, pesaC:os encargos
bU1:'ocrát).c:-~•

e a

EMENDA lPOOO82-3
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EMfl'lDA lPOOO79-3/

fl

Justificativa
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EMENDA SUPRESSIVA
OISPOSlllVO EMENDADa: tlrUgo

O,J~

1'"r' .L...... ..........,

L..ff
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1
I

p(

e suas alíneas,
•
.i'S'"o
Suprimam_se do anteprojeto o artIgo
e sllas alíneas, '
exceto a aJInea Ill,Que deve ser inclulpa entre os artigos}6 do~ Ca-

x:6

pítulo H-Dos Direitos Sociais.
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JUSIIFICtlÇAO

A introdução no texto constitucional da expressão "saúde ocupacional"
(tradução literal e imprópria d.e.-"o-.::upatio!,~_h.:~lth") tem c objeti-

- Afastand::t_s'il do carg::) para elt .... r
êer ma'"ldato eletlvo, o toellPO -;doe serviço será CO'lta:J:)
Para
tO::i:l5 os efeitos leg3ls. 1n::1u
sive prolloçõ;e:; I P. Q órgão e;
que servia co .... Unu3t'á roes;l:m _
saval pelo reco1hime'1to d! sua
partll às eõltidad:!s d! previd.o::2
e1a 50::ia1, públicas ou priva-

das

JUSTIF"ICATIVA
Il'lum~ros serv1dnoe5 público:.,ce1pt.ista~ OJ ~statu
táriõs,dtsP~·t';~ cattlo:. elp.:t1vo~ e sã:. a 9:1e CO'l:::luzid::,s. N~ces:
sitall afastdr~se d::) trab'9:lho e ai e~nfr~nta'll gra'"ld!S dlfic,Jld:l _
d'?s
: nã:J sã:. brol:lovidos, sofre'll com a inveja d:ls cole9:tS e ,
ftltJftas vezes • sã~ ~lg:t;jos_!1 ::Or'l~ln"'3r contr1bulnd::. pua

---------------------------------------------_....._-----------------previdência

.sJcial cano SI;' rcaeen eurõnceos
Esta orcnast.e ccntcrna tocas esses Inecvent e-rtes
e oferece ao servidor. nesaa ~u3lid3::l2. todas as guantias P3ra que exerça

EMENDACONSTITUINTE,
1I'0009O-4'
[J
NILS'J'J

prój)osta,consld~rand"

Esta
s er a televisão um servi
ço ccncedí do ," eltol1c.lta q.re todas as ení s scre s deve r c pntrar'

J R-'''p':',~,~

crasov

_

,- u'~J

C

I
1

é

en cedta n'3::iO"l11. ot ar Iannet;e , pua um bo et Ie d" e i o ec minJ-

I

í

tos a resc at to das at1vida:!:s c a r t ane-it are s , CO'flJ meto d:
te; o povo lnfor,nljo a reac e tc ce nas se t r abe Ih a

o Sf;!:U ma-rdet o C01l dlgnid3~e;:l e ind;lpp.ndê"lcia
E nrecfsc pr2stig!ar as vocações políticas •

~

ml:

í

EMENDA ADIUVA AO ~PrtO~ETO \00 SE/, a~ RELaL~1 DA1'fJ":SS:'O
"DE SISTE~IATIZAÇ.t\O,VISANDO A ADEQUAÇAQ NJ DIS:OQSTO NO ART.q.:t:ã)~:'=:::S

t'

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

C,O\l5TITlJINTE NilSON GI95QN

Do-;';~Jã?J

COMlSSAD DE SISTEMAT lZAÇAO

EMENDA ADITIVA AO ~PROJETO

CENTE-SELN PARAGRAfO COM A SEGUINTE REDAÇM

c . . ;;,õB]

EMENDA 1POOO87-4

~~roR)

O!l.

PARAGRAfO

muco..

GO~~tS540

eancatc

~ DE SISTEMATpAÇAD VISANDO A AOEQUAÇAO NJ DISPOSTO NO ART (j:3!1:
paOPp'lHJ O ACRE.sCIHJ DE t1f..l PARA':>Rb,::'Q CO\I A SEGUI'~-

TE

li
Se a morte dJ Pres tceo te se da: aao s se a
eleiçao e antes do!' S'.J3 posse • o vice-Pr~-:
side'lte aasunt ré por toj) o ce r Ioaa
d,

r.r----~--'----."

...."'''''..,'.

EHENDll, ADITIVA
AO ~?ROJETO~SEllI13F REcM6=t)DO. CC\liSSM DE
Sr5TEMATIZAÇAO,VISANOO A ADEQUAÇAO NO DIS:ODSTO NJ ART (~J, A::~E5':'
CENTE-SE lN IM:lSO 'CO:-1 A ~GTJINT€ REDAÇAD ,

".

_JUSTIFIC"-TIV>\

Re:DA~AO

11

,'1 PARAe:tAF'"O I)NICO

III

_ O trabalha10r rural ser-é :!'H'Pt!
de aa at1n:;}ir s es s e-it a a'JS de id.!
ce se de S;:llCO masect Inc e cin:l ..enta e c ínec se eo se ec re-rtn mc •

_ A exploração do t.reosccr t e

rodovlarlo de car qa ceb e r
exclusivamente a lnlciat.lva pr Iveca nacional
é

A a.rsê-ic ta da norma jJridica cc-it t o s ne s t a r.: •
m ,::-3 trouxe bas'tante lnQtJietaçâ? a vid:l nc Lt rce b r a s r Ie r a '
quan f a -de ~op'.,ça e d~ m1rtirio cc Prp.s1d~"Ite 'r a-ic t-e.fo N'!v"'s
•
Creio rftJe S~ ceve resc Iver e ssa 1lilt4tia. s-are fator de tra'"lqJl
í

í

JUSTIFlCATIV/\

l1dlj~ lN~~cr'lltica

o ücveeoc-bras Jef rc , s t r aves de legislação eSP'H
fica. vem evitando o .mqres sc de capitai-s rorênecs em alg~' ,
set cr es das atividadp.s de transporte rodov ar c da ue s aoe s e
de cargos • na navegação de cabct eçem e no t raeaccr te eér eo ,
O serviço ce t rensocr te rodoviário ce car qas • caracterizada como de utilidae pública. e de interesse da peon!!
mia e da sequr-ança nacionais.
J
A~ grandes organiZilçÕp.S Internacãcne rs dp lrasnoo!.
te Intentan, at raves de antenscs contatos e reventamentcs do
mercado, meios ce es tebefecer em no Brasil. para ccoce t Lrem v '
com as enoresas gp.nuinamente nacionais, que ccer ee com e rs cacla o sãs tema de transporte rodoviário dp. cargas, atendendo •
plenamente às neces s addes de demandas em todo o
te rr tcr ia
nocioanl ,
E evi~d~tp. cce , na P.POC8 p.m"putrD) Brasil n30 dis punha de rede rodov1ária hoje existente. nenhuma emcr esa mu!
tinacional cogitou de aqui instalar-se, auxiliando o transpo.!.
tador br as.i Le Lr-c no alargamento ee nova frcnte r as scc c-económicos , tarefa esta executada solitanamente ~s custas.f" do
sacri ficio dos braslleiro"s •
Cessartp.. não seria justo permit .. r qua investidores estrangeiros hoje vip.ssem obter lucros que apenas se tor,aram possive1 graças aos esforços de gerações de brasilp.lros
~ de pesados investiemntos públicos jogados na I.!xpansãc
dI.!
'05sa malha rodov!á~ia
'rodas ~stas razões nos l~varam a elabo:-~çãc
da
resente suges~ão, dando exclUS1vJdadp. a lniciativa privada'
laciona1 para a exploração do transporte rod.. viarlo d~ cai' .las do país

pua

'A~A:;~A':O

ria da

OIUCo.

tra~31hll:1or

Nenbc-na aJJs'!ntad2.

rcJra1 coaer e
inferior a um sa La r Ic-jme Inc ,

eccos ,

ser

í

í

í

í

JUSTIfICATIVA

í

EHEN;)A HODIF"ICATIVA PARA ~1::QJ~Ç~:J OJ T~XTO 00 l~~nJJ::TO ,A_
CRESCENTANDO-SE O INCISO ~ , NJ A~T. ~ E RENJ"I:R:''Ilt)j_S~ OS
DEMCIIS
DE_SE A sE:GJINTE R~OA;AIJ •

OI

í

.~~ ... 'o/~.~... lo'"Uto~,•• I.'

,!~~,

ART.\!.~

-

'IEMENDA 1P00095·5

.<I"..... 'U~.. I •• /I •• :'..'.lto

o

COMISSAQ DE SISTEt1ATIZ,'lÇAO

'.

EMENDA ADITIVA AO ~?ROJETOftlO 5EIl! aR «elA eRIDA COHlsS:4:J O::
A ADEQUAÇAO Nj DISPOSTO N:J AiH ~l
PROPONHO A SEGUINTE RE04ÇAO :

lU _ Os proventos da inatividade não
poderão s'!r inf~riorps acs qu~
o aposp.ntado perc'!bia na atlvida de
JUSTIFICATIVA
Não se POd~ Dp.rmitir. sob pp.na de comp.termos grav p
injustiça social, que o aposentado pp.rcpba orovp.ntos infl"rio:-es !
qup.1es Que auferia. Quando na atl.vidadp. • A aposentadorIa. ant"s
dp. ser um prêmlo ti qup.m trabalhou durante longos anos,passarla a
signif.icar um tet'mp.ndo castigo # Obrigaria p.1a ao apos~ntado ter
de dIminuir o sp.u padrão de vida e , em alguns casos, atp
a solici tst o auxilio dp. parpntes e amigos
Oevemos flxar, a nIve1 constitucional, p.ssa norma
para QU~ ve:jamos repelidos, no dIa-a-dia , tr1.stps expmplos
QUI!
ocorrpram dp.vido a uma sistemat1.ca injusta

.

"

EMENDA 1P00096-3

w
li

JUSTIFICATIVA
O Pod!!r Legislativo d'~"J? dlminJir os st:!ús pn{:)d.# ~
d~ reClC$SI) p03ra o estritamentp. n":cessario# A o,i,iã'J púl)lica '
m.Jito espera d~ nJ5S0S trabalh·)S e não POd~ll')S d~CPDcIdná-la ,
so'J pe:1'3 d~ ClJl1iJrom'~term,)S a pró;:)ria im'J~el1 da dôlm"erati::"3 rep03rtIÇ"3õ dos pod?res #
As datas ora propostas. p'Up'cp:n-me ad~Q.J3jas p:Ha #
uma visão met'hor d"s próórios trab'31hJS leglslatlv.Js e d,) Oj)'!rosLd3d,~ jôl S'!IJS integra,tp.s ,

f=ljo;~~~

EJ€t'oDA M:DIF"ICATIVA AO (~p~DJE;rO @e- ser aR ...EtAT61~ DA C~SiSSilC o:::
SISTEM4TIZAÇi:lO. VISANDO A AOEQ:.JAÇAO NO DIS.~ :"~T {~) ,o.C~.ES _
CêNTE-SS 1J>t IM::ISG COM A SEGUINTE RÉOAÇAO #

Congt'ess? N!cio"l;t1 fu'=ionará
anU:llmp.,te, nl Ca,ltalda R~;tú blic.:.li. no pp.r!odJ d~ l~ j~ f~v.:!
reiro a 3D d.;! J,lOho p d~ 19 d~
ag"sto a lS d~ d~zp.l1bro :,

:::J
t'3Õ;"'Ô07J

rr~~~;

NILSON GIBSON

5ISTEH~TIZAÇAO,VISANDO

trP;I~~o-J

=
DE

CON5TITUIN~~·

fD

_

SISTf"rI~TIZAÇ:l,:J

EfoEf.I)A ~OOlneATIVA AO ~PROJETO (oe 5EtlII8R Re:LATeR)DA cml,}iS~O
SISTEMATIZAÇAO,VISANOO A AOEQUAC"-O NO DISPOSTO NO ART ~I
PROPONHO ~ SEGUINTE RECAÇM

"

~1- T010s t.en direito a igual r e-auo s cacac- o ar
igu31 trab'lllhJ
A Le I não c e r-n t t r e qJt:!
a ccoatue reçêc de fatores ae s sc at s , <dn:!3
QJ!? lp.g[tlm:l cone no caso d:J tempo d e s":!.!.
viço OJ dos e-raar qc s dp famIlia, o,p.rl? a_
lp.'ll dos "lImites da comD!o::m~n::'a::ied~d~.so
lapando a efIcácia d:sta n):m9

A pres~nte Em~n:ta d~ adequação, procura p.vitar
• QJe subsista, 01.1 qu~ so:: reoto1uza no futuro, e.m QJalQIJôlr s~
'tor d3 atlvid3dp privada 00.1 d=~s'!rviço pu')!ico. o ~u"!: h,je.!
contpce c0'1\ a. M<3gistratura brasilpira, dp",Jis d"'! U1l8 sprie •
d~ decretos-leis d= p.xo'!:dienlp. : o acpssórlo C o "dieion]l •
por QJInql.le.,::ios ) foi transforrilodo ell DuncioaL. s"'n::So DJ.§.
sivp.1 QJe; p;n função dJ tpmp:l d: s':lrviç", um Ministro d) S.J~
prp.l1' Tribun:!1 F'pdp.ra1 ..p=rcpba rpmu,p.r,lI;ã, ~ ! ~
,d3 Qu,:la d" Ull Juiz-Substituto dos Tp.rrlloTlos"'yOj "stas razõ,s,jJstifica.s"!: a #<Iprovação d<l pres ...,t,. E;nr.;;da( prOC..lrando
lId~ClU:H o IInt'-'oro IA~
/
/

CONSTITUIIHE N!LSlJ" Gle:;J\!
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'ê nrec sc fixar. a nfve I cO"lstlltJ::ional. a a,j) CSllPI). q,n começa a t rabatb s r ain:f3 ll:!fll
nJ • AO 3tin:;}ir 55 0..1 6'J a'JS d'? rda âe , ja <fsta 'JlQJ':!~rajo. sen
forças pua cc-it In re r o seu tra'Jll1h.) p~s'lld,) p ":!xtpnJ3.,tP.
Pur O.Jtro -Lada , P. precisl) ass'!gJrar-1hp.sUll mini, mo de .:1ig,id]:13: • o oQ.J<f se cb te ce C"l1 1 norma do p.lra;rafo unlc)
psc e-rtadct La d" h"Jmó'?l1

tJ-·...;~'õ3J

CONSTITUINTE NIlSO" :>IBS'JN
.~~"""'.C~""'O'""':~~'IIA<l

III _ Pelo Il'enos 3% ( três por, cp.nto l da
c l"ece-ita tributaria na=.LGl1al se=~o '
destinados, durante vinte anós, Oa~
ta aplIcar F,!m obras dp cO'llbatp. a s,!
c:a na região nordestp. do Pais

t'E!;'~~

CO\lISSAJ ).::': SISTEr.fATIZAÇA;)

1.t,

(!j9,

EI>IENlJA ADITIVA' AO A'H
IN:ISO III p,,~~ !!'OCQUAÇAO AJ ~PR~.rETO ~
ACRESCt:NTE-Se: A LETR.:l. tiA" • O SEGUINTE :

JUSTIFICATIVA

A seca e calamidadp. antiga P. Que, at"!: hoJ~. ainda
prp.ocupa a todos. Cumpre que haja um programa nacional da malS am
p1a sp.nsIbilidade social e que rp.:dunda'ra em evidp.ntp.s bpneficios";"
para todo o Bra~i1

_ A'm1iorida:fôl d.) h,mel1 P." da Mu!h,r S':l
adqJirl aos 18 (.d~Z.:l1to)aiJS •

JUSTIF'ICAnVA

EMENDA 1POOO89·1

J:

CONSTITUINTE NILSON GiBSON

TUI.,.. ~n'''c.:''

Etof:MJA ADITIVA AO (~?RJJETO ~EW,8R Rf:CAfOR) DA COIlISSZl.O DE SI,tTEI<lATIZAÇAQ , VISANDO A ADEQUAÇAO DA A'-IN::A "A".It..'CiSO I Co) .:tiH {~},
ACRESCEmE-SE
A sEGUIN7E REDAeM:

'EMENDA 1POOO93·9

t'
t'
='----

CONST lTUINTE, NILSON G IElS)N

5'3: aJs dezoito a"lOS o indlvlduo está soto p:ara
n3 direção d,s interess"s da, co1etlvid!ldt:: nllc1çlOal c2,
mo elp.1tor e como e1plto, seria 11og1co d~sc:onh'?c"!r-1h'? a ca'p.!
cidade pua gerir Sl'3US proprIos np.gocios •
inter~lr

~ ••d'>:I,••~".I01'~"'~"'UQ
COMISSAO O:: SISTE~IATIZAÇA'J
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,u,.,.~"',

~~~

~g_

~~~ISS:'u 0:::1

EMENDA ADITIVA AO (A+tTà?ROJETO
SiH'1l8R 71-.U"O,,) DA
SISTEMATIZAçnO,vISANDD A_ADElJIJAÇM NO DISPOSTO NO ART'lli4J
TE-SE U'o{ INCISO COM A SE-GUINTE REOAÇAD

l:.::~=3CEN_ ~
~...

o

Estado garante o direito à vida, desde a concepção sendo oun.!.
das por lei oratlcas e normas abortivas
J!,fsTIFICATtVA

Ningu.~m oode tirar a vida de seu sel"lplhanto: •
ela soment~ a Deus pertence SP. já vonsideramos um crime
grave o homicídio. em Qua.lQuer de suas formas, o Que se dizer
da prática do aborto. Quando o atentado e dirigido contra quem
seQup.r pode,...def~nser-se ?

p{'is~

"III

- As concp.ssio,ãr1.as d~ se;viç,:j d~
som e i:ra:;}p.'Il,d~/~r~:; ,."'ltra:- P"l' ::~
d~Ia n3cional. diarlallnüe,
p~lo
per!od:l 1~ cinc.:l mlnJtos. a
fim
dI? transmItirem progra113 d:ls atividades d, Pu1"!r Legislativo

JUSTIF'ICATIVA
As emissoras dôl rádio já são obrig;ldas a transmItir
diarJ.am~.,te Ul1,] hJra da progra111;ão sobre ativid3dp.s dJS
t:oT!s
Pod3:rp.s d3 República •

<-- ...

P;~~7;Q

S"enador MAURO BENEVIDES

rW7~"/~7
•

J

no~1?[oJeto ~:n~~~'~~;~:iÇãO

Substitua-se.
da Comissão de
Sistematiza.;;;,
toda a Seção III do Cdpitu10 IV. que trata do Judicíário, pelo seguinte,
SEç)\O III
00 TRIBUNAL SUPERIOR fS)ERJ\L

Art, 208 - O Tribunal Superior Federal compõe-se de vinte e sete ministros v11
,talicios, em mais de trinta e cinco anos de idade, nomeados pelo Presidente da Re· .I
pública, sendo dezessete dentre Juizes dos Tribunais Regionais Federaisi cinco d~n. :
tre Il'oêr.bros do l!inistério P'~bl!co fed~ra1 e cinco dentre advogôdas, de notório sa- 1
ber J~:dd!co e idon';ldade moral

014

• Assembléia NadonaI Constituinte

ParágraFo único - A nomeação 50 se fará depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, salvo Quanto à dos magistrados, Q.ue serão Indicados ao Presidente da
República el'l lista triplice pelo próprio Tribunal Superior Federal.
Art 209 - Compete ao Tribunal Superior Federal •
I - 1= acessar e julgar originariamente :
• a) os se-ores dos Tribunais Regionais FederaIs, dos Tribunais Reglonals EleitoraIs e dos Tribunais Regionais do Trabalho e os do .MinIstério Públ1ca da
União
que oficiem perante Tribunais;
b) os mandados de segurança e o habeas data contra ato de Ministro de Estado,
do próprio Tribunal ou de seu Presidente;
c) os habeas ~l quando o coator ou o paciente for qualquer das
pessoas

"rrr.el"\da obJeLva estruturar e fixar a corpetêncãa do Tribunal Superior, de
Justiça,'
121'1 mcfces besrce-ente ses-eãbentes ao que se propõe para o Tribunal Superior Federal, com peqcenas diferenças devidas às respectivas áreas de atuação.
f

II
1t"Senador

tes c Juízes subordinados a diferentes TrIbunais Regionais Federais', e entre Juize~

I

PaIs.
, ]lJ - Julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou
última
instância; pelos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida' .
a) contrariar tratado ou lei federal, oó negar-lhes vigência,
b) julgar válido ato do governo federal, ccoteeteec em face de lei federal,
c) der à lei federal interpretação divergente da qu..e~he haja atribuIdo outro
... Tribunal, o pr6prio Trjbunal Superior Federal ou c Supreno Tribunal Federal
S 1Q - O julgament6 do recurso extraordinário, interposto juntamente com recurso especial, aguardar~ o julgamento do Tribunal Superior Federal, sempre que
a
det::isão puder prejudicar a do Supremo Tribunal redereí.,
"
§ 20 _ Funcionará junto ao Tribunal Superior Federal o Conselho da Justiça F,!
deral, cabendo ..lhe, na forma da lei, exercer a supervIsão adninistrat1va e orçe-en-,
ttirla ela Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

JUSTIFICACAO
Nesta emenda é estruturado o TrIbunal Superior Federal, para que funcione eoe
nas na área dã Justiça Federal, como 6rgão superior dos Tribunais RegfõnãIs
Federere e da Justiça Federal c\~ Primeira Instância

EMENDA 1POOO98·~

_.....

tr;:;:;~~i'~?~

BEI:EVIDES

Gl~-';;;-;a;J

=-__-,-,-"""
,

....

o/~~I1!'

... ~iO

No<.Ái'fi~rOjeto de Constituição da Comissão de Sistematização. C,ljlítulo IV,
que tra~<t.~os aoorcrerto, ecctriece.se (o-llt-ulo correspondeflte--i/'Seção d~, e dê-se
aO)arts, \~} qce lhe pert:l.ne, a seguinte redação, ~eFlUm&~e-a-Seção e os -d.lSPO
su..w~entes) •

Art ~ - O Tribunal Supenor de Justiça compôe-se de, no min~mo, trInta e
cinco I·hnistros vitalícios, com mais de trinta e cinco anos de idade, nOf"'.eados (:'e10
Presiéente da Rep~blica, sendo dezenove dentre magistrados da Justiça Estadual cu
do Oltrito Federal e Territórios, oito dentre membros do Ministério Público esta~~
aI e do Dist'rito Federal e Territórios e oito dentre advogados de notório saber ju~
ridico e idoneidade moral
§ 10 _ A nor'leação só se fará depois de aprovada a escolha pelo Serado
Fede_
ral, salv.. q'Ja"to à dos magistrados, que serão indicados ao Presldente da Republlca
em Vsta t.rlplice pelo pr6prlo Tribunal Superior de Justiça
§ 2Q - lei Complementar poderá elevar o número de M!nistros do Tribunal Superior de Jus~~~, r>antida a proporcionalidade de sua composição
Art. @*J- COll'pete ao Tribunal supedor de JfJstiça :
I - processar e jú1gar originariamente,
a) os membros dos Tribunais estaduais. do Distrito Federal e Territorios,
e
dos Tribunais de Conta dos Estados e do Olstrito Federal, e os ll'embros do Hinistério Público que oficiem perante esses Tribunais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. ~
b) os mandados de segurança e o ~ data contra ato do pr6prio Tribunal Ou
de seu Presidentej
c) os habe<lSE2.TQ!:!.!, quando coator ou paciente for qualquer das pessoas men_
cionadas na letra "a" deste artigo,
d) os conrlJtos de jurisdIção entre Tribunais estaduais ou do Distrito Fede_
ral e Territórios e entre estes e juízes subordinados a Tribunais de Estados diversos, inclusive os do Di!?,.trlto Federal e Territórios;
e) as rensões criminais e as ações rescisórIas de seus julgados;
f) as causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer juízes e
Tribunais. cuja avocação dere!.!.r, a pedido do Procurador Geral1da República, quando
decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à" saúde, à segurança ou às fil"an~
ças publicas, para que se suspendam os efeitos da decisão proferida e para que o c.!!.
nhecimento integral da lide lhe seja devolvido
g) rec1emação, para preservação de sua corrpetência e garantia da
autoridade
de suas decisões
II _ julgar, em recurso ordinário, os habeas ~ e os l"andados de segurança decididos em única ou última instãncia, pelos TrIbunais estaduais e do Distrito
Federal e Territórios, quando a deci~>lo for denegatória
III _ julgar, em recurso especial. as causas decididas, eM única ou
últina
inst.ãncia; pelos Tribunais estaduais, do Distrito Federal e Territórios,' quando
a
decisão
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar_lhes vigência;
b) julgar válida lei ou ato de governo local, contestado em face de lei fed::
c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuido outro
Tribunal. o próprio TribunaJ. SuperIor de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal
Parágrafo único _ O julga"lento do recurso extraordinário, interposto juntarre!!,
te com recúrso especial, . aguardará o julgamento do Tribunal Superior de
Justiça.
s~re que a decis'ão puder prejudicar a d~o Supremo Tribunal federal
JUSTIFICACAO
esta

r

II )do ~froleto de Ccnstituição da Comissão de
pela seguinte, mantido o respectivo parágrafo único :
Art. (~) - São órg;;os do J'idiciário :
I - supremo Tribunal F'ederal;
11 - Tribunal Superior reoereí , Tribunais Regionais Federais e Juizes
FederaIs,
III - Tribunal Superior do Trabalho, Tribl!"ais Regionais do Trabalho e
Juízos
do Trabalho;
IV - Tribunal S~perior Eleitoral, TribunaIs RegionaIs EIeitorai~ e Juizes Ele.!.

cbetttua-se a redação do art

.U·OI"".,"....; ic

sistell'.ati.<:aJ~~

No ~lrojeto de Constituição da ComissãC! de Sistematização subs

ti tua-se,

tcratsj
VI - Tribunal Supenor de 'Justiça, Tribunais e Juizes dos asteoos, do Distrito
Federal e dos Territórios;
VII - T.ribunaIs e JuIzes Agrários.

JUSTIFICACAO

Propõe-se a dIvisão do Superior Tribunal de Justiça, sugerido pela cceussãc
de Organização dos Poderes e de ststeee de Governo, em doi.s Tnbunais, a saber, os
TribunaIs Superiores Federal e de Justiça O primeiro, COMO conseqcêncíe da descentralização da segunda Instância da JustIça Federal, antiga aspiração da respectiva
carreira, que se justifica em face da extensão continental do Pais e do congestiona
mento éxistente no Tribunal Federal de Recursos.
rir.mto ao tribunal Superior de Justiça, é proposto em runção da alterao;ão d
ecmetêocíe do Supremo Tribunal Federal, que passa a ser, basicamente, ona
Corte
Constitucional.
Pela proposta que se oferece, as questões oriundas das Justiças Federal e Estaduais passarão pelo crfvc dos Tribunais Superiores, Federal e de Justiça,
antes
ije chegar ao Supremo Tribunal rederat , em hlpoteses mais restritas
A primeira conveniência da criação desses d01S Tribunais, ao invés de um só,
está em que. embora sejam as mesmas as leis prccessuars , são diversas as
questões
julgadas pelas Justiças Federal e Estaduais, e~ razão. prtoctpemente, das pessoas.
sendo, pera, dIversas as experiências hauridas pelos magistrados de carreira, federal e estadual, que integram, majoritariamente, essas Cortes.
Ademais, para poder funcionar a contento) a Corte únIca haver-Ia de
alcançar
proporções gigantescas, tomando ares de verdadeira nsserctére, sercc desnecessária,
por óbvia, a demonstração dos inconvenientes desse gigantismo.
~ irrportante observar-se que, de salda, Já seria insuficiente a cc-costçêc m.f
nima de 36 membros, proposta para o Superior Tribunal de Justiça pela ccntssãc de
organização dos Poceres , 56 nõ atual Tribunal Federal de aecorscs , da que surgiria
aquela Corte. existem 27 Ministros, de nada aotantanoo, na prãtrce.ecreecenterer-se
apenas 9 eerorce, pois os recursos especiais oriundos dos Tnburais de Justiça de
imediato ;ongestionariam o Tribunal Úmco.
De outro lado, para que não continue o Supremo Tribunal federal sccrecarreçedoele atribuições, seria de todo conveniente que os mandadas de segurança e
hateas
~ impetrados contra atos de MinIstros de Estado contmuassen na
ccroetêrcta
originária do Tribunal Superior Federal, corro incumbe. há quarenta anos, ao Tribunal Federal de Recursos, com resultados ptene-ente satisfatórios

tJ Senador MAURO

tio o Terri t6rio Nacional.
Art. (~- O TrIbunal Superior de Justiça sará instalado, no pr,!

. zo de seis meses contados da pr-oMulgação desta Constituição, pelo Pr.!:.
si dente do Supremo Tribunal Federal.
•
§ 1Q _ Incumbe ao suprenc Tribunal Federal elaborar as listas trÁ
pl1ces dos candidatos ~à composição inicial do Tribunal SuperIor de Ju,!
tiça, observando-se, no que couber, o disposto no art. 233.
1
§ 2 Q _ Até que se instale o Tribunal Superior.;de Justiça o Su-

1

premo Tribunal Federal exercerá a competência a ele atribuida.
JUSTIFICACAD
Tomando-se por premissa a criação dos Tribunais Superiores Federal e de Justiça, procura-se. nas disposições transitórias, efetivar
de logo a idéia, a fim de que não fiquem os dois Tribunais Superiores
e os Tribunais Regionais Federais apenas pr cçr aeat Iceeent e previstos
"no papel". o que não consulta aos elevados interesses da Justiça
e
dos .JurisdIcionados.

r

lt"eI~~u..

tFP~-;;J
-"

do (~rojeto de ConstituIção da Comissão de 5iste't'.atlzação, im-

",.;h

!',..

No
,irrojeto de CoostI tuIção da Comissão de SistematIzação suprima-se o art. (~~ renumerando-se os demais.

JUSTIF1CAC1I.O

rç~;'i~;~

BENEVIDES

1UlO/........ '''•• ~io

No art

~o T ít~o pertinente às Disposições Transit6ri as, a redação

dos arts. (ml e (~peIO seguinte:
"Art. (~ - O Tribunal Federa~l de Recursos fica transformado no
Tribunal Superior Federal, aproveitando-se nele os Ministros daquele.
Inclusive" quanto à respectiva direção, que completctrá o mandato
para
que foi eleita.
§ 1R _ ricam criados os Tribunais Regionais Federais com sede em
Brasília, Rio deJJaneiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, devensíc o
Trib\..nal Superior Federal determinar-lhes as respectivas Jur!sdiçêes,
elaborar as listas tríplices dos candidatos à cOIl',posição inicial,
e
promover-lhes a insta1açãô no prazo de seis meses contados da p rcmufgaçao desta· Constl tuição. "
§ 2!õ! _ Até que se instalem os Tribunais Regionais r eceraã e o Tr.!.
huna'L supérior Federal exercerá a competência a eles atribuída e:n t c-

V - Superior TrIbunal Militar e Juízes Hllitares;

EMENDA 11>00100-5\

SE~ IX

00 Tr.lbur-al Superior de Justiça.

Segundo a proposta de divis'ão do Tribunal SuperIor único em duas Cortes

t'!M~;7~;-J

BENEVIDES

''''01l~''''''''ilo

1

1

d) os conflitos de JurisdIção entre os TrIbunaIs RegIonais Federais, entre es

federais e Juízes subordinados a outros Tribunais, ou ainda êõfíre Tribunais
Fede.
rais e Estaduais do Distrito Federal e Territórios, ressalvado o disposto no art.
205, I, "e"j
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus Julgados,
f) as causas sujeitas à sua jurIsdição processadas perante quaisquer juIzes e
Tribunais, cuja avocaçsc oererfr , a pedido do Procurador Geral da República, quando
de~rer irr.ediato perigo de grave Iesãc à ordem. à saúde. à segurança ou às rmartças públicas, para que se suspendam os eretpoe da decisão proferida e para que o c~
nhecimento integral da lide lhe seja devolvido,
g) reclamação, para preservação de sua competência e garantia da
autoridade
de suas decisões.
II - julgar, em recurso ordinário :
. a) os habeas ~ e os mandados de segurança decrdidcs em únIca eu
últil'l3
instâncIa pelos Tribunais Regionals rederats, quando a decisão for denegatória,
b) as causas em que forem partes Estados estrangeiros, OU orqamsno internacional, de UTI lado, e. do outro, l-lJnicípio ou pessoa residente ou domiciliada no

MAURO

~e Estado, salva q",ando se tratar de atos do Primeiro Ministro, cujo controle rtca-

Irá com a Corte Suprema.
Não seria lógico retirar-~e do futuro Tribunal Superior Federal uma comPetência que, há quarenta anos. vem ~endo exercitada a contento por seu antecessor.
•

-

rEMENDA 1P00Q99:8i

mencionadasna letra "a" deste artigo, ou MIm.stro de Estado,

~M!'URO

I

ransferir~se para o Tribunal Superior Federal a cOlf.petl:ncia originária para proce1S
~ar e julgar os mandados de segurança e ~ corpus impetradas contra Ministros

Oada d modlficação proposta na Justiça Federal, com a crlação do
Tribunal Superior Federal, fica prejudicado o dispositi\to cuja supre,!
são se sugere

prlrnall'-Se a_~o1eguintes a1teraçães :
Art.~

I a)

b) nos crimes COllkJf\S e de responsabihdade, os ll'embros dos Tribunais Superlo~
res e os do Tribunal de Contas da União, e os chefes de mIssão diplomática de cará~
ter permanente;
c)

d)

e) os conflitos de JUrlsdição entre os Tribunais
estes e qualquer outro Tnbunal,

5up~riores

d;:l União OU entre

f)

No ~'frojeto de Const1tuiçã~ da Comissão de Siste-;atlzaçdo sub,!
titua-se, no parágrafo lQ do art. (~), a referênCla fei ta aos "I-linistros do Supenor Tr..Ibuna1 de Justiça" por "Hinistros do Tribunal Supe
rior Federal."
-

g)

h)

i) os mandados de segurança e o habeas data contra atos do Fresidente da PepQ
bUca, do Primeiro Ministro, das Mesas da C&.'llara e do Senado Federal. do
Supremo
Tribunal federal, do TrIbunal de Contas da Uniao. õu de seus Fresidentes, jo Frocurador Geral da República, bem como os impetrados pela União contra atos de governos
estaduais ou do Distrito Federal,
J)

1)

JUSTIFICACliO
o Tribunal Federal de Recursos tem sido, tradIcIonalmente, o paradigma dos Ti'ibunais Superiores em matéria de vencimentos, como
extrai do disposto no art. 62 da lei Complell'entôr n2 35/79.
~ natural, pois, que· o Tribunal SuperJ.or Federal, em que se trans
(ormará o Tribunal Federal de Recursos, mantenha essa tradiç-;:;o.
-

m)
o)
, o)
p)

lI-

a) os ~ ~ decididos em única ou úlqmá instãncia pelos Tribunais S!:!.
periores da Umão. se denegat6ria a decisão;
b) os mandados de segurança e o habeas data decididos em única inslância pe_
los Tribunais Superiores da União, se denegatória a decisão,

EMENDA 11>00104-8,
(lscnador >:AURO BENEVIDES

.. ,.. ---.-----~

!'1i~;~~J

D)

lU -

Altere-se a redação do inciso I do art.

(%1 do

~1rojeto

de

a)

Const1tulçã~~a

b)

"Art ~
I - O Ministério Público Federal, que oficiará perante o Supremo
Tribunal Federal, o Tribunal Superior federal, o Tribunal Superior de

D)

IV - julgar recurso extraordinário contra decisces definitivas dos Tribunais
SuperIores da Umão, nos mesmos casos de cabimento do recurso espena1, quando con·
siderar relevante a questão federal resolvida.

JUSTIFICAC1l.0
Corn'a divisi!lo do Supenor Tribunal de Justiça em Tribunal Superior rederal e
Tribunal Superior de Justiça: há que se fazer pe~nas alterações de adequação na
seara do Supremo Tribunal Federal e apenas una modificação de Sl..l::stância, de modo a

Comlssão de SIstematização para o segulnte :

Justiça, o Tribunal de Contas da União e os Tribunais Regionais FederaIs e Juízes Federais".

JUSTIFI~

Trata-se de adequar a funcioname.nto do Ministéi'io Públ!co
al ~unto aos Tribunais Superiores Federal e de Justiça.

Fede-

JUSTIFICACÃO

EMENDA lPOO105·6!

f: ConstituInte
(:J CDl~IS~liO

DE

ANTONIO

UENO~"'u

Por constituirem a base da a Ld-te-rt aç ãn de todos os s~
\ tores da população brasileira, a Imuru dade tributária sobre esses
produtos constitui a forma mais eficiente para a redução de seus pr~
çcs e estimulo à sua produção •
Concedida a referida imunidaDe, os produtos hort1fr.!:!
tigral"'Jeiros t cr-narcs a-êc Lnsus ce t Ive.r s às mudanças repentinas dit!
das pelos lintere:;ses r.í sc a i s dos Estados
.
É um fato incontestavel que os produtos horti frutJgra~
jeiros , por sua importância como componente básico e mdí spenaévej
a uma alimentação saudavel , devam ser consumidos por todos os brasileiros , e a imunidade é a forma mais e r acaz para se alcançar e s.,
se objetivo.

SlS'Et~~I;;.;~~t~~"o/lm'''''lo
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EMEI\OA ADITIVA

~DISPOSITI\'O E~lENDADO • ARTlco ~~DO ~ROJETO

Inclua~tse
Ar~, l;!I1!l

~) do

no Art

..,

Anteprojeto

;

..

§ ~) - hs EMPRESAS PRIVADAS COMPETE
COI;' O ES;~MUlC
E O APOIO DO E5T.c.OD I ORGANIZAB E EXPLORAR AS AõlvlDADES ECONOMICAS

EMEriJ5A iPõõlU:II

I:
l:

CON51lTUINIE DARCY POZZA
....... '

M

,,

-,
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E"".ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ArtJ.go M

I:/-

Suprirr.a-se, na alinea "g", inciso r r r , artigo,.lo'!';. a
expressão "e os de registro civil".

JUST!fICh':I\'1-

JUSTIFICACll;o

Na participação dr r e t a do Estado na produção o.. "la Cl!

culação de bens e serviços há que rarer distinção entre ee tcr es o..e,
pela pr ccr Ia característica. ou mesmo por f r ad r ç ão • s er r am
mais
apropriados no atual es t eqí c de desenvolvimento eccnõmrco do ?a!s
í

iniciativa pr ívaca um papel complementar
São os setores of t cs
ce
fnf r ae s t r-ut ur a econômica, como a pr ocuçêo e t r ansn a s s ãc de e-e r çce ,
os sistemas por tuãr n.v ér cj ce telecomunicações,de me t r
de ág_ZI
e esgotos,postais , etc ••• : também poderia ser anc Iufdo nes t e gr ...co
os setores com o caráter de monopólio de Estado por questões de SE;!.!:!
rança nacIonal. A participação direta do....Estado nos deeaa s se t c-es
da economia, com base no argumento da incapacidade do setor privado,
como consta na atual Constituição, é hoje ante r er-ent e o.rspeoseve
O argumento tinha validade no passado , porém ,com o
desenvolvimento econômico verificado I com o fortalecimento do setor
privado, com a estruturação do sistema financeIro.e do mercado
de
capitais, o mesmo, não tem procedência. Muitas das excerí êoc rae ce
, parPs.ipaC'~" direta do Estado, ut f Lí aer-co r cc .. r s cs dos ccnt r rbuí r-tes
têm sido desastrosas. Essas par t c ípsções tem sido r e spons ave t s por
parcelas significativas do oéta c i t do setor público e continuará
a
'exigir novos fluxos de recursos de contribuintes, e em detrirrento
de in vestimentos do Estado em áreas que são de sua ant e r a responsabilidade ~ Além disso, o surgimento do Estado empresário em determi
nacos setores da ec;nomia em geral inibe a .m.í c a t Lva do setor priv~
do , Que não raras vezes encont r a-se em situação de inferioridade em
termos de ccmpet rção , pois, enquanto que para empresas or ívecea os
recursos financeiros sempre têm um custo. para o eepr eendí meo ro e~
tatal os recursos são origJ.nárlos do Tesouro Nac or-a I I pcr t em o sem
custo financeiro, sem falar no tratamento di rer enc edc que institui
ções governamentais em geral dispensam às empresas privadas e à
e!!!,
presa estatal
Portanto, fevem ser rigidar;,ente limitadas nevas pa::.
ticiliaç~es do Estado
í

í

ê

í

~POOI08·11

•

deixar ao Estado a r espcos ab Lí cace de sua adman i s t r aç ãc • cabe-uc à

..

C

..,"

--,

CONST ITUINTE fERNI\ND,O,_"0,,OH"'<,,5

A gratuidade imposta a todos os atos rde Pegistro (,iv11
conili ta cox a reeeçãc do artIgo 203, que ôet ermí ne sere" "os
serviços regJ.strais exercaecs err caráter privado, cuf a atividade serê regulada por Lei complenentar e ainda que Lei Federal
dispo~ã sobre o valor dos atos praticados
'
Âs pessoas sem recursos para o pagaMento de tais atos ~
a leo;:islação,er- vigor. asee eare o;:ratuic.ade, bastando er-a siI"Flet';.
eecrexeçãc desta irr,possibilidade.
N..llli monenco de enorrie dl.ficulcade das finanças :Estadt.~
ais, ê 1.ll\corr.preensivel ee j arr fornecidos gratuital'lente, até rreamo às pessoas aquinhoadàs, todos os ôocunentos de RegJ.stro Ci vil .. pois que todo serviço exige instalações, funcionários, naterial.

th~~~·~'~·.!PJ

_

~~~JMJ

,

í

í

í

í

Suprima-se o art.

do ~àl'rojeto

:)1:1

JUSTIFICACAO
•
O Estado nem é o único instrumento nem a mediaç~o
exclusiva da soberana do povo, que se mani festa COll'O fundamento pri
mãr rc da organização estatal. Nllo há Estado sem Nação e não há Naçã~
sem. pcvc ,
Se o artigo pretende, apenas, uma de f'Lm ç ãc juríd~-'
ca do~ termo, preferimos a conceituação clássica
"Estado é a nação politicar-ente crçení aaca e
nac.rona leent.e reconhecida".

il"lte::.

Mas à Constituição não interessam de e ní.ções e conceituações teóricas, a menos que se queira dotá-la de uma "Lei de I!2,
t.rccuçêov , como acontece com o nosso Código Civil •
í

Constituinte DARCY P02ZA

í

Sala da COHISSA~ I em 29 de junho de 1987.
EMENflA MDOIFlCATI\'A
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo

4/p
~

í

41{>

í

EMENDA lPO0106-4i "'''----------,1 I'r'p"rl"'~
(!J Constituinte ArnON]O UENO
. L....._,
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~~

p.r

EMENDA AO]UVA
DISPOSlTlVO EMENDADO' ARTIGO l~1 do (~lrojeto
Inclua.se no Art ~ .do (~lrojeto , os seguintes p!
rágra fos •
)j.í

Art.~) .. "

"""""."

.

"

.

§ ~) -o COOPERATIVIS"'O SERtí. ESTIMULADO COMO ]NSTR~ME~
TO DE DESENVOLV]MENTO NAC10NAt. , ORG.o.N12ANJO.SE ,FUNClONANQO E SE
AUTOCONTROLANDD
FORMA DE LEGISLAC1i.o PRÓPRIA
§ ~ _ o ATO COOPERATlVO,PRATICADD ENTRE A ASSOC:...ç~"o
E A COO?ER:..nVA , ou ENTRE COOPERAllVAS ASSOCIADAS, NA REALlZC.ç.:;O
OE SERVIÇOS, O='ERAÇnES E ATiV]DADES QUE CCN5TlTUEM o 08,)i::TO S8::I!l,...
NliO IMPLICA O?ERAÇ2i.O DE MERCADO ou CONTR&. TO DE COMPRA E VENDA
DE
PROOJTO , ~MERCADORIA ou SERVIÇO, ESTANDO. COMO TAl. , IMUNE h lR]~
BU1ACl.O
§
os PROGRAIIAS DE EN5I1JO OFlCIA1S lNCLUIRl;J
A
EDUCAÇ~O CDOPERtollVISTA o' TODOS OS N1vEIS , V]SAhDO A EX=ANSl.::.
00
SISTEMfI COOPEPAl~VIS1A B::ZASILE]RO • SOBRETUDO NO MEIO RURAl.
§ ~ _ o i:OQPERATIV]SiJO DE CRÉ01l0 5ERfi Ull1.IZAD8 CQ
MO lNSTRU",ENTO APTO AO fORTAl.ECIMENTO DO SISTEMA, DENTRO DE NO::ZMAS
OPERACIONt,IS EFICAZES ,
JUSTlfICAC1iO
Considerando a importância do cooperativismo para
o
desenvolvimento s6cio·econ6mico do País em todas as áreas da atividade econômica, por suas caTacterIsticas de espírito comunitário,
sua doutrina humanhtica , pela conjugaç:l:o de esfor.ços e pela soma
de recursos escassos , sem ele dispersos e poucos produtivos ,
Considerando ser o cooperativismo excelente meio edu_
cativo para a construçllo de uma soc:iedade mais justa e mais satisf!

Na

A-

tória para todos i
.considerando que o País Já dispõe de um sistema coop~
rativista construido laboriosamente ao longo do tempo, que p:rec:isa
ser amparado e estimulado por concenso geral, explicito na lei b!
sica em torno de seus conceitos essenciais, e de importância fune!
mental' para sua sobrevivência;
I
,
Considerando mais que, se convenientemente atendido
em seus requisitos básicos de fun.cionanento , como os que se rel"e ~
rem à imunidade tributária do ato cooperativo e às Cordlções q"e peL
mitem ao credito cooperativo um desell'l'enho eficaz, p:ri ....:::ipa:.,.e.. te
no que respeita a sua função de provedor de recursos à agr icul turs e,
Considerando que, na base I a educação cocperab\1s~
ta qUE! permitirá não s6 a vivência conSClente da doutrins CO~;j
o
prepr:rc de profissiona:ls capacitados I deve ser disselôinada e por
todas as forMas incentivada

A. lPOO107·21
[1constltll,ote ANTONIQ

!JENQ·u,~.

tJ CD/lISSM DE SISTEM:~t;i~"f~~~'10/MCO~'S11C
EMENDA ADJi !VA
~
32Ç
DISPD5ITI\'D EPoENOAOO • ARTlGO ~~
Inclua-se no Art ~;! do
grafo

3.'1'"

AR1·~1.·

....

~

~l'rojeto

. .......

o seguinte

par~

~ _ sAO IMUN~S A TR]BUTOS FEDERAIS ESTADUBIS
MUNIC]PAIS OS PRODUTOS HORTlFRUTlGRANJE]ROS

§

jE/I'IENDA 1POOl09-9:

ll:

...,,

--,

5]S;E~~;~·~~·ç~~"··O S1b~

Dê-se ao § 19, do artigo~, 8 seguinte redllção:
" § 19 - O casemento civil ê forna de constituição da
famlll.a, sendo gratuita li sua celebração".

,...,. __

I

CONST!TU]N1E fERNANOO GOMES

5'J9-BAHI~

;;-~==:J;::::=~~r::=3-=8::/=·~=·~:::/=8~7

CDK]SSAO DE
..
~------nlo-l.,.J;e
-u.'~n""'''.:;iC-RE-O-A.~"\O
üê-ee ao pre :mõü õ da Constitu:lçaO a seguinte recaçêc"Os representantes do povo bres t e.í ro , em ns sembf ra Nac cne I
é

í

;,tra,és eee ee e r- e-iee , ercpêe-se a retirada da e>:;::-essão
"é gratuito o pl\ocesso de habilitaeão", r-ent enéo a .gratuidade da ce~lebração' do casaT:lkt.to, 8 exerrp Io do texto COT'stitu cional vigeT,te
JUl:tifica-se a re-dêl;-ào ora prcpcsee \.l!:",a vez Ç:.:le: Co habill.tação para eese'-enec r ep rese...ta wr, custo represer t.et rvc P!
ra os Oficios Se Registro Civ11, os q .. ais exer-cer- eu cerãeer
prJ.\'ado tal serviço, ccn func:orários, irr::.ressos, FrécJ.c,
e outras despesas necessárias.
Outrossim, é J.tI'5i,Mpativel a re!erida gratuicace cor. o
disposto no artigo.:Ma' e seus parãgrafos, pois cue Lei corrplementar regulara a atividade de Regü,tros Públicos e Lei
Federal disporá os respectivos valores.
As pessoas carentes Já dispõerr de dispositivo legal que
as 1!;epta de qualquer pao;:arr,ento.

í

-Consl1tuinte, sob a pruteçac de Deus, afirmam seu propósito de orgo!
nizar a grande Naç ãc brasileira baseada na liberdade, ca ii;ualdêlde e
da fraternidade, observados os direitos fundamentais da pevsóa hul'l!,
na, na equitativa distribuiç:Jo dos bens materiais e culturais, sustentando que isso s6 se obtém tendo come instrumento po1!ticõ' a dem.Q.
cracia representativa e a forma republicana e federativa de GOo'erno j
repudiado todo e qualquer autoritarismo e sustentada a plena ;:artic.,!.
paçao do povo no processo político e eleitoral.
Somente o povo é detentor da soberania, fonte de toco t: poder,
que exerce pelos seus representantes, elei.tos pelo voto dl:etc, e lorn!
versal, secreto e obrigatório j assegurados os direitcs polHiccs das
minorias".
JUSTIFlCÇjç.ne

v

Com pouco mais de dois terços das palavras usadas, pode-'o~ •
substituir o preâmbulo proposto. O principio da igt..aldê~e ~á ç:-oscrR
ve preconceitos raça~ cor, procedêncIa. religH!:o "Olo Qualquer outro"
(sic) E.yidentemente, toda e qualquer naçao, mesmo as tota1J.tárias,

"

lPOO113-7:

pretendem velar pela saúde, felicidade e segurança do seu povo.
Também a democracia representativa é um "modo de convivência
e de organiZaç:Jo estatal" (sic).
O -segundo período da presente emenda faz e mesma afirmaçao do
anteprojeto, usando menor número de palavras
'

Const:i. tuinte DARCY POZZA

Se tla lei deve ser clara, correta e concisa", exija-se isso
da

EMENDA SUPRE:SSIVA
DISPOS']"IVO EMENDADO. arti 90

Con~t! tuiç~o.

k

93

,2,"
Suprinoa-se do §..l-V'; artigo

DA 1~11o-2l

19J

~

II expressão:

••• habilitação ••• ".

••'''

---,

.tONSTI TUINl c: fERNANDO COMES

JLS'IIFlCA71\'A

c-----.'lí'---:=----,

HI1D/""". . . . .

o ato de habJ.litatjão para Ca5al'lento é 'de competêneia do
(H'icial êe RegIstro Civil deste oue o mesmo foi criado, não sen-

Substituam_se os §§ 10, 2o, 30 e 40, do art. ~I do (~J>roj~
to de Constituição, pelo seguinte.

"parágrafo único Nomeados pelo Presidente da Rep(bl!._
ca, dentro de 30 {trinta} dias, os integrantes da Comis_
stlo de que trata o "caput n deste artigo, instalada 48
(quarenta e oito) horas após a nomeação, dentro de um ano
ela apresentará os anteprojetos de redivisão territorial
ao Congresso Nacional, que os ap,reciará no prazo de um ano
submetidos, se aprovados, ao plebiscito da populaçac int~
ressada" •
JUSllnCAC:::O
Apesar da sua amplitude j nada meo~s de quatro dispositivos, o
col"lteúdo dos quatro parágrafos do art ~ resta incompleto. AssJ,m é
que o § 32 manda obedecer, para a apro\ açr;o pelo Congresso Nac:!.onal
"as disposiçi5es dos parágrafos )2 e 52 do art )2 desta CO'1st!tdç~o"
Mas o art. JQ declara, pura e simplesrr.ente _ num largo \éo deontológico - que "o Estado é o instrumento e a mediaç..ão da soberania
do povo".
~m todo o caso, é melhor a omiss§o _ decorren~: de um cochilo·
do legislador do que o famigerado art. 3[1 do Substitutivo da Comis_
são de Organização do Estado

Sala da Comissao, em 29/06/87

do cO"~:-l!'en5h~el como poderia o JU.1Z c1e Paz a~surrir tal encara0
não te·,do este instalatjõe5 e funcionários e e>.ercendo wr earg~
ter:porã.rlo.
~e..,pre foi de co"pe:têr,cla do JulZ de Paz a celel:-racâc de
casa:,e-to, e esta é rnantiêa no referJ.do artigo.

i EMENDA lPOOl14-51

f'J

ron~tJ. tuinte

rr;~~'" =--:J

f'lARCY POZZA

~;~fiiJ
E"".E~D1,.

MODIfICATIVA
DJSPOSITIVO EV,E:I\DAOO

IV
Artigo .J:-3'"

;tP
12/
A alínea "9", Inciso R, do artigo M, passa a ter a
segt.inte redação'
"g) serão gratuitos tod05 05 atos necessán.os" ae e;llercicIo
da cidaêanI3, incluincc.-se os de natureza proc.ess..:al e os ce re _
g5.stro CiVIl relativo~ às pesscas porres".

Hd, entretanto, vercecêf rc consenso na RegillO de ~

.JlS'JIFlO::IV1l

r
I

as soluções para os reais problemas da Amazônia requerem somas mui-

A presente e-reeee , ao acrescentar a esrr-essãc "re!atJ. vos
âJ: pes s ce s po];:es" ter por ot.:\etivOJ:-:
a) ga::-ar.tir a lilratuidade 60S atos ds Pegistrc Ch'J.l SC-E'te a g ..err nãc po~sa ?aSár, não cr ar-ôo privJ.légio5 às oes soes ri _
ees ou c:ue ten1;arn recursos para 'ta-rto e
1') irrpedir q:ue o Regatro Civil se torr.e \.UI' servf r-c ir.viável ee ser eAE!"cutado, pelos ccs tos que terr de rcneacr êr.ícs , r-aee _
rial e instaloções
cl evitar que os Estados se vejan obrigaClos 2..assutr'ir este
serviço, com onerosas in(lenizaçôes, absorção de m;l.lhares de funcionários, e sem ter, ern contraprestal"'âo, qualquer receita:
dI 9ara~tir aos atuau: Oficiais de Registro Civil Utl" direito liqUiôo e certo, cara cujo cargo en!:rentara:" ccne.a-so pÚt:Ilcc e
que estão a':!ota essescr ascs pele art. 203, ào Ar.tEóprCJeto.
ã

to superiores àquelas que adverfall'l com o percentual ora estabeleci~

"

Da! a perseverança com que tenho lutado para
dotar
as áreas mais atrasadas do País, de verbas compatíveis com suas necessidades, o que motivou emenda por mim apresentada e agora reiterada. à Comissão de Sistematiza;ão na ccnvdcçãc de que a intensific!
Çao dos debates sobre o tema levem à conscientização e, por
cons~
guinte, à aprcveçãc , pelo respectivo plenário,
desse disposItivo
configurado em bases reaHsticas e na problemát'íca das desigualdades regionais de nosso País.

"!EMENDA lPOO12i·8
CCJ;.:S1ITUINTE JOst: SANTA.~

t:

m

t

OC VASCCN:ELLOS

•• l.'.'O!tt.. "h'''''':u''lo

CCJ.IISS1S.o OC SITEMATlZAÇnD

Emenda supr e s s tva

~2

Suprima~s~ o art. ~
JUS1IFICATIVA.'

e discip1"lnada

A matéria

de t e t ordlnãru e não

constltucional.

Permanecem presentes o espírito e os fundamentos da,
justIficação que tenho apresentado, desde antes de instalada a Con~
tituinte, na defesa desta tese.

EMEI'lÍ)A lPOO122·6
fOI

l:J

OEPUTAOO LUIZVIANA N2:TO

~

:Jar:tu ...-SA.

~ ~

v1, dõ

o:tA:Z;t1JI.}2't~~'Mo~.;/"",;;;;;~Q::;;;;~",,"~~:;'~~~~

Art ••• "O acvêrrc Federal apliçará na região do Vale do São Francisco,
durante,
pelo menos, vinte a",?s consecutivos, ~antitl não inferior a 1" Iun por tento) de
J1Jas re-ces tributárias, para pleno aproveitamento f1e sua potencialidade econômica
e melhoria das condições de vida de sua populaçll:o."
S Chico.... "ltn terço, pelo eeocs, dessa qualtia será obrigatoriamente
aplicado
rcs setores de edlJcaç~ e saúde Outro terço, pelo menos, será
obrigatoriamente
aplicado em irrig~l!;ão ti
I
JUSTIFICATIVA

t de tl!ll modo inadiável o resgate da divida do País com a Regii;o
do São rxe-cascc, que n~o se pode deixar escapar a oport~idarle hist6rica
õesta
Assenbléia Nacio~l Constituinte para se f.i,.xar solução definitiva ao secular problema
•

CO'!""U'""':<& ""'~- oc"~::=':'''lOS
(;[).IIS~ DE SlSTEW.;:i;;çÃbco~'''hlf''CU,tl1.

IEMENDA lPOO117·0 "... ------~J ~,"""~
PJ COOSTITUINIE W. SANTANA. te' VASCOCE:lLOS
. ~
_J
EMENDA SLPRE-SSlVA

&O

SUpr1mil._se o art1go ~)

~

t'l"'-<.d~ ~ ... ~ j-<"-~ .- J . 7";;~
JUSnnCATI\'A

~

~_

0\ ad~ul1J;traçâo públ1ca

"
CO'Ilpete aos Estados, nas áreas metr{.o.lOlJ.t.mas e m1cr.2!,
regJ.ões, e aos Municípios, nas demais regiões, t:..... :.or;u d~retamente,
ou mecha'lte:, concessão, os serviços públlCOS ãocec s ce gás cOt'".b..lstível canalizado to.

Js pOSSUl nort:;as; que

reg~lam

>I

atltor

~a de eee e e s s êe s , autorizações, perllllssões. llcenças ã en t a d a de s privadali, como também mecan111110S de f1scal1zação, não ;odendo

b,!.

ver COtlcomlf:antelllente a lIlterferêncla -popular no p e ee e s s c ,

I!:

ce e e s s

â

r s c ha...ez- l.utonom1a do Ellõtado para escolha. aa s fo!.

da" le15 peTt1nentes, a delegacão dos s e rv a cc s ou privilégios
econômu:06.

J-US'IIFICA7IVA _ A presente redação verr cqmpatluilJ.'Zor o artigo com

os ÔO capi tu lo :IV, artigo 67 ,e se9'uintes

De fato, não me parece aceitá vel deixar o eqcacíooereeto da reI!:

vaete questão à irrprevisíveis inclinações do Legislador ordinário
Por isso, volto à submeter à apreciação da AsselTbléia Nacio"'lal
Constituinte a proposta ~e vãsa incorporar à Carta Magna dlsposltlvo,qUe vlncula
,,, do Orça'l1ento da Unil!lo a aplicações na região banhada pelo Grahde RJ.oda + roteg7aç~o Nacional. Proposta idêntica à acatada pelo Constituinte de 1946, e
reeditada e melhorada Proposta, enfim, cuja aprovação reecerceré a esperança de
rrelhores dias no coração de milhões de brasileiros.

••.., - - - - - - - 1

EMENDA lPOO123-4'

tJ

EMENDA lPOOl18·8
(l .(:(NSllTUINrE JO~ 5'."'"'' OC vA$CO><CE"os

roGTl"lUINTE

.nst

SA.'fTANA OC VA$C()oCElLOS

r."f"----------- '."oNun.,... clt

.

r.Tõ:L"""'~
~
J

Emenda supressiva
supr tna cs e a letra "bit do 1nC1SO XVI do a r t

Et1U,OA MOOIFICATIVA

JUSiJFICATIVA:

*

São amplas as eenpe rêoc re s do Congresso Nac10nal.
HodlflClue ..se a redação do Inciso I, do
para a seguinte..,
"I

~

contrlbulçào dos e ep r e çe ee r e s ,

§

lo, do Art..!,.

If>t.éef>te 5"o~#e a

~~I~:lce s a l â e ec s , faturamento ~ lucro, conforl"e se

,z::;-r
do art""'....:.uw- do

Dê-se nova reeação ao Itelll 1 e respectiva aUnea ~t
~rojeto

d'lFLser

dlstr16uld:

I - do produto da arrecadaç~o dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrial!
zados(artlgo 12, III e IV), quarenta e nove por cento, na forma s!,
guinte: •

a aprovação preV1a para a concessão de
'l mhe s comer c re rs de tre spcr t.e marítimo, f Iuv t a'l , de transporte
m te re s te due l de pa s se ae u-cs em t-odo v t a s e ferrovllls foedera1s e
de transporte aéreo, vem ee t i re r de órgãos CO/l'O O üepe r raee nt.e
Nacional de Estradas de Rodagem b sua principal competência
que nada mais é do que a concessão e fiscillização dos se r-v te os a

Justlftcação,

ele subcr dt ne dcs ,

A inCidênCia deverá ser fixada tCl'""ard.o.se CO"l"C t:.H.e
as peculiarldõées- de cada setor, POIS, por 1.Itrêi c;...f"~:ãc tér'ca
ner.h,,IIl' setor poderá ter a contribUição Inc,df;r..t~ ~obre
os
tres Itens s,!:'ultâ'll::amente.

Transfenndo a ~omp.~tin.l:ia des!ooli!s lJ;~itls pano c t~n
gresso Haclonal, este dlfll;i1mente terã possib1l1deae de aval1a;
a Correta e real neeessldacle de ser ou não implantado determ1na
dos Jservicos em determinado local do Pas.. Tal
providência geri
ri forte trafego de influenc'1a elA detrimento- do po ...Ct,

de Constlt.uiçtlo.

Art2.it:~ A UnUlo

Atribu1r~lhe

a) •• ,
b) ".

c) clnco por cento para aplicaç:lo nas

regH~es

Norte

e Nordeste.

=---------

JUS11flCACAO

As desigualdades regionais, no 8ra511, vêm-se ace!!.
tu ando sobremaneira nas úl Umas décadas, face à manutenç§o de in_
justos critérios de disbibuiçSo Ele recursos, para a real1zaçl!o de
investimentos nos l'leis diversos setores da vida nacional

,

As RegilSes pobres por serem desprovidas de infra-e!
trutura l embora ricas em potencialidades, tenderão a permanecer e,!!!.
':pobrecidas, se n~o receberam substanciais reforços de verbas, que
lhes possibilitem a consecuçao ~ importantes e fundamentais
ao seu desenvolvimento.
\
'
Por isso, a Reforma Tributária, reclamada PDr amplos
segmentos da opinHlo pübllca nacional, precisa levar em conslõeraçlo as r.:ol'ldiçõe$ que caracterizam essas desigualdades, 9U81'ltindo,
através de mecanismos eficazes, prioridade às áreas mais earentes.
A obrigatoriedade de apl1caç~o de percentu.?1& orçafIlentárlos mínimos em determJ.nil.das regilSes, como a Amazônia
e
o
Nordeste, vem ao encontro da necessidade em se obter um hamOnico d~
senvol vimento intenegional, inclusive como princípio para o processo de integração nacional.

n ..e,.~.. "oc.li;

Emenda Aditiva

Acres~i~o

do parãgrafo ünlco ao art.

redaçao

....,._---__,

~

com a segu1nte
Emenda sl1p-ressiva

·Parãgrafo ünlco - Lei ordineria dever;' regulamentar os- pr1ncí
pios bislCOS dos me'\os de tnnspbrte cont":;
dos neste artigo·,
JUSTIFICATIVA'

A medida proposta vem combatibt11Zar o presente ar
tigo com o 16 do anteprojeto da Comissão da Ordem Econôm1Ca
;
unificanilo as legislação exh·t-entes sabre a llIatê,.,a.- [-vTtanatall\bem~ a desuniforll;aeão entre os Estados não deixando que cada
um leglsle e apl,que n"'rmas d1ferencllldas. bene-flClando uns
e
prejudlcando outros, Quando da fixação de determlnadas normas •
•pO-is deiut-fe de exist1r o crlteno de c.omparaçio-

A Comisslro do Sistema Tributário, orçalflento e
Fifianças 19lJalmente acatou o dispositivo, tan'Jém agora inserido
1"10
onteprojeto que ofence o ilu~tre Relator da comissGo de sistematizaçlJo.

.!!lt'7
Suprima ..se o art1go

p(

JUSTIFICATIVA:
Se a isençio ou outro beneficio f1scal for concedido
dispOS1Ção legal. o poder Leg.lSlativo já part1cipou de
sua
elaboração. não havendo necessidade de ser reavaludo.
po~

...,o::.;h'

'1'~ol'U

Durante as fases iniciais dos trabalhos Cônstltuintes, epresE'jItei proposta de Que se garantisse alocaçlIo para a Ama_
;::Onia, de no mínimo cinco por cento do produto dos
impostos federais loque caracterizaria volume de recursos necessário lis exigências prioritárias ao desenvolvil'lento regional.
A Sul:Jt:omissão de Tributos, Participar;~o 'E! Distribui
çll.o de Receitas acolheu apenas parcialmente referida sugestão, ao
garantir, n:) texto do anteprojeto que aprovou, a distribuiçt:lo
ao
Norte e NDrdeste, de dois por cento da arrecadaç~o dos impostos s.Q.
tire a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

__,

~IUO''''''''''''.~lo

.

---;

Emenda supressiva

13
Emenda aO art.,.J-4"', item XlII.
Surpima~se

EJ1ENDA COMPAl I B III tADORA

a. expressão ""ou nas lleões".

JUSilFICATIVA:

'da

o ,"ciso faz

neneio a partlcipacão nos 1ucros ou

Aerescerao Inciso V. do S lo, do artigo ~ilS elCpressões'
"r~ssalvadas ilS ãreas metr0l>0lltanas e l'lic.roregiões".

nas ações,

Just I f Ical Iva

A participação \lOS 1ucros ji! e:uste e ê correto.
P01S o trabalhador ~ parte ,ntegrante do processo que C! gerll e,
portanto. de\e dele usufruir.

_
A l!'$pressSo ve~OIllPantdlJ2ar o lM:i$1' élC capftuto Vt,'
do rresll'o capítulo, <:lrtigo
f: se9uinle~, que refere~'!:'se ao ;:lssunto

Por outro lado, as nçõE's COTl$:titue" p'"inc1'pio
dHe1to de propriedade,

"

\

ÔO

EMENDA
l'J

ços sociais que deve presidir a
cional.

lPOO126-91

COOSTlTU!NTE JO$ SANTANA DE VASCONCaLOS

tJ

fei~ura

desta novl!- c1;\rto.

_eonstit~

A. proposição objetiva ajustar, de modo definitivo, a estr!:!.
tura estatal, no setor de pessoal civil, excluindo dos seus quadres
funcionais situações atipicas que têm ,prejudicado um
eeneãdee-êveâ ..
número de abnegados servidores.
Todos sabem que
emprego é patrimôpio da familia e
r-ada

4- A disciplina contida no artigo sob referência dese s er-u
taria e até me.smc inviabi t ear-í a um setor de atividades
compostõ
hOJe por mais de 150 entidades que se constituem _em expressivos i!!
vesti dores insti tuc cnar s no cenário econômico do pafs, contribuin
do com poupanças sigm.:ficativas (ces 200 Bilhões) para o processõ
de investimento e desenvolvimento econômico da Nação

COMISsAa CE SISTEMA;Ii~;~ow,uh/''''co.'"lo

oi

í

~~~:g;~~~~Sd~oq~:r~~ç~í':~~~~o~ =e:~~~~~~~::d~l::S:~c~~~~~::i~:a~:~

í

EMENDA MODIFICATIVA

ilos-

~
Incumbe ao Estado, diretamente ou sob e tr e
glme de concessao ou permissão, por prazo determinado e sempre
..

w

através de concorrência pública, a prestação de serviços

coso

públl

Parágrafo Onlco • A lei disporá sobreI

pe rml s s l e

nárlas de serviços pjlb l r e c s , o earáter e s pe c r a l e de prorrogação
'Caducidade,

e t sâe e reversão da concessão ou permissão;
11 • os direitos do usuário,
ill .. o regime de

C!!

â

.. o regime das empresas concessionárias e

de seu contrato, e fixará as condições de

mos direitos dest'rutados ~or aqueles regularmente admitidos.
Afora os aspectos já enumerados, devemos observar que o dis
... positivo ora proposto apresenta importantes caracteristicas de
nho social, uma vez que beneficiará um numeroso contingente de SEr
.vidores, que a exemplo de outras categorias. precisam ter os
seu;
:nteresses devidamente considerados pela Assenbléia Naciona; Constituinte.

6- Cumpre destacar que o montante de Cz$ 200 Bilhões aci
ma aludido não deve ser comparado com o total do orçamento de INPS
por ser-em conceitos í'inanceiros radical'l'iénte dit'erentes.A previ,dên
es e social trabalha sob o regime t'inanceiro da reparti.ção si.-;ples:
isto é, sob orçamento anual, cuidando para que as receitas de con
tribuições co exerci cio cubram as despesas previdenciárias e adnl
nistrativas desse mesmo exer-c i c í.c , Já a. previdência c"omplett'entar:
que opera sob o regime :financeiro da capitalização, reúne
í' t, ndos
que não se de s t nem a eob"ir apenas as despesas do exer-c Ic i c
cor
rente, mas constituem uma reserva de riqueza necessária à c.:lbertu:
r-e dos bene:r1cios :fut.uros já conquistados pelos segur-aéce ,

sCJ.S
Hodlflque-se a redação do artigo )-r1 para a seguinte.

6- Por r'rm, prece i tos consti tucionaois devem ser r-eserva dos para a deí'inição de principies, e não para a explicitação
de
procedimentos, os quais seri,am tratados em lei ord:lnária.

res

-

fiscalização das empresas

concesslonã

r t e s e permlsslonârus,
IV .. tarifas que permitam s e t t s r a ae r vs e o custo, a' re
m\lneração do capital, a expansão e o melhoramento dos servr ces'"
V
• a obrigatoriedade de manter o serviço adequado;
VI - a p;1orização dos transportes públicos de passagei
ros sobre os demais na organização da e l r eu l a ç âc dos centros u!
banas.
~

EMENDA lPOO129·31

[!J

r=;;;~J

CONSTITUINTE NlLgm GIBSIJN

rm'~;;;J

JUSTIFICATIVA.

l: necessário que seja dispensado tratamento Igual para
todos as permIssionárias e concessionárias de servIços públicos
nas tres esferas

EJ.lEN:JA S'JPRESSIVA PARA AD::Q~t\ÇA'J DO TEXTO DO

DO

S~NHOJ:t RELATO~, A~T~. ~

to

§ lt" _

=:...
".~
~.. _ J

.....:c:-:-~.,----------,l

JOS~ SANTANA DE VASCQ.\lCELtOS

.

art.~}

parágrafos c í.nc son do
í

0>tt.~rojc.lo

da.·

,

ANTE:P~OJ~TO

JUSTIFIChÇJíO

o "Conselho de Ouvidores" proposto, conflitará com a cü rer-e

A reer esent ecec judic.1aJ oas Estados e do
Distrito rederal co-ece te nr ve t Ivenent e '

Municip:tl e será mo t vc de perturbação poU tica: no Ilun:lcipio

aos seus cr ccuradcr e s organizados ~m carreira '; cem a nqr e s s o r.~dia'tt:l ccnc or sc PU
blico ee provas e titules
-

ou Tribunal de Contas dos municipios t'iscal1zando a contento e

í

Cumprindo a câmer-a f.lunicipal suas atribuições e o

Conselho

eer-s ednde as despesas í'ei tas pelos Ordenadores de 'ttcspesas,

com
dosn.=.
a~

cessário se torna a criação de mais um Orgão de fiscalização da
ministração pública municipal.

Para a manutenção de qualquer seg'llenfo da Iniciativa prl
veda é necessário a garantia da revisão periódica das tarl fas ;;
retorno do empreendimento.
t. necessário também haver p r r c r l dad e para a
coletivldi!.
de em todas as atividades a ela destinadas.
Atualmente, um em cada três b r-as Ll er r c s , mora em um gra!!.
de centro urbano. Dar a necessidade de os serviços metropolitanos se adequarem aos novos t empos . O transporte representa ser
viço público essencial e, portanto, deve ter preferência,a
fliii
de que a maioria da população do Pars, ou seja, a de baixa renda.
tenha mel-horada a sua condição de vida, reduzindo o seu
tempo
de deslocamento residência/trabalho.

CCNSllTUINTE

.

-S--s:;§c:2 c

po.cer

A hodierna preocupação com a qualidade de vicia, com
a
distinção dos poderes e a efetiva prestação dos serviços
esse!!,
c t at s perfazem alguns dos principais pontos discutidos para
a
nova cens t I tu i ção.

~

o

(~L

í

A redação dada ao ~ do artigo eermlte.ao Estado decl
dlr sobre o regime de concessao ou permIssao, porem, en seu para
grafo úniCO só dispõe sobre o Instituto da concessão
-

EMENDA lPOO127·71

C(l1.,,\S.jõU~I)~~~~,~~}f.

DE-Se A SEGUINTE RED:tÇt.') •

Fixando expressamente 05 Itens que compõem a remuneração
dos serviços prestados haverá sempre uma ee-j-e l e eêc entre custos
e despesas, possibilitando ao poder público realizar projetos e
planejar sobre a melhor forma.de viabilizar os sistemas públicos
de prestação de s é rvl e cs à populaç.ão.

Nenhum servtço pode ser explorado selll previsão de
expandr·l0 e melhora-lo.

, - ---;----1F- .....""......·,··------~~·-·-l

Dai a razão da emenda supressiva.

A cr cocs cec em ene r rse , s up r In-a d:) d!sP::;sit!v.: e 't,:,'"1
t e ivea nar oes ccenec reeot e cs estrut"r~
administrativa dos Estados, mccr re-r 0:11' ç-e ve ec aã vccc tecnrC<:I e sua aprovação d;) texto COlT,O esta acer re t e r r e efeitos lnd~
sejaveis n a b am runc rcnaoentc ce orgilos publicos es t accaí s , a:
lingind;) se rvaccres cc'rcur seccs e, o q.re e o or , sem t r aae r be
ne racf c a QJ~m cve r QJ'" seja Isto-p:lrQJ'? 05 aerv ccs juridi :
cos do? mcr t cs Estados, es t ac organizados de tal rcrme QJe • ao
lad:t dos cr cccr acares jud.1ciais ou d;)s QJe func1on'3m acenes Do'!
rante Ins
es
s t r at vas , JIlHitam , en t r e o at r-os s-::rvl
dores, cn'lsultores j ...ridjcos, tanto qJanto os prjm~lfos in:
c .... m~idos do:! funções esp~cificas n3 área jurldlca, lpgalrn~'lt'i! '
í

~ j.,ridica"

í

SMENDA lPOO133·11

í

tãncf

eamí

l:J SENADOR CID

.....

SABOIA DE CARVAL'H-O---..,--=-----,

pr;,;';~~

~~~;;]

í

ní

d~finidas

Este e o caso do Estad:. de P"rnam~ ...::o QJP P:lssuj um9
Consultoria G~ral e CO"lsultorias S'!tor!ais, valen::!:t do?stacar e'"l
tre elas. a ";ol"lsultorla JJridica da faZ'i!,d:l , co,. atrib ...jçõ'i!S o:!-;
pecilaizadas n:t cam,o do Direito TrlbJtario P. tinanc-::iro E mis:
ter registrar Q.Je as CO'"lsuJtorias dos Estados de São Pa.,lo
Rio d~ Janeir,:, 1 Minas Gerais, Bahia, Rio Gra,de de Sul. Parana, etc

I

IJil

OlArt:;, J.a'Í - O sistema de controle t'inanceiro e orçam.entário
dos órgãos da Administração direta e indireta da União, dos Estados,
e dos Municipios, será exercido pelo Tribunal de Contas da União co.'!l

,sã:. idénticas ao d:. Estajc d':" F;>rnambuCl?

referência aos organismos federais, pelos Tribunais de Contas

dos

Estados. com referência aos organismos estaduais; .e, pelos Co:'1sel}Y.)s

A lPOO130·71

Emenda AditlVa

ACrec!nte~se a
tigo
-c:)

~

~.tJ;

letra "c". ao inCl50 lI, do §
com a seguinte redação

X6.

do a!,

solJre o transporte urbano de passagenos, nas áreas metr.2,
"politanas e mlcrorregiões".

JUSTIFICATIVA:
Os servicos pübl ic:os de transportes dados em concessão
ou permissão estão sUJeitos a diversos tnbutos.
Incldem o ISSQN - Imposto sobre servlços de qualquer
natureza, b:ndo como fato gerador a prõpna prestação dos servlços
do lCH .. Imposto sobre Clrçulação de Mercadonas quando da compra
de peças, pneus e demais componentes para o setor, IPI - Imposto
sobre Produtos Indüstnal1zados, quando da aqulslçâo de Veiculas
Tais impostos. oneram sobr'emaneira as tarifas com refl ex os dlreto
na locomõção da população.
Isentar o setor do ISS a semelhanca do que f 01 felto
em oJJtros. sõ vi na colaborar com a acessiblidade do transporte J
todas as camadas sociais.

EMENDA lPOO128·51
.....
~tuinte "'lAURO BENEVIDES

ou Tribunais de Contas dos rlunicipios, com referência aos

----,

~

.Ll.l""'/~01"'llo/="oe~I/,U;:O

redação do apteprojeto).
JUSTIFICAÇ}l;O

Dá nova redação ao art • .&'r do Anteprojeto de Consti tuição:
811
Art • .a:r - A aposentadoria ocorrerá voluntariamente, por in
vali dez • ou será compulsória, aos setenta (70) anos de idade. O ser
vidor publico poderá aposentar-se, voluntariamente. aos trinta(30)
anos de serviço. desde que não seja ocupante de cargo, fúnção
ou
emprego temporário.
§ Unico - São equivalentes os cri térios e valores para
aposentadoria e reforma no serviço público civil e militar.

sa

o atual sistema de fiscalização financeira e orçamentária
já não corresponde às necessidades da hora presente.
Imperioso se t'az que. no próprio bojo da ConstituiÇão Fe
deral se agasalhe principios e normas gerais e obrigatório permi
lindo a criação e funcionamento et'etivo de um Sistema Nacional de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Este Sistema deve apresentar de :forma n!tida e explicita.
três esferas de competência: a t'ederal, a estadual e a municipal.
Esta última, através de um órgão estadual, para não onerar os mu
nicipios brasileiros, na maioria carentes de recursos e mão
de
obra especializada.

JUSTIFICAÇ?\-O

•
No momento em que têm êxito as lutas pela igualdade dos di
rei tos do homem e da mulher é, na verdade, evidente que não
mais
se justi:fica. na aposentadoria, prazos diferentes para a formaçã<:l
do direi to de que trat's o presente disposi tivo. A aoosentadoria _
~remio aos trinta (30) anos foi abordada em centena;; de sugestões
a Assembleia Nacional Constituinte.
_
Não se trata, aqUi, de modit'icar disposição advinda da Co
missao competente e sim de compatibilizar as disposições da aposeii'
tadoria às demais igualdades de direitos. sem que se faça di:fereii'
ça em razão do sexo do s e r v i d o r . ;
-

[J SENADOR

.....~_ _--:..-

CID SABÚlA DE CARVALHO

~A

.....,

JUSTIFICATIVA
1- a precei to contido neste artlgo se revela não eeiui tati
vo quando comparado com o que dispõe o Relatório pa"'a o ser\'1do::
púbJico civil e milit.ar, aos quais se assegura apcsentado~ia i'lte
gral sem qualquer contribu:u;ão do segurado.
2- Igualmente, agride-se o principio da eqUidade
Ci' $.... do~
• se determina que os sl:!gurados da previdê'1cia social não cO"l.trib-.:a.o::
com 50% dos recursos que se :fazem necessários pa"'a o custeio
dos
seus bene:f1cios. uma v.ez que, ao Jado da contribuição do ~..:..&a:lor
e do empreaado, há um"conjunto nurn~r050 de outras í'ontes de
r~cur
sos, como as Já vigentes cont"-ibuiçôes da união. as d~H:orren,es c!ã
exploração de concursos de prognósticcs e ainda as recém-cris.::las
contribuições sobre o patrimônio liquido das pessoas :rf~ncas e 50
bre os prêmios de seguros privados.
3- Ademais, sendo a contribuição do e'T,pregaoor um sal ária
di:ferido legitimamente conquistado em campanhas sindicais
ant!:'rfo
res, sua redução contraria o espírito progressista de maiores .. :a!:!

1

"Art. ( •••• ) - A efetividade é direito inerente ao exerci
cio de cargo público, rão importando a t'orma de ingresso, até a c~
ta de vigl'!ncia da presente Consti tuição. O servidor que estiver t'::~
pando cargo, há pelQ menos cinco anos, tornar-se-á e:fetivo, enqt..an
to os que não contarem com esse tempo de serviço serão submetidcs ;provas internas. em seus órgãos, cuja aprovação signi:ficarã a aqui
sição do direito.
Parágrafo Onico - Os ocupantes de funções e regidos
Consolidaç.ão das Leis~ do Trabalho terão idêntico tratamento.

.ee.~Comissão de

_'_"_--___.

Sistematização·

§ 11 ,- O controle externo da C§mara Municipal será
exercid
com o auxilió do Conselho ou Tribunal de Contas dos Ilunicipios. Onde.
ainda não existir referido órgão, enquanto o mesmo não for criado pe
la Assembléia legislativa estadual, o controle será exercido pelo Tri
bunal de Contas do Estado.
§ 2Q - Somente por decisão de dois terços dos membros da Cg::a
ra Huniclpal oeixará de prevalecer o parecer prévio emi tido pelo
ó
gão fiscalizador, sobre as contas que o Pret'eito municipal deve pres
tal' anualmente.

JUSTIFICAÇ};O •

pela

JUSTIFICAÇ1iO
Há milhares de servidores na Pais sob situação
plena.-,e.. te
anômala, em face de ingresso i'rregular no serviço público. Ocorre,
porém, que esses servidores têm até tempo sut'iciente para a aocse'1
tadoria se a ela tivessem direito. razão pela qual necessitam de lo:;;
mecanismO legal que normalize o seu relacionamento funcional com os
respectivos organismos oficiais.

-.--:::.-.....,

SABOIA DE CARVALHO

TUTO'JUIl"'~.;i:;

1Ea10/.".... ,••~l:o

~

..~.

j

dA. Dar nova redação aos parágrat'os IR e 2R do art • ..&S'" do ~r

flY;~;':J

• lJ',P~~.t1o,,-8lJ.'\7~f'uber. nas DiSposiçQes Tran~1tórias do
:t:oprojeto ~ , os seguintes dispositivos·

lPOO134·01
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Emenda Supressiva
Anteprojeto da Comissão de 5ist:

organi.!!

mos municipais. Ao Tribunal de Contas da União compete. (manter

jeto

,....------------""""'.....,,"
.f_o
.Jfrff
do

rr;;~~Jg) I

COH1S5};0 DE SlSTEI1ATlZAÇJíO

EMENDA lPOO131.51

_ Suprima-se o art •
matizaçao.

f1Y;~;'=:J

SENADOR CID SABOlA DE CAfiVALHO

;

Em vários Estados brasileiros, como no Pará, a fiscalização
financeira e orçamentária dos municipios vem sendo :feita, a conten
to, pelo Conselho ou Tribunal de Contas dos municipios. órgão estã
dual, com a mesma estrutura dos Tribunais de Contas e c~m
jurisdl
ção abrangendo todos os municipios do Estado.
Re:feridos Conselhos ou Tribunsis de Contas dos lolunicipios •
inovaram em matéria de fiscalização. Não possuem a síndrome da puni
ção. !>lant€!m em sua estrutura um órgão de apoio aos municipios, dan
do uma ajuda técnica, administrativa. contábil e jurídica aos gestõ
res municipais.
- •
Através de inspetorias regionais, os Conselhos e Tllibunais
de Contas dos tlunicipios não vêem apenas Q aspécto formal das pres
tações de contas. mas verit'icam, "in loco",' o ândamento das obras
serviços bem como o volume dos materiais aplicados.
.
Importante. pois, que conste do texto constitucional,
de
t'orma expl1ci ta, referidos órgãos estaduais.

e

I

• AIt.....
- - • •ilãiiiir~.IiI.

'011

seu t i t~l .. ". ajudarte~!. func}cnE.fos, m.ater!31 do e:rpedienta _JI:
arquivos • •
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CO\tISSÂO DE SISTEÍ'.ATlZAÇÃO
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Capí.t.plo II

~tida

Da Reforma Agrária: da Politica hgr!cola e Fundiária
~l;
-Art. ~ - O uso do imô\el rural subordina-se ã ~unt;ão social,

" I ','

A alínea "g-, inc15071I, ar U90~ pflssa a ter a segu1nte redação;
~
-9) serão gratuitos todos o 5 atos necessários ao exe r>
eãcãc da cidadania, inclusive os d e natureza process1,.al e os
de registrb civil relativos às pes soas carentes

r

,
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E;.V,ENDADO : Arti-qo

I

quando o !~õvel:
•
a) está reercneaeenee a!?rcveit.aêo ou em vias de sê-lo, car.se';'l
v''1do os recursos naturais e o neão a:;.bie;)te:
b) é objeto do be=.-estar õos pro:,r!etárics e dos t.rabalhadores.
~ue CieIe õependa.":l, CO"'!l. a ccserveçêc das J:.:stas reaeções de tr~lho. '
J'USTIFICACÁO

I

Trata-se de tentat.Lva de ar-e redação mais br-c..e, ao nesnc te:r

no em que eeeeeea , no titulo, e-a prj.:-\eiro lugar, a Regorr..a Joc;rãrJ.a,!,~::
sc) tratar de U'1'l fato central do qua!' depe-idem a ..E'olí. tica agrícola
Fundiária.

P:~:~c'
~

..

136-61

rry;;~;'~
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EME.~!)A SOPRESSIV1t

O documento prosseguo

DISPOSITIVO E!'.ENDAtx): artigo~)

~COl'l15S~O DE S!STE~;~';~~~"i.IlUm"'"llI'------- (Ç/~'~fl?J

suprima-se do

I

§~,

Refer~do

§ 3 1 do art.

A

do árti 90~, a expressão:

'tribun~ls

A habill tação para o caseaento é ato de cc":!pete.;-.cia co
Oficial de Registro Civil, pois que o Juiz de Paz e qaer- ::reside a sue cele:ração, não eenôc este ese rut ar-e a"'''~ni5':.ra':.! ....~ ::>!,
1."a promover aq~ele processo.
Salie"lte,;-se, a1"lca, que o a rcuivo de ôcecnenecs e ee 'i
vros constitui acervo do Oficio de Registro Civil. J. pernanece.r
a ccr-pet.ê-rcfa para os Ju!zes de Paz prceover a ha!:tilit.a;-ão, seria necessária urna cOIl'pleta re!'OrMu lação ees serve r- tias êe Re gistro Civil t'lo,e existentes, as qu ais estariam esvaziadas de
suas funçõ~s ..C)E:n(lo o cargo de Juiz de Paz
te"'porãrio e eletivo , corno poderia ele assumir tal e ncargo ?
Não há, pois, nenhuma jus t i ficativa para retirar a ha bilitação eé casamento dos Oficios de Registro Civil, quanco e.§
tes possuem funcionários gualificad os para tanto e são presta ãores desse serviço desde qué se in plantou o Reg:stro Civil no
PaIs.

pa.rágrafo, confli t~ e nêc se c01lpat1bil1za com

ee

onde a matéria de Criação

de Contas Municipais foi devãdeme ntie regulada.

Ao mesmo tempo, estabelece confusão com os atuais Conselhos

ou Tribunais de Contas dos Municipios que são cr-gãcs eateeuar s , cri
ados na Constituição do Estado.e disciplinados pelas
leis organicas.

~A

~DOR

)

lPOO137-41
CIO SAnaIA DE

r-eepecâ rvas
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CAR"VAL=H.,.O-------~ ~~;;~
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paragrafos do artigo ~ e todo o artigo de n9 ~ e artigo.:H9"; O[ p? ·gnfee do HtigQ 326 e todo B M ligB àe R9 321

'''----

~~s

artigo 239;' os 'Parágrafos

do artigo

i!t4 e

,

artigo

~
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ÇO'fISSÃO DE: SISTE:"111.TIZACÃO
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.1

I 5õj'"~YEJi

- a est.rutura administrativa eJ"istente mostra-se nbsolut"'gentc incapaz da prover os- meios lldcquüdos pnra
a Tc....lização dos grandes objetivos dta rolitica mineraL
Cumpre, portanto, .promo\-"cr_se a total reíol.Mula_
çáo dta polit.ica global para o setor mineral, visando a tOl'niÍ-16
um instrumento efetivo de construç50 econômica e social.

!
I

EMENDA MODIFICATIVA
~"
DISPOSITIV~"SND~DO; artigo @l3)

JUSTIFICACXO

~)

Entendemos que as disposições acima indicadas, por terem
aspecto transitório, ficarão melhor na parte 'reservada a esse tipo
de disposições que alcançarão seus objetivos com a elaboração da l~
gislaç~o ordinária aqui prevista.

No monento em que urtI. novo diseiplinz.ncnto C'ons.
titucipna1 será dndo às atividades de cJeploração e aprc\'cit;~n;;n
to <los recursos minerais do PaIs, nada mnis adequado ao que tra_- ,
:ter-se- ã apreciação do Congresso Nacional as diretr:izcs da

a seguinte redaçãoDê-se ao §- 19, do artigo
"§ 19 - ...0 casamento civil é io r.:Ia de constituidio da ::amIlia, sendo gratuita a sua celebraçEo

-

política setori~l, a fim de gue ~ ch.mcela da legitinJ.dade, ausente de todas
as
outras tentativas anteriores de fixação àe
pol!ticüs para a mineração, possa ~arantir-~hes as condicões de
que carecim:; para sua implementação eficaz.
~ste o pr,ppósi.to da presente eMenda, que
se
destina a s1,1prir. incompreensivel lacuna do texto eonstÚ:ucio"lal
em ela15oração.·

JUSTIFICAT!VA
11 presl!rte e:r.enda... .ret1ra do te ybO a eycressão "seJ'êo l?'::,atuito o proee!so de habiJ ltat;ão", poi S çue o nes!:''o eo:,stitui o-e
roso expedier.t.e dos Oficios de Pegi$~ ro Ci-vil, çue, ce. a~crê~
com o art. 203- "sio exercidos erro earii ter privado", e necessi~a-:
portanto, de enolçmentos para cobrir as despesas de funeionã::,ios,
impressos e diligências, necessários ã execução CE:s.ta incu....bê"lcia.
~" atual legislação jã assesura gratuidade dos ates êe !I:~gistro Civil às pessoas carentes, sen do necessário qUE as oessoo
a fim de p ossibillta::, o
as mais aquirhoaêas. r;.aguem tais servi.os

$ANTtNHO rUPT.nOD
ÇQ~tJc:.SSQ

DE SISTEllATIZnCJl,O

.....

t'

".1D/... I1.'O:••• _ _
~

EMEt-10A ADITIVA"
qJ..1,
DISPOSITIVO EMENDAOO: ART!GO ~
~
Im:lua-se no Artigo (929) do
rágraro único:
Art.

~lrojetolo seguinte

pa

~

seu funcionafllento. í
AOf\., Há, portanto', U1:1 conflito nas disposições dos artigos
e~), que esfa emenda procura dirinir.

.

Ao atingir 6S(sessenta e cInco) _
8nos de lljalje,será devida,a todo clt;ad:ic ~IDsilei:o,t:'HI 2p~sentê:tjo
PARAGRAFO UNICa -

nacional do subsolo alheio con
-

- não se tem dado prioridade ao desenvolvJ..li'ento de tecnologia nacional a fim de pernitir o aproveitamento
mais têcnico e racional das Jazidas ocorrentes em nosso tcrri
tório;
- a legislação mineral tem-se mostrado inepta
pllra solucionar os graves conílitos que se verificam hOJe sobretudo na lUnazõnin e que ameaçam o futuro do desenv01vimenLo
mineral na região:

rr;;r~""~

I

-

- a dependência
tinua J:mito clevadaJ

~

~u.~~ne:e para as DisposiÇ~H Transitórias do ~fr~:to

n~'

Em sintese, a despeito da correta filosofia hás!
ca que norteou a fixüção da1> diretrizes gerais concãde s na rei;
rida El-J n9'391, de 19M, e a elaboração do 1 Plano xcees-c Dêce_nal, a análise da ~tualidade mineral brasileira revela que.
- não houve o ap::'obeitamento intensivo dos recur
50S minerais conhecidos na escala deseJadaJ
- o subscãc naciónal é ainda pobrCMente ccnbecã
do em ternos geológicos e de sua potencialidade mineral;
- ô setor não tem recebido do Gov erno o apoio
indispensável ao seu fortalccinentOJ
- a participação do emp::'esariae..to prJ..vado r-ec.í.c-,
nal nas atividades de mineração não atingiu os níveis esperadOS;
os mecanismos de estimulo aplicados, ao eontrárJ..o, be"'1eficia:::'am
o capital estrangeiro.
•

JUSTIFICATI\·}l.

j l elo mesmo ~rojeto

detalhnndo os obJetivos de
e fi,,-ando as ações polit~cas a adotar.
falta de um mecanismo de aval'iaç50 pern<:lncnte
do sua exceueâc e as imperfeições
dé elaboração que ccnt.êm fQ_
zcm rcspons5.veis pelÇ) total desprestigio de que gO%ü no meio mi
alguns subsetox:es

<'l~

" ••• habilitação ••• OI.

JUSTIFICACXO

O qUe! tem oco).rido no Brasil é una es-crcscêncãe
conceitual e legal. O poder I:J·ecut.iv~ eaeebeaece plünQs por ôccee
tos; as nutoriddc:es ninisteriais revoç,'an leis por portariasJ si;;
pIes tecnocrata's c burocratas estabelecem poli !..icas públicas aseu nuto, scm passar pelo ccnexcs so t:ücj,onal.
h tentativa de invest.:l.Ç,!nç5.o da existência, rOJo,
de uma politica mineral brasileira iriÍ conduzir a constdlnção de
que o • úl tilllO tlocuncnlo fh.nmlo u s, cliret.rizcs biÍsicas data üo
1964: a I:xposJ..ção de }-'otivos n9 391, do Hinistro das Minas e I:nergia, apro...ada pelq presidente. Cla República, estabelece as diretrizes gerais da ação governamental na mineração, e,,-plicitando os
seus objetivo's fundamcntüis e prioritários.
Dessas diretrizes originou-se o Plano Mestre nece
nal para Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, instJ.tuido pelo Decreto n9 55.837, de 12 de março de 1965, cuja ac!rrinistraçã~
foi confiada a um ç:onsclho e a execução atribuída ao Departar-en\:o
Naciona] da Produção Mineral.
Anos depois, em 3,980, foi divulgado o I l Pl.mo De
cenal de Hineração para Q perloclo 1981-l~90, segundo o qual "a me:
ta müior. da política rninerll'l bras"1leira d~!Ve ser a de se procurar,
na medida do possivel e dos condicionamentos geológicos co Pais a
tingir a curto prazo a mlnima dependê'ncd a exeexna em matériaS-;r1.
mas minerais e a intensificação da produção dos recursos minercis-:
ora conhecidos e já.trabalhados". Para a ccnseevcãc destoe objetivo-sintese, recolhe dois outros enunciados Já contidoS no I Plnno
Mestre: aJ a ampliação do conhecimento do subsolo brasileiro e
b) a intensificação do aproveitamonto dos recursos minerais conheci
dos. I
-

sala das sessões, em

A11TO~lo

Constituint.e

'flb
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IEMENDA lPOO143-9 .
DEPUTADO SAULO QUEtRQZ

ria mensal equivalente a lOQ(gem)por cento do sa!árJo eínlrno vigcnte no país.

de junho de 1987.
CÂJ1hRA

,~_ _~~

-,
)

rr;;;.:':~;=]
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COMISS~O DE 5ISTEM.QTIZ:l.Çl!:Q
UI,.t'~I1"".~.D

rPiJ

JUSTIFICACJtO
Entendemos que a medida proposta é t1as l'Iais iustas _,
no tocante à idade e,taQbém em relaç§b ao: valor da apolõenta~oria.
Cal'! a inflação e o forte avil tSfilento do poder aqui_
sitivo' ~e moet;ls,uõl2 apO$clltadorla COI'l meio salário "10il:l0 chega até
a ser ultrajante li dignidade humana.

r:

pu"."'6/~~",n·g'fnn"'u.io

tomissão de Sistem:J,.. tiZür;ã:.,../M1 ....

~h

~UI'~

J

:;;Uc <6 \ ~ ~~4ij.

art\.~l dp ~~roJet~

Dê-se no
da Sistematizaç50

de Constituição dü C0"'1i55dO
a scguinte rc~ação;

Esta t!rnenda acrescenta a expressão "re!ativos às tlessoas
carentes", no que tange aos atos de registro civil, retiranc:'lo a
gx:et.:idade generalizada ~e tais atos.
O não paga:ee'""lto de c:!ua1':t.er ato de registro civil tC::'jaria estas serventias inviáveis, uma ve.~qq:tle fl".rcip"aIl' em carã ter privado, agora ratificado no art. ~, do J.nte::ro:,eto
MeSMO que fosse estatizado tal serviço, nãp seria Justo
atribu\r-se ao Estado um serviço qué exige enorMes des?esas ele
manutenção, sem qualq.1er receita. COl"preende o Registro C...v il
inúneros atos de interesse particular do cieadão, cono casanentos luxuosos (em domicilio, hoteis', IgreJas; etc.). emancipação,
separação, divórcio, trasladações e outros.
E fácil imaginar o quanto custaria aos cofres públicos
a.bsorver as milhares de serventias hOJe existentes, .pois pue e:t'

c~;

~?>

JUSTIFICACliQ

previdência das entidades fechadas. por eles patroc!nadas 1 as ..

~~~e~e:;ad~~~~;~;~;ç~~~ ~o~~~I~~~S~g~i~~~~~1 a~~ij~r:~ánI~;~aí~e

tabelecendo a paridade na contribuiçãc de empregédos e
gadores, estendendo a regra a previdência parlamentar

tecl'lo)ógica, J..ndust.rial, urbana, de tranSporto e do conércio
interno e externo."

o obJetivo é:ü presente emenda é a inclusão C:i:. p,2
litica minC!ral no rol c:e que tri:.ta o art.500 co :'nt.ep::'oJc~o de
ConstJ..tuJ..ç50 da Conissão de sistcrnatização, a fim de gl.e, ne:a p::'!

I

JneJ..ra vez na História do I'ais, o Conçrcsso l'ücJ..ona! te"lha vez c vo~
na fornulação dns diretrJ..zes especifiç:as de politJ..ca pa;r'a o fetal:'
mineral.
;
A regra geral, nos pa!ses centrnis, é q..:e as po!! ~
:icas p~b1icas seJam dJ,scuticjas ~o Parlamento. OepoJ..s àc aprovadas
r~

err~re-

Além de constituir matéria cujo trataamento extrapola ao princSpios que devem informar ÇI texto constitucional, já se enccntra ela discipllnada tanto pela Lei 61,35, de 15 07 .17, e seu
resula'TIento, Decreto n2 81 240 de 20 01.78. quanto pele Ce==eto n2 93 597, de 21.11.86, em vias de set' alterado por in!cisUva do próprio Poder Executivo vi santo a aperfeiçoar os. d!sp,2,

JUSTIrICl,çJ\O

e que sao 1mp1cmentadüs pela burocracia estatal.

Suprima-se o artigo
e seu pa:-ágrafo único do (~~rojeto da Const!tuiçl!o.c.\o. fc.t.,u~ ~

O dispositivo cuja supressrJio é proposta fix.a limite de particl
pação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planes d2

lI,Art~). Dentro de doze r:lcsas, a contar da data de PX:C", ul~a

JUSTrFICATIVA

cada muni&pio existe ao menos UM Ofício de Rdg).stro C1YU..J

L!J.

sitivos nele

cr~ados

Acrescente-se, ademais, que
texto atinge instituição de
que integralizam beneficios
massas desprotegidas, geram

da maneira como foi redigido,
o
inc:liscutiveis propõs!.tos sociais,
securitários, conteffiplall'
grandes
poupanças, abrem frentes de empre_

0.0 e dinamizam o desenvo,lvimento econômico e social.

Assembléia Nacional cOnstituinte

JUSTIFICAÇ~O

Não é deaa a s lembrar que na manutenção da pr evroênc a
cOll'pl!:,
sent ar privada, floje já com mais de 6 milhões de traba:llacc::-es
í

e dependentes associados, não é equitativo limita-lo apenas
de forma diferencial para aquela;;- ligadag; ao Setor Publico.

e
O

Não basta impedirmos que conflitos inter'1aci2
nais, de que não parti;ipel"os, :tinginoo o nosso territõ:=io ,
se transfornem em fator de desgrel;;açáo l.e nossa ge.nte, t pr~
cãsc , tamben, inscrever disposição mais nobre a de não perrr!

Estado e suas empresas possuem a mesma necessidade de retenção

de m50 de obra especializada que o Setor Privado, o que jus~i
fica a flexibilidade na concessão de benefícios cacer a z eé

tir que tais conflitos se transforr.em em agress5es a povos ou
nações anigas,

gls1ação ordinária a regulanentação da matéria

.. .
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DEPUTADO 5'lILD QUEIROZ
.~lu,,,'c~"'I,l~I

rsü;·;z:J

•• ItO..,.. I.

C.OHISShO DE SISTn'ATIZAcM
EMENDA SU?PESSI\'A

.foi
ARTlGO tw:(J

DISPOSITl\'O n'ENDADO:

-----------'----,

St!?~ESSI\·A

~'t

DISPOSITIVO EME'WADO: § 19 do art.

(*)

Suprima-se o texto do § 19 do art.

~

CO':STITUINTE JANIL IlADDAD

l:

JUSTI'FICAr,ÃO
'u,~t<l\.II.. ,~.~lo

ENENDA SL'BSTITUTIVA
11ft
DISPOSITIVO EHEt{DAOO' PJ.R1'GRAFO 69 00 ARTIGO (i~{9

Suprima-se do (~:r:ljetD:
a) a letra e do ítem 111
Substitua-se a ccm unçâc "ou" pela ccmunçêc

A escolha d; pres oe-it e e dos diretores do Banco Central de B.~si1 e do Banco do Brasil
bre a sua excneraçãc,
í

A disposição que se eesej a .1~'.:pri.:.= f cce
ao
belo encnc...a ço do ~ e dos ãne í.scs õo ar':. ~l O p:.-i":::!~lO cc.:::!.
sagrado fei o da liberdade na criação. A or~a'1Iza'jãc e o :l..ncic'"5
mento rcrer- de xados ã lei, com a eeec-nendeçãc de observêncí.a ecs
preceitos ccneaees nos incisos.
'
í

E de se observar que a ccr-r ssâo da Scoerania

JUSTIFIC~ÇÃO

í

e dos Direitos e Garantias do HOMeM e da Mulher tCe"'issão I) dlS-

iJUSTIFIC;'C~O

..

Parece-nos Inaceccecc est ebefecer cor-ce t enc a
ao Legislativo para escolher Dirigentes de crçãos ,da
Direta e Indireta.

.....r
EHE .DA

EMENDA lPOO148·0 1

(l

_----------

•

019

•

ciplinará o ce-r-a no capItulo "Dos Direitos pollticos", estabelc _
cendo, no art. 59, V, "o", o seguinte:

"a lei dis!,~rá sobre a organização
e o runcãcnanentc dos partidos Pg

A emenda visa a meLhoz-ax a redação.

Adn':'n':'s~ra_

ção

1Iticos, que não poderão ser disEspecificarente no caso do ae-cc do
9= e s~I,
.a norma constitucional se aprovada suprirn:.r!a re rev ente c:::-;:et.e~
cia do Conselho de Admlnistraç~c, que abriga, inclusive, re::;:ese!!

so:Vid~s c~~~~?-!~ria7te,nem me,!!
m~(.~C'l.SãO J~ial,uMa
vez

HADDAD
~_--'

tante dos acionistas rninoritarios.

f:

Por outro lado é de se lembrar Que o Banco do
Brasil é empresa de Capital aberto, com ações negociadas e-n Salsa, razão porque o texto constitucional poderia rerecer.
justo
ques t Icne-ient c de grande Qualidade de acionistas e~ refletir neqa-

tivamente na cotação' de seus ppels,:
Como defesa da supressão urra pergunta
Porque s6 o Sanco do Brasil dentre as
sas de Economias ní.st.es? E a Pelrobras, e a Cla Vale do

reconhecida a validade do

•• u",o/~O~'IIU/,un.~II.o

registro" •

CO\lISSÃO DE SIS'!'="!..:-"TIZl,rho

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U •• ""UI"•..,.;.O

E.~1ENOA

SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EI-X',DAOO: § 39 do art.

Todavia, das alIneas do re~ericlo dl.spcsitivo
a Iin i.ca que, infeliznente, não velo a ser per!J.lhacla, pe Lo nccee
Relator da ccr-í ssêc de Sistenat1za Tão foi esta. E' p:.-eCisa-s-:.e
nessa alínea ê que está peeserveec o esp!r::.to do h,'ôteF-:.-o}e.to, cc
11'\0 de inicio se ressaltou,

.tq
(7.l:!)

De notar., ainêa, que o (~lrc:ieto, loço no
seu art 29 indica, no ãncr so v, o pluralisrrc ';;lc!.l~ico cc-= c a-.
rantia de plena liberdade de ass~"ção de iceol~gias e fo-;-=.-:';.::: de
parti::!cs ã coaua de Utl' dos funcal"e"ôtos cO'1stit,J':.i\'cs da ~e?:!:::ica
Peôer e t ve do Brasil.

~,

.

er>pr~

~

Supr1ma-se o texto do § 39 do ar-t; ,

R10

Doce e outras tantas.
JUST ITICACÃO

í

EMENDA lPOO145·5·

(l

CONSTITllIt'TE JA:UL IIADOhO
Esla ernenôe

e decorrência

de o'Jtr'as, supressi-

[$tIJ.

ar e ,
Se adotadas tais emendas, a preser-te deverá ser aceIta -reces se r í.e-

(l

'.1S, que ofereci en 'relaçi1:o aos textos dos §§ 19 e 29 do

AssiM, deve ser proce.:Hc.a 1..r-a aêec;!..açÃo
no
texto. Se o Anteprojeto adct.cu a linha de liberdade na !c=.acão
dos partidos,deixando a organização e funclona.,ento dos r-es-ecs
para a leg1.s1acão ordinária, por que, na mesna oport'Jnidãêe, il'lpor, contraditoria-.ente, reseeacêes ã existêncIa de tais
çêes , Ou há liberdade ou não há liberdade: •

mente,
El'lENDA Sl,DSTITUTIVA
lIS2
DISPOSITIVO E....r;NDA ARTIGO ~~

Onde se lê
"quln~e

"quin~e

oa, será endereçada, também, aos §§ 29 e 39 do art.

CO':STITt'!I TE ,';""
6 - - - - - - - - , u••"""u ... lotlul<. .'ul::

.

EMENDA lPOO146-3i

El'IE":D" HODIfICloTIV.A
DISPOS1'rIVO 'E":Et.:Dl\OO

,

FV"7T]
El'IENDA SUBSTITIJTIVA
bISPDSITIVO EHENDADO. ARTIGO 19
Substitua-se a expressão "Estado ãe'"lOcrático
de Direi.to" pela expressão ".Est.ado de DIreito democrático".
JUSTIFICACi\O
A emenda pretende trazer ao te>..to a idéIa que,
certarrente, inspirou o lmtepro)eto, de reforçar nossa o::lção d.!;.
mocrãtica, isto é, um estado de direito del'loc;-á,':.ico >,?o a?cnas
istado de D1reito, inclusive as ditaduras, que nã,:> oerce.. a sua
Jurlci.c:'dade, l'1as um Estado que optou por um deterl'll .. a~o dire!
to - o direito democrático, em oposição ao direito autoritário

gg

Acrescentar ao texto as secl'Uintes exp:.-ess5es·
"ou de aaressã~ a povos e nações aniças."

It.CISO XIV 00 ARTIGO (~9:

1<10
Dê-sE;. ao inciso XIV do artlqo (,999' a reda'i'!!o s!t

~

guinte:
"XIV - Conceãer e renovar a concessão de err.1sso
ras de rádio e televisão,"
-

JUSTIFICArÃO

Ado'to a mesma Just1~\cação ,que ofereci ã emenda supressiva do texto do § 19 do art. (jQ)

lo enunciado do

A disrosiçSo que se de sela supriM1r foae ao b.!:.
e dos incisos ero art,lib) O princIpio consa-

~

graào foi "O da liberdade na criação. A organi~ação e o funcionaoo.!l
to foram deixados ã lei, com a recomendação de observãncia dos pr.!.
ce!tos contidos nos incisos.
~ .de se observar que a COMissão, da Soberani1:l e
dos Direitos' e Garantias do Homem e da Mulher (com1ssão I) disci plinará o tema no capItulo "Dos Direit-os Pol!ticos", estabelecendo,
no art. 59, V, "c", o seguinte.:
.

JUSTIno,.çÃ~

o ~lroJeto usa a exp.:e.ssão "-r€-:ere~.::!.a: a -coE.
ces sjic e rene...a ção"
Toda"la, não é ist.o o que se ad'a üp:.-o,ado
no trabalho da cor.issão da Orga..d za;-âo d:.s Poceres e Siste-a de
Governe (Col'l'.issâo 1111.

o nobre Relator da Comissão de Sisl:.eratizar;ào in
(Iica coro fonte desse dispositivo do 1-..nteprojeto o inciso YIV d;
artigo 59 daquela comiss-ão. Mas, o texto do (~fr=je:::o não COE
responde ao daquela -comIssão.
do

~rojeto

Por isso, a emenda para fazer a co:opatib11izüção
com a sua fonte.

na lei disporã sobrl a organização e
. o funclonaJnento dos partidos po11t!
cos, que não poderão ser -disso lidos
compulsoriar~por de-

oisão

jud~l,

uma

v~cconhecid""

a validade de seu registro".

DISPOSITIVO EMEND1'OO' ARTIGO (~1

100

;:tq

E:MENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: § 29 do art. ~)

F7;~":J

JA'-tIL !lAOOhO

--,
~h

suprima-se o texto do § 29 do art.

EI-IEHD~ ADITIVA

f))

'U1u.",."...

o mandato do Presidente da Republ1ca finda-se
em março de 1.989. Isto decorre dos corprc:'lissos eesunrecs no
grande rao c í.nen to popular que culMi'1oU co-r a escolha da
cbapa
Tancredo xevea-acsê Sarney. Por outro Ladc , a tradicão rep.Jbl!
cana te no sent ãdo do quadriênio.

..cO~STITllINTE

-

de março de 1.990", leia-se

de março de 1. 989" e-

"USTIF!CAC'~O

l?

a::;re-~a

Dal, a enende , que, ccereneer-enee e por lóci-

Todavia, das a11neas do referido dispositivo
a única que, infelizmente, não veio a ser perfi"lhada, pelo nobre
Relator da Comissão de Sistematização f 01 esta,E precisamente ne~
sa alínea é que está preservado o espírito do Anteorojeto,oo~o Bc
inicio se ressaltou.
De nptar, ainda, que ol~jroJeto, logo no
seu art. 29 indica, no inciso V, o pluralismo poli. tioo COIOO ga rantia de plena liberdade de assunção de ideologias e
for..-adio
de partidos ã conta de um dos fundarrentos constitutivos 6a RepÉ.
blica Federativa do Brasil.
Assim, deve ser procedlda t1l"a adequaçâ::>
no
texto, Se o Anteprojeto adotou a linha de libercade na forMação
dos partIdos, deixando a organização e funcionamento dos mesmos
para a legislação ordinãria, por que, na mesma opor"tunicade, impor, contraditoriamente, restrições ã existência de tais agremi.!.
ções. Ou lIá liberdade ou não há liberdade:

EMENDA lPOO153·6
CYNSTITUIr.TE .:rA."IL
CO'''ISS~O

······------~I

HAD~AD

.

!'r.

: · ,·

'=---.!...
o

·

----,

_J

I'E SIS7EM..oiTIZ;.ç::.O

1ol0DIFICATIVA
!!.3S'
DISPOSITIVO EI-'.ENDAOO· ARTlGO {J.'iQ.9)

EMEtm)'l,

~
De-se ao artigo ~ a redação seg1..inte'
"Incumbe ã Defensoria do Povo zelar cela e!e~i .·a
subnu.ssão do!' pode:.-es do Estado e àos poc.e:oes soc!a:'s êe rel-='.ã.:
eia pública ã Constituição e às leis."

JUSTIF'ICAÇ,tO
Parece-me que a eJ'lenêa S1Jce.:re rec! ..ção ra:is
acordo com a técnica constitucio'1al.

de

020

• Assembléia Nacional ConstItUinte

I

JUSTI;-'C'~~O

EJ'I\EI'mA lPOO154-4

ftl
f'l

COm a dl:!v ida vê .. ia. a reda;-ãc ee k~te=ro=e::'c r-êc

se. enecne ee tlara ne s.e.e weasc

E1-'~"'Oh

Por isso. a

el"E.:lea~

Por certo f nos ?oaeres da ce-Lssâc de s.í s ee-atização, MeSmo nesta pr11"leira fase, inclui-se o de edeq~a:- o ees ee
COM a lógica. As e>"p=eSSões qt..e se pretende
supri-,ir peca-r, ·c!.
ta venia", pela ociosJ.dade.

l~.

MOD11'ICATlvA

Pl$POSITI\O El-tENb1JX):

PJ\RÂGR;J'O 19 DO h'RTIGO

~.J9

~DA lPOQ159.5
CO"JSTITt'WT~ ..' AVIL

(l

r.r-------

f;.etl.uint.e\

"Sendo enenôaõc , o projeto 'Voltara ã Casa

de

I~ r;r,~-,.'"...~
~~,.., _ J

.., , · - -

-..l

l1J..DD"O

~u ...,.'cç ..,... ·,.~......

&.

orssosr rrvo

.,t.

t:~~;oAOO' PJ,R;:'CRhFO 19 DO ARTICO ~
~n:E~D;"

St.PRESSIVJ\

DISPO$I'TIVQ t."'l:ENDAOO: letra "6" 130 inciso l' do art.

Substitua-se a ezpresaâc "o al:o seri declarado"
pela expressão "a l:T1edida se r-â declaradôl", bem COrlO a par evea "me
diante" pela palavra "após",
-

11 emenda visa a tornar r-aã s eêcm ce a reca,ão.

t:

.......""'........" ... u~

"]

CO:uss.!lo DE SISTE·v,TIZ;,.r;:'O

..

E'~::"D1. SlBSTlTUTIVA

"'=/....-----./
_
L.....-.: - ~ ~J

Que ato é esse a q ..e se refere o pará::::;rafo 19 do arti
QO
do Al'lteprCJeto. ho
diz-se
os
dé corr....
aêr.dnistratiV'a iI:Po~ta:tão una sé:-J.e ée P~-ilÇ';E:S·

~

(r;.;:.;

DlSPOSI'I'IVO EV.EIH:l;..tc. 'Pl'FÂ(;}U:,!"O lI;? 00 ARtIGO

_~,

c:~e

Assim, o que o paráq:-a:o 19 que r-

ii:f9

ê';~S

(:r.::lic:'t.a~

~~ã

-r3"--..)l-

SUpriMa-se a palavra "absoluta".

I

é a ir::.osi

çâo de s s a punição. A quem cabe declarar a r-:cice. l'Ce'J.ta a sub,"
tituição prOl:oosta, ê eenvenae-ree altera:- o terno "meG.lante" pelo
vocábulo "e.pós".

substitua-se a expressão "devendo SUbf'lttê-las.
de imediato, ao Congresso llacional, para a conversão", pela eJi
preasâc "devendo sub~té-las, de ireõ1.a';O, à apreciação de Cou

r .......

~

E"~f~P;' Sl:BS'n"l'tlnVA

..JUST!::'!CASÃO

lPOOl64·1 , ..".--------,1 Er':::':'----'
tJEMENDA
CO"osTnUI~TF J~\!L H~D.2l.D
~
_J
.

" " - - - - - - - -_ _ un.l.. u,.... ;.l:~,

gresso l'oaclonal."

Com a devida vê-u e , não veJO sentido em gualificar-se a pobreza. NO texto, está preserf ee Sl..,e é eevex do E's
ta do estabelecer p:-ograt'"lts e Qrc:a'"l~zar p:'a"cs para a erradicaC"i!;
ela pobrE:.'z.a absollJ'ta. Sabtl-se o qce é pecreae , r.:as a eereeeeãe ee
qualificativo "absoluta" só tra:â dificulda:e ao inter':l=eo;.e. Bas:
t.a ver que. no dispositi'\)o ill'edia.to, OU se j a na letra. "e". t) te;
to lil'lita-se~ eerxeeene-ree , a falar e:n "pro9rana nacional de er:
X'adlcação da pobreza", SlO!n qualH'iear esta.
Dal, até por coerência, lnoôe-se una obra de
adequação, suprimindo-se Q vocábulo a maLa da letra "d". Por isso,
a emenda,

JU5Trnoç,Eo
A ccn ..araâc pocerã occ.:::::et ou não.

porér-, a re)ej,ç'ã.t:lo.

],ssim, parece-re q.1'e

(:I

pode ê-a:-se.

ce reo é Cala:::

EMEIWA ADITIVA

r-e, ~l

DISPOSITI\'O EMEI~DJ\.DO:rNCISO rr r 00 ARTIGO'N.f ((7

Dai, a enenee ,

~.

Acrescentar as se9'uintes expreasêe s , "en qua!.!,

~ coxissxo

.~I_

EMENDA SU})itESSIVA

OISPOSITIVO E:HSN""DO: letra "h" co .inC,ÍsO I (30 ~rt. :i'3?

quer de suas fozmas"

••,t'~c"".l.',w.<o., ••b

suprima-!ôe a J?alavra "absoluta".

JUSTIFIC;"C~:'

DE SI $TE':A'I'IZACÃO

A condenação
a-e,

t~1EI.OA 1~:lDIFICATIVA

JGJ-

!2. terroris:'"O eeve ficar

bar-

cl,!

J V S T I F I C A C li

A emenda g'Jer compatibilizar o teyto ecn a clareza.

o·

I>lSP05::ITIVO Lt,Ii:NDADQ: Inciso 'tI do art~

nã"se ao inciso '11.

ao ~t..

*"

a. reàação se -

guJnte:

intervenção nas e::'';lresas ceneess.í.c-iãc res

"VI -

de servãçes pCblícos".

EMENDA lPOO161-7

E CO"S'rl'r>;!~~':'E
~

COMISSÃO toE

.1 A 1'\ 1 1.

P A D

ÕA D

S1S'rE;~:~;;'~~:;i~~'M.~.U~
lUTD'N,. .. OC
.. ;.~,-----------~

...,..

I:~J.t:';O!:lA

$tF'RES51\'A

DISPOSITIVO El-'.EN=>ADO: letra "c" do inciso V do art.

Supritna-se a expreeeêc lnterrnedJ.árJ.a:
"legltl.mos ou não~

r-eeece-ee , COM a oer=.issão devida, que faltc'J
o terno c~'"Icessio~~rias para aclara"! • çoe enpr es as seriar:. ea r~

No texto l está prescrito ct.'e "até a err aec ceeêe defin:í.tiva da pobre?a abl$o!.·...ee , as vlt.i-as t.êr- direho ec a.::
paro ... ass1s~ê"1c.ia do Estado e aa socieéace".
t O caso de indi:l.o;i'ar-se que significê;=-á p=tr§:
za absoluta? Por que razão qualificar a pob:-eza. ci!;'c.:ltarêc
o
trabalho do i.ntérprete •
Pot" outro lado, a letra ~, do r,eSI"IO ind.s,:> I
do art. ~ fala em "prClqrarna nacional de erradic-ação da pobreza",
sem qualif1car esta.
Penso, que o textO da. letra. "h" deve ser es ..
eeãmeõc daquela deltlasia~ adequando-se ao da letl:a "e".

lPO0166-8 -' .....---------,J '='::B"~
C'o/"ENDA
CONSTl'rUl'~E:
J k M ;. L
H A 9 D A O
_
1_ ~ _ J

fericlas no texto.

r

JUs'1"IFICAc:Kc

I: C0'11~SÃO

~.""o"<c~

DE

Perece-ne ae-' razão
titucio""lal, essa dif2renciaçã:: - fil~ç!i

•••,,$,~.....l i ...

SiTE."~'1'IZN"'~()

es':a~e!e=ter,

leS!~;:'-cs

nc ~e:l:':t~ C~l'~
ou nã:: Os !;._';cs

são naturaJ.s ~ aêotivos. E entre es':.es rS:;l ~<h'erã êlfe=e:-;=
isto o q....e o 1>nt.epre.J~to pre~ende. pc~taT.to, lnel~cr diz~-l':>
sirnplicidace e clareza.

ENEhOA HODIFICAT'lVA

DISPOSITIVO Er1ENDAtlO: letra "d" Cio inciso III do art.~

'Suprinam-se as .expressões finais:
"por palavras, imagens, ou. rep::esentac5es,

DISPOSITIVO EMENDAtx:> § 89 do art.

EMENDA lPO0162·5

<

• Dê-se ao § 89 do art.. ~ a redação se~l'ainte:
"Findo o tstad::l de De!esa. cess".s.:ã::> os se.:s efeitos, se"!! pre:Jul~o das responsabilidaC!es pe~os ilicl~o;S cc-&tidos t'!\..rante s.]a vigencia, e o P=esiêente da Re.,:iblica ?:es~a=â ao
Congresso Nacional 1n!or~ações êetalhadas c.as rer.Í1cas to-acas.
dicando nomine.1J:ente os atingidos e as restrJ.yõeS aplicadas"

in.

em qualc;uer T1eio /:9:e cOffiun1caC'ão."

[TI

m'SrITl'r'n: J;..v:tL ",""'o

tJ

fu~SSJ.O tE: Sl~:':~~"Uh"h"~.'U1<l

JUST'IFICACÃc>

E1-lENIl7' !'[lt'lFICATI\'1o.
D1SKlSI'11\t) E'Z:~J)) ~C150 111

ro A.rczro~. "

!?

Onde se 1é "qualidade", le.ia-se "boa q\)ali~aee".

~JLJST1F1C';Ç};O

t

art.

"#

preciso con?atibil;ia~ a le:r~ co § 89

do

eom a do a'rt. ~ Trata-se de adeqcaaa-:rãc

li leH:ura atenta das express5:s cUJa s'J!=r~ss:ã:
....: lstra que na!> lfIes-as se abrisa U~a restr_cão.
•
por certo, o que o AnteproJli!'tc pre~e.::e "Ii!':= P:.
hido co""o delito inafianç"ãvel é "gualquer discrir~:-açãc ao;.e..,,-:.etô ~ia~ aos direitos e liberdades funt!a:rentais". To1avia., qlla-,.C!o, pe~igDsarne...
,te, passa a exe/I'plificar forhas de dist:rir~nação,
acabz:
:lor retirar da punição muitas dessas fornas, pois se reporta ape 'nas às que são praticadas "por pal~vras I imagens. ou _ .rQpresentarões, em qualquer meio de comunicalfio" ~
Assim, é evidente que o enuncJ.ado mais sit'lples
preferI...el, porque, na verdade, mais abrangente.
?ro~n"'o

JU5TI'F'!C1rrÃO

I-Jp

la-

EMENDA St.'?RESSIVA

T:reta-s~ de- !a2er a at'lils.. açào .10 t~j~'::: ã rsa:' J."lt"''';&'o
do Anteprojeto. ~ , E;'"'::lrel"'ada isoladê..ente, não traêuz
sentido i'eseJaôo. BOa cl..allêad'e é que dá o verdadeiro SE.t...C'O

EMENDA lPOO158·7

fJ
EMEt:DA 1l0Dl:FlCJ.TIVh
D15PDSlTIVC

LIZ·H~Ato·

I Ql-Cf

PARhGRJ;f'O 49 00 1,.'RTIGO ~

Dê-se ao parâ~rafo t9 do artigo ~ a redação

Ef1E'\nA

SUP~ESSI\'A

1/

DISPOS!TIVO E!1ENOADO. letra ..~.. do .inciso lU do art.

j

a-

""2'S..

~:E·.D;'

St..7:O'=:SS1\'A

DlsPOSa1\-o

:E."~NDADO:

ARTIGO

~9 ~

scçuitlte:
"COnunicado o veto. este será a::>rec1aé-= centro
de t:rinta eias, a contar c':> s~u rece:bi'''::""lto, c::.r:si~e=;:C;~:'-Ja'= ~an.
tido se obth,er o voto da ;-aior~a a=,so!_te ce ca~a l...-a CcS Ca-:;as
do Congresso r,acional, reu:aêas em sessão con)t..'"I::.a."

Suprima-se a expressão final:
·com li. única exceção C'os que te- a sua
origem na gestação, no part'o e :lO aleit<l;;er.~.:".

Supxir.a..,-,-se as é~:reS$i5es interl7ediãrias\
·os que visem siIl?lesT.lente :J, eyecutar, aperfe!
çoa:r, interpret.a.r ou prorxogar trataãoç prê~eJtistentes e",

: Assembléia NaclonaI Constituinte e 021

o escopo da es-eaea é sanar co.,tJ;ad:Lcã~.
Os tratac~s abra..,t;::iêcs pela e scecêc cc-s e aaee c=

texto são

t~ataaos

da

mes~a

I

"ar t #
_ A pesquisa e a lavra dos recursos tr~nerê:'S, be- co-o
o apr cvet t eeent c dos potenciais de energia hidrauLca, de;;endó:' ce cc-e

r

~JUSTIFIC,r.';;"!,'J

neeureae que os :efericos "'10 in:dc

na dlsp::-s!çao • Podem se-lo I event'l.alnente I até de rakr
tãncia. Por isso, eeverr sujeitar-se a r.esrna discipli;;-

i~o=

ees sêc ou permissão do Poder Público F'ederal e ES~êcl...ral, rescc ct Iv a ,
mente, no nt.er es s e necacoar , e não "ocôer ãc ser transfe::~:.s -Eprévt e ar'_ê.,cia ao Poder Concedente"

I

I

üor co - "N~c cepe-icerãc (e ccr-ce aaãc C.J per-~ss;;:;
aprcv e I t er-e-vt c do pct enc i e I de energ~a r eocvc veI oe cecac cace
tios"
Partl~:='"o

-

í

:';=1.. _

JUSTlFICI.Cllb

CONSTIT"INTE "ANOEL MOREIRA

'U'o/'OIT'''''I;;~

a) cc-i r ej eçêc ao "caaut" do artJ:go
A rece ç ãc vf ea , em sint.onia ccecut.rcs cn sccs Jt.ívcs cc"'s-:'ih.::::~i.c~a.:s.
re e t vcs ê ccr;Petê"'c.1~ e aos be~i d<;l U...I ãc e dos §J.t~~s ='J-é;::'~cs , ,

._ _,,~_,,~_~

í

í

cOl"rpaUbi::'zar o texto do ar t ~ cor- .os artigos f::1;., t:v E ~ ce a-rte I
projeto, no sentido de reservar-se à União a co-tpe têbc ..<i
a ces
qulsa e a lavra dos recursos mlneNJJ.5 e aos ESt:âd~s a de â;:]'l)~~_:a=e-:
os potenciais de energia hidráulica, fixada a pretl'issa fundãlMmtBl •
adotada er- cut r-as disposições, de que ser-e pr-Lcr t ar rece-it e rê":",ita:;~ I
o princi;:.:::-. ee s ce do regime federativo Assim, nessa Hnne do pr Indplo ecct ecc , é de co"'~et~ncJa dos Estados federad~s 8 eKplo:E';ik: C=; I
pct encf e s de energia rudceuj Ice a fim de que pc s s an estes prestar o f
serviço.I='~=lico de rcrnecf e cru o de energia e r et r Ica Que ~!hes fci r e-l

-1-

~,,:-6

EMENDA SUPRE'SSIVA - no Titulo IV - CapItulo 11 - ar t .18", inciso
2 , letra ub".
54
Suprima-se da alínea "b" I do inciso XI I do art ~ a conjunção
~d1tiva "e", e mais a expressão "no âmbito'interestadual", inserindo
j-tI

'1

JUSTIFICAÇAO

í

JUSTlflCAÇJtO

Criados I há mais de quarenta anos, o ~SC
o 5ENAC, tJ ,)ES' e o S~NA! vêm prestando relevantes e continuados ser...
ViçOS sociais e de formação pro er ss í.one t a milhões de.. t!'a'la!hado=es ,
• em todo o paIs A indústria e o COMércio os sus tentan espontânea e d,!
retamente, tat'lando, come base de contribuição, a folha de
salários
das enpr eaas , Nada sai do bolso dos empregados O eeoresar radc Jcea ...
Hzou , (I"gan170u , mant em e administra aquelas !nstituiçõe,;, que, por
sua vez, tundaran e fa7em funcionar numerosas escolas proftsslcmali ...
aentes , nas quais se pzccessen a especf a Haeção e o acer re i çcaeeet,c da
não-rte-o~ra nacional.
3,;36
O texto do artigo ~ é J.dênt!co ao
do
41 do Anteprojeto da ücmí.esêc da ürnen Social Estatui. assim come es
té , que" a folha cfe_ saláTios~,é base excj ue íva da Seguridé'de Social;
sobr: ela nãô poderá incidir "ualQuer qutr!o -tr!buto ou contribuiç:io".

I t:

í

vírgula após a palavra "servtcos".

EMENDA lPOO175-7

Uma vez que aos Estados se defere competência para a pres taçêo

s$~iços

'1\ \!J

~dO ant
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í
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í

í
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CONS' nUIN'E MANOEL MOREIRA
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EMENDA lPO0173·1

~ DEPUTADO

estadual e interestadual. 11

energia hidráulica.

_ _ _ _ _ _ _ _ .U.o/."n"'~.·.~

...,

.~.

MA\lRTCTQ NAS",fR

= - - - - - - - - - " ' ' ' ' , . "...,,,',
EMENDA ADITIVA

4j~-

Ao artigo ~ do a:M:eprojeto, n,a ·senti_
do de transformar o § único em W, incluindo-se um §2 9, assim redig.!.

1

F'iel ap princIpio Constitucional da si':
metr!a, os Estados e Mun!cípios terl'§o que se adapt2rem ao novO Sistema de Governo, o neoparlamentarista.
Aliás, a adoção do novo sistema. legH!
mará COI"l maior intensidade, as adminSstrações Estaduais e Municipê:.ls.
uma ve~ que os respectivos Parlamentos, onde têm assento rep:resenta2
tes populares eleitos em pleitos locais. participarão dos Governos.
Assim , os Deputados e Vereadores, sensíveis aos problemas comunltá rios, darão grande contribuição a execução das metas do Executivo •
Além do que I o novo sistema I representará o fortalecimento do Poder
Legis1<:lti vo, tão humilhado e hostillz;ado nos últimos tempos.

~

_

É~_a

t e,

nestes seh!ços. se incluem os de explora;ão das COrresntes de
\
para geração de energia elétrica e outros fins I sejam elas somt:nte d:l
: Estado ou interestaduais.

"'rnE;;R
j06

EMENDA SUPRESSIVA _ Título VIl! - Capitulo I - arL
I

~

l'caput".

Supr.1.mam-se do anteproJeto
o artigo ~~3'"
o ~parágrafO ún:lco do art.1.g0-343-,1J)
c} o artJgo -494 4&]
g
õ) o artJgo.-}gS- 4S

JUSTlrICAç1l.0
Dado quo. a prestação de serviços públicos, no tertltório dos Estados, foi cometida a corrpetência dos mesros para explcrã-los, diI'?tamente ou via concessão 00 permissão, a teor do art 311 deste ante-I
projeto, bem como tendo presente que entre esses serviços públ.1coS se
coloca os. de energia elétrica que detlva do aproveltamento dos poten-

fB

• l •••• /u~ •• 1o'",,~~ ui.

COIlISSí<O DE

SJSTE~';\TJZAÇJ;O

.."

-""

_---,
~;"77J

MODlrlCAiIVA _ Título VIll - Capitulo r.
Ué-se yeguinte redação ao art. ~e seu persgrafc único:
EMW~ ...

As dispos.1.çÕes cont.l.Õas nestes art1gos acarretarão a ext1nção das ent1õades SESC, 5E\AC, SESI E;- 5:E\AI,
que .foram cr.l.adas unl.caIl'ente para serVl.r ao tra'Óalhador e
sua famí11a, e que são mantlda,s atra"és
de
cOJitr1bu1çào
das empresas, calculada sobre a folha de
salár.1.os
são
entldades autônomas, prJvadas e sem f:lm lucratl"O
Representam a dispos.1.çâo do empresar"l.ado em aSSU'lll.r maiores responsab1l.1.dades socJ.aJ.s
são entJ.dades que em quarenta anos acumularam
uma hl.stórla de v.1.da que lhes garante trachção'
re.spe1to
nos campos da educação para o trabalho e do serv1ço soc1al,
sentp-re com o propós1.ta de val.or1.zar a claSse trabalhadora.

e

,I

EMENDA lP00174-9

é'

DEPUTADO MAURICIO NASSER

ciais de energla hidraulica, ine>:1stem razões para ~~ inclua tais pOl
tenciais como de proprledade da União, par;;; efeItoS de exploração ou
aproveitamento, v.;sto Que a competência para tanto é dos Estados.

cr;:~~~'~

,JUSTIFICATIVA

oferecer,'.
A Seguridade Sodal poderá partlcipar
dessa fontp de recursos I mas sem a lesiva exclusividade, dispondo
ainda de outras mais, instltuIdas 1"10 artigo 341. seus parágrafos e
incisos. Conserverllos as árvores que dllo bons frutos.

a expressão: " e os potencials

6UfIlR

• C.TD/lU.f'r«.;i.o-

-,

EHENDA SUBST ITUTl VA
'336

Substitua-se o texto atual do artigo .J.ltZi
no Titulo IX, Da Ordem Soc.tal, Capitulo 11, Da seguridade Social,
do
AnteprOjeto de Constituição I da Comissão de Sistematização, pelo
guinte

3~L

Artigo ~ - A folha de salários, tance':l
fonte ele recursos financeiros da Seguridade Social, continua a servir
rle basi!; pari! a contr(buiçlo privalja tia 1ndúst~!a e do
comércio aa

EMENDA SUPRESSIVA

3 1&
tl.1.sposit.1.vos Emen~adps ..Artl.go -342,
ún.1.co do art1.go ~~ art:lgo.tg.J. e ~

6)

ti;

EMENDA lPOO171-4

-_ ·.. . . , ·
b)

Ora. estamos enfrentando um atentado contra órgãos tradicionais. de
conhecida e facill'lente comprovável utilidade, em prejuízo de todas
as categorias de trahalhadores. Parece Que o respeitável
Relator
da Comissão temática referida entendeu maIo "slogan" de Muda. Brasil"'. Na sua tentativa de operar mudanças no campo da seguridade S~
cial, agiu desastradamente. ao proibir a incidência de outro tributo ou contribuiçllo sqbre a folha de salários, e decretou a morte,
por inaniçãO, do SESC, SENAC, SESI , e SENAI Queremos acreditar na
sinceridade de prop6sitos do autor dessa disposiÇão, tanto Que,- acredItamos igualmente, _ ao deparar o malefício de sua beri' lntencio
nada emenda, b \lustre P.~lator daquela Comissãc temática t,;vefia
reconsiderar o que propusera, tal qual esperamos que o faça o emérl
to Relator da COnissão de Sistemati'zação.
Nenhl'rn outro objetivo nos move, ao apresentar esta enenda Que libera a folha de salários da indústria e
do comércIo. senão os de sustar o desaparecimento de entidades do
porte e da signifIcação das citadas e de impedir que os trabal"adE.
re,; sejam despojados de cursos técnicos gratuitos I como os Que elas

As correntes de água que banhem mais de um Estedo são os nos irterestaduais, de lnteresse dos Estados , pelo que se constituem err, tE-S
de propriedade destes e não da União. Adem2is , o art 311 defere CCI:'.petência aos Estados para explorarem (dlTetar;;ente ou via concessão/per
missão) prestação dos serviços públicos em seus respectivos terntoT_C

CO'':STITU1NT[ IJI\NOEL MOREIRA

•

elll

JUSTlrICAçAl.

JUSTIFICAÇAO

~

JUSTlfICAÇR.O

EMENDA lPOO172-2

Art. .2-6ft' ....
Parágrafo único - O povo escolherá I
plebisc! to nacional f a forma de governo desejada.

n§ 2l:f _ Na adaptação a que se refere
"caput", será adotado o Sistema Parlamentarista de Governo, para os
Estados e Munic!p-loS I adaptando-se. no que co~t;r, ,jsdlsposiçl:les Vt
capítulo III, seções I,II,llI e IV (artigos ~ 3 l3V) cento e oite.:!,
ta dias ap6s a promulgação das respectivas Constituições EstadualS".

mais de um Estado".

Suprima-sei do art. H"2', caput
de energia hidráulica." 51» - -

Q

/&"

da:

EMENDA SUPRESSIVA - no Título IV - E,lPítulo 11 - art.:ié= inciso i!
Suprima-SE, do inciso U, do art .ifit, a seguinte expressão: tt1anh:;!:ll

Ol'6TliUUilE V.AM:EL

seguinte f)aragráfo único:.

de Estado Mas, pata introduzir essa modificação na forma de gove:rnt',
ninguém consultou o povo. para saber se ele a quer Como diretamen';e
interessado na quest'ão. tem de ser ouvido em plebiscito
naelor.;;,!,
Nfio se repita o que ocorrera com à emenda constitucional fl9 4. de 2
de setembro de 1961 , que, à revelia do povo, instituira o parlal'len~D_
r!smo , a fim de permitir a posse de JOAD GOULART na presidMcla
ela
República. O povo derrogou-a, em plebiscito posteI' lar.
Por desejarmos a estabIlidade das insti:"
tuiçfles democráticas, propomos a realizaç~o de plebiscito nacional f
em que o pov9 dirá livremente se opta pelo parlamentarismo ou
pelo
presidenCialismo.
-

lnciso 1.

a segl)J.nte expressão:

meio.
Logo, os cursos de água que banhem mais de um E:stado devem ser di
vidldos entre os mesmos I para fins de aproveitamento db potencial de

tt=

/6If

Dispositivo emendado: certigo ~.
Inclua-se no artigo 168 do anteprojeto

í

Incluiu-se entré os bens dos Estados, tanto as águas superficiE.J.S
fluentes (rios), situadn.s dentro de seu territorlo, co;~'l- as de ámb!.to
interestadual, quer pelo fato de assim dispor o art ~ deste ante projeto, que atribui aos Estados a competência para explorãrem a p~e:s
tação dos servlços públicos em seus lindes territoriais, entre os q...a lS
'estão os serviços de energia elétrica, come tamb~m, pelo fato de o
C6digo clvil Brasileiro dispor Que os rios situados entre proprleda:!~s
llndeiras são de propriedade comum entre seus titulares de domínio,QJe
d.i:videm tal curso d'água entre si, para fins de aproveitamento, atTãves
de lJma'linha longitudinal e imaginária Que perpassa. o leito do rio ao

l

aEN'JA SLFRE:SS!VA

Observa-se linha per Iementar st e no ao ..
teprojeto , COM a criaç~o da figura do primeiro ministra e do Conselhn

~--E-ME-N-OA-IJo-, -IT-I-V-A-_-T-!-t-UI-O~:u~:~~~~:~,:
Adite-se ao inciso I I do art

r5Ii:'ti:;:-

COMlSSP,O DE 515iEMA.n'z.A.çJl.O

1

fMEl'IDA lPO0169-2

_

I ~,;===========:::=::=======

epr aje t c
•
b) com r eLaç ãc 20 §' único do art.:go:
A svbs t f tvf çêc da palavra "autorIzaç~o" pe r a , em seu lu;;:,ar, ut rLf z a r s-se a expressão "perru s s ãc'", justifica-se por d~as or cens ce r al.ôes Em p:imt:Htl lugar, é evidente: que "autl:rriza,;~~11 é g{mero
de
que s ão esp-sc es a concessão e a pe!'~issão, ccnrorne ãssil"'a:sr; ov-e _I
res-es eut cr es O texto estada I ae s In, ber e ne ...do cs 'coece t cs ee cê-, !
ner c e de espéc e O ante~:'ojeto, er- ver e e ce soas c~s~=s~;~~s { ~e-!
ja-se cor exe-cf o , os er t Jçcs ~ !rl:ho X!. e o ar ; ~ ,:s '"el a I

s ervccc ce , c pr õcr c art.

públicos I diretamente ou mediante ccnceesãc ou pelmissào I
(art -H:1') e, ent re tais serviços, estão a exploração dos serviços e
instalações de energia elétrica deferida aos Estados, dos rios Jnt ecnos- aos seus terri torios e dos rios interestaduais ( em conjunto com
os Estados pOI' eles banhados) I à União rrce reservada a exploração,
apenas I desses serviços e instalações que a ela já per tencem, separan
do-se aquilo que é dos Estados

rr;:;~~"

OEPNIAOO' MA!1Rrpo NOSSER

í

dos

50 ..

í

EMENDA lPOO168-4·

(!l

SESC, 5EtlAC, 5E5! e SENA.!, instituições particulares de serviços
dais e de formação profissional.

I

I

1'8.1.s serv1ÇOS pe-rml.tem não só ao Jovem trabalhar a 1nl.c:l<'lçào e formaçâorprof1ss10nal que lhe pettr.1.tl.rão consegul.t:' seu pr1me.1.ro et"1prego. como também prOf1.SS10na1.5 que Já atuam no tret'cado e pt'ocut'Bm espe.c:l..all.zaçâo
atl.lal~zação técl11Ci' em dJferentes áreas.
Desenvolven Ui! trabalho totalmente subS,1,(hado
com populações econôm.1.camente carentes elas per.1.fer.1.6S urbanas que lhes perm.1.te engajar-se no mercado
de
trabalho.
Proporclonal'l .,t.1.v1dades que gerem ou aumentem a renda pessoal o~ fawl.11ar ~dos, trabalhadores, além dos prograll'"as de
educaçao comUtn.tar.1.a que vJ.sam l.ntegrar o honem à sua X'eall.dade SOC.1.0~po11t.1.co-eConoml.co-cul tUEal
Oferecem quadro amplo e d1verS1fl.cado de serV.1.ÇOS e at1.v1élades que V1.sam d.1.retamente o desenvol"J,mento
humano e l.nstltuc.1.onal, e contr.1.bu1. para o creSCl.nent:.o do
:Lnd.1.víduo enquanto pessoa e enquanto prof15510nal •
~ão podemos
t..1.rar
Devem, pals, ser mant1dos
do trabalhador estas 1nstitu.1.ções
O art.1.go 342, proíbe que a folha de salár.1.os
seJa base de cálculo das contr1bul.ções dos emprega~ores e
que mantêm as ent1dades SESC. SENl\C, SESI e SEl"AI De derna:lS art1go!t' pretendem vl.nCular ta1s contr.1.bU1çÕes
at.ua1s
Fundo nac10nal de Segurldade Soc.1.al, 1nclus.1."e os
rec;ursos.
Ta1S dl.SpOSJt1vOS acarretarão o f1m das entl.dede-s menc1.obi!!tdas. e'que há ma1.!! d~ anCH!, estão manten-

022

• Assembléia Naclonal Conslituinte

Do aer va çoa e at avaôedes dJ.rJ.91das excaueavement,e
trabalhadores. AIJ.mentação eube ad ae de , formação

para

os

prOfl..55J.O-

nal, lazer, cultura, ccaêmes de férJ.Bs, hospJ.taJ.s, centros
de reabJ.IJ.tação. são ccnquaaees dos trabalhadores da J.ndústrJ.8 e do co:nércl.o, mant.adcs excausavemenee pelo emprese-.
rJ.ado dessas duas áreas.
Além ,dJ.sso. são entJ.da'des que,
século, são admJ.nJ.stradas pela J.nJ.cJ.atJ.v8
ef:r.cJ.ênc1B e correção.

FMENDA lPOO177·3

r.-r

_

o dispositivo cuja sccressãc é proposta tfxe limite de

Esta Enenda se fundá menta na soberania do -POVÓ', e
em s,!:!
gundo plano, na tradiç:Io jurIdica que informou a eecçac do critério
demogró.fico.
Visa, a presente i'liciativa, estender a munic!pios
de
conside-ável populaç";;o o mesmo ;'l,;c.mlsmü da f~:scãlI;;:õ;:;;::; "l'l::l'l:::eir:.
e crcenent ãr ra , mIJcUante controle externo da Câmara MunicIpal,
auxilio de Tr!bunal de Contas Pr6prio.
Com efeito, uma populpçto superior a três m!!hee~
de h~
bitantes já pees supõe a estrutura de Ull' E~tedo e não se
compreende:
que, com tal cOlõlplf:Y.idade, se lh~ aplique um controle remoto de fis
calizaçl:o dos dinheiros públicos. quando o deve ter pr6xir.o dos fato;e atos regidos pelo direito público financeiro.
Os Municlpios que. atualmente, já possuem Tribunal de Co,!!
tas fiscalizam orçamentos superiores aos de vários Estados. O do l-1u
niçIpio do Rio de Janeiro controla a execuçac or~al'lent4rJél no valo;
d~ CzS 15.995.023.000,00 (-quinze bllh1:ies, novecentos e' noventa e ci!!

Ant~

particlpaç~o

dos órg~o5
e ercresas estatais no custeio dos planos de previdência das entidades recredas por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na contribuiçê:o de em;J:-eQ!
dos ç empregadores, estendendo a regra à "previdência perãeee-ter ,
Além de constituir natéria cujo tratamento extreccta aos prlnciP10S cce devem
informar o texto constitucional, ja se encontra ela disciplinada tanto
pela
lei 6.435, de 15.0777, e seu reÇ\Jlamento, Decreto na 61 240 oe 20.01.7.3, ::;....S!!
to pelo üecretc n~ 93.597, de 21.11 86, em vias de ser ertereoc ptlr Ir-Iccetava
do pr6prio Poder Executivo visarl(lo a aperfeiçoar os dispositivos nele criados

Acrescent.e-se, ade'r.als, que da maneira como fol redJgido, d texto atln;oe insti
tuiçl:lo de indiscutíveis propósitos sociais, Q',Je integraliz2'll bererfcrcs se=ur!
tãrrcs, coote-orea grandes massas desprotegidas, gera"! p!'rJ.lan~as, abre. rren tes de eeoreçc e dinamizam o desenvolvimento eccnônícc e SOC1Sl.

e

EMENDA lPOO178-1

____'

EHENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHENDADO:

..,

~

do Anteprojeto

"por alto anos"

;EMENDA lPOO183-8

fJ DEFlUTADO

JORGE LEITE

5~~:::'3

'

f§j;'::AJ
EMENDA ADITIVA
190
DISPOSITIVO EIIENOADD: Acrescente-se ao inciso 11, do art. 8iI',
do
Anteprbjeto de Constituição, a seguinte aj Inea ,
"julgar açaes sobre atos de que participara em
dec.í sâc
adlQinistrativa. "

I

I

Ap6"s a Lei Drgânica da MagIst.ratura Nacional, os
Juizes
passaram a julgar Mandatos de Segurança contra seus próprios atos.
Tal atitude const.itui aber-r eçãc , já que o poder de eennec Ieenrc dos
atos cabe a apenas uma pessoa. A técnica do recurso não resolve, po,!.
que os mesmos são formais e a lirnitaçllo em sua propositura enseje a
que se pratique injustiça nos orqâcs encarregados ~"! ministra-la.

IEMENDA lPOOl84-6

I? DEPUTADO JORGE LEITE

í

'n1o/...

~

CO"stitu!ç~o,
EMENDA lPOO180·3

pJ DEPUTADO

:P/.6.'!

•

:!,USTIF!CACAO

v

J/fr

EMENDA MODIFICAi"lVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. l!!J6

:

.

Ju'stifica~

41(§'
'Inclua-se no caput do art. 1IiIiIi; do Anteprojeto
tuiçl:io, após Uni~o e antes de scri:lo, a expressão:

A existência de Vice-Primeiro Ministro. substituto eventu
a1 do Chefe de Governo, serve para que nl:lo haja. sal'liçllo de contrnu!
da de na execuçl:lo das poÚtlcas do Governo, pernHindo, at~,
ao Prl
meira_Ministro ausentar-se do paIs sem preJuizo de s~as atlvldae'es.-

de Consti

ITem numero de onze."

JUSTlrlCAcJl:O

o Ant.f!projeto de COflstituIção determina o numero de Mim1
tros do Supremo Tribunal Federal (art. 204), do Superior Tribunal de
Justiça (art 208), dos Tribunais Regionais Federais (art 211)
do
Tribunal Superior do Trabalho (art 216, § 12), do Tribunal Superior
Eleitoral (art 224) e dO' Superior Tribunal Militar (art. 231) No c.,!!
tanto, sil~""c!:a q:'Hil'"lto c r'';~e:-c de M.inist:-e:: de Trib,Jr.s1 de
C;::r;tlis
da Uni~o. Ora, pelo texto do Anteprojeto (art 144 § 19)os Mimstros
deste Tribunal estl:ío equiparados aos Ministros dos Tribunais Super!!!.
res, PO~S"Os Ministros C•••• ) terllo as mesmas garantias, '.prerrogat!
vas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior' Tribunal de
Justiça." Logo, mantido O princIpio de equivalência, há que se dete!,
minar sua composiç:lo.
Propoe-se o número de onze Ministros en razl:l:o do Assobe!,
bamento de trabalho do Tribunal de Contas da Unil:lo que, além de
rIs
callzar a adminlsttaç:!o direta. tem a obrlgaçl:lo de verificar as co~
tas das empresas públicas e de economia mista e fundações. enfi.m, t.!!,
da a administração da coisa pública.

E"'ENDA
DISPOSITIVO EHENDAOO:
atribuições das Cortes de Contas, talo número de entidades tanto no
plano Federal, quanto no dos Estados e I-lunicíplos.
Por outro lado, é crescente a quantidade de processos r~
ferentes a 1n"ativos e pensionistas que tramitan pela adMinistraçao pública e vao aos Tribunais de Contas. Este número se avulta em co,!!
'Sequencia da necessidade de inspeções in loco para o adequado exerci
cio do contrai e externo.
Antes de promungada a Emenda Constitucional n Q 1/69, que
fixou no l1I<!ximo de 7 (sete) o númerO de membros das Corte:s Estaduais,
vários Tribunais de Contas das unidades federativas já contavam com
9 (nove) membros. De então 8 esta parte, decorridos quase 20 (vinte)
anos, aumentou consideralvelmente o trabalho dos Tribuna~s de Contes,
bem como ti dos Tribunais d, Justiça, dos Tribunais de alçada, etc.,
tendo sido ele\ado o número dos nembros dos Tribunais Judiclários,em
face de suas novas responsabilidades. O número de membros dcs Tr1
b~nais de Contas Estaduais. fixado, repito, há quase 20 anos, pern.!
nece o mesmo A presente emenda objetiva corrigir esta anomalia, pc!,
lI'Iitindo às Cortes de Contas Estaduais, MunicipaIs e do Distrito F.ed!
ra! terem, a critério do Poder Legislativo, no máximo de nove (9)~
bros, possibilitando, assim, maior agilidc::de no exame dos process-os,
uma vez que também facilitará sua divIsi:lo em duas (2)
Câmaras para
descentralização dos seus trabalhos Esta proposta que ora submeto á
aprec1nçl:lo de meus ilustres pares, consubstanciada no parágrafoún1co,
Ullla vez que o caput apenas estabelece a aplicaçl:lo, no que couber,aos

:

Art.
"parágrafo úntcc _ Dentre os membros do Conselho de ).1,1nis
••
tro.s será designado o Vice-Prineiro M!
nãet rc , pertencente ao Congresso Nac rcnaj 11

JORGE LEITE
.uol.... Jc ..... I.. lGICU •• G"' .. lG

Os Tribunais de Contas, bem como os Conselhos de
Contas
são org::':os de colaboraç:lo técnicé: com o Poder legislativo, ao cr..al se
encontram vinculados, parO) pxercer diretamente e controle exte:,no,v~
le di!er, a audHoria externa dos atos .ele índo.le financeira do Poder
Público, examinando a legalidade das concessees de apcsentadcrias ,
pensOes, reformas e transferencias para a reserva renunera::1a, julga,!!
do os ordenadores de despesas e demais responsliveis por bens e valE,.
res públi'cos e, finalmente, emitindo parecer previb sobre as Contas
de gesUlo dos Chefes do Poder Executivo para posterior julganento'p~
lo respectivo Poder legislativo Com o advento da Lei nO 6.223,
de
lil.07.75m às atribuições do Tribunal de Contas somcu-se a fl'scaliz!
çDo financeira e orçamentária das entidades con personaJ tpede juríd,!.
ca de direito privado (empresas póblicas. sociedade de econcmia m!,!
ta e fundações insti tuIdas ou mantidas pelo Poder Público), na forma
do art. 7Q da referida Lei Decorreu daI substan=ial aumento

,

ntllC.~l;o

Er~e:NDA ADITIVA
te 'I
OISPOSITIVO ElolENDADO: Art. .-e
•
.(CIf
Inclua-se no art. ~, do Anteprojeto de Constltuiça:J , o
seguinte parágrafo:

C:comssll:O DE SlSTEMATIZAÇAD

r

~,

í

rA!i':7il

Acrescente-se ao art.
do Anteprojeto de
o seguinte parágrafo, alterando-se a nume r aç ãc de seu parágrafo único
pare § .1 0•
§ 20 _ O número de membros dos Tribunais e Conselhos
de
contas. a que se refere este art.; não pode ser sy.
perior a 09 (nove)."

:~:~~;ITI\'O

Ice

Admitir-se a eondenaça-o das autoridades nomeadas no art.
107, por suas altas e graves responsabilidades, é est ereas diante de
caso que exIge a sua el1mioaç~o da vida pública. O princ!p.1o 'deve,
po,is, ter maIs rigor, para lembrar_lhes q.Je o mal feito à n a çãc nao'
lhe permitirá, jamais, fazer o bem ao povo.

MuniC!pio de 5;0 seutc,

no valor de Cz$ 28 905.271.0DO~DO ( vinte e oito bilhões ..n ovecentos
e cinco milhões, e duzentos e setenta e um mil cruzados), sendo de re,!
saltar que o l'dmeiro tem mais de 6 (seis) anos de existência e o da
capital de São Paulo 19 (dezenove) anos, ambos com relevantes servi
ços prestados aos respectivos MunicIpios.
Al€:m disso. seria inconceb!vel, em ternos de s cbe r an l a P.2.
pular. fonte do poder que estrati fica o princípio consti tuc cnaã , fi
cal' o Tribunal de Contas sem a pr ct eçãc desse mesmo poder, ao sabor
portanto, de oscraaeees polHicas.
Na redeçãc do Substitutivo a sen-ânt Ica do verbo poder cria
a instabilidade para a instituiç~o Tribunal de ccntas-, impedindo os
Municípios com grande população de possuiren uma e r i crente flscalizE.
ção financeira e crçement ãr e ,

l'fr:)
Art.

cc

JUSTlf'ICAC1iD

co milhões e vinte e três mil cruzados), e o do

FP~~~"I

1iT"------------U.lONUJl"IC.~.G

üní

'Exclua-se do parágrafo único. do art.
de constituição, a expressãor

EMENDA
DISPDS!TIVO EHENDADO:

Não é demais ãenorer que na Ill2nutenç~o da previdência coscjenentar privada, ho
je já ccn mais de 6 milhões de trabalhad:lres e oeoe-centes essccreõcs , não
eQUitatlvo )jD"Jtá~la apenas e de forma diferenci.&l para aquelas Ugadas ao Setor PúbUco. O Estado e suas eroresas possuem a neste recessroeoe de recençêo
de mão de obra especializada que o Setor Privado, o que justFica a flexibll1
dade na concessão de benefícios. Caberá à leglslação ordinaria a regulmnenta ção da matéria.

t:JOEPUTADO JDRG:: LEITE

EMENDA MODIFICATIVA
11J8
DISPOSITIVO EIolENDADO: Art. ~ parágrafo

Dê-se ao § 3~, do arUgo D, do Anteprojeto de ccnstitu,!.
çao , a seguinte redaçãoli!? )12 _ No Município com POPUl6Çl:lO acfr-a de três m::.lhlles
•
de habitantes, o eeetrcre externo da cêwara ",,,,,"1ci
paI será exercfoo com o auxIlio do
Tribunal de
Contas do Munic!pio.
dUSTlrIcAC1io

L...-:f"IV;:>_J

SuPrlrra-se o artigo ~e seu parágrafo únIco do
projeto da Const1tuir;a:o~

_.

Nnl"I;.~lo-
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f!J OCF'UTAOO fERNmJO BEZ€RRA COClOO

lul..

EHENDA
HODIFlCATIVI\
{r
DISPOSITIVO EMENOADO; Art. JlEr § 30;

há que se mexe
prJ.va-13, •

EMENDA lPO0185-4
tJOEPUTADO JORGE LEITE

EMe:I~Dn

fS7~.,Y>il
EMENDlI

do Anteprojeto de

Const!

JUSl"IFICACAo

A expresslio exclulda, por Uo vaga, fere b
princípio
nul1um crimem. nulla poena. sina 1ege. Os c-asos de incompatibilidade
COI'! o decoro parlamentar devem ser tIp1ficados no regimento
interno
da Casa a Que pertença 'o parlamentar. Áliás, a parte inicial do parli
grafo nodificado é bas.tante para definir o que é incompatível com ~
decoro parlamentar, vez que o regimento .lnterno fara a necessária tl
pif'icar;ão.
-

EMENDA lPOOl86-2

ê?

ADITIVA

~

"fJtJ a percepç:io de vantagens indevidas." •

fC";~.'õiCJ

JORGE LEI-TE

lU

Art • .Wf§ 1S!

'Exclua-se do § 1., do art.
tulç-llo, a express;"o.

EMENDA lPOO181-1

PJ DEPUTADO

HODIF'ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

DEPUTADO JORGE II:'TTI:'

DISPOSITIVO EMENOADD:
·Inclua-se nas Disposições Transit6rias. do Anteprojeto de
Constituiç:lo, o seg~inte artigo:

-Art. _ F'ica a Uni:lo autorizadÕl a desapropriar

no prazo
de dois anos, as refinarIas em funcionamento no país, emparades pelo
art. 43 da Lei nQ 2004, tte :3 de outubro de 1.953,"
li

~MENDA
SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

tUiÇllo.

'C"G/~"'

....~~o

'731

'7'.<!?

Artigos ~ e "

Exclua_se os ar~igos

-r.;JE'
.:(::::l;:ll e

"?;t.9

~ do Anteprojet.o de

Const!

JUSTlrICAOAO
Cf.lENDADO:

orgIas nele mencionados. das dispasiç"lles referentes ao TrIbunal
Contas da UnHo.

de
I

o monop611o da União sobre o petróleo há de ser integral,
nLo se admitindo o privilégio constante no art 43 da Lei 2004/53.
DaI a autorizaçDo à Uni:l:o para desapropri~r 8Q.uelas refinari&s. COCl
a justa indenSzac;~o aos proprietários

Lei

conplem:~~~~~a nl:!o

constitucional, que deve ser regulada

QualQ~er div1S:l0

por

territorial deve ser precedida de consu 1
ta popular, mediarte plebiscito.
=.

Assembléia Nacional ConsUtuinte e 023
DJ.plomátJ.cas de caráter permanente. Na quahdade de órgã~ represe!!,
tativo dos Estados-membros. cabe-lhe, com excjus rvadade , opana r s,E,
bre tão relevante assunto de interesse da pcã It.aca externa. Entend!:"
mos que. a exemplo do que ocorre em outros estados federados. ã C!,
mar-a Alta deve ser ata-abufda , pr1vativa e excjusavaraente , a missão
de cpmar , em def1nit:\.vo. sobre os compr-cau s sos externos ecnsubs tag
caados em tratados 1 convenções ou a tos de qualquer espêc re
A mcvacâc ora apresentada tem o mêraec , além de lntrod~
~lr maior f Icx rb r Lí dndc e rapideZ" no processamento das
Nens-igcns
Pr e s i denc raa s envolvendo t.a as assuntos, eva te a possível sctueãe de
ccnt rnua dade no trato da polítJ.ca externa que meva eave tment e adv.!,
r-aa todas as vezes que a Câm:l.ra dos Deputados fôsse da s so Ivada
na
forma do Parlamentarismo proposto.

fTY~";";;J

[5Vt';;m]
lln"OUI,'rlucb

~

EHEf.lDA

3/i?

HOOIFIC:\TIVA
EI~ENDAOO.

DISPOSITIVO

Art.~.

§ 112

• Acrescente-se ao final do § 1J;l I do art

3/1

~,

EMeNDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Seção I, do Capítulo 1, do Título V.
Anteproj~

do

to de ccnsut unçao, a seguinte expreasãc
'I.

Acrescente-se o seguarrte az-t a go ã Seção I do Capítulo I
at r rbuaçêe s do Congresso Necacnat I do Título V

(Das

-200,~

'até o limite fixado em Lei"

Ãr~ - A exportação e reexportação de matenal bê Lrcc de qual

JUSTlfICAClio

quer espêc re Eaca suj e i ro ã pr êvaa autcr raacâc do
gresso N.lt:.lOn.ll.

Co.!!

A falta de recursos tem sido um dos grandes óbices
para
a e tet ívaçãc da reforma agrária. O orçamento do Min.lstéric da nercma

EMENDA 1POOl94-3'

t:

e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação Limitar-se a ind!:.
nd z açãe das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida fazer avançar a
re rorea agrária no paIs

EMENDA 1POOl88·9r

I'l
tJ

COHISS~O

'~llIlOlO/c.w... Jo/IU'CO"''''''

DE 5T51 EHATlZACAo

EI~ENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

II

;:re,z.:;"S,5/!'
<r/f do ~iZT:;

Art.

• Substitua-se o

1f?i!'

~8

~.·do

Anteprojeto de

const.Ltuí çac ,

_ O Poder rLíblico est ebet eceré a ccbrençe

de
imposto progressivo, no tempo, e sem car e ter

exprcpr-Iatcr rc , a incidir sobre ãreas urbanas
dotadas de infraestrutura urbana aoecc.eoc
não edificadas e que não estejam em curso de aprovei..tamento."
JUSTIFICACAo
Dúvida não resta a que a ociosidade Imot íveda , de área uI.
bana, constitui fronlal desmentido d runç;" scc ef da orcnr ecece E~
tretanto, inimaginável é qualquer utillzaçlio do bem sem qi.e , precede!!.
temente, o Poder Público tenha viabilizado os equipamentos
urbanos
infraestrutuxais oõutra parte à edif!caç~o antecede
o respectivo
projeto, cuja aoresent ação já fixa o Inf c Io do curso do aproveitarle!!.
to racional do bem ~ atento a essas realidades que se apr.esenta essa
emenda. que, a par de dar contornos mais precisos à i'rléia da funç~o
social da propriedade urbano, supre as omissões dé: regra original
anteriormente apontadas
í

tJ

Arnaldo Prieto

í

~

PLcd... , .......I.....u....,•• I&,

___________

SE
item

..

.utll/~u.",

-b n '

fiT"':"":'""U'"---;:'

J Qlh J'? I

COMIssAo DE SISTEMATI2ACAo

EMENDA ao Art • .-8'1;

••'''''.... /u ..'I';.I.... C'..' .. l.o

COMISSÃO DI:' SISTEMATIZACÃO

EMt:NDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO.

/6:'"

Art."

i

í

Acrescente-se ao art1f,o""':': os seguintes parágrafos- ,

,

~b

do Anteprojeto.

COSi

III _ privado a pj ena tude de suas funções m tef ec tua i s ,

I.

-JUSTIFICATIVA

A r-eüevâncaa das e t rdburcêes accme t rda s ã pres rdênc m da
República não permite que ha j a solução de ccn t anu adadc no respectivo excrc Icac do alto cargo.

EMENDA lPOO195·t

f'l

I'l
l!J

CONSTITUINH ITAMAR fRANCO
,~u.""/ca..,nh/'v•••

COMISSÃO DE

U"',!J
EMENDA I-lODIrICAT!VA
/511
DlSPOSITl\'O E.~IENDADO. Art . . ., 1nC1So 1.
Dê-se ao J.ncJ.so 1 do artJ.go

.

di--..
~~ .
d);-. -• • -• • -.

segumte redação.

Sl'STElol~T1ZAcJiO

,,,uh

Con~resso

o PrimeJ.ro-Mln15tro e os M1.nIstros de Estado.

I5ZiZ~PJ

JUSTIFICATIVA

Naclonal,

I
No reg1.me que se propõe parlamentanstã não há ato. poli
: t1camente mais relc,-ante. do que a apro"açâo pelo Congresso Nacl0nal
: Pr1melrO-M1n1.stro e l-l1n1.stros de Estado.

d-;;

Ito

l~O
Acrescente-se ao artigo _
o seguinte inc1so:

.~ .... ~ 'i:r:~~ . t::.•

. ~.."::: IJ.'':J.~j;;. ~

EMENDA lPOO196-0

10f)
.

I

Art.,-Inc1so _ aprovar a ind1cação do PrJ.melro.Hinistro e dos
Min1s
tros de Estado feitas pelo Presidente da .Repúbllca.

f?

CONSTITUINTE ITAMAR FMNCO

(!J

COMISSÃO DE

"1!nea -e-, que consagra a igualdade dos DIREITOS e obrigações '
do homem e da mulher, na alinea - fll, que consagra que ninguém s~
rã privilegiado óu preJudicado em razão de sexo, ,ou qualquer ~o~
tora condição soc1al ou indivJ.dual, não se Justificando a dJ.scrisninação odiosa de lJ.mite de idade dJ.ferenciado quanto ao prazo •
estabelecido para a compulsória.

fU'"".........ç14

A ação parlamentaT' se fa:t sentir pelo CongT'esso Nacional.

Art.

EMENDA lP00193·5,

['J

CONSTITUINTE lIA'I1R FRANCO

t'

COMISSÃO DE SISTE>rAnZACÃO

.,

f-&J
CIonaIS selllpre llad re.ferendumll do Senado Federal, \edada a V1gêncla proV1sôna em Qualquer h]J'lóte'ic

.U....... /~..... d.I.......II.1c

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO

Mo

o tratado

1nternaclonal, sendo norma Jurídlca, nada rnalS
lógico que seJa submetldo. no caso, ao Senado da Repúbllca

(08

E~IENDADO:

Art, W'

10(J

I&lEI

Suprlme-se o inc1so I do artJ.go.ali; e acrescente-se ao art. ~
o seguJ.nte inc1so:

Inciso - resolver, definJ.tJ.vamente, sobre tr~tlldos. cpnvencões,
acordos e atos lnternaClonaJ.S celebrados pelo PresJ.den.
te da RepúblJ.ca, bem COmQ todos os dema1s 1.nstrumentos
que vlnculem o País externamente a qualquer
título,
ainda Que complementares ou regulamentadores de outros
já rat1.ÍJ.cadbs.
JUSTIFICATIVA

EMENDA lPOO197·8

l!J
t:

CONSTITUINTE ITAMAR FRÂNCO

CO~IISS1\O

86

A intensldade é o crescente vulto que assumem as

que~

SISTÊ;iAT~ciACÃO"'c"',u"

1ft;

r'ILNDA liDOU ICATlVA

Art.

~

Ir4

Dê~se nova redaçâo ao art. ~das atnbulções do Poder E"(ecutivo

Art.

tões externas. seja de ordem política. econõmlca, ml1J.tar ou
5!!.
ela 1 , estã.o a demandar a aglluação dos mecan1.smos relatlvos ao ex~
me e decJ.são sobre os atos de qualquer natureza. f1.rmados p.elo Pr,2,
sidente da RepúblJ.ca. v1.nculando o País na oT'dem J.nteT'nacional
O Senatl0 rederal é 'trotlll::1ono.lmen'te comp~etente par:! .Ipr!!,
ciar a indlcaç:io dos nomes para o exercíc10 das Chefias de M1~sões

DE

DlSPOSITIVO E\IENDADO.

{!.til
g.a::-

JUSTIFICATIVA:

A norma .est.abelecida no inciso V do art. . . . ê inequJ.vocamente
a maJ.s salutar para o exercí.cJ.o de uma adrnJ.n1.stração estável, J.nd!,
penãente de possivel inst.abilJ.dade politJ.ca. NecessárJ.o no ent.aTJto
se faz, para melhor expl:l.cJ.t.ação, a 1nserção da palavra"respect1.va,
••• ,Organização e os da PresJ.'dência da Repúb11ca". para eVJ.tar po~
síveis 1nt.erp"ret.açõcs abus.vas, tão comuns em nosso país.

1nC150 >..I!I.

XIII - celebrar tratados, convenções e quau;quer atos interna_

'M.NOA ADITIVA

v - Os cargos em comissão ou funções de confJ.ança serão exercJ.dos
prJ.vativamente por servJ.dor ocupante de cargo de carreira tê!:,
nica ou profissional especif1ca da respectiva estrutura administrativa, exceto os da conf1.ança direta da autoridade máx.=,
ma de cada OrganJ.zação e os da PresJ.dência da RepúblJ.ca.

~,

Dê-se ao lncJ.SO XIII, do art1.go ~. nova redação:

DISPOSITIVO E.MENDADO: Art. <99', incJ.So I

do anteproJeto.

15'8
~fí6

LHeNOA SUPReSSIVA

--j'6·I.U••"'••~;.

SISTÊ~iÂTÍ~ZÃ'éÃ~"""'"lc

EI-It:NDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art.

JUSTIFICATIVA

i'teni -boi' dê Ait: : :estã· -em'cõiifron-

to com o disposto na alinea OIa " , 1ncJ.50 III do Art. 13, do t.itu10 II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais, que consagra que
-todos ~ã.o J.guais perante a Constituição, a Lei e o Estado-, na

EMENDA ao J.nciso V do Art. _

--=. a

#18

.=--

5~"7';;ç]

JUS~IFICA~

.f.n"~2 t. -:":Ó idispÕsib- no

If6

DISPOSITIVO EMENDADO: Art • .lI!P

b) - CompulsorJ.amellte aos 70 (setenta) anos de

idade;

tJp~7'iiiil

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

I _ nomeaT' e exonerar. após apT'ovaçâo pelo

EMENDA lPOO192·7

.

a)-

_ Constatada por Junta nêdaca a cccr-rênc ra de uma das h.;.
póteses pr-evas t as no parágrafo ent er ror • s erf o
fato
amedaa t.amerrt e conuaaca dc ao Congresso ~\ac1.onIlI. sob p.!:.
na de responsobill.àoue.

Art •

.MENOA ADITIVA

Art. 87 -

_ Constlt.U1. ampedamerrto pa ra o exe rcfc ac da PreSldênc1a
da Repúbllca encontrar. se O respec i tvo t r tu l a r_ accme t ado de d1stúrhlO car-drcvascure r ou srndrome
neurológ1.co. que rcquc rra J.nternoJç:io e rCJlOI.'"O.
II _ sob efeito de ane s t es ra geral para fJ.ns tcrapêut.;.

I.

I_ CJ
fõ1p'F"L""~
_J

EMENDA lPOO189-7

(!I

[!1

ã

DEPUTADO JORGE LE:TE

~

CONSTITUINTE ITA'IAR F""NCO

r:r--~---"--

A medada que a mdüs t r ra bêf.aca nacional cresce em tam.!
nhc , qua La dade , e sof1.stJ.cação dos equ rpamen tos produzidos, tende a
ha't..c r uma crescente procura dos r-e spec t avos bens pelos me as
dl'\'eI.
50S países tio globo rer cs crc.uuec rcsac dcs em Inotlcrlllz.lr,~SUI'. ro rcas
armadas. ~ notón.o que, hoj e , encont.ramn-noa fuma pos rcãc
pnv1.í~
grada no tocante ao ccmêrc rc meernecaciia de armamentos, o que, de
resto, ccnt.r abuã para arnpLaa r as fontes de 'rec e r ta de div1.sas
e},
trangeJ.ras.
O aspecto es t r r tament.e comercial destas operações,
por
maxs a t r-a t rvc que seJa, não deve ser únICO a ser levado em ccns i dg
ração. Nlnguém agnora que a venda a países cs e range r rcs de qualquer
artefato que se dc s t rnc a ter ut1.11Z.lção nu t r t a r tem graves conot::!.
cões polítlcas. Tanto o ato que neg oc ae-r com um governo alienígena
e entrega de araaaent cs , COI'lO o. recusa a tal proced.lmento; tem amplicações de re Ievânc i a no quadro de r e l ac acnamerrt c ant c rnac acna L,
Na pr-amea ra hrpõt.e se , faz~se a opção de ajudar alguém a fortalecer
seu aparato defensivo ou cfens rvo enquanto no segundo caso nega-se
esta faculdade. são p r-cc edamen't os , portanto, que relevam muito ma i s
do campo polítJ.co, do eqeacãcnaeenec do equa z Ibr-a c do poder
mu!!.
dlal. do qual propnament:e do es t r i to ânb i t c ne rcant i t ,
~
Cumpre a mda acrescentar que a deç i sâc de vender ou não
vender a rnamcn t os pode ser dCC1S1Hl na construção d.l pn a c dlj)
pr,2,
.gres sc das nações üi scu ee-ee hcj e arreensaacrrte no âub i co evt.cr-ro ,
o problema de contenção dos gastos em equipamentos bé1J.cos e a co!!,
sequent e recr-aen caçâo de recursos para o, í1m de promover o desem'-ol
vament;o de reglões menos favorecJ.das. Está o terna an ..aaanen tc 11ga
do ã problemátJ.ca do desarmamento global que ccnat a ru r um dos ma1;
angus t ences problemas com que se depara a huma nd ada dc P01S. da 5,2,
lução que va er a ser adotada, depende o futuro de todos. As na cões
luotlutor;1" lle .ITlIl.lUlcnto.. tC11l UlIll gr..Jlldc respon'i lhllltl.fde 1101 In.lllute!!
cão da paz e da segurança coletiva. visto depender de sua vontade a
contenção da corr1da armamentIsta e, por V1.a de consequencla, do r,!
cuso ã guerra cama UlelO de solução das divergênc1.as entre os gove,!.
nos.
Os tltulares de mandato olet1.vo, legítimos representantes que são da vontade popular, devem passar a ter uma declSJ.va pa!,
t1cJ.po.çâo em assunto tão grnve e de 1.ntensa repercussão hlstónca.

5 único -

'
O mandato do PreSIdente da Repúbl1ca €i de 4 (quatro)
anos, vedada a reeleição
O pra~o do mandato do atual PreS1.dente da Repúbllca ê
de 4 (quntro) anos, contados da dato. tia ·po<;<;c.
JUSTIFICATIVA

O aperfeIcoamento do pT'ocesso democT'átlco eXlge. no nosso enteondi
::~~o, ele1ções para PreS1.dencJ.a da RepúblJ.ca de quatro em qUatT'o . :

Loço , tendo em vista as amplas fronteiras do livre iniciat.íve , rbndamentu-nmr da atividade econômica brasileira 1 incumbe
ã
Previdência Soe Ia I r'eapej tâ-Jas , pelo Que se imDõe fixar limites no
seu direito de arrecadar r-ecur scs orfundos de cent r Ibuí ções sociais.

"

crnassAn m:

Entre as entidades a que nos reret-Iecs ac.lme ,

cDMISSJiO pE SlS1EJ.lAT1ZAÇ~O

STS';'E'CUmlçln

.".

des recaa-se

o SESC 1 5ENAC, SESI e SENAl Que constituem, hoje, empr-eendâmentca vi

__,

~I.,../.ItII1"IC~10'

EMENDA AOIlIVA

:D!SPOS1~ lmElmADOz

DISPOSITIVO EMENDADO: JlRT. . . .

DIS1?OSIÇGzS fRA!r.uzc1RIAS, AaRESCEnTAImO

nnao

lorlosos à custa de recursos hauridos tíos empresários de comércio e
da indústria e que se dest Inea a romeot.ar , no aras r L, a Paz Social,
medãante uma vDlibsa obra no campo da pror!sslohalnaçli'o e da assl~
tênc a social.

,A,.2..

EJ,lEtmA AlmIVI.

í

ACRESCEfHA-SE AO TiTULO IV, DA LIBERDADE, o SEGUINTE

!!!.

É p recksc , pois. resguardarmos !!. ~ privada

.. r _ A
2nol-...

3oto o

M

capItolo _

40--00 po108

SE DIREHO

ta:ra:Dá - .&cpere, Aas1a

ou NAS

NA LlTEll.A1UftA

DE~

o

OIREITO DE EXPRESS,s-LO.

iOLliÊR

o

L1V~t

'If:MENp'A lP002Ea.~

'fJ

EXERE:ICIO DE PROFlssCiES V!NCULAO.tS AO CAMPO

DAS IDÉIAS E "'011.5 ARTES É DESFERIR PROFUNDJ E PERVERSO GOLPE' A

eaa.

@'SIL,

I "'"''"""

SEJA-

AR1.ES, DEVE SER PRESERVADA CCIJ.O f.·;'NOt.l~E"'TO

CO<l5Tll&C19tlJIl.. bE UMA NAÇAo QUE PREZA SEUS VALORES CULTURAIS E
ESTIMULA"'~ TALENTOS INTELECTUAIS E ARTiSTICos.

Chatos}!

EXPANS.a:O CUL ruRAr. OE UMA SOCIED~O~ E f

F""NCrsCO DORNELLES
rLUl.oafUI/,.lhf'Ulco'ullh

AO H~SMD TEMP;) , UMA REPRE§.

o

o01"lJSUa, Corore1 VJ:n.dD., Dcd.o Vi -

INOIVID'JAL.
PREc{no PDA NÕS SUGERID'J

MERECE. PORTANTO, SER JNSCR.!:

TO NA CARTA MAGNA POR SE COAOUNQ,R COM O Pê':RrIL DEMOCR~T1CO DO
OIPLOM" JURíDICO fUND~:'l!NTt.L QUE E5TA"lOS

REDIGINDQ ..

ANTEPROJETO DE CONSTlTUICAO

~

mole1ro, J4atel.ândia, Jled1anaira, UiBea1, !lova A1U"ora, Jl'01m. Prata do .

~:.PARTICIPAci'tD TRIPARTITE gM ENTIDADE DE CARtí.TER SOCIAL

Ieuaçtik:, lI"Ova Santa R.oea, PaJJnaa, ~alot1na, Pe.to J3ranoo, Péro1a do

Oesta, P1anaJ.t o, Pranchita, Q'QedaB do Iguaçu,. B,eeleza, Be.uasoença ,
8a1.gado :P1lho, Salto 40 Lontra, Santa. Helena,

Sa.ti.Ía

Izabe1. do Oaste,

Santa ~I'8=1nha do I'ta1pu, Santo A.nton1o 40 Suaoeote, São João, são
Jorl!P do Oeste, São José daa Pa1JDe:lras, são lHguel. do 7Bua9u,!rerra
l10xa do Oeste, !rolado, !'rêe l3ar.raa do Paraná, !u.Pisei., Vem Cruz do
Oeste, Verê, V;1tor.1n01 da Santa Clltarlrutc Abe1..a.rl:Io Luz, .Lgu.a. Doce,

l.p.a de Chapecô, J.nch1eta, .bToio !r:1nta, CB.Qador, CaJ.b1,4 CalIlpO
Zri, Cap1ns:a1. Oatanduvaa, Ca%ambu 40 SuJ., Chapeoó, ConcÓrdià, Cor.,!!.
nol. :Pre1tas, Cunha Porã, Descanso, Di01Úrdo Cerque1rs,. lPaoh..:i.nal doa

EMENDA SUPRESSIVA DA AlíN::A
DO INCISO IV, DO ART. Q
00

EMÊNDA lPoo201-0

JUSTIFICATIVA

.fl
'.

A emenda sj,gesMn# a corrigir a incompatibHjdade existe!!.
te entre os artigos ~ e
do anteprojeto Logo, a nrcpost.e tem
amparo no e r t , 2:J, li 2 Q , ~dO Re~imento Interno da Comissão de Sistem.!
t Laaçêc (Resolução .no I/B7-CS), que se rer er e às exigências de
"ad!,
quaçêc do trabalho 'apresentado com o teor dos Anteprojetos Temáticos".

5,

~1'O

-ese-

D:SPCS:T;V!) Et.,E;"Dfl"'iC ; Mll •

a. O art. : , do atual anteprojeto, é a reprodução do art. I;,
do anteprojeto da ccmí ssãc da Ordem Econômica, Que assim se expressa:

1Ipn4a:Í. :trova Brecb1m, .000o, Palma Sola. PolIaitos, perJ.:t:1be.. P1nhaJ.-

Branco, Qu1lombo, tio &la Antas, Bom:8lând1&, SaJ.to Velo.o, são Car108, São DaniDgos, Sio José do ceazo, são Lourenço do Oeste, São U!
cae1 40 Oeste, Saudados, Seara, !rraze !r'!:l:1ao, T&rgeão, vs.deira, Xt:la
:DJri. X'avantina, Xa.:d.m.

fi

PP.RÃ:irU~FO _ A APRO\'P.';~O DE PROJETO DE CRIAÇM DE NOV:'S U'~;

D~r,2.s F::DE1~T:VPS LEVJ..'R.Á Srl CúNTA.

C:P'lDA f DES[lJ: ~UE it~íi ::lCPR;:l::TE C.WS .~lcU,: ACS CpF.1ES

REINCORPORAR SUA MEA AOS ESTADaS DO PARANA E SANTA CATARINA; ..
INCONFORMADAS, AQUELAS PQPULAÇOES ASPIRAM INTEGRAR IM
NOVO E PROSPERO ESTADO - o DO IGUA~, As CUSTAS DO ESFORÇO DE
UMA VASTA COLETIVIDADE QUE CONSTRUIU o PROGRESSO DAQUELAS RI:
GlDES.
-

o

ESTADO

DO IGUAÇU, os .HABITANTES DAS nREAS A SEREH DESHENBRAl1AS SEJAM

~

o QUE PRopllE

o

Ordem Econômica, fundada na livre iniciativa e na valor!
lação dó trabalho humano t tem por fim assegurar
a todos
exidtência djgna, cDnforme DS ditames da Justi~a social e
os seguintes Drinc!pios:

liA

E·m·,-

emfo:ç1\.o De AUTO~SUF:C:~'lCIA ECO~:CM:C.o C~ PE.::f.a ~ SE~

J1JS!IPIOATIVA

CONSULTADAs. SOMENTE ASSIM

M:T::5 :J~ TUDO, Cjl ?':i:.\'t.DP

W,:M

Jf.

................ ':

ATO lERA LEGITIMIDADE POPULAR.

CP:}.f~C C~ NO\'üS ES'iÂllGS

1'.

:l~ii POi):: 5E;::I-U,'!

;..J

~;:

i'

AVEXTl.mf:R1S..iO °OL~T:C(). 'DEVE S~R rUm~.f:.I~.1__~.~_qS~:S S~~Ei<.lS_
C!)'~n:l;O;:s

JE AUT!:_.s:JF:~"C:~ ECll'cO'''-C;

c/: , hLÉ1.:...cE

L"~" C('NCiVTAno

(lfi ~E:>:~D

f

A SE? :,.,n.CIP:ls~:c :lQpú_

EvlD:::Nn....:.:,nEI'I'::·HE. I'):SU\..i'tCC i)!:. f,

S~R,

:::n

CÚNSULTP. ?L:::'}:5-CJí-S::~:!'.

~U;";'D ~s ?COLLAt O:.;;;

~NvaL\.o.OAS.

•

AiJ~Hrl-'i, O::~JIC IrO !)C5S~~ COõ'['::OES :::COJôM:C;S.

É JUSjJ l)1.!t: ;, C;::l:P;C~O

r·e:

:~o

r:tF:c:TS PÚ~L:COS.

A NOSSA EHENOA.

.

Tendo em vista q!le. entre estaS entidades, existem as de c!
reter privado, cprno o Serviço Nacjonal de Aprendizagem Comercial
SENAC. Serviço Nac10nal de Al?rendizagem Industrial _ SENAI,
serviço
Social do Comérclo - SESC e Serviço Soc1Bl da Indústria - StSl,
com
relevantes serviços prestados à classe- dos comerciários e dos
indu!.
triarios nn campo do ensino DroFlsslonalhante e'da assistência social,
a norma do art. ~ rerlete tendência estatlzante inconciliâvel com tt
Pfinc1Dio-mór da economia'brasileira que, segundo o anteproJeto con!
tituc1onal, funda-se na llvre iniciativa. E, se as entidades
supra
mencionadas constituem pessoas jurídicas de direito privado. é curial
concJul!lllos Que qualquer tipo de- planejamento, nos ~ermos do art. 244,
ihe será meramente lndicatlvo e nunca imperativo.

.

fl - ''''''';;'~~ ,,\i: -;::-f:::Q;~:~~:~Tl~-;"--·

~A lPOOl99-1. ._.

r.

JAÇV SCANAGAlTiI·-·-----------.)

,:

~:J
COMIS;~~u~;'~'~:;';;;;;~ACfiO
(ifPFt"'=-j '=rI.-.-.--------ANTEPROJETO

j2. § ~

fUNDO NnCIOl~Al

~

._-- - - _. -

AO

DE SEGURIDADE SOCIAL.

ART.~,

EHEf-IOA SUPRESSlvn DO
li 1
I?ARÁCRAro UNICO DO ARTIGO _,.OõS
ARTIGOS S$- E ~, DO ANTEPRDJE1n

HODIfIQUE-SE E ACRESCENTE-SE AO § 311 00 ARTIGO 44.

SE

,-

DE COflSl1TUlCAo

Assumo: DES1INAC1\;O DE COHTRIBUIC~ES SOCIAIS EXCLUS!VAI-IEUTE

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA
OISPOSIT.lVo EME.NDADO ART.

".'0/.........1(;.-;.0__

) ~~~

..... .e-I""'.llall"'~...,lla

coHISs1to DE SISTEMATIZAÇ1to

§ 3; - o~ ESTADOS PODEM IMCORPORAR_SE ENTRE SI I ,SUBDIVIDIÁS~ ANEXAREM A OUTROS ou FORMI\REM NOVOS

ou OESMENBRAR-SE PARA

r$~IÍ' 'iJ~7> 9~7-e

ESTApOS, HEDIANTE APROVAÇM DAS POPULAÇOES DIRETAMENTE INTERES-

9111)

JUSllrlCATlVA

SADAS, POR PLEBISCITO, DAS}SSEMBLE1AS lEGISLATIVA, E DO CONGRE2,

50 NACIONl\.L POR LEI COMPLEMENTAR E SEM ONUS PARA UNIAo.

SEQU~NCIA ONDE A SDBERA
A fONTE DO PODER,ANTECEDe A SOBERANIA DOS RE:

PREAMBULO DA NOVA CONSTITUIÇ1to DA UMA

NIÁ DÕ POVD aUE

t

PRESEtlTANTES ELEITOS.
JUSTO ~ PORTAllTO, QUE o POVO SEJQ, O pRIMEIRa CONSULTADO
NOS CASOS DE FORMAÇAo DE NOVOS ESTADOS E NA:D A ASSEMBLÉIA LECI§.

LATlVA' CONO CONSTA ND.§ 3ll.
AO SOLICITAR o ACRÉseIMO DA EXPREssA0

ti

SEM ONU5 PARA

UNI1I:o .. NADA MAIS JUSTO QUE. o PAfs NA:O SEJA SOBRErARREGf\DO
FINANCEIRAM;:N1E AINDA MAIS paR AVcNTUREIRISHOS poL1ncos E
SIM F'UND:l.OO EM REAIS E CONCRETAS CONDIÇDES DE AUTO-SUFICI~NCIA
ECDHOMICA DA REGIAo.

Inviab.1liza-se, portanlo. a administração
tripartite, po!.
que se traduz numa lngerên'c1a pe;rmanente do poder govername~tal
que
se choca com O caráter puramente excepcional da intervenção 'do Estado
·nâ socledade btasilelra. assim .def:inlUPnt/art. 211"3, do anteprojeto.

,!~DA 1~~~' .

'r

Constltuinte

Esta abrangéncia conrere âo dlsposlttvo um ~ ~
k. inconciUável com os princípios gerais estabelecidos no arto )06 1
do ·antepT"Djelo. Sendo este reprodução do BIt. lQ, do anteprojeto da
ComisSdo da Ordem EconômiCB, incumbe a imprescindível adequação, nos
terlllos do arL 23, § 29, do Reg1.lILento da COlllissUo de Sistematizaedo,
de vez que o texto a ser suprimido por emenda é oriundo de outra Comissão temática, que examinou a Ordem Social.

Se o

.rt.~ sup~.

rererltlo. g.r.llte o primado ti., livre

iniciativa e l considerando q.ue as illterretêncins do
Estado na vida
eC:Ollômlca do pais têlll conoloçOo pursmenLe exc:epd onnl, t,go pode pretender a PrevitJi:ncJa SociaJ Dproprjar-se de conlrJlJuJr.bes
socJaJs
,que se destinam a entIdodes caIU personolldijd~ JUI !dlca tle
tUrello
pri vad.g... -

r=;~~;--'

ELIEL ROoRrGUES

cç;:;'~6!ãV

o dispositivo incorre em e)tcesso, ao se fererir a todas D!it
contribuições sociais in1õbturdas pela Ull1áo.

JUSTIFICATIVA

o

301

dE; mercad~. Além disto, cumpre observar que o art 'I!iB' corrobora
osl
c.!inones fundamentaIs da atlvidade econômIca inscritas no art. :J06, 80
prever que as funções de controle planejamento e fiscaUz:açllo
ser§o
jmperat!vas para o setor público 1 porém meramente indicativas pera o
setor pritado.

lo princípio geral acima invocado nao pode ser maculado pelo
p.t1ncipio especial contido na aHnea "p", do incIso IV, do art. 18,
que, em fórmula tripartite, prevê a partl.Cipaçllo do Governo nas ent!
dades de orientação, de formação profissionai. cultural, recreativa e
de assistência social diriglda aos trabalhadores.

M::"V'1S UN:DM~::: :::::flZ'~ DES~ES~S $'J

l::R~R;Q F::::::"AL, (lOTPI)Pi-I.E\~i;:· cU:~aLiO SE allsce. r.-. a:,",:o'I$;;~O !lOS

~A lPOó202·8

.

Logo, foi instituído, pelo anteprojeto da Comissão de 5ist.!:,
~ matjzaç~ot à pr1nc!pJo gera] que acolhe a concepção prlvatlsta na Drl, dem Econômica, baseada na livre iniciativa e nas regras da
economi~

JUST:F:CAT!VA

701 uma ConDUt-u;nte - .. da 1946 - que e:t1nga1u o anti- ,
80 ~1TJ.tár1o do Iguaçu, oob gQra10 protestou de ooua hald:tan:r;;,o,para' t

AN

"'CY ;0< ":"TA

-['J .

~&B,~~o,G~~ba, G~ádOS~,IpUu, I~,~,

.!%IhO, Pililio1ro Preto, P.1ra:tuba, Ponte Serrada, 1?reaidente Caste10

I,RfI

f:!.-

lEPROJETO.

J:ta. J:t8piranga, JaborJ, J~aba, .to.cerdÓpolia, 1taravllha., lIodelo ,

NADA MAIS DEHOCRAnco QUE, ANTES DE SER CRIADO

-,

COMISS~O DE SISTEMATIZACÃO

sso A UH OIREITO

•• ÃIlhOD, EMaa ~UDD, :FomoDQ. 40 OoB1:e, :roa do Iguaçu, Prnno1eoo
, De11lrão, Gua!ra, Gunran1Ilçu, I1;apO;Jara.elo Ooste, JaBU1tao. LarBnje;l
ma 40 Su1, ~.1nha. 1!m'ochal Cân4140 licndo.tt, l!azoJ.Ópolla,

í

N~}\ TJ:MPOUCO

JUSTlF ...C ATIVA

'br1and, JIBrraoão. lJeu. Y1Dta da I.pareo14a. ~ 7.. Caf'eJ.ina.1a.,
tnaoJ.o. Capuito r.oÕ01aJl1larquos. CapllllO_ é..........l . eattulduws.cóu
.&au1.. Chop1:az1.uho, 0l.e1o'lt1Dnd:la,

apropriação das cont r-Ibdí.ções socLa i e que as sustentam pela Pr ev dãnc Ia
Social constituiria abuso não compatível ecm o modelo sócio-econômico Que pretendemos abraçar, devidamente previsto nos dr spcs It.vos do
anteprojeto a que ora aludimos 1 e cont;a os que i s não pode haver nOL
ma col1de~te, sob pena de flagrante ancoerênc.í e do futuro texto can.!
í

~

A LIBEFDADE"DE PENSAMENTO E

§ 17n1oo- O Botado 40 1'gusgu. COJ::1N"8ondérá área. doa :..
D.toa1D Eotadoo 40 Paraná o SlmtB. Catsr1m, cOl1f.l't1:tu1nlMtgn1ntoo Eun1à:!p1oBI do

PENSAI~t:N10 E DAS ARTES,

CRIAR EIJ,9AR'AÇÜS DE QUALQUER I'{ATUREZA À INTEGRIDADE A950LUTA

.~. - ~tro ao lllO Coonto • ol_tol di"" .ia aa da prcx:mlgação doata Const1:tulÇão, a Justiça E1u1tC>r81 real1Z3nÍ
consulta p1ebicc1'fk1a '3~to ào populaçõeo 4h"oto::xmta envol:v1dBs ,
para 4eo1air DObre a cr1ap&o oa ZJiio #40 i:otado do I'gl.8Çu. 'bem eeae a
reopeot1ya cal'1tDl.
JDeJ:\brQda. dos

A. EXPREssA0 DO

VINCULADA

lllspoo1goos !l'ransu/idas ao ""tal"'.!!

seguinte, artigo,

ár~'J assistencial em suas experiências vi to r os as , pelo que a

LEI NM PODERA IMPEDIR O LIVRE EXEActCIO DE PRonsslio

tEE'o/'un'rlc.~io,

uJ!EJDA
D1Sf'rtSlTlVD~.

Axt

Sl..PRESSI\f1'l

~

St.prlrna~se, da redaçã; da letra nfll, do inciso 111 I do attigo 13, do
anteprojeto constitucional. a expressão: "cOC'llOrtamento sexual"
JUSTlflCAÇAO

Inserir 1 entre os direitos e liberdades fundamentais, os homossexuais,
é a mesma coisa que ~dmltir-se o joio no neio do trigo.
mio se trata da necessidade de respeito a una característica normal do
ser hunano, l:00I0 a cor, o sexo, a raça, etc, ou a l.Jll. aspel:to de ConvJ:CÇ!1lD po-liUea ou ideológica I e sim uma deformação de ordem/llbral e espiritual, repro~ vável sob todos OS pontos de vista genuinamente crist~Ds.
•

..,

Assembl& Nacional Consptuinte

• 025

N50 se provoca a 11:a de üeus impunemente.

A Bíblia se pronuncia sobre o assunto, com absoluta
aa , quando diz em I Cor!ntios 6-9

"Não vos enganeis.

Por outro lado, é público e notório que determinadas entidades re
11910sas prestam se;viços de natureza s )cial a varias ceeaces da socfedade
brasileira, principalmente aquEtlas mais carentes, raaêo pere qual, entend~
mos oportuno conservar a rececêo antes CIlada, para maior clareza dos C8,!!!
pcs socials lque devem ser apoiados pelo Estado, evitando. em ccnseoeêocíe,
a prioriza ãa de outros ee ae-otcs SOciais dp. snnor relevância.

clar~

nem impu-

ros, nem idõlatra$, nem adúl t er cs , nem et emrnaooe , nem ececmt tas I
nem maldizentes, nem rcubaocr es , herdarão o reino de Deus"

Fazemos. P?ls, este apelo, par-a q~e se supm na do
texto
do anteprojeto, a referida expres saa.uoe não se coaduna como sen-

, JUSTIFICAC1\O
Copsiderando que grande parte do contigente de tr~
ba rhadcxe s do País ingressa muite cedo na força de trabalho
e
tendo em vista a grande diver51.Õaàe de atlviàaóes que e>.1gem grê!.,:!
des esforços e prOVOCaJI'l desgaste fislCO e mental, Julgamos ,usto
que sef a zeôuaadc o tempo
trabalho para 30 e 25 anos para h2,
mens e mulheres, xespectavan-ence , para que possam, em pleno
v.=.
gor gozar os benefícios da epcseneaôcea a e usufruiJ:: os
frutos

de

timento da maioria do povo brasileiro.

EMEl'!DA lPOO207·9 '

rryti"MGJ
rrr--------EMeNDA MODIfICATIVA

w~'::&iJ

Cons~itUinte ELIEL RODRIG·~'~~
rrr-----'-'--t~~.. i.'~/CCI"'.h/l~.Co~,'lio

tI CDMI~1l.D

De: SlSIEMAllZ.tlÇAO

m ..,"''''''"•• - - - - - - - - - - - - ,

CcvJ oG/q

,,-,;).,,2,,)

do seuRtrabalho.

f

EMENDA

Dispositi vo emendado

JL

SUPRESSIVA

P:!MDii:J

~

Art

~uprima~se da redação da alínea I, letra "e", inciso IV,
do nr t; 13, do Anteprojeto Constitucional, o trecho f inal, onde

DISPOSITIVO EMENDADO Seção VII do capítulo IV (Do JudlcJ.ário)

De-se ã secâo VII do capitulo IV a seguant e redação

f3V';&mJ

COHlSS1>o DE. SISTE.l-V\TI7.Tl.CÁO

se l~
~qt.Je

Art.

- A
1
II
lU
IV

não terão caráter de censura", ficando, o reteraco dispositivo
legal em <3 'ieguinte redação

Juat rce EleJ.toral ê composta dos seguintes órgãos.
_ Tnbunal Supe r-aor- Eleitoral;
_ Tribunais Regaonaa s rne i rorars ,
- Juízes Elcitorll1s,
- Juntas mei eera i s ,

Acrescente-se ao Art

Art 13 _

J} todo cddedâc

IV -

ã

e)

" - As diversões e os escetãcutos públicos, incluídos os pr09r~
mas de televisão e rádio. trcen-sujertos às Ieas de proteção da socíeoeoe

seasenta anos de adade , de notável saber Juridl.co e l.1:l.bada r!
putacâe ,
- Haverá um 'l'r abuna I Reglonal hleitoral, na t:JpUJl

de
cada estado c no Drs t r i t c Federal, integrado por nove membros,
vit-alíc.los, nomeados pelo pr-es aôemc da República, depoa s
de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasilelros natos,
maiores de trinta anos de idade, mtegrartt es da carreira
da
Justiça Eleitoral:
Art.

Art.

- As funções inerentes

â Justiça Eleitoral de

aent;c das JUntas eãevtcravs ,

Art.

meaos com que prover

JUSTIfICAÇ~O

-

- São assegurados aos membros da nag i stra tura eleitoral

l.nclusive o crltér10 de tlroVimento dos primcu'os cargos
Cl.OS nos '1'rl.bunais Ilcgl.OIUlJ.S

Art.
- Os Te~rrl.tõrios rederais do Amapá, noralma e
Fernando
de Noronha ficam sob a Jurlsd1ção, respectlvamente. dos
TnbE
na;r.s Regiona1.5 Ele1toral.S do Pará. Amazonas e Pernambuco.

JUSTIFICATIVA

aqueles direJ.tos.

céus. Não pode continuar. Urge resove-).o.
•
Há duzentos anos Vive a Humanidade o Ciclo das d~

costumes cristãos.

cfaeacõee formaJ.s de

o problema do menor é um escãndalo que brada

I! preCISO manter_se elevado o nível desses programas e diversões para
O bem do país e da sociedade ..

direi~os.

Há que pensar, com

eequcarneneo ôeeses dire:l.tos.
Dire1to sen ação não é direito: é

urgén~ia,nO

aJ!

_
reivindicaçao

de direito O que confere efetividade ao direito é a
existência
de ação que converta em realidade O que torna efetivo um direito

Uma nação só é f or te quando são f artes oS seus valores
morais e esp r Iuuat s
í

é a possibib.dade de obter urna sentença de JUl.'Z que o assegure

As civilizações têm decaído não por falta de valores
culturais de seu povo, mas pela decaóêm::ia dos valores
se

gue mande respeitá-lo, gue ordene o seu atendimento.
vamos craar , por Via ccnat.a.trccxo••ea , o d'J.reito de

or-dem moral.

ação, o direito de agir 9m favor do menor comprovadamente abanaS!
nado, comprovadamc.nte carente de .recur-acs e meios com que se p r 2
ver dos dirc1tos fundame.ntni5 da pessoa humana - mcz-ad La , alime,!!

Nos aspectos político e I a Loso t iCO deve ser

vitaU:
-

ação

Permitir que os espetáculos públlcos e as diversões fiquem sem um ~O!l
trote de proteção à sociedade, é ceixar-se em aberto a possibilidade da Irwasão, ceoa vez marêr, de fatores oeseqreçaoores da moral, dfl ética e dos bons

todos os da.reat.os e garantias pr-evrs tos nesta ConstltulÇiio.
Art.
- Lea Complementar defJ.nuâ a competênc aa dos
daver scs
órgãos da Jus taça Eleitoral, sua cr-gam aacâc adminlstratlvo, ca r're rre e dema i s assuntos aner ent es ao respec t ivo funcionamento~

é parte legítima para propor

JUSTIFICAÇÃO

pr imea ra

Ins t.Iuc m sc r Jc cxcrc rda e pelos Juízes I:1citornJ"ó nn fOTJlItI ucr,l
nada em lei complementar.
Art.
- A lel. crdmãr-m disporá sobre a organuação e Iunc ronn

I, a seguinte

públ1.ca condenatória contra a União, ou o zs caôo , ou o MunicípiO ,
a fam de compelir o réu a prestaJ:: morad~a, alj.rnenta~ão, vestuário,
educação es sa.s eêncãa médica e trabalho ao menor de 1B anos de id,!!
de que se verJ.f1.que não pos sua-r • por si ou por seus responsáveis ,

a) ••••

Art.
- O 'rr-abuna Super-ror- Bâe a t ora I conporc.se - â de sete membros, com mandato de doze anos, nomeados pelo Presldente da Re-,
públlca, depo i s de aprovada a escolha pelo Senado Federal, de!!.
t.re bras rf e a.ros natos, com mai s de t r m ta e' ClnCO e menos
de

~dO capitulo

alínea.

I - 00/

ã

rvr e

a

exp r-es.s ão do pensamento, mas nunca deverá haver a pe'rmissão
par e exterl.onz.ação de pr ãt acae que ofendam a dignidade h~
mana e seus vaj ores morais e esp r Ltua í s

tação, veseeãeac , eôucaeãe , saúde, trabalho.
A Norma que sugerimos é euec-execuuãveã , ApóS a pr2
mulgaçâo da Const.l.t·uiçáo, todo cadedâo pOderá compebr Judicialme!!
te o Poder Públl.cO - ..federal, estadual, muniCipal - a cunpr1r o seu
dever para com o menor. RecuseMos desde logo o argumento de
ordeM
ac1minJ.stratJ.va e financeira, de que não haverá dinheiro Há, e hav~
rá, sim Haverá dinheiro porque a ordem das prior:l.dades se estab!::,
lecerâ de forma racional. O espectro das ações Jud1.ciaiS _
milh,2,
res de ações - oprigarã os 9ovprnos a ordenarem as suas
próprias
financas. e a se aparelharem para cumprir as ordens Judicials que a
eles serão dirigidas do.t:avante.

í

Permí til' essa abertura e deixar brecha para o assédIO
terrível das forças do mal, que levam à desestruturação da
humanidade

Não pode haver liberdade sem responsabilldade,nem d.!.
rei tOS sem deveres.
Pareceu-nos, portanto. muito oportuno e prudente
o
disposto, pelo Relator, no' Art 409, onde trata do controle
dos meios de co'tlunicação, com vista à proteção' de
valores
básicoS da sociedade

A instltuiÇão da Justl.ça Elel.toral no País constl-tUiU um
avanço democrátl.co )ã que teve o mén.to de cOl.bu as f!"Rudes até cn
tão generalJ.zadamente praticadas.
Tendo em Vista a especl.abzação que a matéria eXige, a_
brangendo não só aspectos eleitorals prOpriamente dl.tos, mas igual
mente pen;:l.l.S e adminlstrativos, entendemos necesslÍrl.o a lnstituci~
na1J.z\lcão permanente da JusÚca Ele1toro.1. Ressalte.,-se que o apnm~
r:uncnto UClIll.H,r:ittt.o lcv,lr:i, 0,0111 UlílJJ.ÚJ, .1 um cr~"t..cllto Illitllcro
pleitos, com o consequente aumento do volume de causas afetas a e!

11;

ta lnstânc13 judlnâna.
Convém :recordar que, nas épDcas eleltorals, a JUst1ça C2
mum Já não é capaz de arcar com todo o enorme Contingente de feltos
sem o preJuízo do normal andamento das causas cíveiS e
tornando aSSim ma:LS mor,oso o processo Jud1ciaL

CTl.l\linais.

EMENDA 1P00208·7
[!Jsenador LOUREhBERG l'U:vES

;;~""1.

cr;,:~:~

~'~60J

=---

~.U •• N~ ..

"'c.;h

312..

Dá noVa redação ao arb.go

~

•

pry~~;'~
,~(~•• ,Q,<C.. ,•••o/JU.< •• ,••• Q

tJ

comssÃO DE

,

SISTr:~1ATIZAÇÃO

_

Acrescente-se ao Art.

ÕO Ant.eproJeto õe constitu:l.çat)

i tem V com a seguinte redação.
Art. 378 - ••••••• omiSSiS

I

3ff~

capítulo lI, Se~ão 11 o

v - ~p()sentadOria para as donas-de-casa e

VII - Valouzação do Trabalho

flM!'~6(ã7J

campon!:,

JUSTIFICAÇJi.o

A J.nclusão das donas-de-casa e das camponesas
A atual Educação Brasileira é

EMENDA lPO0206·1

1!J

P=;:~;~

Con<Ululnle ELIEL ROO'lOUC5

1:;:-;'~;z;;J

r

EHENOlt ADITIVA

5!t.

DISPOSITIVO EMENDJWO • Art

conservaó~ra

e el).tista e

não admite quaIS.u.r referêncl.a ao trabalho, a não ser em escolas a}
ternativas e de perlferia
Na no\a consbt;lição, o TRz"BALhO deve ser inseri~o
CapitulO da Educação, cano UI'l àe seus principios e
mento de formação geral do ser humano

tOI"lado~co-o

ele-

~

LOUREtH3ERG NO\ES ROCHA
Senador Consti tuinte

i!!fr

. Inclua-se, na parte final da redação do inCJso I, do art 46, do
anteprojeto constitucional • apos a expressllo, "na forma e nos hmltes da
leI federal" , mais o segUlnte dlsp:Js1bvo
Ilnotadamente no setor educacional. no assistencial e no 'lospit!
lar u•

sistema de segur1.dade SOCial, como di'reito inerente ã sua condição
de co_patícipes do processo de geração da riqueza nacional, tem s=.
do ad:l.ada sem Justificativa plausível, a despeito elos notáveis
~
'lanços alcançados pela legislação previdenciária b:r::-asileira,
que
vem incorporando 9radatJ..varn~J'lte ao elenco de seguradas em especial
nos últimos vinte e Cinco anos - as mais d1\rersas categorias SCCia1S,
a
e)"emplo de empregados dOlléstJ-cos, estudantes e pescadores
autõn~
mos.
1\

zes de art1culação de seus legítimos interesse junto aos

centros

de decisão política.

'~f

•.•

Aos olhos de D::us-que ama o pecador, mas não ama o pecado,deseJando
'I>/~.~"'·~/J~J~.~lJ'l=

COMlSSj\,O DE SlSTEHhT1Z.AÇÃO

JUSTIFICATl ....A

que o pecador se arrepend<:i e viva - tem de haver a distinção entre os qwe pr!
ticam o bem e o mal. A pratica hOl"ossexual esta seiT'pre relc;cionada eM o jui
zo de Deus Uo sér.lo é o problema causado por essa pratica sexual anormal,q..e
1~o cà:AIds
Deh:emos que cada um siga o seu csm.1nho, certo ou errado, como re~
ponsJ'ibilidade individual; jamais poderemos. porem, elar um cunho ele aspecto legal a práticas ab~rrantes como o homossexualismo e o lesbianism?
Obv1amcnle. o loco principal dessa doença está no sexo pratic<ldCl contr~
rio à natureza.
,
As pessoas envolvidas nesse processo chegam ao extremo de perder o senso da vergonha pelo Q',Je laz'; E preciso encarar o aspecto /!lOral da questiio.

aí está o terrivcl
Em que pese a justeza e necessidade do princípio da
separação
entre a 19rcJa e o Estado, não sera demaJs evidenciar a .unportâncH. do tr!
bal'lo que as entidaóes religiosas exercem, em meio à nação brasileira, 1105
setores educacionais, ass~stendais e h,ospitala.es. p.estando sua parcela
de sol.1dariedade ao povo.
Participa"\Cls, portanto. do mesmosentimento que levou os
const!
tu:f:ntes de 1967 a inserirem/no' texto constJtuc!onal • a redação or-a propoE
ta •

presente ":emenda" tem por final:l.dade corrigir e,!

ta s1.tuação anacrónicae inJusta, atendendo a artti9i3 reivindicação
de duàs categorias que, embora numericamente expreSSivas e socia,!
menle relevantes, não d1spõe, até momento, de cana.is e meiOS efic,!

bl compulsoriamente, aos 65 (sessenta e cinco)
para o hOlf'em e aos 60 lsessenta) anos para a mulher,
c) voluntariamente, após 30 (trinta) anos de serv.!
ço para o homem e 25 (vinte e Cinco) anos para a mulher:

JUSTIFICAçno
• PMDB
pr-:'''''''::r
..,,~
CEiO'L

Senador Constituil)te IRAM SARAIVA

~

""'

r.íqueaes natura1s do 5'010, das ut1Jjdades neJas existentes e dos cuÊ·

que apresentamos à ComiSSão de Sistematização
press~es

'fnO/N.Tlt")Çi'''''g,,----~~-------,

Res

aa I temos que ex _

do tipo "no caso de o exigir o Interesse nucdcnc L" e "me...

xistlrem reservas ~o!1ecidas e surfe rentes para o consumo xnternov ,

Acrescente-se ao }.rt. . . , do Capítulo III, da Educi!
ção e Cultura b ítem. V com a seguinte redação, renwnerando-se os s~

s'ão inócuas, porquantJ subjetivas. A lei deve trilhar o caminho

guint~s:

iJ1J~TIFICAÇJ\O

A sugestão

superior;

JUSTlFICAÇJl.O

I

solo, já que é um preceito constitucional a ser preservcdc aquele s!,

da

gundo o qual as riquezas do subsolo pertencem à União (Art. 312

do

Anteprojeto de Const!tuiç50).

tros.

i

•

de Norma Constitucional de nossa autoria

~~caminhada ã 'esta ~omissãp e ~ã~ acatada, a xepete- " pe re a

inve~

r.T----------n·"..lJg""II:.~h-----------.,

tidura no ensino superior a seleção será feita através âe avaliações
aós currículos e notas".
A melhoria da quálidade de ensino permitirá a
s,!!
pressão do vestibular, tão desacreditado como cr1tério de medida de
-capacidade int~lectual a n{veI de conhecimento.
•
Ao longo dos anos ~ntóu-se no .Pais uma
verdadeira
"indústria d.o vestibular", que, além de propiciar as incontávei(fraE,
des comprova,das, privilegia,as classes de'~nda mais favo~cida,t:' em
detrimento d~, capacidade !-ntelec.tual, da vocação potencial e do ....spr,g,
veii:amento escolar.
.
. Esta propositura visa mo~i~icar, desde os primeiros.
encs de escolflriàade, o vicio que o vestibular impõe às pessoas.
~
nheci.rnento imediatistas, sem consistência, falsa visão de cultura
I
inversão dos valores que só são adq~i1;~dos com o correr dos anos
estudos.
1
A n!?va metodologia de en~~rã, obri9-at~riarnente,~
preparar o educando para o terceiro grau e nunca submetê_lo ao apren
c1izado de provas de conteúdo meramente momentãneo e que na Uni\ferai""
dade só ácaharã formando péssimo!?~ ....P*e2~rados profissionais.
-

l::MENDA SUPRESS!VA

Disposit!vo\emendado:

Inclua-se nas disposições finais:

.,;i1-

Art

Art~.f1'

.
JU5TfFICACAO

s~~eiramen~ favoráveis -à livre associação profissional ou si!!
dical, vedando:si- ao joder PÚblfc? qualquer interferência na sua organização
Achallbs ser legitima a def esa dos, direitos e interesses da categoria, sejam eles coletivos ou individuais

I.

d,,-,

COO\

te,

'~Ed.l!l/cou'nJ~'I""cn'ulo

r.r

--.

'r:uDllw""'eA;l o

DISPOSITIVO EMENDADO: § lrz

r.r:---------_Tr"..II~.l'''CA~iO
Modifica o item "a" do artigo
Art.

e suprime o item "b"

i:liiIS •••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••

"a" - com trinta (30).-anos de trabalho;

b'()/f

do Art.'29'

JUSTI?ICACÃO

Não há razão para desigualdades de direitos entre ho-ner-s
e mulheres. A aposentadoria deve ser um,; só, independente de sexo.

A lei reprimirá a formação de monopolios,

cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder econômico,ad'll.!.

~ A lPOO222-2

tidas as exceçjfes previstas nesta cowtitUiÇão.

o jovem de hoje em dia é bem informado, e, por isso
mesmo,pode e deve participar mais eea.varsenae das grandes
dec.!.
sões nacionais, inclusive da escolha dos governantes e dos repr=.
sentantes do povo nas CaSaS Legislativas. Dai entendermos nece~
sário inserir-.se no.. texto constitucional, a ~er elaborado, dispÉ.
.itivo que consigne a redução da idade de dezoito (previ~ta ru:y'
texto atual) para dez:sse.iS anOS4
A redaçao que sugerimos aos il\tstres constitu.irn-;es
.tender~ aos anseios de seguimentos 'que,
até agora, tem si80 e?:.
clui4os, indevidamente, do processo político nacional, notadame!!.
te o. jovens na -faba etâr!a meneãoneâa,

:1;

~e")ador Cid Sabóia

de

I:-;;':;~"--J

CA~~;alho

JUSTIFICIlÇAO

f'T3õ/o~7W

A supressão- do terno "oligopólios" resulta da .con~
lUl0'1~""o:.;ic

t.et açãc de que a economia moderna é tipicamente oligopolizada Não

kcva reda-ção para o artigo .J}!E!:ç2tft

é a existência de oligopólios em si origem do. abuso do poder eco-

uma

nômico.O oligopólio é

.

v

expressão do poder econômico. E

legisla~ão brasileira não é contrária ao poder econômico, mas,

121ft

a

Art. ~ - Os invesUr- en toa públicos constarão de paar-c plurianual
ordenado era lei que co-rtezâ diretrizes, obJetivos e netas para o de senvcâví,.. ~nto, Justiça social e redução graduada das desigualdades.

e

'

somente, contrária ao abuso do poder econômico
Neste ascet.o, pode-se

iPlspir~r

tanto na Constitui-

ç60 de 1946 (Art;..14B) quanto na de 1967 (Inciso VI do Art.157) .qce

tS'~~;'=:J I

Senador Constituinte IRAU SARAIVA

.,

conrssão DE SISTEllATIZAl;Ao
Altere-se es redações da al!neas !!. e

~

rr-,"~n''''--=;I

G:.:'_ ~

es«

O § 19 do Art.3:iO passa a ter a seguinte redação-

t1USTIFlCACliO

_

-----.----..,J.

"§()'1

d~

§ IR _

~~~W!=!L-,"",

,.,••

SENADOR crp SABOrA DE Cl\BVHEO

- - - - - - - - - - - =,

t-lÕDIFlCATIV/l

EMENDA

Acrescente..se ao Art.
, Capitulo V ,-;seç~o I, ,aos
Direitos Politicos, a alinea !. cqm a seguinte redação:

:il
•

t§j'''67ã?J

COMISSnQ DE SISTEMM-IZAÇAO

COMISsAo DE SI5T2.'1ATIZAClio

têm direito a voto os ~rasileiros maieles de
eeeeeas ,nos, na data da eleição, alistados na forma da lei.

~A lPQQ22l.4

er=';;zjJ

TRIND~u~~~

CONSTITUINtE ERALDO

r~

e)

Deve-se respei.tar os direitos adquiridos em matéria de eecsenee
doria, mas na:hipotese de ':S novas disposiçoes beneficiareI!. ao~ requ;
devem ser apj.a.eedas de imediato, com a adaptação dos processos
,!!l\ curso.

I rentes

Contudo, assegurar a essas organizaçõ2s o estabeãecíbentc de relações
organizações sindicáfs internacionais é tirar-lhes o aspecto nacionalil?tão irrportante ao sindicalismo.

fMErID~ lPOOal'H~

'EnOllu.. ""'AÇi ,"",-..

j'USTIFICA,cKa

A possibilidade que se abre, pelo citado dispositivo legal, de fili.ê.
çêo às instituições congêneres internacionais,pode conduzir à cetcmeçêc e
inautentici~ade dos sindicatos, [eoeraçzes e eonteôerações nacionais, sojer-.
tas que f Icerão a injU(lções até mesmo de natureza ideológica

f
,-

.Os ...processos de apose~tador1aora em tramitação, fundados em lei
\ anterior a atual Cons.tituiçao, serão resolvidos de acordo COM referi'I das leis e, na hipotese de beneficios, de conformidade Com os novos
I princí.pies aqui contidos.

Suprimu-se, .do eqteproje to constitucional a letra "h"l inciso IV,
do

e

.J

o direito de navegação

A presente emenda elimina o usufruto exclusivo do suE.

. isonomia, evitando conceder privilégios a uns em detrimento de ou _

v _ a seleção para a investidura no ensino
será feita através das avaliações dos currícul.os e notas;

r.r

scs fluviais, ressalvado

A supressão da Art. 434 decorre da E!renda ao l'.rt.432'j

E.

"'omitem a expressão "oligopólio"
Procura-se, com o teyto aqui proposto, uraa r.:!dação J"Lais beeve , re!,
peitando o nesrno aen ta dc ,

tçi~';7âlJ
iJ56'

de Art. ii1*t,

Capitulo lI, Seção II.
~ -a)'

tJ--;:;~;

C:=0m trinta anos de trabalho para o homem;
EMENDA MODIFICAtIVA

b) com vinte e cinco anos de tra,pallho para a

DISPOSITIVO

m2.

EMENDADO.~

lher.

I

O Art.

i

JUSTIFICAçJ5;q

tr!

<!'u

~

Art.

~

-

~

r.r----------~"""w
....· ,.,-----------...,
Dá nova recaçiio ao "caput" do

-

São nulos e extintos e não produz.irão

jeto o domínio, a posse,

Art.

uso, a ocupação_ ou a concessão tle te.!:,

O

lmteprojct.o do :Re-

,zf,z.
~

- O Cõdigo de Finanças disporá necessariaMente

sobre~

ras ocupadas pelo9 índios ou das riquezas naturais do $010 nelas
eXlStentes.
JUSTIFICACAO

Suprimimos a expres5'io "ainda que já praticados"

traba1ho.

uma vez que, lato senso, poder-se-ia invocar um direito datando

1~~1~2J.5,OJ

(!J CONSTITUINtE

artigO~ do

lator.

efeitos jrrídicos os atos de qualquer natureza que tenham por oE,'

balhadores dopa!s.ingressa ltlUrto cedo na 'força de trabalho e te!!
do em vista- a grande diversidade l!eI'ativtdad~s que exigem grandes
esforços e provocam desgaste fisico e mental, julgamos justo que
seja redu:ddo o tempo de trabalho para 30 e 2S ·anos para bomens
e mulheres, ;espectivamente,. para que possa:rn, em pleno vigor, g2zar os benefícios da aposentadoria e usufruir os frutos do
seu

=7

120-;'~'6JEJ

do Anteprojeto J;fa Comissão

,
passa a ter.a seguinte recaçêos

~.26

•

Art.
Considerando que grande parte do coptigente de

.qU

ERl\lDO

da

TRHl~~~

r.r

A

EMENDA SUPRESSIVA
~~

DISPOSITIVO eMENDADD: Art • ..-. do Anteprojeto de

Suprlmtr-se do

supress~o

~enção~da coerência,
fElID/'UUIrICA;h

(l CONSTITUINTE

~onstituição

,

I[JCOI~ISSAD DE

ERALOO

E~ENDA MODIFICATIVA

OISPOSlTívo Et-tENDAOO:Art

rBs indígenas somente p;,derão ser de.senvolvidas,· como privilégio dà

ine~istireTn r!

servas conhecidas e suficientes pata o consumo interno, e explorá -

veis. em outras par.tes da terrJtdrJo brasileIra.

I VFL":J.
~nA
p?õJ6 Jã7l

TRINO~~E

---,

r.r----------lUl0/Jlnnl'II:.IGl.!-~----------

Antepro~eto.

ios e o~ aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em te,!

~

que ~ropom~s_ modH!cação do Art.43~.

,~ul••/CO"'UIIII"'CI"'ní~,·-_ . : SISTEMAlIZAÇno

Art.1:i - A pesquisa, lavra ou exploração de miné-

União, no caso de o exigir o interesse nacional e de

já

'do termo tldo subsolo" decorre da man.!:!,

!_AlPOO21~.t

_

Parece-nos dis?ensãvel a refel;ência à futu:r:a lei co~ple
mentar q.Je aprovará esse código.

época do descobrImento". do Brasil,

Dá nova redação ao § 4ç do artl.go

toro

"'.:".

Art.

Art.

::t-

a ter

AnteprOJeto do Pela-

, ,NO

~

'SU$

O Art. . . . passa

~ do

8 seguinte. redação.

I1

As terras ocupadas pelos índios são desU;.{

i

nadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o ustlfruto exc1ush'(l_ d.J; - 11

-:;:r.l\ •••

, § 49 - O órgão Jurídlco da Fazenda Füblica F'eceral atuará
jUd:l.CiaI1r.ent: na cobrança de créB.ito tribut~rio e !las causas referentes ~ lllateria fiscal.

.

I

JUSTlflCAÇ'O

Um dos pressupostos da liberdade é a garantia de qUI!'
! ela não deve invadir ou v~olen"tar a Llbe s dade dos outros.
,
As cenas' e 5e>.0 explícito, sem restrições, podem r!. '
presentar ví cr eçac à IntLldade do lar e eos valores que fundamen-,
tam nossa hist6nca forrnlç'ão familiar e cr-Ist.ã,
•
.
..
Daí a presente Emenda, que esperanos seja
acolhida

Na atuação prevista nesse parãgrafo é evidente que os Procuradores da Fazenda nacacnet atuarão em defesa do }linistérJ.O da Fazenda
o.gue v~m, a:iãs, suprir una grande falha até aqua eXlstente. A refe
r~ncia a lmiao não parece alcançar o espiri to da cHsposição e, ao Ln
ves d,e se mencionar Ninistério da Fazenda, cpanenos pela
e;.,.'Cres!=:ã~
Fazenda Públi.ca Federal, haJa vista que nenhum J'lillistério dev~ U:ar
cong~lado no te>.to constitucional, exigindo-se xercrnes da cer te Ha
na sempre que for necessária una reforna adrniJ'lJ.strativa relativa
e"emplo, à denominação de pastas.
I.

por essa douta Comissão.

00;

Jl11lj'Assistencia previdenciária à muber dona de casa"

A extenção do direito prevfoercíérac à mjlher de-e de casa é
medida de impostergavel adoção, como forma de rortaleciaentc da fam_Ea e de !.
perreiçcerentc do direito social brasileiro
•
Entendemos que se trata de aedrde atI:;oluteme"'lte necessaraa t
pois posslbilitara a rn:..lher escolher, livremente, permanecer .treaeit-e-cc
no
lar, em ativ~dade coresttca, ja Que o drreatc de opção é un dos mais sagrados
numa soeíeoeoe democraticamente orcaruzeoe
A univeJ;'sal12açãõ da prevtdência social é matérãa cce se inseje entre os drreí tos hurranos funoe-entars, pois quanto maior for o cante de
prbteçêc social mais próximo estaremos da .afJ.rmação da dignidace da pessoa hu-

Dá nova redação ec artigo

ft-f do hnteproJeto do

EMENDA ADITIVA

~1J1i

Artigo ~ - Compete à FFocuradoric:., Geral a defesa jud1.t:.ial

e e>..traJulhcial da União.

o fato de se mencionar no te>..tÇl a Procuradoria Geral da Lnião
resulta, fatalmente, em sua criação, sendo ple'1a-nente di spensê...el
a expressão "é in5t1 tu.íôa. ~. ",

•

DISPOSITIVO EMENDADO. Art19.0

M.:z~

16R..

mana.
Segunda ccoceiteencs, o trabalho dceestfcc é tão di?10 e necessérao quanto outro qoelqoer , e a não exterçãc da previdência sccíe; à 00lher dona de casa, aquela que trabalha no prcorto lar (isto é, não se faz refe
rêncía aqJ! ao esoreçeoc ocnestrcc, ja incluído na legislação previde:idár~ar;
significa discrirn:lnação inaceitavel
..
_
•
Deve ser Jenoreoo ainda de QUe o sistema prevíoercâérío ~nãq
ecrreré' Qualquer Hpc de abalo financeiro com a extensão aqui preconizada, po.!:.
que a mulher dona de casa passará a ser mais UIl contribuinte aos cof=:s da Pr~
vidênc~a Social havendo, portanto, contrapartlda em relação aos benef..cios
a
serem prestados
Trata-se de prcvrcêncie oue irá ao encontro dos anseios
de
centenas de milhares de mulheres donas de casa que precisam contar CC"i Uil SlStema de segundade social, oenoo-Ibes maior tranquilidade e segurança em relação ~o ru~uro.

Relator.

,

llZ10/~"lr".;Xo

Ihc1ua-se no § 1" do Art.
to o seguinte Inciso, mantendo os demais:

""'t. __(~

~

.,

do ent eprcje-

,."

§ I'

" ..

,

..

1-

plII-

IV - O Presidente do-supreac Tribunal Federali

vVl-

VIIPor outro lado o texto do artigo 190 é dúbio em face da
expreeeâc "sua defesa Judicial e e;.,.traJ1.IcicJ.al", que tanto
pode
ser entendida cor.c õ_o próprio órgão COi'lO da União. 1'elnor su?r!rli !.
se "da União" após Procurad~ria Geral, a fim de permilir uma red~·
ção mais clara.

VIlI-

rxX-

JUS1JF'ICAÇJiO

EMENDA lPOO226-51

EJ.aKlJ\ ADITIVA

/:l

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTlGD

'1f

Sistematizar é tornar sistemático, ou seja,
estar coerente com determi.ngda l i...nha de pensamento e/ou ação,

UL
trctua-se no Art.

~

U Presidente do SlIpremo Tribunal Federal
~
a autoridade méx.íma do poder~Judiciário e- o terceiro na
sucessão
do Presidente da Repúblic8", quando qe seu impedimento,
ausência
ou vacância.

do anteprojeto, o seguinte dispositivo:

liA certaoãc de óbito será rcrrecioe, inteiramente gratulta ,
punivel de lei sua cobrança a qualquer título"
Inclua-se nas Disposições Trt:l'"si tórlas do ;'ntep.t"oJeto do Relator, o se~\iinte texto, extra.ído do AnteprOJeto da Comissão ?ro ...i s§.
ria de Estudos Consti eucãonea s (ProJeto ;.fonso ;'rinos) •

Por outro lado, as crmpe tênc.í es do Conselho
da República envolvem pronunciamentos referentes a questões de re-e
levãncia nã~ apenas ..eolítica, mas de g~de conteúdo jurIdico, na
sua máxima eepresaãd. a Justtlça. E quem melhor que o representante
supremo do Poder ~ufhciário para compor o pensamento elou a
ação
fundamentadas nos mais ej tcs conteúéos de Justiça.

firnUl5 Iffill.F,i!I n:::!AIÇ~Ji:OJ

Em que
todos são iguais perante
cas vere rrceoas em nosso
a gratuidade da certidão

"05 rrerabr-c s e servaecces da proc_radoria êe tmião, dos Estaqos, do Distrito Feêeral e dos Hunic:ploS Jünto dos Tl-ibü:lais de Corr
tas e cc-sseabos de Contas serão trar.sfericos para os respectivos gu~
dros de pe aaca L em funções cce-pe eãveã e cc-r as ent.e.r ortnent;e exerci _
das, sem preJuízo de todos os df r-ea tos e vantagens".

pese ao mandamento consti tucional já· consagrado de que
a lelj tendo em vista as díscrepêncíes socio econêmi País, acbseos por bem incluir no texto consta tucioral
de obito

í

);MEI'IDA lPOO231.11,

l? COnSl..ituIntc rRANClSCO RO~;:;'IIBERG

EMENDA lPOO2~7-3, •.,"
~r cs e Sa"'óia de C"'rvalho

-------,]

P"!:;~~.,-

-

r

fS"'''''=;J
PNDB

A alínea ub" do lnC1SO I do art. ~ - Capítulo I
D:lreltoS IndJ.\"3.duais. passa a ter a scgúlnte redação.

) r:;-~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: arts.
latos)

.l.:l"

t

Dos

f3 a. ée
--=r

a ,.,

(corr~

Suprima-se do anteproJeto·
a) ~ X,~110 Capitulo1.I, do. TítlJloI:tl- liDA
DEfENSORIA 00 POVO"(arts ~ )

b) a allmentação. a saúde. o trabalho e sua remuneração, a moradia, a- qualldade do melO arnblente, o S!
nearnento báslCO, a segurldade soclal. o transporte
coleJtl\D e a educação consJbstanclam,o mínlmo
n=.
cessáno ao pleno c'\ercíclo do dueHo ã e'\lstên _
Cla dlgna, e garantí~los é o pnnelro de\er do Estado.

JUS T ~ I F I C, A

ç

A O

Sistematizar é reduzir diversQs elementos
sistema.

05 dis?ositJ.vos inóicados nessa e-e"'ca poderão co"'?or as D:!..s;r-s:!..-

't3

;

çôes Finais, haja \'ista que, elaboradas as leJ.s a c:i.Je se refere
o Il
presente artigo 192, as presi::ntes ncr-,:.s resultarão coro per!eit"'~"Gy}
te dJ.spe'lsáveis no te,to cc"'stitu-::ional.
-

r

EMENDA lPOO228-11

(!J

DEPUTADO FLAvIO PALMIER DA

EMEN'JA ADITIVA
lQL
DISPOSITIVO Ett.ENOAOO ARTIGO 1:F

Inclua-se

no Art.

Intentamos, Senhor Relator, lnclulr entre os Direltos
e Garantias lndlVl.duns ln\lOlá\eJ.s, aléJ:l de outTas. a qual.tdade do
melO ambiente

A POlU1Çâo amblental nos grandes e néd:los aglomerados
urb'lnos está em processo acelerado de saturação com preJuí:os
saúde das popu1n,ões Cl tad.tnas.

VE;~:·

1: necessâno, entendermos, que as admlnlstra,ões 10calS le\em ã sén.o os problemas relatl\os ao sant'(lml'nto bãslCO
e
ao controle da polu:lçào al'lblental, pro\ocado por resíduos .tndustr!.
31S e pelu combustão lrregular de óleo dlesel.

f.

~A lPOO235-41

tI:

~,

!
•

.....

CO"lSTlTUHlTE ULDURICO PINTO

Esta, a nossa lnten,ão.

Jz..

':1tdo anteprojeto,

As atribuições dos defensores do Povo
(art.
çom atribuições típicas do sistema legislativo
e do sistema judiciárJo,ah'ibuições estas indelegáveis, pois def.!.
nidoras desses dois Poderes. Isso posto, a criação da Defensoria
do Povo nada mais seria que a criação de um novo sistema de
Pode"r, de um quarto poder, incompatível com a sistemática proposta
no Anteprojeto.

eJiit) confundem~se

,

lnl01JUn'r';;.~1o

,F

o seguinte dispositivo: •

liA Constituição assegura a todos os brasileuos o direito à
aquisição de casa própria com financiamento público e amort:lzaçãO mensal nunca superior a vinte e cinco por cento de sua renda familiar".
1l!lIDISllIilllrntGfA'ç:I~:a'

Calcula-se que hoje no Brasil cerca de trinta por cento de
sua populaç6o total não tenhe onDe Morar, vivendo em condições de mseria absoluta, habitando as inúmeras caoeças de porco eXlstentes nas periferias das
grandes cidades
O Banco Nacional de H:abitaç60, ilusão que embalou os sO"'lhos
de ITPJitos braSlleuos no início da década de sessenta e que terminou os seus

~~~~e~ep~~~:g~:~~~i~l~;a}o~~~ ~~~~~~e~:eei~Sj~V~eon~r~~;~~~o~; t~~~~~s~g~;

de finância..e nto t,abitacional que cor,ced::u o foram em COllu.1ções óe prazo e a-

mortização inteiramente fora da realidade da renda famihsr dos flnanciados
Assim, a única solução é fixar, pela via consdtuClonal, o
direito de todos os braslleiros à aQUisição de casa proprla, mas em condições
dEr financiamento cuja amortização não suoere vinte e cinco por cento da renda
do pretendente ao financiamento, como forma de possibilitar-lhe saloar regularmente os compromlssos e também manter a regularidade no funciona;nento do
sistema.

EMENDA lPOO232·01
~nador FRANCISCO ROLLEI~B';~~
r;r

Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional, na pa.r
te das DISPOSIÇOES rINAlS E TRANS1TÓRIAS) o segu-inte dlSpositivo·

uArt

lnl0N_n"'~_;I,-----------.,

•••

1\ UOlão incorporará imediatamente ao seu pas-

sivo todo o montante da dívida consolidcda dos cstados do Norde!
EMENDA 1\ CQMlSSAD DE

i&!..

SISTEI.jATIZAÇ~0.lA

Redija:se assim o item " da letra
art. ~ do Anteprojeto da Constituição.

t

ANC

te

do inciso lV do

§ 1" - Após absorver as di,ndas dos Estados do

do

Congresso uacional, do Conselho de Estado, do Conselho de MInis_

IV - A Liberdade
f - ••••••••••••
3 - ~ vedada~a supress'ão, ainda que parcial, de es_

petáculo ou programa, ressalvados os de

Nordeste

do Brasil, Comissão de Audltoria composta por representantes

tros, do

mento a vlolência~ cenas de sexo explIcito e d!
fesa de discriminaç5es de qualqueT natureza.

~1J.nisté!lo

Público, da Ordem dos

Advogad~s

do Brasil

e

do Conselho F"ederul de ~uditores, sob a"'pr~sid{;lncra do primeiro,

lncit!,
I '

submeterá a rigorosa

aUdi~agem.

os gastos públlcos dos EstaC1.0s

nordestinos nos últim~s nnte anos de ditadura militar.

i

§ 2Q _ Ao constatar irregulsudades,

l

i/

o órgão

fraudes no curso dQ..auditoria,

lPÓ0241-9.
n"i ~A
.~INTE raJVANI

~legalldades

a) de âmbito federal, às federações eatacuaa s e
àsl
associações particip.antes da QlVisão PrJ.ncipal do último campeonato
cional;
b) de' âmbito estadual, às associações per-t.tc rpantes

do Ministério Público in,!!

lheita das provas ,indlspenstivels à propositura da ação de rC?spo!!
sabilidatle contxa

Q

autor ou autores dos il1cltos apurados,

da Divisão Principal do último campeonato estadual.

sob v

a garantln constitucional da mais amplo de1rcsa. \.A nipõt.ese dc .2 '
su ssão do IHnistério Púb1J.co, quàlquer dos membros da comãasão

Durante os anos sombrios da ditadura'"" mil1tar, .sob o
guante ~a violência e do erbf t r í.o , a inépc1<l e 'incõria adcruni,!!
trativas, aliadas à corrupção e venai caoe dos usurpadcres do
Poder e seus áulicos e sátrapas, dilapidaram o erário públicol
e tupotecar an aos banqueiroi. Int ernacdcnafs as r Iquesas e o ~f.!!
turo da nossa Pátria.
Os Estados nordestinos f'cr-am os que mais sofreram,
transformados em emptirios fornecedores de matér Ias-pr rmas
e
eão-de-cbr a-f'er ta e barata O tat t rõocxo, aliado ao capib::l f1,
nanceiro internacional, aglgantlRl-se mais e mais, "gr11ano..,'1 I
em sua voracidade pantag~uélica os imóveis ci'~s pequenos e m~
dios produtores rurais. Na década dos 70, a nação assãct.au e~~
tarrpcida a um novo llensl1hamento", quando os recursos do pr~
Terra c l1émpréstimosll tomados no .exterior a juros e spr-eeds c,!
corchantcs, frequentemente deixados ao alvt'"drio onzendno:/ dos
agiotas rnt.eroacrcnar s acolitados pelo famigerado Fundo Iloneti
rio Internsp.1onol (F.H.I), foram desviados criminosamente dosl
seus vcrdeuef rcs tins para servir aos interesses escusos, qua!!.
í

do não ilicito'i, .105 'Ima;ajás" apani~guados 'Ide L'aneien régiMe"
O povo ainda clama, impotente, por justiça para os criminosos I
tlWhlte collars" que permanecem impunes, Quando não pr enuêoos com
indenizações vultosas, extorqufdas da bolsa popular A repuní dade contemporânea !;,ornou-se, com frequência, estImulo à dellnquê!!.
cia.
Em ccnsequêncf a das politlcas discrtéionáIlas e perve-rsas dos governos autoritários e da ação neces t.a do Latlfúndio aJ.iado ao capi tal financeiro xnt emacaona l en suam õt ace da terra
como ben de capital, quando não mar-o garante cadastral I para e specureção financeira, a concentração Fund i r Iu exarcebc.r-se
ao
ponto de tangenciar a unidade absoluta do Ind Lce de Gi~l, provocando, em consequência, o recrudescimento do êxcdcj rur'at emfproporções jamais vistas. Calcula-se CJ'Je cerca de 30 milhões de ruricolas foraM obugados a emigrar para as per-I fenas dos centros
'Urbanos ou di tos urbanos nas úl timas duás décadas. Também tu: fol
o Rcrdes te quem suportou a maior sangria, pretextando~se, mais I
uma vez, o flagelo. da seca,
Segundo dados of'acaafs da fundação Getúlio Vargas (anexo): o Nordeste recebeu apenas 2il,7% do que o sudes'te, 23,7;; do
aplicado no Centro Oeste, 11% dos valores alocados no Rio de Janeiro e 3,5% do aplicado em Brasilia, em despesas sociais, de ra
nent o econômico, despesas feitas nas empresas estatais' e despesas sociais "per capft.a'' no Nordeste, que dever Iam ser as majo-I
rc~ 'do Brasií, por ser 8 região mais pobre, 'foram as menores cf,g
tu;das ~;p;r;:::J"

i
I

sar

.. ...... ....... - - - - - - - - ,
~:T'::"~~;:: ~ do

Constl.tuição a segul.nte redação:
"§ 21! - Além de outras atrl.bul.ções
defiradas
em lel., os Audl.tores substl.tuem oS'Ml.nistros em suas faltas
inpedl.mentos"e têm as mesmas garantl.as, prerrogat1.\las e
l.Tnpedl.mlmtos dos tl.tulares."

o~

1f!MEtmA '11?OQ242-7

l: COUSTITUINTE

ALINEA "U" •

••_.
BORG~;

EHENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

:l9~
ARTIGO~

Acrescente-se o ítem IV ao

Art~

'3'12-

"1i!fiJ:

IV - a garantia do direito exclusivo de voto para car
S de dlreç5oC""de -entidalies despôrti\tàs:

ALI~EA

"C" •
iH'
ese,

do anteprojeto, passa

JUSTIFICACno
Necessário se Faz, estabelecer-se o tempo de reoução para a aposentadoria pelo exercacdc de determinadas atividades
ccns rceradas penosas ou insalubres, adequando-se melhor o texto do
d1sposihvo
•

-,consumo que ambos desfrutam.

IEMeíl)A ·lJlOO239-7

[J constituin~- Deputado ~~~ JOIDISSOR

F;;;;;'~

~6Jã!]

E/o'IENDA lPOO243-5

:1: CONS~JTUINTE
!l.65

GEOVANI

BOR'~~~

r . r - - - - - - - - - - T t..."'''IT,.eoç;:,----------~...;

Art . . . . .

E~IENDA MODIFICATIVA.
36
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 9 , Inciso VIII.

II

tas ,e outros perJ.ódJ.ccs,
impressâo. ~

b~m

técric~::l,

cientificas,
cc:ro o p3.pel destinado

revi,E
li.

O inciso VIII, do Art

Bit:

_ , do anteprojeto, pas-

sa a ter a seguinte redação:
JDS'l'IPICl\.T!VA: A referência gCDérica do te;;to, que repete

1J(i'
Art.:zsl.- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VIII - é assegurado, ao servidor publico I adiç!
anal por tempo de serviço, à cada ano de efetivo exercicio, à razão
de 1% ( Hum por tento) da. remuneração, vedada a incidêncls de cada
adicional, sobre a sorna dos anteriores.

da constituição vigente, torna va.go o conceito dos veIculas a
aerem alcllf\C'aàos pela iI:oun:!.daà.e, en~eJartdo reitertlé!.o questig,
na.mento JurJibial e õecis~t> coníh.t.!lntec o que torro&. inseguro
t o ocnefic:z.o pretendl.ão pelo lcql.slador con9tituintE:. 1;50
se
, p;:etende com o novo texto eh..clnar todao na dúvidas
conce!
tuaio, cntr~te.nto a redação,mal.s precisa, pC!nnitirii: m.. ior clar~
I ;.",_no entendil:::ent:o Ob)et:l.~_d~~~l\~tHuci-oDa-l-.-

JUSTIFICAçno.
A Const.ituição deve definir qual o indIce do
adicional por tempo de serviço, a cada ano de efetivo exercício do
servIdor públlco, sendo o objetivo da presente -emenda o estabelecimento do percentual de 1% ( Hum por cento ), tendo em vista Já con~
tituir-se, um direito adquirido pela Legislação atuaL

EHENDA HODIFlCATIVA.
88
DISPOSITIVO EHENDADO: Artigo JI!1!, Alineas "8" e "C".
As alinaas" "8" ~e "CU, do ,art
to, pa!?sa a ter a seguinte redação:

Art.«_

88

~

!EMENDA, lPOO:!44~3

do anteproje_

.....

fJ CONSTITUINTE GEOVANI
~
ir::
eJeo'"ubis"'ou'Suo;C COMISSAO DE SlSTEHATIZAC~O

-.,_ _---,

BORGES

Hu...

.

J

p:r;;.~""ó~

w- .... --:-ti

,1 bctc:~4 r

EI<\ENDA ADITIVA.
ia..
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~ inciso UI, Alinea "H".

B- Compulsóriamente, aos 65 (Sessenta e cinco)
anos de idade.

A alinea "H" do inciso !lI, do Art. 13, do an-

C- Voluntariamente, após 30 ( Trinta) anos de

teproJeto, pass;;l a ter a 1Xuinte redação:
Art •

EHENOA "OITIVA
DISPOSITIVO EIIENDADO:

~,

Art. ~ - •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••
C - Com tempo inferior ao da modalidade acima, em
cInco anos, pelo excrc rcãc de trabalho noturno, de revez.amento, penoso, insalubre ou perigoso.

OS filmes cinematográficos e video-cassetes são produto
Que integram a chamáda indústria cultural. Seu consumo está maSSl ficada, e se amplia dia a dia pela eletrônica, a pub Lae Ldade e o mark~
ting, informando, fôrmando, influindo nas ideologias de gerações. E:
urgente aLribuir à União a lniciativa e o dever de leglslar sobre ess
'matéria, dada a rmpcr tâncm 'cultural educativa e recr eat rva que
os
filmes e os video-cassetes alcançaram, graças aos padrões de
alto

o objetivo da presente emenda ê adegua-la ao di,!
posto no Art. 13, alinea "EU e "F" que estabelece que o homen e
a
mulher são J.guals em direitos e obrigações e que ninguém será pr.ivilegiado ou prejudicado em razão de se>;o ou ~dade além do que dispõe
o art. 362.- alinea "E", do anteprojeto, que estabelece a ldade d'e '
5~ssenta e cInco anos para aposentadoria por velhlce sem d~stinção
de sexo.Por essas razões, tratando-se de objetivaI: a necessidade de
de adequação entre dispositivos do anteprojeto aprovado, Justi fi _
car-se a aprovação da preserd.e emlt.nif~.:

.w -

.
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JUSTIFICAçno

..

~56
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JUSTIFICAC~O

I

rr;;~"'~---:J

)

A alinea "C" do artigo
a ter à seguinte redação-

serviço.

r;r---~------1U'M,,\..,
r'e.çJi.

---,

I 1??!~~7!il

JUSTIFICATIVA
A cláusula '~quando em subst:1 tU:Lção aos Min:L.stros" é redundante, oCJ.osa. desnecessári.a,_ porquanto quem
substJ.tuJ. alguém faz-lhe as vezes, desempenha as atrlbuJ.ções do subst:1tuído em toda a sua plenJ.tud~.
.t necessárJ.o, portanto, que melhor se red:l.Ja o
parágrafo, pa-ra que diga tljelhor le se .harmonJ.ze com o texto.
Realmente, se aos Tl.t:'ularés se deferem os' predicamentos da
Mag:L.stratura, porque são ocupantes de funções
JudJ.cante5,
é cur1.al que os substl.tutos dos MJ.nl.stros,
quem
também
e>::ercem funções de Julgamento, tenham tB.:LS garant:LBs.
EfetJ.vamente, ficaria o ~:L.stema de
controle
das contas públ:1cas altaIõ1ente vulnerá,\oel se algun's- dos seus
Juízes não tJ.ve5sem, em toda a sua J.nte1.reza, as garantlas
J.n~rentes à função.
'
Um jUl.Z deve" ser tal antes, duran'"te e depo:1s
dos Juigãmêntcji-:-~f1~cera-sãlvõ de~-filJunçõês-~
lhe possan tolher o llvre convenC:1mento, a lmparcJ.al forrração do seu Juízo de .....v alor, no;.:...fe:1tos subml!tid.~s it- s~ dec;.

GEOVANI

Alínea "u", do inciso XIX, do artigo::!YI do ent.eprojet;c ,
Art. ~- Compete li. União:
XIX - legislar sobre:
• u) dl:retIlzes e bases da educação nec ronaj , produção,di
tribuição e eXJ.bição de fiim:s cinematográficos e de VJ.deo_cassetes.]

d) livros" Jorr;ais r publicações

~----'---_"""'" "
"
COMISSXO DE SISTE."IATIZAÇXO

JUSTIFICACno:
Olímite de até quatrocentos e oitenta e sete Deputados
colide com os dispositivos que visam a crí.açãc de novos Estados ou
a transformação tios territ6rios em Unidades da Federação, tendo em'
vista que haverá aumento de representantes na Câmara dos Deputados.
Assim sendo, a composição da Câmara deverá ficar em aberto, usando-SI: unicamente o critério estabelecido no §2l2 do artigo que se pretende alterar. Essa.é a adequação proposta pela presente emenda, que
justifica a sua aprovação. •

pesse a ter a segu,w,te redação:

í

1P@236-2

Suprima-se do Ant:eprojeto:
No a'rtigo ~ as 'expressões: " até quatrocentos e oite!:!,
ta e sete" ••

.PI

é

Como não, poderia deixar de ser, estas desigualdades na I
alocação dos recursos dI União geram disparidades aberrantes.. que',
se traduzem em mdí.cadores soc ai s somente comparávels àqueles I ~
das regUles mais pobres da .Afri~a l;)U Qa ASla
•

~,

97-

EJellIl SUPRESSIVA

mente de inconfessáveis interesses pessoais, raeencc-ae t abur a rasa d:ll
qualquer compromisso para com o próprio desporto.
~
Assim, os ecréscrncs sugerid~s configuram-se como ore
gra qce , na praxis, limiLará e refreará as "aequmaçüesv e o comércio
desmoraliz.ante de votos na época das clições dos cargos de da.r eç ãn das
entidades despo;Livas estaduais e necfcne íe ,
'
•
Esse balizámento constitucional', mais do que uma rcco~cndação pragmática, exsurqe como di)et~ICitOral essencial para
garanti.r lcgjUnll~dadc aos duigcntcs das entjdadeS desportivas
,

EMENDA HODlnCATIVA
~'t
DISPOSITIVO EI1ENDADO: ARTIGO.D", INCISO

fSiI.;~·6?
_
~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGD-W

r . r - - - - - - - ' - - - "...,,~"'<,,'.------------,
I

I-

'jf,
m .." " ' ' '..• .......·"...
~D:J.!lssno r:€ SrSIDV\TIZACAQ

•
Atualmente, não há mais lugar para as
merupufações
econômicas das assembléias efetivas das conrederççõea e recer ações , on
de a luta pelo poder é travada, na eiaãor-a.a dos casos, em defesa tão ser

de Auditoria terá legitimidade subsidiária para~~s_!:.i~s previ!.
tos neste parágrafo.
'
JUSTIFICAÇJS:O

....., - - - - - - - - - - , j r.rF'f"L'''''''---'.
.
L.....fl
..

BCf{GE5

JUSTIFICACIiO

,

Dê-se ao §

j
J

taurará, no prazo de cinco dias, o devidq, pr-ocesac legal para c.2,

H _ Lei complementar garantirá ampq,IO especial
à maternidade, à infância, à velhice e aos def.i,cl.entes.

JUSlIFICAC~D.

:'

Incluir os deficientes entre oi qu~ terão dire!
to ,ao amparo e~pecial do Es'!:ado é disposJ.ti.vo imprescíndivel, lnel!:!
sive para adeguação do texto a outros dispositivos do anteprojeto:

I

II - Entretanto, mffmo considerada sob o angulo da Sistemat,lzação, a r!1
dação do ClrUgo -:rJj" é totalmente inversa do concei tc adotado,
por y&em-I
,
z;tJ
p10, no estabelecido para Empresa Nacional Jornalística
(ART.
e
§ 12), C01l0 tambem de Empresa Nacional no Transporte var Lt Lmc (ART. nt. l
e § lt!) e amde na interdição de socie~ae s de capital estrangeiro, ell'l'
•
'9
serviços de assistência à saúde (ART.
§ 42).
I

13

EHEND/\ MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO; Art1go a+ft; fncaso XII

llI_ À Comislsão de s.í s t ene t aeçuo incumbe, nos termos do fteg~mento, to.!..
mar conpat Ivef s as materias disciplinadas nas da f er-ent as Comissões, de
modo a tornar coerentes e uni formes as ~ostul.ações no ProJeto da C'c.nst.=:.
í

o incIso XII do Art. 14 do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação, svprnmndc-se a alínea do mesmo fncaso,

'máximo de Conselheiros integrantes dos futuros Tribunais MunJ.cl.pals,
p6sto que o de são Paulo atualmente tem 05 Conselheiros e o do Rio ,
\ de aenea.rc 07.
A adoção do fspOSJ.tivo proposto dispensará a refer~n-::
cia a "TrJ.bunal de Contas IHunJ.cJ.pa1", no art. 143, parágrafo ünic'o,
do anteproJeto, que passa la ter a, seguinte redação:
.

"ParSgrafo único - I.ei complementar eseebeãecerê
condições para criação de" Conselho de ccneas Hunicipah"

turçsc,

i:;s
Art.

G/fr- •••••••••••••••••••••••••••••.•

que:

-

JUSTIFICAcno
A alteração proposta visa adeguar de maneira mais
simples a redt!&ão do texto de modo a es tebeaecer um pecentual um ra-,
cado do salário fami1.la a todos os t rabafhadcnes considerados de boi
xa renda, OL se.ra, os que r-ecebem até cinco saâür acs nuníaos mensru.s ,

~A tPG0246-0j

Art
A justiça será prestada em grau de.:·recurso P!
los seguintes drqãos
I _ supremo Tribunal de aus t i ça ,
1I- Superiores Tribunais aeqf onai s de JUSbÇ3, em némg
ro de c í.nco (5) e rocar zados no .lnterior das regiões çeoecorrômí.-v
cas do país, ,
~ ,
III- r r-Ibunaa s de Justiça dos Estados.
í

é

1/- O re~Qoheclmento, em três comissões, da o.eccssidade de estabelecer

(TI CONSTITUINTE

todos ele~tos pelo su'frágwuniversal, através do voto direto e s!,
cret c , de todos os jurisdicionados maiores de 16 anos e re_sidentes
há, pelo menos, dois anos na ccmar oa ,

IV- Em reI tição ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem ccnt r edfç.ões frontais e que exigem e~forço profundo, para atingir conceitos
reflitam o interesse pôbj rcc nacional a que, por diferentes caminhos ',I
todos senten desejo de chegar •
I
Ql'a'"ldo ncuver- contradição incontornável,entre duas formulações, cumpritá a CorJlSS30 de Sistematização adotar a solução que ât.enda & aSDirat;Zc'
do povo, manifestado nos progrmas dos partidos e na tradiç~o das tendê,!! I
cias ,do di re í.t o anterior, nos casos de uma formulaç50 ;J~otada por várias comissões, preva lecer o concef t o majoritário. Este é o critedo que
decorre do bom senso.

XII - Saláno famf Lra a razão de 10% ( Dez Por
Cento), do salário mínfno , por dependente dos trabalhadores que re

cebam até cinco saããr acs minímos mensais

I

reserva de mer cadc torna podiico a sua instituição nacional Houve pro'
posições, nest~ sentido, em t ooos os par t dcs c ha pronunciamentos-- 'pú:!
tn ccs dos Senadores Virg.l.llo r ãvcr a , rnr Jcs Chiarelli, Jarbas Pns~arl
rrho, da deout ade Sandra üava lcent a , entre out r cs •
í

'""'

_,

GFOVANI BORGES

rr;;~""=:J

í

O:;~';:;Y

..

._------".,,'''''''''',

VI- O que é r eserva de mercado

r'

?

Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade ccooõm ca e
mercantil a favor de um setor de produtores, para que estes pos -am se
oesenvotver , sem a competição or eeat õr a de outras ecpr-es as dotadas ce
poder aecnõeuco , suscetível de inibir o crescimento dos produtores protegidos rons t i tuem pr at aca inclUI da na legislação da oe ees ricos ir e
pobres, inclusive nos Estados Unidos, e graças a qual estes se tornaram a podercsp Nação de nossos dias
Se as enpresas dotadas de poder econômico são es t rançe i ras , a e r.í céc a I
.da reserve de mercado está na an t e r-di.ç ãc de sua presença comce t r t Iva '
no setor Pat-a que essa interdJçdo não se t r ans fo rme numa ingenuidade,
o Jeqâ s Laõor deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais
reste a poes íb lidade de burlar o texto of.lcia1.
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseüvem, eedr a-rte erpudí entes variados, desde que participantes do contrato social, muano minorit ér Ienente possam conduzir as empresas, assin am ..ados, a satisfazer os
objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro do capital Ver, a j
este respeito, a publicação do Conselho EconÔM.lCO das Nações Unidas
"t.ea cerporacaones J.lultinaclonales em e I neser rcf ro Mundial",tlov3 York,

,--~--------,

EMENDA SUPRESSIVA.
3 $"&
•
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~3Z':? Alínea "A".

Parágrafo único - tm todo o território brasileiro,
a
justiça será eeper-raLí.aade em • varas cíveis e ccmerc raí s , varas I
.de famUia e sucessões, varas criminais e de execuções penais, varas tributárias e fazendáriasj varas trabalh3stas o de acidentes 1
do trabalho, varas prevroehc Iãr as e varas eqrér ras , alérn dos registros públicos.
.
í

í

:156

Suprima-se na alínea liA". do Art.
projeto, as expressões: "para o homem".

~,

do ante-

Art..
Os juizados comunitários colegiados eâct Ivcster ão jurisd~ção soberana sobre pequenas causas de"~oture7a c Ivej

í

e I'amâLí a L, pequenos delitos e cr!mes contra a econcmí a popular • .

Art

í

-1:1..-

lo

Tendo 'era vista o estabelecido no ArL~, Alineas !lEI< e "F" do anteprojeto, estabelecendo que o homem e a mulher
são iguais em direüo e obrapações e que ninguém será pr Ivf Leq.iado
ou'" prejudicado e~"z:azão de sés-o ou idade, além do disposto na al rnea "O" do art. ~ a respeito da apcsentador re e tendo em v.i s t a a
apresentação de emenda suprimindo a redação da alinea "B", do mes-,
~InO Artigo, necessár i o se faz a aprovação de presente emenda por ab
soluta necessidade de adequação entre a redação de da spcs.í t rvos d~
versos do anteprojeto.

relativas li

••• LeJ complementar estabelecerá normas pcr-e Is I
ao runc onaecnt c , aos direitos e deve r-es

0tl!J~nJZaç::ío,

í

í

1974.

EMENDA lPOO247·8)

(J CONSTITUINTE

GEOVANI

[]OR~~;

tç~"""=:J

$UPRES~liA.m.

Art. -V.:r:.e seus parágra.fos do Antepro• jeto de Constituição.

í

í

alínea "B".

Suprima-se a redação da alínea "8" do Art.
do anteprojeto, color:ando-~e em ordem as demais alíneas.

,/lENDA

í

;156"
Artigo~,

..,

Tr~uu,',,..~~;;~

VII- pa'rttlnto, para que a reserva de mercado funcione em seus l?bJctivos, impõe-se cor lar o cordão umbclical que, porventura, ligue <3 erapr-esa a proteger, com matriz no ex ter or , de cuja influênriu neçat Iva seJa necos scr o r esçuar-car ,
•
Para isto, til medida fundamental nao é a nacionalização br es ea ra deu
acionistas Isto constitu~r.la um comportamento xenofogo
A medida fundamental e a inexistênc.la de qualquer vínculo ao exterior,
seja sob a forna de reserva de lucros, seja de pagamentos de royalties,
seja de financ~amentos externos, eypedientes que constituem os ~nstrumentos para
burlar à reserva de mercado
Por isto a forma proposta é a que z.~...7nat~biLza os w):erentes concc.l tos ~nc1uídos nos citados artigos ~ § I!!, artigo
e § lI! e artlgo

eç;:"W
EMENDA SUPRESSIVA.
OISPO()tTIVO EMENDADO:

as

~!i'"

~

~§4!!

JUSTIFICAcno.
Com a apreJg~tação de eml?nda estabelecendo aH!:
ração na alínea "A" do artigo~, dispondo sobre a idade de trinta
anos para D homem e para a mulher, d'}/orma a ade1.loJar-se o texto do
dJspos1t.lVO, com o disposto no Art ~ alíneas "E" e "F" do ant.epr!:!
Jeto que e~tabelece que o homem e a mulher são iguais em direi tos e
obrIgações e que n~nguém será previlegiedo ou prejudicado em razdo
de idade ou sexo, n<:r:essário se faz a aprovação da presente emenda.

o disposi cave e seus par5grafos remetem ã Lei Orgânicat
dos municípios a possibilidade de o Hllniclpio criar um Conselho de
Ouvidores, eleitos por voto direto e secreto, por sufrágio untver"
sal, com o exercício das funções dos seus integrantes gratui tal'1ente.

í

A competência atribuida pelo anteproJeto a tais Canse
lhos, já ê eJ..ercida, a contento pelos TrJ.bunais de Contas
(Estad:
ais e MunJ.cipais), c.léM de que serão organismos que pode:cão ser cri
ados em mais"de 4-.000 municlpios brasileiros, não se saLe, contudo,
integrado por quantos membros e que embora venhan a exercer
seus
mandcltos gratuitamente, terão que ter, obrigatoriamente, uma infra-

,fé.

•

VIII _ Em abono clesta proposição, seréÍ útli recordar a liÇdO de TancrE,

estrutura adm:l..nistrativa, composta por assessores têcnicos (econo -

do Neves:

m.lstas, advogados, contadores, engenheiros, etc) I além de
res burocráticof' para possibilitar o seu funcionamento.

"Cabe destacar que o cãpital estrangeiro será sempre be,l2.
vindo _ ate porque ind~spensável ao nosso desenvolvinento _ at.enda a legislação e os interesses brasileiros
ReafirMO, clara e enfat~camente que, em neu Governo toda
enfase da desenvolv.lmento estará apoiado no fortalec.lme!! .
to da empresa privada brasileira".
Estas expressões constam de encontro COM empresJrios na residência de
i\bHio Oiniz, São Paulo, publicadas nos jorna.ls de OB/10/04 e com empresários no Rio de Janeiro, nos jornais de 05/11164.

Serão, por:tant:o, organismos desnecessários e, sobretudo, onerosos.

ElI'IENDA lPOO25i·S\

p';,,~~;~;j

~1T~I..\ilHE lILü URI CO P;!~~;-

tJ

Sala das Sessões, 29 de junho de 1967.

servido-

Cot11S~lin m:_ SJSTEI~(~;·;~~O;~J~~''''.o~'''io
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EIIENDA tlODlrICATIVA

Substitua-se a redação do' artigo

.7JiJf.

lIArt. J;fiT -

scr~

Adapte-se o texto dos artigos

3iJi
'}!,M

EMENDA lPOO249-41? ,.".

pela seguinte:

fil

f:- comssiio

conceituações constantes d~sta Constituição, a pessoa JU
rídica constituída por braSlleiros ou estrangeiros dcm!".:' I •
ciliados por mal.S de lO anos no ierxl.to:r).o l~acional.
t::
nele sediados, com capital não SUJeito Cl ônus por flnan-

piartentos externos, nem a remessa de juros, dlv.lcler>::los '
ou royalties pa!'B o exterior, por parte de qualquer dos
acionistas .As fraudes serão punidas com a interdlção da estabeleclmento e prisão na forma da lei".

1 - Trata~s~ em 19 lugar, de errenda aos artigos 29 e

)º,

__'--

.L •••• ,n/c."'I·~.,.UlC."jU~O_
Dt: SISTJ:tlATIZAÇÃO

_

I

~~

I
j

e perllnentes do

§ 11l - A pumeua investldura no corgo de juiz fedE'_
ral ocorrerá por concurso público de provas e tItulos, apó!õ frequência e aprovação em curso regular Quin~uenal nü Escola Superiot.
~\ da. ~~tlº~str&.tura, à qual somente bach:lrcJ~ elll Oire~tc seriJo admitidos

§ 39, a seguinte redação:

no HU~icípio com população superior a três milhões de
habJ.tantes, poderá instit.uJ.r Tribunal de Contas Hunicipal, Il'as terá"
de faLê-lo nos moldes e condições dos Já existentes, integrados-por
OS, no minJ.mo e 07 Conselheiros, no máximo. li

respectIvolõ'en,

te dos Relatórios dos eminentes Constituíntes Arthur da Távola e Mar-~'
condes Gadelha que,não..aprovadas na VIlIll ComJss50, transfe:--iran-se a eS
ta Comissão' de Sistematizaçõo_ e adotadas, parcialmente, por V Exa
o
ilustre Relalor Constitulnte Bernardo Cabral, que os subsU tucm, pelo I
redação que consta do atIJal ART. ~. '5"'J.
I
Nesttt'caso, n'l forma reqimcntnl, c-abe emendas modificaUvils DO texto,
independenlementc da sistcmatizaçJo, que sera considerada post\crlormc~

~

Art , •• A jusl:iça será prestada gratui tamente em t.Q.
do a tel;u tório bras~leiro por juízes federais c juizados comunilarios colegiados el~itos pelos comdrcanos maiorc.c de 16 anos em
plcno g02;o de seus dncit9s polIticos e civis •

. frr

Dê-se ao art.

19:;-

antepro.lf'to·

Art • ..B:8!, § 39, do AnteprOJeto de Con;!
, ticuição

"

te.

COl,;lS'fl'l'UINTE Ffu1NClSCO nDRur:LL:CS

,______

considerado El'lpresa Nacional, ressalvadas as dema!.s

_

JUSTlFICAT'rVA

i

Os dois maiores municlpios brasileiros, são Paulo
e
Rio de Janeiro, Já pOS~\Icm Tribunal de Contas próprio 8, além dlsso,
superam com sonras o limite de densidade demográfica estabelec:l!do p~.
lo prõp~io dispositivo e servJ.rão de modelo para os futuros
Trib.!;!
nais de Contas Hunicipais. A exigência mínima de três milhões de h,ê
bitantes é correta, mas comêIl' fixar, desde logo, o número míni:no.e

§ 2!i! - As promoções funciOl'lais de JuILes ferlEra~s 0correrão el<clusivamente por rrerecimento CI'! concursos de provas e
títulos, após frequênc~a e aprovação em curso reguler de espechllização promovido pela Esr:ola Superior da.. Magistratura e incluzão
em llsta t:dplice submotJda ao crivo do Conselho Naclonal da Magistratura pl'lo voto d.\xeto e secreto dos magistrados, advogados
e merrbros do l.flnistérJo Púbhco Nac~onal dos rcspecL1vos juízos 1
onde estH t.rem em exercír:io.
§ 3Q - Os julzadC's comunitários colegiados eletivos I
seriio pr(.$.!d.ldos por btlclldréis.el:'l Direito Coam maJS de cinco anos
. . ne prútica forense ,ou afiflÍ c~c.!.s__c.om"tçJI.nJ,-s_l@i..Qrcs de '18 anos,

A e.enda visa a esse cbJf;tJ.VO. confonne demonstra o seu

da magistratura, respeitadas as garantias e proãbaçêea prev.i st as
nesta ccns t i tuí çêo ou dela decorrentes,

especialme~te

no que

pTÓpno

Just:tf:tcê!lcões

texto.

se

A circunstância do preâmbulo do emnente Relator ter arde mspu!,
do no ll1thscut.ível valor e talento do Mestre Pontes. de Miranda não deve mval!
dar o propósito da slJll'bIJ.cação, que não desvrrtua o seu conteúdo, ou seja, a
preservacâc dos direJ.tes f~tais para os fms que aencaona,

refere li autonomia pol!llca l orgânica, funcional e orçamentaria/
do Poder Judiciário, asseguradas, por outro lado, as garantias e
prerrogativas da magistratura

A Emenda competlb;Llisa o texto, complementan·do-o. In
cluindo o Presidente do sppr'emo Tribuna.l Federal que também
presid~te da Repúbl:tca como está no art.

pode substituir o
161.

A repet:tção do texlmo "Pres:tdente" é para dar
clareza. consoante aconselha a eécnace legislativa.

JUSTlfIcnçJiO

o

EMENDA lPOO258-3!
RENh CO VIANNA

CCp;jo";-J

l!J

resgate da autonomia do Poder JudiciáTJ.o t integrand..Q.

[ITQV'é'W!J

o pâenamcntê no processo de democratizaçrio da sociedade bras:l1e!

ra e

EMENDA ADITIVA
~"S
DISPOSITIVO EIENIlADO: AIlTIGO"",",",

investindo-o inteiram;nte em_ ..ua scberarua pressupõe neces-

sariamente a sua federallzaçao e desceol!allzação

A justiça fe-

SfI;NDA ~ AO M7EPROJETO DO RSLATbn

9"5'

dernlizada e gratuita ó a única garantia de sua ehciência e de"Constituição" e

eocret f aação

Acrescente-se no Artigo SIê entre as expressões
a locução:

"med~ante··

Suprima-se o conteúdo do a:r:t.

" ..... inclusive ao Sistema de Governo,

EMEI'IDA lPOO252-4'

(:J

~".

CONSTITUINTE ULDURICO P I N T O - - - - - - - - - - ,

p:r;~~~~;J

I

"Art •••• Fica convocada a Assembléia Nacional Constituinte para o dia 12 de fevereiro do ano 20:11.
§ 1P _ A Assembléia Nacional Constituinte será livre, aut.,ê.
ncea , soberana, democrática e exclusiva.
§ 2R _ As eleições para a Assembléia Nacional Constituinte
serüc realIzadas no dia 15 de novembro do ano 2000.
§ 30 _ Qualquer do povo, no pleno exercício da- cidadania I
brasileira e Indepe-icent eaente de filiação partidária, poderá candidatar-se à Assembléia Nacional Constituinte.
§ .40 _ A Assembléia Nacional Constituinte terá caráter de
Asselllblé~a Geral do povo brasileiro
§ 50 _ Qualquer cld~dão brasileiro poderá particiapr dos I
debates e/ou apresentar propostas à Assembléia Nacional constitui!!
te. A partiCipação de todos os cf cedãos deverá ser assegurada, através das conquistas tecnol6gicas ~li!ii da revolução tecno-cientIfica nas áreas de comunicação de massas e informática, pela ampLan-,
teção de uma rede de comunicação nacional, garantindo a cada cidadão sua par t Icfpaçãc nos debates e aprese...ta.çl!"o e defesa de propJ~
tas.
§ 611 _ A nesenbréf a Nacional Constituinte eleita terá li
/
runçlJo de organismo coordenador e s as tems t aecor dos debates e das
propostas epeesentecas ,
§ 72 - .A nova Constltu!çllo terá caráter plebiscHári.o deven
do ser referendada por todo o povo brasileIro.
'S Bo - O eancato de Qualquer Constituinte poderá ser cassado
por. no m!nimo, um total de eleitqres igual a 213 (dois terços) do
ooaero de vetes necessários para elegê-lo

EMENDA lPOO255·9.

_J

_,

EH"ENDA MODIFICATIVA

.f~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

itJIf INl:;ISO xx

g,

EMENDA lPOO260-5·

das sessees ,

I: RE~ATO \'IANNA

~".

I

"'

COf:IISS1\.O DE

SIST[:~~;~;~"I_"'nll

EMENDA ~ AO ANTEPROJETO DO RELATOR

---,
J t'-!j~~"II~

Constituinte BOCAYUVA CUNHA

_ _ _ _-..J

,~ Suprima-se o conteúdo das alíneas

pç;~G-;;)

do art.

E. e ! do item XlII,

-lIt.

lufl/...n . , l C I ç l o - - - - - - ' - - - - - - _ ,

EMENDA SUPflESSÍVA
no Anteprojeto da censt.r turçêo, o
artigo ~ e seus incisos, renueeeendc-ee os
artigos subse~~~es.

Supr!ma.;~

JUSTIFICAC!iO

,
Tanto o p.onteúdo da alínea E. (pagamento a vista e em
dinheuo da indenização referente ã desapropriação urbana) quanto
a possib:t1J.dade de expropriação dos bens de produção, segundo a
- utilidade pública ou o int~resse sccaat , já constam, em ll.nl}a gera~r
básicas na alínea.! dos mesmos art~go e alínea 'ret rc-cndacaêcs ,

JUSTIFICAC~G,

A introdução no texto constitucional da expres sãc
lIsaúde ocupacional" (tradução literal e lmprtSpria de "occupational
health") tem o objetiv-o que se evidencia na leitura de suas aHneas

cossrrnnsrs AllJIziõ''éA\J!'OS

-

-,

'EMENDA lPOO261-3

1('I~·="E=N:AT=O=V=IA=~=NA==:;::;:;;:.n;;;·:·;::::.:========~15~~~"'~,
•

lI!' EMENDA

__,

BIeIDA"PDIFlo.TIVA
Dê-se no Preimbulo do AnteproJeto a seguinte redação:

~"T.~

,udllO/hlllub"""'''I.d.

~tJ;::=CO=fl=I=SS=X=O=D=E=SI=S=T=O=IA=T=IZ=A:CX=O===.:::;;::======~I~éuL
=O=(~/=O=imJ
~/=~~1~

balho, aos cuidados da Organização Internacional do Trabalho e não
da Organizaç:io Mundial da Saúde. N:io tendo surtido efeito, em passa_
do recente, as Iniciativas de caráter corporativistas de transferir
do tUnistério do 1<ta1to .~ para o da Saúde ~ Secretaria de segurança
I
e Medioina do trabalho e a FUNDACENTRD tenta-se, agora. usar o tex
to constitucional para atingir o mesmo objetivo.
-

mUSS1.O DESIS'I'B:ATIZAC}.O

..r...;lo

- ~ ociosa a, menção d'à cOlllpetência do Congresso Nacional

para legislar sob;e ~i!'FJJ.8S e dueitos dos Indacs (art. <136),
quando dispõe o arn,
I/., 1. ser de comp;etêncJ.a da União legislar sobre o assunto, complementando o art.i.?tl; ~. que cabe:.ao_
Congresso Nac:lonal. COJll.a sanção do presa dente da RepúblJ.ca, Lee
"'g islar sobre todas as JlIat:éJ;,ias de competência da União.

,(!J
lPOO256-7:

Iklit.;o ..rV/I/

JDSTIFICAClIO

de incluir na área da saúde, a segurança do trabalho'Que, em âmbito
internacional fica, como os odemais assuntos relacionados com o tra

r.r----------~u."'.~I

Suprima-se o conteúdo do~.

o Anteprojeto incluiu, certamente por equivoco,
a expressão saúde entre os direitos sociais dos trabalhadores.
-O direltó à saúde consta explicitamente como
direito de todas , no art. 349 1 .. eçãc I, ~ap!tulo lI."A saúde e di_
reito de todos e dever do Estado".
Ntio há, port~ntDI a uecessâdede de repetir a ex_
pressão. Ao trabalhador cumpre -assegurar, especr rrcaeeote a segu_
rança do trabalho.

l!J

I ffij]'iiiillJ..,

~Ul'l/NU~

tIA ()I\1-. IM,

.

JUSTIFIC-AC~O

EMEi!IIM.

tJFM~;,"HJ

,u..../ulln'b/lllKO..I'"lI

• COMISSÃO DI: SISmlATlZACAO
r.r
-,-

XX _ Segurança d~o trabalho

EMENDA lPOO253·2,
fLuiIUC/U..,'do/l..: .... u1o

~

o inciso xx do Artigo 14 do Anteprojeu. da Cons_
Utuiçao,. passa a ter a seguinte receçac s

Nesse sentido, convocamos
uea nova AssembllHa Nacional
Constituinte, onde todo o povo brasileiro particip::ar;f da feitura
da nova ConstJ.tuiçtio'. Nesta Assembléia Nacional Constituinte ImperaFá o p~inc!pio de. que o poder é o .prtSprio povo.

l'"'

CJ

r;r----------fU."~~.I"lC.IçEll

I

I:

.

EMENDA 1POO259·11

~ala

à

",rt.~

ê' RLNATO VIANNA

Art.

~,

-.I f'TP-O'T'I"R"J'~

M,,·

Cconstituinte BOCAYUVA CUNHA

í

Ap6s a glorIosa campanha das Diretas-já, durante a qual milhtles de brasileIros participaram do'movimento cívico para a restau
nçlo da "democracia no Brasil e a vJ:t6rIa no espúrio Colégio Eleit~
nl. onde 8 dihdul'8 militar foi, finalmente, derrotada, passamos
trlnsJ;Do para o Estado de Direito Democrático, com a convccaçêc da
AsseMb16ia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Carta Magna para a Naçlfo brasileira."
•
Entretanto, tal translçDo~deu de forma a romper definitivamente COlll as estruturas do regime anterior. foi conseguida uma so
luçDó negociada e de consenso em direção a uma transiç~o pacifica
COI! remanescentes das estruturas de poder anteriores.
•
- Assim, tal Assembléia Nacional Constituinte e a Constituiç1:lo
elaborada refletir.:lo um equiHbrio de forças que não traduzirá ,necessar Iaeente a vontade aebe r-ana do povo brasileiro
Al~m disso, a campanha para governadores e deputados estaduIh não permitiu um debate maior sobre os temas da Constituinte.

e

1)etermina o
que liA saúde é direito de todos
e dever do Estado". O arts.:ut., poe, sua vez" prece i tua:" As ações
de saúde são de nature:za pública, cabendo ao Estadõ sua regulaçio,
• execução e controle".
Todo conteúdo desses dois artigos está contemplado hc
art. 13, I, ~, que-diz ser a !!aúde, entre out.t-oa bens básicos da'
da vzda humana, garantida pelo Estado como seu prJ.meJ.~o dever.

Houve um lapso no Anteprojeto de Constituição.
D Artigo 147 do Anteprojeto da Co:nissão (lII) de Organização dos PEderes e Sistema de Governo previa expressamente o que a presente !f.
aende propõe corrigir.

Inclua-se no anteprojeto de texto Constitucional, na parte
relativa às uí spcs rcües Gerais e Transitórias, o seguinte dispositivo, pelo qual se convoca B Assembléia Nacional Constituinte para
O ano 2001, definindo a sua forma e caráter, além de criar o voto
destituinte.

~

JDSTIPICACÃO

JUSTIPICACXO

&"J';6/Y?J

g,/$ '~ift'

~n'.''''''''K~l.

l-DDIFIC\TIVAAO ANTEPROJETO :DO RELATOR

'!E

.

p-,g d
d _
•
De-se ao §
o art. a;õP'J" a segul.nte Te açao, SUPTlmJ.ndo-s-e. medJ.an~compat.il)].li'Za·ção, - o conteúdo das aLíneas l!. c B. do

*"

.- ~tem XIV do art'. 1iíi-:5'~ • _
Os representantes da ?\ação Braslleira. l1vremente ele~tos e rewu
dos pela vontade soberana do povo: sob a prote~o de Deus, em Assemblé~a MC1~
nal Const~tumte. declaram que a Repúbllca F~eratlva do BrasJ.I fJ.cá organu!
da,por esta Constl.tuição, emEstad() de DlreJ.to. para conso1J.dar a llberdade, a
fraternulade-. a participar;ão. a igualdade e a Justiça COIOO postulados e valo
res supremos de uma socJ.edade sem preconceJ.tos. demcrábca. SOCJ.al e plurah~

"S ~ Quanto ao itrÍposto de que trata o item II

EMENDA lPOO257·51

!!J
l:J

Consh tuinte Inocêoc," Oh
CD:IIS<:iÃQ DI:

ll) as' lIlÍquotas serão fl.xadãs pelo Senado Federal,
proporcJ.onais ao valor do qUl.nhão ou do bem doado,aten
~i:~e~a~rlncipJ.o socJ.al' da d~stnbuião da renda e da -

ne".

SIST;;:;~~~;X~ll/l~'CO"'tld

b) não haverã sua incJ.dêncJ.a, nem de custas e emt'lu
mentos, na hipótese de tTansmJ.ssâo por morte de bens ~u'e sirvam de moradJ.a ã famílJ,a- do morto."

ta.
JUSrIFIC.oU'IVA
Os fündamentos e valores que estão inspJ.rando a nova

Const~tu~ção

BrasileJ.ra. constantes do Preâmbulôdo An"teprojeto. podemser mantJ.dos atra\,és
de redação malS slJlllles, C0100 têm prefendo as ConshtuJ.ções Democrátlcas ~
demas (França. Alemnha, ltába, entre outras).

• Redija-se ass:tm a alínea b. do :ttem 111 do art. ~ •
• b) são privlIt::Lvas de bra51le.1.ros natos as cand::Ldaty
ras l?lIra os cargos de Presidente da Repúbl:tca. de PresJ.den.
te da Câmara dos Deputados, de Presidente do Senado Federlll e de Presidente do Supremo Tn.bunal Federal.

,.)USTI FI CACÃO

Ao emenda VJ.sa deslocar para o título e capítulo pTÕpTiOS

JIDo SJ.stema Tributário NacJ.onal ll" regras tributárias repetitivas cncon
, traveis nos d1SposJ.tivos sob proposta dercqmpatibilização.

'I

~J\ 1pOO262-11 _

(:J

IEMEI'IDA 1POÓ-266-4-rr;;~;"~ (:J OEPUTAOO JORGE LEITE

RENATO VIANNA

i'

BOU

COMlSsAO De

~ENDA ~

'LUll>ll/i;~luh"v.cnllllo

I

PJ
SlSTE;~~;~~~~~('"''''''''
t%io@ ~M
...-------TIIlt.,JUIT'r'c.clo======:'-~~~~~
r

AO ANTr,PROJE'rO DO,RELATOR

EBENDn

OE SISTEMATIZAeM
DE

ADEQUAÇ~~.

l.ll.

.....,

)

fCuo/lunlr~.'h-

,

DISPOSITIVO EHE:NOItOO;' Arf; ••

Suprima-5e o conteúdo da alínea .f.r 3.t<l'm 111 r do art.~

J

''I

(ITJ~~;"~

l:"õ;;~7MJ

IEMENDA 1PÔÓ270·a

fl DEPUTADO· JORGE

t!

••lo/l,,".t..II,.o

cbMlSSJI.D DE SISTEMA1!2At;1I0
EI~EnoA

.f::/111

, o

lhclua-~e

_fi.'1....... ...................•. ..... ...... ......

Constltuiçl:lo.

"'1 .

nas Dlspos-;çZies 1ransH6rJas, (lo Anteprojeto De

o seguinte artigo:

" ~rt. _ rica a UnUo autorizada a deseprcpr r ar no prazo
de dois anos, as tefinarias em funcionamento no pais, ampaTatias p~lü
art. 43 dê Lei ns 20011, de 3 de outubro de 1.953. n

mst rc, pertencente ao congresso Nacional. ti

A ganntia de tutela jurisdlcionctl estatal, p reccm s ada
no dâspcsd tavc sob proposta de supr~ssãol está amplamente atcndi-'
da nas alÍneas! e !?, do item; XV. do mesmo artJ.go.

DE AOEQUAÇAO

DISPOSITIVO EH~NDAOO:
Constitu1ç~':)

nparágrafo Unico _ Dentre os eemtn-cs do Conselho de Min!s
tros será designa~o o Vice-Pri,.,elro

JUSTIFICACÃO

1§V~;fliJ

-,

Inclua-se no art. _ , do Mtep-rojeto <Se

Art.

_,

.~Ul.,~IC""

seguinte parágrafo:

I

fiI-";~'~Q

LEITE

r.r

Justiflcação
.)USTJFICAC1!.o

A existência de Viçe-Primeiro Ministro, substituto event.!:!.

o monop6lio da UnUo sobre o petróleo há de ser integral,
nllo se adnitindo o privilégto ccns t ente no art. A3 da LJ;!! 2004/53.
Daí a autorizaçlio à Un:to pare desapropriE:' aquelas refint=its. coe
o; Justa indenlzC'ç~c a~s pro~1:'iet~r es

61 po Chefe de Governo, serve par a que eêc haja sOluÇll[O de continuidade na: execuçêc uas poHtjeas do Governo, perll'itindo, até,
20 Pri
llIelro-t-llni~tro au~entar-se do país ses prejulzo de suas et Ivf caces -

í

'EMENDA 1POO263-0)

l"l

E1"IENDA lP00271.i",

ReNATo VIANNA

l:DEPUTADO JORGE LEITE
tJCOMISSll:O DE SlSTE....

A·;;~;;~~..dlJl ....."'U4
..,

1&n./lUu""A~lo,

EMENOA

AI..
. üesfcqae -se o conteúdo d~
1JfpaTa Disposl.ções TTansitórJ.as. com a

J!l EMENDA

9E

1!'p

AOEQUAÇAO

DISPOS111\'O Et.tENDt\DO: Acrescente-se ao inciso 11. (io

ar t, • .IiiiIf.

Anteprojeto d~ Constituiç~o, a seguinte alínea:
"Julgar eçõee sobre atos de que par t Ic Iper a em
administrativa ...

"Art. Até a er-raddcacâc definitiva da pobTc~a
absoluta (art. 61}, lII, desta Cõnstl.tulção)., suas
vitimas têm dneito ao ampar-o e aesas rêncaa do 1:s
tado e da sccaeâaêe ;"
JUSTIFICACAO

decãsâc

•

Após a lei Orgânica da iofaglstratura Nac!onal. os
Juizes
a JulgaI' V,anljêtos de segu-'fançe; 'Ctm\.n~ ~!!'\)~ 'Pl~'P:rit)s ates
Tal atitUDe eonstltul eber.recãc , já Que o potieI de conhec1c-.ento 005
atos cabe a apenas uma pessoa. A técnica do recurso não r es cf ve , pc.~
Que os nest-es são remaí s e a 111:1!taç~0 em sua propOS)tUT& eosej~ a
que se prõtfq.Je inJusti:;;a nos org~os eocarr eçaocs de ministrE-la

..Art....

{!l COMISS~O

inciso

~

alInea -d- o

supl~

•

EMENDA

Nnto indicado:

J8Ull'-'nH"oc~:.

DE ADEQUACAO

õ União:

XIX - Legislar sobre:

à)

fIl.. Par 'grafo únIco

ExclulJ"-se 1:10 parágrafo únicohdo art.
de tonstltulç1l0, a expTess:io~
"por

SgUl!$, telecomun$cações,

Acrescente-se:

Ci energia), inclusive
I!!

oi!

nucleêr.

co lDilhces e dnte e tr&5 mil cruzados), e o.do M.I'l.fdpio de 5ao Paulo,'
no valor' de Cr$ 28.905..271.000,00 ( vinte e 'OHO bllhl)es novl!centos
e cinco m!lhl5es. e duzentos e setenta e um mil cruzados). sendo de TC!~
sôJltar Que o tlrJme!ro tem maIs de 6 (seJs] anos de e"htênciél e o da
capital 'de S;o Paulo 19 (dezenove:) anoS, êllllbos com relevantes serv!
ços prestados aos respectJvos HunJC!plos.
Além dl~so, seria ir'lconceb1vel, em termos de soberania p~

do Anteprojeto

anos"

AetlllJt.fr-se a condenaç:o das autoridades nomead'ilS no art
107, por sual> altas. e ~rave5 responsat>ilidade~1 é estarmos diantE Ge
caso que exlge"a sua e.1.iltlnn~o da vIca públlca. O prinelplo
deve.
pOis, ter lIla.ts rigor, para lembrar-lhes.Q.Je o llIal feito :; naç~o nao
lhe permHirá, jamais, fazer c. bem. ao povo.

informâtic&,

serviço" posta-l e energlll't-

vistas a todos

ol!o

1ll.

Vise, E. pz es ant e in!ciativa. es t eocer e, ll'Iunic.r~!:!:
ce
ccns Jce rãve ; popu1E:;:lc c lIIesne mecanismo de fiscê.liza;ão financeira
e crçeoer.t.ér ;a, r,;ed:ante Co"~rCi!e externe- da ·C6l'lc:E. Munlcll:ê.!, com c
&ux1l10 de 1ribuna) de ccot es P:óprio
cce e re rt c , uaa populôçto superior a três llIilt\e:es
d~ h!,
bitq,ntes Já preasvpee a estrutura de ur' Estado e não se
ccepreenãe
Que, com ta1 comple:rldade. se lhe apl!Que UI\" controle remate de fis
caJjzaç~o dos dinheiros públicos, quando Q deite ler ptódlt,c. dOi fdtO;:
e eees regidos pele dJ:reao Publico f1nenceirc.

Os Muni ;!pios Q,Je, atuãlrnente. JiS pcssuem rríbural de Co.!!,
, taS fiscalizam O[!,.,6mentC's svper-Jcres 805 de vtlr!o$ EstaC:os. O do M~
n!dpIo' oc R.lo "be :Ianeiro t::CTltro1& a eJ(etuç~" o=çament~r)t no veâcr
\ de Cz~ 13.7.7S.023.-000,OO" fQulnz.e _bl1h~~, novecentos!. no'!.enta e clp.

-,

SIS1EM'1l2AÇ~~

DISPOSITIVO EHENDADO: Art.

Redacão do Ar·eproieto:
~t •• 9 ~- CC1tIpet.e

"'ld....'CI ..'llt.'I.,C...... to

OE

três mHhOes
de habitantes, o ccnt rcj e externo da CAl"ltraI-L.IrIlcl
paI $er~ exercic:o eo\t' o auxilie ee
lr:bunal d-;
contas do H.Jh!clpl0.

Esta Enenda Se fund »menta na soberenJ,,; de povo e
er.; SE
gundc plane, nõ tn.ciç~c jur1dlcê! que informou a eccçãc ec cr!téri~
derr,og;-t (ice.

p8S$aT~m

lO(jI!:

Jif(

de constltu!

dUS!IF'rCt\CJl:o

r.~----------'l.tt/",n"oc·~;'1

Acrescente-se ao

'Q.

Dê-se ao §.
de arugo!l' do Anteprojeto
Çao, a seguinte reoeçac ,
12
"""'3 - No Munlc!pio com populélçfto acima de

tio

JUSllrlCAç~o

Tratn ...se· de regra c~Ja tlplicaçào se esgota no tempo
ou pelo menos é Lsto que ere prevê .. devendo, portanto constar das'
Disposições TransJ.tôr:las.

67:

DISPDS1TlVO EMENDADO: Art. _ , § 312:

lUl0/lllumu;h

alínea h. Hem I, do art.
seglJJ.nte redação:

OE AOEQUAÇAO

CO'll'

Cl:21!sgue.r de seus meios

pular, fonte do. poder que- estutHIca o J)rjncípl0 constitucional, fá "
;10 sabor
portanto, de osci1a~Ces poHticas.
_
Na reda;~o do Substitutlv:: a serr:'ntica ap verbo p:)j:e: cr!.!:
li lnstatil!dade par;;: a !nst;tulç~~ ldbtmsl de contas, . lmp!"d1ndo C5
MUFlicípios Coll', gr'ande popu-la,.ac de possuireI!: urna ef.1c!ente fi$~a]jz!.
Çao fif'lllt1~e!.ra e orçalllenU:,~ ...

car o TrIbunal de Contas sem a proteçao desse mesmo Doder.

f,

I
I

I

de. produsio e de aDl1ca9ão~
JustificatiVa:
-

O Artigo 31/5 do JmteproJtl'to Bernardo Cabral prescreve:

"Consti tUem monopólio da União:

/EMENDA IPOO269·9
1!J DEPUTADO JD~GE lE!TE

I

nullUO/u."lllo /&IPIU.IIIU

(l

CDlI,lSSM OE SlSTEMATliACAo

'EMENDA

EMENDA 1POO265-61

r;~;~ã~

fOEPU;A.DO JOqGE L.EiTE

[Tôii'~1LEJ

A11

'Exclua-se do § HI, do art. ..-; do Anteprojeto de
a

p;r;:~;=:J

I OO'O@

pe---ePEQ"tW;A9 A1)TIVii'UTO/IUUIIOC.;;,.------------,

OISPOSLTIVO I!MEwOI\OO:

~
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__ ... O Poder públ1co estabeleee:á a cobz-ança
de
imposto progressIvo, no tempo. e sem caráter
expl'opriatdrio, a incidir sobre áreas ur~ErIas
dotadas de infraestrutura urbana adeCjuadü
n~o edificadas e que nt;o estejam em Cllrso de aproveitamento."

Cons;t,!.

JUSTIrlCAç~O

Dúvida n~o res.ta a que a. ociosidade im'=ltivada, da ÉrE.B u=
oana, tonstHul frontal oesmenddo i; funçtio sod.!.l der prC1P!:t:"("c~l:.E:
tretanto, inimaglnãvel é qualquer util.!zação do ber.; sem Que. pre::5de::temente, o Foder Público tenh~ iabili2ado os eql.lipêf\entO!;
UTl:.1Õ'"'I;J-;
lnr:rae$trutur~is..', Dõutra -parte à edIf!caç~o 6ntecede
o re~p~d!\c
projeto, cuja apresentaçac Já flxa o lnlc1c do cu;-sc do aptoveltemen
to racional do bem. lf ~tento a essas realirloaC:es que se aptesenta ess;
emenda,' Que, a par de dar contornos mais p,.er;isos 11 Jdlha da fU(lç1/,o
social da propriedade urbano, supre as om!sseles de: reg r;:;, originel ,
enteril;)rm~nte apontadas..

;:;:::::d:
dI' os o:<c!enadores C:e despesas e demais resPCtl"sáve!s per tleos e va!e
res pübl!cos e, fJ.nall"'ente, el1it!ndo p;;=ece.r prévic soe=e as cor":.e~
de gesta;; dos Chefes de Poder Executivo tla!'a posterior julgamento p~
lo respectivo poder Legislativo Com O edvento da Lei nl< 6.223.
de
14.D7.7311 às atribuiçlles do 1rlaunal de Contas somou_se a flsceliz6
Çeo finêinceira e otçamenU;la das entidades cor;; persona) Idade juríd!
cC! de direito privado (empresas púbJJ.ess, s~cledâd& de economJa rol;
te e fundaçCes instit~fd~s ou mantidas p~lo Poder PÓblico), na ferir;
do art. 712 da referida lei. Ol!!correu dó! substan:lal aUlfenlo
nas

expI'ess~'O:

nOlJ a percepçao de vantagens indevidas."
JUSTIrrCAçAo
~A expressa0 excll:lida, por Uo vaga. fl;lre
I;
pnndç;ic
hullull'l crimem, nulla pOfi!na, slne lege. Os casos de inccmpatJ.biH~t':ie
com O deca!"o parlamentar"deverr. ser tipj flcados no reg~Jllento inte=n=:;
da Casa ô que petteOl;~ b patla'l'~I",ta::. ll.Hás, a pêrte inidal co tia:!
grafo modificado é basunte para cefinir o Que é inconpat!vel corr o
aecoro pa:lanenta1", vez que o resinento interno fara a ne:essa=.la t,:
tJ1f1caçr.o.
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JU511F!CA>~O

Os Tribunais de Contas, bel!' corno os Conselhos de
COl"tas
stc orgt::s de colaboraç~o técnIcc:. COI!' c Poder Legislat:vó;. ac Qi..lal se
enccntrar v.lnculados, pe:-a exe!'cer d:re::a-;e":e o. ccr.trcle extern:,v=
le dh;t, a auditorlê exterr.a dos atcs c; f"lC!:)le fina"lce~:ra ao FC:;;;;
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JUSTI'ICAÇ~O

O ~rojeto de Constituiç~~etermin6 o número de Mini!.
tros do supremo Tribunal Federal (art.4G4), do Superior TrJ~l'nal de
Justiça (art.~), dos Tribunais R~lona!s r eeere.í s (art.~)
do
~Tribunal super~odo Trabalho (art.~, § H!), do Tribu~7Superior
Eleitoral {art ~ e do Superior Tribunal Militar (art. ""%34). No e~

atrlbulçOes das Cortes de Contas, tal o número de entidades tanto no
plano Federal, Quanto no dos Estados e Munlclpios.
Por outro lado, é crescente a quantidade de processos r~
ferentes a Jrrat Ivcs e pens.í cní st es Que tramJtam peja aCll'linlstraçlllo _
pública e vão aos Tribunais de Contas. Este número se avulta em CD~
sequencf e da neces sãdace de inspeções ~ para o adequado e>:erci

(l

í

í

í

Inclua-se no item XV, do art. -a; Uma alínea,
como,no mesmo artigo I um parágrafo com as segtrl';tes reoações e
"Art.

Insisto na reapresentação de minha sugestão de Ins-,
Utuiçlío éfa pena de mor,tê" no Brasll, nos casos específicos de estupro, assalto e séceestco, seguidos de morte, rejeitada pela Subco_
missl:'lo dos Direitos e Garantias Individuais e no âmbito da pré~ria
Comiss§o temática respectiva. Essa insistência decorre da cenvrcçãc
de que subsistem os fatores determinantes que me levaram à elat:ora.çtio de tal proposta.

t:;l;~~
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EMENDA

Artigos~.

Const!

tuiç~o.

A supressão dos termos propostos compat:Lbil:Lza o
texto. tornando-o sucinto e claro.
As el"pressões que se propõe sejem exoãuades
não
afetam o conceito geral que continua mantido com os termos canse!
vados.

~USTlrICAcli:o

Matéria não constitucional, Que deve ser regulada
por
Lei Conplementar.
QualQuer divis~o territorial deve ser precedida de consulta popular, mediante plebiscito.
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

-?Jf,

parcigrafo único

*'

'Exclua-se e Parágrafo dn cc , do art.
de Cansti tuiçUo.
í
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Inclua-se no caput do a:-t. Tlr4, do AAffprojeto
tulçUo, após UnUlo e antes de ser:l:o. a expressll:o:

de Const.!,

- sensfvels ao reclamo de milhares de servidores mlllt<lreS qu~ ti
nh~ assc:gurado o dIreito· li promoção imediata ao passarem parl;'
a inatiVidade, Inclusive os que serviram em :onijl dE' guer!;'i:I. cabe-nos no desempenho de mandato popu Iar, restabe Iccar a
esses
servidot"t..s dlrcit.os anteriormente consagt"ados na lei n2 2.370.
de 9 da de:zemoro de 1954 e 'eis espeCiaiS n!l's 285, de 8 de JUnho' de 1948, 616, de 2 de hvereiro de 1949, 1.156, de 12 de JU
lho de 1959, cUJa revogação causou-lhes gNIVC InJustiça;
- com a lei nS! 4.902, de 16 de deullIbro de 1965. t'Iuma época
de
.anormal idade democrática, esses direitos foram re\ogados. prcju
dicando milhares de servidores 1I11lltares que tinham por Certo ;de direito a referida promoção:'
- no substltutl~o dil Comissão dil Ordem S-O~lilr 'foram prf:vlstos .:trgUns bencftclCts com o:feoltos ro:tro ..tlvoS pilr .. 05 scr"Hlorc$ c,vis e parte dos. serVidores mil iti'lrcs, assim, obser\ando o dc\cr
dedustiça e em respeito ao prlncipl;-da ,sono-;-ia, propomos que
se estenda aos deMaI s serv I dores militares a restauracão dc~ses
direitos previstos na leglslãção vigente àquela época;
- essa promoção não acarreta aumento de despesa pois, os serVIdores a serem benefiCIados percebem.(la InatiVidade os
pro entos ...
do posto ou graduação a qUe serlarn promovidos, apenas a rel-,l"oIlda da promoção ao passarem a essa si tuaçã" trouxe a esses serv i
dores grandes preJu~zos SOC\alS. pois. são diseru'IInados na co';;
VivênCia Com seus ex-colegas que, COIll pre"rogatlvas e dire,to~
iguaiS, elllbora seus idê.ntlcos. paSS8ranl ;{ outro n;vel hle,.ãrq~i
co a-ó serem transferidos para a resetr va ou reformados.
Em face

d~s ra:ões expostas e conSIderando o momento $ot'laf

r

e po I lt I co I qU!i-'! se processa no Pa s. ju IgalJlos tratar-se de assunto
que será ana.l Isado com a just Iça de qUe se ,.eveste l ra:z:ão por que

• ~ rn1aero de onze.-

-.l
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A greve não poderá ser exercida pelos servidores
da UnHio. .dos Estados. Terr1t-6rios, Municípios ,
eutameras e empresas públicos I nem nos serviços'
públicos e atlvidades essenciais
, A greve cessará :
I

_ por del1beraçlb de asselllbl!'
la geral i
11 _ pela conciliação ;
III- com a decisão da Justlç"a do
Trabalho
PARAGRAFO

JUSTIFICAÇÃO

seguinte expresSão:

lõr'p··M·'O"S·-----'

SISTEMATIZAÇAO. VISANDO A AlJEQ:JAÇAO NO DISPOStO NO AqT..~IN:1SO V
PROPONIiO A.SEGU1N1E REOtl.ÇI\O :f'--

----.

:J/S'
ao final do § 1R, do art. J2'G, do ~proj!.

.

f1.c.u.. /nMlld.'IIIt'e.lIllg'-------~

_

(i"? bem. como .05 eer-v rder-ee militarês Inclu;dos na
servIço !tIVO ate 1965, In,?'uslve CtS abrangidos pelas
dlsposlçoes l~gals e espce rfrces atualmente en vigor.
que passarem a r netn vt dede ou que nela já se encontrem,
9~:zarao as ~antagens r! Iat I "a~ as prolloções prev I stas
na le91slaçao ~vigente aquela epociil."
>

A fa.lta de recursos tem sido Ul'l dos grandes 6bices
para
a efetivação da reforma agr~r1a. O Orçamento do M.lnistérSo da Refoma
e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afir"'aç~o. Limitar_se a ind!
nizaç::lo das benfeitorias em dinheiro é. sem dúvida, fazer avançar a
re.fotma agrária no paIs.
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EJ't'IEf'!QA 1P00275·3 t
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Acrescente-se ao artigo ~ do ;r:;:;::RproJeto da Constltuiç~""
seguinte.

, O monop6lio da União sobre o petr6leo deve ser integral e
completo. Dtante disso, não há reaãc para a manutenção da exces sãc
expressa no parágrafo que se suprime.

~
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Dep'..Jtado LU!Z SOYER

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇ~o

I'l

De acordo com "O Globo", de 31 de maio de 1987, pá.
g1na 10. o brasileiro apóia a pena de morte e é contra a
tortura.
O Ins'tituto Gallup de Opinilio Publica ouviu 1.349 pessoas, maiores
de 18 encs , sendo 671 homens e 676 mulheres, 741 nfi..Grande São Paulo e 608 no Grande Rio: 72" são a favor da instituição da pena
de
morte no Brasil.
Por sua vez, o IIJornal do Brasi!,I, no caderno B,Especrat , de 31 de mefc de 1987. página 4. revela que os pesquisado~es do IeOPEI ouvindo eoo pessoas. maiores de 16 anos, no
Grande
Rio e Grande São Paulo, concluíram que 57,6"; slio a favor da inst!tuiç§o da pena de morte no Brasil.
A maioHa dos brasileiros é plenamente favorável à
adoção da pena de morte. A Assembléia Nacional Constituinte não poderá deixar de levar em conta essa 'reivindicação popular,
Bras!lia .. em 112 de julho de 1987

JUSTIFICACÃO

.. Exclua-se os artigos li~ e ~ do Anteprojeto de

~

do artr. as

Itinclusivh os ele natureza domêst:Lca e fam:Lliar. COI"\ a
única exceção dos que têm a sua origem na gestação .nc
parto e no aleitamento;"
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DE AoEOUACAO

OlSPOSlTIVO EMENOADO:

a-tem 111

pressões.

1§Ti·~tim

SlSTE"MATIi~çll:O
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Parágrafo único.
A inst! tuiçlio da pena
de
morte, nos casos previstos na alínea z , do iter~ XV,
será submetida a plebiscito, dentro de 120 (cento e
vinte) dias da promulgaçâo desta Constitu1çiio.1:

rr~;:';;":J

E';~:~~
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DE'
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perpétua. de banimento ou de confisco, salvo Quanto '1
à pena de morte, nas hipóteses de lei m~l1tar
em
tempo de guerra externa, de assalto, roubo, sequestro e estupro. seguidos de morte. A lei assegurará
ao acusado a mais ampla defesa, atribuindo
efeito
suspensivo aos recursos interpostos para as instân_\
elas ordinárias e ext recrdmãr Ies e ao pedido oe in
dulto feito às autoridades competentes.
-

IP--

COMISsAo

bem

JUSTIFICAÇJtO

Excluam-se. da ali:nea .! do

OEPI/TAOo 'MGr lEITE

_

EMENDA AO IIOP::pnOJ~TO DE CONSTlTUIC~O
ADITIVA

í

í

~

fu7~~

SISTEf"JIZAC~o

42

vários Tr!blJnais de Contas das unidades federativas jé conteven com
9 (nove) eeeeres • De entêc a esta parte, ceccr r Iocs Quase 20 (vinte)
anos, eue.ent ou ccns Ioer af vej.nente o t:ab=lhc dos Tribul1õ:'s de Contas,
bem corre o dos Tribuna!s de Justiça, ees r r íbcne s de e Içaoe , etc,
tendo sã.cc ef evecc o número -ocs memtrrcs dos r r Ibuoe s Jud:'ciários,eo
face de suas novas re spcnseb Jfoades , O ncee rc de me..mrcs dos Tr!
bunaí s de Contas est.ecue s , fixado. repito, há quase 20 anos, perrr~
nece o mesmo. A presente emenda objet.!v8 corrigir esta anomalia, pe,!.
m!tindo às Cortes de Contas Estaduais, MunicSpais e do Distrito Fed!
reI t.eree , a critério do Poder Legislativo t no mádmo de nove (9)1fleE!.
bras, possibilitando, assim, maior agil1d6de no exame dos processos,
UMa vez que também facSlitará sua dív.í são em duas (2)
Câmaras para
eesceot rerr aaeac dos seus trabalhos. Est,y proposta que ora submeto á
aprecf açãc de meus llustre-s pares, ccrtsubs tancfaca no peréqra ro éüco,
_uma v,:z que o caput apenas estabelece a aRl1ca't~o!.no Que co~ber,aos
orgDos nele mencionadOS, das disposiçOes referentes ao Tribunal
de
contas da uní ão

(!l

CG"ISSPo DE

í

Antes de p:J'omungaCla a êmenda Constitucional nli! 1/69, que
fixou no r.áximo de 7 (sete) o número de membros das Cortes Estaduais,

I"

rr;~~"

ni<tl'/JUlll1ICIC.." - - - - - - -

dê umão , Ora. pelo texto do ~prcjeto j-art , 1l~ § lQ)os Ministres
deste Tri::.mal es têc eQuipâra'dos aos Ministros dos t r Ibune s Supe'r.i.Q.
res , poLsvos Ministros ( ••• ) t.er ãc as mesmas garantias. prerrogat!
ves , venczment cs e impedimentos dos Ministros do Superior iribtmal de
Justiç~." l.ogo, mantido o ~rincípio de eQuiv.alência, há que se dete.!,
• minar sua. ccmpcs Içãc
Propoe-se o número de onze Ministros em r aaãc do Assobe!,
bamento de trabalho do Tribunal de Contas da L!.nUo que, além de fi!.
eaí aar e adrninistraç:lo direta. tem a obrigaç~o de verificar as co!!.
tas das e"'oresas públicas e de economia mista e functâçOes, enfim, to
da êl adlflinistraçtlo da coisá pública.
-

cio do controle externo.

EMENDA lPOO273·7

---,

,[D

DISPOSITIVO EMENDADO:

çonfiemos er. suo inetuseo no novo 'texto con.titucionat.

muco

Cessada a greve, nenhuma penalid.!
po'derá ser impo~ta ao empregado'
pelo elllPregador por motivo
de
participação pacífica na mesma

JUSTlF'ICATIVA
D dlTeito de 9teve é ullla das mais sagradas conquistas
do trabalhador. Pode-'1il:=dir a dc!'Udade de~at!ca de um rcgir.le
pelo mai·or ou menor respeito QU~ lhe trIbute~ DIga-se de Das sagem. Que não foi uma conQuista bafejada pela benevolência '
dos gruPOS patronais e quase sempre o Estado SP.! comportou pe rente elamais como guarda pretol'1.ana dos poderosos do Que cen •
tro de eQuilibrl0 dos desajustamentos econômicos. Não.há como
estranhar. pois. Que os trabalhadbres brasileiros recorreram a
ullIa tecnica de luta universalmente consagrada e Que ja faz pa!.
te te do patrimõn1.o dos povos I!vres' •
A gteve se constituI um remédio her61.co.Surge nat..!:!,
'ralmnete, como remate de um processo reivindicatório J escalon,!
do em varias t!tapas, Que não se devem sel Queimadas. sob pena
de dirvirtuamento do próprio instituto. s6 podl.! ser compromet.!
da ao termino de todas as alternatJ.vas • de nuI! ficação do di!
logo através dI.!' posicionamentos intransig~ntes li! injustlflppaveis • Usá-la desproposi tadamente é uma forma suicida de rei ~
vlndl~ar • banalizando uma arma Que deve ser decisiva e criando suspeição a respeito dos propósitos'.
O direito de greve coexiste com uma Jüstiça espp.c!
al1zada conshtuci'Onalmente dotada de cnmpeténcia para julgar
os conflitos cohtivos do trabalho •
•
As Ilodlflcações pretendidas vi~a aPerfeiçoar o in,!
tltuto ija greve e estabelece aquelas atividades em que o di ..
l'eJto consagrado pela lei J.f~ior não se poderá exercer.bem asSi'A. d15Doslçlio da opàrtunidae da Cl!sslo da grevl! •

n •• l ... 'ç.VldD/llIUDlI1o,

--,

CO'tISSAO DE SISTE"!.ATlZAÇA'J
.U'D,."'Tlroc.ç1D'

r.r-------

nnD/oIlIn"OC:A;ID

Emenda sucress.íve • nere adN.raçl:\o aa texto do
to do sen'ar- Relator I ao Art. d62 3S-t:,
Dê-se. a seguinte redação

EHEN)A HOJIrICAIlVA trO 4Il:mll!PROJETO DO SENHJR RELATOR Do",fOHISSAD
D:: SISTEHATlZAÇAO.VISANDO A ADEQUAÇAO NO OIS~05TO ND ART.à:>Y INCISO XI
PROPONHO A 5:GUINTE REOIl,ÇAO

,u;~~'nll,.dD""'CDII'''1D
comissão de Sistematização

~proje

-

i

_ - - - - ' - - - - -_ _ 'U'e/,/\/lT",Uçh

3$:6

"ART.~

~

---,

~DA

- Sito esseçuredos aos .J.rabalhadores u.E.
banas e roraIs e aos servidores DÚ _
bl1cos federais. "est'aduaU e mU"licipais cs seguIntês:direitos. alé'n de
outros qce visem a malharia d"i:!
sua
eondlção social • ~

ADI'l'IVA RDJr ~

ART.' 305,

Dê;m a
art. 305

UM

ACRESCEN'l'ANDO-SE

\-

'l'EX'l'O DO~ROJETO, NO

AO

- EqJiparação aaLar LaI e-rt re empreil!.
d:.s de uma mesma enarese que exer ..
ça'll ltUntica fu,çã:l 0..1 'executem •
trabalho d'=! 191.131 valor. s'?m qualdf st
por
de Sf;!XO,
idade, na::ionalida:J~, cor ou estad::J civil •

PAR1iGRAFO.

seguinte redação

ao

parágrafo único

,

do

q.rer

I

ãnçãc

eot ívc

51" - Aposentat:lo:ria coe-preventos ig ...a is

à ma.ior remuneraçOo dos altim::Js 12' ( daze ) meses de servaçc- • verificada a regular1.da:1e cas reajustes salariais
36 ( trinta e ~eis ) -eeses e-rter rores ec p'=!did::l

·Parágrafo

único" O planejamento da atividade ecE.
deverá incorporar a dimensão espacial

..nômica

decom~ndo-se

e)Por inval1d~z permanente. par m:lléstia prof1s
slo"lsl ou doença guve •• CO"ltail1osa ou rncuraver ,
esneet f1-eada em lei t ,
b) Compolsoriamente, dos 70 ( set.ent.e ) erres de ida-ee, para o homem e 8:lS G5 ( sessenta e cInco) p.!
ra a Illulher i
c) vorunt.er.íeneote, aos 35 ( trlnta e =1n::o') a-res '
d~ serbiço para o o"m~m e aos 3D ( trinta)para
a
/J
llIulher V'J'
S 2" - Os proventos da apcsent edcr a , q'Hnd:l d:Js
seus reajustes nDo p::Jderão ser inferiores
ao número :1~ salários m!nimos recebades à'
éaoes da ee-rcessãe dJ benefício

patib!1i~adas

-Ó;

último o

em instâncias

regionais

JUSTIFICATIVA

com

entre si,e tendo como objetivo

o direito reconenda qJe se assegure o princ!

beI!l-estar da população."

pio da isOll:lmia

Justificativa

EMENDA 1P00288·5

t=

o princIpio que se propõe incluir na
Polttica tem por finalidade reverter essa

..lt.I_'•• ~"I1DII"' •• III.. 1lI
COMISSA~ D:: SISTEM"-nZAçA.'J:

tendência, reentron!

planejaqora

der

No momento hist6riu::o em qce os CO"lst1tulntp.s trabalha'! para dar ao neve bra.sl1ero una Nave Carta MoI;!n'!!, o segme"lto
por'dem'!lis im':Jrtante, Quer do ponto ee vista eccoõmtco.urer do
PO"lto ee vista social. precisa ser contemplado com aQoJ.11o que é
de mais Justo : uma aposentadoria condigna
Ass.1m, a presente E'1lendatem o cara ter de bene rfcfar I
todos os tra~alhadoreSt vinc.Jlad:ls à Prpvldên::ia soclal, PJrqJ8.!!
to se trata de medida abol'ang~nte co=n v1stas a d'?ixá-las com aece
n15'llJ de nreserveêãc da seu s'!llário real. e não na CO,diçlio atu';l
doe nerdetíores-de po:1r àquisitivo. precisa-se de una ação modificadora no sentitfo 'de q.re o bene rrere nivele por eree da pirâmide
todos os trabalh:ldores brasilelros.
A:Semals. reesef te-se Q..Ie no QJadro aqt.ua I de s'!rvid,_
res públicos. registra-se uma situação câaremente def1nida de do!
siglJald-3.des nos direitos aos APOS::NTA~:JS. CO'1l:l- SI';! houvesse serv!
deres de primeIra e d~ seg,.)"lda classe. não cbs tante o maior CO"l _
Ungente, etuareente nes te Paf s • ser de cc-rt.ret.ecões no Serviço
f üblico sob o Regime...,Da CO'lsolldaçli:l das Leis do TrabEllh-1J ~ CLT••

Só assim, a

ccvexno ,

atravé~. "d:;uas

ãncãusave

público.

da

JUSnrICATIVI\

do

e execubcea

em benefIcio das

nos

favorecidas. E os

econômica,

fatores de concentração da

N'J ART

.2.0.3

I!!

!ifjil".

CISO X •
Dê-se atl inciso

m.s.

X.,.J

tu0

art.

.!Iil3
2e=1.

a seguinte redao;A:l :

orgãos de grau máxilllo das e"ltid,!

" X - Os

atividade

cee sindicais

11

mercado, poderã o

economias de

JUSTIFICATIVA

Jn1nimizadas •

EMENDA lPOO285·1

I:J

A:I~PROJETO

EMENDA ADITIVA PARA AOEQUtlCA'J

p

empresas e entidade

periféricas e das populações

áreas

naturais nas

A_

regionalmente des~obra

administração indireta, poderá ser

da,

ação

~'Q!2'l

'uTo/olll1nfOC:"'4o======~:=:===:

:ando o enfoque regional do desenvolvimento em toda a atividade

í

rrp;;D3~

CONSTn"UINTE NILSON GIBSON

Nova Carta

Co,nsti tuinte

Nilson

Comissão de

E licita a asso::ia;ã::J 'aare fins de estudo, defesa
e Doordenaçã:l dos se ...s interesses eccnõnrccs ou profissionais
de teâos os QJ".= , com:l empregadores , agentes ou t rabaãhaacres
autêncncs , 0..1 profissionais liberais. exerçam resnect Ivane-ite
a m~S'ila at1\11da:ie -cu Pfofissã::J. ou at.avâneoes ou-~profissões 51
~mllares 0..1 co,e)(as •
Portanto, é cçeret c , face a t ecnt ce l!;lgis1ativa a
substituição da exores sãc .. confederações sindicais" par OI os
órgáos ce grau madm:! das entidades sindicais" •

fS:;~;':J

Gibson

~;7J

Sistematização

r

EMENDA
DO

SUPRESSIVA PARA
AC

RELATOR,

ADEQUAÇÃO

~

AR'l'.

NO

TEXTO

DOoQai1lEPROJE:TO

EMENDA .lPOO289-3

const; ~~inte

['J

•

Gibson

Nilson

'MOB

f~tU.,.,.OII'I'1D/I~'CO~'uID

Comissão
COMISSA!) DE

SEN·i:J'~

lÇlI 7 I 87

.J

Tu'D/.lIlrltlu;io

035""8

ADEQUAÇÃO

niENDA SUPRESSIVA PARA

.

EH~N'Cr. S1JPRESStVA P"~l\ 4~EQll~ÇAO 00

PRtlJE:lO DO

~~

Sistematização

SISTEM"-TIlA~')

F

I

art. ~

o

Supr1lna-se

de

Justificativa

TEXTO OO~
RElATOR , SUPRIMINDO-SE O ART. ::61f

7$

=-

360

! permitida a. acumulação de aposentadorias,

Assim' s'pd:l', SUPRIM~-SE o Art.aiif 1~

I

contr~uinte

desde que o

JUSTIFICATIV~

de PJ:'ev1.dência

tenha participado

NO TE&'l'O DO ~PROJETO

.l6P

DO 1u:LATOR, NO ART • ..a6õ

o

Suprima-se

art.

~.

das Entidades

Supletiva.
JUS'l'IFlCA'l'IVA

o ort.U eonsta"lte do ~projeto •
Ipatéria já
cO"lte'llplada-em legis1açã:l ordinária e <:Iue não dispã~ d~ p.nve.!
gsdura DaTa integrar o texto eO"lstitu::lo"l91

e

O dispositivo do anteprojeto (art. 366), limita a

parjdcipação
vidõcia

CONSTITUINTE NILSa"l

GIBSa~

orEMrnDA A8ITlVA PARA ADt:.Q04,..AU 00

.DO-SE AO

AgT

EMENDA lPOO286-9;1

(=C;~~~~

(!J

t!iLiô'irfl?]

[!J

cons~!tuinte &V;~lson

~

sa~

Si stemat1 zaçãp

~

do Açúcar e d:. Alcool' ( IAt\)
tria álcool _ açucaieira h

llDllI!E~Ji

PARb AJJEQUllia"ie AO lEXTO DO ANTEPRO.1E:rO,

parãgrafEl

na agroindus _
do

art

247

100

I

"par.âgrafo

A agroindustria d:J açúcar e :b álcool no Brasil e 1~
portante para a eCO"l:lrnia n:lcional, p~lo seu papel Ii:l abastecimento.
interno, nas exportaçõ~s e Delas possibilidades d-3' S'J'Jst1 tuiçã'J das
iltl''Jrta,;;õ~s de oetrol!;lot at"tavés do u,;;o do álcool QH n;l. reallt1ad!;l'
p:Jde SeT be;n extenso •
Nos í1ltilllos a":ls, a ativida:Je açu::arei\ra e a1too1le1ra têm e"lfrentado Droblel]las di fScejs~, Q..Ie se intensi flca'D cada
, vez mais. precisan:lo d~ sollJçõ~s qlJe estab.1l1zp.m o setor e propiciem se ... d~s'=!nvolvim~"ItSl' Em ...i sta dessa ·necessidad.e e al'1imajos pelo
reeonhe.:1rna"lto gf?ra1 da existência :J~ certas !Ustorções na eV:lluçã:l
s6cio..económica brasileira. p."lten:1~n:1o Que as instituIções de so:ie
drldes centralizadoras de" ooeraçõo'?s das emptes'3'S 'D't't1doJtoras de açú :
car e do'? alcool é pressuDosto da experimentaçã:l de um ststella de le
gtslaçã:l especial à ~conolllia nao:io"la1 •
Nesse sentido a preteJ:jsão é q..le na NOVA CMlA POLIU
CA. SI! pO$$ibi:rite 8'cr18ç~l) d~ em~resas DTodlJ'toras tl~ açúcar e
d-;

w.ieo,

bem

0attm ~os
COIllO

a /

controladas, e
dos

hoje

de pessoal da Empre-

tem como objetivo evi -

aposentados e dependentes

com cerca de 85.000

se deteriS!,

l

participantes ,aten

empregados!. aposentados. dependentes e pensionist.as a

universo da ordem de",A1J0.OOO pessoas.
•
- À PETROS. como as· demã1Eõ- -êntidad~s cO!1giieres'" da

previdência Complementar,

ração

Seguridade
do

trabalhador

constitui, pois , em um avanço em ter-

se

Social

o que

hoje

çignifica, inclusive, aspJ.-

brasileiro.

orçamentos fiscal e monetário,

os o:rçamentos de investimentos

das

mistas sob controle dà União, adot!,

empresas
rão

entre

de v;1da

conta

A pETROS

moS de

1'IA.cL.u.-~ (}.u~ ~,

JUSTIFICATIV.ti

dendo

um

~

N

man~tenção de tal norma inviabil1zaráa

de Seguridade Social -PETROS, entidade gue atua

subsidiárias e

tar que o paélrão

tEXto 00 AQtEPR1JElO :(CR~$C:EtUAN

=-Iv..~-,<k .....J. ~
~ ~- E eiCtinta a intervenção estatal, d:J Instituto

de suas

re.

311. r'!(rí"'GRA"O UNiCO O IN_ISD V • ASSIH DlS:SO~TO -;

Petrobrás

corno instrumento indispensável ã adr.:dnistração

~lÚ... /çDII'.,lo/l""UIlIU1l>'

cmn:Sssão de

Supletiva. A

Fundação
Gibson

das Empresas Estatais- no custeio das' Entidades de Pr~

o critério da regionalização, com ele aE

ticulados

e

sincronizados. visando à. maior /

efetivida das

suas

ações".

Justificativa

EMENDA lPOO29Õ-7

fi

Consti tUin;e

I!J

Comissão

Nilson

Gibson

nl.I.,D'~II"lh/l"'•• ~lulo

de

~

Sistematização
.UTt/.lluIFoc.;ií.

A regionalização

ral da incorporação do enfoque
nejar e

lógicas

espacial de planeJamento. Pla-

orçar constituem , a rigor, etapas de um mesmo proces

so, e são

examinadas

--,

dos orçamentos é decorrência natu

separadamente apenas por razões

mlENDA

_PROOETO

MODIFIC~'1'IVA, PARA

DO RELATOR,

no

ADEQDAçKO

metodo

Di-se

a

DO

'tEXTO

DO

/l

inciso ,'V, J.etra ·c", do art • ..a

seguinte1:edaçio

.

~34

•. Assembléia Nacional Constituinte
·0·

6

-

QUALQUER QUE SEJA A

ORIGEM DA FILIAç1i"O,

o

E: RECONHECIDO

DIREITO DOS FILHOS

IGUALDADE D~

EMENDA lP00294-0

fl

EM

r.r

CONDIÇÕES"

EMENDA lPOO297-4

tJ

CONSTITUINTE NILSON GIBSON'

rr;;'~';z;;J

COIUSSAO DE SISTEMATIZAÇAO
.,

lnT~/I"nl'"''';l.

Justificativa
~

tecnica

~I

Jurã.icaMente.

no' tratamento

para

é p:eciso

evitar

da

Não -se pode

jurJdico, entre

ver ilegitimidade, ela
lQesmo~,

a redação

Emenda

perrn.tir

~~~a~._essa

'l:giSlação

li

norn-a

na

pais.

ordinã ria

Nova Carta

Por

'I

1sso /

queira retroagir

Poll1ca.

As alíneas que pretendemos supr1.m~r são as sublJ.nhadas abe axo :

"art.
"veae :

J!l

.....

CO'l3TITUINTE NILSON

--,

GIBS~N

r.r_ _- ,_ _- ' ' -

UITe"ult,''l:A;10

c'p;;'õQ.

o transporte rodovIa no de cargas,e detentor de sua es ..
sencialidade para a adequada ct rêuiacãc da rncducão no Pais
Resocosevez pela circulação de 75 % da produção nscio ..
nal, vive seria cr r se e ameaça, transformando-se no grande gargalo'
da economia braslleira. A frqta nacional é obsoleta., com idade m.!
dia de 12 anos e-Insufl.ciente para responder ao aumertto de demanda

f'lYY"'ã7Y?J

COHISSAiJ De srSTEMHUtl;AD

___,

-'~

EMEN;:):\, SUPR;;:SSIV~ p,{~=\ AJEQUAÇAil Ai) TEXTO DO ~PR')JETO Na

SEU AO'

gr

./tJO
a norma ecnt Ice no inciso III do Art.

Sup=lmO)-s~

~

JUSTlFICAilV,),
Nã'J vejo necessidade na prévia licença de Cong;:es50
50;!

para que o Pres tce-rte da R'JiJúbl!ca possa e rse-rtardo pais, seu eertía do cargo
Hoj"i! em dIa, vivemos situa -

çces dlnã'llica~ qve exige'll pronta resposta. Há necess dece de
uma eefor ccmuní cacãc entre os Chefes de Estado , daí re au'l í

í

EMENDA lP00292·3

liJ

c"''''"Wã]

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
COMJ.SSAD DE SISTEMATlZAÇAO

CÇ1-7~!Ui

••;h

---,

""~O"'''',

O Côdl.go de Defesa do consuruôox deverá regular as eeüecões de cons,!!
mo, f:Lxando as z-eaponenba Ladade s dos fornecedores e de quem ofereça
ã venda os produtos de consumo duráve:Ls ou não.

Esse códJ-go deverá, tembém, estabelecer os parãmetros dl'!
eficálna
das regras que con t z.ve r , bem e aaam o processo para a pumcãc das an
frações aos d:Lrei tos e obrJ.gações de quem oferece alguma. coisa à ven
da, perante quem a compra. Caberã, então, ao Cód:Lgo, dekerrru na rã _
quem caberá a anâcaacxve do processo de apuração de
responsabl.ll.da
des, ee j a em nome do consueu.doc :Lndl.v:Ldual, se j a em nome ccaeeavc de
grupos de consumidores ...
Da mesma forma, as alín~as eb.'rl.nadas do texto )á estão
ah ane i ôas
por outras _da spoeaçêes do an::tl1!proJeto, como a referente à
con>petên
cia da umac para Leq a s Lar- sobre regras qexe i.s sobre producão e con
sumo (art • .:4lr, J.nC:LSO XIX).
-

----;':

í

te-ido as viaJens a., e<terlo: • Pode até eccntece r qce cccat çêea par t Idar Las , a glJisa :I~ re tat Ieções , imp~çall a vct açãa
da licença. Com Isso, Q/!em sai perdendo e o nrccr c Pais

q ..

EMENDA 1P00298-2

t:

NO ART. -+t7
DE-S~ AO ART. ~ E SEUS INCISOS E PARAGRAFOS
DO G&PROJETO co» eSTA REDAÇAO :

&7~;JE]

,/,

Dar as-.fncJ.SO ~ do artigo ~ a segu:Lnte ~edação:

Injustiça histórIca •

Art. 4:9 - Compete ã Um.ào:
~- dl.scJ.pl:Lnar o acesso ao mercado aneerno,

1~
~4h
'IArt .J.!.T - A Consti tuição poderá ser ~
mediante proposta •
- .ce um terço dos membros de cuca Casa do Cungr~!
se Nacional ;
II - do Persioente da República ..
UI_o de um terço das Assembleias Legl.slativas dos E.!
teccs , mani festandi-se caca urna ceâas pela mala
ria de seus membros ~
IV - do Supremo Tr1bunal Federal, mediante maioria
ebsoluta 'de seus membros •

S 1(1 - mesma redação do
§ 211 _ a

pro~osta

fS;:"~

DEl'OTAOO LUIS EDUARDO

í

EMENDA H?P/FICtITlVA PARA ADE~Yeç1W AO TEX1D DD~ROJETO'

I

l.nvl.ol!

5 da
o uí.ecâc
o controle e a
re os e
ualida

í

N~cional

São direl.tos e Laberdaães coletivos

• ••••••• 1 ••••••••••••••••••

com o desenvolvImento nacional
A produção da industria montadora e de aut.o-oeças está
longe de atender às necessidades do setor 1 seja para ampli'!r, seja
para renovar a farta, iss() para não mencionar a falta de ceneus ,
Que já compromete ser i aaente a própria segurança das operações •
Inexiste perspectiva de solução a curto prazo para es ses crcmemas •
Há muito Que os t.ransoor t aocr es se cer oa rp.clamam • una
linha esoec aj de credi to I alegando que apesar de importáncia de s!:,
tor I sempre foi pena Laz ada com financiamentos idênticos aos ern acados para a compra de bens o e consumo , Inclusive com as mesmas taxas de juros Agora além deste fundamento, os transportadores exa _
bem aos Constituintes a quse total oescao tat xaacãc do se tcr , nos trando com isso, a necessidade de adoção de mecanismos de política'
fiscal QUP. incentivem os emoreser í.cs a renovar a ft'ora Sem incpnt.,!
vos, as empresas certamente não promoverão a renovação dos veículos
cuja Idade atinge limites perigosos e, muito menos , ccno rarão caminhões pesados e eemf-pesadcs , muI to mais caros que os leves e médias.
O pedido de utilização do Imposto de Renda. eco ser 1!!,
carado no prim_iro momento, como um subsidio conflitando assim com
a filosofia do Governo de retirada de subsídios • ür a-se assim um
novo mecanismo, aplicando-se na SUDENE, SUDAM e outros orgãos
da
politlca de desenvolvimento do Governo ! uma forma de'é'orngir uma

1<70

4f"-

IX - O CONSUMO
a) t da res onsab:Llidade do Estado controlar o mar-ca
do de bens e servi os essenC:La:LS à o ula ao sem
acesso
aos gual.s a ccexí.acãnm a d:Lgna e l.rnpossívelr

JUSTIfICATIVA

EMENDA lPO0291-S

U. do-W'tE ro

JustifJ.cação

Lei esnect at dispara sobre a reg.ll~
mentação das atividades de transporte
de bens, uso das rodovias , dIstnbu1;.
ção de recursos para menutençaõ e re-,
cucer açãc , vida utll das estradas

_

,~N"'""."~1D------:"'---____,

SUpr:Lmam-se as alíneas a e c, do :Lncl.SO 1> do art.
)eto de cons t.a.cua ceo a conu s sãc de sa.s cemata aecêc

37
mZAO

que ha.Ja diferença, /

T..

r.r

E.f~EN'DA I1.JDlfICAIIVA
AO ~PROJ~TO DO SENHOR RELATOR 01\ COM
DE SISTEMATIZAÇAO , VISANDO A ArEQUAÇAO NO DISPOSTO , NJ ART
PROPONl-lO A SEGUINTE REDAÇAD •
--

ê mais correta

filhos legítimos e ilegEimos • Se hou-

será, certamente , dos

que

c'~';~~

DEPUTADO LUIS EDUARDO

.~C •• "'MCO"111101l"•• ~~I .. l~

JUSTIFICATIVA

EMENDA lPO029S·8

fl

r";::;-J

CONSTnUIIHE NiLS!)'l GIElS:l1ll
covrssno

~PR~JErO

D~

-

[!Mj'Q7Lã1J

SIST-EMATIZACA'J

dOI

.9r

EMEND!!. AD1Jlif-A PA~A ~QU"ÇAO DO TEXTO DO RELf\iQIl NIj "l@
, NI) INCISO~ , ART~~~"lDO-S:: A SEGUINTrZ. R!::D-!l.ÇA1 :

O artigo ~ d:LspEe que "o Estado prol'loverá o desenvoh·.!,
mento cl.entif:Lco. a autonoml.a e a capacl.tação tecnológica, para a
garant:La da Soberania da Nação e a melhoria da$ condl.ções de vida e

"XIX - legislar sobre :

~projp.to

será discutida e vCltada

de trabalho da população e a preservação do mel.O ambl.ente".

a) direito civil, cOllercial"p~n.)ll agrado, ele.!.
toral, administrativo 1 maríUro., 1 aeronauti CO 1 espacIal ,processual e d:l trab3lho
e
normas 9.::rais de direl to financeiro , trIbutârio I ur.b3.nístlco e das éxe~uçõe5 pg.3is. Os
Esta:los e os Mu',icíplos poderão leglslar , su_
pletivame.,te , sobre o direito adminIstraU"':l
ob<.!d!:!cidl) s::mpre o mojelo federal

sessão conjunta do Cungresso Nacional, em
dois turnos, com intervalo mínImo de noventa dias, considerandoMse aprovaoaj( ,
Quando ootiver em ambas as votações,dois
terços dos votos dos membros ~e cada UM
llIa das Casas •
§ JQ - -mesma redação do ~-roJeb.o
JUSnnCATIVA

'Y

A redação orl.gJ.nal do anc Lsc XVIdo art:Lgo ~ confere core
petencia à Un:Lâo Federal para d:Lscl.pl:Ln~o acesso ao mercado int:r
no "de modo a viab:Llizar o des eavcâvareencc SÓcl.o-econôrn:Lco, o
bem
estar do povo e a real:Lzação da autonomia tecnolôg:Lca cultura1
I
Pais".

Destarte, a redação proposta compat:Lbl.liza rna:LS adcquaê.,!.
mente o texto constitucional, el:LInl.nando a superposl.ção de art:Lgos.

EMENDA lPOO299·1

fJ

"DEPUTADO "ENOC VlEIRA

JUSTlFICATlV",

'fIJV

As n':lrmas d:: dIrei to ad.nlnIstratlvo dizp.ll mui to
perto COll a -Própria lI\or.alida:l:: do poder Público AssIm.,e DBra '
obter a tão des~jaj3 u.,tformizaçã:l , creio Q.le S';l dev-e reservar ,
prioritarlameõlte , à União. O dIreito de legislar s;br.p.'o·direHo
a.dmlnistratlvD • A a;.ão supletiva de fstda.:Js e M..m ic1pios d;::ve e -

Louve-se o legilsador Constituinte que,
8pr,lmorando a tp.t::nlca redaclonal, colocou a mat~ria das Emendas à Constituição no local conveniente, quer dIzer.. no
elenco do legislativo • Há grande diferenciação entre os in!
titutos da EMENDÁ REVISAO E REfORMA • Emencfa é acepção con.
sagrada I realmente em Qualquer amplitude QUI': se consider"'l a1
terações intridu2:idas na Carta Magna I o sentido é , sem dúvida , o de EmeneJa
Uma ConStituição -d"'lve possuir necessarl
amente alguns meios de Empnda
A prouosta visa aperfeIçoar'

Dar

d~

-Ll0

'UD.h

:'

"~U~/'""'''':';'~

artigo trOO a seEuinte

••

redatllo,supri~indo-se o

paragrafo unie;o

~

ftlFH11'

'foI(

Art. !f!J!T-.A lei e;riarlÍ ~ecaniS1llOS de defesa da pessoa contra a pr~oção, pelos
meios de cOlm1nie;atiio, inclusive através da propaganda sob qualq.ler

xistir • obedecido • p:n:éll , o modelo fed::ral

fOTUla, de violência e demais tipos de agressão ã familia.ao
ã etica pública e à saúde.
JUSTlFICATlVA

a tramitação das propostas de Emendas a Constituição
CONSTITUINTE NILSJ'l GIBSJt-l

EMENDA lPOO293-1

r:

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

..

'LI~I.""o I.,l~/'.,..O

.., I,.O_,_....,..,-----_..,

COMISSAO DE SIST-EHATIZAÇAO

r"pfiõ3""J
f:âT/'o0?)

lllT~/J".l'fl

Com efeito, e;abe ã lei identificar as diferentes Iflodalidlldes de agressão ã fac!
lia, ao menor. ã etica pública e ã saúde, para, e;riando os T:lCe;anlS111os de defesa,
e;o1bir os abusos eventualmente cometidos pelos lllcios de comunie;atâo
•• çlo

.,

Assilll. a redação oJ:'aproposta aIetl de e;orrigir l.ncoerencia técnica J e ~
to co a: Llgo 410, enc(\ntra a:DparO no espírito da Comissão de
~istclllati%ação, buse;ando um te>.to tla:l.S sintetie;o. daro e obJetivo.

~HI

EMENDA ImOlfICATIVA PA~~ qD~QUq';AJ DJ TEXTO DO ~
DO Rc:LATOR r A~Rê:SCENTANOO-SE A'J ART. ~, O § 3'2

PRQJ~TO

CElH ti. SEGUINTE RED!l.ÇAiJ :

.-

m~nos ;}% ( três por c~.to da
receita trib.ltárl.a n3.cion:11 s':!rã:l
destin3dos. d.lrante vinte an:JS ,
p<}ra aplicação ell o~ras d,~ COllbEl-

"§ ,)'2 _ Pelo

_ As instalaçõ~s e o funcio.allõnto d~
tores n.lcleares no País, o~edecerão a P,Q
lítlca NacIonal de Energia N.lclear. qJ~
sr:rá objeto de avallaçã:l do Congr<i!sso
clonal •

"h-

te à seca nB região nordeste

Comissão

d:l

Pais .P

Dê-se
Art

JtJSTU'ICAt!VA
JUSTlnCA1IVA
A Pt'oposta. visa o des~n/:Jlvi~'1nto d~ um r~ator n~
cle3T para propoulsã:l naval. e caracteriza d3 propulsã::J d~ SJbalarlnb:ls I ê necessario para os n9.vios <;lo futuro, e • hoje,
é
realmente UlHl rea.l1dad~' da ptopulsã:l dg s'Jbmarinos •

A seca P. calamid3.de antiga e ::pe, a te hoje. aindtl
preOCUDEI a todos. CUIll;Jre C'.le haja U'll programa nacIonal arxoj 3d~
para p:ljf]r oferecere Ulla solução d~f1nidEl. E m"i!dida d3 m9is aõlpIa sensibllidaj;l so::ial e c.,Je red..,ndará em evidentp.s benefi cios p3ra todo o Brasil •

de S:Lstemat:l.zaçâo

130

~

~

M"

inc:l.So

E,

a segUJ..nte redação.

,l-t' ( ••• )

XV - duração do trabalho semanal de,no mín:LIllo.quarenta h,2
ras, e dl.árl.o não excedente de O:Lto horas, com J.ntervalo para repo,!!
so e alJ.mentação, conforme defl.nl.do em leJ.
ou negocl.ação colet:Lvaj

I ... )

Assembléia Nacional Constituinte

Just1.fJ.cat1va

t eccnctrc cement,e l.nviável a redução abrupta e

m3ndatórJ.a
das horas semenaas de 48 para 40. Isto exaqa rue a contratação de to
do W1I turno de trabalhadores, no rní mmo , O custo anv.í.aba Laz ar-i e
empresas. O aumento da oferta de empregos deve decorrer do aumento
do consume e da produção e não das promessas poli ta.c as

as

1mecxae cêc , substantJ.vamente, J.ilIpll.ca em prceecãc de dlre~to
J.nd1.vT
dual em face do Estado, o qual fJ.carJ.a obrigado a demonstrar, no prõ
cesso leg.\slat:Lvo, e, maa s tarde, no processo Judl.cJ.al, a eXJ.stencJ.ã
dos pressupostos. Não se trata, ôesearee , de cercear a ação estatal
mas, ao ccnt.rêxac , de ll.mJ.tá-Ia, mais claramente, aos
contornos le
ga:Ls.
-

I

f'l

CONSTITUINTE HAROIoDO LUlA
C'O?IISS~O

1

DE

5ISTE~lATIZACÃO

~--_ _---_--HoTO/.U$T'''.. I . O - - - - - - - - - - - - 1

EMENDA SUPRESSIVA

l e t 1.Va o
adequado reduzJ.r

DISPOSITIVO Em::NDADO.

EMENDA lP0030S-9

àlinea d.

anc a.sc XIU, art •

..a /2

Suprima-se a expressão fi em dlnhel.ro" do fl.nal do texto da alinea d , J.nc:LSO XIII do axc , ~ do T1tl.llo r r, capitulo I,

êJ DEPUTADO RODRIGUES PALMA

EMENDA lPO0301-G

f'l

035

aotENDA lPOO309-1

a~e~~~~t:~~~~ ~o~~~~~: J~\:e~~i~: :o~:; ~~eàf~~g~~6;;~~ c~

!

•

JUSTIFIl:AÇÃO

\

DEPUTADO ENOC VIEIRA
.Luul.'cowIJ.I."p'.ow'ulo

I:J

üomí asão

IV

artJ.90~

e. do inciso]. do art ~ do ,lI~projeto de constituição

Suprima-se n alínea

de S1stemat.l.:z:ação
fUtDN""'r... ~;;.

No

...ee".,..."",,2.------------,

f!J.

-,

~--,

A expressão que pretendemos suprJ.mJ.r vase compatJ.b1lJ.zar o texto I
do dJ.spos1tJ.vo em questão com o dO-Sllbst1.tutivo aprovado pela COm1.SsãCJ '
1, em sua alínea b , ãncxsc XVII do art. J!!.

da

!

COlllissão de Sistelllatização

1

EMENDA lP00310-S

do

~proJeto

do relator, supn.mir o

o dispositivo

1nC1.50

VIII.

f'l

elll questão está assim redigido

CONSTITUI."TE IIAROLOO LIMA

Il

* - são direitos e liberdades individuais invioláveis:
1 - A vidn, a e:l!.istênçia e a integTiôl1üe Hsiea e lllental.
..............................................
"ert

Justif.lcat1va

e) o excesso de lucro nas atividades ..eeonomicas e

o 1n01.50, ao pe:r:m1t1.r a "reprcôccãc e .l.ID1taçào, sem renmn,!!
ração, das descobertas c.:l.entifl.cas e tecnológl.cas relativas à vida,
ã: saúde e ã all.mentaçâo dos seres humanos" contrapõe-se'ã
tradição
ãnuarnacacnaâ de que é sl.gnatárl.o o Brasl.l desde a Convenção de P,!.
r-a e há qua se um século, segundo a qual à descoberta ou anvencêc co,!.
responde um da r'e Lco de propn.edade anteãeceue t , cuj c uso, aanôa que
ccnãacacnaôc soca eãmence , é remunerado
O da apos a t avo rompe, J.gual
mente, com o aa suema consta tucaona de proteção da pr-opraedade medJ.a!!
te a prévia e Justa dndenaae eâo
cs-aa , an nda , dJ.scrJ.rllJ.naçâo contra a
proprJ.edade J.ntelectual, pDrquanto às ôenaa.s cont.anua a proposta a ga

\?,

Ao nosso ver, este preecdce , por se: tratar evidentemente de previsão d~l~!butoco!!.
fiseatório, eolide frontalmente COm o disposto no inciso IV do artigo
do anteprojeto que estab(lece
"art.

~

m

n

do Capítulo II do Título 11 pela expressão" 2/3"

do ed t a-.

JUSTIFICAÇ]\O

- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao cenrrã-

Hunidpios

SJ.V07 quando a c'i'1ação sereferJ.r à vida, à e Lamerrtaçâo e a saúde,não
exc Lua a cemunerecêc pelo uso eecaeü compaxtia Lhadc ,

oS

subs t.aeue-ue a expeeaeêc "9{lQ" constante do 1nC1.S0 XIV do art.

-

bu!nte, é vedado à'União, aos Estados. ec Distrito Fedu:al e.

fi.7' oo qe;~~o:~t~~~a: ~n~~~~~~~n~: ~~~ a ex~i~

_

SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO E~lENDADO. anc a.sc XIV do art • ..\<41

será definido por lei e obrigatoriamente aplicado no progra1IIanacional de erradicação da pobreza,"

ã

~:~t~rd~n~~~~~~t;'~~: a~~r

••çio

1U.0/~u"",

El-IE~DA

finaneeiras

I

A 'mod1fJ.cação proposta vase compatlbJ.11za1" o texto desse d as pc-,
sitivo para adequá-lo ao principio constante no art. 324 do Título
VIII, bem como ao constante no § ún.1co do art. 29 do nubs t.auutavo apr,E.
vado pela ccnaaeãc 6.

IV - utili:ta.r tributo com efeito de confisco, "
A vista do exposto, i:npoe-se a supressão ora proposta

EMENDA 1POO302-4

f

DEPUTADO ENOC VIEIRA

(!J

COMISSAO DE

CONSTITUINTE HAFOLDO LUlA

SISTEI.;~~i·;;ç;'~.I0/IumM'.. r,

,

EMENDA lP00306-7

st''''·''''''''''-----------,
Dar a0S-1ncl.so VI do artigo~
Art.

~

li

tJ

.."'.I0/IUltOM'ulo

CO"IISS1\O DI:

I\.OITIV/\
DISPOSITIVO EHENDADO

~nciso

VI do artl.go

, na medJ.da em que amplla o seu alcance.

t1;

17-

~

ál

A emenda vJ.sa compat.1bilizar o texto do ~proJeto com d1SpOSitlvO aprovado na comJ.ssão 7 e que al'lplJ.a os prJ.ncip10s fundamentcus
que devem reqer as relações J..nternacJ.onaJ.S do Brbs:Ll

JUSTIFIC ACÃO
Além de adequar o texto do atJ.tI:'p xc j eec ao do substJ.tut~vo apro, vado pela c cnuasêc 'I, a alteração proposta é maa s abrangente e garan...
: te ancjuaave o d1reJ.to à sJ.ndJ.calJ.zação dos se:t"vJ.dores públJ.cos.

EMENDA lPOO312-1

pJ

fCY~~~~

CONSTITUINTE UAROI.DO LIIIA

"'

P~C

...,~/(ol""lo/.U1cOM'nlo

tGLi;:~Ai

DEPUTAPP EHPC VIEIRA

CONISS~O

DE

SISTE:~~·;·;~~~;~·o/.umM" .. ~

..:Li,

do

~oepro'eto

de

f?

lV-~O

CPNSTITUINTE HAROLPO LH'A

II

Dê-se à al!nea a, :l.ncJ.so
art..
do Cap:!.tuloIlI doTitulo
~proJeto a segu1l}te redação
"d) para a defesa dos J.nteresses dos trabalhadores, as entidades sJ.ndicaJ.s poderão organl.zar coml.§.·

r".-----------1t..

_

olJun"It.~io

El-1E»OA ",.oDIFICATlVA

q~:r~~e~n~e~;~ :~~:~;~: :s~~b:;::~e:e~~~~~~d~al.Sinv~o-

DISPOSITIVO E"tENDI\.DO

..

Há um evidente con:!'li to com o disposto no alínea

Do ponto de vista da lIsJ~,1eJõlatização". o dispo.s~tivo c?J1flita, no plano 1~terno. com o art. ~ e 'J.ncisos ~o seu para.grafo unico, ref:rer tes a liberdade de criaçao, valorizaçao, desenvolvimento e difusao da
cul tura.

sões por local de trabalho, garantJ.da aos o;eus J.ntegrantes a mesl'la
proteção legal dJ.spensada aos d1rJ.gentes sJ.ndlca1.s;", dada pelo § l~

~nc~so XIII, art.~

Dê-se à alinea c do J.ncJ.so XIII do art.
do Cáp!'tUlO I, Titulo
11 do ~proji:!to_a seguJ.nte redação "c) os cr~tér:Los para determJ.nar o valor e a forma de l.ndenJ.zação por desaproprJ.ação, const.m eles
da ConstJ.tuJ.ção ou de leJ.s, sempre levarão em conta o não uso, o uso
meramente especulatJ.vo do bem desapropriado nos últ:t.mos três anos e,
se 'bem de produção, a médJ..a da produt~v:Ldade no mesmo período, além
da ,sJ.gnJ.f.1.cação econôm1ca do ato exproprJ.atór1.o em relação ao patrJ..-

XI - A EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL. ART1STICA, CIENT1F1CA E TECNICA. COJiFORUE A LE1.
exclusivo quando o objeto da criação se rc!"e
rir à vida, à alimentação e à saúde,"
E., que I!tarante~ao inventor o privilégio tel'".porário da utilização do invento.
Transfornado em norma constitucional o manàe.rr.i:!nto ali contido, ning':oém
a não ser o Estado, estará interessado em desenvolver pesquisas naq ...e las áreas se não tiver certez.a de poder utilJ.zar a sqa invenção ou Des
coberta.
-

alí.nea c,

do art. 7!! do substJ.tut.1VO aprovado pela ComJ.ssão 7.
JUSTIFlC AÇÃO
A redação proposta, além de e;.cplJ.c~tar de forma ma1S abrangente I
o dJ.re1to de crJ.ação de comissões por 10ca1s de trabalho, bem como de:

:i

láveis •

~;. ~. D;~;~;" ~~~. ;;~~~~;~;. ~. ~i~;~ ~~.~;. ~;~

/"J

~nc1so IV, art. 'l/fi

11 do

Justificasão
disposi tivo

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E~IENDADO. alinea d,

EMENDA lP00307-S

Suprina-se a al1nea h, do inciso XI, do art
Consti tuição da Comissão de Sistematizacão.

o

J.nC1S0 IV, art. tJf

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP00303-2

t:

_

Dê-se à alinea a do a.nca ao IV do art.
do capitulo UI do Título tI do ~pt:aJeto a seguinte "redação: " a) é plena a lJ.be"rdade
de organJ.zação s andacaj, dos trabalhadores, anc fuaave dos eervaâores
públJ.cos C1V1S", dada na alínea a, dnc a sc IV do art. 4!! do &ubstitutivo aprovado pela Com1ssão 1.

diilIO

t

Dniao apenas quanto aos produtos toxJ.Cos. Nesse sentn ãc cabe ressal
trar que as substãl]cias ccneaaecaaas não tÓxJ.cas, mas gu~ possam co!õ
~f~C:~l~~=ã~ ;o~a~:;t: ~am~~~ã~mbl.ente, não podenam ser cbje to de

f'l

art.

.U10ll"III"";Io

DISPOSITIVO EHENDADO. alinea a,
_

Inclua-se um anci.sc
no art.
do Titulo I do .~proJeto com
a segu1nte redação
"x- o-não es tebeü ecament;c de relações dJ.plomáticas, nem a eaaanauure de tratados, acordos ou pactos com países que
adotem politJ.cas of:l.cJ.aJ.s de d1SCr:l.mJ.nação de cor, bem como nãd perm:l.t11"· at:l.\'J.dades de emexe e a s desses pa.ises em seu t:.errJ.tório", ecn rcjme consta do art. 89 do ane eprc j e t.c aprovado pela ccnuasêc 7.

A emeu(la sUgerl.da tem por escopo dar consJ.stêncl.a ao Inciso VI
do
art. ~. A expressão " s ubstânclBs t~XJ.CBS" nao tem a clareza objet.1V"'d~ em um texto ccnseaeccacne r , B~em de lJ.mitar a compet.êncae
da

complementa~o

'UTolJu'''"tl,h,
El\I:~DI\.

JustJ.fJ.catJ.va

11. redação propqsta não 1lI0diÍl..ca o conteúdo do

--,

SISTE~lATIZAÇJ\O

..,-

-;-

EMENDA t-IODIFICATIVA

p~."I.'"/(o

seguinte redacão •

- Compete à União:

VI - autorizar e fiscalJ.zar a produção e o comércio de material bé~l.
~Ioa~:~e~t:~PlosJ.VoS e substãncJ.as que possam afetar a saúde ou õ

antes,

",-

CONSTITUINTE HAl~OLOO LUlA

môn~o do exproprJ.ado, consJ.derada a base de garantl.a de seus dependen
tesj", dada no alínea c, J.ncl.O;O XVII do art. 3!! do ,sUbSt1tUt1VO apro-=
vado pela comJ.ssão 1.

d1reJ.tos e garantJ.as de seus componentes. adequa o texto ao dJ.spOS1tJ.l'
vo aprovado no paráqrafo pr1me1.rO do art. 7!! do substJ.tutJ.vD da ComJ.ssâo 7.

EMENDA lPOO313-0

\TI

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA
COMISSJ\:O DE SISTEMATIZACJ\:O

JUSTIFICAÇÃO
A redação proposta, além de ter sJ.do aprovada pela comis!:ião 1.
torna ma1S claros e defJ.nJ.dos os crJ.térJ.os a serem adotados 'nos processos de desaproprJ.açâo

o plqno externo, conflita com o art. ~, inciso VII. que prevê o "1ntercanbio das conquistas tecnológJ.casE;" do patrii1õ'r'i1o. cientlrJ.co e cu!
tural da humanidade".
-

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

alínea m, J.nC:LSO IV. art.

~ r}

Dê-se à alínea m do 1ncJ.SO IV do art. ~ do Capitulo 111 do Titulo 11 do ~proJeto a segu~nte redação "m) não será const1.tuJ.da maJ.s de uma organ1zação slndJ.cal em qualquer grau, representatlva

de uma categorJ.a profJ..ssional ou econômJ.ca, em cada base terrltorlal".
dada pelo 1ncJ.SO 11 do art. 6!! do subs1.J.tutJ.vo aprovado pela Coril1.ssão

EMENDA lPOO304-1

[J

EMENDA lPO030B-3

tJ

DEPUT AOD ENOC VI E1RA
Comissão Sistematização

r".---'---------"".".""•., ' , - - - - - - - - - - - - ,
Dê-se ao

~

do art.

'3a3
aoo a

segu:Lnte redação;

Art. ~ A J.ntervenção do Estado no dominJ.o \econôml.co e o
monopólio só serão pennl tJ.dos quando comprovadamente necessárJ.os para
atender aos lmperatJ.vos da segurança naClonal ou a relevante interes
se coletJ.vo, confonne defl.nl.dos em leJ.
-

,.,"

-,
J cr;~"~'~0-;-

CONSTITUINTE HAROLDO LUlA

f!J

pud.'~/(~"'niO/.uUOM'Slio

J -(-q-vC';/ ('.:;

comssXo DE SISTEl-Ilj,TIZACÃO

r".-

~~"'"_

alínea a,

1.nc~so

JUSTIFI'i:'AÇl'i.o
compatJ.bJ.1J.zar o texto do ~ro
jeto com o texto do :I:t1:cJ.so 11 do art. 6!! do substl.tutl.VO aprovado pe
A alteração proposta, além de

la ComJ.ssão 7, Vl.sa garant1.r o prl.ncípJ.o da unJ.Cldade sJ.ndl.cal, de ;or
ma clara e e:x:plíc1ta.
-

lEoTO/.usn"eo çio

EMENDA SUPRESSIVA
DISP051TIVI0 EHEt-:Dl\DO

7.

XIII, art. fi"3: I Z.

SuprJ.ma-se a exp':rE>ssão "em dJ.nhe1.ro, ressalvados os casos preVJ.stos nesta Const~tuJ.ção", constante no f1nal do texto da alínea a.
~nc:ho XIII, art. ~ do Capitulo I do Título 11 do ~roJeto.

EMENDA lPOO314-B

j:J

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

r . r - - - - - - - PL••.I.,O/EC.I$•.Io/.u.eo..."lo
rQ~uc::;sãQ

--,

m; SISTEMATIZnçlio

..,----------_u"'c/.lll".rlclçi.o

JUSTIFIC AÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea a, J.nC1SO I, art.;ta

JustJ.f:t.catJ.va
A supressão que propomos Vlsa, compatlbJ.lJ.zar o -texto deste dJ.s•
O texto aprovado pela coml.ssâo temátl.ca contém Q
advérbio
comprovadamente, e, como tal, deve ser votado pela ComJ.ssão de S1.st.!!

_

EMENDA NODIFICATIVA

poSitlVO com o texto do art. 13, alínea b, incJ.so XVII do substitut1.vo aprovado pela Comissão 1.

~

Zr

Dê-se à alínea a do inciso I do art.
da teção I do Capítulo
V do Título II do ~projeto a segtnnte redação "a) o l!Iufriigio po_

• - ~bIéIa Nacional COnstituinte

036

pular

EMENDA lPOO324-5 ,

é unaver-seü e d a r-e t.c , e o voto, igual e secreto, respeJ..tada a

f:J

proporc3.orlal1...d ade nas eaeaçêee para cargo:;; legJ.slatJ.vos". dada pela_
alínea c, J.nc,1.SO I. do art. 5! do subsuauutiavc aprovado pela c cma.ssec

CONSTITUINTE HAROLDO LUtA

L
~----

.;rUSTIFIC1\ÇJ\O

- - - T t U O f . u n '.. c~~l,o,

A alteração proposta vase compat:t.bJ.lizar o texto do ~proJeto
com disposJ.tJ.vos aprovados tanto pela c ceuesâe 1, como pela ccnc ssêc
3. no que tange ao prJ.ncípJ.o do voto proporcJ.onal para as eleJ.ções a
cargos legJ.slatJ.vos.

DISPOSITIVP EMENDADO

~

alínea r do anci.so

I.

do art. -=*9

rj[}(ííf - , - .\~ •

-

Iutof'"n"'.~;'o'

_,

~

J::HElmA SUPRESSIVA*

~

EMENDA SUI3STITUTrVA

.r'1

DISPOSIT1:VO El':ENDADO: alínea c, §

Suprima-se a alinea r do ãnca.sc ~ do art. ~ do capítulo 11 •
do Titttlo ,IV do ~rojeto.

2'.

art.

'/4,"-

Substitua-se a expressão lO • • • por colég10 eleJ.toral J.ntegrado
pelas dl.retorJ.as das confederações nacJ.onai:u~e trabalhadores ou pa-

ta-onea.e" constante na alínea c, § 2!!, art.

%t:O da

Seção VI do capítu-

lo IV do Ti:tulo V do anteproJeto pela expressão" ••• por colégl.o efea-

JUSTIFlCAÇJi:O

toral ccneta.tuado pelas dz.r et.cxa.as das ConfederAções, FederAções e dos

EMENDA lPOO315·6'

(!J

A supressão proposta ob)etl.va compat:l..bJ.l:l..zar o texto do

fl!'....,..

C ONSTITUINTE HAROLDO LUlA

~

sindJ.catos a estas fJ.IJ.adas" constante na alínea d do art. 218 do enteprOJeto.

~pro

Jeto com o texto do m-t , 34 do substJ.tut:l.VO -aprovado pela ccsueeãc 4.

PC do B

JUSTIFIC AÇ~O

~----------fEUa/.l/n",u,,;:,--_-----

EMENDA.

~lODIFIC

_

ATIVA

EMENDA lPOO320·2'

tJ

fl3Z.r

DISPOSITIVO EMENDADO· alínea e, anca.se II, art.

Dê-se à alínea e do ancase II do art. 28 da Seçãõ I do Capítulo
V do Titulo 11 do ~rojeto a sequant;e eeãeçêc-

11

e)

leJ. compleme'"

tar def:l..nJ.rá outros casos e prazos de inelegJ.bJ.lidade", dada pela a1.1

prp;;'d;'YJ

LI'~iÃK

CONSTITUINTE 1I11.ROJ,.DO

~---_---PLluKlOfcnulS.b/IU.COIl'.51o-------~

l:J

COf,.ISSÃO DE SISTEMlI.TIZAÇJi:O

ErotJ:NDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art.

~ da

EMENDA lPOO325·3,

íf

DISPOSITIVO EHENDADO. art. %
JUSTIFIC AÇÃO
A alteração propnsta, além de compatJ.bJ.lJ.zar a redação do ante-

(l0i7~

~_---~---_-lUto/.u."flCO~b

nee j, aneascz r do art. S!! do substJ.tut1vo aprovado pela ComJ.ssão 1.

Seção .I do Capítulo I do Título V do

jeto a seguant.e redação: " ART.

~..

CONSTITUINTE HAROLOO LHIA

A Cãmara dos Deputados compõe-

prOJeto com a do substJ.tutJ.vo aprovado pela c ceuesêc 1, visa tornAr

se de :té quatrocentos e O:l..tenta e sete representantes do povo, eaea-

mais cone a.se o texto cone t a tucacnaã

tos, dentre caeeeêes maxor-ea de ôeeoa.tc anos e no exe rc.Icao dos dl.rei

no que dJ.z respeito a casos e

f:J

~pro

SUPRESSIVA
DISPOSITIVO C!'tENDADO: § 2!! do art.

tos polítl.cos, pelo voto exeeeo, secreto e proporcional, em cada Esta

prazos de J.ne1egJ.bJ.IJ.dade.

_

lUTof~un"IC'cl~

E~lEN'DA

.32?~

do, Território'e no DJ.str:l.to Federal", dada pelo art. 2!! do subst.xeut:a.vo aprovado pela Comissão 3.

t$'!'

SuprJ.ma-se a § 22 do art. a i da Seção VIII do capítulo IV do
tulo V do

JUSTIFD: AÇXO

Ti

~pro)eto.

EMENDA 1P00316-4,

[:J

JUSTIFIC AÇÃO

A alteração proposta visa compatJ.bJ.lJ.zar o texto -doant.epxc je t.o

CONSTITUINTE II1\ROLDO LUlA

com o tc:>.to do art. 2!! do substl.tutJ.vo aprovado pela Comissão 3, bem

--======~=====

M

con""sWo DE sIsTF 1lTT Z" Ç1jo
_----------l~"'Of.uSI"'C.Ç1D_

como com J.dêntJ.co dJ.sposl.tJ.vo aprovado pela cenuaeêc 1, consagrando

A supressão proposta tem como obJet:l.vo compat1bl.lJ.zar o tex.to

o pr:l.ncípl.o do voto propord:LOnal para as eleJ.ções a cargos legislatl.-

~pro)heto

do

com os peeceauee utJ.lizados em dJ..spos:l.tJ.vos da Seção

.~ do capítulo IV do Titulo V referentes a outras tribunaJ.s.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO Et-IENDADO:

alínea~,

anc i.sc ; ; , art.

SuprJ.ma-se a alínea 9 do ancLso 11 do art.

~ 27--

~ da

Seção I do C'api

tulo V do Título II do ;p:a:Dpro)eto.

EMENDA lPOO321·1

tJ

JUSTIFIC AÇÃO

A supressão proposta VJ.S8 compatl.bJ.lizar o texto do aw.tJ;eprojeto
CCltl o disposto .. a alínea e do anexao II do art.:kt, com a redação pro-

EMENDA lPOO326-1

tJ

CONSTITUTINTE HAROLDO LIHA

~SSÃO

DE

~----------HSlDU"'l"IC:~.l,D'

post. eM outra emenda, bém como corrigir um excesso ccnt ado na formu-

CONSTITUlN'l',E H1\ROLDO

___,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lt.l8f""n...IC:~;ID

EMENDA SUPRESSIVA

1.;;0.orJ.ginal que consuõecemca descabido e antidemocrátl.co.

DISPOSITIVO EMENDADO:

ancs.sc IV • art.

EMEtlDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art.

~?11

IIJ - -

1!J.

luIOf.unll'uch--

-,

(-e::futi-)

JUSTIFICAÇ1i:O

JUSTIFlCAÇAo

rsc"~~';j

l:TQi7i(§

~

SuprJ.ma-se o art. ~ dg Capítulo I do Título VI do ~projeto.

131

CONSTITUINTE HAROLOO LIMA

.:2.3 b

.9Jk

..supeama-ee o anca se IV d~&ft. la:& da seção VIII do Capítulo I
do TJ.tulo V. bem como o art. iiJ:õ do~roleto

EMEI'IDA lPOO317·2

r:;~~

SI~1;~;;;;;.;~~~~DIIIS.~

A supressão proposta visa compatl.bil.1zar o texto com outros dJ.s-

Af> supressões propostas va.snm ,eleJ.m:l.nar a possibJ.lidade de dele-

pcsa.eãvce aprovados pelas cceu.esêes Temáticas, ao mesmo tempo em que

gação de poderes que ccnsaderamos não dever exa sta.x num regl.me efetJ.veeenr,e democrát:l.co.

procura ereaeunae da Constitu:l..ção um mecanismo arbJ.trár:l.o e ant:L-dem.Q.
crát:l..co.

EfolENDA l'IODIFIC ATIVA
DISPOSITIVO E!-IEN'DADO. art • ..J.G
Dê-se ao art.

~

2.1

da Seção II do capítulo do Título II do "lts2tepr.Q

jeto a sequante redação: " Art.

9-

É ll.vre a ceaecãc de partidos po

liticas, compostos de brasJ.lel.ros eaeaccree e respeitados os aequa.neee princípl.os:
I- o funcaonemerrto dos partJ.dos polít:l..COS depende de prévac re-

gistro na justiça eleJ.toral;

tJ
l:

f'l

C omssxc DE SISTEMATIZAÇÃO

El'IENDA l'IODIFI.CA'l'IVA
DISPOSITIVO EMENDADO: anca.se 1:, art.

_

gJ.stro;

é assegurado a todo paz-ta.do polítJ.co o dJ.re:l..to de inl.cl.at:l..va

em matérJ.a constJ.tucl.onal e legl.slatl.va", dada pelo l.ncJ.so V, alíneas
b,c';"ddo art

EMENDA lPOO327·0

S2 do substl.tutl.VO aprovado pela Coml.ssão 1

De-se ao anca se I dE) art.
10 V do

~pro)eto

44(
~

--=-n.

da seçao

a segu:l..nte ;;dação

presl.dente da Repúbll.Ca, com

I ~r
);rtlt"

apro~açã~

" I : um terço, :l..nd·l.cado pelo
do Congresso

NaCl.On~l": dada

pelo :l..nciso I do art. 62 do substJ.tut:LVO aprovado pela ComJ.ssao S.

mais abrangente no que dl.2 respeJ.to

à garantl.a da IJ.berdadc de orga-

HA~OLOD

Supr1ma-se o

~J.~
~ o capítulo

art.

I do Título VI do 8lli:oprojcto

JUSTIFEAÇÃO

•

com!::o texto do J.nc:l..SO 1: do art. 62 do subst:l.tut:l..VO aprovado pela Comisj

J;lO

A supressão proposta V1sa corrigir uma distorção apresentada
texto do ~roJeto que contr~ria oprincipl.o da 1mun:Ldade parla-

mentar contemplado no

a _ ~ o ~projeto.

I

EMENDA 1P00328-8 ,

fJ\1ENDA 1POO318·l,
CONSTITUINTE

A alteração proposta V:l.sa compatibilizar o texto do ~proJeto
~05.

n~%llção partJ.dána

II
I

JUSTIFICAÇXO
A alteração proposta visa compatJ.bilizar o texto do ~proJeto
COIU ó tEtxto do substJ.tutl.VO aprovado pela Comissão l,que nos parece

EMEnDA SUPRI::SS1:VA
•.1A2
DISPOSITIVO EMEN'DADO: art. ~

I

. ,. . I

do Capl.tulo 4' do TJ.tu-

JUSTIFIC AÇÃO

.1:

CONSTITUINTE HAROLDO LUlA

_----------lUIOf.uSI"'C~Çi.D-----------

mesmo por sccaeãc judl.cl.al, uma vez xeconhecaõa a validade de seu ze-

a,

----,

CONSTITUINTE HAROLDO LUlA

~---__='-_""'L!dlUOfCDII"Sl!lf.""COIl'"&O

11- a leJ. d:l..sporá sobre a arganl.zação e o funcl.onamento dos partl.
dos politl.cos, que não poderão ser aas soavaeos compulsorl.amente, nem

111-

,~"

EMENDA lPOO322·9

Et~~TJ

LHIA

EMENDA lPOO323·7"1

l:

.....

--.----,

.cONSTITUINTE HAROLDO LIMA

E'd~"iCJ

~~====-=o",PLU.",ofC~"UIof.U'<O"'''AO
COI,ISSRO DE SISTElIATIZAÇÃO

['JQ{!7m

f3ii;;':-nJ tJ
----,

luloUUnl"c~çh

tJ

CONSTITUINTE AIIROLDO LUlA

l:J

CONISSt.O DE Sl&TÊlIA~i2'ÀÇAtfIIllCOW'lIlo

~-----------"""'"n""""-----------1
E~IElmA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EI1ENDADO: parágrafos I!!, 2!! e 3!! do art. -;m
SuprJ.mam-se os parágrafos I!!, 2!! e 3!! do art.

Z'i'
W da

Z'j'

DISPOSITIVO EI'IENDADO. l.nc:l.SO VIII, art.

Seção I I do
SuprJ.ma-sc o incJ.so VIII do art.

capi:tulo V do Titulo 11 do ~projeto.

do Título V do
JUSTIFrcAÇ~O

Os dl.sposl.t:l..VOS que propomos suprl.ml.r Vl.sam compatl.bJ.ll.zar o
'1",ncíp:Lo c "'-;':.J.tucl.onal da liberdade de organJ.zação partJ.dárJ.a.

~pnoJeto.

J:;f:fr1/,Z

~ da

Seção IV do Capítulo 11

suprima....se o art.

2 ..1,
P9 do capitulo IV doTitulo VI do

~proJeto.

--

JUSTIFilrAÇM

JUSTIFIC AÇÃO
A supressão proposta vJ.sa compatJ.bJ.l:l..zar o texto do @ltWpro)eto

te~

to pr.:.post.o com o substl.tut:l.VO aprovado pela Coml.ssão I e garantJ.r o

SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

EHI:NDA SUPRESSIVA

A supressão proposta vJ.sa compatJ.bl.1J.zar o texto do ~proJeto
comt,lo de outros dl.sposJ.t:l..VOS aprovados pelas C oml.ssões.

com outros preceJ.tos contJ.dos no mesmo tl:Jnttpro)eto, como o previsto
no art. ~.2S.r

Assemblélã rliêfOnaI Constituinte
JUSTIFll:: AÇXO

E/I'IENDA lPOO329·6

fl

F·~~".---=]

CONSTI'rUIMTE IIAROLDO LUlA

fui~ill

EMI:NDA MODIFD: ATIVA

D1SPOSITIVO

CONSTITUlIITE HAROLDO uMl\

~_---_-'U."IO/CO.lldo/'iIICO.'U40

tJ

COf-lISsKO DE SISTEIIATI7hcJlo
~--+----1Ul0/~U'1"'~"~io------------,

:~::~:I:~~~F:;~~:~O: art. ~4t

'ZtJ;i!;.i13

art.

QtJ2..

~

•

Dê-se ao art • •4tR d2 ...;SP1.tulo V do TJ.tulo IX do ~proJeto a
segul.nte redação' "art. ~- Compete ao Conselho Nactonalde~Comun2.CA
çêe, " ee referendum" do Congresso NacJ.onal. outorgar concessões, per

Dê-se ao art.
daSeção V do Càpítulo I do T!tulo Vir do.an:tm...
projeto a segu:Lnte redação. " art. ~- Compete aos mun:Lcíp1.os inst1.tuJ.r amposccs sobre
I - a propr:Ledatle pre.dl.al e terr1.toral urbana,
11- a propn.edade terr1.tor:tal rural,
111- 8 aqu1.sJ.ção de bens :Lmóveis ou de dJ.reJ.t~s a eles xeaaeavesr
IV- os de serviços de qualquer natureza, não eerapreendaece na competênc:a.a tr:Lbl1t:ár1.8 da Um.ão e dos estados,
v- vendas a varejo, Inctueave de cêmbuatIvea.s lÍtjuJ.õos ou qasosos

m2.ssões: autorizaçõês de eervaçce de radJ.od2.fusão sonora ou de sons e

EMENDA lPOO334·2

PF'~~"~-j

CONSTITUINTE HAROLDO'oooLUIA

f'"I

'Ud~IO/CO~1I110/IUllCO~I"1o

C O!'1ISSXO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EM.ENDADO. art.

VI- a locação de bens {mÓVC:LS c arrendamento rnercantJ.l". dada pelo

art. 35 do subat.a.tart i.vo aprovado pela cesu.ssêe 2.
JUSTIFICAÇÃO

InJj.~a"'se

artl.go

A modJ.f3.cação proposta va se compat3.bJ.1J.zar o texto do antepro
jeto aprovado pela c.onu.ssão 2 e fortalecer a TeceJ.ta trJ.butárJ.s dos

;:3::a+

d?

JUSTIFlC AÇXO

__,

A formulação que propomos tem por objetivo democratl.zar as concessões de eanaa.s de rád2.o e eeaevasêe , cet axenâc essa atr1buJ.ção das
mãos do Poder Execut1.V9 e passando-a para o Conselho xecaonaj, de Comu-

-aM-8';l- Cf

meeçâo, " ad referendum" dei Congresso Nac2.onal.

-!':

expressão .. públJ.co" no final da redação dada ao
capítulo lU do Título IX do ~proJeto.

fllun~c!pJ.os b~asl.le3.ros.

2.magens.
parágrafo úmec - A lei d1.sporá sobre a eeaacêce composição do.
• censeabc xeeacnea de C cmcnacecãc v ,

cr.Tir:~

DE SISTEHATIZAÇÃO

r.r-r-----'-----1E110UUI'''Il.~b

Ce de lubr:t.h.cantes;

JUSTIFICAÇ1i.O
alteçãõ proposta objetiva adequar o texto do ~proJeto ao

A

EMENDA lPOO330·0

l!J

f'"I

por anueres se eecaea ,

E~lE"l'DADO

037

\EMEr!DA lPOO336·5

A alteração proposta va sa compat2.bl.lizar o texto do l1tJCPeproJeto com o texto do art 3! e seu parágrafo únacc do subsuauut avo aprQ
vado 'Pela ccsueeãc 7 que se coadnuna melhor com as neceeaaôedes para se J. ntrocluz2.r no texto ccnet.atucacnaâ a desapropriação de terras

r.r-------,----lUTOfI"n"l:Açlo----------~

•

eesec do art. 82 do substitut1vo do relator Artur da Távola aprese!!.

~~~.:;~

c ONSTI"UIMTE IIAROLOO LIM'

taélo perlmte a ccmaesêe 8, expl::t..c itando que as verbas públ2.cas destinam-se exclusivamente êe escolas pÚblicas.

[§TIoW9J

EMENDA lPOO339·3

(!J

CONSTITUINTI: HAROLDO "i:il1A

~_-.L--_-----TU10/~U1''' ...~.O----------__.
1U1olJu'"rlC~~lo

EMI:N'DA NODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

EMENDA lPOO335·1

'*

(!l

SU'bstl.tl~il~.r a expressão" proteçao temporária", constante do
§ li do art.
do Cap!tulo I do T!tulo VIII do ~proJeto pela
expressão " reserva de mercado".

rr;~~~:O;]

CO.STITUIllTE IIAROLDO LUlA

fui~1!PJ

JUSTIFICAÇXO
tNENDA MODIFlCATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. aM

301

A alteração proposta vasa compatl.bill.zar o texto do § 12 do art.
~ do QOJ.tlI:proJeto com o conceatc de xeenrve de mercado, l.nstJ.tuido
e garantl.do no anca se VII do art. ' t i do título I do anteprojeto.

-

•

....'!º-.

r..-

5f{

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMEtJDADO: § 3" do art.

._.Os

(!l

(!lPê"'d~mn=J

CONSTITUINT" IIAROLDO LUlA

LÍ~iA

&MErmA ADITIVA
PISPOSITIVO ENENDADO: art.

I§Uc~

'.

,..._i!$_>r[j-1M...-rto""'J;.<1.._'LàtlA'<IPÍ'''''''''''Ulo-a:iw:>O'-IJkd.......-

I

JUSTIFIC AÇXO

~

A alteração Pl:oposta V2.sa compatl.b2.lJ.zar o texto do art.
do ôlS"JlrtproJeto com o texto do incJ.so VII do art I ! do subst2.tutJ.vo

I

EMENDA w00337·7

I

(!J

CONSTITUII:'1'E HAROLDO LIMA

(!J

C OMISsAo DE

r.r

SISTE~~~~t~~çi~wmcu .do
1U10/JUl",,,.;lo

fPC"~~"~--:J

CONSTITUIKTr: HAROLDO LUlA

fui~'~
1lUO/'U'lltlc,~Io

EMENDA.'1DDIFlC ATIVA
~3Aa
DISPOSITIVO EMENDADO: art • ..J.ztr' e parágrafos

~gseus

Dê-se ao art.
parágrafos a segu1.nte redação: " Art.
trabalhador rural terá dJ.reJ.to assegurado à proprJ.edade na forma 2.ndJ.v2.dual. cooperatJ.va. condorn2.nJ.al, comunJ.tárJ.a ou mJ.!!.
ta para o desenvolvl.mento de suas atl.vl.dades.
Parágrafo dnmco- O Estado promoverá a desaproprJ.ação das terras
necessárias ao cUmprJ.mento do dJ.sposto neste artJ.go, medJ.ante l.ndenJ.
zação por títulos da dívJ.da agrárJ.a", dada pelo art. 3" e seu parágrafo único do"'substJ.tut2.VO aprovado pela com1ssã~ 7.

A alteração proposta visa 1ncluir no anteprojeto o texto do § 31
do art. 113 do substitutl.vO aprovado pela Com1.sslio 7 que reforça os •
dJ.sposJ.t1vos l.ncluidos no caput do art. 417 do anteproJeto no que
dJ.z respeJ.to ao aprove1.tam~nto da energ1a nUcle~r para fJ.ns pacífJ.cos
A inclusão desse d1sposJ.tivo, que ora propomos, eXpl1.CJ.ta a proibJ.çlio
do uso da energia nuclear com f1.na1J.dades armament1.stlls.

J (=fPê"d'~o~

J

t5ii7m
--,

EMEnDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. ~ oS'}'7

EMfNDA 1P00333-4

Pro,...be-se a l.mportação,

fabricação e transporte de artefatos bélJ.cos nucleares, competindo
ao PresJ.dente da Repúbl.1.ca o· fJ.el cumpr2.mento deste dJ.spos.1.tl.VO, sob
pena de responsab1lidade prp,vJ.sta na ConstJ.tu1.ç50". ~ ~

._----------,

aprovado pela Com1.ssão 7.

~jS'Todo o

_~

JUSTIFICAÇXO

A alteração proposta objetiva compati.Lba.j.a.aa r- o texto do~
projeto com a redação dada pelo § j e d~ art. 28 do subst2.tut2.VO do
~elator da Com1ssão a, bem como com o prevJ.sto no inciso VII do art.
1.~ do ~proj~to, explJ.citando a garantia de reserva de mercado.

,

projeto.

_

~S'l,~~e.)

~

JUSTIFJe Aç10

lJi-

ca.:

fui(~WJ
uno/"""lIrlC.;lo

3lfó

~"llr

llf...

Ei;'~~

CONSTITUINTE IIAROLDO LUlA

Artur da 'l'ávola, apresentada perante a cO~:LSsão 8.

.

De-se ao art. ~ do capJ.tulo 11 do TJ.tulo VIII do ....proJeto I
a seguinte redação: I' art.
O uso da propr2.edade rural 5ubordJ.n2.
se aobem-estar da sociedade, à conservação dos recursos natura2.S e à
proteção do meio-alt\bumte e deve cumprir função social", dada pelo
inciso VII do art. I!! do substitut1.vO aprovado pela Com1ssâo 7, com-I
binada com a formulação cont2.da no caput .do art. 325 on.gl.nal do antd.

f:

~

EMENDA ADITIVA

Incluajse um parágrafo prJ.meiro no art.
do capitulo .IV do
Tí.t.ulo IX do ~projeto, pseeenõe o parágrafo único or2.g2.nal pace
parágrafo segundo, com a segul.nte redação: " -§ l!!- A leJ. estabelecerá reserva de mercado aneerne para garant~r o dl.sposto no eaput; de.§.
te artJ.go", dada peae § I ! do'art. 28 do subst:l.tut:l.VO de relator

r~"a3-'----

1n'OIlUI1"~.O

D1ENDA !'IODIFICATlVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

A alteração proposta obJet2.va garantJ.r no texto const1.tuc1.onal
o ccnceaec de que a exploração dos seevaçcs de eeaeccecmeeçêes , comunicAção postal, telegráf2.ca e de dados, devem ser considerados corno monopól1.o da umêe ,

~--_-------TU10/""ln"u~lo

~

r;r

z enumexendc-sse os sequanees , com a segul.nte redação

I fujO@]

A supressão proposta obJetJ.va ell.minar um disposJ.tJ.vo altaJl'ent.e prejudJ.c:Lal para as empresas públJ.cas e, ao mesmo tempo, altamen
t.e benéf2.co para as empresas pr2.vadas. O Estado deve criar tnecanJ.s:
IDOD que levem ao fortalec:t.mento das empresas eaeeeeaa ,

CONSTITUINTE HAROLDO

&r::~::lc:p~:::

EMENDA lPOO340·7

EMENDA lPOO336-9
JUSTIFlC AÇXO

E

407-

:er :

SfP.F4:/!:U 303

supeaea-ee o § 3! -do a~t. ~~pítUlo I do Título VIII do
.anteproJeto •

EMENDA lPOO332·6

:

JUSTIFICAl':ÃO

A alteração proposta objetJ.va consagrar o prJ.nc!p~lD de que as
verbas públicas devem ser destinadas excfusavement.e às escolas públ:t.cas, compat1bJ.11zando o texto com o texto proposto em outra emenda para o art. 384 do ilnteprpJeto.

__.

~~:~~:-;~ : : =::o~::o~=n~

"lil -

JUSTIFICAÇ1i.o

TCnoNu"lr~o

do

I

"Art.
Const;LtUl. monopÓ1J.o da Un1ão a exploração de eervrços pi
blicos de telecomUnl.cações, comunl.cp.ção postal, telegráhca e de dados" .. dada pelo at't. 40 do substJ.tutJ.vo do relator Artur da Távola,
apresentado à t:.om;'ssão B.

De-se ao art. 3=86'" do Cm·!tulo 111 do Títfilo IX do ~proJeto
_.
tI
a segul.nte redaçao. I art.
- As verbas públJ.cas serão destinadas às escolas públ2.cas".

CONSTITO"'TE IIAROLDO LIMA

2

.~.e

391

EMENDA lPOO331·8

(!l

_

Ef'IENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. inclue-se um artJ.go no Capitulo V do Titulo I

EMENDA lPOO341·5·

I:

CONSTI'lUIN'TS HAROLDO LIMA-

.H1Inclua-se um § lI! no art. 4:ll2 do Cap!tulo IV do Título IX do
G.Projeto. passando o paJ;ágrafo ún2.co orl.qinal para § 2l!, com a
seguinte redação' " § lI! - Os estat.utos, os contratos de acion~s
t.as, de cooperação e de assistêncJ.as técn1ca das empresas refer1das
no caput deste Art1go não poderSo conter cláusulas restrl.tJ.vas ao
pleno exercíc2.o da maJ.orJ..a aC2.onárJ.a", dada pelo § lI! do art. 29
do subst2.tutivo do relator Artur da Távola, apresentado perante a

EMENDA SUPRESSIVÃ
DISPOSITIVO EMENDADO.

Suprima-se o §

.~projeto.

ComJ.ssão 8.
JUSTIFIC AÇ1\O
A alteração proposta vJ.sa adequar o texto do ~proJeto ao
texto apresentado no § 1'" do art. 29 do subst1.tutJ.vo do relator
da Comissão 8 e, com J.5S0, garantl.1:'" a amplJ.ação do conceJ.to de empresa nacional adotado no anteproJeto.

LII~

~

52 do art.

do ert.

f1f

I

~ 41b

do capitulo

vn

do Titulo IX do

II

JUSTIFIC AÇJiO

I

A supressão que propomos ns;, cOmpat1b1hzar o texto do art.
~rojeto com o dl.spoSJ.tl.VO constante lia alíne~
l.nciso ~,
~
~
V do art. 13 do cat)J,tulo I do .t,}tulo II do anteprojeto. o d2.sposJ.tJ..vo constante do § 5!! do art.
que propomos supr1.mJ.r, é contradJ..'tór2.O com o constante na alínea e do inc2.so V dO art. 13.

"«!'5 do

m.

• Assé~ NacIonal Consl:lb*1te

·038

Dentre estas. as que monopolizam .os serviços de correio. Telégra_
fo e RacUo-comunicação. Esse lIlonop6lio tee sérias illplicações co•
•8 pr6pria segurança nacional, como éonst!'tui garantia de normal1zaçlo dos serviços. Quando o telefone, nas cidades brasileiras ,
era concesslo de empresa estrangeira. vfvfaeos o martírio de ãnatalações e equipamentos obsoletos. atendimento precarlss!mo.
as
l!gaçfles interurbanas demoravam. para eoepâet.ar-ee , de vinte
e
quatro a Quarenta e cHr; l.orus , ç. reoãccoeontceçac com o exterior
era feito pela Radional.· 01e subsiq:iár.ia r!a lIlult..!nllC!Cil&,1 I ...t~rni!.
tionsl Telegraph and ·Telephon. a célebre I. T. T., de tantas. e Ulo
lúgubres hist6rias. nepct s que conseguimos libertar_nos do jugo
dtJ capital alienígena. nllo podemos voltar no tempo, e entregar _
-nos •. ue' elos enareedas , a eepresas internacionais, .pois . Que são
estas as q,ue já propuseram assumir a ecncesaãc , e têm o seu ~
=08 Assellbléia Nacional Constitulntt=. A tese da pr!vat1zaçlio é 1111:.
ro pretexto. O que se esconde por trás é a desnacionalizaçfto, COlIl
~onsequências lmprevis!vels, d!l Correio- e do Te!égrafo, coisa cpej811a.1s deveremos perllitir.

COMI5SAO OE SISTEMATIZACAO
El-IENOA HODIFlC ATIVA

~ {JS

DISPOSITIVO ENENDADO: art.

g

W-

Inciso~,

Dê-se li aiínee é, do
a seguIntft redaçllo:

Dê-se ao art.
do Título X do "B:IUeproJeto a seguinte xedaçiio: .. Art.
.As atuais Assembléias LegislatJ.vas~ com poderes

p~esente ~proje;;1

,

~,

do • arUgo

do

Art. 'iiJ'••••••••••• , ••••••••• ~

constitu.1.ntes. elaborarão em dois turnos de aaeecseâc e votação e P..!!. i
lo voto da maioria absoluta de seus membros, no prazo de cento e cin-'
quenta dias de promulgação desta 'l:onst1tu.l.ção, as ConstJ.tuições de
I
aeus respectivos Estados". dada pe.-lo art. 46 do subst.u:utivo aprovado pela Comissão 4.

~

1&.:............•................................
h:'~ .,

e,) "Une a -escolha ·ae-e'spêtáculo-pü!5l1co.e de
e t''l programa de rlidin e de ~elev1sDo, na forma da leI~
JusUrIcat1va:

JUSTIFICAÇÃO

A alteração proposta procura compatJ.bJ.lizar o texto do ~pro

A liberdade pare a escôllia_de espetáculos público,
programs de rá:dio e teãevãsãc" deve- f.1car ao lIvre arbítrio da
interessada maior de eeeeree anos, entretanto, não se
pode abrir ml!o do selecionamento destes de conformidade com o
seu conteúdo para eencres de dezoito anos, visto que se ,hão hou
ver noraas condicIonantes para esse tIpo de O~ÇllO estaremos di:
ante de uma situação degradante, e é justamente para que, isso
DUO venha a acontecer que estamos optando leis
complementares
para o caso em apreciaçllo.

4'1

:Seta com o' texto do art. 46 do substitutivo aprovado pela Comissão
cc-. o obJetivo de explicitar os poderes constituintes que serão con-

pesso~

reridos às Assemblé18s Leg:..slativl:Is para adaptarem as Const1.tu1.çõoes
btaeluais ao novo texto constitucional.
•

~A lPOO3504 '
fJWUTADO

rrP;~

MAURICIO NAS;
•

fJ . CDHISSJ\O

.....,

....~/AtrlUW._talt

rmi'~7/ã7

DA S!STEMATIZAÇJ\O

_

rrr--..,....--------TUI'II/-~.-

EMENDA SUBSTITUTIVA

nl

inciso V do arUgo

substitua-se parcialmente o texto do
capítulo III I Oa Educaçfto e Cultura. do

a.

~~to de const1h;içl!o da Colll1s~lI:o de 5is.tl}llatizaçlo pela
SiS~~~Ti~~ÇÃÕ"'QlD'--_--,------,

COHISSXO DE

redaçll:a seguinte:

CDNSTllUlNTE COSTA FERREIRA
PLtllÜoI/~W-....u1o-

~--_ _----_-Tlnal""n"~

CQMISSAO DI; ST5JEMATIZA(;tIO

43,.

!:MENDA SUPRESSIVA
~38,
-e, 44D
DISPOSITIVOS EMENDADOS: arts ~ a!t, U'1" e ..o&:f8'"

Tllln/..n.,UC

~

Suprimam-se os ..f~ti90S oMl(i e seus parágrafos, lM!r e neue inc1.e seus paráqrafos do TÍ't.ulo X dC11S111:aprojeto.

ao. e parágrafos e

,-

--,

ie

lI·

:titl

~ ~D

5'

.

lc

~.'f({

.
-'Z
~

Ilê-se
4Rea e. do incho V, do artigo
piEeSeAte anteprojeto. a següInte re~8çllo:-

''V -

Art. t3'••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• ~~ •••
~p.r1.mir

m

do anteprojeto são ebeoauuaeen-.
do mesmo
projeto~ Ao propor a

f l? .er Q-disSOIUÇ§O da sociedade conjugal

texto defin1.r apr1.orist1.calll.ente a cr1.ação de novos eeeeees , Trata-se
de waa contradição que precisa ser corrigida. Dai a supressão- propos-

'ta.

I

f!J.scnador

MAU}(O

_ _-

~_-

'"'H

Justificativa:
A lnstitulçfto do div6rcio deu-se trio somente para
_tranqull1zar ::. famil1a que em decorrência da sua indissolubll!
dade dificultava a properidade de uma vida conjugal plena
em
decorrência de casos ocorridos e que não podlalD ser solucionados, todavia COI! o div6rcio t ...1s situações foram regularizadas,
e se querer l1be...a r o div6rcio para mais de Jlla ve~ seria
uma
atitude Itapensada que colocaria em risco a estabilidade da pr6pria família, o que não interessa nem para os seus Membros nem
para a sociedade.

-----,

BENEVIDES

-----l

----'u'a/"".·"IC:.;~

AI tere-se a redação da letra

E. inciso

J2.0

I do artigo ~ do

.....projeto de Constituição da Comissão de Sistematização para a s=.
gulote:

.1).0
"Artigo.Ql:lt";

EMENDA lPOO348-2·
OEPUTAOO

Suprilla-se do

_

lQ., art.

I

~j;;~7w

_J

~o<

Art~

404 -

Art.Jd.tt~vedada

a propaganda eceer-

:ial de eedãcaeentcs , formas de tratallento de saúde. tabaco. bebidas
al~oõlicas

e agrotóx.1cos. w

;msnnCAÇIlO

IHsposlt1vo emendado: letra ,!!, inciso

i2

Quanto BOS eedfcaeentcs e foraas de tratamento. acredi!a-

~

IIOS

artigo

--

1POO345-8'

que os veículos de comunicação deselllpenham papel relevante'

na

sua divulgação. independentetllente de questões ligadas a ulla possí -

Suprima-se ~o anteprojeto:
d) 11 palavra "temporárla"

JUSTIFICAI;ItO

yel influência do poder econômico de deter_inado fabricante na coa.!:!,

'nlcação

de

cassa ou de atividades que possam estar vinculadas

ao

charlafanislllo. para o caso de tratalllentos.
Forcas de tratamento e .édicalllento .novos podea ser objeto

I"

Constituinte COSTA FERREIRA

(!I

Cozissão de

Quer-se o resguârdo do direito autoral, e a garantia ao inventor de 'Que ele possa usufruir t1erllla nente,,"ente o seu lnyento, enquanto este nllo cair na obsolescência.

Sist=~:~~~·U.·s1a
'UT1I/_t"'~o

SUprjp-se a expressão "comportamento sexual", enconnada no art. ~, parágrafo 111, alínea "f· do ~proJeto de
Constituição, da Comissão de Sistematização..

OEPUTAOO

.....'

AcreditaWlOs que a igualdade jurídica preconizada

carta Magna a tod~s os cidadãos brasileiros, dispens~ qualquer
ressalva. uma vez

que as desigualdades de fato decorrem, exCl!!
• iva.ent~ das aptidões pêssoais, e não do sexo, da raça, do crs.
do religioso ou das convicções pol!'ticas •. Fazemos nossas as palavras de Manoel Ferreira Filho que ao concluir afirma: ·Nem t.Q.
iera que o 'trabalho, conforme o seu objeto seja
desigual.ente
C!Hleiderado pelo direi'to w •
Beri"D aberração jurIdica coloalrxtOs na
Constituição
lJJ;'ol5ileira condições individuais, que ao sereia nOlDinadas agraYUl as diferenças e. vez de suprimi-las. A igualdade perante a
lei é UIl. dos elcl&entos .essenciais c caracterizadores do governo.

.

..,...

di~cipl1nados p~la

lei orr.....n tirja.

J .V;~';"~

MAURICIO NASSER

-.,.,._--::c-: ....I:....,U..l S I 1 I > I 1 _ U t e - - - - - - _ - - - - .

{!J ...COHISSr:tO DA SISTEHATIZAÇr:tO

Peru. ~ortilgal, )'BSS e Venezuela~ Nas d~is apenas há 1;'eferência à. "igualdade perante li lei".

tivo governamental. Le.bramos o caso de vacInações ou do uso de aedIcalllentos pará trataraen"to de novas doenças (a exellplo da AIDS).co-

--,

r.r~_ _

Jfos tenaos constitucionais estrangeiros não encontra.c.s as: expressões ·comportamento sexual" ou "orientação sexual".
A não discràinação de sexo tl'stá explícita nas Cartas Constitu-cionais da Alemanha, Cuba, Espanlfa, Guiné-Bissau, Itália, Japão,

de allpla campanha nos veículos de comunicação. até llleSlaO caIR incen_

ao exemplo.
Os nutras Jtens.podee ::e:

EMENDA lPOO349-1

(!l
JUST1FJ:CAÇÃO

dec::;crático.

..ItrJWprojeto~

O .parágrafo "nico do

EMENDA SUPRESSIVA

ao

C-

Superior

.lÜSTI"FICATIVA

E/IIIENDA

DE SISTE"';~·i;7ç~..~I1·/a..a....u1e

r;r-'PPF'-L----'

.

r.r-----------un.,-'II~.---------_-,

rr=~~;

MAURICIO NASSER

Tllln/~nu.cie

'trata-se de adequação :face à emenda proposta

'-'----------.,

EMENDA SUPRESSIVA

Federal.

~.?.

(:J CO"'ISS~O

1JU7~;;;de dois juizes. dentre os membros do Tribunal

lPOO351~

CON5TITOINTE ERALDO TRINDADE

DISPOSITIVO EMENDADO:Parágrafo "oico do

al
\~)

EMENDA
E

'.

(!J

,-

A estruturaçllo atual é antiquada. repressora , desestimulante ~ prejudicial ao ensino, ao passo que,
com a emenda substitutiva ora proposta, a qualidade do ensino s,2
frerá eernoee, porque elevar_se_lt o gabar~to técnico-proflssio _
nal do professorado .. incentivado a aperfeiçoar-se para ser con _
teAp18do COI! 8 ascençãc na carreira.

se lillltartí

de confor_idade co. a Ief ,

I

.

JUSTIFICAÇJ\O

-r.: •.••..••.••••.....•..•.•..•..••••......•.•....•.

criação de uma Comissão de Redivisio ~erritoria1. ·do pais para epre-r •
ciar propostas de cr1.açào ae novos Estados, não faz sentido o mesmo '

~ lPOO3(4:lf

.

V .: velor!zaçfto dos profissionais de
ensino e. todos os níveis. garantindo_lhes: estruturaçll:o de ~_
!!:!!! únic~ E!!.!.!:!. magistér.iO público; ••••••

(Je...o.

>t* 'Ifb

J'USTIFlC AÇXO

Os artigos que propomos
'te cont.radl.tórlos CODl o art.

.

III - ••••••

{J</

{IP

Art.~.

- Para a execução do previ.!:.
to no artigo anterior I ' obedeçer-se:'ll:l? os seguintes princIpias :

..,

TC.""ItnT>I~

- ~

~7{ã?J

--.

COHISSAO

DE SISTEHATIZAÇAO

EMENOA ADITIVA

~Acrest:ente-seJ

como inciso VI do parágrafo án1co ~o artigo ~ do ~projeto de ConstituiçÃo· da Co .1ss10 de sistematizaçllo, Capítulo I, o que- se "",segue:
S Onlço - A lei disporá sobre:

,n -

111 -

.

,.
~~~

•

'V - ••••
V - •••:

VI - 8.JIIanutençllo do aonop6110
estatal
dos serviços postal, telegráfico e

l"'dloco~nicaçllo. ~
.1USTlFICAÇA.O

Se existe. e~presas estatllis e sociedades
de capital I!listo supérfluas e ant!_econOmicas. existem outl"as que,
até sendo defIcitárias, deve. peraahecer sob o controle do EstadD.

DA I'DLITJCA ACRICOLA E FUNDIAR'A
E DA REFORMA AGMAIA

Art.31}--E garantido o direito de propriedade de imóvel. ~uraL
§ IR - O uso CiO Im6vel rural deve cUllprir funç§Q social;
§ 2.1l (' A função social é cUllprIda quando o illl6vel: .
a) E.racionalmente aproveitar;lo;
b) Conserva os recursos natu;ra!s e preserve o meio amblent
c) Observa re1aç~es justas de trã~alho;
d) Propicia o betl-estar dos proprietários e C::os trabalhàdo_
res que deledependell.

ArtJS- Compete à UnUo promover a refo~ma agrária. pela desapropr!
açlio. por interesse social. da propriedade terrUQr!al rU~61 impro_
dutiva. em zonas prioritárias. mediante pagall:ento de pr~v1a e justa
1ndenizaçlo •

Assembléia NacionalConsUtulnte
§ 1" _

A inaenize.çllo das terras nuas poderá ser paga em titulos da
dIvida eçr ér ta , com cláusula de exata correção monetária, resçat.é _
vef s em até vinte anos, em parcelas anuais, igua1s e soces s rvas , ecrescidas dos juros legais. l\ Indenização das benfeitorias
será
sempre feita previamente em dinheiro.
§ 2" _ A desapropriação de que trata este artigo é de ccmperêncf e

a) - é l:acionalttlente aproveitad~;
b) _ conserva os recur-sos naturais e preserva o meio ambientei
c) - observa relações justas 'de trabalho;
d) - propicia o bem-estar dos prcpr re tér cs e dos t r ebajbedares quê dele dependam

j) eletr1 ficação ru;al;
k) estimulo e regulamentação do setor pesqueiro ",..r-evés do c.2,

digo especifico;
conservação do solo;
m) estimulo e apoio à irrlgaçl:io.
§ 22 _ A política agrícóla estimulará o desenvol'vimento do cooperat,!
vismo de produção e crédito.
§ 3; _ A União, os Estados e os Municípios, devidamente er t Icvtodcs ,
promoverão a assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e crédito rural, prioritariamente ao pequeno e m!,
dia produtor.
1)

ã

exclusiva do Presidente da Republic~
§ 3". A lei definirá as acnes prioritárias para reforma agrária.
os parâmetros de conceH.uação de proprledade lmproduti_v~1 bem corno
os 1l',6cuics cc ..Jl.plorõçco da ter re

JUSTIF'ICATIVA

~tc

A presente Emenda re t fica c texto dn
eorcveoc pela Comissão de Ordem Econômica, e, em parte, ecr cvef t edc no ~p=o
jeto de Comissão de Sistematização.
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das d.í eacs Ições re;;!.!.
mentais.
í

§ 4'1 _

A eef s sãc de titules da dívida agrária para as finalidades
previstas neste artigo obedecerá a limites fixados, enoermentepe ,
la Lei Orçamentária.
'
I:: assegurada a ecef taçãc dos títulos da dívida agrária a
que se refere este artigo, a qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu portador ou obrigações do
desapropr acc para com a unrão, bem como para qualcuer cotr-e fi'lalidade estipulada e'n lei.

§ 5; _

JUSTIFI.CATIVA

~rojeto

A presente Emenda rati fica o texto do
aprovado p.!
la Comissão de Ordem Econômica. e. em parte, aproveitado no ~pro
jeto de Comissão de Sistematização.
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições reg!
mentais.

í

~

A transferência da propriedade objeto de desaprOpriaCl!o.noJ
termos do presente artigo, nãc constitui fato gerador de tributo
§ 6Q _

c:J

J

qualquer natureza.
Art311- A lei ordinária disporá, para efeito de reforma <igráriô,:>o
br e os processos adminisbativo e judicial de desa?rop1:i~çt\o p'Cf i
teresse social, assegurando ao desapropriado ampla defesa.

DA POL1TICA AGRICOlA E FUNOIARIA
E -DA REF'ORMA AGRARIA

Parágrafo ürucc _ O processo judicial terá urna vistoria prévia, de
rito sumar!ssimo, onde se decidirá o cabimento da desapropriação e
O arbitramento de depósito prévio.

\31'}/

Arty--::: A lei ordinária disporá, para efeito de reforma a~rá:'-l.a, sobre os processos administrativo e judicial de desaprccr Iaçãc '
por interesse social. assegurando ao desapropriado ampla def~
se
Parágrafo Onico - O processo judicial tere uma ví s tõr e prévia. de rito sumaríssimo, crrde se dec rdí ré o cabimento da desapropriação e o arbitramento de depósito prevfc ,

Art.3.20~ A alienação ou concessão, a qualquer titulo, d~ terras pú_
blicas federais, estaduais ou municipais, com área superior a três
11111 (3.000) hectares, a uma s6 pessoa física cu jurídica, dependerá

de aprovação pelo

lP00357·1 -·""·---------,1
t:EMENDA
CON:,TlTUINTE ROSA PRATA
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ tE ..

Art~~e. Compf' ..e

A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado pe
la Comissão de Ordem Econômica, e, em parte, aprcvef t acc no ~pro:
jeto de Comissão de s e t emet rzeçsc.
Sua finalidade e assegurar o cumprimento das dí spcs ções regi
mentais
-

§ 11;1 -

í

í

Art325: Compete ao Poder Executivo, quando da ccncr-est.c de inccnt!
vos fiscais a projetos agropecuários de abertura COe noves fronteiras agr!'colas, exigir a destinaça~ de até 10:1: da éree e tetIvamente
utilizada, para .projetos de assentamento de pequenos agricultores

§ 2; -

Art .32~~Os assentamentos do plano nacional de reforma aQrár la
de
preferência terão u'n ce ...t ro urbano dotado de ccrrodidedes comunitárf as essenciais ee forma de agrovlle.

§ 3; ..

~rt.

_ A Justiça Federal.criará Varas especiais para tUrimir qUE.!
Luu:s fundiárias, na forma da lei.

§ lli! -

r.r----------'''''''"'".., , ' ' - - - - - - - - - - - - ,

Art.32.f.. O Estado, reconhecendo a importância fu~damental dacgricu!
ture , propic1ar_lhe_á tratamento compatível cce sua. equípar açãc às
demais atividades produtivas.

n

11 (N.S (Lv"f.(. _l<-

h)

1)

j)
k)
1)

m)

li - 0'"

'J'"

f,:::-

/1r:'
S

-ArL - A .Justiça F'ederal criará Varas especiais para dirimir quest.õe
fundiárias. na forma da leL

rural e agroindLrstrial i
rural;
trlbut-açaoj
estoques reguladores;
armazenagem e transporte.
regulaçtlo do mercado e comércio exterior;
apoio ao cooperativismo e associativismo; ~
pesquise, experimentação, arsist!ncia tl!:cnlca e extensão
rural;
eletrificaçl!o rural;
estSm:.tlo e reg.Jlamentação do setor pesqueiro atraw:s do
Código EspecIfico;
conservação do solo;
est!m~lo e apoio à irrigaç'Ao

tivlsmo d.a

producéiç~O

612 -

est1mular~

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
A pres-ente Emenda ratifica o texto d;, Anteprojeto aprovado p.!:.
la Comissão de Ordetr Eeon5mica, e, em parte, aproveitado r-e Anteprojeto de Cot'l1ss~o de Sistel1"atizaç~o
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposiç~es reg!
lllentds4

EMENDA lPOO356·3

o· desenvolvimento do cooper.,ê.

e crédito.

§ J; _ A UnHl:o, os Estados e os Municípios, devidamente artIcu:ia _

dos, promoverão a assistêncIa técnica, e"ltensl1o rural; pesquisa a_
gropecuária e crédito rural, prioI:.1.lariamente ao pequeno'e rtéd~o '
produtor.
Art. - A lei estabelecerá p:3lítlca habitacional para o trabalhador
rural com o objetivo de garantir-lhe dignidade de viaa e propicia:._lhe" a fixaçtlo n9 meio ..onde vive"
JUSTIFICATIVA
A pnsente Emenda r~pf1ca c t~"h.. ~ ... ;....t eoloiEto aOlc'rado
Cré.r.a
Comissão de Ordem Econõmir:a, e, ,em parte, aproveitado no Anteprojeto de Comissão de Sistematização.
Sua finalidad!: é assegurar o cumprimento' das DisposiRegim~ntais.

I

l'---"=-'-'-"=c.=:=.:.='-:J CONSTIlUZU7E ROSA PRATA
fJ COHISSAO OE SISTEHÁ~i·i.~ç~~ÕdU/.1/ICC.'lIio
r.r_ _--..,.

DA POL1T1CA AGR1COLA E FUNDIAr(IA

E DA REFàRMA ACq,ARIA

_

Art~E gar'Entido CJ direito de propriedade ae 1móxel ruràl.
§ IR -' O use. d~ imóvel rural deve cumprir funç-ão social;
§ 2R _ A·"função social é cumpri~G quando O imóvel~

:=J
•

E:õr~7[87J
__,
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DA POLtTlCA AGRICOLA E F'UNDIARIA

I:

E DA REFORMA AGRARIA

rrr

Art~g.2Jõ Estado. reconhecendo a importância fundamental da ag:-icul _
t,ura, propriciar-lhe-à tratamento compatível com sua equipar.!
ção às demais atividades produtivas.
§ 1$1 .. Lei Agrícola, a ser promulgada no prazo de um ano, criará 6rgao planejador permanentE! de pol!t1ca agrícola e disporá so bre os objetivos e instrumentos da política agricola aplica dos à regul~rização das san'as. sua come't'ciallzação e sua de~
t1naç§o ao ~bastecimento e mercado externo, a saber:
a) preços de garantia;
crédito rural e agroindustrial;
c) seguro rural;
•
d) tributação;
e) estoques reguladores,
f) armazenagem e transporte;
g) regulação do mercado e comércio exteriorj
h) apoio ao cooperativismo e associativismoj
i) pesQuisa,experimentaçDo. assistência técnica e extens50 r.!:!,

reli

A pr ...eent;e Emenaa ratifica o texto do Anteprojêto aprovado p!.
la Comissão de Ordem Econlimica. e. em parte, aproveitado no AcftJeprojeto de Comissão d~ Sistematização.
•
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das dlsposlç5es reg!
lI1e!1 t ai s•

~J [IJ-""~~W]

t ( . . c,~UIT"'t:&çic-

b)

..... 31:;/

.k::--c

a União promover a reforma agrária, pela desapropriação, ;:t>r interesse social. da propriedade territorial
rural
improdutiva, em acnes prioritárias. cecrant e paçanentc de pr!
via e justa indenização.
A inoenização das terras nuas poderá ser paga em títulos
da
dívida agrária, com cã ãusufe de exata correção monetária, res
gátave!s em"até vinte anos, em parcela anuais. iguais e ;ucei
sfves , acrescidas dos juros legais. A indenizaçao das benf'eã-.
torias será sempre feita previamente em dinheiro.
A desapropriação de que trata este artigo é de competência e,!
clusiva do Presidente da República.
A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária. os
parâmetros de conceituação de propriedade improdutiva,bem como os módulos de exploração da terra.
A emissão de títulos da dívida agrária para as finalldades pr.!:.
vistas neste artigo obedecerá a limites fixados. anualmente
pela Lei Orçamentária.
I:: essequrada a aceitação dos títulos da dívIda agrária a que
se refere este artigo, 8 qualquer tempo, como melo de pagame,!!
to de qualquer tributo federal. pelo seu portador ou oorlga caes do desapropr Ieee para com a unãão, bem como para qualquer
eut ra finalidade estipulada egl lei.
AItransferência da propriedade objeto de desapropriação. nos
termos do presente artigo, nãc constitui fato -gerador de tri..
buto de qualquer natureza.

cr~dito

§ 2; - A polItica agf!col.8

ções

1-U'-

"""-_. ~w.t< ..,..f,r' (,,,,,,,- ",vl,u.),

c) s~guro

e)
f)
g)

§ 52 -

DA POl1TlCA AGRICOlA E F'UNDIARIA
E DA REFORMA AGRARIA

112 - Lei Agr1col a, a ser promult,1!da no prazo 'de um ano, c:darã
6rgao planejador permanente de pol!tica Igricole. e disporá sobre os
objetivos e instrumentos da pol1Uca agrlcols aplicados h reg.Jlar!
záçtio das safras, sua c~merclalizaçao e sua desUnaç'Ao ao abastec,!,
fl' .... o e mercado exter....o, e saber:

___,

C/~IIIr1.'C.çãC

DA POLlTICA AGRíCOLA E FUNOIAJ:tIA
E DA REFORHA AGRARIA

JUSTIFJCATIVA

ArtJll"'Os beneficiários da d!stribuiçl!l:o de lotes pela Reforma A_
grária receberão título de dom!nio, gravado com cf éusuâ.e de ina11ena,bilidade pelo prazo de dez anos permitida a t:ansferência 50 mente em caso de sucessão hereditária.

d)

m=:,-.'
.'.O·B"·----,
~
_J

í

Senado~.

Art31/: A lei disporá sctrre as condiçõ;s de legitimação de posse e
preferência para a aquhl1ç~o, por quem não seja proprietário. de ate
eee t.ec t ar es de ter res públicas, desde que o pretendente as t.en'ra
tornado produtivas com seu trabalho e de sua famiUa ~ nelas tenha
moradia e posse mansa e pacífica por cinco anos mfrrter rupt cs ,

b)

e 039
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I COHISSJl:O DE SISTEHATlZACAo

Adapte-se o texto do art.

li

inciso IV :

Art.l7::. Os trabalhadores, Incluindo os servidores p.Q
blicos civis, sem distinção de qualquer espécie, terão direito!
de constituir e gerir suas organizações sindicals, destinadas a
arregimentar, deservolver e promover a ,defesa de seus direitos!
e interesses, sob a única condll;ão de aceitar seus estatutos. /
Os estatutos devem resguardar a autonomia e a independência das
organizações sindicais.
!f 12 .. f 'livre a filiaç~o do trabalhador ao sindicato
de sua respectiva categoria.
§ 211 -É'vedada a pluralidade sindical da mesma categ.,Q.
1'ia, caIJ.endo para cada ramo econômico, um único sindicato, numa mesma base territorial". O enquadramento sindical será feite
por ramo econÕmJCO. O reconhecimento e o regJstro das organizêç13es sindicais será procedido junto h respectiva entidade de á~
b1 to nac.lonal.

I

040

• Assembléia Nacional Constituinte

ti 3!l - Os trabalhadores, en geral, sejam s Indf caf Laados ou não. contribuirão com o salário de um (01) dia de trabalho para o sindicato da categoria a que pertencem. Os recursos!
provenientes da Contribuição Sindical serão aplicados e fiscall
zados exclusivamente pe10 sindicato, conforme del.iberaçi:lo
d;
maioria dos trabalhadores sindicalizados.

função jurisd.lcional, é o órgão do Estado incumbido
de
promover e fiscalizar o cumprimento da Consti tU.lção e da
lei. e a defesa dos dl.rei tos, .mter esses , prerrogati vas,
liberdades e garantia;; ccnat Ltucf cnea e ,
§ l~ _ São princIpios inst.ltuclonais do H.lnistério Público a unidade, a indJvisibilidade ~a independência funcional.

§ lIR _ ~ livre B organizaçllo de esssccr eçees ou ccnfssues de trabalhadores, no seio das empresas ou estabelecimentos
empresariais, ainda que sem Uliaçlio sindical.

Art •••• As organizaçaes sindicais de grau superior de

§ 22 _ O Ministério Público gozará de autonomia'
administ.rativa e financel ra , com dotação orçamentária prQ

outros casos que a lei especi ficar.

pr Ia , anualmente proposta ao Congresso Naclonal na época

§ 22- A legitimaçllo do Ministério Público para a
açllo civil pública prevista neste artigo não impede
a
de terceiro, nas eeseas hipóteses, segundo dispuser

e pelo modo previstos em lei.

cada ramo econOmiCf'everãO participar do processo de elaboração
do Plano Nacional de Desenvolvimento, nas matérias que contemplem seu respect ívc setor.

Ar~J/J.1.

O Ministério Público compreende:

1 - o Ministério Público superfcr sque oficiará p.!:.
'§ ,,, - aos sindicatos de trabalhadores caberá o direito de ãnt ervencãc democrát.ica no €1mb i to da empresa, diretamente
ou através de comissões sindicais, visando a defesa de seus interesses.

rent e o supremo Tribunal de Justiça, os Superiores Trib!!
nais Regionais de Just.lça, O Tribunal Federal de Contas
e os Tribunais Federais de Justiça dos Estados;
I I - o Ministério Público Civil\Que desempenhará '
suas funções junto ês varas cíveis e comerciais,varas de
família e sucessões. registros públicos,varas tributá rias e, também, juizados comunitários de pequenas
~ ca!!

§ 2R - É livre o estabelecimento de reJ.ações e cooper2.
bem
çllo fraterna com organizações sindicais de outros países,
como filiaçao e organizações sindicais internacionais.

sas

IV _ O Ministério Púb1Jco Agrário,que funcionará'
nos dissídios de natureza jusagrarista,deslocando-se
'a.
, "às regiões de conflitos fundiános;
V _ O Ministério Público do Trabalho, que será 1,2
tado nas varas trabalhistas e acidentárias e previdenc.l.!
rias;

Art ..... Nas entidades representativas de categorias I
profissionaIs, a eleição se dará de forma democrática, por sufrágio universal direto e escrutInio secreto, adotado o critério da proporcionalidade na const.ituição dos seus 6rgãos diretl
vos, es seçurandc-ae a part.icipação democrática de Ecncs , ainda!
que minoritariamente.

VI - O Ministério Público Eleitoral, cujas funções
serãc preenchidas no ..âmbito da Justiça Elei toral.

-JUSTIFICAÇ1iO
Na consolidação do Estado de direito democrático deve
ser assegurado o dire.íto à' Lrber dade de associação e organiza~1
çai5 dos diversos segmentos constltuintes da aocaedece bras Ll eL;
xa , Aos trabalhadores, COll'O parte constituinte da m:ill"a e'; mais
ainda, como produtores da riqueza nacional, é Indí spe-tsãveã
livre associação e organização, garantida a sua unicidade orgânica, para que possam defender e lutar por seus próprios inte-

r

eessses ,
Neste sentido, a aplicação da convenção n2 87 da Organização Internacional do Trabalho <O. I. T.} acarretará a pul verizaç~o do movimento sindiraJ reduzindo ccns rcer eveãe ent e a ,
força reivindicatória do mesmo e, consequentemente, elevando a
do patronato, contribuindo para a maior exploraçlIo do trabalho
pelo capital.
Assim, de forma a assegurar a unicidade orgânica
manter a democracia no mesmo, segue a adoção do critério
de
proporcionalidade na constituição dos seus 6rgãos rnret.rvcsj I
garantindo, ao mesmo tempo, a unicidade e a participaç~o de to
dos, conforme a sua representatividade
Cabe-nos lembrar que dem,ocracia s6 é construída
com
a participação de todos na correta expressão de sua representg
tividade.
Já se tornou lugar-comum afirmar-se que- "democracia é
o governo da maioria, respeitados os direitos da minoria". Insistir-se na mera formulaçllo retórica pode, entretanto, conduzir à adoção da convenção ns 87 da Organização Internac:1onal I
do Trabalho <O.I.T.), cuja ingênua aplicação em sua
exegesse
liberal predominante li época da sua rcreeraçac (pós-guerra) I
conduz, em última insUncia, à atomização sindical e afim, com
sensível diminuição do poder de barganha dos trabalhadores
correspondente '(correlativo) fortalecimento dos sindlcatos
e
associações profissionais financiados pela social-democracia e
pela democracia-crisUl, através de organizações internacionais
a serviço do neocolonial1smo, "aparelhamento" dos sindicatos I
de trabalhadores.
A f6rmula proposta é um verdadeiro "ovo de colombo" I
pela simplicidade e eficácia, consagrando o princípio d? demo.
cracia part1cipativa e pluralista dentro da unicidade da estrutura sindical.
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COHlssno DE SlSTEHATIZAçno
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l_ice

Inclua-se no ;:J\'Q'beprojeto
texto consti tucional.
Plilrte relativa aos artigos ~ e demais pert.lnentes.
I

Art~~O O Ministério Público Nacional,instituição
autônoma e independente, i.ndispensável à soberania
da

lei.
§ )2- a representação judicial da União cabe
seu Minis-l-é-r-io-Público em todo o terrJtório nacional.
Art ••• lei complementar, de iniciativa do Pr!
si dente da República ou de um quinto dos congressistas,
organizará o Ministério Público dos Estados,do O.lstrito
Federal e dos Territórios,assegurando aos seus membros:
I _ Independência funcional , sem prejuízo da
Unidade e da indivisibilidade da instituição;

s

UI _ O Ministério Público Criminal e penf t encf ér ao ,
que exercerá suas atribuições e prerrogativas nas varas
criminais e de execuções penais, exercendo. ccnccar tentemente, a função de corregedoria dos presidios em todo o
território nacional; •

§ 3R - Aos dirigentes de sindicatos de trabalhadores,/
'inclusive das comissões de empresa, além de estabilidade no emprego, serão assegurados prct.eçãc e prerrogativas contra qualquer tipo de violência h liberdades sindicais e de constrangi«lento no exerc-ic-So de suás funções
5 4$ Os sindicatos pccerãc representar os trabalhdores
perante os 6rgãos públicos, inclusive na qualidade de substitutos processuais perante o Poder Judiário.

IV- intervir em qualquer processo, nos casos pr.!:.
vistos em lei, ou Quando entender existir interesse p!l
blico ou social relevante.
§ IV-Para o desempenho de suas funções, pode
Ministério Público requisitar da autoridade compelente
a instauração de inquéritos necessários às ações
p!l
blicas Que lhe incumbem, avocando-os para suprir ce.í ssão , ou para apur açêo-de abuso de autorJdade, além de

Art ••• O Ministério Público será chefiado pelo C,2 •
légio Nacional de Procuradores, composto~ por cinco me!!!.
bras eleitos pelos seus pares em todo o país,juízes dos
Tribunais Superiores e conselheiros federais da urde-e •
dos Advogados do Brasíl, em sufrágio direto e universal'
e escrutImc secreto, para um mandato colegIal de cinco
anos. somente podendo concorrer às eleições aqueles pr!!.
curadores com, pelo menos, dez anos de exercício n~ fu!!
çlio e cujos nomes sejam previamente homologados pelo CO!!
gresso Nacional.
parágrafO" único _ O Colégio Nacional de ~rocurado
res erenerâ , também por escrutínio secreto, dentre
os
seus membros, o Procurador-Geral da República que presadirá os trabalhos do coãeqracc ,
Art ••• Incumbe ao colégio Nacional de Procurado res:
I- exercer a direção superior do Ministério Público e a supervisão da defesa judicial das autarquias f!
cereãs a cargo de seus procuradores;
II- presidIr as sessões do Insb tuto de pesquisas e
e Estudos do ,.Un.lstério Público e supervisionar as suas
atividades curriculares, inclusive cursos de hab/kaçi1lo '
de procuradores e cursos de especj aHzaçãc e reciclagem'
funcionais e promocionaisj

11 - as seguintes garantias:
a)
vitalic.ld",de, não podendo perder o cargo
senão em virtude de sentença judiciária;
, -~
b)
inama1iilidade, salvo motivo de interesse
público relevante, mediante representação do Procurador
Ceral, ouvido o colegiado competente; ressalvado àquele
o poder de designar os membros do Rm l s t.é r rc Público '
sob a sua chefia para funções específicas e temporárias
fora do local de sua lotação;
c)
irredutibilidade de vencimentos e paridade
com os dos órgãos ju~iciários correspondentes,esta,qua!!,
do exe rcf dc o carqc em regime de oernceçac exclusIva;

d} promoções voluntárias,por antiguidade e por mereci
menta, condicionadas a aprovação em curso espec!fico;
e) aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade ou por i.nvalidez comprovada, e facultativa,após trinta .!
nos de serviço público, em todos os casos com groventos I!!.
..tegr8.ls, reajustados, na mesma proporção, sempre que major~
da a reeunereçãc da atividade.

Art ••• Os membros do Ministério Público da União i!!.
gressarão nos cargos iniciai:; das r espectrvas carreiras me
diante concurso. público de provas e tItulos, ap6s aprovação
em cur-se de dO;S anos no Institu'to de pesqua sas e estudos '
do Ministério Público.
Art ••• ~ vedado ao membro do Ministério Público, sob
pena de perda do cargo:

1 _ exercer qualquer outra atividade pública, salvo !:!
-cna única função de magistério, cargo ou função em ccen ssão ,
quando autorizados pelo ,procurador-Geral, na formada Le a j
~I _ receber. a qualquer tempo e sob Qualquer pretex to, percentagens ou custas nos processos em Que oficie;
lU Lo exercer cargo de m.reção de partido político
sociedade político-doutrinária, ressalvado o seu drr e tc a
filiar-se como cidadJo a qualquer partido ou entidade
p,2
litico-partidária.
í

JU'- chefiar o Ministério Público em suas llIúltiplas
atividades e em todos os seus n!veis;
IV - coordenar e supervisionar as atIvidades da

JUSTIfICAÇJlO
p!!.

l!cia judicIária em todo o território nacional;
V _ representar para a cecrereçãc de constItuc.lonê,
!idade ou inconsli tucionalidade de lei ou ato normativo '
federal ou estadual j
VI - representar , nos casos definidos em lei
co!!!.
plemenlar. paTa a interpretação de lei ao ato normativo
federal;
VII - representar para fins de intervençã~o federal
nos Estados ou Territórios, nos termos desta Constitui -~
ç:;o.
§ 12- A representação, a que alude o inciso V deste
artigo, será encaminhada pelo Procurador-Geral 'da Repúbl!
ca, sem prejuízo do seó parecer contrário, quando funda mentalmente a solicitar:
aJo Presidente da República ou o Presidente.
do
Conselho de Ministros;
b}as Mesas do Senado da República ou da Câmara dos
Deputados ou um quarto dos membros de qualque'l' das casas;
e)o Governador, a Mesa da Assembléia legislativa
ou um qu.arto dos seus membros;

d) o Conselho rederal da Ordem dos Advogados d'o
Brasil por deliberação tomada por dois terços dos seus
.elllbros.
§ 2Sl-Aplica-se às representações previst.as
incisos VI e VII deste artigo o disposto na alínea
do parágrafo anterior.
Art ••• São funçtles institucionais privativas'
do Ministério Públic~, na área de atuação de cada
dos seus órgãos:
1- prom'over a aç50 penal públIca;
11- promover a açllo civil pública, nos termos J.e
leI, para a proteçlio do património público e social, ,
dos interesses difusos e coletivos, dos direitos indi~
pon!veis e das situações juridicBS de interesse geral
ou para coibir abuso de autoridade ou do poder econõm.!.
co:
.III- exercer a supervisão da .investigação crimi naI no juizo de instrução;

A reforma do Mir1islério Público. como, de resto,
de
de todo o Poder Jur1JcJárJo,impõe-~e li consci~ncia constitu
cionalista sob tríplice aspecto:social,polrtico e,burídico.';Ob
o crivo social, por imperativo de justiça para reabilitação'
do próprio Poder Judiciário perante a lIlassa dos despossuídos,
humilhados e ofendidos. despojados até do próprio sentimento
de esperança:os injustiçados, espoliados at.é da própria idenU
da de pelo capitalismo selvagem. O relat6no do Prof. Hélio
guaribe retrata o quadro:
-

J;

-

-

Isto é,
-

21'S: ao
-

)8 milh~es

de pessoas em estado de mIsériaj
da populaç§o detém 131 da renda nacional;
05% da populaç:io mais rica -33: da renda nacional;
OIS da população mais rica _ 13: da renda nacional ;
tanto quanto os 50X mais pobres da população do pa!!>.
65 crianças por mil morrem antes de um anOj
)OO.ODO crianças morreram de fome em 1985j
a população agrícola cresce a taxas supenores a
ano;
nos úl timos dez anos, taxa de emprego rural =zeroj
1~ milhões migraram para as perirerIas das cidades;
~OX

Pelo prisma político, o Ministério Público pode,
num
pais de dimensões continenta.ls como o nosso, assumir o
pa
pel saneador do Ombudsman dds países escandinavos. A sua i~
dependência e autonomia, financeira e funcional, dao-Ihe
;;
embasamento material necessário ao desempenho da sua grandio
sa funçtlo O Instituto oe pesquisas e Estudos fornecer-lh~~á7
seQU! amente o instrumental ideológico à Jngenle tarefa.
Sob o ângulo jurídico, não somente as ciências e
técnicas jurídicas B afins serão enriquecidas e aprimoradas na práxis de 6rgão tão ágil e eficiente, como seguralI'Iente novos institutos processuais e procedimentais
s!,
rIJo gestados na prática judiciária demol:rática.

~sembléia
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DEPUTADO GERSON PERES
'I.UllUO/çOlllulo/IOlCOIIl"lo

t:COMlS,"~ OE SISm<ATlZ"c,o

Dar nova redação aos §§

~~TD/;UI;:C&::

I
art.6.

~UT"~

tov ~ta1J

do "-projeto do re-

lator.
§ lQ - O controle externo da Câmara Municipal será ;~ercido com

o aUxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho e Tribunal
de Contas dos Municípios onde existir referidos 6rgl!ios.
§ 2Q: - O parecer prévio sobre as contas que o prefeito deve pre!,
tar anualmente, emitido pelo TlIibunal de Contas ou Conselho e Tribude Contas dos Municípios, somente deixará de prevalecer por dec!sse de dois terços dosmembres da Câmara Municipal.

na!

JUSTIFICATIVA

Em vários Estados brasileiros, como

QO

(B Cons.ti tuInte

(2~

EI;;~'H13do

Art.

-

.12,

O § 29 êc hrtiClo ~

~,

§ 29

será suced.ido pelo às rE:c.açàc seguinte'

"Art.

~

-

000.0

o

' "

•

§ 29 - A lei de!inirã a :-artJ.c:!.?a;ão ôas C01"U· i-

;;.nC:::S-S"lê1.5 nos .t'.:sultaóos :f!.:-,c:'~,=eJ.rc$ C<:. e~
plora'Tão de rl.C;;:1,llotzas minerais e;:: sues t~rr3s."

deees

4.2,2
Os ôeeeãbemenees prevlstos no par;grafo 29
co
s ccn os orit€rios de êo:r.~ ..Ssão õe j,$téria no tc:}:to CO'"lstitloC:Lonal, mas , ecereeuae, s:~rêj" cop
fusão
O conceito de r esuã tado op~raCJ.O'"lal é v,!;rio e po:ie 5':;' 02,
tido ?cr df ve r-sc s r'ors-as , 7.ssitl', o ?érâg;;:afo s"::::5ti':'1~CO ab.ce 1:5
r'a~os: a avent r a i s ""' .... ezc-es COj~;;b::1S C0'1t2a os 2r:... :"_co!::;,S' elas =::..,u"'u.c""<ocs inclí .... enee ;' a C:l..~ não QC02H~l.á (:(.1.\ \.o-.a êi!.c~pU.• ,a
;-0;.\."- ..
..!:.!'.....!:.!c-ntG e l'na)i...,scil C:::fl::!':l.t:a ii ]e<.:u:ll:lç2o c:ê'i-~ric.
ror cs eee !'azõ~s, ::~st1f.lc.:l-<;a a l'!.~' \~'i";;;O
da

~sa~~t;~:~~i~ ~~~f~~d~~s~i~~Ci~~~ii~~~~g:o~~~te~~~t~t~~i~~;o1:t~(j~~açi~:

Pará, a fiscalização fi-

nanceira e orçamentária d~~ municípios vem sendo feita, a contento,

=:J

CA~IPOS

S1.Q.,I:!S..IRA

z.~o5.ii~cat1.va

zrrenâe

D::,spOS1.tivo

I:-po.,o" ~o __

.....----~----

EMENDA lP00368·7

Os clubes são, ao mesmo tempo, bens e meios sõcío-cuttureís
de promoçr§o e difusão do desporto, da recreação e do lazer. Nascidos da dlOã:
mica dos grupos sociais - ruas, bairros, cidades, regiões, categorias ç-rofissi
crets etc. - os clubes cercren iTqJortanti$sllllO e insubstituivel função ele aprõ
ximar e unir as pessoas em torno de elevados objetivos e desenvolver o espirí='
to associativo, a capacidade de sccrerraeeso, responsabilidade social e clvil
de seus associados, a participaçl!o corcutãrra, prencvenoc social e cultural _
mente os Que a eles aderem ou os que por eles são atingidos Na verdade
os
clubes são expressões naturais e necessaraas do nível de organização da' sociedade, agentes de cDmplementaç~o da ação de Estado como prestadores de serviços
sccsats e canais cooortore .. das ansied90des e c'3't!:ib'.Ji,;~s õcs gr_'POS.
No desenvolvimento de programas de recreação e lazer do esporte e-eecr e prOfissional, de eventos culturais - dirigidos não só aós seus
essccraoos como teecén abertos à cceeuoeoe, os clubes se constituem em nucleos viabilizadores dos direitos sociais, qce se inserem entre aqueles funda'llEi_
tais da pessoa humana Instituições sem rans lucrativos e sem donos os cnoes
normalmente. não conseguem excedentes no desenvolvimento dessas atj~idades, ;>3'
ra reInvestimento na sua própria estrutura de bens e serviços que presta as cõ
msüôaoes, pois são multas as obrigações tributarias a que tem de responder junto à União, os Estados e os Municípios, pois a legislação lhes dá U'lI trata~
mento comose fossem empresas coeercíaís e industriais, ignorando a natureza e
o caráter essencialmente social, às vezes até filantrópico, "de sesvaço público
dos clubes. Portanto, nada mais justo, QUe Isenté-Ios, observados os requIsI _
tos da lei, de Quaisquer trIbutos, ao lado dos templos religiosos, dos parti _

Nacional Constituinte e 041

Art.~não apenes são ãncc..,p~tr v e r

vre do eminente Relator da Comissão de Sistematizaç-ão.

pelo Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios, órgão es tacuaâ
com a mesma estrutura dos f~ibunais de Contas e com jurisdição abrangendo todos os municípios do Estado.
Referidos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios inovaram em matéria de fiscalização. Não possuem a síndrome da pumção
Mantêm em sua estrutura um órgão de apoio aos municípios, dando uma
ajUda técnica, administrativa, contábil e jurídica aos gestores municlpaJs~

Attavés de inspetoriaS regionais, os Conselhos e Tribunais de
Contas dos Municípios não vêem apenas o aspecto formal dlts prestações
de contas, mas verificam, .." In loco", o andamento das obras e serviços

r"-----------"".,,..... ,,~,.,----------___,

D1sposlt1Yo Emendado: Art ..

316/

~

~,

supr=~a----""~::""'o,,----_o_--_oo_-

E:'1:da

0_

St.primam-se do-RR;Wltprojeto, os itens I e II do artigo

EMENDA lPOO361·0

~çEQ

conre~onals

As usccães
....l}lantr6PicBs OI,. cOBlloniUrias
já contemilladas no capt.t do artigo~, faze. Jt.s • ejLoda do poder
pabl1co por prestieree relevantes serviços pCblicos. na falta da 8çtlo governamental. 5;0, por si aeseas , eereceeeme desse amparo.

CER5aM PERES

SISTEM~1;~1;:~O;~dDIII1I'~MI1l10

Suprimir o art.

o

29 e 3°

I

,

~

A eãrissão ão Artigo
e seus :-er.:rafo. 1••
lloQ.Q:OproJeto ccr-s ea euã , riolação do pri"lc:pic de c:t.E" a li1

inic~.stiva

I

ê

ãaenea o ArtiqO

416.

de.- r-inêrios

EMENDA 1PO0365·2

['J

CONSTITUINTE BEZERRA OE MELO

1I

Estado do pod:r conceÓente. 0Y.e}~ton:zõti"C'. Alfjs~é~ó1..&.~7Jê-.,t.e
assim qua ir'locer, os art).Qos ~. incJ.sc1>~ e .ff,!;í.-....~~. lE' t r
tréot ...... êcssa tlU~s-:'ão E:! el••s tt..telõs a hC!"H.i1 ol"$ti-.a-:as. z'''lc

"Consêlho de Ouvidores" proposto conflitará com a Câmara Muni

cipal e será motivo de perturbaçãO política no município.
~umprindo

i

~rno dos :fun=~i1E-ntos dê Cré;:.':1 nccnê-u ce , c:::"':l:C';!.·":' seJ
A ati\'J.dade de pesc:,1,2:!.sc, Lavr-e O~ <:.,,~1tl:'avi;Q
e o aproveitarH:!õ1to dcs potenciais de ener'ça a njcr~l.!11
ca co"'stitu~ção tip:lca do sistema econõrlJ.co, não c<:..:)~~,do ~ ce-iepólio estetal. O mais que se pode tolerar e que, na concessão 001 na
autonzação ã livre irJ.cJativa para o cxerc:icJ.o dessas ativifat:es.
o Poder Público estc.~leça condic:So~.a')t.es, COIrlO ia 1J.r~·~":.-al:'Ão de c.1reltos ne!i:se seto::, ã ir.ic;.at:Lva privãda ndcional e a atr~bU:"c;;~ .no
vre

t!, parágrafos e incisos oo~projeto do relator
JUSTIFICATIVA

1

D:Lsposit~vo Err.enaado : Artigo ~ e seus pardgrafcs 19,29 e 39

JUSTIFICA.Ctf,O

DE

~. L

CQ.\lISS~O DE ~Js-;.~~;;:~~~~mU~3"'UL----__-.- '-J (ll ô{ ;~;..~~V

ê

3B1

c'l86'.

(!l DEpllrnna
(:J CDMISS1tD

J B"!'..-'_'o••'c'·-""]

lPQ.ºª69·5
.....
f:EMENDA
Constituinte ,~S!.-'IO,"U""EI",R!!!"--,C",A","P!:!O,"se...,0

Emenda St.presslva

bem como o volume dos materiaisl"~ciidt.:..
report.ente , pois, que con;ae fi} texto con~ional, de forma
expl1cita, referidos órgãos estaduais.

!, qt.anto

~::~::e p:::::::::e:p::::::::~::::::;:::o:~:~;;: ~:L:':;:~::;:~~:~d

Emenda Sepress1va
313
Dispositivo Emendsdo: artigo~. IV

à Câmara HUl1icipal suas atribuições e o Conselho ou

Tribunal de Contas dos Municípios fiscalizando a contento e com se-

ã

31-3

riedade as despesas feitas pelos ordena dores de de;pesas, desnecessá
rio se torna a criação de mais um órgão de fiscalizaç'ão da adminis-

I

do An~':~roJc.to dOS pr1nC'ípie-s da dout1.J.na co::stJt.ucjo~...tll.

SLprlllla_se do &ebproJeto, no artigo~, !tu IV, a
expressllo -e 8as ~(,perdotados••

EMENDA lP00370·9

tração pública municipal.

ê'

JUSTIFICACAD

Por outro lado, a gratuidade da função poderá ensejar uma gene~ compreensIvel

ralJzada corrupç§o do órgão e o surgimento de Interesses pessoa!!> ou

ll':PJTI\D'J LUIS =<00

e .t.Jto Juta 8 gratt..ldsde do enslno

pare os def1cientes tísicos OI,; Ileoteis. O qt.e ntio se jLst11'1ca
6 premiar \C01ll B gratloidade pt:ra e sillples aqueles qLe ja rorall
agraciados\por Del.s co. dons 8cillB dos nor.ais.

prOfissionais, oque será danoso para a ordem e a moralidade públicas.
Daí a razão aa presente emenda supressiva.

-

t

"'''''''''''V}t

-

;;rK

De-se a segu1.n e redacao ao J.nciso ~. do art. ':l!:::l'rl, do
de Const~tu~çao da COIl1J.ssao de SJ.stemat~zaCao :

~DrC)(>t ..

I

~

- };::KJ.gJ.r,para instala cão das ativ1.darles
potenc1.al
mente POlu1.dor~s do me~o ambiente, prev1.stas
em lel.";
a
apresentaçao d~ estudo
prév1.o de
l.mpacto a;:;
bl.ent<:l.l, c q\3~l sera ~ub'net1.do a aprec1.ação da socJ.ed.3de
c;~v=l em aud1enCJ.as publicas antes da decJ.são f1.nal pelo
orgao competente."

EMENDA lPOO362·8

I!J DEPUTADO GERSON PERES

Just1.f.l.cacào
O d1.Spolat~vo

3N

Emenda SLopressiv6
DIspositivo EllIendado: art.
SLoprlllall_se do

"art.

3N

art.~.

no

desde logo. cercd-le coa

8

lIlposiçAo de princIpias
ord1ná~1as

de leis t:01lilplcmcntates OI.:

ql.C

o atual sistenla de fiscalização financeira e orçamentária já não

zada.

[!J

['J

er;;~' ._~

~~-,
< _

"''''''''''''''''

~'- b~

•

-o

De-se ~o ften "b" ~o inciso III do artir.:o a-~~pro:leto de r __ ._
tituicao da Comissao de Sister.;atizacao. a seguinte redacão -' - - - - ,

1M

O parágrafo 'nico do art. ~ do eiQ:ot'eproJeto, passa
• ter a seguintel:edaçAo: ·0 ensino religioso. de aatdcLola 1'0cLoltat~vaf constituir4 disciplina dos cLorr!culos de lD e 2.lZ gral,,::'.

PJ

cc:

CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO

J:t-t

IlEI'UTAllO FLAVIO P,"-"IER DA VEIGA

aval1.ação de matêr1.as técn:l..cas deve ser de alcada de um ôrgàq tãcni
compE!tente que, COmo em outros países !;e l1t1.lJ.zam das
aUdlênc1.as
publJ.cas vJ.sando obter pontos de v.l.sta da SOc.l.edade clv.1l sobre o t~
:~~<l~:~t~U~o::e~:~~~~~übJ.l1.Zam pelos seus veredictos pOJ.5 que s50 tes
A

EMENDA lP00367·9

Disposltho Emendado: ert.~. Parágrafo On~o.

EMENDA lPOO363·6

Na re~hdade,todas as at1.vldades de transforJtiaçáo :fctuadas J;!fIl0
h
mem sao potenc~almentc polu~doras. nã que se discernir aguel as especí.g.
de rnaJ.or cO'TIprom~tJ.rnento do meio

:~~~:~t~~C possam apresentar rJ.scos

deverRo

OI.: até .esmo

dos prliprios EStatlotos da Universidade.

corX'esponde às necessidades da hora presente.
Imperioso se faz que, no próprio bojo da Constituil;;ào Fedel'al se
agasalhem princípios e normas gerais e obrigatórias permitindo a cri~
ação e func:ionamento efetivo de um sistema nacional de fiscalização
fJnanceira e orçamentária.
Este sistema deve apresentar.de forma nítida e explícita. três
esferas de competência: a. federal, a estadual e a munilcipal. Esta
úl Uma, através de um 6rgão estadual, para não onerar o"s municípios
brasileiros, na maioria carentes de recursos e mão-de-o'bra especiali-

pa

:=~~~~l~:ê;~o~~~s~~~~;:od=~~~~~~~;ãoc~~ame~~a~~~~â~t:eri
feJ.ta em audlencJ.as publicas;"

E. se tratando de Blotonoll1B r..nh'ers1t4r1e. "lo se pode.

sel: objeto

Incumbe ao Poder PÚblJ.co :

VIII - eX1.g1.r, para a instalação de atividades

os itens I e lI.

JUSTIf"ICACAO

JUSTIFICATIVA

-:rn -

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

)R"

~projeto.

que J.htentamos moClifl.car te'l1 a seguinte redação;

'''b - s~bre patrimônio. renda ou proventos, "se a

lei corres.po1"'c:~_ t -:. '
nao houver sido publicada aptes do inICio do exercíCio ílnar:.;-i- ;
ro em que ocorrerem os eler;.ntos de :fato nela indicados corn~ c:'Oponentes do :fato get'ador e deterninantes da base de l:álcUlO," Jl.lstii'lcacão

o dispos! ti vo que pretendenos alterar está sublinhado abaixo
E>El'V" AOmV"
.16,
DIsPOsmVD E>ENOAOO: MI._

eUnea:

JUSTIf'lCACAO

.26r

,

Jnclua-se no artigo ~f item Il, do~rojeto, a seguinte

e) patrimOnio, renda ou servIços dos clubes com mais de dez
anos, que, desenvolvam, regularmente programas esportivos, sociais e culturais,
observados os :equiSitos da lei.

A tormaçlIo religiosa, nt..1I pais preponderantemente cri::Uo. nUa pode deixar de rtgurar no elenco das disciplinas cLrricl,,18'X'e$ des. escolas pi:bl1cas e privadas. O ensino rellg1oso faz pa1"""'
te essencial. da edLocaçlto integral do homell. qLoe li! constitl.fdo ..._
corDa e ol",a.

"art..
Sem prejulzo de outras garantias aSSeE,-~<1..
das ao contribuinte, é vedaao à União, aos Estados, ~('
Distri to Federal e aos Jiuniciplos.

1:M.. -

iÍi':' ~~~;;~.~~~~~~~;;

.

a lei ~~ __
do i-~~!..
do períoao em CUe ocorrerem os ele'1ntos de :fatc
_, _.
indicados co.,o cor;1Do"1cn"::es do :rato peraccI' e cetc ~~ -:
nan tas da ba~e de cálculo!"
b) sobre patr:Mônio, renda ou proventos. se
respondent~ TtaD hOuver sido publicada antf'§

042

• Assembléia Nacional Constituinte

'10da temo
"período" é por
vago ll"'põe-se que a lei seja ccnbe c
para os fatos geradores ditos "conplexos" ou «eemprexfvcev ,
demais

r-.

I

se estatUJ. que a intervenção do Estado no doo!nio econômico e Q
monopólio só se~ão permitidos quando neceasâxacs para a.tender a
imperativos da segurança nacacnaã ,
Justif'ica-se, assim, a emenda aditiva ora a prese'11

JUSTIFlCAT1VA

;

~

de sua verJ.í'icação; dai a necessidade de substituição da expr-eseãc' r._ I
rioclo" por vexer-ed e í.c financeiro".
.
I
to a que

As presentes emendas cb j e t Ivem adequar o foro e }ulga.l:4en
suj e tos os ücns eâhcaros dos 'rr-abune a.s de Contas

f1CI3.T~n

tada.

í

dos Estados. do Distrito Federal e dos Mun1cÍ-p1oS. de molde a na~
t.er- ccer çnt;c o pr1nc5pio de equiparação eJll relação aos nese.mbárg~
dores dos Tribunais de Justiça.

,===,,-_ P.'.'.'OfCCw,.o1o/,"'··.'"I'"

EMEI'IDA lP00380-G

r r r - - - - - - - - - - ""."-""..,,.
Suprima-se e. a11nea g, co inciso XI (lo artigo {;; 0;10 ante':lroJeto

! I!l

EMENDA lPOO377-G

de (

constituição da comissão de Sister.;atlz8.cão

!'J

f:J

O dispositivo em/wes"tão está assim redigido
,
~
"art.
são direitos e liberdades individuais lnV101.aveiS

a ..

xi':'~' ;;~~~~~i.~'~ ~~~~i~;;; 'l~~;i;~~~;i:' ;~~i~~l~;:' ~i;~:
ti:rica e técnica, conforme a lei.

;;. ~. ;;~;~~;~.d~ .;;~;~~;~ .; .~;;~;~ .;~~;~~;;;~; .. ~~b~;d~~~~
se ao uso c:f"e:tivo da criação i "

W

r:r.:;~-

OAnCY POZZA

=

JustU'!cacão

ft.1.~

....'u..,'"i.,'u.~...,lllo

DISPOS~TIVO EMENDADO:

I

~'.2

De-se ao art. 4=til do ~projeto elaborado pela COIDl.ssão de Sistem~
tização a seguinte redação:
'fil..?
-Art. ~ - Os subsIdios e demais benefIcios, obtidos em fu!!
çáo do exercicio anterior do cargo, pe;Los ~)(-Presidentes da República, eX-Governadores de"Estat1o e ex-Prefeitos Municipais, só serão ps
'gos quando os beneficiários não estiVerem no exeecjeac , eventual ou
p.<::nuanente, de cargo na (ldministração pública direta ou indireta ou
de mandato eletivo de qualquer natureza.
Parágrafo úni.co _ A percepção dos beneficios eseebeaecãacs no
presente artigo será transferida, após sua morte, à viúva, filhos tn.!!,
nores e fi~as solteiras ou viúvas sem outros rendimentos próprios."

Lf<.l'
Art."4id?t, § 39

!1fENDA MODIFICATIVA

•

V.21'

O § 39 do Artigo 4:S:>f" do Anteprojeto passa a ter a ae-

y:J'F

9uinte redação~:
"Art.

~

-

---------------------...- ---

JustU'icaçi.o
§J 39 _ sceenee aOS indios serão perndti -

dispos! cãvc que ~ntent8J:l,os supr~nir confli ta com o estatuído na aI!
co d. que lhe precede e que d!spoe:
Ud) é garantido ao inventor o privilégio temporár.1o dtl,..uti-

das a cata, a fa.1scação e a garimpagem em
suas terras".

~::~~:.d~á.i~~:n~:·~essaltar.

JUST'Il'I:CACÃQ

invariave-lnete decorre te::lpo apreciá.... el
ntre a criação e seu uso efetivo. especialmente nas questões ne as s,2
, ist,i ceaee,
este canpo .. o melhor princlp.1o parece ser, o ta-at.arienzc r-ec.lpreee., iéia. aliás. consagrada no substitutivo apresentado pelo cepuueee Pi-

EMENDA lPOO373-3

(B

p:r=;;;"-

OCPUTAOO PAES LANOU'

......,u .....lo,."'.o"''''''

-,

,~<

fl
=

A Constituinte não pode atingir, maslIIO sob o respeitável pr~
texto de sanear e mOl:'al~zar a administração pública, dirt::itos hlJz:la nos e familiares auferidos pelos antigos detentores doS E>:ecutivos.

Náo se trata, neste momento, de consagrar mordomias ou bene-,
fIcios descabidoS - apenas se pret.ende assegurar uma velhice
digna
e respeitável aos que se dedicaram à vida pública, em seu nivel lIlais

do legislador constituinte.
A emenda ora apresentada é destinada a corrigir essa
falha e restabelecer plenamente a intenção 80S que o elaboraran.

l'VIí: -/~-=,

CO~JISSr.o DE StTFHATIZ"'.ÇÃO

JUSTIFICACAO

Os ccnsti tuintes que elaboraram ~ anteprojeto da. Corn1ssão da Ordem Social pretenderam, sem a menor dúvida, eeneeeee
aos indios competência exclusiva para as atividades de faiscação,
cata e garlinpagem em ~uas terras. Todavia, por efe.1to de uma redação dúbia, o dispositivo relativo ã natéria acabou enseJanêo
uma abrangência prejud1cial, de modo que vulnerou as intenções

nta da 'Veiga (PJ1DB-l1C) ao pl'ojeto de vsc r twar-ew,

elevado.

dos beneficios a eventuais neves sUbsidios. posteriores ao exercicio
dos nih,d~tC'~ ::;crado:es; 'ampara as l/.1úva~, filhos menores ou
f:l-lhas
d~sassistidas, em caso de falecimcn~o :dc{ ;..tt.ular dos bcnefic.l.os;
c

1~9

Acrescente-se ao art,...l:::!:B-, o seguinte parágrafo:

rEMENDA lPOO378-4

_ Os Conselheiros dos Tribbnais de Contas

filõ5.....' -

DARCY POZZA

terão os mesmos direitos, vencimentos,
vant~
gens, prerrogativas, garantias e itrp~êiimentlos
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do

'f9~

l~ni.!

eses do Tribunal de Contas da União e cs Hinistros do Superior. Tri:
I~S.

transporte e do co:aércio interno- e externo".

)
.

l'r"p"r~L-'

c..

JDST:IPl"C'ACXO

,.lh.-------....., (IT"--;- ••••
I tovC:'J0

,~, .....IC•• 'n10.".1u..

lft}J3
Com a adoção do ordenamento estabelecido np 1-:-t:.:600, o legislador constituinte pretendeu agilizar a atuação eee
dispositivos constitucionais pendentes de, regular..entaçio por va,
ordinária, em. matérias de interesse econômico relevante. Cortu(~
a exiguidade do tempo impediu que umã avaliação mais profunda ~
clu1sse o setor mineral, de modo que o Ju:t:igo se apresen-tou ce:,:-·
ga. Como a intenção cat.eaaãva do artigo que se quer emendado ri"
~arda qual.qut;r preconceito contra as atividades JlÚ,nerais~ é i .. ~
pensãvel então adequá-lo para contemplar um dos setores mais es~
tegicos da economia nacJ.onal, que é o mineral.
Justifica-se, dess@ modo, a admissibilidade da e:- da ora apresentada.

~

I~"
nê-se ao cepu t do art. bt.?r, a. seguinte redação"

f:1J -

Art.
(J" Tribunal de Conus da União. com
sede
no D1strito Federal e quadro próprio de pessoal. auton2.
p\n orçamentária. í1nanceira e adm1n:'stra'uva. tem- jUT1..!
d:íçio em todc País.
JUST1P1CATlVA
A presente emenda objetiva el:lprestar autonomia orçace"lt,[
ria, f1nanceira e administrativa de molde a assc&,urar a independê!:
eia na f2sca] 1zaçio dos recurSOS públ icos. cUJa competêncja cansti
tudonal lhe
defenda.

e-

lU

p.r;;;""-J

DARC.Y POZZA
.~ ...IOOOJ..... ,'olD'I ... <.... lllt'

EMENDA lPOO375-0

~

coo.ISSÃO DE SIST:EHATIZ}).ÇÃO
r.r

nNDw

COllISSÃO DE SIS'l.'El1i'TIZA(·.ÃO

suprima-se do ~ do art.
pressão: "no que cobber".

~,

yl+

I

l-Art • .... -

Os beneficios estabelecidos no presente artigo serãc
transferidos às viúvas, filhos menores e filllas solt~ras ou- • viúva5
sem outros rendimentos próprios.
§ 29 - A concessão do presente lfénefic10 se farã
conform~
lei complementar, de iniciat.iva do. Poder Executivo, no prazo de cento
•e cinquenta Clias após li. prORlulgação desta Constituição."
§ 19 -

~

Art.

fic~ldades

,

~

Inqlua-se no Art.
'f~7-

"Art. 4;3:4" -

1:'-'1·
4;lI

Os Soldados da Borracha foram os responsáveis pelo forrreC2 _
mento de látex aos exércitos e à economi.,. de guerra do Mundo Livre ,
na resist.ência ao na'Zi_fascismo do Eixo.
Os sobreviventes dessa epopéia, seguramente a mais gloriosa,
mais heróica do nosso século, são hOJe homens. envelhecidos pelas dl.que enfrentaram. além do próprio decurso dos aro,os.
suas'
!illlllliz,!';, t...oJh~m a].qtrebradas pelo sof'r.1men1::.o e pelo pioneiri$mo 'Pr'1_ I
t{cãIDente compulsõr.l.o, não podem perdcr esse auxílio quasc! sJ.mb61.1-

_

'i:l'"

Dispositivo Emendado
a segl.1inte

t.roV~i-~

TutD".wn"II;~D------''---

EMENDA ADITIVA

N~

,,*

aceeseecee-ee ao- azt;. ,til!f do ~projeto elaborado pela Comissão de
Sistematização' o seguinte parágrafo, i'enumerando-se o at'Ual Parágra_
fo- Onico:

A extensão dos benefícios devidos aos Soldados da Borracha é
medida que se impõe, por seI:' de inegável jUstiça e flmplo alcance social - embora praticamente destituída de qua.lquer reflexo nas f1n<m_
ças públicas.

EMEI'IDA lPOO379~2

!?
r

-

_J

conrssro DE S1STEIl4TIZAÇM

PO-5

2 medida q~e se impõe., pela justiça e pelo espírito público
que nortear8ll1 sua propositura.

Inclua-se no Art. ~ a palavra mineral em seguic:.
fica~9'if1l1 a seguinte redação:
"Art. !aO - Dentro de dcae meses, a ccneae ~:
data U promulgação desta Congtituição, o
f=ongresso Nacional aprovará leis que fi:>.!:r;; t:
diret.rizes das politicas agrícola, agrãri =.
tecnológica, industrial, urbana, mineral. ~,~

bunal de JustS.ça, na conformidade do al!tigo ~.

C_"!!Iono

f

ã palavra urbana, para

A pn~posta em tela obejtiva reafirmar a equiparação e,n
tre os conselheiros dos Tribunais de Contas e os D~sembarlJadores do

(9

e~-E.xecutivoS

l:MENDA ADI~IVA
V9~
DISPOSITIVO EI1ENDADO : Artigo :fW:O
JUSTIFICATIVA

f?

c or r i s e imperfeição do texto original, que não prevê a situação dos
que forem recondUZidOS,; posteriormente, aos cargos que
Ja tenham exercido ou a outros do mesmo Poder Executivo.

fuic"t/:~

Estado.

EMEI'IDA lPOO374-1
I..tJ_...:D~E::..P::Ul:.::A::DD::..:.P.:::E:::S...:L:.:A:::N:;;OI::.H'--

•
A Emenda tem três precauções fundamentais: veda a acumulação

lU'..'''''....U;i.

Tribunal de Justiça do. Estado, a exemplo do que se dã com os

OSMIR LIMA

ru...... /UW... 4/cllK.."'nill

fl

fDOLi~:;'~

Co:1TssAQ pE SISTEMATIZAÇÃO

DEPUTADO

COMISSÃO DE SIS:rEMATIZAÇÃO

o seguinte

I

~~'-'i;-'

inQ.i9~:

co, quando da morte de seu titular.
--------------------------------

Poucas: medidas l:ião tão transitorias quanto esta.
JUSTIFICATIVA

Poucas medi4as são tão justas quanto esta.

- l-Isdiante concessão ou autorização, a União porá atribUJ..r a empresa privada nacional a reali-

1'/3

A insignificância do peso financeiro decorrente da presente :E

menda tem, como contrapartida, uma grande e sagrada conotação de d~o=1
n~dade, reconhecimento e respeito da Pátria por seus mais legítill'os ~e
rois.
-

zação das atividades enUJ11eradas no ~ deste
artigo, observadas as den>ais condições prev.1stas
em seUs parágrafos".

A alteração produzida no ~ do artigo '1:4:S: ~.l.sa e.-rre~

t(lr a igualdade de t.ratanento na organização dos Tribunais de Contas
dos E,:;tados, _do Distrito Federal e dos Munic!pios.

JUS'I'J:FICAÇÃO

EMENDA 1POO376·8

I!l

r-s;-;;"'''-

Deputado Paes Landim
Co.\IISs.lI;O DI: SlSTE.\tATlZAÇÃO

=

'..

lO'"V . . ''':.;i~ _ _

Desde que a regra fundamental instituída no ~pro
Jeto é a de que a livre ~i.rJc1ativa se const.l.tui em fundamento da
I
ordem. econêmtca (Art..~), não se pode admitir o r1onopõl.1o esta- I
tal em atividades tipicas do sistema econôm.1co. Seria possivel
admiti-lo ca.so se tratasse de atividades associadas ã segurança racional ou anterl.ormente consagradas ã cOM.'petencia pr~vatlva do
tado r como é o caso da pesqu;\,sa e lavra do petróleo. Ora-,
i1 pesquisa, lavra ou exploração de m1.nérios e o aproveitamento dos
te~ciais de energ.1a h1drául.1ca em terras indígenas, sob as sover.:.!s
_
')I::;If.
_
condiçoes de controle estabelecidas no Art.. 4-3'1, n.ao caus~ guals-

fuit"/~'

I

J;;S-II

.l.,,~:l. <k>~.Joi

Inclua-se na letra "b" à-e til t:"gs i!8S: "os
Conselheiros
·dos Tribunais de Contas dos };stados. do Dl,strito Federal e dos J.11:!

po-j

I

n1cipios ot •

Hl.2.
Suprima-se do item 1. d~ artigo ±:9:li a expressão. dos Co!!,
selheiros dos Tnbtlnais de Contas" ~

J

quer riscos ~ se~urança nacional. Assim, a emend ... ã r"'-';C;s::,nt>ll
p~a.. compatibilizar o artlÇlo qUE:! se quer cnendado ao Art. ~ei1, ON'~

SENADO!! NABOR JUNIOR

COMISSÃO DE SISTEMATrnCÃO

Dê-se ao arco

lt1tOJIUI1.''''.;1D'-

.. r

Sistenat.izacão, a seguinte l':edação:

"Art.

--'

~, I, c, do~proJeto elaborado pela Com.1ssão

,2.1+
~

- ••••••

I _ J•••••

I

a)

I

bJ

••••••

_

de

Assembléia Nacional Constituinte
c)

Õ03.$ e meio por cento para aplicação na Região NO";:
te e dois e meio por cento para aplicação na Região Nordeste, através de suas instJ.tuicões oficiais
de fomento;"

me se fazem todas as legislações, inclusive a tributáriA.
à previdência,
à sociedade, enfim, um mínimo de s!§!g'urança quanto ã arrecadação
de
tributos.
r

F-

'~'----------'J

SENADOR NABOR JUNIOR

_

I'"O'p'"."o".----'

'=--

~J

TU1llUUU".... , ...

-,

JVSTIFICAcAo

.....,

cípios, corno poder-se-ia inferir da redação proposta. Isso trarJ.a encrmes te descabidos gasto=:i, sem qualquer contra-partida palpável.

SENADOR NABOR JONIOR

'192
De-se ao art.

thaç::r:.

~

fU10(./\IfT,'ICI.;1D

do

~roJeto

elaborado pela Comissão de Sisterna-

s~:t~ ;:::;ã;~b~::Oo i::~~::~: : : ~::::~::o~e conserva-

ção já definidas e criará Reservas Extrativistas da Amazõnia, para g~
rantir a sobrevivência das populaçóes locais que exerçam atividades
tradicionais associadas à preservação do meio-ambiente.
parágrafo único - As medidas decorrentes deste dispostivQ só serão aplicadas ou alteradas apõs consulta prévia aos respectivos Governos 'Estaduais,' que terão prazo de 120 (cento e vinte) dias para opinar, finao o qual, não havendo esta manifestação, a mesma será dis-

...

~nsada."

",

SUJlflrnr do .\rtlj:o loi:lr o
cuj a redlção é a se~ulntc

JUSTIFICAC'AO
o dispositivo constante no ~proJeto representa uma
inl:erf~
rência indevida e nociva nos Estados, que perderão seus direitos eon!:
titucionals e adm~nistratl.vos sobre os respectivos territórl.os. Isso
contraria, fundamentalmente, todo o espir>.t.o que tcrtl norteado
esta
Constituinte, de valn::-izar o federalismo e a autonomia estadual.
Não seeeacs ser contra a preservação do eco-sistema ou daqueles
t.radi-ciona!s recursos extrativistas que, ainda hOJe, fazem grande pa!.
te da rique:ta de regiões como a Amazônia. Mas é imperdoável que, a
pretexto dessa preocppação, agridam-se principios também ~a9rados,co
ec a autonomia estadual, a integração nacional,a soberania do Brasil

lO

f 2' - A instauração de pTocedlmento ín\estiratóTjo cTilõllnll será
ccnemcada ae tlInistério Jlúbll'\.o. na toin a da LeI".
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RefeTJ ("a CTt-r.ea foi ecet rH!a Jlc]" rC'~ li.
tor E1!lOIO fC'Treira l11'::a, lJl1C' l'rol:ltt'll na C'casllio~ o <er-ní me c;t"~
Tllcho C'1t seu l'l!rtc~r is (nencas "rcncerec coe a o;urTfsc:ilJ por- S~:
ti te),to çe<'l't-cecs-&no"
(11. .. 1',"0 U
J.r:.j~e::<.io, JlC'rér,. CCI:'t' se .e
às {"lhas l3 do lã cuado ear ec er, ocorreu ]rI-entâ\cl trH! Aí se ::e
"rC'it-ltaca'. Clllll)Ot' na lerc!açe fC'l li.1'r(>\a.-a a er-t'nca
•
,
Por 1s"l) sÔ. c erj:ant' SerUltl e o te-.:tc
f til ~anl~~ até cherar no .am. proJeto de ConsutuJ!:"io, ap0Tia.
anigo oGi' .J'aTlirrafo 2'
CI.T,prc. J't'U. arrolar li f're<.ente 11.';';0;da eo e.Jll:llrar 1'01' eo;te earanho o flaJ:n.n:e erro Nit-erlal ocorrldo C'

ee~~r'ta~o.
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A simples audiência prévia aos Governos Estaauais garante o d,!. l";:'~:··· ••.•~_ •....

con-:..
ta:

......... -

-:w::-.··:::=·;::;;-:· _ ..

n Jltl'utlllllJ r...r",}1U]lnJ Junior JjprC's~fl cu emcnaa n' 3<>0]94/9 i ConlSsão da nrra1l1:aç:io dos PC'dcrc$ -e sest ee-as de ro\C"rno re]a!lvõI ao Jlaráprafo 2' do artiJ!.o ]02 00 CiLpÍ1:1I1o
J\ do mnl$ttrio púlohC{l. para ellllllnar a $cpumte re-t'ação
;,. IMtauratio de prccedír-ent e ln\'cSuratôTJo ct"JllUnal seTá ccnunicaüa ao
\'Jnistérfo PúoJlco. ri forna da lel'.

Como exemplo dos riscos inerentes li. fórmula orl.ginal, poêer-s~
-1. citar o Estado do Acre, teoricamente enquadráve1. ln-totum no conceito de "Reserva Extrativista da Amazõnia" por suas "populações ~o
cai. que exercem ativid.ades econômicas tradicionais associadas ã .p~e-;
1
.ervação do meio-ambiente". Seria um belo discurso para os ecologis .. 1
tas dos bares de Ipanema, com fartos benefLcios futuros para as grnn-

alderações sobre a questão _ e. ao fixar um prazo rigoroso para

'--";;;;õ_--

t

sobre as respectivas Unidades.

reU:.o de cada Unidade apresentar SU!S próprias reivindicações ou

2'.

,

o..........

~

O principio, repito, é justo _ desde que se adotem medidas efetivas para. '9arantir a autor.l.dade Jurisdicional dos Governos Estaduai~

1Un~zõnia.

l'.lr.ã~r'fo

JUC;T1FJCATI\A

sobr~ todo seu território.

d•• potências que não escondem sua cobiça sobre a

..

,

,,0

- -

:.=.ti"~·f:E:::::.;:,::E~·::~

A supressão do parágrafo incriminado não traria qualquer
nove pl:eJuízo para os Municípios, face a suas eenaacões atuais, pois
sua base -de cálcUlo )á se encontra consideravelmente alargada
pela
proposta da cceãesãc de Sistematização. com a instituição do novo am
posto - além de evitar-se, com a presente Emenda, o depauperamentod~
administração estadual que, em última instância. volta-se para o
poio aos MunicipJ.os e seus administradores.

conrasãe DE 5ISTEMATIZACÃO
•
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Outro ponto negativo é o desvio, inJustificável, dos seE.
vãcce da arrecadação, que devem incwnbir aos Estados e não aos Muni_

~

_ --

-

;;;;;;;0;;-.,. ,-;;;;;

o dispositivo implicará em extrema dificuldade ou, naqtfe
Les Estados menos desenvolvidos, na completa inviabJ.lidade de cumpri
mento de seus preceitos. Em termos operacionais, é evidente a comple
xidade de efetJ.var controles sobre a vinculação de bens e
serviço;
intermediários' -inclusive para revenda- diferenciadamente dos desti_
nados ao consumo final.

mante, um ponte de partida para que o Brasi-1. acorde e comece a prom~
ver um proceasc- sério, consciente e constante da integraçáo" de' desenvolvimento daquelas importantes e imensas parcelas do nosso terr!
tôrio.
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O percentual ora proposto ainda é pequeno,
mui to
aquém das neceasâôeôea reais para o desenvolvimento das lleg'iôes Norte e Nordeste _ mas sua inserção nc texto constitucional será, )ust!,

f!J

..

"

suprirna;"sfr..o § .19, trans:.onnando_se o atual § 29 em parâgrafo único,
do art~ -tIiIlM. do ~proJeto elaborado pela Comissão de Sistematiza_

ção.

..
_
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Com isso, Sua Excelência socorre a proposta apresentada pelo Signatário da presente Emenda que, desde os primeiros
momentos desta Constituinte vem lutando em defesa das Regiôes mais.
atrasadas do zaãs , CU)OS problemas cíclicos e permanentes se somam
e se repetr>rn. F<lra desespero de milhões de brasileiros.
No caso da Amazônia, um formidável fator de agrav~
mento pode ser detectado na secular cobiça J.nternacional sobre suas
vast1~ões, .inexploradas e sempre expostas à voracidade alienígena.

EMENDA lPOO383·1
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Alterar tal situação seria, ao invés de beneficio social,
um atentado à própria organização. da Nação e de seus serviços coleti

JUSTIFICACAo
o digno Relator desla Comissão, Deputado Bernardo
Cabral, com sua se~sibilidade de amazónida e seu alto espirito nacionalista e integracJ.onista da pãtria, afirmou, em recente entre vista à imprensa, que "dois por cento para a AmazÔn:t.a e dois
por
cento para o Nordeste é muito pouco" - e defendéu a adição de meio
ponto percentual ã proposta orJ.ginal.
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As disposiçóes "igentes garantem ao fJ.Scl".,
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pronunciamento, evitam_se manobras protelatórias ou omissões q:ue~ ir- ._ .~·:.::~•.;·eo ;~~ ••"'~~·~·.,.:':'n!D';·;~ .!~:~~~
telizmente, ainda pontuam a prática legislativo-administrativa de ncE.
~::.~':.:•• to J •• uu ·u" •••~ •• "'''<0"",
80 País.
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SENADOR NADOR JUNIOR
COMISSJ.O DE SISTEMATIZAÇÃO
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JUSnF1CATIVA.

A sonegação de tributos, )á ho)e um câncer aparentemente
invenc!vel, seria incentivada na medida em que as atuais prerrogativas fiscais do Poder Publico se vissem suprimidas ou reduzidas. Não
se trata de "privilégio", na.s de defesa do próprio povo, em cUJo no-
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PreliD'lnarll'ente Cle-se]a O slpnatáno acentuar
que .hou\e. data vênia. ERRO HATERIAL. que cumpre re\et'.

r que o fleputado Farabu1InJ JUnIor apresen _
tou. nos, termos repIPentall':. eMenàa sUJ're-sSl\a n Ç 3~(195/71 ol-:etl.
\ando a supressão ào parãS!rafo 3" de artl.$:c 1[12 do ar.te pro)etc da
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V

DTranJ:ação dos poderes e Sls'tÇrr.as de ro .. e rno , j us t a f r candc , na oc,!
"Alet:l dll:;;Cl, ê lcpresc::tndÍ\el ter-se er ;:,c:

exercer' e

s i âo , ae segumt e foro a

s rder-eç âc que a PclíCl3 e C' 'línlsterlD PÚl-llCro sã" -rr-s t i tuaçôes 81.'rêncne s e Independentes, sem nenhur-a vincur eçâc hi e..ârcurca.. Ou C1Scl.phna~ entre os seus a Ius t r es membros' • Iu s s e mai s C'
J1ept.,::ado
par abur àm .juru or , "Sendo inócuo e lmprÓTlUa a sua t rans craçâc

v:c:t
- exercer e-r-r- I bu t ce ee eo-tr-ee que
foreM confer- I das por I e i .

n Ilustre relator, neput eôc EfldlO FeTTI:lr3
LITl'3 houve por be n accâhe r a emenca cor.'c' Sf.> \·é às {('lhas ]3 do por,!

•

se parâprafo. pela acolhida da presente emenàa.
~~;.
""esta fase. o erro Se con't'êm no parágrafo
3" do artigp ~ do -.are proJeto de Constltulçâo da Com1Ssâo de Si.,!
tematlzação.
A não s~ acolher a present:e emenda supressiva. rstifIcar-se~ã um en~ano laoentável. Não pretendend.o o sJ.J:natino entrar no lllêuto. no ent .. lto, cabe dlzer que o relator da C2
lIissão TemátIca, EgidlO Ferreira Lima. enquanto acolheu a emenda n 9
35Q195/7. já CItada, o fe%. penue a entendeu t!'ais que oportuna
saneadora.
Por últ:uno. rapo pela supressão desse pará
grafo e espero dos nobres conStituintes ~a Comis-s-ã<F-de=-S7-stemat-i~:
~votação fs\·orá..eJ, atendenao~se. assitr. ã melhor norma e meeJ.da
ma]s que oportuna. -
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11 - ERRATA
11) NO ART. 119, SUPRIMI DEPOIS DE:

••• DA RESPECTIVA

CARREIRA. A EXPRESSÃO "PÚBLICO FEDERAL".
2 1 ) O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 TEM A REDAÇÃO DA ATUAL

OONSTITUIÇÃO SOBRE O ASSUNTO•
§ ÚNICO.

vo

as

JUíZES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS. SALVO MOr!

JUS~'IFlCADO. SERVIRÃO OBRIGATORIAMENTE POR DOIS ANOS.

NO MÍNIMO. E NUNCA 'POR MAIS DE DOIS BIÊNIOS CONSECUTIVOS; OS SUBSTITUTOS SERÃO ESCOLHIDOS NA MESHA OCASIÃO E
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39 - Para o desempenho de suas funções,
pode o MJnls'té,..lo PúbJ Ico promover ou ,..oqulsl1"ar b
a\,!'fo~ I dade
cOlYlpe1'en~e o
I ne-r eor-ecõe de I nquér I TOS
necessár i os àS" ações púb I I CaiS
que
I he
Incumbem.
podendo
avooó- los poro supro I r- om I ese õe e , ou quando
desT I nadas b opuraçüo de abuso de OUTor I dada. o I éM
de olJ'tr~s ca~os qu'e C; Te I -CS"p'Co 1 f 1 cor
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'u .uhl Ib..... lralé.IU U
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§

vesT 1901"6r I o
Público.

~Io

co", _P. eerc

~~11~~:1~~~~~1~ ~ud~~ ~~~~ç~~~Il~~~~~~cas de

!.Pf~-

Ora. supl'imido o texto, cbj e ec da emenda e
-atingJdo o cbj et rvc , cabla somente a chscussão do parecer e votação do mesmo, que não contava mais com o já referido pat"ã~rafo s.!:!
pr Isuôo,
Lamentavelmente, o texto não foi supnmido
por E\]DE~TE El"lO MATER]AL, e. aSS1t1l. s esuru o equivoco, apara no
ar-t rcut eêe ccnt endc as eIaendas acolhidas pelo relat.or e lncorporE
das ao t.exto dc, subs txtut avc ori~inal (constante do documento para escâar ec nae-rrc dos neabrcs da ecmssâcj , que cumpre reparar ne..:!
• te ms'ranee , devendc-se., para isso. acolher a presente emenda. J.cresce que o Ilustrado Deputado Ccns t.a tuar-t e EpdI0 Ferreira LlJ::a
emi t au , na deva da cpcr-eumêade , em plera sessão pfenâraa , docutre.!:
t.o que ent atuãcu "ERRATA N' 11", onde pr-ocur-ou sanar o erro mateTIal no aruculado que. no entanto, mant eve o equívoco.
ücor reu amda que por equívoco o a jus t re
ccns t aru i n'te Ibsen Pmhe rrc pedau éeat aoue ela emenda do neput eêc
Par abuf ana .juru cr (acolhlc1a). Due Já não ex as t r a , pOIS, nessa TE
'ra , Eaa r a parte mt earente do parecer que de .. eT1a-í;r supr maêc o
pará[:TDfC' ,39 • •lá comentado
}t.t> calor do debate e na fase !lnal 'de vot.!
çâc , passou o erro desapercebido e a ttatêna passou a fazer par-te
do ar t r go 137, paráprafo 3" dos ante prcj et cs das COll'lSSÔeS t eeãt r cas da ccms sâc de 5Isten:atJ:açâo. rratêria j ev a da ã- cons ader a j--+=-=-==DL.Jl<;rnar..dD...L.abr.al. ~ 7Tata~se de erro Jal"f'1l'U'",-ih""e""--"",,,,-+Er cou deeons t r edc e cue não pode prosperar.
Cur.pre. pcã s , ~2"~j!T. supnmJnõ" aS!cT2 _

00 Kinis,...t.§rJ,oJ'.u.blJ.çIü.J1i1....o\reade

<IÇA0

~tl"t~l}ni~tr:bi~~~o;"SCl~;'~~'G~O~Ji~~~;;;:esn~~tU::r: :~le;!VO~:r~ot.,~.lI,,:Il;:

----!:.E.1E..ciollados

§ ~g
Qualquer cldou60 poderá En'te~pcr
recurso em trln"ta dias pare o
Conselho
Superior,
do M I n I aTér I o f:>úb r I co. do c-r c do seu Cfiefe que erqu I Vc:rr ou meo-r I ver o erqu I vcme-n'r e de quo I qUer
I nquér 11"0.
I rrvc a-r I 90960
OI" I minai
de
peço
de

~~ .... ':: .... TE. ...a: ..c ,
Fr:d:c se rre s r a L11:'o. ct-~Jd1". "r'e rece -r-e cuco essa nC'':"r..a de .. e
eê i t aêa a nÍ'\f'l de le] orc11nána. Arrc\ac':;..

----;;;,-is emendas apr es ent aéas ao sut s t rtut rvc ,

- prcecvcr , privõitivAllente. a

J

V:C
J.n;crvlr em qualquer proce~50..... os
c'acos prev I 51"05 em I e I . ou quando enTender ex I 51" I r
I n-r e e-e ee e púb I I co ou soe I e I re I e vc n-r e j •

texto ccns t r tuc rcnar",

.1

--at1iãç:rõ~{i1~~IlI-d~OS;~:Ç~~~il~:~t1tucionals

requ I s I Tal"
a1-os I rrve e-r If9oTor I os
Gupel""v I sôo da i nvesT I ~oção c r- I m I na I •
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PELO MESMO PROCESSO EM NÚMERO IGUAL PARA CADA CATEGORIA.
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, 3g - o Hlnlstórlo Publico proporá ao LcgislilUVO ~ f1X."tç:l.o (30
vencilll(!lllol: c vanti\'Jehs de seus IlU'trrbl"05 c sc.v.idores • .a cr.1.1ç.,0 e extlnç;lQ de
scus enq;JDs e IiCl"v.1ÇOli i1ux.1l.1:trcll. belll Cala0 Seu orçõttrr(lnto, i1plicam;Jo-:;o o
"i"port.o nos li lo D So do I\rt. 97 •
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I - O Hinist.ório Pi'lbl1co Federal, que oUclJ:1.r:t perante O'supremo
'1ribun<l.l Federal. " Superior 'l'I"ibunal de Justiça. o Tribuno]! de COntas da Uni.10
e os 'l'ribunõtls e JU.1ZC5 federais cOl:luns:
11 - O HlnlsUriQ Publico Fet'leral EleitOral.,
,
nl~

~_trJ:>i ..
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'r ••unh a

t.d,~iol
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IV - O Hinistório i'fibHco do 'l'rabzllho,

'.. o I I' d.. • uh' 1'" dI' "rfl"l" /0'-

Polllnluó.lol'i"blleo.

"

7"

o KinlsUl".1o P6blico HUitar,

tul!!

V - O
'I'errit6r.ios.

'''Io"..~io't , •• udl.eM" 1...... lr~

Hinistério

Publ'''o

dos

EstaOOS

('

do

Distrito

Federal

e

, 10 - cada Hinistério P6blico cleqerA o seu Procurador-Geral. na forma
lei. d.:mtre !ntegrilnte5 da carreira. para Jl'u!ndato de tl"ês (3) anos.
perlllil::inll.o-se una reeonduç:l.o.
~
•

&
.1."1.
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A." .....; .....o,,'u r .. rrllo n' • ~....... ~

r•• lbenr ........ h.I· .. 'I" • • • ~;~ h •
nO<011•• 11"10>' •• ' "
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c.""q" ••••• r."lft'{~~ I\l •• ;.q ..lu

h"roa~'"

-

d. r.H.h • ~ ..

"M H .......

",nl";'"

r"'''''''''

r~1

'1'''. 1.,11." 'e••

ft" ~!'rr I' ........ r ..' ..

_

, 20 - Le.1s C:Ol"ple,,~ntares distintas. de inl.::iiltivil "e "J"us respectivos
Procuradores-G"rais. org....!::ar.ll.o cada Kinist.6l:"iO Put:;l.1co.
Art. 136 - lncl1llbe ao Procurad6r-Geral da Repllbl.1cal

xxx

-

rcpresen~or

po~

Inoons~l~uclonall

dade de lei ou O~O normo~Jvo ~sTadual ou municipal
quanTO
b
ConeT 17u lç60
do
E:s~odo. de I e I
ou o~o
nermoT I vo Mun I c I pa I em foce desTa
Cons~ 1Tu 1ç:éo
e
pa~o fins de InTervençóo do Es~odo no Hunlcfplo.

xv -

defender. JudIcial e eXTraJudlclolos dlrej~os e In1"e~es5Bs dos populações Indfgf"nos
quanTo os Terros que ocupam. seu pa"trlmõn I o mo"tp.r 101 e I mo~er I " I. e proruover a responsob 1lidada dos ofensores.

men~e.

JU- tepresenUlr por .o4.nconst1tuCJOllõil1d3de de lei ou ato noclltntivo
Jstpdual OU municipal, qUõinto .4. con!it1t.uiç:io 130 E!it.MO. Il.fO lei ou i1to. norlll.:tt!vo
em ·face desta constitulçlr.o c p..ra fins de int.l!rvehÇl1o do EstaO" no
l'IuniCipio.
~unJCJpal

t - exercer a
dlreç~o
ElcitQr.al, lU1J.tilr O) do Trilbalhol
U - chefiar
Eleitorill.

o

!linistl\ria

superior
PObllco

t'lo

Hinistér~?

Fed.el"al

e

o

P6bllC1:1 Federal.
K.1nist6rio Publico

111- representar
para
a
cl.eclãTaç~o
de
const.ituc:ionali.:!ade
inconstitucicD.. lidil.d~ de lei ou ato normativo Cederal ou estadual;

"
- representar.

nas

casos defini~05
.interpretação c1e lei ou atn norlllati...o r ..deral,
IV

V _ l"epresent.:tr.
t.crlllos d.esta Const.ltuiç:lo.

para' fins

(Ie

eIJ

lei

cO'llple/!lcn~ar,

ou

.

""TiI a

interVenl;:l.o federal nos Est...doJ:t, ho:-

I
JV - ~Clfendcl". jutUcial e cxtl"ajudiciaJr.ol!ntt'. os direitos e interellscS
d3S_populal;Õl!5 ind1<;:enas, qunnto ~s tl:!rras que orupa"" $l:!" p<1trillll:lllio Jl.. t.erial c
l-aterJal. e promover a rC5pons"'bili~i\de dos ofensores,

invcstig~Mc:~~~~~:~~ar atos

.investigat.órios

e

eX'erCllr

li.

GUperViS~o <Ia

VI - .intervir· em qualqlolcr pror::csso. 1I0S easos previstos
quando ?ntenCler e)"ist;o.r illteresse publico ou .co::ial :elevantel

eM

VII'" referendar
e>.fn::utivo,

de

acordos

extrajudiCiais

que

ter:to

fOrça

Je.1,

~

ti.tulo

.

Assembléia tIadonaI ConsIIb.*Jte • 045'
VIU

PlORAÇAQ DE RECURSOS MINERAIS. E!1 TERRAS POR ELA OCUP~
DAS. ASSEGURADA A SUA PARTlCIPAÇAO tiO RESULiAtlO DA l~
VRA. NA fORMA DA LEI,

- txpedil' nolHicaç'fies e l"equj,t1I;ar 1nforJllações ;-dDcu;;;;ntos;

.,EL- ReqUisitar

atos in\t"!;l!JltóTlos c:r1Il1illllis. podcnd'ô eccesenna-acs e
de.luar c:orreiçAo na Policia JudiciárH, sem pre:ju!;:o da pcnn.anenlc correiç.!o
jU(l!c!all

JUSTlFICACÃO

A PRESENTE

EMENDA MODIFICATIVA VJ;A COMPATIBiliZAR
OU
ADEQUAR O ARTIG~EMENDADO COMI r! ARTIGO l.IfC; INCISO VIII,
COMBINADO
COM o ARTIGO tal,.. iNCISO ~~~"'ÜTRA "J".
•
NA VERDADE, AS RIO EZAS MINERAIS DO SUBSOLO APOS s,aSEREt-1
DEFINIDAS COMO aASE DA UNIÃ PELO INCISO VIII, DO ARTIGO {ti. MER.s

•

x
conl::ulto~la

JUSTlfIC~TIV~

- cl';ercer outrall funl;i5es que lhe forelll conferidas por ld_. -dese e que

c~tJ.lIcis COJIl sua f'J1l,lf11wde. st-nd'-lhe vedada li. r-eprcsent{lçAo

judicial

e

a

A PRESENTE

EMENDA. QUE TOMA O NOME DE PSUBSTlTUTlVOP, TEM POR fINI.UDADE A.DEOllAR o sEU iEXiO AO OBJEilVO MAIOR QUE RESULtA DO "PRO
JETD. SEGUNDO A NORMA DO ARTIGO 301, o DUAL DISPÕE QUE os
INVESTI
MENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO SERÃo ADMITIDOs COMO AGENTE. COMPlEME';;"
iAR DO DESEHlJOlVIKENiO ECONÕMICO. OS RECURSOS r,U~ERAtS SAO llE.fltHr.c.s PELO ART1GO~. INCISO VIJI._DO =-PROJETO COMO BENS Ck U·.:;..

jl1rictlC,," d'ls !lessods )Ur$r'!Ciu. de direito Pl1t)Uco.

, 1p - QJalqllet cidal;l:io pol:erâ interpor recurso, em trinta tUas. para o
censeme Sl.perior. ec r.inisté!"io Pll.l:r1ico, do ato do Procurador-Geral que
arquivar Ou mantive. O" arquivalllenlo de qUdlquer procedimento inve.stÍ9atórlo
crinlnal ou ee peças de "inlorrras:Ao.
~ -.l2.- 1\

insttlurarllo

ee

Procl!din'l!nto investigat6rio
da lei.

cornUl\ica~ão llHt!stério PÍlblico, I')a forma

crininal

será.

~Ú~~,.(~~;T~'~~~a~~KES4 REGUL.AÇAO DE CARAT~NENTE. COMO

'

.
f 3" - para o d~,!;,(!lI'prmho de suas {unl;:tles, J'(Ide o Ministério l'lihlico
preacver ~uJsjtar.4 111l10;rJaa.d~ cor.:f'C.cnte a: instat.raç<'io de inq:l'Ik.Hos

ou ql.oa"'<:o

j;f

ae al1uso

:ua - Os ",.::r:bros /lo

Ao rERMANECER o DISPOSTQ NO ARTIGO ORA EMENDADO. AS fORÇAS PO_CAPl
TAL ESTRANGEIRO SUFOCARAO AS DO CAPlTAL NACIONAL. NA EXPLORAÇAO E
NO AP~OVEITAMENTO DE UM BEM. QUE ALÉM DE PERTENCER A UNIÃO. E NÃO
RENOVAVEL.

)jlnlt.rêrJ" tubJiC"o. aos quais tI:! aSSeyurr.
rf,o·lllls lUl>~lll"t g3rtmt:J.I!o.
COtoO p-.;rillmlo:.:

tel".'o as
<)tuo:e'". ".
V,""t.Jn't'l1tos c
c"llllerJdas
4e rt911"":,'5
:~r~:~.:~~;~:_f~~:~:(~:~::J~~~~~I~r:oF~;;~~~~::~~~~~~:~~r 4~~~~~~:~~~1l ,~c d~
"1'\.

nLn''''~ Vp11~ÔP!< ~
.H.t~ ""'':;islllldot;.

itllJtll'NllH 'leJ .... {uneJoh'll
vdulilg, fi:

E

ADEMAIS. A DEFINIÇÃO DE EMPRE"SA NACiONAL EMPRESTADA AÕ ARTIGO
PERMITE AO ESTRANGEIRO PARTelCIPAR DA EXPL08AÇÃO DOS RECURSOS MINE• RAIS, DESDE QUE ELE TENHA RESIDENCIA NO PAIS. ou SEJA.O QUE
ss
RESTRINGE COM~ESTE "SUBSTITUTIVO". É A ATIVIDADE Do CAPITAL~ESTRA!!
GEIRO MAJORlTARIO, COM A CONsEOUENTE REMESSA DE LUCROS. E NAO
AO
Cl{JAPÃO fSTRAN~EIRO QUE~TENffA o CAPITAL E SEJA DOMICrLI~DO
_NO
PAIS. QUANDO NAO SE TERA A REMESSA DE LUCROS, NEM. DEVERA OBEDIEftCIA A ESTRANGE I ROS NA CONDUÇÃO DO EMPREENDI MENTO.

'ki. a~6cs f''/l~li=Fo que 'tllfl illl:U::.I.>InI. pD~~C avcce-aes, porto l.IIp-tr
delltinlltl.as A a?ura~a.o
dc;·ã\,t~ólll de outros
a l.?i C:1f'CciU.:'llr

nl!celittlrios
Ol'llillSC.I'S,
'CAho:: que

~~~~~' ,,~~.Q~~ i~~7s~O~~~~R~~~:~~M~ D~~tT~~i~~~AP=EVJ~:~ÉRi:

O
DO ~MBITº CONSTITUCIONAL, ,eARA O DA LEGISLAÇAO ORDINARIA, ATRIBUI!!
no A UNJAO A TAREFA DE FAZE-LO.
•
NEM eODERIA O ~PROVEITAME:NTO DE RECURªOS MINERAIS. CUE E
OBJETO DE POLlTlCA ECONOMICA E. POR ISSO. PASSIVEl DE MUDANÇAS COM
O DECORRER DO TENPO. NÃg REPRESENTANDO MA!ÊRIA QUE DE.VA SER INflE,
XIVElMENTE, TRATADA A NIVEL DE: CONSTITUIÇAO.
POR EsTAS RAZÕES, JUSllFitA-SE. A APROVAÇÃ.O DA

PRESENTE

EMENDA.

EMENDA lPOO394·6

(!J

CONSTITUINTE NILSON

GI~!$ON

rM'óã'~

ADEMAIS A EMPRESA NACIONAL MulTO LUCRAR~ NA AQUISIÇÃO DE NOVAS TEf.
NOlOGfAS. AO TER COfiO ASSOCIADO MINORITARIO o CAPITAL ESTRANGEIRO,

flõLiÕ1-~
_,

'ElIOO~1T'fOCo;iO

EMENDA lPOO388·1

l!J

RICARDO

POR ESTAS RAZÕES, JUSTlflCAwSE A APROVAÇÃO DA PRESENTE EMENDA,

Emenda Hodiflcativa
bãspcsa tavo Emendado _ ArtJ.go ~ '-I..:JS

~L""I

IZA"~n.

V:l~

EMENDA lPOO391·1

fl
/3

,~E

·XIII - int.egração na vida e no desen volvimento da empresa, coe participaçâero-.u"'oss---lucros;".

) !§ii(ítim

1'.

21

e as ,

~~~: ~~r~:Ti~;~ac~~~:1:of=~~o~:t~~n~~J.~~~~~o~u~m: ~~~ã~ue
g1slará sobre popUlações 1ndígenas~J.nclUSl.ve garantJ.a de seus

1:
d~

rei ece , tudo ccnbmedc com o Art. ~, X.
Quanto a rererênea.a reaue pelo Art. ao subsolo é evadente

JUSTIFICACÃO

JUS'I'Il"lCAC1\D

As terras ocupadas pelos lndios, são de:C"!nidas. como bens
da União no Artigo
mct.ee x.. e sobre elas a União está investi
da do poder de legislar. como dispõe o Art;f.go ~. inciso J6ill{,
le
tra 111",
S'~'/
_
_
X)<"ll\_Ademais. o Artigo~. § la comete a Uniao a proteçao das
terras, inst! tuições. pessoas, bens'e saúde dos indios,
impondo

4f.

MantivemOS a parte inicial do inciso V, do art..=.
90 165 da Const1.tuJ.ção Fede.ral em vigor, pois entendemos que é saI
lutar a participação de todos nas atividades da empresa, inclusive
, nos seus resultados, quando pOSl.tivos.

rUSTIFICACÃO
Como nesta fase do processo consta tuan te não cabe emenda
supreasave , mas doe conpetabaaaaaçãc (adequação) à matérJ.a proposta
pelas ccec.seêes , é a emenGa ora apresentada uma cantn.bulçâa para
melhor .1ntell.gênc1a.e organ.1c1.dade do texto consta tucaonaj, , De r-e

'I.as

Artigo.!EiEa e seus §§ lR. 2 a e 3 a •
.2.5
Suprimam-se do .lm&ieprojeto o Artigo 432: e seus §§

ní epcaí tnvc Emendado.

passa a ter a sequante

"ART. -'WI - As terras ocupadas pelos Indace
gOZa0"':!
das garantl.as previstas no Art. 4l5.
X,
desta Constl.tu~ção.1I
5'<..

__,

COMISSÃO DE SISTEUA'l'lZAÇÃO

~projeto ...

V""S

J r:r="~"o~~

•••'o/co." •.o/lu.C••""lo

Emenda scpress.ive

O Art1g0 4'82 do

eececãc.

-..,

CON5TITUIN:rE: NILSON GIBSON

f!J

Dê-se ao inciso XIII do art. et do--JilnileproJeto
de Constituição a seguinte redação:

.....

:~~.1.y~e~~o~ :~ ~:~1~~:/p~~;~~~:a~et~:t~~~ã~mo~e~:~u~~~:lm2.~~

r-aas do subsorc ,

-

Por estas razões. JustJ.fl.ca-se

a aprovação da

presente

emenda.

~:~u~:~t: ;~~~ia~U~o:~ ::~e~d:i: ~~al~!~~i~;ã~o~~~~~~~i~nal~al"ã

Quanto ao subsolo, de que trata o mesmo artigo, ora emen
dado supressivamente, é. Lgua Imerrte definido come bem da União.co!,!
forme se vê no artigo
inciso VIU, e atribui do a ela a
incu.!:!.
bêncí.a de legislar sobre jazidas, minas, outros r-ecur-sos minerais
e metalurgia como vem regulado, adequadamente no titulo que versa
sobre a Economia, de acordo com o artigo 4S inciso X<;Mf, letra "i".
ri
XJlm
Por estas razões, justifica-se a aprovação da
presente
emenda.

fi.

JVs
Dê-se do § 22 do art . . . . do
Constituição a seguinte redação:

.....projeto

-..,

....,;-;:;-;=,---

CONSTITUINTE NILSOi'l GIBSON'

de

EMENDA lPOO392·0

[:J
"§ 2!!: - Além de outras atribu1.ções
dehm.das
em rea , os AudJ.tores subst1.tuem os lhni$tros em suas faltas

ou J.mpel:l.1ll1entos e 'têm as mesmas garantJ.as.
• impecb.mentos dos titulares."
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CONSTITU!NTE

r.r

~JlL50N

cr;~'~T'~~_~

GIBSON

'U.... IO/Co~".lo/IU.COM'UiO_~
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COMISSÃO DE SISTEIIATIZJ\ÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

•

~

aupr-ama-se do artigo

filõTi~;K7

.. ...,,'''',.--------_.

so"

~

projeto, a oração:

do

e pec-rencea a União..

, . " . . - - - - - - - - - - " ",

prerrogat.lV8S

30b

DISPOSITIVO EMENDADO _ ARTIGO

JOSTIFIC.n.ÇXO

Emenda Mod1.fJ.catl.va
'1;,$

P1SpoSt1.VO Emendada

JUSTIFICATIVA
As garantJ.as eonst1.tuC1.0n41.5 que se dá a lobn 1StrO, AudJ.tor ou JU1.Z é menos um pr1.v.11ég.1o do C.1dadão
eventualmente detentor do cargo e mUJ.to maJ.s uma garant.1a
dos cidadãos, pela segut:anç;l. com que esses servJ.dores desempenhario suas funções.
Um JU1.Z não pode f1.car à mercê
de
preSSÕes
e õe :lrnposJ.ções. de ameaças e de l.ns1.nu<Jções por parte dos
1.nteressados nas suas dec1.sões.
Os predJ.camentos que se deferem
)Ul9"8dores. e 1'190t:a, pelo ~proJeto até aos membros do Ml.nJ.stér.1o Púbhco: são as salvaguardas. de 1.T1dependênc.18,
{ns1.tas ao regular desempenho da dl.ficJ.l tarefa de dJ.strJ.bu1.t:
Just.lça.

O AI't1g0

.

....

__,

CONSTl1UIN1E NILSDN GIBSON

re0,2,

Por e$ta~ razões. JustJ.f1.ca-se a aprovação da

JUSTIFICAÇÃO

Wt

:~~~;S~b~:~~~a:u:l~m~~6~r~~a~~~u~~~~~a~~~~~:1~~:~t:~:s~~ó~~~~~

ração de l'1queZ3s m.1nera1.S em terras 2.ndIgenas. Tal
redundânc:::a
.rs:sulta do confronto do Art. com as d2.SpOSlções contldas no
Ar";..
~.

L ....;~;]

x.

d:~~:$~u~ ~r~;tseb~r~r~~~r~~n~t:r).~oe~~~~~lecec~nst~~~

c1.onal,
petêncla da un~ão para 1eg.1s1ar sobre Jaz'i'"das7" mlnas, outras
!'~
cursos m.1nera.1S e metalurg1a e sobre popUlações J.ndIgenas e gara;;
t1as de seus dJ.re:J.:'tOs,. Em consequênc::..a. a emenda se faz
necess:';
:t".1a para es.tabelecer brganJ.cJ..dade ao texto constJ.tuc2.onal, sob es
se aspecto. compatJ.b:lllZando-o com a sua estrutura geral, . tarefã
COmetlda à com1ssào de S;z.stemat2.zaçào.
•

130?'-

so~

·AR1. ~ ~ O APROVEITAMENTO DOS POTENCIA.IS DE ENERGIA
HIDRÁULICA E A PESQUISA E L.AVRA DE RECURSOS E JAZIDAS
MINERAIS SOMENTE PODERÃO SEg EFETUADAS PQR EMPRES~S Nh
tIONAIS. MEDIAN1E AurORlZAÇoAO Ou tONtESSAO DA U'HAO,NA
fORMA DA LEI."

P - NAS).REAS DEf-INII)AS COMQ FAIXA DE FRONTEIRA E
SQ
TERRAS INDIGENAS. A lEI DISPORA COMPLEMENTARMENTt'
B.RE OUTROS REQUISITOS. SEGUNDO a TiPO DE ATlVfDADE
E
SUA LOCAL.IZAÇÃO. SEKPRE NO SENTIDO DE FORTALECER A ECQ
NOMIA E PRESERVAR OS INTERESSES NACiONAIS.
§

§

2!' -

DEPENDE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DA COMUNIDADE INDiGE

NA iNTgRESSADA, A AUiOR1ZAÇ~O ·OU A tONCESS~O PARA A E!

-

...IOIC~Ml1do/'\lI.OM'1'i~

__,

'~I

COMISSÃO DE SISTeMATIZAÇÃO

r,r-------E:menda Supress1va
D1SpOS1.t1.VO Smendado

Y..25 •

__''_

TUrft'j\l1I" ... Ci~

'1:/ S
- Art.

~

O Artl.~.z~ do Anteprojeto passa a t~r a Seg~1nte redação: _

Por estas razÕj;P. Just1.fica-se a aprovação da

fi'

emenda.

presente

___,

~Q"i'•
SUSBTlTlJA-SE O ART. Dj DO .,laaPROJETO, PELO DE TEXTO SÊGUIN

TE:

pro!:.

sente emenda.

EKE.MDA SUBstITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

q::

~~~~~.8~:C~~~:~:O ~~n~~~~~s~~n:~~:~~~~~: ~U~~~l~e~tI~~:em_s:

entre os bens da UnJ..ão. neles seguramente compreendldas as Jaz.l.das.
não há que se COlOCar qualquer dÚv1.da sobre essa questão ~
A emenda ora apresentada Vl.sa, portanto, adequ~r o
Art. à estrutura geral da ConstJ..tul.ção e. pr1.nc1.pallllente. el1.mlJ'lar
dúvldas sobre sua J.nterpretação.

A eXClusão das expressões "exclusJ.vo", após a
palavra
usufruto. e lido solo e subsolo", após as palavras riqueza:;;
na~..l

1:JõVº~Jill

r . r - - - - - - - - - - ~ ~ I I ~ / . l.
!
."'clch

do IoWeoprOJeto. passa. a ter a segu1.nte

As terras ocupadas pelos í.nd1.os são destlria
das à sua pos!;e permanente, cabendo-lhes
õ
usufruto de suas riquezas, das ut111.dades ne
las eX1stentes e do"s CUrsos fluvJ.al.s, ressal
'Va?? o dire::.. to de navegação."
-

.
Por'tant,o, os SUbS~J.tutos dós MJ.n1.stros ôo 'l'rJ.as salvaguaroas
do regular desempenho de SUêlS funções,' tal -Como as têm

EMENDA lPOO390·3

~.25
~

ção:

1:'.....<:.1 .::: .. Contas, os Aud1.tores. hão de ter

(9

A exclusão da ordenação fJ..na1 do Art. parece andaa
pensáve1 para eV:ltar dupla interpretação ou sUSCJ.tar eVentUa1.S ten

Artlgo __

tJEMENDA

"Art. "4êti - AS terras ocupadas pelos :t.nd.1OS sao destlonadas a sua
posse permanente. c'abendo-lhes o Usufruto exclusivo
das 1'l.quezas natural.S do solo. das utl.l2.dades nelas
existentes e dos cursos fluVla2.S, ressalvado o dJ..re:r.
to de navegação. 11
-

lP0039j·8

r.r

JUSTIfICAÇÃO

CONSTlTUfUf'E NILSON GIBSON
,~~

•••

,O'c~M"'IMI~I.QM

.. lio

__,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EtlENDADD - ARTIGO m Y25
O ARTlGO :J/jSDO ~PROJETO PASSA A 'TER A

Y;;5
"ART. _
-

SEGUINTE

REDAÇ~O:

As TERRAS OCUPADAS PELOS ÍNDIOS sÃo DESTINADAS Â

SUA
POSSE pERMAJIEt1'TE. C{l.BEtmO-U~ES O USUFRUTO
EX.CLUS(VO
DAS RIQUEZAS NATURAIS no SOLO, DAS UTILIDADES
NELAS
EXISTENTES E nos CURSOS FLUVIAIS, RESSALVADO o DIREITO

DE NAVE GAÇÃO,"

por estas razões. justJ.f),ca-se

te emenda.

a aprovação da presa.!!.

_,

046

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPOO397"1

I!J

CONSTlTUI7ITE

nld~'.'~o",.do/l"" •• "'''ãO

Emenda Modificativa
$t..?S
Dispositivo Emendado' Artigo f!ZIR. e seus §§ li, 21 6

'1.tS

O Artigo l232 e seus §§ li. 211 e 3 1 do ""'projeto.
a ter a seguinte redação:

"ART... - :~e~~~;:: ~~~P:~:~ ~~o~n~~:~o~ :°»7 i~~lS0 =:mti~:
XXII/

o gc\er""ôC'

t

.

-

~

2:1am o conteúdo educat1.9o e tendem ao fracasso
de sua efetuaçào.

JUSTIF:,ICACÃO

Const1tul~ão:

<;31

"Art. _ _ tei Complementar federal disporá sobre fi=;:-.

... -

rantias,direitos e prerrogativas, bem como
l;ões dos Membros do Ministério Público."

no ato mesmo

...............-sê-enal.1ssrmos, do ponto de vista hi;!6I"ico, o que \211"
dispondo as consU,tdções brasileiras sobre ãdivlsão da fe;ja:=:;~:;
em três poeer-es, quais sejan, o Executivo, o Legislati v o e o ~...=~
ciár.1o obs ervaecs Q... e e leg!slêc!or constitucional br as e i ro ceseguido o modelo francês idealizado por Mcntesquieu, o que:
t err
tornado pos s íver o e~u.1l!brio das .1nstitlJ.1ções dentro de un re;~
me deeccrât Icc , pcr quant c , diviC"idas as at:ibuiçõe!> e de t.ermãr-accs
os 1!rrdtes, das ccnpe tê ...c í.es , viablliza-se o exercício da at I v i=ade administrativa. O Executivo segue na tarefa histórica de a::-:"~
nistrar os interesses da Nação, interna e externamente) como f::!!.
ma de assegurar o exercício legal e constitucional da scaer a.....E •
O Legislativo, d'cJtro lado, CUlt'pre elaborar o conjunto de eer-e s
jur!dl~a~ ::;.. e ... :.. l:f'gu:,,",e·tar 6 .. :;j~ e-r acc lecace , p rccvr eooc
,
dessse modo, r e rj et Ir , com a pcs s Iveã fjde~idêde, os inteH'S:=~

presente

MOEMA SJ1D'l~;~---

(!J

CONSTITUINTE

f!J

CDUlSS.t:C DE: sisrtP.Àri"íAç~H!·"n

-----"]

....

pr;:"~";-"

~t~{;r~

Õ:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

y.zi(

SuprJ.mam-se do

~projeto

o ArtJ.go

'1''' e

~

seus §§

i

e , 29

Q

32.

JUSTIrICACÃO

A nt.iv1dndc de pesquisa, 1.1vra ou cxploraçno de minC:rios c o ilprn

ycitamento dos potencillis de energia ludráulJ.cü, constJ.tul. tipic~

lnstituira as veca-

í

EMENDA lPOO400-4.

ElIlentln 5Upressl.v

~

JUSTlfICAC"O

emenda.

Dispositivo Emend.1do: Artigo .fi!;:f e seus §§ 19, 22 e 3 g •

&i!t::J.. ~y

O Artigo l5!B fica com a sua redação aãt.erade , pas sa ...cc
a ter a seçuãnt.e e

t!IB;

TUTO'~IT..oc...l o - - - - - - - - - - - - ,

..., , - - - - - - - - - - ,

E

uma vez que o Art. O. inciso ilt5lE, letra 1111' do Anteprojeto,
ja
prevê que a União legislará sobre populações lndlgenas~ Lne Lua Lve
garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. Q,~ inciso X.
Quanto à rei"erênc1a i'eita pelo Art. ao subsolo, é evr den
• te .sue in~quação, de vez que a matéria é. tratada em termo final
no Art. a, inciso VIII, ao declarar jncluido entre,ps bens ,..:>r,xsln
União, os recursos minerais do subsolo, e no Art.
inciso >a:K,
letra lIi ll , ao atribuir à união a competência para legislar
sobre
os mesmos bens.

Por estas ra:z.ões, justifica-se a aprovação da

..

"' "',."

J
.,,,~

A exunção dessas ent.J.dades
sJ.g-lfJ.car18
J.nterrorriJer o evençc sÓcJ.o-cultural de l.nÚmerlls cor._l"'ldades.
elas estão presentes ell" todo o terrltórJ.o nacJ.onal. anc rue av e no I'l1strJ.to Federal.

A emenda ora apresentada é uma contribuição para
melhor
inteligência e organlcldade do texto constitucional. De regra,
o

Art. e seus parágraf~. sequerx~.l)erlam :figurar na

~

j

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO

r:'::::'C:l.lr-e".te c ..e re s lrStJ.ttl:1çõe-s, o ..
er i a cc"'::~çi3es de dese-'\C']\,er ee avaeeee s

-
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:~~~;:"':~~:~:'~s, J\.~~.5_,_C:~uces s~.r:.::J_:- =-~==~

passa

V:J,;"

tra "l't desta Constituição.

jiJ C:OII,!SSA!:' DE
'--

:;
ence r ava ee ecfcçêee \,:,c\e:::.s par-a
cs
preez er ee
ee t eeeeece , neasa rcrr-e , o pc...c err geral. em Vár~ê.5 caôeôea
bra~.lle1ras. é eçreca eec corr carrpanl;as de vecaneçãe , res.ree
e e),pC'~~çõeE. sho...e artístJ.co.5, progran-.ações de
e spcr t e e e
pe:-.;:! ... a t

.,

'~nD'"".TI"C.;lD

'",..

rr=§NSTITUINTE MOEMA SAO HIIAGO

:';;:\:s~::a~;'~:::ê::P~:J.~::~~ :;: ~:~::::' ãs e c::~_e:;:;:

..,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r-
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ve s , alerr do t.r~b;,lhadcr, de.5t.lt'e':.árie rat ..re ; de t oc as ee s ee be'"af:!c.los. t:a-béI'"1 a ccrtuna daés , nceeee-

NILSON GIBSON

ARTIGO"

190

í

- do povo e da Nação , Por fim, o Judic.1ário cumpre a sua tarefa ní stórica de julgar os cidadãos, dirimindo os ec-ir.í rtcs ,
el1minsl'"jd~
controvérsias e assegurando uma boa dishibulção de justiça.

I
I

Ao que se pretende atribuir a condiç~o de PO'ER a
• órgãos do ExecüU"'o.. como Ministério Público, a Defensoria PúblicE e I
as Procuradorias Gerais dos Estados, estar-se-ia quebrando a hiera~ I
qcf e , indispensável para o livre exercício do ~ dos pccer es hi.f. ;
t.õr rccs da República, provocando uma verdadeira subver s ãe constit.!:, I
clonal, altamente danos~ aos interesses da Nação, máxi:n~, se for;
ccnsader ado que a atribuiçl;o da condição de PODERES àquelas i.nsti - ,
tuições tee um caráter fundamentalmente de natur ece yecuniária,Q.JE:: :
seja, o de igualar os vencimentos dos Promotores de Justiça,
dos 1
Defensores Públicos e dos Proc:uradores dos Estados aos venc1nen~cs
dos Mlnistros do Supremo Tribural Federal, o que as já Uo (:0,",:;::'das f.1nen;as dos Governos dos Estados não suportariarr;.
Sat:E~5e.
perfe.1tã'tlente, a sltuação aflitiva por que pãssa", os Estaó::s-"'e-:::-~
Quase todos com os recursos ct:,l{;;:,ror'letldos OJase 6 totalldãde
pagamento de pesseaI. Instltuir-se, como se está a pretend~r, r-=:.~.
esse acréscimo substancial de despesa é aviltar nais ainda o c::·:=.:.
bu~nte, sem deixar 'de atentar para o aspecto ético da Questto
I

(!lO

acrescentar um parágrafo no 6ortigo.ssr, passando o
§ único a ser o §l!il, adiclona"'ldo.se, ainda. o §2", com d s":;Iuinte redação:
(90,
"Art @ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1"
•..•..•••...•.•••••.•.•..••.••••.......
§ 22 _ Fica vedada vinculação ou equiparação
de
quaIqoer natu:eza aos membros do Poder Judl
ciádo."

aent.e ütiv1.dade econômica.

I

fnto de poder sl:lr ou não desenvolvJ.dn em det.crr'll.nflda r~11-X1
de
terra é uma partJ.eularJ.dade, qUe não deve merecer guarita n.<l Con~
tituição l e 5J.m, ser objeto de lei ordinárJ.a. ainda ma.1.S quando o
texto ora emendado, vJ.sando. a supressão, deta!ha, inclusive a fo.!,
~a de atuação e as condJ.ções de remuneração dos ind1.os, na
qual.,!
dade de possuidores da terra.
~
sy
O

:;s:O~;d~e:~:m~J.~~:~~:t:r::a:r~~:~:~~v~~:~:~ ~~~~~e: ~a~;
a ]e1 ordJ.n~rla <:IS .COntlJçõcs que o regultlrÃo.
Por estas razões,

ju~tJ.fJ.ca-se a

present~

aprovação da

emenda.

EMENDA lPOO399·7

fl """"'- ""'E'RA

jUS1!FIC,llCJlD

Se analisarll".os, de ponte de- vista hístóricc, o C;U'S
vel" c!ispordo as Cor-st~tdções b:as~!euas sob:e a di ....1s!o da F'~
dera;ac e;r. três poderes, quais sejarr. c Executlvo, o Legisla:.:.
vo e o Judic!6no observamos Que o legislador constltuclo":êil b:~
s.iIeho tem seguido o modelo francês jdea1.ízado por Jlúntesqu!.eu.
o Que tem torr.ado possível o EGuil!t:rio das instituições del"'.~r;;
de um regime democratico, porquanto, div.1didas as etr.1bl.dçÔes e
determ.1nacos os 1.11"1tes das corr;:>etendas, ...i abiliza-se ti exerci
do da atividade adl'lin.1strativa. O Executivo segue na tarefa'
histórIca =~ a=Tin!stra: os l.,te:esses da Nação, interm, e E)'tf':
na"l'el"te, como~f!l!lr-a ce cSSf:~Urê: o E")CercicJ.o leoa! e COf'stitUC.:l
naI da. sobt"rania. O·Leg~sIat.i...o. d'outro lado, ~umpre elaborar õ
conjunto de normas juridic:as Que vai regulamentar a vida em socie:dade, procu:ando, desse liIodo, refletir, cem a possível fidel:'dade,
os interesses do pove: e da Na:;;ão. Por fin, o Judiciário cumpre a
sua tarefr. l'Jistórica de julgar os cidadáos, dirimindo os confli tos, eliminando controvérsias e assegurando "IN" bea distribuição
da justiça.

J .. S7!FICATl\A

:. S..l}:.::"€ssêo êC$ cr'u~=s S .. FTõ,:J:tadc5
por esc:;;>: ~~r:-e1'" er f .. ncJorerentc ert..1::a::e!: e:!'..'CácJ.o-e:H'· E
de e55:::.s":é~=:l.e 5:'c:el. cr1.eeef' e:>.c:"5:."a-e -:.e p~re os 't.rê.i:a~
,:ha.;lcres, e :"'_s':(;aC:ê5 por contn.bl.:.çec cas" er::reH~, ce:r-tl:!.cda .5o:::re li fcp'a de saJarJ.o.5
r

:
1

t

TaJ..!' ent.J.t9af!e.!', ve:n9aêe.J.rlls

nac:ione::'S",ex15t.er há.rr,aJ.S" de 40 ane5, e sêo
~j""2~:.\o,::,

__

I

I
I

:- E.-~_CJ.ê"'cla.

J".5tJ.tu.J.ç'ões

adran1.stradas.

~~:~~'!...E::\e::a

trln.5tn::;âc uJ.j:';,rtJ.te, ta""'t>ÉI" parUc:.parr
\'err:-. re::1'"e-Ee"':atJ\'are"':E.

Desta

trê~al'''.ãdcre.5

a::-

li

Es.ses be:-ef~c5.c5 sã~ cc:ocados .e d~E::l=S ...çãc d~s Jovens at.é Cl: ldcscl:, fi' a e.5t.es é dJ.spersB:lc t~aba
1"'0 50::1a1 espec;l.in, corr o cbjet.:t...c de \alorJ.zar es':.a.5 pesw
scas - ià::S"cs e ap::5€.-.taccs - q....e C:'l"Stl':. ..ern ilir d::.: setcres
tb$cT.llT.lraaoS' ;:ela sCC;:e::'ãóe.

Assim sendo, antevendo a necessidade de um retorno ao
vem a signatária apresentar a proposta de emen·
da à ConstituIção a.nteriormente referidê., Dugnando pela eprovaçtio e consequente inclusão da mesma nc texto fina~.

!!ili-~-~,

I
!
:

'~·.~-------'l !<r';'õ"r-,
l=-":.

EMENDA lP00402·1

(!J

CON5TIl'l:NTE HOEl.lA SAO THIAGO

EMENDA MODIFICATIVA

J23s

DISPOSITIVO EMENDADO:

O § 1; 00 ARTIGO .-.:.
;23"

n §l" do Artigo • • passará a ter a seguinte redaçl':i.o:
-P,rt.
§ 112

e Gc-

lIlém (hsso suas contas são
hscali~adas
pelo Poder púbhco, através do Tnbunal de Contêls da Umão.
Estas enUdades sãc SESC, SE~AC, SESI e SE.,...Al voltadas umcarroe;nte para a formbc;êo profJ.ssJ.on&) e o bem estar soclal do
t.rahalhador brasJ.le1.ro e sua farroílla a quem são oferecJ..dos
a.5s1stênc:l.B rnéd1cll e odontclógJ.ca, al.l.mentsção, Ja2er. eEportes, fOl:rração e aperfelçoamer.to proflsslonaJ.s,
desenvolVl.
ment.o art~stJ.co e c~ltural, educação para a saúde entie ou-

J';E':'S

ra que não se comprometa o direito das partes envolvidas na demanda. A garantia constitucional do poder de mafldo de que dIspõe o ju.1z, destarte, não pertence a Ele (Juiz, pessoa risica),
mas ao Estado-Juiz ou, por último. à própria sociedade.

1I

Ao que se pr-etende atribui1' a eOf'oição de F"'"õ5ÊR ã õrgê:ls
do Executivo, como Mi....!stér!o Público, a Defensoria Pública e a~
Procuradorias Gerais dos EstadÕS).. esta=-sc·ia que!:orando a hie:a=quia, indis;Jensável para o livre
do munus dos poderes
históricos da República, provocando um~~dad~subversãoco~~
tltucional, altame'"lte dãnOSa aos interesse~a Na;ão, máxlme, ss
for considerado que c:.atrlouição da condição ae-..p::'OE~:::S
~qUE:êS
institulções tem um carate: fundatre ...t ali'lente de natureza pecu'h~
ria, Qual seja, o de igualar os vencimentos des F:c"ó::.to:es
ce
Justiça, dos Defens~res Públicos e dos Procuradores doS Estados '
aos vencirrentC$ des lJi"'~s'trcs do Suprerro 'ir!bunêil FeC:eral, o Q_e
aS j~ tão combalidas f~nanças dos Governos dos Estad::s não supcrtar.1am. Sabe-$e, perfeItar.:ente, a situação aflitiva pOr que passam os Estados~Memt;lros, Quase todos com os recursos comprometicos
quase à totalidade ·com pagamento de pessoal. Instituir-se, coro
se está a pretender, mais esse acréscil'io substan>=16o! de despes~ é
aviltar lI'a.1s ainda o contribuinte, sem oeixcr de atertar para
aspecto ético de Cjue$~~o

~c::ic.ic!

"'.

De outr.a sprt'e, não se pode deixar de dar tento a que !:
o MagJstrado o presidente do processo, ou seja, o próprio Este::: ê!
Il"anifestar, independente e scberananente, dentro dos autos,
vontade da lei
Se todos, Juiz, prolllotor, Oefensor e Prccurê'::: ,
oér,lro de um rr;es~:::. ~:OCéSS;;, 5::0 AU,;C"1::::l:ES, ~ E t.l!'lC=:::DE.
E' ir,d.1sper.sável resçuêrdar-se a aotorioaoe 00 Ir.dgls-:.:a-=:. .. =,-

---

De ou-tra sorte, não se pode deíxer de dar tento a qu'!! ê
O MagIstrado o presidente do processo, ou s'eja, o próprio Estado ia
manlfestar, lndependente e soberanamente. dentro dos autos, ê. vc .... tade da lei. Se todos, Juiz, Promotor, De"'ensor e Procurador, de!!.
tro de um meSmo processo, 5AD PUTOIUDADES, ~ ~ AUTOR~O,c,OE.
E' indispensável reguãrdar-se .. al.t.oridace do I:.~gistrado para Cj.. f;l
não se comprometa O direito das pa..te~ envolvidas na deraanda.
A
garantia constitucional do poder de mar:do dfi! que dispõe o juiz I
destarte, não pertence a Ele (Juiz, pessoa fis.1ee), llias ao Estaco_
Juiz ou, por último, à propria sociedade:.
Assin- sendo, antevendo a necessidade de um retorno
ao
~-Quo-ante, vem a signatária apresentar a proposta de emenda
à Const.1tuição anteriorll'ente referida, pugnando pela aprov6çeo e
consequente inclusão da mesma no texto flnsl.

R."S
-

~

~

..

_ Ao defensor público serão assegurados

garantias, d}.reitos e prerngativas conferidas por Lei complementar aos Membros
do
MInIstério Pública, bem como lnstltu1.rá as
respectivas vedações .."

JU5TIF'ICAÇRO

Se analisarmos, ao 'ponto de vista histórico, o que vem
dispondo as Constit.uições brasileiras sobre a divisão da Federação em três poderes, quais sejam, o Executivo, o Leg!slat.!vo e o
Judiciário observamos que o legislador constitucional brasileiro
tem seguido o modelo francês idealizado por MontesQuieu, O que
tem tornado possível o equilíbrio das instituições dentro de um
regime democrático, porquanto. dividIdas as atribuIções e j;leterminados os limites das competências, viabil1za-se o exercI cio da
atividade administrativa. O executivo segue na tarefa histórica
de administrar os interesses da NaçUo, interna e externamente,
como forma de assegurar o exercício legal e constitucional da so-

berania. o Legislativo, d'outro lado. cumpre elaborar o conj...n to
de normas jurídicas que vai regulamentar a vida em sccâeoade , pr.e.
curando desse modo, refletir, com a possível fidel~dade. os inte- eesses de pcvn - e da Nação. por fim, o JUdiciário cumpr-e a tarefa
hlst6rica rle julgar os cidadãos. dirimindo os conflitos, elimina!!..
do ccntsovéxsdas e assegurando uma boa distribuição de justiça.

nEnquanto não fOI:: aprova'dS Lei Complementar

dispondo
Amapá.
bem como sobre a reintegração do Terr! tório Feder.!! de Fernando de
Noronha ao Estado de Pernambuco, a UnUio, de acordo com a legisl~
Ção vigente, será a responsável pellls soas administrações."

sobre a organização e instalação dos Estados de Roraima e

Ao que se pretente atribuir a condição de PODER
a Ó.!.
gãos do Executivo,. como M'!n1.stárl0 Público, a oefen:,~r.ia púbJica e as Procuradorias Gerais dos Estados. ester-se-is quebrando a
hierarquia, indispensável para o llvye exel:c1ciO do ~ dos poderes históricos da República, provocando uma ",erdadeüa subver são constitucional, altamente danosa aos interesses da Nação, máxime, se for considerado que a atribuição da condição de POOEA.ES
bquelas in~tituiç6es tem um caráter fundamentalmente de natureza
pecunIária, qual seja. o de igualar os vem~l~entos dos Promotores
de Justiça, dos Defensores Públicos e dos Procutadores dos Esta dos aos vencimentos dos Ministros do Supr-emo Tribunal F"ederal, o
Que as jã tão combalida~.final"lças dos Governos dos Estadosnão SllPO.E.
tarIam. sebe-se, perfeitamente, a situação afUtiva Por que passam os Estados_Membros quase eedoe com os recursos comprometi"dos
quase ~ tot:tlidade com pagamento de pessoal. Institu1.t-se, como
se está a pretender, mais esse acréscimo substancial de despesa é
aviltar mais ainda o contribuinte, sem deb:ar de atender para
o
aspecto ético da questão.

JUSTlFICI\Ciio

EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: TItulo

A presente emenda tem o escopo de compatibllizar o di§.
posto em outros artigos, bem como em emendas. com o objetivo de e~
t1rpando a figura de Território Federal, garantir os meios legais
para a sua administração ate a implantação dos Estados de Roraima e
Ãmapá: e:-lÍ-~i~tegração de Fernando de Noronha ao Estado de Perna~

X

Dl5POSICOES TRANSITÓRIAS

~projeto

lncl..ua-se nas "Disposições Transitórias"
de Constituição o seguinte Artigo:
11

do

buco.

A área territorial do Terrltôrio Federal

de

sernando de Noronha passará a integrar o Estado de Pernambuco.
§ - Lei Complementar Federal regulamentará

disposto neste Artigo".

'EMENDA lP00409·8

JlJSTIFICACAo

9"

ne outra sorte, não se pode deixar de dar tento a que é
o Magistrado o presidente 00 proqesso , ou seja, ü i'i~ ..;!:. E:.tado
a manifestar, independente e soberanamente. dent:z:o dos eutcs ,
a
vontade da lei. Se todos, Juiz, Promotor. Defensor e Ptocurador ,
dent.ro de um mesmO processo, 511.0 AUTORIDADES, ~ ~ AUTQRID~DE.
E' indispensável resguardar-se a autoridade do nagistrado par.s que
f
nada se comprometa O direito das partes envolvidas na deeanca ,
A. J
garantia constitucional do poder de mando de que dispõe o JUJ.z.oe.!.
tarte, não pertence a Ele (Juiz, pessoa-física). mas ao Estado-Juiz
ou. por último. à própria sociedade"

l(:J_'!oC2!on:!!s'"tio!tó!'uc!'in~t"'e...!M:!!O!fZ!!!AR!!I"'LD~O~CA~V~A~LC!:!A~N"'Tl!......

(!l

~"'p'resente

emenda visa compatibilizar o dispo.2,
to nos Artigos Idr e ~, bem como com o espírito democrático
que
deve imperaT na neva ConstJ.tUJ.ç~o, tlnde a figura exdrúxula e ditatorial de Território Federal não deve subSistir, a bem do
novo
f"ederal1smo que desejamos implantar.

Comissão de

[JConsti tuinte

~

prl;.-J

_.

EMENDA SUPRESSIVA

E;;~"I

MOZARILDO CAVALCANTI

c.,

"noNu""I:"Cli~

Sf.

'o...

r.r'''~'~

Sist;~~tj;~~·;~/11rI.n... li8-~-----~J l:õU~~

Dispositivo Emendado: ArtigO., §

EMENDA lP00406·3

.-JJ

3~

Suprima-se do .fI:IIBprojeto da Consti tuição O
'parágrafo ,1:1 do Artigõ ~.':)jt.

fuiêi~

JUSTIFICAC~(]

Assim sendo, errtevenõc a necessidade t5~ 'Um retOrno
~_~_!!!!!! , vem a signatária apresentar a proposta de emenda
li CQnstitu1ção -anteriormente referida. pugnando pela aprovação
e
consequente inclusão da mesma no texto final.

Emenda Supressl va

7-D

Dispositivo Emendado: Artigo. e seus padgrafos lQ, 2S1:,

)SI:

,...,

Pretendemos transferir esse dispositivo pa_
com
ra as Dispo6§ções Tran9~\6rias, corrpatib.ilhando a proposta
os Artigos lIi, § 32 e ~. uma vez que entendemos em extinção,
portanto, transitória, a figura de TerritÓrio federal, que dev~
rá ser extirpada da Federação, cem a promulgação da nova cons-,
ti tuiçlio e a epr-oveçêo de Leis Complementares ainda nessa Legi!,
latura.

e 42.

Suprima_se do ....projeto o Artigo a e seus p!.
l'ágrafos lSl:. 2S1:, 3S1: e 4 SI: ,
JUST1FICAÇ~O

EMENDA lP00403·9

fJ Constituinte MOZARILOa CA~;:CANTr
't:comisstio de

i

Arle!=luando e COmpatibV,Jzando com o disposto no
parágrafo )SI: do Artigo ~, e com o Artigo ~, estamos ptop0l"ldo
na i
reaHdade suprimir do Texto Constitucional Qualquer referência
aos
Territ6rios Federais, senão no capítulo das DispoSições transJ.tôria5, :
uma vez que entendemos ser um imperativo do espírito democrati:z.ante
da nova Constituição a eliminação da figura antldemocr.át!ca: de Te::::,:;.,
t6r10s federais, que conflita com todos os princíDios
fundamenteis
da liberdade e da igualdade que devem ser comuns e todos os cidadãos
brasileiros e a todas as Unidades da Federação.

Sistcm:~';::;~":d8fIUlCO"'''I.
UUOfmJl"'c&l;lio

i

---,

I
I

. EllIenda Supressiva

~~
Dispositivo Emendado: Artigo Eí2

I

Suprima_se do ~projeto, as" expressões "e do
.subsolo", contidas no Artigo ~ Y..2.s;

'EMENDA lP0041o-1

(J

J ~;;~~

Constituinte "IOZARILOQ CAVALCANTI
n~..;t.lfl/ce ..I1 •• o/l...&O".».Q

r..--------

.1:

__;

J

ccmí.ssão de Sistematizaçlio

1.iT--:"'.t.:-::::l

r-o.v O*~..fJ

-,

O primeiro disposItivo § JSI: do Art • .::. na jus!
tificação, não permite ~yfriação de novos Terrlt6t!os Federai;.. e:
quanto o segundo (Art. 1!l8&) trata da transformação dos Terrltouos ce i:
Roraima e Amopá em Estados Federados, Ievando , nor t anto , a oportunld.:!1
de hlstôr!ca de suprimirmos essa O.gura antidemocrãtica de
Terrltr. i
ria Federal, .incluída no contexto da Federação por um ato autor.i

JUSTIFICACltO
A presente emenda, além de compat1biUzar ~ r~
daçllo do Artigo emendado com o disposto no ãncâsc VIII do Artigo $S
do .....projeto, bl,1sca preservar o princípio Constitucional da 1sono
llia. uma vez que os demais cidadãos que partic·ipam da comunhão nsclE
nal 030 possuem esse direito, e. toda discriminação deve ser eva t ada
noeeer s , a subsolo, no interesse do oesenvmvfment.c , bem estar e seg.:!
rança nacionais, deve permanecer COmo bem da União.

EMENDA SUPRESSIVA

:ilO
DISPOSITIVO EMENDADO:

Artigo~.

parlSgrBro único.

t:i·l

rio e dHatorial"

Suprima-se do a./llIIproJeto de constituiç~o
parágrafo único do Artigo ~

S'a.

'EMENDA lP00407·1

'0_'

-,

l: Constituinte MOZARILOO CAVP.LCAN'TI

Igualmente, a s.~nda ora apresentada CQmpatib.1l1
za o novo t,BJto proposto ao Art. ~, com O Inereo X do Art. & SZ e
com o Art • • , inciso IIl. alínea a.

JUSTIFICACli:Q

E';;~'~

f'lOii'om

Pretendemos transferir esse dIspositivo p!.
ra as 01spo~~ç6es Tran~\J)6rias, cOll"patlbilband:l a proposta
~Olll
os Artigos . , § 3l:! e ~, uma vez "que entendemos em ext1nçbo,
porta~to, transitória, a figura de Território Fedéral. que dev~
rá ser extirpada da Federaç~o, com a promulgsç~o ds_ nova So'ns..
ti tuição e a aprovação de leis Complementares ainda nessa Legi,!
latura.

Emenda Supressiva
5~

Dispositivo Ellendado: Artigo &

E::~'~

lJ

)9'.11/

inciso ~. aUnea .oft~

Suprima_se do disposiUvo aelma me:ncionado do
-..eprojeto da ConsUtuição as seguintes expressões:

(ilQ!J;;~

"e dos TerritóriQj organIzação admInistrativa
dos Tetri t6rios"

f!J
Emenda 5upress1va
Dispositivo Emendado: Título IV. capítulo 1, Artigo

e

~parágrafOS22

Suprima_se do Anteprojeto:
a) o parágrafo 21:1 do Art.
'Q parágrafo 5S1: do Art.

b)

Suscamos com essa emenda suprimir do texto do ~pro
jato qualquer referencia a Territórios Federais. compatibilizandQ co:'
o disposto nos Artigos
§ )SI: e
bem Como com o espírito dem~' I
c:r-át1co que deve prevalecer na futura Constituição que desenhará 11; I
novo Federalismo baseado numa Federação onde as Unidades competentes f
sejam isonômicas.
'!

1.5

~;

/11.

Impõe-se a extirpação da figura ant!-demoerát!
c:a de Territ6rio Federal do conte.xto da Federação.
P. presente emenda vitoa adequar o d1.sÇlosto
parágrafo )12 do mesma Artigo, que ni:io cogita da criação de Territórios federais, senão de novos Estadas; bem como com o Artigo YY/ItliB-,
que prevê a transformação dos Territóriosde Roraima e Amê:lpâ à condi
çll'o de Estados.

I

""i

%/..

JUSTlrICAc1!;O

tJ

Consti tuihte MOZARILDO CAVALCANTI

)

rrr------- 'UdlU(lfcc..~lh"Ulce..'n.Q'

(!J

~

Comissao de Sistematizaçl':io

J

er=;~'t~
f!'r70&'&::-:::::;]

CoLtCJ'fJK=fJ

EMENDA SUPRE"SSIVA

.:2'.l.5"....

Dispositivo Emendado: ArtigO"'~ parágrafo {jnico.

EMENDA lP00408·0

I:L...:~~.!!!!!~!!!f!!'!!h!~=~!.!..L
Constituinte MOZARILOO CAVALCANTI
tJ

Comissão de

siste~~~~::Q;;'~Qf.~.~~ ..lnLJ

-.l1 E;;t---;
I

filõTi~

tuiç30

po

Suprima-se do Texto do ~projeto de Cons.tl
paréigrafo único ri ! , ' ...... do Artigo ~ .2JJ..S:

JUSTIFlCACli:Q

A inclusão de dispositivo no CapítlJlo das Di.§.
posições Transitórias tratará de regulamentar a administração e outr·os aspect~~ dos Territórios mencionados até
irlsta!açUo dos Est,!
dos criados de conforll\ldade con o Art. ~. '-f 'fI

EllIenda Aditiva

à

Qut:nto no Territorio de Fernando d~
Noronha,
Jguolmente será tratado no cap.ltulo das üis~l)sJ"ue~ Transüõrla$, v..!.
sando a sua anexaçl!o ao Estado de Pernambuco.

,EMENDA lP00411·0

JU5TIF'IC,!\Cli:O

59:"

Dispositivo Emendado: Título

X

I

J

Inclua-se nas ·Oisposições Transitórias" do
to de ConsUtuJçlo o seguinte Artigo:

Pretendemos transferir esse dispositivo para
as Dispos~çtiCS Tran~lS?rias. compatibilizando e proposta CO'fl os
Artigos
§ 31l e o!E'!i>, uma vez Que entendemos em extinçao, po!.
tanto, transitória, a figura de ierrit6rio Federal. que
deverá
ser e...t irpada da Federaç1:io, com a promulgsc-ão da no.... D Constituição e a aprovDÇlfo de leis Complementares ainda nessa Legislatura.

li.

DI5POSICOES TRANSIT~RIAS
"'Ptoj~

048

• Assembléia l'IadonaI ConstibJlnte

EMENDA lP00412-8

I'l
l!J

§ 112 _ Compete à Uni"ão a proteção à pes-soa,

Con.ti tuinte "OZARILOO CAVALCANTI
ecmí.saãc de

instituições, bens e saúde dos índios, bem CO'll0 prcmcver-ünes

sist;~;I;,;,;;;~~:,u.'rl"Io

"...,".."",.i'

---,

TUT~/JOS'.,'•• ç.~

."..

~

~

§ 212 _ A Le1 estabelecerá a Forma de

EMENDA ADITIVA

11.11-

Dispositivo Emendado. Título X

Dispositivo Emendado: Titulo X

Art. ~. _ A pesquisa I lavra ou

DISPOSICOES TRANSIT6r.:IAS

~crescente-se ãs Disposições Transitórias

Acrescente-se às Disposições Transitórias
.....projeto da CDnstituiç~o c seguinte

M:._
11 "is=Kt _ Excetuado o de Fernando de

neputad~s."

do

do

§ 1'2 _ A Lei disporá sobre as

de ronsti tuição o seguinte:

í

I

Timpagem em suas t.err as ,

Pretendemos incluir esse disposi t rvo nas

üi s

tõr.ie, a figura de Território Federal, que deverá ser extirpada
federação. com a promulgação da nova Constituição e a aprovação
leis ccnpfenent.ares ainda nessa Legislatura.

da

If§0s~ções

Art. @..- O Hiniste:rio Público Federal, de
ofício ou por determinação do Congresso Nacional, e os índios, atra
vés de suas organizações ou do órgão federal responsável pela
tica indigenista, são partes legítimas para ingressar em Juizo
defesa dos interesses e direi. t~s indígenas.

POI!_

TrrQrHónas, compatibilizando a proposta com os
Artigo~
__ , § 32 e 9-w" uma vez que entendemos em extinção, portanto, transi

siç5es l'ran2-~1órias, t:ompatibilnando a proposta com os Artigo-;
§ 3Q e *tiII, uma vez que entendemos em extinção.
portanto,
transitória, a figura de Território Federal, que deverá ser ex
tirpada da Fecleraç~o, com a promulgaçi:lo da nova ccns t a turçãc -;
a aprovaçl:lo de Leis Conplementares ainda neasa legislatura.

49 .,

-

"1.<.&

JUSTIFICACÃO

Pretendenos inclua esse dlspositlvo nas 01SpO

tornas e cond.!.

ções em que podem se realizar as ações mencionadas .no caput dcs te
Artigo, mc rus ve sobre o percentuar do lucro ob t Icc a ser dest1n~
do à esccucãc das 001 ft icas Indf qenas regional e nac Iona I
§ 251 _ Sob a supervisão do Órgão
Federal
responsável, são permitidas aos índios a cata, a faiscação e a ga

" Nos Territórios Federais.s. a Jurisdição e as
et:ribuições cometidas aos juízes federais' caberão aos juS
zes da justiça local, na forma que a lei dispuser, esta;
do o Terr~tório de Fernando de Noronha compreendido
eecçãc judiciária do Estado de eernenbucc ,

Noronha.

exploração

de minéribs e o aproveitamento dos potenciais de energia hidrául.!.
ce em terras indígenas, são privilégios da União.

DISPOSICCiES TRANSITÓRIAS

~projeto

exec!!

das ações previstas no parágrafo anterior, obje~ivando asseg!!
rar a identldadê etnica e cultural das populações- indígenas.

çêo

Emenda Aditiva

cada Te:nit6rlo elegerá"quatl'o

a

educação.

§ 10 _ A competência para dirimir disputas
sobre os direitos indígenas será sempre a Jt.Jstiça federal.

de

§ 212 _ Ao Ministério Público Federal ilcunbe

defender os direitos dos índios em juízo. e, ao orgão federal
ponsável pela polí.Uca 1ndigenista nacional Fora dele

ç

res
-

Art. 436 - Compete à União e ao Congresso Na]
cional legislar sobre as garantias dos di re tcs dos Indi cs •
í

,

..j

I.·J

'«"'/1

.JUSTIFICI\Çi\O

~o.J '.~

Y\I'I/J..'

Os dispositivos emendados r erer en-ee ao me.!
~

Tunh<l.Tt"<.:;.O

EMENDA lP00413·6

,."•.

--,

I:J Constituinte MOZARlLDO CAVAlCAU!LTLT

_

[T;;:"~

Emenda "'odi ficada

f:JQii;~

Pispositivo Emendado: Artigo

A emenda ora proposta ao Capitulo VIII
do
~projeto de Constituição, visa adequar e compatibilizar os seus
.2,diSPOSitlvos c~~ o que está expresso nos incisos Vll.Jve X do Ar:rY.j,~
~~, no Artigo il!!:i inciso lU, alínea "a"; no Artigo ~, inciso~.'
alínea "f,. e em outros tópicos do ~projeto de
Constituição.
Além disso. também buscamos adequar o assunto ao que pode e
deve
ser tratado como matéria constltucional,- deixar,do para a Lei
Co,!!!.

.2,1:>
~

.:2.. '1)
nê-se ao Artigo

~

do

~projeto

a seguinte

redação:

emenda sunressãva

sl.J

XII

X/lI

Art. Jt9r tOR
inciso U t alínea "d" I 1nc,_505
~~r-J
/2.,.
~
e
; Art
inciso VIII J.9~rt ~ incisos UI e Vi Art. ~/}p'ciJq
i 3s
VII; Art ~ .fJfut; Art ~ inciso 1; kzL. L
c~; Art ~

ciso l i Art. . . . inciso I alíneas "b" e "c"; Art ~JncJ.so I alínea
alfne~=-;'a" e "b", in.R}~o IIIi Art. lilM, § 211;
Art
<i!ia inciso.... e Art. ~ § 22; A:rt ~ ceout ,

sucerne-se dos dfspos i t Ivcs- ácima

mencl.On~

U

í

EMENDA lP00418-7
tJconstltuinte

NELSON

,JUSlIFlCACÃO

p--y:,;~~'=:J

AGUlA·~tc~

.LU._'o'cc~ISlic/l<l.cc."uio,

Todos os dispositivos enencaccs re rer-en-s e ao

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art

,

I:

•
"t"1VO Emend
9.2)'parágra
O~SpOS1
Título IX - Capitulo VI! Artigos lQ:t
2!:! e 3 Q j
'parágrafos 12, 2!:! e 3 Q ,
parágraFo;-I!:! e 2;
i:$'tI' parágraFos 112, 212 e 312; Art.
(!l-are- • '; e' '-9'
'

Y-2~s rs ,

é2{

~b

Dê-se ao capitulo VII, oo lItulo IX, do Ant!:,
projeto de Constituição a r-edação contida nos Artigos seguintes:

"

§ único - A Lei estabelecerá os crLt.ér í os

di
retrizes e normas da política ind1genista, q~e terá cono escopo' f1:
nal a ~radual, harmônica e segurá 1ntegração do indio à ~ollunhão na
cional
-

oisrJosit!vo Emendado: Titulo X

Art. i1!!J,@- - As terras ocupadas pelos
índ1os,
definidas em Lei e destinadas à sua posse permanente, sao bens
da
. União, que tem a incumbência de demarcá-las e protegê-las.
§ 12 _ Cabe aos índios o usufruto
exclusivo
das Tiquesas naturais do solo e das utilidades existentes nas ter
ras por eles ocupadas, bem como dos cursos flouviais, ress~lvado .-;;
direito de navegaçlto.

JUSTlfICACAO
Uma das mais const'ântes e crescentes reivindicações de
instltU1ções. proFissionais e personal1dades que

atu~m

visa a inserir no texto da futura Constituição,

os princIpj{ls rll......"'.. e-

na área do Il'encr l

I

novembro de ]959, sem dúvida, a maior conquist<l dos povos em terl"'os
esP"ectativa de direitos humanos.

d~1

di

li

Não havendo CO"'lO consignar no texto da Constituição toco I
o enunciado da referida declaração. a emenda, que restabelece, no
_não Foi aproveitado pelo

~rojeto,

que

a pr.oposta da Subcomissão da Fa_

ind':ge-

Infelizmente, o .a::ri:eprojeto tratou de garantir apenas a:
menor'emsituação irregular, a

§ 3Q _ A criação ou alteração de

reser;.ras,
parques ou áreas indígenas dependerá sempre de parecer do órgão fe
dera! responsável previsto em Le! e da aprovação do Congresso Na:
cional.

i".2C

tos

sobre a sua

Art. ~ - São assegurados aos índios direi
seus usos, costumes J línguas~

organiz~ção s!,clal.,

crenças e tradições.

l

mUia, do Menor e do Idoso, tem por objetivo fazê-lo, o que, de resto,!
foi a melhor síntese que E:ncontramos do elenco dos diréitos do menor.

§, 212 _ ff vedada a remoç;:;'c de grupos
Ilas de suas terras. salvo nos casos previstos em Lei.

.JUSTIFICAC1l:o

Pretendemos incluir esse' dispositivo nas Dis
Artlgo-;
, § 312 e JéiS, uma vez que entendemos em extlrtão, portanto, transi
tória, a figura de Território Federal, que deverá ser extirpada
d;
Fc:der ..ção 1 COM a prOMulgação da nova Constituição e a aprovação
de
Leis ComplcmcntDres ainda nessa Legislatura.

I

I

tais contidos na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 20

<;1.25

"Os Territórios Federais do Amapá, Roraima e
Fernando de Noronh.a ficam sob a jurisdição, respectivamente, dos Tubunais Regionais Eleitorais do Pará, Amaz.Q.
nas ..e Pernambuco."

caput. Dê-se a seguinte redação.

dever do Estado e da sociedade proteger o menor , sem'
d1stinção ou discriminação por motivo de raça, cor. sexo, líl1gua, reli I
g1ão, origem, nascimento ou qualquer outra ccndação sua ou de famíl~a:-I
e asseguarar-lhe os seguintes direitos:
I - à vida. à saúde, à alimentação, à educação. ao lazer
à habitação, à profissionalização. e à convivência familiar e comunitá]
ria;
1
11- à assistência social, sendo ou não seus pa i.s ou resJ
ponsévefs contribuintes do sistema previdenciário;
IlI- à ees.rs têncãa especial, caso esteja en situação irregular, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal dos pa a s
o u
responsáveis r"
§ 12 -(Mantenha _ se)
§ 2!:! -(Mantenha _ se)

q:2Y

Art. -* - A poHtica ind1genista nacional se
orá executada por órgão pr6pno da administração federal.
-

do

'tI!!

~,

,,~

Tf1TM.<I.T"'<.~.O

DISPOSICO::S TRANSI TÓRIAS

f§V;;7ã7J

lUTO"<I..,'OC.;.O

Emenda Substitutiva

Emenda Adi b. va

~

COMISslio DE SISTEMATIZAÇl"iO

mesn-o assunto Buscamos com essa emenda suprimir do Texto do not ecr o
jeto qualquer referênci~j Territór~os Federais, conpatibilizando c~
o disposto nos Artigos _, § 32 e~, bem como com o espírito der.o
erêt.Jcc que deve prevalecer na futura Constitu1ção que desenhará un
novo federalismo baseado numa federação onde as Unidades ccnce tem es
sejaM isonômicas.

.f~slções Trgv;it6rias, compatlbilizando a propoista con os

restante.

alteração proposta vis~8pmpatibiliaar o disposto
parág"ro " do Art.
e no Artigo ~, bem como com O ob je t Ivo d.Q
eccr-ãt cc da es t nçêo da figura anômala e autoritária de Territóno
Federal do ânbito da Peder ação ,
A

í

Acrescente-se às Disposições Transitórias
r-.projeto de constituição o segu1nte:

ti

.JUSTIFICACÃO

.;gj' •. 1nc1501J1

dos do .... projeto de Constituição as expressões: nau dos
Territórios", "a dos Te1'1'1to1'105". "dos Territ;óries"l "e Territórios", "e os
Territórios", "dos governadores dos Territórios"

plementar e ordinária

"Compete à União no Distrito Federal os impos
tos estaduais, e ao Distrito Federal, bem como aos Esta:
dos não divididos em municípios, os impostos municipais"

~itiVOSl;mendados:

mos assunto

pr~teção

do Estado e da sociedade.

!1

IstO!

não basta. E não basta. e>:atemente porque somente o or. Juiz de Me=:
pode declarar _o estado de situação irregular. Desta forma, é o mínil"'O
que o legislador c:nstituinte pode fazer em seu favor.
Alias. o preâmbulo da nova Carta deveria começar con o
enunciado da Declaração Universal dos Direitos da Cnança.
Ainda é tempo. O mundo nos aplaudiria.

I

!

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP00419·51. ,~,,

tI

--,

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
pUwi.IO/co .... '.O"V.....,••••

W;;';Jã!]

COIUSSAO OE SISTEHATIZAÇAO
lUTIl,.UU",•• çio

~

VI - A criação ou supressão de Distritos. Subdistritos e de I
suas sedes. bem como o desmembramento do seu território
num todo , ou em parte para enxaçãc a outro municipio d~
penderão sempre de eceoveçãc das Câmaras Municipais in _
t.eressades através de resolução aprovada, no mínimo pela maioria absoluta de seus membros i

rr"~~~Q
,

EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇAO AO TEXTO 00 ""PROJETO DO

VII~

.f2:>5>~_
Art. tI;U - mantenha-se
Dê-se aos ~~ a seguinte redação

ela1 ou em detrimento de bens, serviços e interesses
da União ou de suas entidades eut arqufeas e empresas

públicas, assim como outras infrações, euj a prática'
tenha repercussão Jnte.res tccuef ou Lnt e rnacLona l
e
exija repressão uni forme. bem assim. executar medi -

ro, oonse.gulnte., admito .1e.9lt1~d;de.

novos l1uolo,"105
l!tica e Social ,
b) Crimes contra a OrganL::ação do Trabalho ou deco.r
rentes de greves ;
c) Crimes de tráfego de entorpecentes e das drogas
afins;
d) Crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave
,
resea ívaccs os de coml">tpncla mdLf t e r ;
e) Crimes contra a vida-:'o patriMónio e as comunidades silvícolas i
f) ürames contra os abusos que ferem a moral e
Os bons costumes •

li
tica dlsDO~j
lílÇ"JO r> T"nt1:l....Q.11

Syg, qUb usu.lt.aJlLr>.Y.
p.stPUPIPci" o~s
- r~,.gH!&U~s
'.. s mf~F~?5..
(>

EMENDA lP00421-7

I:J

t:="";~oo]

COIUSSl\O DE SISTEMATIZAÇAQ

rrov"~7LE

SDPRIY~SE
ca,

da

OS

no

;;>~~

" A,rt.- _

ART~ g
e

e

segs. ,

referentes ã cri!,

atribuições

da figura jurrdi

POVO" •

Justificativa

A

experiência

vivida pelos Palses

, ra cc "DI:FEtlSOR DO POVO", nos
Minister1.o

que

adotan a figu-

infoma que o instituto do Orgão

público, supre

com. grandes

vantagens

essa

ção , que, na realidade, podC!ria ficar com atribuições

do

sistema

Hunic!pios

O suneraor TriDunal fUlit&r compor-seé. de quinze Ministros vitalic.io~, no -

..

pareaefe s

o papel

defensor

de

...~,..Em consecuêncãa , dê-se às al!~eas .!!. e

público da Constitu!\ão,

democrático e do interesse público • Em quase todos. os
~iste

brasileiros

a

fi']u::'a

d~ ~otor

I'Iilico •

"""~n""·"·-----'-------õ
e-s CW.J"TlTVtyti::J

EMENJA SUPReSSIVA AO ATEX'rO DO A:ttBPROEJTO ~
NJ AqT. /1!É/J "1-'58.

'tsp

~

as seguintes redações :

J!

Suprima-se o Art . . . do AaRprojeto
no Título X , Disposições Transit6rias

,.do 1 2

....

~

~J,

e

M"4l'

JUST1FlC~TlYA

'
A Constituição e'll o'1gor
na se ... Art. 75 , § )Q,
dispõe que o nane ate ee p r-es Lríerrt e da República--; ue seis anos.
Portanto, não identifico motivo para q'JC a NJvc: Carta Política'
pretend3 rp.duzi~ e alterar d Co,stilJIÇão em vigor. Entendu '
que. só através de Emenda, na conformida'de do inciso I ,
do
Art 46
poderá ser o eende tc cc Presidente da Repúoçlica a1t,!

§ 12 _ ••• _••••••••••••••••••••••••••••••••

a) três.adv1Jgados de notório saber_ Jurídicu e
conduta ilibada , com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional : e
b I ucãs , em esculha pari târia , dentre auoit,2.
res e membros 00 Ministério -Públi~o do Ju~
tiça MI1Hu •

r-ede •

JUS1 F"ICATIVA
N:lo P. temr.{so QUf~. prp.st:!nte~a dos esní ruções
nacionais mais fo;tes diz resPeito à agilização ato nrucesso judiciário • '
A atuar Constituição do STM" com Quinze Ministros

EMENDA lP00425-0

t:

tJ-"P':;õi"J

CONSTITUINTE NILSON GIBSQ'l
,u.I."olu~,..bl1"":c~'SS'o

~"ô~

COMiSSM OE SISTEMATIZAÇAJ

tem permitido ceaer cece oe julgamento, nem como um aorcrundementa apropriado na análise dos processes •
Por outro Jado , o Bras1l é um pais lIue'vem aorese.!},
tando um crescimento demogulf~co sens rvea , a nivelo mundjal ' Em
decorrência. é natural se esperar Que ocorra um correspondente
crescãaento dos efeti vos mili tares nacionais e ao longo dos pf.!!,
xfmcs anos. Assim, porquanto não seja desejavel, ~ t.aatrem de
se esperar que ocurra um correspondente acréscimo tJ9 STM ,
decorrer dos próximos antrs •
Considerando~se 'o aSllecto de l.lerenidade, desejável
de ser ooservado no te.cto clInstitucIonal, e atendendo às necessidsdes da Justiça Militar, parece ser adequadO a fi"(úção
quinze , do numero de Ministros dI) STM
í

~uto/.llln"oc~i~-----

'" Art.

--,

-etQ _

Os l1tigtos cecoerentes das relaçõ':!s
d~ t[a~;31h'J dos so;rv.J.dores CC'll a U nião, tanto na administração dIreta.
C0110 na indireta • qJalQ.Jsr qoJ~ s~ja
o regime juridico • proc::!ssar-se-ão
'e julgar_se_ão perante a Justiça dJ
Trab3lh,

EMENDA lP00422·5

I"

Constituintl2

~ilson

tJ-;;;;~:J

Gibson

PARA ADEQUAÍ;~ AO TEXTO DO ~pnOJETO.
AO ART. Gi! • COM A SEGUINTE REDAÇAD :

E!-lENDA

Si:tteryatização

NODIF}2'TIVA

a,

o ART.

ADEQUAR,

,I §30 _ Nenhum Munic1PIc. sera criadu sem a ver i fi'cação
da existencial na respectiva drJhl territorial,

de

O

ao

letra "e", do art.

inciso IIII

Atualmente,' a Justiça F"ederal é a CO'1lpsteite pua
apreciar os feitos dos s.o::rv1dores CO'll a U,ião, Q.Jalqu':!r QU'! seja
o regIme j,Jridico parece-m';l U1la colo:::açãJ indeVida se temos.e~
pecificamente,a Justiça d'J Trab3lhJ,p.speciallzada e _tamabp.m uma

DE

Justiça da órbita federal. E Que apresenta. adgmais , notaria'
celeridade para a orestação jurielicional.

letra toe" •

dos requJsi tos seguintes ;
Dê-se

~m

AO TEXTO DO ~PROJ'I:TO,

inciso III,

JUSTIFICATIVA

1",9 ;';7ã!]

'~n.",?/~a~'IIl.ollu'co~,uio

Comissâ

ACRESCENTE~SE ~

12-

a ,

EMENDA lP00426·8

a

fi

seguinte redação

:

111 _ Centro urbano ,1á construido, com nünlero' de casas superior

o homem e a mulher são

ções,

inclusive os

liar.

A

re

a 200 ( duzentos ) •

aos

em

de natureza

:ma10ridar'le

dezoitos

iguais

F-"~';;LJ

CO'lSTITUINTE NILS'J'l GIElSQ'l
CO\lISSAO

toe -

_ Eleitorado não inferior a 7,5% ( sete e meio ~or cento ) ,

D~ SlSTEM~TIZAÇA1

1:"õ]7~7Lã7J

direitas" e obrig!,
doméstica e faI!'i _

"do_ homom e da mulher se adgu!

anos" •

;1$

EM::NO.!\ MOOIFICi\TIVA P;,\RA AOEQUAÇAO DO ART. . . DO
ili:lRIPROJETO •
Dê-se ao 1n::-iso I I • a seguinte redação :
!!.3beas-~ e11 relaçã:J a PJnições disciplinares militares

.. 11 - Não caberâ
_ Arrecadação, no últil'lO e>.ercicio de 1 (um) m'ilesimo

da

Justificativa

receita estadual de !1IJ"ostc.s :
_ Somente será "dmitlda a elaboração de lei que cria lilunic.,!
~io , se u resultado do plebiscito lhe tiver SIdo favoravel pelo voto da maioria dus elei tures que comlJórecel'1 ~s
urnas, elll manifpstaçào a Que SP. tp.nha apresp.ntsdo
pele.
mp.oos 50 % ( cinQuenta Dor cento) dos eleitores inseri tos;

e

fiscal da 1e

COMISSAQ DE SISTEMlI.TIZACA'J

í

luTDuun"'.M;l.a

IV

do

represent!,

confll.to de atribui\ões • O Promotor Público é

e, ainda, desempenha

meados pelo Presidente du República ,
depois de aprovada a escoâha pelo Senado F"éderal , em
audiência publica • sendo tres , dentre ofi.ciais-gen2
rais da e t ívs da Marinha , quatro deo t r e ohciais-ge_
ner eLs da ativa do Exército, três, dentre o t Ic efs-,
generais oa at Iva da Aeronautica , e cinco C1vIS

A presente proposta visa melhorar e ener reãeoer
os trabalhos prestados pela Polícia F"ederal

_ população estimada" superior a 5 000 ( cinco Glil ) haoitente ou não inferior a 2,5 ( dois e meio) milésimo da 2xistente no Estado i

DO

DE-SE A SEGUINTE REDAÇAO :

JUSTIFICATIVA

erõl!"'~1Zã7J

TEXTO

AOS' AR~ ~ e eeçs , •

EHENDA MODIF'ICAT IVA PARA ADEQU_ AO TEXTO DO 4II:iiIIiilPROEJTO

- Prestar ass rs tênc Ia técnica e científica de ne tu-,
reza POllCiol aos Estdilos.Distrito Federal e ter-,
J:.lt..cJ:.i.o. a odo 5 o l i C i t ildo • ...-::)
VI - Proceder a investigação de qualquer natureza
Quando ~ terminado "elo Ministro da Justiça.

pr""';~OOJ

DO

'4'3-

composição

"DEFENSORIA

ADEQUAÇÃO

PARA

REFERENTE

~~PE"-;:;:QgUkiorMlART _ ~ -?.2~ ~~

- Selecionar. formar I treinar, especializar e a _
per rerçcar o seu Pessoal Civil. de todas as Categorias runcfcnaf â, dadas as suas necui er-Icaces I
próprias • obedecendo a orientação técnica do üxgão central do Sistema de Pessoal Civil i

da população

~

ção , competência,

dI' DO":
~-

CONSTITUINTE NILSON t.IBSDN

í

11

EHENDA
SUPRESSrvA,
"Pa CC>.....,..,.fTl.tI~I

JAft'IIPROJETO

ccoxrnx

do Art.

p AD~T~~A

Sistenat~zaC'ão

de

í

III - Coordenar, interligar e centralizar os Servidores
de Jdent I ficação Criminal i

EMENDA

jU'~lé';'

co..cons t tucf cnej no espaço reserveao exclusivamente,aos Cons
tituintes para que uos sum discuta P. incluir na Nova Carta p~

g) Crimes contra servidores federais no exerc..!
cio de suas funções :
h) Infrações às normas de ingresso ou permanê.!!
cia de estrangeiros ;
1) Outras informações penais em detrimento de
bens, srviços e interesses da União, ou de
suas entidades nuternurces ou Empresas PÚ _
blicas • assim como aqueles cuja prática '
tenha repercussão Int er-eat aduaI e exija rePressão ;

~

Comissão

tente para equacionar problemas para se es tabe Iece r os recurs1'tos maxímus de cccufação I renda pública e forma de consul ta I
prevfa às populações diretamente interessadas na criação
de

a) crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem Po-

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Gibson

JUSTIFICATIVA

.! reprimir :

CONSTITUINTE NILSON GIBSON·

n11son

.~~d"a'co"'n.o/sul.a..,.. i..- - - - -

A 'Assembleia Nacional Consli turnte é o forun compe-

üí

f'l

Constituinte

['J

A criação e qualquer nlteração territorial de Municípios
somente podere ser fei ta no per.todo coacr eendrdc entre '
doze e seis meses anter Iorea à data de eleição municipal

das asseguratôrlas da incolumidade f1sica do Pres! dente da Repúbllca, de
of cmates Estrangeiros em
terr! t6r io nacional, segundo se dispuser em Lei

EMENDA lP00420-9

!!J

VIlI_ Os requisitos dos Incisos I e III serão apurado
pelo
Instituto Brasileiro de Geografia.e Estatistica
Os de
número I I e V ueao tribunal Regional Eleitoral do res _
pect Ivo E"stado • E o de núemro IV pelo orgão f'az endár-Lu
estadual •

I .. anur ar Infrações penais cent ra a ordem política e 5.,2

IV

EMENDA lP00423-3

REL~

TOR, NO ART. ~ ..:3S~

J1 - Prevenir

e 049

A

mentar.
direção
como
os

Emenda

Se aos
dos

interesses

eleito, seria
seus

visa

próprios

melhorar

dezoitos o individl!:o
da

nas"

a redação , < bem assirt,
está

coletividade

apto para
nacional como

ilógico, desconhecer-lhe

compl~

intervir na
eleitor e

capacidiJdc para

gerir

JUSTIFICATIVA

,

~

Os IUlitares se e'Cüntram sujeitos a regulamentos

discipl1nares próprios Esses reg.Jlame,tos não Impedem aos m!
litares sub:ardinadJs o direito de recurso qU':l, obrlgatoriamen
te • são apreciados o=la hierarqu-ia sucessiva, em prazo compl
tivel I até o ultimo escalão d:) Coma.,::!:t •

050

•

Assembléia Nacional Constituinte

'1il2

Justificativa

EMENDA lP00427·6

\!l

Art. 4:E _ Ficam. extintos os subsídios e demais

pr';~~~~

HjLSOl~ ~lP.S,)H

CO'6TllU!NTE

tE!;;7ã!J

1i.reas

amento , a
Et.!i:NI).4 A)ITIVA

p~:t;l.

8II::IP~-)JETO.

ClDCQU,lÇA'J 00 TE:XTO DO

esse

OIS::>OSITIV,) EMENDAJO : § 212 DO AR!. 'tfij.19~.

programação

§ 1·
§ 2·

-

e a execcçâo de funções

metropolit;:mo. Portanto, nada m:::lis

Prefe.ttos e Vice-Prefeitos

benet'!clos atribuídos aos eX_Prtl'sldentes da República, ex ...Govern~

por •

dores de Estado e de ex-Pre ref tos Municipais obtidos: ee função do

I'Õ

exercício do cargo. respeitado o disposto no artigo tiJ, item XV,

p5licas de inte-

letra c.

Justo que os candidatos

por prazo de um ano,

em qualquer dos
.JUSTIFICATIVA

1un~ci.pios

Art

Metropolitanas são constituidas

para integrar a organização , o plane-

agrupaMe.ntos de Nuniclpios

área.

da

SuplSe-se a redeção que é sugerida para evitar

conflJto ee tceeeos, trata-se de Dera cClr.p8Uoili:r.a.ç'áa de artigos.

/'75

.

EMENDA lP00430·6

tJ
fi

.
• e a t1 tu1 a -aeaee
quando vaqa ser a pree,:hlda p0:;10 ace~

so do escrqvente C!Je es t Iver no exerciclo da

funçà:l.d~

subs t tuto ha rnls

~iison

Constituinte

Gibson

í

de 5 ( c íncc ) e-ras
EMENDA MODIFICATIVA
~,NOART.

Pr et enoe-ee COT. a cr cocs cêc , ec re scent ar 8J
texto dJ .....PTOjP.to • o direito já ex s t ent e na a t oe I co-rs t Ituiçã:l ( art. 2;)8 • Em~n;j'3 ccns t t uc cns I n Q 22 de 21J O" 62 )

PARA ADEQUAÇÃO

AO TEXTO DO A:GISPROJETO

;.'f
D.

J>e,' c.crrv~TI'lVr~1'

JUSTlF'}Ci:lTI\'A

í

í

í

Dê-se

a

seguinte

redação

EMENDA

:.

í

lP00433·1

,.,..- - - - - - - - - - , j r.r:~''''-----'

(JCpnstH:'Uinté CHBISTQVN1 CHIUPêQTA

aar cvedc n:l tIabalh':l d~sta Co....s tituinte 0'3 C<:>II'1l.$sãJ \13 Pcd;.r •
Ju:hciário e
inexplicavelm?'nte. s'Jprimido 01 ccmr s sêc re-ne-

''1

"ART• • -

Conceder-se-á

dat~

"habeas

"

t:....E.~.!.

__1

:

tlca
principio

O

'sào 19u'315 n-rant e a lei •

tn
t
QU-::
c,)mJ c a de r s cnemí e e p::jl.fdaj:o

Qnal

b~ll',

ee

re

í

o

,

de

t.oô

as

'

O ingresso na ativida:lt:! -raror at

rep rs t r e l c ar c"'coJ!
so pú'Jlico , Jgual ecs escreve-rt.es jur ane .... t accs , aos eanbrcs
do
P.

í

11

as sequxax

para

:I -

allpn8'll j.rridlcall;;.tp. esta n r e t e-ts ã-r
-

conhecimento

subtraidas

na

das

informações

:referências

a

concessão de ~ ~ se restringirá

sos de

Ministerio Público, aos Dele:;pdos ee Policia, aos Magistrados.
etc ,Dara ccaí s se exig! o cc-tccr sc pú'Jllco, na Drl.IJ'~lra jnye~

o

e

eaeaj am

informações que não

problemas de segurança

tidJra , têm o jlreito de ascendência na carreira
Como exemplo p:l1~"':lS citar o .3..1i2 SJ~stituto asce-io eet.e

forma da

lei;

í

:Infornações

"'J-

tuto a Prom:ltor e a »roe.... rader , os a:lyogados e os rn~lTlbros d:l
nisterJo PublH:o, têa asseg.rrado li aí r e tc de ocur-a r en o
cargo
de DesP..'Tl!:Jarga:lor • Todos os brasileiros tem o re i t o d:. eees so e a

das ã

í

como

í

ee s alto cargo de sua car re tr e , QJ':!r nar a,tlg,Jld:l:le ,
Quer
Dor ner ec me'vto ,
E rres te ônom;nto en c.re o c Lamc r g-;r<31 lI"l:tÕ'-; U"'~ car t e •
Constitu:lonsl aj Jcer s eda na J.gl.Hildsdo; ee cr re t cs , nada 'Tl3J.S '
j.Jsto Q.Je se ms t Ltu.í r o d l r e Ltc ce reaer cerre. re c er a os e>~ri
í

segurnnça
se

do Estado

devem

apresenta o texto do

abrangente , podendo vir

a

J6M!projeto de ConstJ..tuição ~ da cceuesêc de SistematJ.zação

ligados' aos

passam a vigorar com a seguinte redação:

5-3fõ.

-Art. iII!i!. A tolha de salários é base exclusiva

de natureza
ser

milit.ar e as volta-

preservadas • Da

anteproJeto,

e

vago e

maneira /

..

que, do

da pela União destina-se ao Fundo' a que se refere este aE:. II
tigo e aos serviços sociais a t:!:ue alude o arti90 anteri-

or.

'IW

EMEI'IDA lP00431-4

I:J

Nilson

Constituinte

,,

I
l

.

Art. CSI. Todas as contribuições sociais e~!stentcs '
eté a data da promulgl;l.ção desta
passarão
a
.integrar o Fundo Nacional de Seguridade Social e os ser\2:, [
coa sociais autônomos a que se refere o art. ~~

C~nstJ.tuJ..ção

rr7~~;':J

Gibsol}

'.Eu ..o'.o..".lo'&~I.o"'".o
Comissão de Sistematização

~

t

fGV";7B!]

I

EMENDA lP00428-4

CONSTITUI~TE

NILSJN Gt?8SQN

JUSTIFIC1\cJi.o

,LC....."O ••ulo'fule..,..lo _ _~.-

[B

_

1'-",- eo ovJ.rfWIC{I1"Ii...

-COIHSSAO De SlSTEtoMTIZAÇAO

EMENDA ADITIVA

DO 'I'EXTO, REFEI\tN'I'E

ç1i0

1aEPROJ9ll~' PARA

AO

ADEQU~

•

I

91- .;,.
o § J':l d.) Art. iD

§ O?

S J

/3az6

O

~roJcto de Const~tuição, nos art1.90S acima ra!~

dest1.n~-se exclusiva e obrJ..ga.toriamante ao Fundo a que se referem c§.

EHêNDA SUPR!::SSlV.:l PAR" AiJEQU.iÇAO AO TEXTO 00
NO ARi. ,J:Ii ~:t.
Sup:-ima-s~

Diz

ridos, que a folha de salários é base e,.:,clusiva de Seguridada 50c1.11
e sobre ela não poderã incidir qualquer outro tributo ou contribu:L ção. S, ainda, que toda contribuição soCJ..al instJ..tuída pela União

AO Al\T. M:I!I, ACRESCENTANDO-SE UK PAR!

GAAFO :

..tm!IPROJETO

"PAR1i.GRAFO

defini~

arquivados todos os

mesmos

não esteJam.

mais

nO exercicio

'Esses serviços Soeiais Aut.ônomos: que são as
ent.idades
SESC, SENAC, SESI e SENAI há mais de c;luarenta anos' têm detnonstrado a
su~ c'f'iciência, ..l.mportância e grandeza para o bem-estar social do ·tr.:!.

ao .mandato " •

balhador..

In':!xiste noe;::essidM'e d'3 fica:- r.agistraja a 13:'t-

Justificativa

CF.!Ção do Território d~ fernanjo d'3 "loronha
€'1l rela"ã:l ao número d'3 D~po"lta:loJs pn Estaj() ou Dlstrlto Fe.,jusl, Q'Je p.legerâ·
Quadro D~putajos • Ora, a :(::1I1l1ssã~ da O=ga1haçâo di) Esta!!) •
a'rüv~u EM~NlJA Q'Je viSEI a ;xtinçã" dI) Te!r1 to:,io d,~ F'erna"'ld.' •
di? N!)ronha , P. , conseQ'Jg'tempn~e , a RE INCORPORAÇAO do; StJ3 áre a:l Estd3~ d'3 Perna'1lbuco • De efeito,. não ocorr'3rá eleições'
para O'3Pu';.ado •

A manutenção dessas entidades se fa:t

ã cUlita da arrecada-

ção eompu;J.só:ria do empresariado do comércio e da indústria estabeleDevido à arbitrária

norma

traduzida pelos governos revolucionários , o
perderam

substancialmente, a

cido em lei, não

constitucJ..onal, J..!!,

imunidade Parlamemtar • Especialmente,

nos casos de procedimebtos criminais e

sistemãtica

sa

da Câmara

rdepect.iva ti'·...~se a iniciativa

nESO~'

rio PROJFTO DE

Creio que,
Estado
quer

rnandanl10

foi alterada pa-

após

de

Direito,

não

cabe

ação

criminal

contra

a

anistia e a
mais

quem.

ç

de oCereccr ao PIE:rii

susta~darr.Qnto c;,~
restauração

o prosseguimento
Ou

d~

procLsso \
do
qual

foi Parlarnantar •

ac~rretandõ qualque~ ônus

para o trabalhador.

Por outro lado, a gestão dessas entidades se dá
através
dos' $eus Conselhos N~cional e Regionais, nos quais têm representa ção os empregadores e os empregados, via as respectivas confederações
e federações patronaJ..s e dos empregados, além de representantes
da
Prev.idêncJ..a Soc.1al e do l:Iil1istério do Trabalho.

Deputado e' o Senador /

ra que o processO pudesse ser imediatamente instaurado e somente a U.=.

I

!
I

Ds recursos trans.feridos a essas entidades constJ..tuem fo.!!
tes para custear um grande númelo de benefi.cios aos t.rabalhadores nc

campo da al;Lnentação, edu~ação, ~ultura, s~úde e lazer. são restau rant.es, escolas de formaçao e especializaçac prcfis:s.ional,
centros
de atividades, postos de vaCinação e colônias de férias espalhados: em
todos os Estados da Federação.
A iniciativa privada, nesse campo, tem se mostrado eficJ..e eficaz. Nesse sentido, é preciso que uma voz se levantE',
en
prol dos trnba1hadores c da própria col'lu.iC::da, "l. ... e poderão f;LCil;L ,'i:!
)udicados, - se os ServiçoS Sociais Autônomos do Comércio e da Indústri<1 vierem a se extinguir ou perder o seu cunho de entidades pri.v..!

ent~

comissão

de

Nilson

Gibson

Sistetmtf -acân

~

das.

lC",oN~n"'.lç.o

EMENDA

ADITIVA

~ea::;~~l·~O

art.

PARA ADEQUAÇÃO

ri(

§49)

Não se pode permitir, assilll, a extinção sumária de inst~
• tuições reconhecidas por seus méritos na área da educação profiss;L~
nalizante e da formação de- mão-de-obra especializada.

DO TEXTO DO .MI'MPROJETO

EMENDA lP00432-2

•

fi JOS!

"

}.2. .....~
Acrescente-se

parágrafo

ao art. 6

, com a seguinte

:E incoJl.cebIvel mesmo a sanha estatizante de alguns Cons-

lU IZ ,iA IA

tituintes da Comissáo da Ordem Social que, tenho certeza, não enco!!
"tra apol.O de nenhu:m dos l1lilhões de trabalhadores fOrMados pelo SE -

r~

NAl e pelo 5ENAC ou assistidos pelo SESI e SESC.

'''''''"",~----------,------,

dação

"§ 49

- A obrigatoriedade
Reglão

de

d~micI1io eleitoral na

Metropolitana paka os

Prefeito e Vice-prefeit.os
ano,

em. (J,ualquer

dos

canpidatos

I

A redação desses dispositivos, aprovados pelo antepr0.?5t o
de constitui.ção, se mantidos nos seus textos, constituirão mecanis mos destruidores dos Serviços Sociais Autônomos ..

?roce.ssos crindnais em curso contra Deputados e Senadores, ainda que
os

JUSTIFlCATIV.\

I
I

tes artigos.

~

São

ONICO-

.......

11 •

Constituinte

II

:~g:: ~~:~~:.;~::.~~~:::~:::~~ ~~~::~ :.:::~::~~ I

e)"trenamentc

gcglobar aquelas inforfl\;JC;:õcs

àa

ds J.Jstlça

PJ

I
:
I

Seguridi!de Soc;i.al e sobre eae não poderá incidir qualquer I
outro tributo ou contribuição, ressalvados os serviços 5 2 \
ciais autônomos criados por lei zeaeeea ,

í

Y~ntFls

I

'IJi-

nacional

público, podcriU.!Y7'·ir a COl"f'rometer.,...-a...[cgura·nc;~ ~':, !:!""~d-.

coniS.io

3~). ....

O àrt. ~, o paragrafo unacc do art. Mil' e o art. ~ de

Justificativa

a Juiz Titular, t:! , nrcpre ss Ivaee-rte a Juiz o e Alçadi , oese» barg3dor e Ministro se r r ibcne i s s rcer cre s i o Prono t or suast a-

_Hno'''''OT'~.'~l:O

3?'
•

aos c.!

I

EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EIo'ENDADO: Art. t!lre -Lj ?

~

A supresssão de beneficios sociais inegâv-eis, bem assim
a e:x:tinção de entidades que há quatro décadas têm mostrado excelente desempenho, serve a outros propósitos, não aos trabalhadores.

ã

por prazo de
Munici.pios da área. ".

,!'!>.z
Inclua-s~l'0

artigo <4M, a expressllo ••• , respe.!

todo o disposto no artigo "S, ltelft XV, letra c.

Sala das Sessões,

de

de 19&7.

Assembléia Nacional Constituinte

I

~---------~T-'rTÜrÓm":tX~IO======~:::===~
CAPITULO VIII
DO fND10

"(2."

PROPOSTA

\:i.

' " " . - - - - - - - - , r.r-'''''''"--,
J h.D.C.~

tuí nt e SIQUEIRA CAt1PDS

) C?Ciõ~fifJ

ao Artigo

9'1

do

3J do ~projeto

projeto.
passa a ter a seguinte redação-

••'0"~I1I'oc'Ci.
lYy

Dê-se ao cepue do ar-e , ~. a seguinte redação
Art. 143 - O l'rl.bunal de Contas da União, C01l1 sede
no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, auton.Q.
1l11a orçamentária. flnanc:.eil"a e aênma scre tava , ten JUl"l.§.
dição em todo Pélís.

JUSTIF;:CAcno

-JUSTIFICATIVA

No texto atual, não fIca claro se se trata de mor-

te do servidor inativo ou de ativo. Por essa reaãc , a nossa intenção
é esclarecer este primeiro ponto. ~
O termo técnico "remuneração" compreende o vencimento, as graU rfceçaes e as vantagens do servidor Como está no texto, há uma redundância, pois as gratifIcações e as vantagens Já estão
incluíd!ls na remuneração.

_

do~roJeto

encontra-se:

Todos são igua1s perante a Const1 tudeão , a Lei e O Estado.
vIII
$2
~~G"> kcL.../
Por sua vez, '1-0 dncasc it> do artl.go ~-abeleee "as eerr~das pelos ínho-s-;-q,ac delE15 telão posse peIUlalleht~ e \1suEru-

E mister, pois, fazer uma compatibi1!za~ãO de Lfnguagem:}; no texto const1tuc~~nal",ro que tange a~ Art ~ inciso V,
Art.
inciso IX, Arts. Cf e a, nos quais a palavra "remuneração"
é usada Indistintamente para caracterizar vencimento e para carac.terI
zar o todo, isto é, vencimento, gratificação e vantagens.

A presente emenda objetJ..va emprestar autonomia orçament!
ria. flnancelra e adml.nlstratl.va de molde a assegurar a independê!!,
cia na flSCall.zação dos r-ecur scs públicos. cuj a ccmpet êncaa const!

tucacnaf lhe ê

D,

t:o..-4x lusho das Izquezas uatuxais do solo e de todas as
t1til:tdades
neles ex'steJ1te3,·'.~~~"'t,..,,~.·
~

No entanto, o artl.go UI2, como proposto no ~proJeto M:cc
a
ompat1bJ.lidade ac me ressaltada por téabua.r- o usufruto exclusivo das
l"iquezas naturais do subsolo aos índios-,er~ ~ ~ ~
ê

~...:;~~

defer ada ,

lt.d.lO'cel".sl./I~'c ••n..

to--------,

COMISSÃO DE 5ITEl>!ATIZAÇÃO

I~
A palavra IIvenc).~nto" está tecnicament7,1 gorreta no
A'5:~' i:t, inc::I~os VI e XI'4'~o2Art
_, 1n~sO- IIl, no Art. J$,lnciso
)IPf, at Inea I~" •. no nr t , W e no nr t , ~, inciso II.
A Introduç~o da palavra "proventos I' é necessária
pcr qce este instituto e erõor s c dos inativos e para Que não hajõ Int eroret ecêc er r õne e _ouentc a um assunto de e} evada importáncia.

Assim sendo ve ra faca-se uma"bompatibill.dade entre as duas normas

1'->.:;

í

•

JUSTIFICATIVA
ancãsc 111, alJ.nea a).

l:J const

~

Art. i'lt - O bene rfcf e de pensão por morte, do servidor inativo ou ativo, c::orresponderá à totalidade dos proventos ou
vencfnent c , gratificações e vantagens pessoais do servidor falecido.

viais, ressalvado o dJ.re1to de navegação.

No artigo

EMENDA MODIFICATIVA

1U'e!"".""c.;lio

"fI

Art. MJI' - As 'terras ocupadas pelos Indios são destinadas ã
posse permanente. cabendo-lhes o usufruto excãusavc das riquezás
turais do solo, das utilidades nelas existentes e dos ~cursos
flu_

,-2

EMENDA lP00441·1

SIS~~~;;;;~~·~~m.""~-------...,J ~r.~

O "ceput" do art.

Art. 4Si! - As terras ocupadas pelos índios são des tanadas ã sua
posse permanente t cabendo-lhes o usufruto exclusivo das ruqueaas
turais do solo e do subsolo, das ut1lidades nelas exas tentes e dos ~
cursos fluvius. ressalvado o direi to de navegação.
~~5

COMISSno DE

rY~~~o~

_ 051

IV!!

Acrescente-se ao art. 1*8", o seguinte parágrafo:
_ Os Conselheiros dos Tribunais de Contas
terão os mesmos direi tos, vencimentos,
vant!.
gens, prerrogativas, garantias e irr.pec1iment:os
dos Desembargadores do Tribunal de Jus tiça do
Estado.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP00438-1

tJ

"''''

-,

J CONSTITUINTE OCTÁVIO ELisIO

fCo;;~iiQ

l§Uõ1flI]
EMENDA SUPRESSIVA
Y?-3
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO . . .

r.r-----------1UTe'~~n",..;...

~~-

A proposta em tela obeJt1va reafirmar a equiparação e11
tre os Conselheiros dos TrJ.bunais de Contas e os Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado, a exemplo do que se dá com os flini.=:.
tros do Tribunal de Contas da União e os l'linistros do Superior 'l'r!
bunal de Justiça, na conformidade do artigo ~ 1,/').

~~~~~~~~~~~::

supr rma-se do

~projetD

~-!-.J'

o Art.

~

das Disposi-

ções Transitórias.

Art.
••.•••••••••
• ••.••••••.••..; ••.••••••••. ,
§ 29 - A exploração de 'raquez as minerais em terras indígenas 0- ~
brage ã destinação de percentual não infenor ã metade do valor
dosl
resul ta dos operecãoneas ã execução da política indigenista nacional e
a prcg'reaas de proteção do maac ambiente, cabendo ao Congresso Necao- t
nal a fl.Scaluação do cunpr-ânent.o da obrigação aqui estabelecida.

conrssxo

DE SISTEMATIZAÇJ\O
~U'.'o/VlIT""A~i.

JUSTIFICACJlO

Não se trata de ma·téria cons~)~c::ional. Além disto, entra em choque com o dispo.5"'Ii>.s:o no Art. ~ - inciso V.

.

_.LN~J!j)1

Inclua-se na letra "b'~ artIgo i:Q!o: "os
ücnsetheaecs
dos TribunaJ.s de Contas dos Estados, do D1Strito Federal e dos ).(.!!.
nic!pio~".

PROPOSTA
Nova redação.
§ z e _ A exploração de rJ.quez<l'i nme raã s em terras l.ndígenas
0bnga a destinação de percentual na forma da lei para a execução
da
pcj It rce mda geru s ta nacaonaâ e de programas de proteção do meac ambr .
ente. cabendo ao Congresso Nacional a fl.scalização do cumprimento
d-;I
obngaçâo aqua es'tabeãecade ,

Suprima-se do item I. do artigo
selheiros dos Tribunais de Contas local".

f

15.z

~a

expressão- dos Co!!.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

~G do ~proJeto assim estabelece:
"Ao proprietãr1.o do solo é assegurada a pnrtJ.cipaçâo nos result!.
dos da lavra. na forma da lei".
Todos os nac aonaa s são iguals 'oe rant;e a Constl.tul.ção, a leJ. e o
,z
Estado (Art ~, lII, a) do ~proJeto), mas, o ~índio erbcxc. não s ej a
propr re t.iir-ao, contudo POSSUl o da-rer to de posse permanente e o usufl"!:!.
to dos bens na turaas , Portanto, vers srca-se que a participação
nos
resultados das explorações das 'r aquez as minerais de s t anadas ã execução
da polftl.ca and i gena s t.a nac a cnaã e a programas de proteção do meao a~
bâent.e , ê matéria a ser regulanentada em lel. e'rdanâr ra ,
O parágrafo 1 I) do ar tagc

cor.p:SSÃQ DE SISTEHATIZl\.ÇÃO

I

no"""n""o'lo_---_--_----,

~

J'{S

Acrescente-se ao artigo ht8=, o séguinte parágrafo:
§
_ O niÍJnero de Conselheiros dos Tribunais de COntas
dos Estacas ê fixado em 7 (sete) e do Distrito Federal
e
dos Municípios em no máximo 7 (sete) e no mínimo 5 (cinco).

As presentes emendas objetivam adequar o foro e )ulgame!!,
to a que Eacarum suj ea tos os Conseãbe rrcs dos 'l'r rbuna a s de Contas
dos Estados. do Distrito Federal e dos J.lunicíploS. de molde a ma!!.
ter coeren~t_e--º-2!iEE~p~o ae equ apa r-açâo em relação aos DesembaTg~
dores dos Tribunais de Justiça.

JUSTIFICATIVA

A fixacão de número de Conselheiros dos Tribunais
de
Contas dos Estados ;ropit;:ia a perfeita hannonização dessa
condição
entre os Estados, o Distl':~to Federal e os Hunicipios da
rederação,
evitando que se crJ.em disparidades inJustificáveis nessa matéria

COMISSÃO DE SITEMATIZAÇAO

1u.e"un"...;ie

,

1Y'1

Acrescente-se ao art. Ja!8, o seguinte parãgrafo:
- Os Conselheiros dos Tribunais de Contas
terão os mesmos direitos, vencimentos,
vant.!
gcns, prerrogativas, garantias e irrpec1imentos
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP00440·3
r.r-----------1T·i~ÜLÕlCi;~'------------,

('J

CAP!TULO VIlI
DO

fUDIO

"fÚ

Al"t. ~ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S 1° _ A pesquisa, lavra ou exploração de rninêrl.os e o aproveit!!.
mento dos potencJ.al.s de energia hl.dráulica de que trata este
artlgo
dependem da autorização das populações indígenas envolvldas e da apr.2,
va,õo do Congresso Nacl.onal, caso a caso.

- - - - - - - - -- - - -'- -PROPOSTA
- .. - - .... - - - - - - - - - -- - - Suprimir O parágrafo 10.

JUSTIFICATIVA
3M
O parágrafo a ser suprimido conflita-se com o artlgo ~ do
proJeto que por sua vez normatiza o assunto, para todo territórl.o nacional. explicitando o Poder adequadó. conforme abaixo tl"anscrl.to:
.<>8
!lArt. ~_ A pesquisa e a lavra dos recursos ml.nerais, bem coroo
o aprovel.tamento dos potencl.ais de energl.a hl.drã'ulica, dependem de al:!.
torizacão ou concessão do Poder Públ1.co, no interesse nacional, e não
poderão ser transferl.das sem prévia anuêncl.a do poder concedente. ".

A proposta em tela obejUva :reafirmar a equiparação e!!
tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Esi:ado~ a exemplo do que se dá com os M1.ni.=:.
tros do Tribunal de Contas da união e os Ministros do Superior Tr!
bunal de Justiça, na conformidade do artigo'iiitjo. f'15".

Constituinte SIQUEIRA CA"POS

f!l
Acrescente-se ao parágrafo 19

~

IV"

do art. 2Blt, a

e.pressão, "direito?1" vantagens· o ficando o paclgrafo

se
aj;

sim redigido:

§ 19 - Os Ministro.• zessalvadas a não-vitaliciedade na h!
põtese do e~rcício de mand(lto, terão as mesmas garantias, direitos,
vantagens. prerrogativas, vencimentos ~ imI?edim~ntos dos
Ministros
do Superior Tribunal de Justiça e sOll'ente pederao aposentar-se
as vantagens do cargo apõs cinco anos ~e efetivo exerc!cd.o

EMENDA lP00445·4
t:
Constituinte SIOUEIPA

'"".,----------"
CAMPOS

.

f'lpo.'o"."c'~.

C-..e

:

COMISSÃO DE SrSTEMATlZAç1\O
nuo'"".."OCAClD-

,

IY'

Stlprlma-se do E!E.!!!:. do art •• )5;i, a segúinte
pressão: "no que cobber".

e,!.

JUSTIFICATIVA

Objétiva-se com a inclusão das expressões
"direitos e Ya!!.
tagens", assegurar na sua plenitude a igualdade dos Hinistros do TeU
aos Ministros do Superior Tribunal de JUSTiça.

I

iV9

A alteração produzida no ~ do artJ.c]o la. v;1sa. ~
tar a igualdade de tratamento na organização dos Tribunais de Contas
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios.

052

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA 1P00446·2

tJ

Const.!tu.!nte SIOUEIRA

EMENDA 1PÕÔ451·9 ,

CAM;';;~

['J
~

COMIssÃQ DE srsTEHATI ZACÃO

"n"M""""-----------'

~

['J

Acrescente-se ao artigo l2flS., o seguinte parágrafo:

nu."l(J/cclIl.. io'"uleo..... ~

-,-

lUl'fNl1l'",a;IO

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o artigo.-i!fiir e seu parágrafo.

_ O númerO de Conselheiros dos Tribunais de Contas
dos Estad.os é fixado em 7 (sete) e do Distrito Federal
e
e

Os ex-Pres ícentes da República, ex_Governadores e
ex-Prefeitos MunicIpais como decorrência do exerc!cio dos :re~
pectivos cargos adquiriram um novo "Status" e aos quais são d~
vidas respeitosos tratamentos, pane que possam sobreviver co!!.

JOSTIFlCATIVA

A matéria tratada neste artigo não é pert!
nente no texto constit~cional. Deve ser, 4POis,
transferido
para a legislaçãõ ordinária.
A constituição em elaboração deve
conter
em seu texto apenas assuntos que lhe digam respeito. Não d.=

JUSTIFICATIVA

A fixacão do número de Conselheiros dos Tribunais

"'1'1- ?-

EMENDA SUPRESSIVA.

§

dos Municípios em no mâxir.lo 7 (sete) e no mnimo 5 (cinco)

e
deeafs
•
benefIcios 8DS ex-Pres ídentes da República, ex-ücvej;
nadores de EstadQ _ e , ex_Prefeitos Municipais, obtidos em fu!!.
çlo do ex"trcício do' cargo.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

~

/'17

y~.z

Art~ _ Fica assegurado o peqe-nent;c d~ subsídios

DEPUTADO ssoc VIEIRA

de

COntas dos Estados ;ropicia a perfeita harmonização dessa
condJ.ção
entre os Estados, o Distrito Federal e 05 nuniclpios da
Federação,
evitando que se criem disparidades inJustificáveis nessa matéria.

dignamente.
O Múnus desempenhado por cada um deles merece d~g."a
recompensa após o término da respectiva investidura pública •se.!!
do assim imperiosa a recepção dos subsIdios propostos.

ve descer ao nIvel de estabelecer pensão p~ra trabalhador r.!!,
ral.

EMENDA 1P00456·Q

I?
I?

COf.lISSÃQ DE SISTEP.tATIZACii.O

FERES NAOER
~U'-'CC1"'""fS"U"u"

COMISSÃO DE SISTEJ:IATlZACÃO

_

Acrescente-se ao artigo

§

~

D1ENDA HJDIFICl\TIlJA N9

o seguinte parágrafo:

~

flt,

_ O niímero de Conselheiros dos Tribunais de Contas

DA CRDEJI SOCIAL

~projeto

DA EDU\:,\çÃiJ E CULTURA

CApilULO 111

--lo":'

·-Art:-••• - O ensi'ho é·livre

JUSTIFICATIVA

COntas dos Estados propicia a perfeita harmonização dessa

o ministrará. sem

de

A ccetretecêc de enpre..sas prestadoras de serviços especiallla.dos -een sido

t:ondição

~undida com a locação de

entre os Estados, o Distrito Federal e os f1un!ci:pios da
Federação,
evitando que se criem d~sparidades in)ustif~cãve~s nessa matéria.

I

DEPUTADO JlNQC VIEIRA

tJ CQMISSKo pe

SIST;;:;;C;~'\L~'_""_"_'''_'''

~

' I Gii~1JW

lUTllf.UIl"",~çio

~-----,

Suprita~se d" artJ g~'"

EMENDA 1P00453·5

!!J

1:., '4 ..

Supervisão de qual

I

~i9nifica

ingerência

na

prj;pria comunidade e ao usuário.

~

('l

lx~í;r::.:·~ ç'j.

_
do item ~do ....wprojeto a redaçao abaixo:

fS'~~"-:J
I· (Çio';-;s;J

FERES NADER

('l : COMISSÃO

11 a) direito civil, cccerereí., penal, agrário, eleitomarlttmo, ae~tico. espa::ial, processuaJ., do
trabalho e uroan.1stico, diretrizes e bases de ocupa ção, use do solo e desenvolvimento urbano e r;gional. •
e normas gerais de direito financeiro. tributario
e
de execuçÕes penais; 11

I

..

ffi~

n ••

.u:.I_fCa....Ie/.u' ...... U ..

DE SISTEMATIZAÇÃO

EKENDA SUPRESSrvi\.
~!tulo

JUSTIFICATIVA

Da Edacaçâo e Cu1.tura

.

3 .. :3

Retirar do art.. a!M (caput) a palavra púb11co· e red,!
glndO-o assim.;
»~
-Art. ~ _ O dever do estado com o ensit'l.o efet1varIle-á mediante a garant:La de; • a a -

.

Este assunto está diretanente ligado à problemática urbana. O disposl

~

tive que aqui sugerilrr.ls :foi aprovado na Subco:nissão da Questão Urbana e Trans -

porte, da qual :faros Relator, e mereceu o ~ dos ilustre;; ~emb~
~
cceassâc da Ordem Econômica (art. 23, item V, a1!nea d. que da a Uniao ccepeten
cia para legislar sobre direito urbanfstico, diretriz'ês e bases de ocupação
usq do solo e desenvolvirrento urbano e regiooal).
, '

O assunto, desta maneira,

já

e

:foi aprovado em duas es:feras de decisão

da Assetrbléia Nacional Constituinte. sendo razoável. assim, espe~s
integre o Woprojeto da Can'ssae d e sistematização d.>.. ~r.

Y39

XX

Da Ordem Socia1
Capítulo J:D:

o que se propÕe. na presente Emenda. é a mpl1a;ão da
ecrrpetência legiferante da União para incluir sua capacidade de legislar sobre
diretrizes e bases da ocupação, uso do solo e desenvolvimento urb<:no e regio -

--:,

lcuefllls",... ~i.

o dever do estado é o de minutrar ensino, de acordo
com os meios disponiveis. mais convenientes e possiveis, com. o I:Ienor gasto e a obtenção dos melhores resúltados. Por 1sso, não
se

que

e seus ãncãscs e p.!

r&grafo~.

deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada. momento
e em. cada local, a forma possível e mais conveniente.
JUSTIFICATIVA

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não ~es
trlt1va e discri!Dinatoriamente com o ensino público apenas a

A cr"iação de novos Estados (Santa cruz,Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós) acarretará despesas que a
Na9ão não pode suportar no momento, mormente quando está vivendo crises financeiras sem precedentes na histõ:t;ia.
:e de ressaltar que, salvo melhor juízo, ~'
criação de Estado deve ser tratado em lei complementar e não
por via de Constituição.

~------_i---1UtOf~U'l""'&Çh,-------

~eprtulo

DEPUTADO E"OC VIEIRA

DE

i.----

.~ld.III'.o"" ••• ',ul......

SI5TEHATIZACÃO

SUPRESSIVA.

I pr;;,~''''~
~

..

~ t.~

I êoL!O'::f.ffi J

<1l1l
suprima-se o artigo 46ii e seus parágrafos.
JUSTIFICATIVA

A transformação em Estado, por via constii:ucional, dos atuais Territórios Federais de Roraima e Amapá
não atende a tradição· brasileira. Esta pr!coniza a via
de
lei complementar.
A nova constituição deve abrigar
gerais, permanentes e duradouras. Deve, quando 'muito, definir os critérios essenciais para a criação.de novas unidades
territoriais.
Ademais, a Nação vive, no momento,
crisê
fJ.nance1ra de grande monta, seJa no plano interno, seja
internacional, onde sua dívida é impagãvel.

t.

-.

-,-(~~~.cente-.e ã Subseçio r r.r , da Seção VIII. do
do ~projeto de COllstituição. o seguinte dispositivo:

EMENDA 1POO458-6

t:

fERES NADER

PDT

'!Lei Complementar defin1ri os percentuais
mínimos dos orçamentos anuais e plurianuais da
União. Estados, Distrito Federal. Territórios e
Municípios. que. serão cons1gnados para a compra
de terrenos urbanos. destinados ã populaoção
de.
baixa renda".

t:.MENDA 1P00450-1'

EMEND.~

n..L~k~'-"~~~"':"

op1iC3'ii? de "c .. has

-rea,

DEPUTADO ENOr:: VIEIRA

COMISSÃO

-

EMENDA 1P00457-S

.. ~ ,
De-se a al1nea

tJ COMIssÃo DE Sr$T;::;:;;;;~;'U' eeM'''b---------'1 [lQTiõtMl

(!J

legislação do ens lne ;"

Doputádo JosÉ ULISSES DE OLIVEIRA

e seus parágrafos.

EMEI'lDA 1Poo449-7 1

~

do:

cursos e fiscaliza

JUSTI F1CAÇÃO

~.

~

credenciam~nto de.

orgsni::.ação did~tico-administra.tiva, sendo que deve competir

Por outro lado, as finanças do paIs não s.!:!
portam gastos com criação, instalação e funcionamento de novos Estados.

Suprma-se o artigo

incietiva privada quo

Poder Públ Ice, saivo para 'fim

O-pac:.ã.sref-n- e..st.ã...:.des-loçyd~o=386.-qu~a

Entendo que a criação de novos Estados de.... ser tratado em legislação complementar e não aeeevês
de
~to da Carta Constitucional.

EMENDA SUPRESSIVA.

pelo s!,

hoje exasterrres , sem falar no grande níúrero de enpresas de vígJ.1âncJ.a. e seguronca, regulamentadas pela lei nO? 7.102/83.

JUSTIFICATIVA

~

cu~primento da

'ção do

~3l' ~

EMENDA SOPRESSIVA.

tJ

mão-de-obra e tal confusão de ordem mterpretativa

à

*

e mmtrtenção há um milhão e trezentos mil 'trabalhadores, que cec-resenta , f~
NO desempregados se houver proJ.b~ção do func~onarnento das cancc nu.l empresas

Desta forma, errrerdcnos que a matéria deve ser vista cem cautela. visan:!o
não causar incertezas e inquietacão social.

f!:~""=J

ing~rência do

autori::.ação, reconhec'im:nto,

• pode cauSar' prejuízos para múmeros trabalhadores. sccente no setor de l:inpe.:a

EMENDA 1P0044S.91

:>~y

Subst:ituir o Pal"áSl"afe Onico de Art.
9uintc~~

JUSTIFICATIVA
A fixação do número de Conselheiros dos Tribunais

IX

DEFUl'AOO:

Dê-se ao inciso
do Act.
do
de Constituição da ceaissão de 5J.Stematlzaoão. a seguin~e redação
ProJ.bíção de .intermediação rem.merada de não-de-obra s cca ~ exceções rem!,
lamentadas por le.l. ordinária.

dos Estados é fixado em 7 (sete) e do Distrito Federal
dos Munidrpios em no máximo 7 (sete) e no mínimo 5 (clnco).

['J

BSt'ffijfi"YAio---~-------~

TilULO

JV9

01/07/8

-!

lUTlfolUSll'ICf,(i.'

EMENDA ADITXVA

.lus'tific:açâo

'rltul0 ri

A presente Emenda tem 'por objetivo incluir. no
~proieto de Constituição. dispositivo ãprovado na Sub~omu;:são da
Questão Urbana e 'transp~x:te(art.79) e na COllll.ssio da Ordem Ec:onâelica (art.. 27).
Consilfe.ramos fundamental a inclusão deste dispo
sitivo no texto const~tucional porque. para a vi:'abilizaçio da mora:
dia. um insumo imporcance. ê o terreno: "a matéria-prima da habita _
çio ê o solo".
A criação de. reservas de terrenos urbanos para a
consCitu1Ção de Um "llanco de 'reraas'"
uma necessidade. com V1SCas
• viab11~zar C1orad1a para, toda a pop'ulação de baixa renda.

Pa Ordem Socl.a1
capituJ.o J:D:

Da=-Educaçâo e Cu1b1rã

-srl

e

-5 29 - Ã-ta:ml:iia t.em o direito de educar os t!
lhos, de acordo co~ seus valores e princípios
de vida, e de escolher a inst.ituição enucaclona1 de sua preferência.·
..

EMENDA 1P00455-1

('l

Deputado

rr-';~~'-J

FERES NADER

I

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

.....

[Tõli~;~

EMENDA SUBSTITUTIVA ao ....proJeto . . Cons,t1tuição da
Cclltisslo de 5!stematizaclo:

.

AcJ:escer aô 'art:• ..a:1"I', como parágrafo sequndo, o
guinte:

JtJSTJ:FJ:CAçKo

Constitui direito natural da famIlia educar os filhos
segundo suas convicções, crenças principies e anse~os, utilizandose da escola que melhor atender a es;cs obJetivos. Ao Estado c~
'te A responsabil.idac1e de proporcionar-lhe os %!leioS e cond,tçõe. pa_

ra.

16S0.

'

II

054
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b) .;Juizados de Paz e de Menores, com atnbuição

ele vida, e de escolher a instituição
nal de sua preferência..•

de

habili ter e celebrar casamentos e de orientar menores.
O dispositivo acima proposto foi ançlamente debatido a
Comissão temática, tendo CCX110 sido aprovado no seu relatório final (art.

JUSTIFI.CAcAO

:>2).

JUSTIFICACriO

Olegou-se ao consenso que a ação de órgãos estaduais e
federais no tocante à questão urbana deve ser supletiva e executada
diante convênios ccn as prefeituras.

Perante a SubcomlsslI... dos Municípios e das Reglões,o
Hustre constituinte Ivo CerSÓSJmo apresentou a emenda ng 2
C 0088-5, que pcrcitia a lei catacuc ; cr;'~r ':;.. .1.:'05
vunlcl

A emenda foI acolhida e Incorporada ao texto .aprov!!.
da pela Subcomissão dos Municípios e das Regiões.
O substitutivo da Comissão de Organização do Estado
o manteve, na integra.
Surpreendentemente, o excluí do Antep:t:ojetc o ReI,!
tor desta Comissão.

Além disse, essa reserva de atribuição faz-se necessária em vista da própria e natural amplitude da ccxrpeténcia dos lUlicípios
para legislar e atuar em esswitcs de urbanismo.

EMENDA lP00476-4

f!J FABIO

RAUNHEITTI

colide
COIll nenhuma oútra incluida no atual anteprojet.o, porque
f.;,
ca apenas facultado aos Hunic!pios, de acordo com o que di.§.
puserem 'a respectiva Constituição estadual e a lei orgânica
da magistratura estadual, criar esses juizados municipais,
que permitirão levar a prestação da justiça a todos os juri§.
dic1onados em qualquer região ou tIlunic!pio do pais,
por
mais remoto que seja.

"o Hunicipio tem Poder Legislativo e Poder Executivo;
não tem Poder Judiciário. Isto não quer dizer que não ,po.§.
sam as ConstituiçBes estaduais deixar aos Municipios o pr~
vimento, ou a organização juciciária e o provimento de ceL
tos cargos judiciários, mas tal justiça tem de enquadrar-se,
na justiça estadual, de Que é parte integrante e
insepar!
ver" •

mmIDA

FABIO RAUNHEIT'!'I

f!1

COMISSÃO DE SIS'l'E......
Zl.TIZACÃO

...Ut..,

__;
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EMENDA SOPRESSl.VA
~!tulo

ADITIVA

IX

Da Ordem Socia1
capítulo :In
Da Educação e CUl.tura

:cc

~ítulo

pc';;;=:J

f!lr.r
"U"Q'.rusTl'lCo.Çi&

~-"':

A norma proposta é de grande alcance e não

Por outro lado, não há nenhum impedimento de
ordem
constitucional ou institucional à aprovação dessa
Na vigência da Constituição de 1967, abordando o tema
professa Pontes de Miranda ( Comentarias à Constituição de
1967, tomo U, Pago )35):

Constitui direito natural da familia educar os filhos
segundo suas convicções, crenças prJ.~cipios e anseios, utilizap.d~
se da escola 'JUc melhor atender a esses objetivos. Ao Estado comp.!.
te a responsabilidade qe proporcionar-lhe os meios e condições para 1sso..

O parcelamento do solo urbano, mantido na alçada eecrc
sfve das prefeituras, é fundamental para a preservação da autonomia mmd-,
cipa!.

pais ou Distritais, providas por bechareis em Direito, com
atribuições de Justiça de Paz e de menores, para
habil1 t!,
çtlo e celebração de casamento e orientação de menores; e Jul
zados Especiais para julgar I mediante prccesae Qral e suea
:dss!mo, pequenas causas e Infrações penais a que se não c;
mine pena privativa de liberdade.
-

caueeeae-,

Da ordem Soe!.a1
capítulo J:D:

-

3'/-Õ

:Ret.irar do art.. 'Sa (caput) a palavra b'públieo· 4: red!
glndo-o assim:
-Art.. 379 - O dever do es1:ado com o ensino efetivarse-i. mediante li. garant:1a de: .....

ó'/A

Acrescer no artigo~, ·caput, 1:ado o direito de opção da familia~.

iIl

expressão: -respe,!

o dever do estado é o de m!nTStrar ensino, de acordo
com os meios disponiveis, mais conveniehtes e possiveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores Fesultados. Por isso, não
se
deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada. :momento
e em. cada local, a forma possivel e mais conveniente.
A obrigação do Estado é com. todo o ensino e não ees-,
trit:1va e discrj,minatoriamente com o ensino público apenas ..

b Estado democrático deve respeitar as crenças,
vâecêes e fil':lsofia educ.aciona:a.s da fal:lilia, não lhe i.mrlondo

instrução em choque co:n seus principios, pois constitu!- direito
natural dos pais a escolha da educação que pretende eeea seus f1_
lhos.

Impõe-se, portanto, a inclusão da norma,·'como
foi
aprovada na ~mlZsão 16mp...t.iça de ,Organização do Estado,
Projeto dól, Selllhlsãe ela si le~za~ãe.

...a1I/.ulC •• ,... ilI

~

,~u."""CI

(!J
coarssxo DE. SIST~TIZACÃO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nnv/Nlnnc&.;1••
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EMENDA SOBS1'ITO"r.t"VA

CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

'%'!.tu1o De:

l"

na

DlENDA ADrrJ:VA

Títul.o

EMENDA ADITIVA

.

C!aJ>,'Mo

íX

Substi\~a;se

Da Educação e CU1.tura

-rr-luJa

Acrescer ao art.. aB'6"" os seguintes parágrafos

-

29 e 39:

-§ 29 _ O sistema de bolsas de estudo não carac_
teriza repasse de veebae públicas para entidades
privadas de ensJ.no.-

_ til! facultado à üêear a de Vereadores emendar, alterar e

r!:,
geitar proposta de orçamento do Hunic:ípio r bem como a ·Inici.!!.
tiva de lei em matéria financeira que disponha sobre o patr.!,
m6nlo, respeitadas as normas de planos e orçamento
contidas
nesta ConstituIção". -

-5

e-ese-; 388 pelo seguinUiI
As empresas comerciais, industriais
e
agrlcolas são xespcneâveã,s pelo ensino fundamental e pré-escolar
gratuito de seus empregadas e dos respectivos depen';entes, a partir dos três anos de .idade, mediante a manutenção de escolas próprias, concessão de bolsas de est.udo' ou con~buição COtl o salário educação, na forma da lei.·

-Art..

.31J1

Inclua-se no ~ IV do ~ IV - Dos Hu
nlcíplos - a seguinte norma Que consta do subsLitutivo aprov.!.
do pela Comissão de Organização do Estado:

ordem Socla1

Capítulo :In:
Da Educação e CUI.t.ura

Da Ordem Social.
Capítulo n:z:

.=:a- -

JUSTIFICAÇl\O

39 - O valor das bolsas terá, co-mo parâmetro,

o custo de ensino de igu...!!.l nivel de qualidade o-

ferecido em estabelecimentos estatal eencêneee..•

,

t

preciso não duplicar, meios Pã,raa o:!;)tenção
dos
mesmos fins, aproveitando-se a rede fisica existente, para racionalização de gastos e otimização de resultados .. A bolsa de estudo
constitui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objetl-

ve,
JUSTIPICAç&)

JUSTIFICAÇl{Q
A Comissão de Organização do Estado

aprovou
essa norma que está incluída no seu anteprojeto, remetido à
Comissão de Sistematização r cujo relator a exclui, sem o
Pl!.
der fazer porque implica em alteração de merito,de vez Que e~
se norllla' restaura prerrogativa do legislativo Municipal, Ill~
tilada ~a lêgislação em vigor.

A bolsa de esecae constitui ajuda ao aluno carrente e
não ao eseebeâecaaenec de ensino. Vedar-se o sistema de bolsas discr1"mina o estudante pobre que só fica com opção da ,escola
pública
ou sea alternativa onde esta não existir..
O valor da bolsa deve cor,.;-esE,onder ao custo e~uivalen_
te no ensino públiCO, para evi.tar privilégio.

EMENDA lP00478-1

t!J

r1!isIO RMmHE1'ITI

f!J

CO\IISS~O

=-=-

tlo U L' ...." U ....W'IIIU., u ill

pE

SISTE''!hTIZl\,Ç!'O

_ ssf'ii'iiTiv;("
A matéria deve, pois, nos termos 60
Regimento
da Assembléia Nacional Constituint~r voltar ao Projeto a se~ t
elaborado pelo ilustre relator da Comissão de Slstematizaçao.

TíTULO

IX

DA CROEll SOCIAL
CAPíTULO 111
f!JCO'USSÃO

Constituinte GERSW MARCO!<lES

~

DA ECUi:AÇÃi:l E CULnJRA.

SISTE.~lATIZACÃO

J

~""=:J

I

Substituir o ParágrafD I1nico do Art. ~ pelQ D.!,
gu i nte art (-gol:

.,•..,,""....'''m''....' ' - - - - - - - , r-:r:-....;-;:;;;]
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EMENDA ADr.r:tVA
~!tu1o

fovOit0'J1

Da.

Ordem

Acrescent::'~:~~i~~e item VTT~ do art. íf do

-Ari:'.... - O ehsi·no e livre

'i::i.

ã

inciativa privada que

o ministra("B. sernlingerência do Poder'Públ ico .. selvo para fim

Soc~

capítulo

~rojeto

3S1

,...n/Nl'''1C&.;1e

EME'!'IDA lP00472-1

l"'
l"'

DE

d.

eut:ori:ação. reconhecimento, credenciamento de cursos e fiscal iz,!.

~

ção do cumpriment:o da legislação do ensino ..'"'

Da Educação e CUl.tura

JUSTIFICAÇÃO

de Constituição, no Capitulo dos Hunlcipios:

O parãSf'afo está deslocado no artigo 386 que: tr,!.
Ç/;,

"Art. G: .. ~.~~~ ... ~.~ •...•.•••.••••••••..•..••.... ~~.

Acrescer ao art...

3'1-1

s:r,

como .parágrafo segundo, o

se ...

~inte:

VJl- O parcelamento do solo urbano é de exclusiva
pet&1c1a do f.tJnicIpl0 ou do Distrito Federal.

~

-§ 29 - A fam1l1a tem o direito de educar os f.!,
1hos, de acordo com seus valores e principios

'te de apl icação de vcrbas ..
Supcrvisão de qualidacfe significa ingerência
organi:aç;o did;tico-administrativa. sendo que deve competir
própria comunidade e

410

usuário.

Assembléia Nacional Constituinte

Art.
A .lei orçanentáua da União, do Estado
e do Município fixará a despesa de pessoal, que não poderá
ser superior a cinquenta e cinco por cento de sua

JUSTIFICAÇÃO

de ~descentrall::ar,
constitui ajuda aa aluno e não ao estabelecimento de ensino. VeA bolsa de estudo, além

DE SISTEMATIZAcKo

dar-se a bolsa de estudo Impl ica impedir a educação de aluno
rente nos locais onde não houver escola públ l ea ,

'tUO/lUlT'rl~O

Os

inCISOS

minações, reserva de mercado e proteção do Est:ado às escolas
DlEhOAAllITIVA

COR

ft::ssionals, quando este deve ser dissociado de Instituições reli:

TiTULO IX

91 asas,

sem amp I i ar as cond I çõcs de acesso e a merhor i a de qua I I da
-

~ de, sem todos os n1veis de modo general i aedo ,

DA CRDBI SOCIAL

CAPiTULO' 111
DA EUCAÇA,O E CULTU~~

Acrescer we- arti90~ o seguinte

parã9ra~o

único:

EMENDA lP00483-7

t!J

"'Parágrafo único - O produto da contribuição
CO~ o salário educaçio·será administrado. em cada unidade f,!.

Deputado n!;SIO RAUNHEITTI

J r.r-pT·B"I'~~~

.

~

l.......-J

instituição criada -pela~empresas optantes, p!!.

(fera'?êI, por

ra atender a suas finalidades.
JUSTl FI CAÇÃO

t

preciso não dupl icar meios para

obtenção

dos mesmos fins, desccntra l eaendc a administração e

ep l Iea-

ção dos recursos, para racional i:ação de gillstos e otimização

de resultados. permitindo ainda que os recursos

permaneçam

na mesma regIão onde- são gerados.

EMENDA lP00480-2

!:J

pr';~;'=:J

FÁBIO .AUNHEITTI

JU5TIFICACAO
A própria Previdénc!a Social. conclama na
Expo_
sição de Motivos nQ 51, de 19 de outubro de 1986, que
se fez
acompanhada da mensagem nQ 725186. do Poder E"xecutivo t Que nfr!.
qOentemente recebe justos apelos por anistia de debitos e ise.!l
• ção de contribuições patronais por per te de instituições
de
amparo e assistência a carentes. menores, idosos ou excepcf cnaís,
custeados com recursos das comunidades ou com subvenções
de
órgãos públicos. Em geral. essas instituições lutam com grandes
dificuldades financeiras para garantir aos assistidos
padrões
mínimos de proteção, e se veém na impossibilidade de
pagar a
parte patronal das contribuições p.revidênc:iárias, deixando acumular débitos para com a pre~idéncia". ~ a atual Constituição em
seu artigo 19, estabelece que são imunes à tributação
aquelas
que se dedicam â educação e à assistência social.
-A presente emenda, visa definir, vez por todas. a
-quem alcança o esp.i.r!to da Le,! Maior.
..Ora. incumbe ao Estado, o dever de dar a educação
-em todos os níveis e grande é o clamor público pelo suprimento
desta lacuna.
Desta f.orma, não nos parece lícito onerar-se o e!!
sino com tributações absurdas, mormente as instituições filantrópicas de todos os gêneros, que funcionam como
verdadeiros
órgãos auxfliares de co,;p!eljentaç~c cas oeces s Idades do ensino
nacional.

r.r---::-:-::----:=_.'U".'O/COll"'ÃOf.lI.oo..,.dO
Comissão de SIstemabzação

tJ

rw;;7Nl
EKENDA

cação, "

ca ..

I e II do anteprojeto criam discri-

EI1ENDA ADITIVA -

'IX

Da Ordem Socia1
capítulo l:II
Da Educação e Cultura

Substituir·o inciso -I do art..

~2 pelo

seguinte:

• X - democratização do acesso e permanência em todos os níveis de ensino·.
JUSTIFICAÇJtO
JUSTIFICAçlia

A prestação de assistência judiciária, como instrumen_
to de acesso da população c:arente ã Justiça, constitui, na sccfedade moderna, dever-função do Estado.
Cabe re ....altar que a assistência judiciária, como garantia constitucional. vem sendo contemplada em todas as
Consti_
tuições, a contar da de 1934, exceção~fe1ta à Carta de 1937,
no
capítulo dos direitos e garantias individuais.
Todavia, não basta tão-somente a forma enunciativa da
garantia constitucional, sem q~e exista o órgão do Estado apto
a
realiza-la, ampla e eficazmente. Daí a necessidade de institucio_
nalizaç~o de órgão do Estado incumbido da assi,sténcia,
da postulação e da defesa de direitos. em todas as instâncias dos juridicamente necessitados, dotado de estrutura programática
e
da
necessária independência e autonomia: organizado em carreira própria, com ingresso nos cargos iniciais. mediante concurso público
de provas e titulas.
A inserção da üe renscr Ia Públ1ca como órgão do Estado,
na Const1 tuição Federal, tendo em vista a relevante missão
Que
desempenha na sociedade. representará um marco importante no contexto de moderoização -ca ordem econômico-social do pais r além
de
consl!tu~r fator de segurança e valorlzaç~o do indiv!::fuo
,diante
das diferenças sociais que afetam a sociedada brasileira.
Este projeto foi elaborado por Ulll grupo de üe rensores
Públ!cos do Estado dó Rio de Janeiro.

t preciso garantir o acesso e permanênci" do

aluno
em qualquer grau de ensino. A gestão é de naturez"" -técnica,
com
provimento regulamentado em legislação própria, conforme a nature
za Jurídica de entidade mantenedora da escola.
-

EMENDA lP00481·1

rr;;;-=:J

I'l FÁBIO' RAONHEITTI
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COMISSÃO DE SISTE\IATIZA9ÃO

OIDinA
5UBSTlTUTI VA
TiTULO
IX
DA CR~E'It S~CIAL
CA.piTULO
UI
nA EnUCAÇÃJ E CULTURA

"5T:r

Substi'tuir o art:. -a1l2 pelo seguint:e:
-Art.

m--

As instituições de ensino superior

gozam nos termos da lei, da Bu"tonolllia .didá"tieo-cicnt:ff,ca, administratfva, econômlc'; e fi-

I

Por out:ro
do org<lnlzado em
ções e faculdade

tJEMENDA

un

i8i'i.

- .
o ensino superior nao esta

ca com o previsto no paragrafo uns eo do art.

,
lado,

o artigo se cho-

isoladas.

J-_-~PT'B"'''--'

lP00482-9
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,fi

t.2

lver-s rdedee , predominando o número de Institui

.

--,
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mENDA
SUBSTITUTIVA
TíTULê
IX
DA CR~E.\I S~CIAl
.. CAPiTul~ III

DA ECUi:AÇÃ.J E CULTURA

3ft1

Redigir assim o art. 3;86
Art.
às escolas p~bl icas,
de a"tcndlmento e

ã

à

(caput:):

iJs' - As verbas p~bl iFlIS serão destinadas
concessão de bolsas de estudo,

ã

ampliação

qualifica"ção das at:ividade5 de ensino e pesqui

sa, e~ todos os nfvcis.

O Instituto dos Advogados Brasileiros,
vias de
completar seu sesquicentenário, é a mais antiga entidade de
cuf-,
tura jurídica, nas Américas. Desenvolve ela uma atividade cotidil!.
na de grande qualidade e intensa dedicação de seus membros,
sentido do aprimoramento da ordem jur!dica e eras institulçõ.es.
Apenas à titulo de exemplo. assinale-se que,
por.
ano. expede o IAB, mais de 300 fundamentados e extensos pe recer es ,"
sobre projetos de Le! em tramitação no Congresso Nacional, Que são
transmitidos, imediatamente às suas lideranças partidárias. E tudo
rs sc , ecresc enru-ae , por exclusivo amor ao direito e ao bem-estar
social. sem qualquer remuneração ou recompensa.
Está a Casa de Montezuma, todavia,especiallrente sufacada, sem Qualque;- margem de expansão rrs tca, limitada
ao
SQ
andar da Casa do A+dvogâdO. Paralelamente, o imóvel Que -se trata •
remanescente de uma área que anteriormente tenha 1.160 m2 ,
está
até hoje sem utilização de interesse coletivo, constituindc_se
unãeaeeme , em área de es tacãcnaeent.o de veículos, sé~uer em benefIcio do erário.

~DA
lP00486-1 '~"-----------'l ""P"T"B"/~RJ
GputüdO fABIO RAUNItEITTl
_ c.,
'~J j
f!J

JUSTIFICAÇ~O
anteproje~/

JUSTIFICAÇn:O

r.r------:-- .~....'O/Og.....lg/.u.o••II.ÕO

na~ceira," ebedee rdos os seguln"tes prlncipios."

Como ~edlgld~ no

T!TULD X - Df.~r..9.§.~,Ç,H~ TRANSITOnIAS

Inclua-se rias DisposIções Transitórias
"Art. - Fica doado ao Instituto dos Advogados arasileiros, fundado en 1843., para construção de sua sede. o re-manescente do terreno situado na cidade do Rio de Janeiro. na
AvenidJ Marechal Câmara. do lado direi to da Casa do Advogado I
designado anteriormente por lotes. 1, 2 e 3. da Quadra 13, acrescidos de Marinha. foreiro ao Domínio da União, transcrito
em nome do Instituto tle Aposentadoria e Pensões dos Industri!,
rios, no Livro 3-V. fls 154, sob n 2 11.363. no Cartório
dQ.
7g Ofício de Regist~o de Imóveis da Comarca da Capital do Estado do Rio do Janeiro.
Parágra fo ün.ícc - O Governo da República providen_
ciará para a execução do disposto neste artig'o.

SUBSTI.TUTIVA

Título

e 055

~DA
lP00484-5
Deputado FI$:I3IO RAUNHEITTI
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r.r----ror::-;-"":-:::;;]
(:J Comissi!o de Sistematização
lHu o V!I _ DA TR
T/\ ~
O~.Ç8~.lEf'.l:rP..=- CO?
1 _ 515 rere uncm
Incluam-se no ant.eprujetc de texto cons t i tvc.í.cna l ,
na parte" relabva ao Sistema Tr~butário, os seguintes dispos~tivos:
-Art.
~ vedado â União, aos Estacos.ao DisTrito Federal e aos Território~:
1 _ instituir ou aumentar tributos sem cue te
~ei o estabeleça, ressalvados os casos revistos nesta ConsTituição;
II _estabelecer limitações ao tráfego de pessos ou mercadorias, por melo de tributos Irrter-es taduafs ou
intermunicipãis;
.-:liI _instituir imposto sobre:
,:.a) o patrimônio. a renda ou os
serviços uns
dos outros;
b) -tenpfcs de Qualquer culto j
-:c) o patrimônio, a renda ou os serviços
dos
'Partidos políticos e de instituições hlantróp~cz.s. de ed;!.
~.cação, cultura ou assistência sociaJ., reconhecidas
cano t:e
ut!1J.dade pública federal, imunes, "também, à quota patronal
-previdenciária; e
d) o livro, o jornal e Ç1S periódicostasslm cE,.
rr'J o papel desUnado à sua impressão. m ..- "••",.",••" ...."'

I ®oi-t9-fJ

Comissão de Sistematização

..."EMENOA ADITIVA - SE no V -

PR~~~~g!J~&,gO~!',Ao!'U'f\"'r'IA",O'-

.Inclua-se no

~jIojeto

--=~

do Texto Constitucional

,

onde couber.
"Art....- A-representação por incostitucio_
T1alidade. a que se r-efere o art. • ••• não poderá
ser
.recusada pelo Procurador-Geral da República, sem preju!:%0 do seu parecer contrário, quando solicitada fundãil'Jen_
-tadaraent.e , por Chefe de qualquer dos Poderes da União ou
trcs Estados, pe.rcs Diretórios Nacionais de Partidos Pol,!
-tacoe , pleo Conselho Federal da Ordem dos Advoga~os do
Brasil ou pelo Conselho Superior do Instituto dos Advog!
eres Brasileiros, nessas últimas hipóteses em ccnsequêneia de dellberação tomada por maioria de dois terços de
:seus membros. IT
-_::1U5TIFICAÇ::iO
~ proposição se inspira na redação
proposta de um § Ali ao artigo 119 da vigente Constituição Federal
-peaa Emenda Constitucional n2 11/84. apresentada ao Congresso Nacional pelo ex-Presidente da República João Figueiredo, e ao
que
se diz, da lavra do MJ,nistérlo .João leitão de Abreu e
professor
Miguel Reale.
De Qualquer forma, a Comissão Aronso A_
rinos, agasalhou a idliia. que desejo submeter à elevada considera.
ção da Assembléia Nacional Constituinte, acrescentando que a
represc...ta:;ão por Incorlstituc~orl .. l~o ..oe tambem não poderá ser recu.
sada Quando solicitada celos DireJ9r1os NacJon~l do", P:lrtfrlM Pnlf

056

• AssembISa Nacional Constituinte
§ 19 - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hi
pótese do e>:ercicio de rrandato, terão as mesmas garantias, direitos,
vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos
Ministros
do superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se
as vantagens do cargo após cinco anos de efetiv~ exexctcfc ,

b) do estado de si tio e do estado de emergência pre
vistos nesta Constituição.
-

t;lcos ou pelo Conselho Superior do IAS.
~Na pdmelra hipótese J para Que se
COlDplete a maior abrangência da medida, democratizando-a mais a Inde , ,
e na última. pela alta expressão que o IAB tem no cenário jurídico
-eacfcnaf , e reconhecimento aos tantos e tão grandes serviços pelo
...s aesao prestados e Que certamente con~!nuarã prestando ao
Direito
e à Justiça.

Parágrat"o Onico - Constituem crimes contra o Estad~
insuceUve1s de anistia, prescrição e retroatividade de leis mais benéficas:
a) qualquer forma de restrição à dign.1dade intang1~ vel da pessoa humana;

I

JUSTIFICATIVA

b) a sedição;
c) a tentativa de acesso de mInoria ao eeerefcfc dos
podere·s do Estado ou a SUa usuroecêc ,

EMENDA lP00487·0

/!l

ObJetiva-se com a inclusão das expressões
-direitos e va:!.
tagens", assegurar na sua plenitude a igualdade dos tunistros do TCU
aos Ml.nlstros do Superior Tribunal de Justiça ..

JUSTIF1CAÇ~O

Deputado FaBIO nnU''''EITTI

As matérias contidas fias disposições emendadas são
correlatas, podendo ser agrupadas e.m uma só emenda.

alENDA ADITIVA _

TITULD X -

-1

p'l,~r,SJ~).Ç9f=-S-,T"-DA",N",S"-IT,-,a,,,D,,,IA",S'-

O nosso objetivo ccnsf ate em tornar as duas disposiçêles mais claras. através de redação mais simples que não altera o seu mérito ..

Inclua-se nas (e1sposlçaes Gerais e Transitórias ~ )
Constltulç:l:o:
·-.Ilrt. _ ~ concedida às insUtuiçêles filantrópicas,
· de utilidade pública. a remiss.i!o de suas dívidas. relat~vas
· contribuIção da parte patronal r para com o Sistema Nacional
da.
PrevIdência e Assistência Social, vencidas até a. data da pro-·
Ilulgação desta ConstituIção, mesmO as inscritas na divida
ou ajuizadas.

comSS1\D DE SISTBl4.TIZAÇA:O

EMENDA lP00490·0

"ua'......

HU1ZIO CAMPOS

."......(.. w'.. lo'.~.o.'uõ:>

F

Acrecenta-se ao final do caput do art ..

'" CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

ativà

a seguinte

''Respeitadas as situações constituidas":
EMENOA SUBSTITUTIVA

.segundo afitmaçCies sucessivas do Exmo Sr .. Ministro
da Previdênc:!a, a Previdência Social, está em fase superavitária..
O .mesmo não ocorre com as Instituições Filatrópicas que vavem na
atual conjuntura, verdadeiro estado de penúria .. Com o advento da
correção monetária: os débitos existentes, corrigidos diuturnaeente , cada vez mais se distanciam das possibilidades de resgate.
-Concedida a remissão da dívida, iniciar-se-la imediatamente os novos récolhimento~ fiÇl favor da Previdência. Obse!,
ve_se que a remissão pretendida, re reeevse unicamente aos débitos da parte ce trcoaí , devendo os devc:..c:c~ r cccfher em a parte
descontada dos empregados.

I
I

~'\.

Substi tua-se os arts.,,>4,

1~

f'l.

fi1í

e;Jrf' do

JUSTIFICATIVA

~projeto pe-

lo seguinte:

A emenda pretende evitar lesão ã situação dos atuais
Ministros def an ida pela ordem Constitucional presente e futura.

ArL 4; - São tarefas fundamentais do Estado:

I

I

I

I _ proteger os recursos naturais do País e os
criados pelo seu,povo;

I

,I

I

11 - democratizar a livre iniciativa. de modo a assegurar condições de trabalho e justa distribuição de renda às pOj).!:!.
lações carentes com o objetivo de er radí cer a pobreza.

j

j

bens

EMENDA 1POO495· f

l:'--

A emenda visa a condensar o escasso conteúdo das disposições consol.ldadas

JO<;F

-11

P.j"I'?lCI0

.U ...OO/CUUIo'."'. ..,Uia::-:-:=
CO"IISS.a:O DE SlSTEJ.lATIl.A..ÇÃO

')

~·;O;:J
ey;~;;;J

r.r---------_1ureu"IT"".~ãa

/q9

Dê-se ao caput do art.

•••

m:

a segu i nt e redação:

Art. a3 - O Trlbunal de Contas da UnJ.ão. com sede
no Df s t r atc Federal e quadro própn.o de pessoal, aut0fl2.
mia crçeaentãr ra , financelra e ednaní.s er-e r iva , tem jurls
dição em todo País.
-

p:rejud.lcar o mérito.

.... ~ç.l:e

CnTo~t '\t'u.rtp

f'J

JUSTIF'lCAÇM

O essencial encontra-se contido no texto proposto, ser-

Art

~

expressão:

Ei

• ·.-:JUSTIF Il:AÇ.ltO

r.r---:=~-----,u'a'."'r

_

"r".~la

E

___,

J*-$

JUSTIFICATIVA

e) O professor será aposentado após 25 anos de exercfcãc em rcneaes de magistério, com salário integral.
PARAGRAFO lJNICO _ O tempo de serviço miHtar serã computado
tegralmente para os efeitos da aposentadoria.

in-

...

tU'aN~I"f

A presente emenda obj et rve emprestar autonomia orçamentâ
ria, flnanCetra e administrativa de molde a assegurar a independe;
caa na flScalização dos recursos públicos, cuja ccapet êncaa const-;
tuc rcnaf lhe ê defenda.
-

___,

~1o

~OA

Inclua-se na letra "b" do artigo ~: "os
ccnsef hearcs
dos Tr rbuna r s de Contas dos Estados. do Dlstrlto Federal e dos N,!!

ruc iprcs";

JUSTIFlCAÇ~O

,9'1.
Suprima-se do a t em I, do artigo i:9:6 a expressão· dos Co.!!,
selheiros dos T'r abuna as de Contas local....

I

o nobll1tante exercfc c da função de professor mereceu a devida
atenção pela ccnst.Lturçãc de 18 de setembro de 1946, prescrevendo aposentadoria ap6s 25 anos de trabalho, indistintamente para
• "homens e mulheres.
•
A Constituição de 24 de janeiro de 1967, desconhecendo a realid,!
de da tradição consti tucional e dos empecilhos do exerc.ícfc
do
Ilagistério, elevou o tempo de aposentadoria para 35 anos
pare.
professor e de JO anos para professora. O Congresso Nacional, p.!
la Emenda constltuc1onal n~ 18. de JO de junho de 1981
dlmlnulu
o tempo de serviço para JD e 25 anos, respectivamente. No momento em que a Assembléia Nacional Constituinte 'se
propõe
trnduz.lr todos os ansercs das nobres classes trabalhadoras, o m.,!
gistério, em particular, nereve uma repaarçãc hist6ria, uma vez
que desde a revogação da Carta de 1946, em nada dimInuíram as l~
tas e viCissitudes dos professores. Daí a justeza tia aposentado da para homens e mulheres após 25 anos de trabalho em sala de ao!!

~~~~)~:~~~~~AA~~~~qVr~h~

í

Cono::titllJ.ntp JO<;I:

JUSTIFICATIVA

t1:;\tJ1>]Ç]Q

COHISSÃO DE SITEMATIZAÇÃO
r.r

'CITollIIl"r..

As presentes emendas objetivam adequar o foro e Julgamen
to a que :f1caram suj e ato s os ccns erbea rcs dos 'rr-abuna as de Contas
dos Estados. do üa s t r f tc Federal e dos J.Junici'p~DS. de Jllolde a mal!
ter coerente o pr ãnc Ipac de equiparação em relação aos Desembarg!.
dores dos Tribunais de Justlça ..

___,

~1a

Iq~

Acrescente-se ao art .. SIf, o seguinte parágrafo:
- Os Conselheiros dos Tribunais de Contas
terão os mesmos direitos, vencimentos,
vant~
gens, prerrogativas, garantias e irr:pecUmenbos
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do

Estado.

JUSTIFICATIVA

la.
A proposta em tela obeJtiva reafirmar a equiparação e.!!
tre os Conselheiros dos Tribunal.s de Contas e os Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado, a e>.emplo do que se dá com os lüni.:!
tros do Tribunal de Contas da união e os Min}~§ros do Superior Tr!
bunal de Justiça, na conformidade do artigo EEf".

O aproveitamento na sua integralidade do tempo ll111itar é uma justiça para todos quantos prestaram .serviço às Forças Armadas. Sab!,
-se que há uma Intima correlação entre as duas atividades, não só
pelo alcance do trabalho prestado, mas também pela relevância social e patriótica do serviço.
Suprima-se do ~ do art.
pressão: "no que eoubex'",

EMENDA lP00489·6

(:J

fTPMôs"':J

ALUlZIO CAMPOS
'Ltu.oa/ce."ulo/.V••• "'.Jia-

.(1

COMlSSAO OE SISTEMATlZAÇAO

,

~~:"/EJ

. r r - - - - - - - - - - - "..." ..... ,u,',-------'----,
EMENDA SUBSTITUtIVA

JUSTIFICATIVA

_

i9q

A alteraçao produzida no ~ do artigo EfJf visa errp~
tar a igualdade de tratcunento na organização dos Tribunais de Contas
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipi'Os.

n •••AlD/u".. UãO/."'.conuia=----:::CO)IlSSA"O DE SISrelATIZAçJ\o

Substitua-se o Art. 19 e 2'1 do Au;t;eprojeto peles seguJ!1tes:

'E ..a/.lllITI"..~io

Art. 112 - O Brasil é uma República Federativa e de-

~ocrática, constituída pela união in·dissolúvel dos Estados e livre _
mente organizada, sob regime representativo. pela vontade soberana
do povo.

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do artigo
Ccm~t:tt1l1rte JQ<=T:'

Parágrafo tini co - Todo poder emana do povo e cem ele
li exercido, Iflanifest'ándo_se a soberania pol3ular através do voto li _
vre. direto e secreto.
"

I

btisicos do Estado ?emocrático, exceção feita:
a) das ações ilegítimas de llIinor-iê6 determinadas

. usurpar os poderes estatais;

a

'3""

Art. FSr - O Tribunal de Contas da União
mediante controle externo:

NAI'R'CTO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

.... . "...""---------------,
"'~

Art. 212 - A liberdade, a nacionalidade, a cidadania I

e o pluralismo pol!t1co constituem direitos invioláveis e requisitos

-,

Acrescente-se ao parágrafo 19

i4'ó

do art. B:§, a

.expressão: "direitos e vantagens-, ficando o parágrafo
shrz redigido:

a,§

(

JiJ.:

exercerão

...)

VIII - a apreciação, para fins de registro. da lega
lidade da acumulação de cargos e das concessões
de ap~
sentadcr-Ias , transferências para a reserva remunerada, re
formas e pensões. ressalvadas as melhorias poster10rcs~
quando decorrentes de atsnentos geraãs que não aI terem a
fundamêntação legal;

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lPOOSOl·9
A expressão "concessões iniciais" ê inadequada. uma vez.
que n concessão da aposentadoria ê única. não podendo ser canfuRd.;.

da com as r-evasêes e refixações de proventos que, quando aI teram a
fundamentação legal do ato. devem ser apreciadas pelo 6rgão de co!!.
trole externo. Quanto ã inclusão dos atos de transferência para a
reserva remunerada. na apreciação pelo Tr1.bunal de Contas, é Dece.!
sirio esclarecer que a grande mador-aa das funções de proventos dos
militares ê feita nessa oportun1.dáde. A reforma da r cca 's~ dã em c,!
50S de mcapac adade fíSIca e alguns outros que pouco
representam
no cômputo geral das inat:J.vaçôes Jn1!1tares.

;I'J

p:r;;·~7;~:J

CoostI tuinte JAMIL HADDAD

fuiêí@

COIHSSAo DE SISTEMATIZACAo
",...

EMENDA lPOOS04-3

(:J

tJ

'UUAlO/COlO,1I1o/'U.co., ... Io

) miÕi-Lm

COMISSJ:\D DE SISTEMATIZAÇM

fU1O" • .,,,~.çlo----------______,

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA ADITIVA

199

-

DISPOSITVO EMENDAOO: parágrafo único do

':7'J"J

Inclua-se no
seguinte redaçllo:

~

art~

üê.-se ao parágrafo único do art:~ a redação seguinte:

titulo X um artigo com a

f1 Os meios de comunãcaçãc e serviços relacionados com a
llberdade de expressão não podem, direta ou indiretamente, ser
objeto de monop6110,ollgap61io, ou qualquer outra forma de co.!!
trele do eereadc ou da audiência, por parte de empresas priv,!
das ou entidades do Estado, excetuado o ~isposto no artigo 40tt

"Art.
- A admissllo, promoção e demiSsão de profess.2.
res de universidades públicas e privadas, fundações,
autar
qui as e unidades isoladas, é atribuiçllo exclusiva do
cal";
gia~o de seue" docen,tes."
-

Quando o ato de rc.fOl-J'Hl é co~sc!qUêncHI da passagem aDt.!:,
rior poro. li reserva remunerada, não sofre alteração a f1xação
de
preventos Jâ fC1ta, sendo mero ato dect.erarõr rc , pasafvet ,
em a!.
guns casos, de levar mais de dez anos para. ocorrer. Ora, se
uma
fixação de prove~t;os na pas~agem para a reserva remunerada for ef,!
üuada em desacordo com a Lea e não for aprec1.ada na ccasaâc
pelo
"Tribunal , certamente parma~ecerã 1.rregtl1.ar a~ê que venha a
exasunada na reforma. A inclusão proposta visa a ampeda r que .Jssc

057

rY~~';~:U

Consti tuinte JAMIL HADDAD

r.-r

•

JUSTIFlCACn:O
A redação proposta é mais ampla e atende melhormente

a

intenção do Anteprojeto.

ocorr~.

JUSTlPICACno

Hoje, mals de. setenta por cento das matriculas per te!!..
cem a universidades privadas ou escolas isoladas par t Icuâazes ,
Umas e outras, geridas de fato por 'aoc í.edades mantenedorasv ,
que 5110 verdadeiras empresas ccnercdaí.s , E: precis~ que o
r.!::,
gime que justifica a universidade p6bliea, a autonomia docen
te, seja extendido' ao ensino privado, com muito mais razão ~
Não sé' justifica o tratamento diferenciado que s6 b_enefieia a
eomerc!allzaçll.o do ensino, responsável pela sua baixa
qual!
eâde ,

EMENDA lP00498·S

I"
I" cO'USS'" IlE STSTEM'TT"ç'n

.~'IlAa>e/"~,,do/.ua;t ....lo

....-

fU10/...... f1'tue O
I

---,

&'lENDA SUBSTITD'I'IVA

íft

DISPOSITIVO EMENDADO. INCISO 11 DO ARTIGO

'!S

' ' ' " /.... ,,~.~io

,

EMENOA- ADITIVA

com li.

8'6
SubsUtua~se, no texto do inciso Y ao artigO" .a5", a ex
pressão "'ae carreira" pela expressa0 "aa respectiva carreira"
-

Inclua-se no CapItulo V do 'l'ItulolX um axtigo
sequinte redação: •

-Art. -:e devex dos meios de comunicação assa
qurar, sere censura ou manipulação, a infomação a ,que tem aireit~
o cidadão."

"'4:'rnSTIFI'CAÇ~O

EMENDA lPOOS02·7

~ do

1mEíi!.
projeto é, inequiyocamente, a :mais salutar para o exercI cio de uma
administração estável, independente de poss!vel instabilidade pol!
tica.
•
Necessário, no entanto, se faz, para me Lhcz; explicit,!
çãd, .a inserção da palavra "respectiva", para evitar possíveis in te
pxetações abusivas, tão comuns em nosso país.
A norma estabelecida no inciso V ao artigo

EMENDA lP00499-3

l:J CalSTITUINTE JAMIL HADUAD
WCOMISSAQ DE SIST~;.~;-~~Ã~"'·unh' ...

lo

",...

TUIOU•••

""&;1.

DISPOSITIVO

---,
qodl..

EMENDA SUPRESSIVA
EMENDADO:"~ DO

ARTIGO 40?

I'J

",...

"'a-uSTIFICAÇ1iO

r;;~;:;;~

ConstituInte JAMIL HADDAD

~

O exe ,
do a=;proJeto assegura diréitos aos
ner.cs de comunicação, mas a esses direitos deve corresponder um de

lliJc~

'llu/.ul"null0,

ver.

,

E

este dever é o enunclado que se propõe.

-

EJ.IEN[)A ADITIVA

Inclua-se no Capitulo tIl do TItulo X um artigo eoma seguinte redação.
"Art. - Apl1cam-se aos estabelecimentos privados de ensino, ao seu fun
cional1smo e ao professorado, as mesmas garantias,direitos e deveres pertinen
tes ao ensino público, ai compreendida a equivalência salarial
§ IR - A lei ,fixará, no ensino de terceiro grau,l1mites máximos para a
utilização de professores horistas e mínimospara a de professores de
te.TÇlO
continuo e integral.
§ 21:1 - As contratações de professores sob o regime de hora-aula ccnaí
deram-se como excepcíonaãfoede.esseçuraoa, emqualquer hipótese,a remuneraçi'lOdo tempo necessário para a prepareçãc.eeecução e avaliação das atividades pe
dag6gicas.
§ JI:I - A aposentadoria assegurará ao professor rescneraçãc integral
paritária ao professor ematividade.
§ 411 - O ano sabátlco,assegurado a todo proresecr.fndeperoentenente da
qualidade do vinculo empregaticio é uma das formas de garantir ao
professor
o direito ao seu aperfeiçoamento científico e pedagógico"

EMENDA lP0050G-O

I!J

rr;~~''''~

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

)
",...

...

tQIi~:'-JM

'.h~u'.IC&;iO

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no CapItulo rrr do TItulo X um artigo
QD:I.

Suprima-se o texto

do"~

com a seguinte xedação =

do artigo 401--.

-Art.

JUSTIFICAS,.:,o
Em

justificação ã errenda modificativa

que of!:,

seeí. ao inciso XIV do artigo 99, mostrei que a comissão p.~ Organi

zação dos Poderes e Sistema de Governo (Condssão 111) incluira a
concessão e xenovação da concessão de emissoras de xádio e televi
são na competência do COn9~esso Nacional.

Mantem-se o enstnc privado,mas de forma a impedir que ele se transfor
me em simples fonte de lucro para os proprietários dos estabelecimentos.
C
preciso defender a quaHdade do ensino e evitar a expâoração do professor
males que se espalharam por todo o teui t6r1o nacional.
A nivel universitário, é imperioso fixar os limites da utiHzaç~o dos
eestres,

A

lei regulará a participação dos co,!
gestão das escolas ,

mJSTIFlCACÃO

Os ensaios dessa prãtica de co-pclr:ticipação têm
apresentado bons resultados. 2 conveniente inscrever o princípio
na J,ei Maior para que o 1egisladox futuramente regule convenient!:,.
merete a matéria.

1ü.iãs, o ilustxe Relator do AnteproJeto da Comis
são de Sistematizagão indica corno .fonte da matéria o inciso XIV do
artigo 59 ao trabalho da comissão lII.
Por iSSO, a pxesente emenda supressiva tem
tinico de compatibilização.

...

pcs docente e discente e dos funcionários na

em todos os níveis."

fim

CONSTITUINTE JA."l:IL HADDAD

1/0"3

EMENDA lPOOSOO·l

l:J

Constituinte JAMIL HADDAD

r.r-------.ulllalo/~.~l1d.,.""OlI,~'lo

(!OI

rr;s~;;;~

cnarssno DE

...,

SISTHIATIZAÇAo

fui~:JHJ

EMENDA ADITIVA
fncfua-s e no ~Hw::d.o Título X um artigo com a seguinte

redaçãoa
...- A .lei regulará a forma de participação das
comuni
dades e das instituições de caráter cientifico, na
defin:!
çllo da pol!tica nacIonal de ensino e pesquisa em todos
os
"Art.

essccdações de professores, de alunos, de pais, das

Constituinte

EMENDA ADITIVA
DISPOSTIVO EMENDADO: ARTlGO-4:Ptf

JAMIL

iJ.ADDAD

</0:1

Acrescenta...s e ao artigo ~U1D par~grafo CO!D
a seguinte redaçaol
"A lei regulara as reBes naciona.1s de ri.:iio
e televisão de forma a impedir a concentração

de canais, o ~onopõlio ou ol~90põlio de emissões de som e imagens e a garantir a afirmação
dos recursos e valores culturais das comunidaaee'",

EMEIDA ADITIVA

Inclua-se no TItulo X, Disposições Transitórias, U11 dispositivo com
a redaçao seguinte.

"Art. - Prorolgada a Constituição, será ela, no prazo de 60 (eee _
senta) dias, submetida ao referendo do eleitoradõ· nacional, que poderá ã
prová..la, no todo ou em parte.
.
Parágrafo único - O referendo será presidido pela Justiça Elplto
eer, precedendo-se a consulta relativamente a Títulos da Constituiç~o. -

n1vei~.1I

,JUSTlFICAC)\O
tl'USTIFICACÃO

Trata-se da participaçllo dos grupos diretamente
i.!!
teressados na definição da pol!t1ca nacional ,relativa
ensino e à pesquisa. Tal participaçiJo, além de útll e con.ê.
trutlva, é altamente democrática.

Em tnatéria de tanta importância, que diz
de
perto com os valores culturais, a constituição não pode omitirse e deve tlispor ,com a 1llaior clareza.

Precisamos estar alertas e recolher as rrçees do passado Não pode
mos permitir que 1987 seja a simples e mon6tona repetiç~o de 1967.
E:. necessérfo submeter o texto votado ll. moçi:lo da soberanIa popular.
O ideal seria Quea consulta se desse antes da promulgaç~o.
Ofe
reei emenda ao RegImento neste sentido, ânfef.lzr-ente não acolhida sob õ
argumento de que o tema deveria ser regulado posteriormente
Agora, a emenda, de toda oportunidade, veminsistir numa verdade_
a Const1tuiç~o votada, para ser reconhel::'ida pelo povo como o código pol!
tico e jurídico das suas llberdades, há de receber essa partlclpaç1!o
-;através da manifestaç~o do eleitorado. Na"o manifestemos llusCesl

• Assembléia Nacional Constituinte
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EMENDA lPOO5124

r,r------

(!l

f:J
PLUÚIg/COlllllb/IUIUIIII'lo

I (:2L7~4mvi,

flv•• n .... ie

COMISsM DE SISTE"ATIZAÇÃO
lUTO/.IUITI''''....lo'

_
tU'ONvn.".",~o

1'1LI

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA

_

_.

<:ilá!j

~

preciso garantir o acesso e permanencia do
aluno
;/ em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza téc nica,
; provi.t:1ento regulamentado em leqJ..slação própria, confo me a natur!,
ea Jurídica de entidade mantenedora da escola.

1\DlTJ:VA

IX

<;r!t:ul0

JUSTIFlCAÇ1i:O

~

DISPOSITIVO EMENDADO: P~GRAFO ONICO DO ARTIGO ~.

De-se ao paragrafo uni co do artigo ~ a redação

- 1: - democratização do acesso e permanênela em todos o? níveis de ensin0"_

prp';L"~1;

)

fRANCISCO DORNELLES

Da Ordem S ceiaJ.

• seguinte:

capítulo

.:e

vedado todo tipo de comercialização de sangue
órgãos e tecidos humanos. lO

~

rxr

Educação e Çul.t:ura

aeeeseee ao aré .

1><:M

:i;tf,

como parágrafo sequndo, o

s ....

e

guinte:
-§ 29 - A .família tem o direito de educar os f!,
lhos, de acordo, com seus valores e !?rinc!pios
de vida, e de escolher. a instituição educacão-,
nal de su a preferênciaa"

Deve ficar inscrita, também, com toda a clareza
a proibição do comércio de sangue, comércio que tantos danos tem
causado ã saúde em geral.

EMENDA lPOO516-7
FRANCISCO DORUElLES

..-

... c......' •••,ld.,.VIC••'... Õll

e

CO\IISSÃO DE SI'STEi'IATlZAÇÃO

..

I

fTY;~n ~

I

I§!~;PJ

Tura'.lJlro'IUI;Ia

JOSTI FlCAçXO

EMENDA 1\DITJ:VA

EMENDA lPOOS09-4

ê'

prp'~;;"'~

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD
,U>Ú.~/COIl'

..lo/lu.u.... lo

__,

COMISSÃO DE SISTEMATIZArÃO
ter-

fu/;;1!EJ

Titulo :IX
Da Orde= SOc.ia1

Constitui direi to natural da familia educar os filhos
segundo suas convicções,. cre nças princIpios e anseios, utilizandose da escola que melhor aten der a esaes obJetivos. Ao Estado comp~
te a responsabilidade de pro porcionar-lhe os taea.os e condJ..çõcs para isso.

capítul.o I n
Da Educação e Cu1tura

1UTO/~u."''''a;io

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 29 DO ARTIGO

~$ b
~

:

_ ;3'1'1
Acrescer no artigo".2a::f, "caput,- a expressão': -respe!
tado o direito de opção dà fanúlia'!.

pur...

f$&

De-se ao § 29 do Artigo ~a? redação seguinte:
"são assegurados a anJpliação e o aperfeiçoamen
to da regulamentação da~ profissões do
seta;
de arte, espetáculos de diversões e comunicação ;ocial n •

C(lMISSÃO DE SITE~IATIZACÃO
.....~ - - - - -

J'OSTIFICAexo,

tnr.,.lDn'.e&Ç~.

o

Estado democrático deve respeitar as crenças, convicções e filosofia educacionais da familia, não lhe lrIpondo
u.."la
instrução em choque COM seus prJ..ncipios, pois constituJ..
direito
natural dos pais a escolha da educação que pretende eaca seus filhos.

EHE:NDA SUPRESSIVA

Título

I:::t

Da Ordem Socia1

JUSTIFICACÃO

capitulo In:
Da Educação e Cul.tura

Necessário incluir a comunicação social,

3

'7-:r
m

que

Retirar do art..
(caput) a palavra ,público·, redl
gindo-o assim:
1/1:''7,
-Art... ;3:.J;!J - O dever do estado com o ensino efetivar_
ae-ã mediante a garantia de: ......

faz parte da mesma área.

J
I

EMENDA lPOOS17.5

tJ

o dever do estado é o de min"IStrar ensino, de acordo
com os meios d:l.sponíveis, maa.s convenientes e possiveJ..s, COI:! o I:!enor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não
se
deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada, momento
e em cada local, a fo:rna posslvel e mais conveniente..
A obrigacão do Estado é cora todo o ensino e não restritiva e discrJ.Ilunatori<U'lente com o ensino público apenas ..

r.r-EMEN--D-A-S-U-'-ST-'-T-UT-'-V-A---

1E011T"~&(h
fj~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIC..oJ,tk

EMENDA lPOO514·1

~-se ao artigo.;p:. a redação seguinte:

4d -

-Artiqo
O benefício de pensão por morte, do serv!.
dor inativo ou ativo, corresponderã ã totalJ.dade dos proventos,ven.
ereenee , gratificações e vantagens pessoais do servidor falecido.

[!J

FRANCISCO DORNEllES

JUSTIFICAÇ1iO

No texto atual, não fica claro se se trat;;l de morte do
.ervidor inativo ou de ativo. Por esta xaaâc , a nossa intenção é
eaefarecee este primeiro ponto.
O termo técnica nremuneração" conpreende o vencrnenec ,
as qratificações e as vantagens do seryiãor. Como está no ..text~ ,
há uma redundância, po~s as gratificaçoes e as vantagens j a estao
incluídas na zemunexaçac ,
g mister, pois, fazer uma cOITpatibi~ação de linguagerr

I

(Ç/~;JSll

o
:

•

Subst:.ituir o Paragrafo íinico do Art.
suinte artigo:

~IP:I~~~an:v~~i~~~~~~~~!s~e~~i~a:n;~t~om)-;'~~i:~t

"Art-?~1.. O ens t'ne

37{1
SS'5'

é·livre ;, inciativa privada que
de

IcSish.lç;o do ensino."

caracterizariam a mst.rturcao universitária. Por o.utro lado de rxa
clara a sua posição contrária a que o conceiro da universidade il'"pllQue e universalidade dos campos de conhecimctno e à cet.ernunaçãc

-

de estrutura e forma de organlzaç;:io da JnstHuição

JUSTIFICAÇÃO

•

•

O paragl'"aro esta das loeado no art i 90

~1
,3-00' que

tr!,

ta de apl icaçâo de verbas.
Supervis~o de qualidade Significa ingerencia:

na

organização did~tico-administrativa. sendo que deve competir

EMENDA lPOO511-6

ê'

própria comunidade e ao usuário.

fC';~;~

CONSTITUINTE JAMIL HADDAO

nu""o,••~".I.'."".ow,ulo.
COMISSÃO OE SISTEltATIZAC"ÃO

m-

__,

{:JQ[iã<~

'ur.Nv~Tl'~.;l.

_,

.fr? 4-

E!-lEUDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMEUDADO:

ARTIGO~CAPUT

substitua-se a expressão "cinco anos" pela
e·xpressão "quabzo anosv -

;JUSTIFICAC"..ÃO

A eleição do Presidente da República pelo
periodo de quatro anos é a que mais se afeiçoa com a tr!.
dlção republicana.

~

f

1

'tl<Ta,,,,,.tI'IC&(~O

nmuoA

~

SUBSTITUTIVA

TJ:t:ulo

XX

Da Ordem. Socia1

capítulo IU
Da Educação e CuJ.tura

Ta,-

Substituir o incisõ 1: do art....

'f1i

pelo seguinte:

-

Entre unãver sadade e estabelecimento isolado de en
sc nc superior é possIvel estabecer di rerencas , a nova legislnçâo abandone a tradicional concepção de "un rvers í.cades" ao oe rãru r
a
abrangência das funções da instJ.tuição no campo de ensino e da pe!
qurse«, (p, 12). liA Comissão Nacional não explicita critérios Que

autor i zação,. r-econhee imento, credenci am~nto de cursos e fi sea I i za

•

relat6rio do Grupo Executivo para a Reforrr:ulaçE::I

da Educação Superior - GERES - criado pela Portaria n Q 100
ce
6/2/86, e·insta1ado pela Portada na 170 r de }/3/1986. do Sr Minis
trõ da Educação o diz Que:

pelo s.,!.

o ministrará,. sem ingerência do Poder P~bl ico, salvo para fim
çã'o do cumprimento da

As universidades, ecléticas ou especializadas, gozam, nos termos da lei. de autonomia Didatico-cienhf1ca, acennrstrativa , econômica e financeira. obedecidos os seguintes
princ!
pios:

JUSTlFlCAÇAO

DA ECUi:AçÃa E CULTURA

incisos
III, alínea "b", no artigo ~ e no artigo ~, inciso 11.
1\ introducão da palavra "proventos" é necessária porque
este instituto ê próprio aos inativos e para que nã~ ha'j a interpr~
taçâo errõnea euanec a lJIIl assunto ee elevada illlPortancia.

_J

IX

CAPiTULO 111

é usada, indistintamente, para caracterizar venci:mento e para
ca
racterizar o todo, isto é, vencimento, gratificação e vantagens. -

~,

..

~.;~ ~

DA Clmm SOCIAL

:~ ~~t~n:~~tii~c~~~~~si~:e~;?~~sa~tl~;iio~al~v~:c~~~m~e;~~~o'

L..e.!:

OIPDSlTlVO EMENOAOO : ARTIGO jWf ,?1'('
Inclua-se no Art. ~ do anteprojeto o seguinte
Parágrafo llnico:

-'--------)

TiTULO

_

,?~1'

EMEIWA ADITIVA

~ussfiTüfív:t"

"".'Oh

...... ---------.J I'Ip,,"o".""--'

CON5TlI!fINIE KA!!RICIO pl1D11A

060

• Assembléia Nacional Constituinte

.. .

EMENDA lPOOS27-2

fl

Consh tU1.nte

r;r-------

'

""

.,

CO}l!SSÂO DE

euc a cnaã aôeôe é reservada ao Supremo TrJ.bunal Federal,

<ti

DISPOSITIVO E"".E~DADO: ARTlGO..e:i, LETRJ; "C"

~í

['l

a ter a seguinte redação.

.p -

.

c:) voluntariamente, após 30

(tr1.nta) anos

servacc para o honem e 25 "'lnte e
para a muãf-er ,

JUSTIFICATIVA

A política de assilOtenc.a e proteção ao rr.enor. não poderá ficar ecas
tituclonaiTrente vlncul~da ao I"Iellor ef" situação l(fe!:..lar. ou_a ele res trs ra Ir
pc.rta Impor a obrogaçao de socorrer a es re no logc a s,tuaça c de anorrr.ahdadE:
se constatate Has, e evr eente , que ao Estado e sccteeede eabes- tna responsabilidade rr~lor SIgnificação - OI de criar cond.ções para c.vltar-se. l:Onst.r.ngepora s.!.
tUõlção da irregularodade.
O menor deve receber proteção integral do Estado e see.eeeee , Inde~
ceneeeente da sua condllião IlOnentãnea Deve ee reee-f a , singelilnente, p::lr ser
nor, oi esperança do futuro da pátnA e da Nação.

De.'

EMENDA lPOOS31-1

A letra "c" do Artigo-# do arrt epr-oyet.o passa

'6'1

que

poderá e s s a.ne r- ~razo para ~Jfglslador, ou supr:l..r.a om~5são
por uma resoluçao. xe art. $' qualquer JUJ.z podera faze-lo
embora sua deca sêc e st.e je sUJeJ.ta a recurso (sem ereaee su.§.
pena a vo I Ora, a st.c poderá prcvccar a tt_ltipllcação de dec2
sões JUdJ.CJ.êJ.S, ccnt.r-eôa t.ér a es ou âa serepent.es , que tuti'lult,!!
arão o mundo JurídJ.co, em pontos tão delJ.cados quanto os de
oma s sâo do legloslador.

-------~

SIS7EVJ.T12AÇ~Â~O=====~===~

E.'1El\DA MODIFICA':'IVA

Art •

II • i1ssistênda espeCial, caso esteja en; sltUilÇão Irregular. sem preJuizo da responsabilidade Civil 00 penal dos pais ou responsáveis;
III • proteção Integra 1 eenere atos de vlolênclil, abuso. opressio e
explorll:ção praticados ou contra ele Intentados.

Com ereaee , no art. -::ê7. tal declaração de 1nconst1.-

-------~
BE:ERRA

ORLA~DO

ConstJ.tuJ.nte Inocênclo

cãave a.r-e

f!J
EMENDA lPOOS3S-3

de

t:DEPUTADO FEDERAL

c1.ncol

_

De-se ao art.
JUSTIFICAC1.0

A~

:pf.I

ção de emprego estável. dOloS anos ap:>s
vados:

!I

adllll.ssão,

re~sal=

De-s.e ao Art.~ a segulntt: redação

b

I

q~3

O Artigo 500 passa a ter a seguinte

redaçã~~

!

-

--.

b)

Jl;Ç2' ;36
"RÃO"'O UNICO DO ART. ~'5";;7

e)

ART.

.) ART,

d)

tcnrerrr a três Orgias o poder da decisão administrôltlva. adicll:mal-

7:~::~,s:~~af ~~:~~~~g~~n~u~ ~:~~a~ ~e; ~~:~:~~~n~~ilc~~~e~~::r~~J;X~~~~~~oc~n~~~~i-

~lj'5;{-

rá, ee r t a-ente , com os tneerêsses dos soberilnos poderes
d,nar-se.

ART. ~4'{"
3USrITICAçÃO

DOS SERVIÇOS SOCIJIS Aurril\OHOS - SESC, SEKAC,

SESI E SEfiAI. UMA

nz

EMPREGADORES DO COMERCIO E DA ISDllSTRIA.
AO LOl\GO DE l'.AIS DE ltO ANOS. V1SAloDD O BEM EStAR SOCIAL DE Ti.ABA!.i!..!

JUSTlFICACJ:O
o o:l),;-':.i vo
lE',:is: ..c:J::' c:o:'st.J. t ...:l1·,t.e ao l.Iõ':.::'C_
9
ãu:nr no AnteproJeto o h:'t:l.go ~ fc3. se;-~rane=-t.e o de- e"'itar q".le
ativ:'êaces econô!'":l.cas !t.·.ca...-,;=-~a2s f 05 Sê": pre:ud2cadas p::Jr fa~..:.a
de reg.llane"itação do texto CO:--stl tucior.al e:: prazo hbil. Ora,
a atn'jêaàe r.!r.eral - àe pesçU3sa, 1a,·ra E a?rC'\eJ.taner.to ind.1strial - é de J.lrportâ'lcJ.a '\'J.tal para o sist.er;a econôr'lco e, ateI:.es
J:IO, p2ra que o Pais cors1ga Maiores resenas Cêlr'..bla1.S com as SLas
exportações. Portanto, ,,~'t;;.rnenda~ ora apresentada visa l.ncluí-lo

DORES DE BAlXt.. Rtl-DA E SUAS TAHILIAS. ESSAS [lõlIDADES DESElo~OLH!!. - ,
PROGRbP.AS hAS ÁREAS DE SAUDI:, ALllotEhTAÇÃO; LAZER. CULTUEA, ASSISlr::~

l

no ordenal'lento do Art • .fir:f:tf: restabelecendo-se a vontade do 1eS:'slador constituinte, gue e a de fortalecer o sistema econôm:j.co e:;
sua totahdade.
Ju~~i:ica-se,

CII- SOCIAL.

~".

EMENDA lPOOS36-1

f

OEPUTADO FEDERAL.

-----,

tJM;':"'!0

HATHEUS I EHSEH

tJCOt'ISS~O OE SISTE.KATIZ~~~·~""~~~"'i.,.~M.u'"

flõCfl~JEJ

FOlU'J.ÇÃD DE HÃo-DE-OnJo PROFlSSIOl.ALlZA"TB., DA"DO EIL!"

PLOS DE ATUAÇÃO !,ESSAS ÃRUS.

~jvt.lUM.X;;;"'~""'~

-

D

De.se ao Art.~ do Anteprojeto a seguinte redlção·
11

EMENDA lPOOS33-7

tJ

DEPUTADO FEDERAL

MATHEUS

=Art.

"12 - COllgete ir: Unlio:
_
~
I • explorar. diretamente ou mediante c:oncessao. perm.ssio ou autorizaçio. os servls:os de tetecOllTuntca,õcs;
II - legtsbr sobre telecomunic:açoes, frequénetas radio·
elétricas e serviços posuis,
III • II\ilnter e explorar o Serviço Posul c o de Telegr~I.
sob regime de lI'Onopólio.
A lei dlspori sobre o regill'e du empresas presudorilS tlos
serviços piibllU1s de teteeomunicações. estabelecendo U·
raf...s Que permltal'l OI justa remuneraçio cios investimentos.

IEft;~:
S

l~

S

2~

aSSiM, a e-enca modlf1catJ.va C:'ê

apre~(;-nt. ..da.

Dê-se ao Art.
lO

COn;r;;tHulDte peR ladO Tnocêpc~Q Dl]1

aos quais deveria subo,!.

QUE ESSAS U,'rIDADES SÃO MAN'rIDAS PELA COhTRIBUIÇÃO COHPULSCiRIA DOS

interno e excernc",

l,fs..

A ConstitUição deverá fixar as linhas mestras de urr sadio mter-reLaciona'"õf:nto entre os poderes, ellminandth de pronto. tceas as eventuais POSSIbilidades de eventuar s e desnel:essários confrontos.

A }{AlõUiElõÇXO DOS ARTIGOS ACIMA CITADOS LEVARI rOTALHENTE 1 EXTINÇÃO

d:l.retrizes da polítJ.ca agrícola, agrária, tec..
nclóg1.ca, l.nõt.strl.al, cebene , reaner aã , de
COI:lÉ~C:10

On~~~ ;e~o~~~~~S:~Il;(~~~~~:fã:n~~,P:~5s~~~e~~ã~e~on~~=~

JUSTIFICATIVA

~PROJETO:

"Art. 500 - Dentro de doze meses, a contar da
data da pronulgação desta Constituição, o Con
gresso Kac1.onal apro\.arã leis que fixem as

tra"'sporte e do

Compete i União "ad referendum" do Congresso llaclonal. o,!
torgar cr;>ncessão. autorização ou perlllluão de serviços de
radiodifusão scncre ou de sons e ill".a3ens.

Adotar-se a tese constante no dispOSitivo do Anteprojeto ser te dar
or.gel'" a uma s.tuaçio Insustentável e exótica, ClT' que três orgios, do.s do Poder ExecutivO e o Leglslat.vo, teriillr. de pronunciar-se para que UIWI sllnples renovação de eoncessão viesse a ser efetiVada.

'U·U~""'."

MODIFJCATIVA

-

A redação proposta nesta emenda (.Onsub!>tilncia o consenso da. absoluta
rr.aIOrla da Comissão da Famíl.a, da Educação. Cultura e Esportes. da C.enela e
Tecno1o!;H; e da COn"lnicilção.

COMISSÃO DE SISiEHATIZAÇÃO

EMENDA

~OJ,

~

pensas, não reneveeas ou eas sedes por eeersêe adltllnistra·
etve fundamentada ou por sentença tran!; itada em Julgado"

A lPOOS32-9

DISPOSITIVO E.....
.E:NDADO :ARTIGO ~

Art.

Pilrâgrafo

Esta I:menda visa a eva ter uma inJusta disparlodad de
tratamento. O eervdôcr do E.5tado. de acordo com o art. ~.x.
somente adqua r a r-ae 1lI eat.eba t aôe ãe "doa s enos apÓS a "'dmJ.ssão".
o ser-vaõcr t.rabalh1.sta adqu1r1.rJ.a 8 estabJ.IJ.dade, salvo exc~
cêe s específ1cas. logo que adt:'J.tJ.do na empresa.

SUPRI"iAH-SE DO

l:Piiõ;:";',:J

""U,••"."<"

JUst1.f1.catJ.va.

el:'.1

...,

~';'7~

li O
lO

AdemaJ.S, quem usufruJ. dos recursos da Pre\i_
déncia não é o aposentado, mas a 1ndústrJ.a das drogas,
equipamentos
e as erepr-e s e s hospJ.tal,ares cabe ao ê?:l:::o:.t.:::.do, apenas, incorrer
processo de- degenerescência

-'-

a segulnte redação.

"I. carent.a.a do dJ.reito do trabalho. medJ.ante rela

o ônus dessa rneô i éa não será assim tão rr-e-s.,
rãvel. HOJe, as rnulheres, a 1.rnens1.dâo dessas grardes mulheres qLe ~
vêm em todas as partes, em atJ.v1.dades diversas, buscando e conqm seardo seu espaço, Já se aposentan com 2S ou 30 anos de serviço. HOJe, c;
jornalistas. professores e mêda cos tarr.bêm se aposentarr, com
prove-ctos integraJ.5, com esse tempo de servaco,

"'..

MTtlEUS IEHSEN

uo(),

"''',...,,'"'''

-!to:f e

seu Parigrllfo Onlco, a seguinte redação:

Art.

~. COl'Il?ete

i União. "ad referendum 11 do Congresso Hadonlll.
outorgar concessão. autorizaíão ou permissão de servi·
ços de radIodifusão SOnorll ou de sons e INgens.

JUSTIFICATIVA

Parágrafo (lnleo • A eoneessão, autorização ou perrni~sio serão cone:
didos pelo prazo de IS(quinze) anos, e so poderao ser suspensas. não renovadas ou cassadas por sentença do P,2
der JudIciário ~ a ~il~:':-----

eaa

f!J ~~ .t::"'~~~v:.::.,,*~

E .uscgurado o sigilo da eorrespondencia postal e teh:'rJfica e das telecomunIcações, salvo o dISposto em leI.

-

A redação que ora se sug=re, re;!resenta o consenso ~a rr.a.orI8 abs01l.:a

da COIl'issão da Fa'f.íl.a, da Edul:açiio, Cultura e Esportes, da Clencoa e Tecn~los"
e da Conunlcação, não aproveitada no AnteprOJeto, no CapÍtulo da COI"I,,m,,açao
ConstltulTla 1.1"1 verdadeiro retrocesso institUCional renunl:1ar-se aI::
IlOnopõllO da União sobre os Serviços PoStlllS e Telegráficos, pela sua r-.agnltude
e interêsse COlIIIJnltiTlo e públiCO.

--------,
JUSTIFICATIVA

Por sua vez. os Serviços de Telel:OMunlcação deverio fu:u,pcr coonanã:
constitudonal, submetIdos ê administração e supervisão da União, g,arantTndo-se
de forma coerente sua expanio e integração naCIonal. ordenadamente e segundo
diretrlzaes gerais traçadas para todo o territóriO nacional
E. ademais. impreseindível. qU! se IIssegure por nontoa sup;rior. a i.perlosa necessidade de uma jUStil retl1'.,inerllçao dos investuoontos, p:tril '1l9I.1lslona·
sua i1rr,plil:a;:i::l. r"..:1ernização e exparsãÕl e:~ favor do i~tert:sse nacoonal,.e~itil~tS::"
se o trillll'"oêl da estagnação e $ucate::''"lC:"'lto das instalaçc.es exiHe:r.tc.-. C. r .. ,s r,ii::
poderá retroceder nas t:onqu.stils tão brllhante"".ente conqUistadas.

A redação proposta nesta emenda Gonsubstanda o consenso da absoluta
lI".aiorla da CO(I'"issão da Famflli!l, da Educação. Cultura e Esportes. da CiênCia
eTecnologia e da CQrnlnll::ação

_
Acrescenta-se ~ qual1.fl.c:ação de "Pt"~~a" Õ in~en2
z.açaDe1.~as desaproprJ.açoes prevlstas na art.~, XI. "J" e
art. J::3', XIII, "c" e "d"

Adotar-se a tese constante no d,sposi!ivo de Antepro;eto aler de: ~e.!.
figurar a tend~ncia da Il'oa,oria absoluta da Corllssao, VIria dar origem il uma exot.!.
ca e Insuste"ltivel Situação, ero' que U/l' Orgio auxiliar. ""rla a ter Igualdade de
poderes aos dos soberanos Inerentes aO Poder ExecutiVO e Poder Leg.slatlvo Ao!.
malJ; sub'Teter~se a tre!> Orgios, CotID enumerados. é limitar, cercear. dificultar
a IniCIativa prlvaC:c ell' sua f1"lssão de prOtrover a Informação perante a Nação.

Justifloca:J.va:
_
1.11..1./-. Ha ;IJ'lCOi"Ig".JenCJ.8 no texto do art. ~. XI. "J" e
art. ~, XIII, "~ir{ "d". se comparados com os do art.

A Constltu.çio nio deverá crlilr situaç.ões que everttualrr>ente possa'"
gerar desnecessáriOS conf\ltos e c.onfrontos, Itoas prom::lver U'Il hanrOfllOSP Interel,!
ClDnamento entre os Poderes. Conferir a três Orgias o poder de decisão admlnis •
tntlva, ...iria adiCionalmente il ferir a autonomia e independênCia dos Poderes
legislativo e ExecutiVO, que verlilm suaS soberanas deliberações serem suhmetldas
ao crivo de um sim;!les orgão de acessoral!lento

(~,

XIII, "a" e ~, que, sempre, eX1gett: "prévJ.a e ju~
ta l.ndenJ.zação".
Obser'l,e-se que, desde a Declaração dos DloreJ.tos
do Homerr- e do clodadãoo de 1789, a garantJ.a da proprJ.edade
é a .. pré.... J.B e Justa J.ndenJ.zaçãoc"

A redação proposta afasta toda e qualquer dlfic~lildilde_na conces!ão
das autorizações e expllclta li forma de sua eventual cilssiliao ou nao renovaçao
Aderrals, toda e qualquer concessão. autorização ou renovaçao. ter'; de ser subrne
tIda pelo Poder E<>f':I'·'vo ao Congresso NaCIonal. que as óiprec.arã, ratlf.cando·
as e reJeItando-as

EMENDA lPOOS30-2

~DA lPOOS34-S

Supr:l..llla-se o dJ.sposto no
Just, f:l.cat1.va

;3A

art.~,

IlATllEU'

...- ---------,J

('lOOMl SSOO DE

.

p .... ~U·~/~~·U

-Dê· se ao Inc.lSO I do Art.

"1f a

~

'~J

I tJO{;c4!§J

SISTEM~Ti·iAé~õ·:"···""""

,

rorpM'O"B'/"P'---'R

'Il:".:

seguinte redação:

I - Garantir 8 Independência nacional pela preservação de condições
políticas. ~ , econômicas. cientificas, tecnol~gicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda tentativa de interferência

ConstJ.tu1nte Deputado InocêncJ.D OI1.veJ.ra

['J OEP"TAOO "DERAl

EMENDA lPOO537-0

l:DEPUTADO FEDERAltlHATHEUS IENSEN"

..".

""SEN -------~

estrangeJra na determinação e consecução de seus objetivos int!r

nos.

§§ 2! e 3!!

1

As normas contJ.das nos parágrafos 2!! e )!! do art. ~
do AnteprOJeto dJ.scJ.plJ.nam a chamada "1.nconst1.tuc1.onalJ.dade
por ~~Q~são "dJ."ergentemente das regras enunciadllS no
art.~, §§ 2!!, ) ! e 4!!. que também a regulam e de
modo
meu.s t:lri':!üu ••do.

q-<"1
""'''''''.«',-------~
~( C~Dt) ~ ~egtllnte [edaçio;=-ma~tendo~se os ~S 1D e 2D:

De·se ao Art

k . dlsti!!ÇilO
E.dever_do Esudo e di s:!e1edade proteger o menor. s~
ou deSCrll!UnaÇOlO de qualquer natureza ou qual

.JUSTIfICATIVA

4

lO

Art.

~~~~I~~~~a condlçao sua ou de f.mT1iil, .uegurôlndo-lhe os seguintci'
I • r:d~:s~:t=;~~~I~~d~a~~cr:l:o ou

nio SCUI p.h ou responsáveis seg,,!!

Conservação de condições Sociais, são fundame!!
tais para li garantia da IndependénC1.B diante da J.nterferência estra!!.
geira, impondo-se sua inclusão na redação.

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lPO0538·8
tJOEPUTAOO fEDERAL

~

..,,'

j

Prop5e::'-se pela e-eooa o ecréscíec do terno "federal", para erestar-se as
C::'õltín.aS e retteraoas Interpretações divergentes de 6r9~os lWfIici~ais, que ter

"MATHEUS IENSEN"

e do Art.

~

fÇ;'~Np!:]

dispcstc es- seus Có:l!g::lS Tri~utários, una sérte de i'eq..risitos não existentes rc
có::llgoTribJtáno Na=io.,al, 0~!l9a"l::lj às insh tuíções de eoaceçêo e essâstê-câe •

r . r - - - - - - - M M - ,..""''',,.. o,,
-üê-se ao §

(Tõ{i'~0!J

50:':'al a penosas e custosas ações judiciais para verem reccnbecaocs os seus direitos

--,

a seguinte redação:

5l.ç)rima-se a reoeçãc da alínea "i" do inciso II do artigo.$

A Interpretação m.nicipal, ercera-se na reda;~') do v!ge"lte texto constitu::ional, de que as il!l'.Jnidades oo Inoostc Territorial e Predial uroano, IITpOsto So~re
serviços de ücaãqoer Natureza e outras, por serem de ccrcetência mrucrpet , devem
ser reçcieoes pela Lei H...lnicipal e não federal. Adotado esta Interpreteçãc advlria
o Inccoverüente de diverstcece no território nacional de cconçzes, requisitos e
normaliza;-~o, emcrejorzc do ro-ere-e-e-tc eficiente das insbtUlç~s qae o enteprojeto pretende proteger

§ IR - E vedada a participação acionária de pessoas jurídicas no Ca-

pital Social de empresas jornalísticas ou de Radiodifusão, e,!
ceto a de partidos políticos, de associações e de sociedades
de capital exclusivamente nacional.

JUSTIFICATIVA

o dispositivo que se .prop~ eliminar mereceria estar incluído
no inciso IV -' O SI"DICATO, por disciplinar procedimentos e ates a eles ioe _
rentes. A sua conservação regJlando o fundonamento das gssccfações , resultará er graves e irreparáveis perdas e descrimina;õcs para as Associaç~es CIe cume :religioso, desportivo, edu::acional e similares que congregam minorias étnicas, sociais, culturais, espcrtfvas 0.1 ccoressícoeãs , pois estas estariam vendo seos direitos funda.'"Ientais e Interêsses pró;Jríos st.bm;tidos ti 6r9~os e eotfoaoes ccocorre-ites e até eesrc contrárias a sua pr6pria su:slsté'1:ia

JUstIfICATIVA

A emenda objetiva assegura as eesccaações representathas dos int::resses. Comunitários e sociais, :ncl~slve reli -

I

I

glosas. terem acesso a propnedade dos ee a ns de eomum caçae , especial
eent e empresas jornalísticas e de r adr nda fusão, que a redação proposta permite aos partidos políticos e socãectades de capital nacional. A
prccedêncaa e justiça da emenda patenteia-se com o fato das associa _

I

e 061

EMENDA

tJ

l~_ -=-.,..-

-,

-<;

DEPUTADO FEDERAL I1ATHEUS I Et.SEN

Poderia ecnrtrr-se a

pern3n~'l:ia do

dispositivo, se ele fosse

restrito às nssccíações pon.nitárias de bairros e similares

ções re acaosas, não serem empresas ou sociedades de capital, lias tão
somente associações de direHo privado.
í

\ ~cP~

Acatada a emenda estarão as associações em ge
ral, às {~ais eerecfdc amparo, destaque e competência se outorga no ;
~ do antt!projeto, nerecencc tratamento iguahtárIo e sem d1Scriminação. em áreas onde muito se faz senUr sua atuação e participa
çãc , pr es tendo inquestionaveis serviços ao ben-est er público.
-

\ JJ

o conteécc normativo dos tratados e cOO'9rOOl:ssos internacionais
se incorpora ti ordem interna, revoga a lei antenor e está sujeito à denl.ocia por delibera;-~o d:l Congresso Nacional. ti

EMENDA lP00547·7

.._,

--,
J t§õ;U~"~Q

êtr:PUTAOO fEDERAL Y.ArffEUS IENSE"

í ~f!?J

oi'! ClYISS~ DE SlSTE>''TIZ~çiô'"·''''''M'''''''

JUSTIfICATIVA
Dê-se ao

Os tratares,

EMENDA lPOO539·6

'm"

acrescente-se

.~;~;~T;~~;O Cnico"

"re~'D:Jados"

inciso

Art.

do Anteprcjeto'-a

segui~r:t_e

reda;-::!o:

"XXV - aposentadoria pela previdência social oficial- e prfvaee,

'------

no caso do trabalhador rural nas 'Condiç~s de

no Artigo

com a seguinte Reda;ão L

Parágrafo Onico - Fica extinto o Instituto de Terras devolutas ee áreas urbanas, assegurando-se o diTeitos de posse rres ses Imóveis a imediata BQuIsição do DOll1010 sem õnus
de qualquer natureza

XXV do

mas de-

nunciados.
Por out.ro lado fl!o se justifica que a tramita;~o ee denúncia de tais lnstxumentes fiquem sU:Jmetidos ao rito de Em::lnda Co"tstltuclol"lal

--,

f!1DEPUTADO FEDERAL -MATHEUS IENSEN"

'-Ao Artigo

pactos e carprcvnissos internacionais não são

0Slr."3'),

rêó.ç~o

previstas

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP00543-4

(l

.~t

l!J

CYiSS~

DE

.._/C ....

I'k./_.I..... k

SISTE~TlZA;Zí.O

..,-

't1f1IIUI''' ..

Dê-se a aj.Irea "e" do inciso m" do art ,

JUSTIfICATIVA

AssegJra_se aos tr-=.balhado=es, hoje participantes da previdência
privada ccrcteeentar o direito adquiridO! de: usufruirem os benefícios que a atual legisla;~o lhes confere'

rr"~~;;-;J

DEPUTAD' FEorML "-'lHrU5 IE'SEN
....,

''''i.

~do

r;;';;iliJ

Asse:J'.J!'a-se ainda a continuida:le de fl.Jl'll:iO'1a:rento da previdência
privada cccçfereotar qJe ce-erfcre a sere de seis 1t.i1h3es de participantes e
oece-síentes

enteorcjetc a seguinte recaçêc,

• e) o hcmem e a eulter sãc iguais em direitos e Obrigações, inc1usivf1 os de natureza doméstica e fam.1liar. salvo nos que se relacionam com a
maternidade;"

o benefício que se pretende assegurar através do
Usucapião urbano. acabará sendo limItado e restringldo, com a poste _I
rior inblllação do proprietário para comparecer perante órgãos municj
pais ou estaduais, arãe- de regulauzar a área cuja propriedade foi adquirida judicialmente, por ter sido a mesma declarada pelo poder PÚ!:l1il
co área devoluta urbana.

-I

JUSTIfICATIVA

.

,

5l.bstitui~se a eepressêc "na gestaç!o, no parto e nÓ aleitalflento"

,...."~"·"'A~
St..prift<õ-se a a ínea "c'' do inciso VI! do art; $1

do

Anteprojeto.

por "maternida::1e", pois esta presscoee ellbran;e os eanereocs •

----

JUSTIFICATIVA

o.l;i;-_--------___,

~_--_-_----l'uo/N'"r
..

Artigo~

Dê-se a seguinte l'eday!o ao Parágrafo oaec do
10 Parágrafo O1ico _ O ensino religioso é livre nas escolas confessionais,
constituindo disciplina de matricula facultativa nas
es::olas pj~licas."

redigido, é vago, slljeito a permi~
til' lnterpretaç~s divergentes, limitando a liberdade do ensiro de convicçOes I!.
liglosaas pelas pr6;Jrias entidades confessionais.
O ensino religioso manterá serrpre particularidades e
ca=acter!sticas esserciais das c::nfiss~õ!s o,,", da fo:nra;-ao religi::lsa ele q.J~ o m':'nistra Eliminada a particularidade do credo, des::ara;:terizado ficará o ensin'l
religbsD co,fessi:nsl, ql.'e se tornará taD s6 un a;Jre:'ldizado de m:.ra! e bons C:lS-

11'flNU"'j~'

IV do Art. ~do Arlte;Jrojeto a seguinte re:jaçâ::l'

\

lU. . ,NI .. ' .... ic

SUprima.m-se as alíneôls "a" e "b" do inciso XIV do art

JUSTIfICATIVA
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial pri
vada desejar assistir a trabalhadores nes áreas menciona::1as, sob pena
de
ser
obrlga::la a su':mater-se à d1reç~o tripartite, o tr.Je se tomarIa nur.:; absurda e in!
Q'JS lim.itaçao ao direlto de assoc.!a;ã:; e de exe:rcIc10 de atividades

tunes

A express~:) "sem distin;~" de credi:l", é s-'P~rflua, p::l:
ser o ensino de tal natureza de l!l3tr!cula f.acultativa, ofere~c a::l aluo:. a ~.
Çao da freqUéncia D.l rJa:o, ro eTl$ino público Nas escolas confess~onais, é a profiss~o religiosa da própria crença, que as tem feito merecel±:lras de escolha por
pais e :responsáveis dOs aluno5, dentro do pnnc!pio da liberdade assegurada a
estes pela definiçao da diretriz a ser irrprimida na educaçao de seus filhos.

..n'

~ do inciso

Pp - nas entidades de orientaçao, de formaça::l profissional, cultural, recreativas e de assist~'lCia social, dirigidas aos trabalhadores. cem con
t.r~buir;Oes obrigatórias destes e ou ~regados, é assegurada a pa.rtic1paçao de
tripartite de Governo, trabalhadores, E!l1;:lregador e enpregadores.-

JUSTIF'ICATIVA

EMENDA lPOO541·8

DEPUTADO FEDERAL Kl\THEUS IENSEN

Dê-se a alinea

o dispDSit1vD, Co:n,)

l!J

A matéria de que cuida o Incíso deve ser remetida à legislaç:l:o ord...d!nária, por sua cCXTÇlleddade Adctada a reda;~o do anteprojeto, diflcultada f,!
cerda a divulga;-ão de fotos de pessoas iJustrancl::l a notícia a seu respeito, se
inexistente a evtcrfzaçãc prévia
A:1el1".ais a proteçlIo a tais direitos erccotran-se protegidos MS dísposiç5es do inciso Xl Pa".d::l mes'll:l artig::l.

EMENDA lP00544·2

(:J

-ri,,-

........

ti do A."Iteprojeto.

JUSTIFICATIVA
Os dispositivos de que trata'Tl as alíneas -a" e "bOI cmrespcndem ao

Titulo da Tributaç-ao e do Orçamento,

;.endo,

partJcularida~

ademais pelas suas

eles l!l3tpria de leglslaçfío ordinária.
A exig~ncia,justificô-se, qJando ho'.Jver contribJ.ições ÍJf90stas
por lei ou acordo coletivo, que coatJ.va,l'ente seja.'t eXlglveis. Resg'arda-se a

livre iniciativa das enhljaljes privadas

___,

DEPUTADO FEDERAL MTHEUS IENSEN

)

'I"" CC>'!SS~ DE &WE"';;;;~~;'''''''''~''·''·
.. ""'O..':!
O!·se à 811nea "c" do inciso 11 do

rr;;.~.;;J

I fui';;;J

EMENDA lPO0545·1

r

DEPUTADO

~M'

-....,

FEDERAL MTHEUS IE,,"SEH

r=o~'j~

°

artigo~,

a segointe

redaç~o:

"e - patrürónio, renda ou serviços dos partidos políticos, in::lusive suas flt'da-

ry;;';":;;=J

nnC"VIf,r.. ~~

Supr!ma~se por inteiro
projeto.

õ

redaçlIo de al!oea

"J" do inciso

____,

Dê-se à a1!nea Pc" do io:iso 11 do art..J?f do Anteprojeto a segJinte redaçll:o:
"C -

n'

é vedaoa a interferência d:J Estado na estrutura e
terna das associaç15es."

orsanizaç~o ln~

11 do art. 7d, ,4."Ite-

çÕêls, das entidades sindicais de tra~alhado~s e das instituições de eôJ:::aÇao e de assistência SOcial sem fins lucrativos, observados os requisitos
est<Delecidos em lei cOltÇlle'llentar federal;

JUSTIFICATIVA
Nã::J sep')derá assegoJrar na Constituiçtío AUTCrOHA A930LUTA ao FLN-

JUSTIfICATIVA
JUSTIFICATIVa

E entendimento pacífico da jurispI"lJdên::la &.:5 tribunais nacionais, Q"..Jé! a lei
cor;plementu regularrentand'o disposições constitucionais deverá enanar do Congresso
Nacional.

..

m-----------1Ulll,.~n.,
o.;lA'

A matéria é típica e indubitávelmente de alçada de leglsla;~::l
ordináriarregular constitv.::lonalmente mandatos e reeleição de dirigentes de
entidades privadas. além de a$urd::l é CMtJ"adJÇ~ ~oluta ao ~sto na al!nea "c" do inciso I do Clésmo artigo. •

CIQIol.l\I€NTO das associações, pela sua ar.p1itude e reflexos no

intereladoname'l~

to sodal des~as entidades. A redação existente p,derá propiciar a~::ls indese~
jáveis no f..n::io."lBl"lento destas entidades., so~retucb pela sua não s!,.jelçao às
n::l!'mas de in:'e:-ess~ ~ú::l1ico q.Ja'lto li a;l1ica;:!o de recursos o,tidos do setor g:::l_
ve::na""e"lta! 0'... privad:l Prop5eTo-se Q'.Je haja 1i:Jerda~'de orgal"llza:;~:) ln~erna,
Se:"I interfe::ência externa.
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EMENDA lPO0551-5
.....
~ADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

tê-se ao 1n::150 111 do Art.

,

---,

seus adeptos, estimolando preconceitos ou fenndo a dignidade
do próximoj

J r-;;~';"~.!R]

=:J f§iiíF)

- implica o respeito da trenscenoêrcía, do caráter absoluto e
da sccererue de DeuSj

a seguInte redação.

S~O

invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença e de con-

fissl!:o

b) os direitos de reunião e associação estão compreendidos na .liberdade de culto, cuja prcrfssãc por preçações, rituais e cerimOnias pú!:J1icas é livre,
c) as igrejas e essccíações religiosas tem assegurado o direito de se orpanízerem S~ a mterrerêrcja do Estado. normatizando sua estrutura ecrestéetãce,
a-nlnistrativa, cargos e fu;;çZiesi

JUSTIFICATIVA

As normas sugeridas procuram conslbstanciar os conceitos expostos, inspirando-se ademais na Declaração U1iversal C:lSD3.reitos do Homem, no texto d'J Pacto tnterneciorer sobre Direitos Civis e Politicos e o- Pacto Jntemecrcna1 sobre Direitos EconOrdcos, Sociais e Culturais (eprovedos na xXI!!. Asseooléia
Geral das Naç5as Unidas) j na Declaração soare Elimma;:lo de Todas as Formas de lntole=ância e Descriminaçã'J por Causa da Religião ou Crença (aprovado por unanimidade, em 25 de ncvenorc de 1981, pela Câ"mara legJ.slativa das Nações unidas); dasposições constituc3.onais dos países com regimes inspirados na democracia social,
como Itália,Aepljblica Federal da Alemanha, Su!ça, Espanha e Portugual e SlJgestões
oferecidas pela O A.B. à Comissão.

delll pol!t1ca delllJcrátlca e da paz social, encontra nos Evangelhos sua fonte mais
pr.:lfLflCla e viva.

A defesa dos direitos fundamentais, individuais e coletivos.
U:cI sid:l 2ssunidos pelas mais autênticas liderallÇas e setores da sociedade brasl1eira e consolidadas pela atuação, objetiva e veemente , dos insignes constituintes
.

••• Quero me referir scôre a qcestêc da liberdade religIosa que é a . I

A l1:Jerdade práUca da religHio é una vantagem tanto para os individUas COOlO para os governos." (grifos acrescidos

..".

tJotPUTADO FEOERAl HATHEUS IENSEn

I

:g).

que

-;.

:jj. j;;t;· ~~d~;~~~~ã~·~~. ;~;d~~t;·~tii~~;çã~·ã;· ~b~;;· ~i;~tifi~~;:: .
A suprceaãe c re pt0i'0sta, portanto, está em perfe.1.tiJ. ccnsonânca.a con
as atr.1.buJ.cões reservadas ã ccsueaãc de S1stematJ..zação, de
"elulJ..n.!!.
cão de confl:Ltos e superpos1.cões", como bem acentua o Dep. Bernardo
cabral

EMENDA lPOO554-0

tJ

DEPUTADO PAES LM'DIH

tJ

COMISSÃO DE SISTEl'IATIZACÃO

rr'~;;:':J

•••••lUIl/c.e.'...e/ •.,. .......lo

,

&!"~1IYLJ

m'''~q'Õ~
~

JUSTmCATIVA

----------:>1

"l:,.------- r~

...... /CD'.. "i~/.U.CD ...
COMISSP:O DE: SISTEI.1ATlZAÇ~O

cÇõ;"'~;~

o parágrafo único do artiga 410 veda ti • • • a propaganda comercial de Illedica
_ eeeees , fOrlllas de tratamento de saúde. tabaco. bebidas alcoólicas e agrotóxicos":
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o

objetivo da Comissão de Sistelllllti:t:ação, no entender do Relator. é

a n •••

eliminaçâo ....
dc conflitos e superposições ' •• ,com vistas a dar coerencia e • cons~
tencia aos crabalbos das diversas CoClissões Tcmiticas".

r;-

A s,!p.!essão prentcndida visa. precipuamente. elic.inar a superposição

dispasitivos.

"B-Terrplos. de QU3lquer confissão religiosa, suas dependências inerentes ao
exercício de suas atividades e rendas provenientes do colto.1>

~

de 1IllIne"i:ia

a possibilit2r que

o

li;

fiscali~ação

~_..j~rvir;Ds

de

Sindicatos
de

sUPr.!

CO~SUClOII.

Por seu turno. a alínea D do eeaee artigo {..!:::B'. IX) remete a Lei

JUSTIFICATIVA

repc

-

A alínea C. do inciso IX. do artigo -!pconfere às Associações.

e Grupos da população a legitimidade para "o controle e

As lideranças re!1giosas do Pais são U'lânimes em enfatizar a preso-

de

texto final seja conciso. sem

,t'i'

"tições e. sobretudo. objetivo.

aenees, est.ccageas , preços e qualidade dos bens

ç~o e defesa da liberdade religiosa, COIlI:l direito fundamental do ser humano. Este sentimento revela-se na manifestação da Conrerénc~a Nacional dos Bispos
do
Brasil, nos segu3.ntes têrmos.

acaba

e"S~~t~~a:~~~~~o#,~ae~~~:~t~

"d) garantia de prJ.vJ.légio temporário para .1.nventor;"
p;t;~t;;
~~;~;~. ;~t;;~g;~;;;;:·························.·······

SuprIma-se o Paragrafo 1Jnico do Artigo

EMENDA lPOO552-3

desprot.=,

Sendo unJ.versal, aplicar-se-á também internamente,. o que
com o INPI e sa.s cema de patentes ••

.

Anãl1se percucrente do e-tteorojetc revela o reto de nEo teverea
rece;:,id:: o mgrec~d_ :::::r.t;:.;_:. cs rürertcs f: deveres que, Incrscutíveteeote, estão
nI base da dign!pa:le hlsnana - o drreftc à liberd<)de e pensamento, de conscíêrera
e religHio, enaltecidas pelo Papa acãc Paulo II, em mensagem ao Secretário Geral
di t:HJ por ocastãc de seu 3012 aniversário:

••• Queria pedir solenemente que, para todos e por todos, a liberda_
de religiosa seja respeitada a todos, e a cada indivIduo, e a todos
05 povos••••

3)

:la: ~~~~~t:av~~;aa:s:ri~:~:n~~ ~e

e

A dign! ficação do ser tunano como recomecíeentc das direitos
e garantias que lhe S~:l Inerentes, como princípios éticos a fundamentar una 0::'-

base de todas as danais liberdades e que esta Inseparavelmente wuoa
que COO5-

2) Adotado unilateralmente, enseJará represálias e deJ.>.arâ.
gido o anverreox bras.1.laoiro:

econõetcc dos seus cidadães, enqoanto a salvação do ho.T.em ou éi
evangelização constituem a missão da Igrejaj destas questões deve o Estado afastar-se. mostrar-se illparcial. se a verdadeira
liberdade religiosa exige que o Estado não se imiscua nas convicçi5es religiosas de seus cidadãos, de outro lado. de modo natural, no interesse da justiça. da harmonia e do bem-estar ge_
ral, reconhece a necessidade do Estado regulame"ltar ou limitar
determinadas ações, ainda que irrpu1sionadas por motivaçll:o reli• glosa. O civismo n~o s~ opõe 11 lealdade a Deus, no ensino do
Mestre - dar a Deus o que de Deus e a César o que é de César.

religios~i

~i~~r: g~:~o:m~~: ~~~eis~nte, de ser esta dignidade

MUJ.tos argumentos poderiam ser levantados contra a adoção do princi
pio ecneaec no dJ..sposJ.t.1.VO acima transcrito. como:
1) Esse d.1.reito "unJ.versal" não exasee e não é xeccnhecadc pela maJ.or
parte das outras nações,

- implica o respeito às distintas funções d~ Igreja e do Estadj'
o Novo Testanento ccotenora una sociedade pluralista. COlll funções distintas para arroJOSj ao Estado, COOl:) mInistro de Deus
ca-cete ti t.s.i'cr... ~$!>~ioClal de: promover o bem-estar sccaak e

IH - lIBERDADE RELIGIOSA E DE CLt.TO

o)

nII - o ãlre.1.to unavexsaj, de uso, reprodução
e 1m! tação, sem remuneração, das desco
bertas c.1.entificas e tecnológ.1.cas relã
tivas à vJ.da, à saúde e ã
al.1.mentaçâÕ"
dos seres humanos;"

•
Complecen-

tal' a instituição do Código de Defesa do Consm:ddor, que dentre muitos pontos

tCllplo de qualquer culto não é apenas a materialidade do edif.icio •• un
edi ficio s6 é ten,:Jlo se o cQlill1etamas 3.nstalações ou perten~as adequadas
~quele fim, ou se o utiliZéim efetivamente no culto ou prática religiosê.
"ü

gulal!lentarã a propaganda fraudulenta, os c:oJ:lportamentos anti-sociais. a
ção de produtos perigosos ou nocivos ã saúde e ao meio ambiente.
Portanto, o parágrafo único do art.

r!.·

divulga

,A~~qa prevalecer, caracteri~ará

lima

redundãncia.. posto que. a materia deverá constar do Código de Defesa do Consucidor,

"CadE! cidadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena liberdade de
a!::lraçar ou deixar de a'Jraçar U'IIa religião, de realizar os atos de
culto, expressar l1vre1lente a sua fé e d~vulgar sua doutrina conta'lto que não se firam os dueitos de outros e o bem c0<1Il.rn. Tem o direito de não ser discriminado em razão de sua crença ou suas convicções religiosas ou filos6ficasj e o direito de educar os filhos, de
acordo com os pr3.nc!pios éticos e soc3.ais coerentes cem a sua fé.Isto implica que seja resguardado na Const1tuiç~o o direito ao ensino
religJ.oso escolar, respeitada a convicçao religiosa do aluno ou de
seus responsáveis, e h::!ja liberdade de assistência religiosa às Forças Amadas e nos est::óelecimentos de internação coletiva. li

cabendo às Associações, Sindicatos e. organi:t:ações populares a fiscali~ação e

Por eerto, nenh!.Tol governante em estado de saúde mental pensana em trib;..tar a Missa ou batisl'lO, nem decretaria a Câmara de Vereadores ili!jJõsto o:
licença. aliás taxa, pelo toque de sinos ou pelo número de cirios acesos.
:-las e-dste o perigo remoto da J.ntolerân::ia para com o culto das r.Jinorias,
so~retudo se estas se formam de elementos éctn3.cos diversos, h3.p6tese pe:feJ.tarrrente possIvel n..ml pais de imigração, onde já -se sftua:'êllII núcleos
protestantes, 'budistas, israelitas. maometa~os, xlntoistas e semj)re existiram fetichistas de fundo afro-brasileiro.

con

trole da "qualidade dos bens e serviços de consuco".

rrr

•U ......../ "" ...oIe,.ulc.e.'.. Io

,

Sistematização
o espaço da liberdade reHg3.osa nl:iose circunscreve ao pr6pno 20dividuo. A natureza social hunana leva cO'lSigo. incluso. a associação neste terreno. por ser o santuário das relaçl:les pessoeis do homem com seu Deus, Criador e Redentor. A liberdape religiosa surge COOlO a concretizaçao das liberdades de pensamento e consciência nas relaçBes COO\ o Ser Pôsoluto.

If certo ser faculdade interior que ex3.ge espaços exteriores de liberdade para a associação e a expressão. Por isso deve interessar ao Estado, em
seu ordenamento. garantir a liberdade religiosa, tanto na esfera pessoal como na
(om!lia e na confissão.
A plena
ArrOitos dlstintos:

li~rdade

religiosa da pessoa hunana se mater3.al1za em dois

- na co:nunidade religiosa, o da liberdade dentro da igreJa, e
- na sDciedadç civil, a hberda::!e dentro do Esta::!:.

Consequentemente, essa

li~erdade

religiosa pessoal n!:lo pode deixar

n" sDl!tlra a liberdade da Igreja dentro da soc3.edade e com respeito ao Esta::!o. Este, pois, para que seja o Estado de tod:ls, terá de promover a idéia que não pode
ser Ul:os6 o Estado dos cr3.sUi:ls, 0'.1 s6 (fus cat611cos ou dos evangélicos.
Deve
ser o Estado do hOOll!m, da realização efetiva de sua liberdade, independentemente
da s,!lução que ele queira dar a sua consciência para sua vida rehgiosa, para
qual tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a proteç!io do Estado

A sug~st11o pT:J~05t~ afasta de ;=::'"'!::l, por StJ3 vez, ã falsa cO.lCe;.çllo do absolutismo d<:J H:::C!r...ade religiosa. Ex:::lul o; pram.o, a concej)çào libertina de liberação de todo res;leIto e inter-relação 'exterior. exexcida pela f'am~:J.a.
a es:ola, o governo e a sociedade em geral. cano se esta liberda::!e desobrigasse
totalmente o individuo de sua responsabilidade para com a comun3.dade social qJe
integra. A vista do ensino público - porque nenht.m de nós vive para si mesmo
(ftan, 7:14), honestam.."'Ote nno se poderá propugnar em favor de UlIa llim1tada e
absoluta independência.

D tenp10 n!io deve ser apenas t! igreja, sinagoga ou edi ric10 pr3.nc1pal, cnde SI! celebra a ceumõnia p,ib1J.ca, mas tamb&n a dependência Dcasa conti9'ol3, o conven~o, os ane"'cs p'J!" forç3 de co:-:;:'lreensão, .ir.:::l.....h c .. c:Jsa c..
residência es;>ccial, ou do poroco ou postar, perten>::ente à comunid<lde rcligiosa, desde que não empregados em fins econômicos." (Aliomar BallêJ.ro, Direito Tributáno Brasileiro, Forense, Rio, pág. 91).
E inquestionável que a garantia ccnstituc3.onal ~ dirigida à liberdade do
cio.de culto à exteriorização da consciência religiosa do ser hu:nano

___,

/.fol./

No art..~. suprJ.mir o parágrafo ún1co.

e~err-.r

A liberdade de manifestar religiãc ou crença estará sujeita à limitação e descriminação com a imposição de tributos sobre bens v3.nculados ao culto ou às remias
dele oriundas.
A sill"~")licidade da nortlla ora existente, enutlerando apenas - os letroplos de qualquer culto - tem favorecido razoáveis controvérsias interpretativas, notad2m::'te na dOJtrina e mesmo na junsprudência, com amparo na o~jetividad:. da expre5-são.
Entendeu, a própria Co:nissão de Estudos Constitucionais dar melhor expl1caçã:;
ao c1li'jl1:l co,ceJ.to da 1J.berdade de culto, colocando ao abngo da J.r,t..srudade a.::
dapendências adjacentes aos tem;:llos. Deixou, no entanto, de extender a mes'lla
garantia às reru:lüs proven3.entes ou orig3.nánas do culto, que necessár.iarnente
exigem a mesma garantia.

Justificativa
Dispõe o parágrafo: "é vedada a propaganda comercJ..al de me
dicament.os. formas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoól1cãs
e agrotõxicos". _ .
qol}.
dJ..spõe ~:~Ôr~~f~e~~~~d~oc~~t~ : : 1e "~e~~~d~~~:rãmm:~~:J.~~osq~:
defesa da pessoa contra a promoção, pelos me10S de comunJ..cação, ( ••• )
(de) formas de agressão (••• ) à saúde". Dessarte, desnecessãr.1.a
a
refcrêncJ..a ã propaganda comercial de produtos especif~cos. O
art.
409 é ~ qenér.1.co. conferindo ã lei posterJ.or do Congresso Nac10nal
mais a~screçao e espaço de regulament.ação, o que é maJ..s próprJ.o fora
do texto constituc.1.onal. A emenda enseJa, por f:Lm. melhor s~stemat.1.
zação do anteproJeto.
-

Acatada a sugestão, estarão DS n!ndes provenie"tes do cülto ao abrigo da imu:u.dade, afastando-se as mais rerrotas ou eventuais manifestações de descrill\J.naçã:l,
limitação ou intolerância para "com os cultos de rnmo:rias",'evitando-se ademais
constantes peregrinações ao juc!J.ciário na defesa de direito; tradicionais emndados, mas nemsempre rf::speitad:ls.

l'I"",I.J>n...,,,,,,çiG

ltA3

Suprima-se. o eaput do art• .Jil!f do .kt\:::r!pr01eto de constituicão da col:II1SSAO de sistemat:1z:açao.

o conceito fundame.,tal que refletem a essência da liberdade religiosa, irrpõe ao individuo correspondente deveres a sustent6X seus ·direitos.
implica UlIprofundo respeito à consciência dos d~is: quer sejam representados pela maioria ou minoda do agrUj)amento social. Veda a animosidade ou estilll:Jlo aos conflitos religiosos, o
ataq<.Je, a di fa'llaçZo ou falsa acusa;:lo a outras confissões re:1gioses o direito de crer, de professar, de ensinar e de viver
suas conv3.cções sem nenht.lll 3.mpedimento exterior, não poderá
servir de escusa para denegr3.r, atacai' l3.vreliente Igreja o..

r . r - - - - - - - - - - l ' l n G /.....",IC~iG---------_

o dispositivo que

::G~~'~7GdO

, SuprJ..ma-se o J.ncJ.so VIII. do
da ComJ..ssao de S1.stematizaçao •

AnteprOJeto de: ConstJ..tu1.cão '

Justlhcacão
A norma que pretendemos supr.1.nu.r tem a seguinte redação

.(0

"art•

...p.. -

intentamos suprimr tem

a se.gllinte.

redação:

~

Na ordem internacional o Brasil precon.1.za:

("Art.
- a lei criará um fundo de conservação e reclIperação
do
meio ambiente. constituido, entre outros t:ecursos. por contribuições que
incidam
,obre as atividades potencialmente poluidoras e a exploração de
recursos
natu
tais".)
As empresas que tenham atividades potencialmente poluidoras. para se
instalarem e funcionarem em qualquer ponto do território nacional, já sofrera: pe
IUldo ônus para implementarem sistelllllS de controle de poluição do Cleio ambiente que
possron ser adequadaClent.e mantidos e operados em um nível tal que as peralt.a o
in
dispensável licenciac.ento incluindo estudos de impacto ambient.al quando for o C8SÕ.
Esta tributação específica não seria justa e equivaleria à cobranca de Utl adido
nal de insalubridade por parte do governo. o que não é eticamente aceitável.
-

Assembléia Na«:lonalConstituinte

•
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EMENDA lP00557-4'

(:l

SA'LATIEL CAR\1ALHO

<RChUA ~uBsfji'iífjvt·
TiTULO

IX

DA CROEll SOCIAL

ConsUtui direito natura~ da faml~ia educa1: os filhos
segundo suas convicções. crenças principias e anseios. utilizando;se da escola que lIl~lhor atender a easee ob)etJ.vos. Ao Estado comp~
te a responsabilidade de proporcionar-lhe os meios e condições pa-

o Estado democrático deve respei.tar as ecencas , convicções e filosofia educacJ.pnais da famIlia, não lhe impondo
urna
instrução em choque com seus princípios I pois constitui
nireito
natural dos paa.s a escolha da educação que pretende nara seus fi-

ra

lhos.

l.S50.

EMENDA lP00561-2

CAPiTULO ' "
DA ECUi:A;;rXü E CULTURA

l:J

.'

g'lA

SALATIEL CARVAlHD-_

COMiSSÃO DE SlSTE\IATlZACÃO

Subst:it.uu· o PiJragrafo Qnic:o do Art • ..:;sg::pelo :)~
Quinte artigor
·Art:...... - O ensi'no é'l Ivee

à

inciat.iva privada que

o lDinistrarõ. SClIIingerência do Poder Públ Ieo, salvo para fiI'D

ENENIM
SUBSTITUTIVA
TilllLn
IX
DA CRC'E~ S~CIAL

de

aucori:ação, reconheciMento, credencjam~"to de curses e fiscaliza
ção do cumprimento da legisl.ação do ensino.-

;

(=JCO\l.ISSÃO

DE SISTE'-iATIZACÃO

CApiTUL~
I1I
DA ECU~AÇÃJ E CULTURA

EMENDA ADIT~

~r-r

o

~rtu1o

Substituir o er-ê , ~ pela seguinte:

.lUSTlflCAÇÃO

~-

-Art:4
porógrafo está deslocado no artigo- 386 que. eee
-

Supervisão de qual idade sIgnifica inge,.ência

Or9tsni:l::aç~o did;tico-e,'dministrai:iva. sendo que deve competir
própr i a cómun i dade e ao usuãr i o ..

capítulo

úidáti_

90:z.am nos 'termos da lei. da autonomia

1:0 de Clp I i cação de ver-bas ,

nanceira •• obedecidos

05

.§~

- O-Sistema de bolsas de estuilo não caracteriza repasse de verbas públicas para entidades
p::i~das de ensino.·

Como redigido no anteprojeto, o artigo se cho-

(!J
(!J

do organi:z.ado
COMISSÃO

parãa~afo ~nico

do art.

W-.

Por outro lado. o ensino superior n~o está

SALATIEL CARVALHO

em un l ver-e l decle s

'ções e fé.'iculdade

DE SISTEl>1ATIZAdio

,

.1~

"crescer ao? art. táb' os seguintes parágrafos ~ e: ~

JUSTlFICAÇ;;'O

ca com. o previs"to no

.{~

?'IA

seguIntes prrncfpios."

..

EMENDA lPOO558-2

:In:

Da. Edu~ação e. Cul:f:.ura

éo-cientTfica. àdminis"tratlva, econômica e fi-

na

IX

Da Ordem Socia1

As instituíç;;es de ensino superior

pr-e dem l nervdc

o

numero de

-§ ~- O valor das .btJlsas terii. C01l'lO parãrnetxo,
o custo de ensino de ..?:g~l nível de qualidade oferecido era estabelecimentos estatal concrenere.·

t,2.

Institui

O ~·JSUt·C>:> f.n~ ~\.l.I..do

isofadas.

UJO

'?""'ftã

JUSTIFICAÇltO

EHE:NDA

SUBSTITUTIVA

o;r{tu1o De
Da Ordem Social.
capItulo n:x:
Da Educação e CuJ.t.ura

EN~IM

SUBSTITUTI VA
TiTUU~
IX
DA CRCE\l S~t:I.\L
CAPíTUl~ III
DA ECUt:AÇ';;',) E '::UlTURA

~~

SUbstU~se ~...3Stf pelo seguinte:
-Art.. ~ - As empresas comerclaJ.sl industria.ts
e
i agr!colas são responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar
. gratu.ito de seus empregados e -dee respectivos aepenaenees , a parI tir dos três anos de idade, mediante a manutenção de
escolas pró, prias I concessão de bolsas de estudo ou cõntJ:ibuição com o salário educação I na forma da. lei'.·

'3~,

Redigir"6~ssim o ari:. ~8

Arf;~ M - As

(caput):

p~b I i cas

EMENDA lP00566-3

serãI'J dest i nadas

.iis escolas públicas. ã-concessão de bolsas de estudaI

à

amptíação

l!J

.1I1SI'IFICJlçJto

A bolsa de esttldo, al~m

nalização de gastos e otimização de resultados .. A bolsa de estudo
constitui medida aescenere raeaeeea, capaz de atingJ.r esse ob)eti_

"".

de

desc::entrali::ar,

constitUI ajuda ao aluno e ."ão ao estabelecimento de ensino.

Ve-

dar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aruno

ca-

EMEhOA MITIYA
TiTULO 'X

rente n05 locai!> onde não houver escola p~bf Iee ,

DA

EMENDA lP00559-1

SIST~;;;~~~~lll/MU_JUÂo

de. sem todos os nive,s de modo gen~ral l xadc ,

XX

-

éferada. por

5ALATI n CARVALHO

r-e atender

COMISS~O

DE

SIS;~;;:;~;~~~~um.'"1D
2K2ND.l}o

31-'3

Retirar do art.:ai9 (caput) a palavra públlco·.( red!.
gindo-o ass1lll:
~-;rt3..
-Art. J:?§ - O dever do est.ado com o' ensino efet.ivar_
ae-ã mediante a gar~tia de: .....

JUSTIFICAÇÃO

~!tulo

:xx

de resultados. permitindo ainda que os recursos
na

Da Educação e eultUJ:a

~

Substituir o inciso· I do art ..

sr.:

4

garantir o acesso e permanencia do

:em qualquer grau de ensdnc , A gestão é de natureza técnica(

ADrTI:VA

':f'!t:.ul0 .f:i.

lP00564.7
CARVALHO

DE SISTEllA;:;;;;;:;"10Jluco..

".1I:I

Da Ot:de.m SociaJ.
Cap!i:ul.o ID:
EMEffi)A

Plf Educação e CUl:tw:a

111:.

--r.ttulo

ADJ:TXVA

De

Da Ordem socl.al.
Capí.tu1o :uI

como parágrafo sequndo. O

se-

·5 29 - A-fa:1nilia tem o diJeito de educar os f!,
lhos, de aco:rdo com· seus valores e princIpies
de vida, e d': ~scolhéí:'" a instituicão edUcacional ele sua p1:eferênc111.·

Da. Educação é eu.J.t:ura

.~<0

Acre$~r 1lQ~:m. -CI1PUt,· a expressão: -respe!
op;a. i.. f ..oIl1~~;

t:a40 o direito 4e

EMENDA lP00567·1

f'J

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

(l

.COMIS5AO DA SI;~~:;;~w;;~;~'.Q."'lo
'fi:

~om

DE SISTEI>tATIZAC"ÃO

(!lSALATIEL
(!J COHI5SÃO

permaneçam

região onde s~o gerados.

altln~

provimento regulamentado em leqislacão própria. conforme a natur.!!!,
za jur!dJ.ca de ~ntidade mantenedot'a da escola ..

r;r----------nn""'''..'''.-----------. EMENDA

mesma

seguinte:

• X - demoC1::atização do. aceeec e pennanêneãe em todos os nIveis de ensino·

e l?reciso

obtenç;o

ção dos recursos, para racional i%ilção de 9a5'tos e otimb:ação

Capítulo XD:

°

preciso não dupl iear ee Les pêra

dos mesmos rins. descentrari::::ando a ildministração e. aplica-

SOBSTI.TDTrvA

lia Ordem Socla1

dever do estado é
de m1nTstrar ensino, de acordo
com, os meios disponíveiS I mais convenientes e pos~;iveis. com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados .. POr isso I não
se
deve restringir sua ataracãe de modo a não tolher I em cada _JIlo:euto
o. em cada local, a fo~a possível e mais conveniente.
A obrigação do Est:ado ê COIU todo o ensino e nâo restr1.tiva e disc:rirninatoriamentc com o ensino públ.ico apenas.
.

Acrescer ao art.

suas fi na I idades.

t

Da Eclu.cação e Cultm:a

DlENDA

institui~ão criada" pelas erecr-eeea optan'tes. p,2.
fi

nz:

o

o seguinte parágrato.

·Parágrafo único: O produto d" contribuição

EMENDA lPOO563-9

(!J

Da Ordem Social

artigo!8~

único:

com o sal,:;rio educação serd administrado. em cada unidade T,2,

t:

EMENDA SOPRESS:I'n

Capítulo

Acrescer· ao

...

Tuq'WlTl''''~b

SOCIAL

nA EnUCAÇi\O E CULlURA ~

fêssionaís. quando este deve ser dissociado de instltuiç;cs reli:
giosas,sc m ampliar as condiç;;es de acesso e a melhoria de qualida

SAlATIEL CP.RV1\.LHO

CRn~

CApiTULO 111

Os incisos I e 1I do ~proJeto criam discri_
D1inações. reser\ra de mercado e proteção do Estado às ee.ee Les een

'r!tul.o

fui';®J

DE SISTE~TIZACÃO

JUST' rI CAÇÃO

a obtenção
dos
saesees fins l aproveJ.tando-se a rede física existente. para racio-

COMISSJ\O I>E

E';;~----'

5hI ATIEL CARVALHO

de atendimento e ã quaJificJç~o das atiVidades de errs t ne e pesqui
sal em todos os n!veis.
-

~ preciso não duplicar meIos para

PJ
f!I

verbas

seção

tt

O~-se ao artigo~. dQ título IV.
a seguinte redação:

capitulo I,

»_

Art.
A CâmarQ dos Deputados compõe-se
de
até 487 rep'tesel'\tantes dI) povo, ..leitos, dentre 05
cidadãos
maIores de 18 (dezoito) anos e no exercício dos direitos polI
tico~. por- vota direto, secreto e I'noporcional em cada Estad-;;.
Territórios e ",o ~fstrito Feder&l, exc;eto no que prevê o inciso v. do a~t~go~, artigo ~ e seus incisos e parágrafos
e do artigo
e seus parágrafos t na forma da lei

.m

Se fixar o número eJ(ato de Deputados na Constituiçâo sem que haja nenhuma ressalva, principalmente quando
na mesma Constituição. em suas disposições transitarias, ja
está previst.o a criação de 4 novos Estados e a transforma~

::u~ ~~~~~~:r~Q~a:~g~:~:~o~ :: ::~:;:m~~t: :::so ::~~:;afOS:
no que implicará

na eleIção de novos D~~gtados. federais.

E

se insistir nessa tese de fixar apenas .irifrepresentantes do

povo e..tarid esta Constituinte cometendo um equivoco ir-reparável.
Visto que hso só serIa potsível no caso de países sem propor~ües geogràficas continentais como oBra!;!!.

064

• AssembléIa Naclonal Constituinte
EMENDA lPOO576·1

EMENDA lPOO568·0

t:

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

t:

COHISSAO DA SISTEMATIZACAO

l: CO'6T!TUn:TE {D".lrACIO DE ~~~

r.r---------->U"""".....~'-----Emenda Supressiva

"ti

De-se à alínea c t do artigo.iJ:fo da seção II,
presente ~proje~ a seguinte redação:

Dispositivo Emendado. Art

do

,
Eroenda H:l:l.f.lcatlva
ürsposatfvo [ne"ldad::l Art.

~:rr

9q--

§ 4ft , alínea

"c'',

H'"D

No Artigo -5l'á excluarn-se as palavras "voto majoritário".

Art.~ ••••.•••••••••.••••••••...•....•..••••••

*

--tl15'

No Art ~, § .4P, alínea "c", onde se lê «seaeraçãc dos pc-

deres", leia-se o "funcionamento

DOS

poderes"

c) voluntariamente, ap6s )0 (trinta) anos de ser
viço para homem e 25 (vinte e cinco)

para mulher.

d.!:!.§..I.!.[!~A.I.!.YA

-

Justificativa:

Na Comissão de Organização Eleitoral a definição sistema
distrItal não, indu! o corcettc de lovoto ma'joritário" o que a nosso ver foi '
Wuin::b sem base no Trabalho do órgão tematico.
Aliás será melhor para o texto constitucional não adotar'
estas expressões pois facilitará a procura das rõoores, na lei ordmária, que
admitam até o sistema proporcional dentro do Distrito Allás a maneira de ha v e" (l'strito em duas (2) cu três (:3) cadeiras i"liJ1!caria na eoccêc do sísteaa'
.. Hcntv para evitar a disputa entre correligionários.

Considerando a idade mádia de vida do brasileiro
e a sua grande contribuição para o desenvolvimento do Brasil
no setor publico, por um pleito de justiça e gratidão, os ser
vi dores públicos devem gozar da redução de S (cinco) anos na
sua aposentadoria por tempo de serviço, afim de auferir,
no
fim da sua jornada de serviço públlco, os beneficios neces sé-,
rios a que desfrutem desses cinco anos para àqueles que alnda
restam a saúde na convI';ência com os seus familiares, por ser
de justiça e de pleno direito.

EMENDA lPOO573·6

l"

CQISTnUINIE

..,..

•

DISPOSITIVOS EMEf'!lAOOS Art

nê-ee ê alInea b , do inciso lI, do artigo ~,da
seção II, do titulo VII, da presente anteprojeto, a seguinte

__-,

1

9- § 5Q

,u'DNu'

3'1
"Art

~s

dependências

que objetivam seus fins.
Justificativa:
Sr. Presidente.
Com todo o eespe to e admiração ao sabia trabalho em benefício do nosso sistema tributário, peço vênia
a
V. Exa
para a emenda que estou apresentando. po i s se
trata
de uma justa reivindicação em beneFIcio da p r-npr La sociedade,
pois esses impostos que seriam cobrados recairiam sobre
os
próprios seguidores de rellgHles; que têm prestado 9randes
'Contribuições às comunidDdes.
í

Art. )9 § Ltl?- 11 O pronunciamento da tomtssão sobre
clusIva e final, salvo se um decimo da Câmara dos Deoutados e
quer a votação em PlenárIo da emend,! aprovada ou rejerteda na
O texto da Comissão de Sistema Tributário realmente
rno está no Anteprojeto da Comissão de Sistematização.

as emendas seré co-r
do Senado reoeret r;
romissãc ..
fala em um terço co-

-I

o texto oc A."ltep!ojeto da ComhSE:' de Siste-.:;.:.:.za:;â!;.

as
de •
Esta:!,," 0:-6 co-r o Siste-,s ele cc.er-o Fa:la:'1=it6nsta=~reslde""Çia!iza:::l:.rêc hii •
Q'" se f;;;]e: e-r ....<>~=;C';ª- oe p:>j"':es" OL E"" "ln~;:,e"~'):~= O:lS ~~j::e!:", ~:::_s
o prin:ipc da "CO·\h ..;2S;ã::." P=E.Sê a prevalecer t; e-e-os prccvra a:;:=;.t6: e c.:.:
cepçêc de srste-e de g:::VEr'"l:l a::bta::i:J CD.T a 1i-g-Ja;l~ d:l dis;J:lsitiv:::

expressões "EX::{'e.T

Ocorre, porém, que esta eetérfa é menos orçamentária e muito ears regimental, isto é, de Direito Parlamentar, visto QUe está regulando a tramJ.taçso do
Projeto da Lei Orçamentária, não se tratando de maténa ou de conteúdo orçal'lentii _

EMENDA lPOO570·1

ela

CONSTITUINTE COSTA fERREIRA

COMISSAO DA SISTEJ.IATIZAÇAO

r

CONSTITUINIE 00"'<010 o;: AND'lADA

tJ

IXf.IISSAO DE

~UTV~"U..

EMENDA lPOO574-4

(!J

p=~~;;;;~

CO"ST}TUJNTE BCN1FtlrlO DE A ; ; ; 4 D : : : ' : : - - - - - - - - - ,

d) a lei punirá como crime inafiançável qualquer
discriminação atenLtória aos direitos e J,iberdades fundamentais, entre outras, subestimar, esteri'otipar ou degradar grupos étnicos, religiosos, raciais ou de cor ou pessoas a eles
pertencentes, por palavras, imagens ~u representações em qual
quer meio de comunicação.

EMENDA lPOO571·0
CO"STITU"'IE COSTA fERREIRA

No Art 'onde se lê a palavra "independe'"\tes", subst!tu=.-

fi .;;~.. ,~
tJ;;;--;~;787J

)Os·
Acrescente-s_ ao artigo ~, do titulo V, da seção
11, o inciso 111, com a. seguinte redação:

Art.

J22

I

DisposItivo Emendado: Art ;a:

Justificação:

t:.

!§!~.:'~

--_..,
se pela pala"a "coord .... ôos...

.

11

.

111 - Será de dois anos o mandato para membro da
_esQ.. de qualquer uma das casas do Congresso Nacional,
proibida a reeleiçiiD •

I

;7.

I

O c!::ljetivc c:!:: c:"'.erda é su'P:rir.lir a pala ...ra "3;:...;;, 1 u.. Sé'jJ:-,
"Seção lI, da Previd~ia Social"j "seção In, da Asslstêoc.la S::i:~al", transfc:mand:l-as em Capítulos, visto Q'..Je contem IIl3térias que nso se !nclue.- no T!'tulo Ge _
ral que está denominado "da Segunda:!e Social". COill .lsto a dlstnb..l!;ão d6. ... at€r:a
fica colocada em termos mais racioanis e lôgJ.cos.

I

e

I

I
EMENDA lPOO575·2
f ~TlTUIIITE B:m·Ji:lO m:: p,ro{:lJ§~

i

.6"

?ºr

~31
Art.

~

- § lI? _ Passa a ter a segUJ.nte recação.

_

Emenda Modlf lcatl Vê
DisposItivo e.1erda::l'o: Itrl ~ S 4" E 5"

J'?<

" U" " IC.&I ÃO'

Emenda Aditiva
~3.f
DIspositivo Emendado Art ~/ § 12

tJCTic~

r , ; - - - - - - - - ...""..... o ••, , - ; - - - - -

~~

O dlSpostO no §J( e no §~do Art. ~ passa" fazer parte
do Art. ~ comose'1Cb
§ 51? e 6" do rrestr.o dIsposItivo.

-l'i5."

r r r - - - - - - - - - - 1U n

[Gósi;<;:J'

n Cada Ministério Público elegerá o seu Procurawi' Geról,
na forma da lei, dentre Integrantes da carreira, para mand5to de três e"'las ,

permitindo-se u:na recondução, devendo a Cârara dos Deputados indlcsr, po:r '
maiorIa absoluta, o nome do Procurador Geral da RepoJbhc3, para que seja n:J;:",;:
ado pelo PreS.ldente da Re;J,jbHca, na forma do Art. ie6, Item lU, alinea "C7"
e do Art. 462, Item IV.
"'?:f,

JlSIl,

.Justificativa.
A Constituição como a lei maior !;em que dar exe!!!.
pIO para os Estados e MunicIpios no concernen~e a duração do
_andato de membros da mesa diretora dos respectivos leglSlat.!.
•vos, visto que a omissão ne!;te caso se instalaria numa verdadeira guerra na disputa pela permanência nos cargos da
mesa
por to.da a legislatura.

A Seção III denootinada lida Saúde", do Capitulo II I do Titulo
IX da Ordem SocIal", passa a ser o Capitulo 111. a Seção 21! oerc-s-eee da "?red
oêrcia scctai«, do mesma Capítulo e Título, passa a ser Capitule 1\', a Seção
dercaínaoa da "r:,sslstência sccier-, do mesmo Capítulo e Título, passe a ser
o
C6pítulo V, e o Capítulo IH den~nado da "Educação e Cultura", do oeS!T'.:l Titule,
passe a VI, remunerando_se os dema~s Capítulos

O reglme Pa~lamentaristó~Pres.ide-.cialha:': r;~:. ha QJ2 SE; ""
lar e:r "poderes in:lep="'de"l~es" o...r "poderes sf'iJ,sra:l:!:õ", dêS a e';P--.== ajE SJ:St.: ~
tul a o"a." "lnj"'""'te,·· por "CO""",,,,".

.

1

I
I

~~~Il~lf~IlY~

IC.;ÃO--------_-__,

Emenda Hodlflcatlva
343
Dispositivo Emendad:l. Art..;.re e seguIntes

lII •.......•.•••••••.•........••.•....••.......

A discriminação não deve ter vez em nossa sociedade pluralista em qualquer dos seus segmentos, e por isso que
incluImos os grupos religiosos, omitidos por um equívoco
do
d6uto relator da comissão de origem.

USEi

f..n:::;;'--="~ê:is

SISTEMO.;;;;~~ ..,.. ~§/II1t.D.".. ."

lUlO/~"n"'c.~h_

.

e Irceae-ce-ae-e-ue, os paoeres

EMENDA lPOO578·7

-

O texto da CO.'JIissão de sast.ene Tributário é tecnocrático e autoritáno,
porque enfraquece os Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em f.,!
ver de uma "ComISSdO Mhta" que passa a usupar a coroetêrcra do próprio Congre~
se Nacional.

g,-

hê::Í1~-::;l:='

rios. Portanto há de prevalecer o drspostc no nnteprcjeto da ComiSSdO de Organização dos Poderes, porque assunto que Ih!" diz respeito, envolvendo o processo parlamentar
Ao lado destas observações formais cumpre ainda dber que o texto

Art.

1

O 1UJteprojeto da Comissão de Organizaçgo dos Poderes e Sistema de Gover
no, no § LtR do Art )9 diz o seguinte:

ço de d0111ocratlzaçdo existente no País.

Dê-se à alínea d, do inciso IIl, do artigo)Z:dO
presente anteprojeto, a seguinte redação:

D Leglslatlvo, o tsecctívc e o JudIciário são es

fun::la'llentais do Estado".

rcnsseo de Organização dos Poderes é bemnaís democrático, condizente com o cc'Sr

~

se

~_

prIncipais orgãos da sccera-da co povo e exercem, nerec-ucane-te, os Poderes

11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e

Art. 49

O Art ~ passa a ter a segJInte redação:

.

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

------,

,,"~,,

Eme"1c1a scoressã va
OlSPOSltivO teerceoc

Onde se lê "salve se un terço dos meroros da Câmara dos- Deputados ou
do Senado Federal jreqoerer , etc..... leia-se 'Salvo se un décimo dos membros da
Câmara ou do Senado Federal", etc•••

btb;,
Art. -P-J' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t:

maas e-etc, conten::l::i rccê- o esserdal da n-te-çêc d, co'1S';:.l:t•.d r,te.

13 Y

EJoENOA .lOOlFICATIVA

l'"

bea

-

flt,6

b) templos de qualquer cul to

I

~~:~:~:~:e::: ~:~:;;::: ::::~~::~~i:t:~~::toA::~: ~~:~~~:~~::::.~:l:=P::~::=~ i

~~

)

r.r----------ltU.,.~If"IC.;Ã§'---------

'Ul.,.~'T'rlC.'~l.

redeção •

a Melena ac!lllE esta inserida,

] ~i~Jru

COMI SSAO DA SI S~L~:~~~;';~.~~".""'"

rrr_ _- l .

QJ;

---,

B~"lfAClO DE ANORADA

CO"STITUINTE COSTA fERREIRA

(:l

im rovc sastere da g:l\ern::; er
QUe ereneotoa presrdercaaârstee são ertfcuteoos cem elementos perãare-ceraetas . '
crja-cc-se U"" r.o:Ielo parlal1eit;::::~s!.a-preside"l:la!l2ad:l
verurfce-se peãc texto de litulo, rcs sece d~\a:s~;: d:S;l:=~:~
vos.oae a co-cepçãc cc-ist.rtucao-a; se afasta da cjâsaica vsecereçêc C:l;: pcferes'' ,

q..Je- é

t:

EMENDA lPOO569·8

A Co.'"\stitl.lÇS:: consaqra no pró;:-r;:'(l título e nos seus daverscs

ca;:ítulos, ec

d!:!§I![If.AIIYA
o objetivo

d5 emenda é ,sego.,l1! a técnica ad~ta:::= n:: tCY.:õ"lte'
ao POd=f JJô.lclaric, "'.lnistérIo P.blico e Oefe"lse:rie Jud1cián.. , \':stc QJE r'\OS:
titules rrte-ciD"'ladl::s e Q'Je faz re:rJ.ssào às instituições respectivas EY.lstentes '
nos Estad::s. o Q"J2 se pode verificar, por elCerlp:lo, no Art. ~§ Si e no § 2Q d::
Art.

~

,9.õ'?

,931

A parte referente ao f.l.ln.lstédo Público está O7lissa tl:l
tocante ao Procurad.J! Geral da República, o Q'.Je dIficulta a sua identifica _
ção. Dai a emanda indIcando, COTl base em outros dispositivos constituclonais,
a maneira pela QUBl ele tem a sua investlc:lura.

,

Assembléia Nacional Constituinte e 065

EMENDA 1P00580-9

l!J

[=fOi/õ0i]

JUSTIFICAÇJI.O

Emenda Supressrva

300
üísposatãvo Enenda.do: AIt. ;&6-, Título 8'1 ArtJ.~os
..B5 a 337

Não é justo nem legítimo que os Esta _
dos Produtores (Paraná, Hato Grosso do Sul, Hato Grosso, Rondônia
e outros), sejam discriminados na partllha Tributária, como está
lançado no texto do anteprojeto.

3!L:r .. 33~
300
No Art • .aft6, cujo Título é o 8'1. dcnoramadc da " Ordera

Art'l

1t.htsf1..J~~d

.2:ttr

Como'está o texto do artigo ~
entecrcjeto, a União se safará em caso de rcnho , quando,
aos
.olhos da opinião pública, a respénsaní i inace é toda sua, saIvo
se preferir descer à condição de parceira em um vccnt;c do pacor
de proporções gigantescas. A União aval1sou á instituição finan
ceira, ao expedir-lhe a carta-patente O avalista responde pel;
débito do avalisado. EsS~ garantia precf sa perdurar.

I

Econõmica e Fmanceara lO. supranaa-se as palavras lO c Pmaacerra ", e no
até ~ ," CUJO Capítulo meanna-sc do .. sasteea Pan..anccãrc \aclo'UlI ",
•
essa mtôna com a r-esma deno:unação para, sob a ~ração de seção lI! integrar o Capítulo II .. das Pmenças P1X>hcas ", mscrado nsS1M
no
Título VII dcnommado da " Trabuteçiio e do Orça."'C'1to ", o qual passará a se I
intJ.tular " da Tn.butação. do Orçamento e das Fmanças PUohcas no (torto ~) I

*

les, Oelfln. Coroa-Brastel e agora, a corretora do aaneepe , com
muitos bllhões de cruzadas escamoteados e perdidos Os bilhõês
de cruzados nada mais representam do que a suada economia.
de
milhões de homens e mulheres, preocupados em formar um pé-de-me
la para a velhice, ou para· os tempos de crise e de doença A!.
flição dos lesados é amenizada pela certeza de que. mais
cedo
ou mais tarce, hão de receber o dinheiro. graças à intervenção
do Banco Central nos estabelecimentos que haviam sofrido o desfalque. Como o governo praticamente dera garantias ,aos deposi tantes, ~umpre-lhe ressarci-los dçs pTe~iu!7os.

§ 412 - Para os fins do Inc.rsc r r ,
o
Estados não industrializados, mas notoriamente produtores agrope
cuãr.tos , receberão. pelo menos. vinte por cento do valor repassad
para os Estados que industrializam seus produtos, ccnrcrrae dispt.,
ser a lei~

fT?OO';";Q

Q).'&ITIJINTEBQ.';u.ACIO DE A\'D~U;;

Ora, se São Paulo, Rio de Janeiro e Hi
nas Gerais. são os Estados Industrializados, é porque contam co;
matérias-primas oriundas dos Estados Produtores. Com efeito, é pre
"eiso es tabef ecer-ee um mecanismo para que, talvez, a maior injus:
tiça da ~onstituinte na área Tributária. não subsista até a pro _
mtJlgação da Carta Magna.

I

-'.""1

A tUstorção será corrigida com a pre _
senta proposta que reflete não só o ponto de vista deste Consti _
tuinte, mas o de todos os Governadores do país, e. por que não di _
aer, de todas comunidades radicadas nos Estados Produtores.
"N1!Jo será possível'·viabilIzar e est rmu-,
lar a abertura de novas f~onteiraS\ a~r!colas e pecuãr as , sem Que
haja. retorno efetivo e real de parte da arrecadação decorrente da
industrialização da produção local Com a recuperação de
parte
do "bolo tributário", ccncre taeente , a administração dos Estados
contemplados, poderá investir em programas sociais e obras do ees
mo caráter. ecuceçsc , saJde. alimentação, etc
-

JUSTIFICATIVA

í

A mctusãc do S15tcr.:3 Pmanccarc \SClona! 1"0Título da I
Ordm Econô:nica não tem nenhUM sentado, havendo dentre (lo A."ltcproJcto UI"' Capítulo referente a " Fananças Públ1cas ", onde allãs se daspêc sobre as at1ul'!"- I
des credrcfcaas da l1I'..lão, sobre Títulos da dfvrda Puôl.tca, nancc Central, etC'1
O quo é Jl\J.têna 1ndlscut1veliOOntc sirular daquela ccmc mcncaonada, TransfcT:lr. portanto, todo esse conteúdo para o Título referente a " 'rrabutcçâo, Orçamento c PlTunças I nos parece m.üs adequado.

i

I

EMENDA lP00581-7

..".

-.,

t' CONSTITUINTE BD~IFACIO D!:: ANDRADA

l:JQU'~;fD
1~ V

*'" e

seguintes

Entende_se que o legis-ladtlr
t.enba"
querido suavizar a precária s tuaçãc financeirae-da União.
Não
se pode fazê-lo. porém, em detrimento do povo. que ficaria ainda mais descoberto e indefeso nas malhas da "gan9" dos "colarlnhos brancos".
í

EMENDA 1P00584-1

tJ
tJ

DEPUTADO

pr;;[i'ôs"-

MAUR!CIO NASSER

,..,..

-'1

.~lMl~lo"o ..,..lo/'""tulldo

~

COHISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

r . r - - - - - - - - - - n K I 0 /......"rlC.~1D---

EJa(lA

Após as palavras "seção VII!". do "processo legislativo"
Disposições G::lrais~'
•
No Art mno lugar de Su~seção I, (Da Emenda à Co.istltuição) leia-se Subseção II e antes do Art..f.ioinstltua-se a Subseção lI!, coma d.=.
nominação "nas leis e da sua etsbcraçêcv,
No Art az onde se lê Subse;-:ão JII leia-se scceeçac IV.
inclua-se 'Subseção

das

er;~::'~

'U'M.. "."..~.~b.-----------..,
Emenda Modi ficativa
üisposâttvc Emi:!fiC!ado. Art.

A proposta democrat raa a divisão
rendas tributárias, atualmente concentradas e monopoHzada
eãcs da União.

.
r

o Que está faltando no Brasil
uma lei de extremo rigor para punir os crimes dos
"colarinhos
brancos" Assistimos a muitos escándalos financeiros na velha e
na
nova República. Mas, nenhum de seus prct.eqcnds tes foi para
a cadeia. Ao contrário, com os bens tempo;ar iamente !ndlsponí _
veas , recuperam-nos devidamente saneados e .altamente valoriza _
dos. Continuam sendo recebidos cordialmente na a.l ta sociedade •
louva-se-lhes, ainda por cima, o tino comercial ã a argúcia com
que se livraram dos prcbãeeas ,
•
lJ.vemos: nos Estados unidos, b pro
b f ema recente de f1ourªA~ destaq~e~ _W'!..ll st;rl!et mIe nnr h:
ver desfechado um golpe, em pre.iuízo do banco a qUD servia, foi
processado, condenado, e é hóspede atual de uma penitenc!ória
norte-americana. Fizéssemos o mesmo no Brasil. os " colarinhos-brenccs», percebendo que não mais gozariam de impunidade'. passariam a ser honestos até por desonestidade.

f'JQLi;'~
_

!I",

ADITIVA

Acrescente-se ao artigo~, no Título X, ní.spoefcões
Transitórias, do Anteprojeto da Constituição, da Comissão de Sistematização, o Que se segue:

1:'035

Artigo 482 _ ••••• não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de "direito, estendendo- se
a anistia também às infrações em matéria eleitoral e conexas, cometi_
tias até a data da promulgação desta Constituição.

~33

DaVA

ADITIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTlTUI@
Acrescentar ao Art.

A pí:lrtt: ler~l':~lte au

t;:I:U"...~~~u jt::"~bidt1.VU" 4U~ ~~t.';

1.l1t..ll.!::,

JUSTIFICAÇI1D

Iada Seção aa, por engano. certamente, está com uma sérae de subseções ccâcceces
de forma confusa. d:lÍ

Emenda Hodificativa
395"a.39'8 .!Ior o-lt-f 5"
Dispositivos Emendados' Artigos.ltOO a -483', -lrB a.lt2i!

335"
3g~
Os Artigos.Jtl38até../tS7 que ccecõe o Capítulo referente a
"Ciência e Tecnologia" e o Art ~ até ~ que ccrcõe o Capitulo referente '
ao "MeioAtrOienle", transfiram-se os mesmos para o Titulo VIU da "Order.. Econômica", onde passarão a ser Capitulo desta parte do Anteprojeto. (Art 39:5)
300

n

O Brasil está vivendo dif!cil fase de transição, e se
avizinha de profundas mudanças no campo institucional, como o povo as
Quer. Virão as mudanças, desde que se instaure um clima de compreen são e concórdia, o que somente se dará se houverem conciliação e congraçamento da Família Brasileira Hultas por não ccnoer ecâmento
para
votação em 1986 não devem constituir. por exemplo,
nenhum entrave
Questiunculas como essas devem ser de todo afastadas, a fim de Que a
união e a boa vontade crevafeçan, Nas Constituintes de 1934 e 1946 ho.!:!.
ve ems t Ie para infrações eleitorais e conexas, entendimento do legi~
lador de que a elaboração e a promulgação da Carta Mag'la da República
representavam fato de maior grandeza, e que a tudo se sohrepunham. S!:,
guir as mesmas pégadas é seguir o caminho do hem senso e do desama eentc dos espíritos.
Este! o sentido patriótico da nossa emenda.

a providência acima mencionada

90
-e9Q,

in fine, expressão:

inclusive militares ..

~ evfdente qJe se deve aplicar aos militares o tanto que se destinou aos
civis, na ccroreensac de que civis e mUitares são servido!,es e que
diante da
Constituição são exatamente iguais, sendo certo Quequanto à sociedade aplesenta.,!!!.
se empé de igualdade, quanto à servi-la bem.

Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas. da Comis
são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e da Comissão da SOberanr;-;
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI JLNIOR ,
neste sentido.
Constituinte FRAN::ISCO ROSSI.

EMENDA 1P00585-0

('J

OEPUIAOO

"'URleIO NOSSER

PMD8

d!L~. .!!E!f~.!!Y~

r.r-----------T'..o/ ..u' .. "CAGI0'

A matéria referente a "Ciê"-lC!a e TeCnologi~" e "Meio
Anbiente", diz lJlJito mais respeito a Ordem EconTica do que a Order;- Social
lITecnologia e Clência" sãc en nosso tem;Jo exp=ess5es no..r!
to vin.:ula::las ao desenvolvimento econô-'illco e só indireta:nente e qu= dizem re!
peito aos estudos sociais.
Por outro lado.· o "MeioA.T.::!ie'lte" encerra tod:;s aquelas'
atividaoi:!s do homem sobre a natureza, o que est:i rruito mais parto c: fato eCE
nõrlico do que do fato social.
Pela maténa contidas nesses do!s capítulos me"'::ionad:ls·
verifica-se claramente que as duas áreas dizemIlt.dtc malS respeito a materia'
econômica do Q'Je a assuntos sociais. Daí a prOcedê;"lcia da emenda

EMENDA lP00583·3

1(1

OEPUTAOO

"AUPleIO NASSCR

@eO"ISSRO DA

&95"'
Suprima-se a palavra "não" do texto do
artigo !:Im. do antepro~ieto da Comissão de Sistematização, que pas
S8 a ter redação como se segue:.e S'ç
Art. SI - A União se responsabilizará
pelos dep6sitos ou pelas aplicações nas instituições financeiras.

SIST~~';~';~;~'~~"""""'-------~1 rrõU~~M

EI-1ENOA MODIFICATIVA

mos seguintes:

'~ ..o/l"nl''''GI0

EtJEIDA ADITIVA AO ANTEPROJETO

t~

A União deve continuar responsável pe_
los dep6sItos Oll pelas aplicações nas instituições financeiras
Deve-o, porqlJe um ele seus órgãos é o que concede a ~aTta-patente
para (l funcionampnto das instituições financeiras, o que, em outras palavras, quer dizer que a União, suficientemente informa_
da sobre os antecedentes ~ a idoneidade moral e financeira, abre
o crédito ao grupo contemplado com a carta patente. O grande púhUco não elispõe de meios para aquilatar o grau de honestidade e
competência de quem se encontra à testa de uma instituição finan
ceira. O grande públ1co deposita sua confiança no discernlment~
e no rigor de julgamento das autoridades competentes. Comparece,
poJs, aos guichês desta ou dalJuela instituição, para fazer depó_
sitos em dinheiro, ou qualquer outro tipo de operação financeira.
Louvadn nos critérios do Banco Central, não hesita em aplicar as
suas economJas. Nem sempre. contudo. esses grupos honram o pr6 _
prio nome. Dão o "tiro ll "na praça, depois de uma série de sig~lo
~a5 falcatrua!:. S§c de lr4sle nll,~mprlr os episódios do grupo Hal-

C€

..,

CONSTITUlcna

31

JUSTIFICACRD

I p:r;;;~~"oo-l

J1.H
Ao artigo U@> do anteprojeto:
Inserir um § 49 no dispositivo nos

~

EMENDA SUPRESSIVA

Acrescentar ao Art. 6lEl1l do Anteprojeto de Constituição a seguinte expressão:
" inclusive militar"

91
€ indubitável que os benefícios constantes do Art 9éI são extensivos aos
militares. CUllpre. porém. esclarecer para que não pairem dúvidas ~itadas
pelos tecnocratas que hão de resolver questões na área adm.!-nistrativa
CuJpre. pois, aditar.
Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas. da ~
são da OrgaOlzação dos Poderes e Sistell'a de Governo e da Cornlssão da Soberania e
dos Oire1tos e Garantlas do Homem e da J.kJlher, pelo Deputado FARABULINI JálIOO,
neste sentldo.
ccnsUtuinte fRAIlCISCO RC6SI.

066

• Assembléia Nacloilal Constituinte
EMENDA lP00594·9

EMENDA lPOO588-4

1:

tJ FRANCISCO ROSSI
fUfO/Jus·.. ' ...... O--~--------.,

eEtlJA ADITIVA ( visa esclarecer)

~_ _~---_-_-nuo/~utll"~;\ft---------,-_.

Ef0,'DA ADITIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUICltO

AOANTEPROJETO DE CONSTlTUlç1I:O

47{J

Acrescentar ao Art. _ a expressão "CIVIS E MILITARES" I ass:..m , esse Art.
passa a ter a seguinte redação:

11

~

r.r----------"n>"~,...., , , - - - - - - - - - - - ,
Nos termos do § 29 do Art. 23 do aectreotc Interno
da Comissão de Sist8ll'.atização - (Resolução nl! 1187 C.5.).

95"
Acrescentar ao Art

Senador JOSÉ RICHA

Incluir inciso V, alíneas a e b, no Artigo -6:?, constantes do Art. 17 da COlIllssão n.

.e Graduados" , passando assim, a ter a seguinte redação:

" As patentes, com as prerrogativas, direitos e deveres a elas Inerentes
são asseçoradas, em toda plenitude, aos Oficiais da Ativa e Graduados, da [reserva ou rerorrados das Forças Armadas, Pohcias Mll1tares e Corpos de BombeIros

Art. 485 _ os funcionános públicos civis e militares admitidos até 23 de

janeiro de 1.967 poderão aposentar-se com.os direitos e vantagens previstos na legislação vigente àquela data.

doS Estados, dos Terr:tãtios e do Dlstrito Federal ",

"V - criar, obedecido o disposto nesta Constituição e nas
Constituições e leis estaduais, Juízos NunlClpals cons
tituídos de:
-

\

a)

d!!§'!!f.I~.a.I!Y~

Esse tipo de injustiça

s6 tem prejudicado a Alininist:ração Pública,

vez que,

policias Militares dos Estados e ao povo.
i
Convêm ressaltar o trabalhO desenvcfvioo nas COMissões Temáticas, da ~
são da Organização dos Poderes e SIsteroa de Governo e da Comissão da Soberania e
dos Direitos e Garantias do I-Iomell\ e da Mulher, pelo Deputado FARABLLINI JpNIDR ,

desestimula a todos por falta de perspectiva de carreir~ e as repetitivas cassaçl5es de direitos.
Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas ecní.ssões Temáticas, ~
da Organização dos Poderes e Sistema de Go..arno e Comissão da Soberama e dos 01reitos e Garantias do Homem e da Hulher, pelo Deputado FARABll-INI ~IOR,
neste
sentido.

1

reste sentido.
Constituinte

Co.'1Sti:...I: '.._

FRI'n::IS:::O RCSSI

FRANCISCO ROSSI.

\

EMENDA lPOO592-2

I er;;;"j"'=:J

[I fRAOC!SCO MSS!
f:J reMISSÃO Df 5T$IFHATI;;~;~O/COW,Ul0'fU'COWlldO

r;r:;j@

r.r-----;------1Ulo/~ulllrrc&l;io

1

aJ..L.......

EMEMJA. ~AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIC1io

OS PRIM:IPAIS

SupriIilIr a exptessmJ
~-

ÀSSim, passará a ter a

m-

UU. NlTlt".ção

,

EJ.eIJA Sl.JPRfSSIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITLIIÇÃO

.2.'1-

Suprimir da letra "f", do Art.

~,

sego.iote

O

I
.A<rt ,,-<-.j,~ :

do ArL.-4O-do-AnteprDJettr-de-j.CoRsI

Tega'ie~

I

" .:. de mais de dez anos de serviço ativo, os quais serêc aqreqaccs peUcamente para a inatividade quando dIplomados. Os de menos de dez ancs.sô
elegIve1s caso se afastem expcotereerente da atividade 11.

são

A restrição aos militares para que se candidatem rãc tem sentido democrá-

tico. A ConStituinte nasceu para eottar os direitos e garantias, nunca para re-

~Q.§.!I[1.f.a..I1.Y.a.

Não é justo nemmesmo opprtuno, comose deve concluir. E preciso
que se
de aos militares o mesmo direito q..re se dá ao funcionário cJ,vil, como se contém

Convém ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas, da ~
são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e da Cetllissão da Soberania e
dos DiTeitos e Garantias do Homem e da M.Jlher1 pelo Deputado FARABll.INI JI..l:IIlrJR.
neste sentiÓO.
•

Cabe aos Estados Federados, prioritariamente, organizar
EntrebmtÇl, sebenos., pela prática, que nem todos têm condições ou

interesse de executá-lo em todas as localidades. Por que, então, irrpedir os tlu
nicIpios de fazê-lo em questões pequenas que podemdesobstruir a pauta mensa
de julgamentos ou de processos nas sedes das Comarcas?
Além disso, no caso dos Juizados de Paz, por exemplo ,
aos quais inct.Jl'\be proceder ceser-entos noje, a ârdiceção é extrenarente burocra
tlzada, porque depende do Juiz da Comarca fazer a indicação para o presadente
do Tribunal e este, mediante crrctc, ao Governador.

Trata-se de medida inovadora e que facultaria aos l-luni
c.ípios decidir, de Inediatc, pequenos litígios ou infrações na sua localidade.-

nzn'''''IT''...çã••

I '

O

_

tS •
•

7'::l

r

r'-,-útr<

O-<>

C<:

~Y;1.',i:;:irl>

t.-" », ~...
1- ce &L

r-'..

o

~dU..'i;::'

"-.,;.. 3: d..

Id..h..

1;~'J<i"!

,

Nos termos de § 29 .Art. 23 do Regimento Interno da CO;:\lS. são de

Constituinte FRANCISCO ROSSI.

-

!lI1 norma Constitucional em discussão.

,~

No art. -62-, referente à competência privativa dos Muni
cípIos, propomos o restabelecimento desses dispositlvos que resolverá
grand;
parte dos problemas judiciais dos flllJnicípios, aliviando significativa carga de
ações de pequenas causas que ccnqestaonan o Poder Judiciário.

Executivo e Judiciário não são os "PRIOCIAPIS QRGj\QS"lda s.Q.
berarda do povo São os únicos, parece-me,
~e, pois, esclarecer que não hé-cctrcs , menos reccrtantes ou
mais ,
segundo se poderá adTlitir com o-texto em discussão.
CtJrpre, assim, retirar do texto
Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas COOIissões 'remâtrces, da Comis
são da Organização dos Pode'I'es e Sistema de Go.. etnG e da Comissão da SoberaA~.
dos Direitos e Garantias do Homem e da ~lulher, pelo Deputac:lo F'ARA8U.INI JúNIOR
neste sentido.

primi-los. No texto se vê clara a restrição, e alcança os militares das forças ar

eacas e tanbém os policias militares e borcefrcs,

nores."

Da mesma .forma, no caso de JU1zados de Manores, não há
probãeee do Prefeito proceder a indicação de alguém que vá, com autoridade, ori
entar os menores.
-

o Legislativo,

18 autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam autora-

Juizados de Paz e de uencres, co." atribuIções de
habilitar e celebrar casamentos e de orientar me-

O Juiz de Paz vai principalll'ente celebrar casamentos en
áreas distantes da sede da Comarca Por ser tal atribuição da coepetêocfe do
Estado, e sendo esse procedínento excessivamente burocratizado, às vezes leva
E, nesse período, para celebrar
meses para preencher o cargo de juiz de paz.
casamentos, pessoas simples e pobres têm que perder tempo e dispender .dlnhe.rrn
se deslocando para outras localidades.

-t, O Legislotivo, o Executivo e o Judiciário são orgãos
da so1ren12
do povo e exercem, harrorüca e independentemente, os poderes
fundamentais o Estado ".
.

inciso II, do Anteprojeto de Constitui

ç§o as expressões:

b)

a Justiça.

/'I.<.J.u.c.--M "'-" i)U I

Juizados ~ciais, singula:res ou cctetãvca, para
julgar pequenas causas e infrações penais a
que
se comine pena privativa de liberdade; e

Aos Graduados dever-se-se eeorestar as prerrogativas que se contém nas patentes. O dever do Constituinte é extender drrertcs e garantias, nunca restringir, sendo certo que a essa extensão não corresponõe quebra de hiera'I'quia ,
Realmente os Graduados prestem relevantes serviços às Forças Armad~S, às

Esta Emenda visa atender aos funcionários públicos civis e militares di-

:reitos elim1nados pela rellolução de 64, em flagrante prejuít.q e ~iolação .do di reito conquistado democraticamente.

do

a expressão:

SistematlZaçã~;p~~;~:~~ãoo n:rO;'(8*.S~~~1S0S~:1
S'f

I
JUSTIFICACÃU

>'J

XX.(XX/

Não há necessidade do art. ~ Incdeos ~.
..
..
((XIII
~~t:~mesmo ae esta contemplado na alinea .!!.. inciso ~ do

ConstituInte FfWEISCQ ROSSI.

una
?YV,S

•

ll3y-AIefu dí.sso, o referido artigo. incluído como está. quebra a har-,

acma da técnica legl.slativa adotada no texto da üomas sãc da Organ..!.
zaçâo do Estado.

Nos termos do § 22 do Art. 23 do Regimento Interno

da

Comissão de Slstematização - (Resolução n2 01/87 C.S.'.

EMENDA lPOO590·6

l'l

fIWlCISOJ ROSSI

(!1

CCfoIIssJl:O DE SISTEr.mTI;;;~1tO'"U"/I\II.U,.tIO

Incluir § 3 g ,

GR..
~ do Art. ta,

'Constante

do

Art. 14 da Comissão 11'.

DaDA ADITIVA AO ANTEPROJETO

r:e

" § 32

CONSTITUI@

8G
Acrescentar aoi Incasco VI,I do Art. 852 a expressão:
• inclusive militar

_

~ facultado à cênara de Vereadores
emendar,
alterar e rejeitar proposta de orçamento do
Município, bem cote Irucíatfva de lei em Illat..§.
ria financeira que daspnnha sobre o patrimônio. respeitadas as remas de planos e orçamento contidas nesta Constituição."

Nos ten-cs do § 2!õ! Art. 23 do Reglmento Interno da cc-as
são de srstecettaecsc - (Resolução nº 01187 C.S.'
-

~:i:Jr-J:i:,~~.:rrJ.,04 ~.:rf",,~

- SUprimir os

"•

do

- Título IV.

82j
11

•3JSTIF'ICAÇÃO

A cada passo que se atenda a que todos sejam iguais perante a lei é necessário friza.r que não se pode dar ao funcionário civ!l o que não se possa dar ao
militar. Alémdisto dever-se-à nivelar por cima, ampliando jenerrcres, nunca restringi-los.
I:: da boa norma e ~ ao regimento, pois, a extensão.
Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões rerãtíces, da Com!s
são da Organização dos Poderes e Sistena de Governo e da CorlJissãoda Sobe:::ama e
dos Direitos e Garantias do Ho....êm e da Mulher, pelo DeputSÇfo FARABULINI JÚlHOR 1
neste sentido.
..

'l"'1,:J:.LJC) '1-~L 1q
As matérdes dos dísposftfvos sâ, .;G; :R e it8 não
apro~riadas

PI'opomos, portanto, a 1nciusão desse dlSPOS~
tivo na forma cono foi apresentado pela Comissão Temátlca-Il.

são

para a ConstitUição: poderão ser objeto de Lei ürdinãrre,
Propomos, portànto, sua supressão já nesta

tematização.

g2,83

8'1

Quanto aos Artigos -&1, ar e -é6
nados dentTo

Constituinte FRANCISCO ROSSI

gJ,

... Mudar o posicionamento dos Artigos -a+, -Si! e.a3 da Seção I, para o CAPiru..oVII - Da I\dministração Pública •

o parágrafo proposto consta do inciso V, art.
14, do Anteprojeto da Comissão da OrganlZação do Estado, o .qual não foi sprove!
tado pelo Relator em seu nnteprcjeto da consf;.1tuição.
Consideramos a matéria contida nesse dlSpOS!
Hvo relevante, we vez que dá prerrogatlvys ao Legislativo 1o'.urn.cIpal de inteE..
ferir na proposta orça'llentána do flun.tc.ípio e leglslar sobre matéria rmencerra
Que disponha sobre o patIll'lônio., pJdendo. assim, os vereadores lnterferU81'1 nas
questões de compra e venda de ÍJ!lõvels de propriedade da Municlp;;l,hdade.

Capitulo VIII

rs

fase de 51s_

ficariam melhor posicw
ter se:

tio Capitulo VIII oa P-d'I'Iinistração E'ública, que passaua

*, =", 00, e1

ção I - Disposições Gerals englobando os Artigos
=t"f)
do ser, evidenter'lente, renumerados.

BO}

e 63.

~iJ S,tJt.. ~l{.

Deven-

Assembléia Nacional Constituinte

_ 067

I

EMENdA lP00600-7

l?
tJ
luTot.usn'Il:I;i,o

r.r

,

gfJ
_ O Artigo.fJT passa

'lnO'OU.TI''"Ç••

tituída, sob regime eepreeeneeuave, .peae
união J.ndisso1úvel dos Estados, e tem
COmo f:t.nalidade·
defender a scbexanae neeaenea e buscar a convivência pacífica e a cooperação arreeenecãe-

renUl1larandE.

-se os demais.
... Excluir a pajavrà ",ainda," do Art. '65.

OE SIST~;;;;~i~"·i.'IUI.OIIIUiO

!los termos do § 2~ Art. 23 do Regimento Interno da
comissão de SJ.stematização - (Resolução n" 01/87 c.a.j •
SubstJ.tuir o ArtJ.go 2Cl e seus .1.nCiS05 pelo seçuante:
Art.. 2'1 :. A República Federativa do Brasil é cons-

ser Parãgfãfõ

r6
ser item I do Art. -85-,

COMIS~O

r.r

Nos termos do § 2ri1 Art. 23 do Regimento Interno da Comi&.
são da Sistematização _ (Resolução 02 01/87 C.S.)
_ B-Fa1'âgRIftJ Úldco do Alt: 'BlI";passa a

:t -

g,

nal;
zelar pelo respeito à dl.gnJ.dade da pessoa humana e promover a sua va10ru:ação,
garantl.r os d.1.reito$ l.ndivl.duais e ceaeeavcs ,
bem como a .1.gualdade de oportunidade para
efeb.vação dà Justiça;
promover o bem estar :t.ndividual e coletivo e
o desenvolvJ.mento social • .ec'õnõmico e cult.ur8l".

II -

:I1I -

:IV -

Trata-se de una emenda para melhor adequar o posrcaooamente dos dispositivos no texto.

São

provl~ências

A aprovação do projeto sera a emenda ora proposta enscJarE
derrogação da citado art .. 142 da Lei Orgânica êa lIagistratura pois /
prop~ciarâ que Juizes muito mais novos na carreira e que foram antes
removidos para o TribUnal de Alçada passem a constar eas listas de /
antiguidade na frente de Juizes mais antigos na entrância especae í, e
na carreira, ferindo frontalnente di:I;eito adquirido e anula"ldo o esfôrço do legislador em evitar flagran~e inJustiça ..

Senador JOSÉ RICHA

CONSTITUIflTE EDUARDO JORGE

TU'''~'''T''~~------------,

EMENDA HOOlFICATIVA .. _ Dá nova redação ao inci~o III do art .. ~ - .f1,

que devem ser tomadas já nesta fase de

Sistematização.

Art.

JUSTIFICACÃO

R6
~lupressão

conseqüê!!.

da palavra "ainda" do Art. 085 é
eIa da rJ1Jdança do Art. -84 para o item I do 1"eferido Artigo.

o texto do Art. 2 0 e seus

Incasce,

:tntendemos que a ConstituJ.ção, sempre que possídevet'á optar por um texto de fácl.I compreensão 'a todos

JUSTIFICATIVA

segmentos da sociedade.
Assim se.ndo, propomos ao nobre relator a substitUJ.ção do texto do AnteprOJeto de constl.tul.ção pelo aprovado
na Comissão da organJ.z:ação do Estado Art. 2" i.tens I a IV.

l?'----'==:::...c::;:::.:..:.Senador JOSÉ RICHA
(tl

COM.ISS~O

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constl tuição os
dispositivos constantes do artigo 31, !lI, do ADtepro~eto da CO'lli,!
são 110 Sistema Tributário, Orçamento e Finanças (V> e do artigo 44
do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social (VII).

---'I ry;;;"~

DE SISTEMAT;;~~~~UW'UI0fIUl<OI/"'ilI

rn~:;;;]
~

r.r---------_Tu'oOUln"clÇio

EMENDA lP00601·S

(!J

pen

<l'Ost O.Ei D<; COUTlt h~""'

.

~-

05

EMENDA lPOOS98·1

fl1

"-H

111 - o orçamento do Fundo Nacional de Seguridade seeaar
e das entidaJdes vinculadas ao sistema de previdência e assistên cia
social, abrangendo a estimativa das receitas e a fixação das despesas de cada uma delas.

aprovados, na

coml.ssão da Organização do Estado, apresenta uma redação dJ.reta. e simples de ser enténdida.
vel,

_,

,uu• .;;'cc."ul;'I... c:.,~~

COMISSÃO DE SISTEHATIZAÇ:1io

~""o-~

I tçi~~hJ

Nos termos do § 29: Art. 2:3 do Regimento Interno da Comis
são- de Sistematização - (Resolução n9 01187 C.S.>
-

-----

T'uohulTlIlelÇ;:a

..,

zncâua-ee como § único ou onde couber no proj'eto constituci2,
c;(;

SUprimir o § 12 e os incisos de I a-y-, e o §

za

do Art.

al, a stlguintc E '4 E N DA:
-18fl
li
O DISPOSTO 1;0 IKCI50 III DO ART. ~ I:ÃO PREJltDICl.PJi. :.. 1..t;T!
~JIPI1PJl.DOS PELO 1'RT. 142 DA LEI Cor'lPLE~..ENT.t'R 1:;9
S DE 14.03.1979 n

'"62'- capItulo IV - TItulo IV.

UICl.DE DOS 1~GI5Tro:DOS

J .. tJ. S T I PU .C

)l. ~.e~

V A

,

O inciso III do art. -a-g. do anteproJeto da Constitm.ção trata

Esses dispositivos, inseridos no Texto à
revelia do Re
lator, devem ser excluídos por não tratarem de matéria de competência Privatl
va dos Municípi.os.
Não há nada no texto que proíba os
los, seria una temeridade obrigá-los indistintamente.

Municípios de fazê-

Propomos, portanto, a suspensão já nesta fase de Sistema
tIzação, considerando, ainda, que estão incompatíveis com o Art. 363 do Ante: •
projeto.
3H'

O acesso aos Tribunais de Justiça, a1tcrnadanente, por antiguiãade e
, ;erec!mento, a~u=ados na última entrância ou, onde houver, nos Tribu , ais de l.lçada ..
No ôltual ESJ=,ado do rio de Janeiro, a ú1tica" entrdncia denon.:.
ada ," entrânci..t especial 11, é composta pelos Juízes dos Tribunais de
çada, dos Juizes da éapital e dos magistrados que na data t!a fusão /
dos antigos Estados do rio de Janeiro e da Guanabara, integravam a última entrância dos dois Estados.
Na organização da Justiça dos 'Estados, ficou eseebeãecãéc /
..ue onde houvesse 'Tribunal de Alçada, constituiria êle ,para efeito de
acesse ao Tribunal de JUl}tiça a nais alta entrância da magistratura /
( § 39 do art. 100 da Lei orgânica da ~agistratura l'acional- l:ei coe -

leeentar nQ 3S/7~ )
A fim de evitar tratapento desigual e inJusto Já o legislado.na mesma lei cO':lplencntar, em seu art. 1<12 testatuiu: •
• .Art. 2<12, t;o E5tado do rio de Janeiro a nplicação do dis posto no li 39 eo art. 100 não poderá aíetar a antiguidnde que tiverem
na data da ent.reda e::l vigor desta Lei, 05 1ufzes que atualmente COI"" poêrn a entrãncia eS110ci.::l,1, entre os quais se incluem os juizes r;uc: i!!,
tCl]ra!:l os 'l'ribut"nis de l\lc;ada. li

EMENDA lPOOS99-0

ê' Senador JOSÉ RICHA
l!J COMISSI\D OE SISTEM·~~~~·;~C~~'~Io/'UI.U'uü
r.r----------TUU/~lIS"'tClÇ ••

EMENDA lPOOG04-0

(!I
(!I

J>~do

Ms

;r~o /.td/l.J ['C:PT"=:J
- - - - - - " lilQi"j'~wm

~

TrUoll~l1l1tC'O':io

1.e:z. :

Acrescenta a alínea "f" ao inciso IV do alUgo E-:

·art.

~~~

•..••.•. _••.•.•.•..••••.•....••. _.•...••

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

ri _ A UBERD:OC

.

.

f) aos coovoceccs a prestar serviços ao Estado, é concedIdo o

direito de invccar a objeção de ccoscrêocfe, suje:ita a apr,!.
claçgo judIcial, Q:Je, adnitindo a legitimidade da alegsç!o,
ãetevninará prestação dlternat!va. 1I

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituiç'S:o texto votado
e aprovado na Cc:xn1ss~o da Sobe~nia e dos Direitos e Garantias do Hor;,eme

e

da Ikllher (artigo 3 12, IV, b) ..•

~

Nos termos do § 29 de Art. 23 do

Regi-

mento Interno da Comissão de Sistematização (Resolução na 1I87-CS)

rncjue-ae , no inciso

XIV
~

S4
do

artigo

~

XIII - organizar e manter a Policia Federal bem
Como as polícias civil e militar e a co.!,
IJo de bombeiros militar do Distrito Fed,!!
1'al e dos Territ6rios;

~

TnTO/'ult.,ICA;AO

do Anteprojeto de Constituição, a expressão "civil", dandc-ee-Lhe a
~eguinte redação (conforme ao Inciso XIII do artigo 69 do
Antepr.2,
)eto da Comiossão da Organização do Estado):

Inclua-se onde couber no proJeto constitUcional:
" são vedadas vancuãeçêes , ec;:.uiparações ou paridades de 'iual quex natureza à chefes do Poder Executivo, mebxos dos poderes legisla
tivos e Judiciário, da união, dos eseezcs e dos tnunicipJ.os.
-

JU5TItIa.çÃO

EMENDA lP0060S-8
(!J J>e~o..cLo LuZs :r:-n&.e.;:;'"~ a.. U",,... t .... ~,;; .. "'~'"~.. : ... u.t::a

conssen

_,

DE: S!5lEK=\T!v.ç.:;o

Acrescenta a alínea "zft ao incisa "IN do artigo .B::

1~ :

·art. ..1O',f,t• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição atual Já consagra esse salutar príncJ.pio no parágrafo único do art.98, sem conter a aI:'p1itude ca emenda.
..... •t vedada 1tinculação ou equl.paraçêo ~ de qualquer natureza
para efeito ele remunerat;ão do pessoal do serviço público

De acordo com o estatuto autõnomo do Ois
trito Federal (como estipulado no Capítulo V do .@:eproJeto,artig-;;=
U>, as esferas judiciária e.f!.ê. segurança permanecem no âmbito da
competência da União. Dessa forma, todo o aparato ligado à segurança pública, nas suas v~rtentes civil e militar, l,ncumbe à União
Essa disposição coadl'na-Se, inclusive, com o preceito da organJ.zaçUo judiciária (Art. ~Ó, Inciso ~ al!nea.2.), sem prejuízo
das
atividades que vier a assumir o Distrito Federal, por delegação da
União ou por

~onvénio

com ela.

xv _ A ~Gl...RJl.!'ÇA

Jt,R!OICA

h.

Por utn. lapso, esse dispositivo não foi reprJ.E<:'do nos proJetos
elaborados pelas várias cor.t.issões.
Tem ele UI:l.a alto sentido t:'Ioralizante, Visa, precipuaJ:tente, ilnpl:!
dir que classes de servidores, rrediant.e artificio legal , adquira urra
gama de poderes somente atribuí-vel aos legitimas representantes dos
, tres poderes da república. Evita-se, assil'\, um possível confronto, a
, criação de um quarto poder, o que redundaria na instab~lidade do regi-

2) D sistema tributário levará sempre

em conta a

capacid=de

~ca do contribuinte e nenhr.m tributo será exigido cu

sl.ttlentado sem lei que o estabeleça, nem cobrado, em
cada
exercício, Sel:l que a lei que o instituiu ou sUllentou esteja

em vigor antes do exercício financeiro, ressalvado o dispas
to na Constituição. 1I
-

"e.
Os predicarnentos dos membros dos tres poderes foram a si outotgados pelo povo, através do mandato, baseados no Direito l,aluraI. t,ão

ê lícito suprinir

~ssa

no direi to brasileiro.

regalia constitucional, que constitui tradição

Trata-se de Incorporar ao Anteprojeto de Constituição texto votado
e aprovaóo,JJil CO'lÚSS~a da Soberani.a e dos Dueltos e Garantias do /-b'llêl'll e da
~lhe.t (atligo 312, XIX, x) ..

068

•

Assembléia Nacional Constituinte

:l5TIfICATlVA

r.r

fuu/.....

Dá nova redação 2j

-art. 2

'trate-se de incorporar ao Anteprojeto de D:nstltuição o tex
to votado e eprcvaoo na Canissão da Scóerania e dos Direitos e Garantias do ~
Mulher (3rt: 51:1:, I, almea na", do Anteprojeto da COlI1s~o). que asse
gura o dIreito ao a1ista.rento eleitoral e ao exercício .do voto aos eaícres õe
cezessets e ee-ores de dezoito anos. A pertinência da emenda evtce-cra-se an
face da alínea "b" do inciso II do artigo 28 do próprio Anteprojeto de Consti
tulçW. que, ao preceituar a InelegIbIlidade ccs "inal!stáveis e dos
neocres
de éezoito ercs«, ac:1nite. de forma tácita, o allsta:rento e. ecoseo.enterente ,
o eseeeretc do direito de voto por parte daq.Jeles q.re afroa não ccmtetaren de
.::oito anos.
-

,

n'.oc~i~

;r,erq e da

~2

zlrclSO

XlII do artigo J:3' e respectivas al!neas:
.

,XIII - A FRCFRIED~ PRIVADA, ASSECliUlDA E PROTEGIDA PELO ESrJ!OO.

a) 1\de bens de uso pessoal ou familiar é insuscetível de desapropriação, salvo por inarredável interesse sedal, cu util.!,
dade ou recesstcace p3:llica, mediante justa e imed~ata Ircenlza;ão, em dJ.rt'.eiro se assim exigir o exprcpriado;
b) a de bens de proó..'Ção é suScetível de desapropriação por oe~
cessidade ou utillclad~ pública ou por interesse social, desde QJe necessária à execução de plaros, prcçraeas e projetos
de desenvolvirrento scclal e eccoêstcc, sejam eles da Ulião,
dos Estados ou dos I-\.nicíplos, credlante justa lroe"lzaçi!oj
e) os critérios para determinar o valor e a fotma de indenização por desapropriação, constem eles da Ccnstituição ou ee
leis, sercre Ievarão emconta o não uso. o uso mera"l'lente especulativo do ben desapropriado nos últ~ três anos e, se
bemde proó.:ção, a lI'édia da proâJtividade 00 eesec perfcôc,
alémda signif1caç~o eccoõntce do ato expropriatório em relação ao patrlr.i:nio 00 expropriado. considerada a base de qara..,Ua de seus õeperoeotesr
d) os planos, prcqrasas e projetos de cese-wctvteeotc social ,.
econênlco dos M.Jnic!pios serão St.b':letleos à aprectaçêc .1001elal antes de Iplcíar as ceseuccortacees recessãmes,

rretendc-se uma COllst.itulção

isso
conte,ª
do deontológ1co. declarações de pura 'intenção. por mais louvável e
expl1c:iuções despfcaendas ,

o Àir'teproJeto conservou a mai cr La de defe a.ccs • de!.
se t Ipc , acolhidos nos subst.itutivos das Comissões Temát1.cas. va r i.!.
so estamos õrante de uma proposta de mais de quinhentos
artigos.
que pode r a a , consenando todq o cont.eúdo das normas cogentes e das
def1nições necessárias. r-esueu r-ee a menos de r re zen t cs at-t agos ,

-100
Dá rcva redaçàJ ao 1rciso XIV do artigo -9r e ao "cap.st.n do

artigo ..... J.ro,t
~OO

-Art.",.
XlV -

e da

Essa abundândia sugere que se pra'tique o anunciado
pelos relatores: ursa liFoaspiração Jurídica. evidentemente necess!

corpetência exclusiva do Ccngresso Nacional:

r-aa,

Conceder e renovar a ccocessãc de emissoras de ri
dio e televisão;

Que adiante dizer que os e Ie rt cs prestam contas aos
seus repr esentadcs , se nenhuma pena lhes é com1nada ?

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

Art.4m. ccrcete ao Congresso Nacional, cuvido o 'CCnsell'1o
lfo.1/Nacional de COJU'\1caç60. autorgar ccocessões, pe!.
etsstes, autorizações de serYiços de radiofusi!o
serore ou de sons e itnagens.

Pura perda de tempo:
Sala da com~ão.

:1:1

"q,uod abunda t , ncce t ;"
Õl

J

e jUlhõ de 1987

<,,,.,,J~'(..'-J?~(."~.

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

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de CcnsUtuição o texto
votedo e apr~do ra CtJnissão da Soaerarüa e dos Direitos e Garantias do ~
rren e da »J1her (art. 31:1:. XVII, do Anteprojeto da ccatssaoj , QJE'!: consolida
de fo:roa tecotcerente Iececévet dísoosrtãvos atinentes ao d.ueito de propriedade. sttuarõc-cs emuna perspectiva bastante sintonizada cem os
seios de trensrccaçac da sociedade brasileira.

CONSTI rUINTE

ntJRETo CA.'tP~~ARl

:JJ;l1F1CATlVA

Trata-se de irocorporar ao Anteprojeto de Constituição texto
votC!::!o e aprovado na CCJnissão de Organização dos Poderes e ststeea de Governo
(art. 5'21 XIV). fazendo-se as aoaptaçêes necessárias.

EMENDA lP00607-4
IÜ", .fr1'U
In';",,;- /:;",;-"

EMENDA lP00615·5

,/

CONSTITUINTE

EMENDA lPOO611·2

flllTO/•• u'rOC&;i'

54 i!h-.XJ( I V'
Dá nova redação}S artigo ~ e se r 'saftrs:
jiç. Proibe-se a instalaç~o e funciOl'12llallo de reatores
cãeeres para produç~o de energia elétrica, exceto para finalidades

-J!

l:J

(;ir

1':.<'\

::?;,·7.. .,,-

z.~t'c<

,-/.->-

~,t'~.,.<

CO:;~.;;;u;;;;;~

('J

ccarssxo

I p:r:::;:;'~
I tfZj;';4J?]

r;;~~':~u

DORETO CM!PA,.'lARI

_______
r;r

síntétlca. mas

não será cbt rdc se. a cada titulo. cc cr-re r era def1nições de

~~~r~~!~~r!~ª

fi

,
SupriDla-se a nl Inea "a". alteranl1o-s-e 3 seqUcnc.u
das alíneas subseqüen tes do item 1\', do art. 27 do Anceprcj e ro,

.. ;tI."•• e.'.I..

.LI~i_l.e~'

~'~;eJ

Dt SISTEHATIZAÇ;\O

Suprima-se a alínea "a". alterando-se a seqUência
das alíneas subseqUentes do item IV. do art. 27 do Anteprojeto.

~ertíflcas:

35T-

M9

As denais atividades nucleares serão controladas pelo
Foder
PCbllco. as'Seg.Jrando-se a fiscalização supletiva pezas entidades r!.

krescente-se ao art, :!e do Anteprojeto de Coostltulção o
seg.únte Parágrafo único:

presentativas da sociedade civil.
~ A responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear
1r'dependeda existência de culpa, vedeodc-se qualquer limitação relativa aos valores irêeni;zatÓrios.
~ Proíbe-se a ir.9ortação. fabricação e transporte de artefatos
bélicos oocteares, cctcetfnoo ao Presidente da República o fiel cl.2
prlmento deste dispositivo. sob pena de responsabilidade prevista
~FonstitU!Ção.
•
'
§:ar O Cor"qresso Nacional fiscalizará o CUIllrimento do
disposto
neste artigo.

Pretende-se uma ConstJ.tuição sintética. mas isso
.não será obUdo se. a cada título, ocorrerem definições de contei!.
do deontológico. declarações de pura intenção. por maJ.s louvável e
explicitações desprcíendas ,

Parágrafo úüco. Nertun tipo de ill'posto IncIdirá sobre pr~
ventes de aposentadoria e pensões.

o Àit'teproJeto conservou a maioria de defeitos • de~
.. se tipo. acolhJ.dos nos substitut1vos lbs Comissões TemãtJ.cas. por~
50 estamos mante de uma proposta de maJ.s de quinhentos
artigos.
que poderia. conservando todo o conteúdo das nomas cogentes e das
definições necessárJ.as. resumir':se a menos de trezentos artigos.

ilJSTlFICATlVA

Trata-se de 1ncorporar, ao texto da Ccmlssãode Siste1"l2tiz3
ção, o artigo 70 ÓJ Anteprojeto da Canissão da Ordem Social, que determina ';'
proibição da inc:1dêfcla de quai~cpJeI irrpostos sobre os proventos da "8pOsertado

-

~.

Essa abundândia sugere que se pratique o anunciado
pelos relatores: ull!a hEoaspiração jurídica, evidentemente necess!,
Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição o conjunto de
dIspositivos relativos à Ql..e5tão rr.clear constantes do artigo 113. e seus P.2,
rágrafos, do Anteprojeto da Cemissãoda Orden Social e do artigo 34, e seu
parágrafo único. do Anteprojeto da Cemissão da Família. da E<:ucação, Cultura
e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Ccm.n1cação. elJoorado pelo Re.!.a:'or
da Ccrnissão de Slstematizaç1;'po.

ria.
Que ad18nte dizer que os eleitos prestam contas aos
é cOMl.nada ?

~eU$ representaJ.l.os. se nenhUMa pena lhes

PUTa perda de tempo:

=--------,="'~,,,
....., - - - - - - - - - .

"quod abundat, nocet:"

Sala da com~~~o. em OIJ c julho de 1987
,-;;;;-/~J1é(~~-"

Acrescenta paIágraro único ao art!go 8'!: 1-~ :
·art.-621-.:•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••

CONSTITU INTE

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

o'CRETO C/I.\IPANARI

Pari!grafo Ú"\ico. O Brasil não manterá relações diplcmáticas nem fi!..
mará tratacbs, acordos ou pactos cem países que adotem políticas ofi
dais de discriminação de cor, bem cerro não permitirá atividad;:s- de
erpresas desses países em seu território."
Acrescenta parágrafo único ao arUgo,"*:

"art.

'30:

~..,O

.

EMENDA lPOO616-3

Parágrafo lX1ico. Os partidos pol!ticos não poderãO" ser dissolvidas
eÓrpuIsoriamenl:e. nem IrEsrro por decisão judicial, ura vez reccnheci
da a validade de seu registro.n
-

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição as disposiçCes constantes do artigo 52, inciso V. alínea c, do JlJlteprojeto da CCJJÚssão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Hocte:n e da f.W.her.

tJcon5T:TU!NTE :rSPAE!

Trala-Se, .slr.'pleslrente. de irocorporar ao Anteprojeto de Constituição
as disposições do artigo 89 do Anteprojeto da Comissãoda Ordem Scx:ial. cbj~
tivando-se. por etl"1Seguinte, Q. sLPeração de emissão inexplicável do Relator
da canissão de Sistematização.

PINHF1;~'~I! HQ

r.r

'CnO/N:l., ..

El-lENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART • .e8

EMENDA lP00613-9

tJ .;,; '" .6141'" ~

a~le

J.., O '3

403
Inclua-se no art. 4ee do anteprojeto o
inciso V.

r;r

EMENDA lP00609·1

I'l
p

",,1?é

I/:in{ ~ac;:;:;

Ua11l/.uf"oc.oçIo

:~::.~~ ..::::::::::::::::::::::::::::::::::

Acrescenta al!rea ao irclso I 00 cu:tir;o 28.
-Art.~

ART. _

Dáoova redação ao art. 3Z6', § 31:1::

§ Js;, O Estado p,raroverá a desaprcpriação das terras necessárias ao

.2'1-

'103

-,

3H'

curprill'.ento do disposto neste artigo.

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - O ro..ISTPJ.ENTO E O VOTO

- são facultativos o alista:õ.ento e o voto dos rnaio~es ~e
dezesseis e Ile""CIres de dezoito. bem CO':'O dos ll'alores
reseteÓta anos, M 'data da eleição.

Trata-se de possibilitar ltlla rraior agilidade ao processo de reforma
agrária, ac!otando-se. para tal. as disposições contidas no parágrafo único
cb artIgo :3!i1 do Jl.nteprojeto da Ccmissão da Ordellli Social.

•••••••••••••••••• _•••••••••••

• V _ runçf:!O socie! e ética do rádio e da
televisRo.
,JUSTIFICATIVA

A sugestf:!o da Comiss:l:o Afonso Arinos que
cria o Conselho de Comunicaç!!:o Socie! pare substitu!r o a:rbi~r.:.o do
Ministro das Comunicaçl:les na outorga de concess20 ou QutorJ.zaçao C!e
serviço de rádio e televis~o e estabelecer cr!~é:rioS, para a p;;:.rticipaçao comun~t"ári2, da funç:1O soei;;'! e ética do "rádio e da te!evis~o, l:ic=escentamos UIil pa=i:g=&fO·segundo o qual as decJ.sões do
Co!!,
selho ser ao emiadas à Câmara dos Deputados para referendo.
Consideracos que G decisao politica deve
ser tomada pelo Legislativo.. através de uma das suas casas.

....,

Assembléia Nacional Constltuinte
EMEI"IDA 1POO617-1

Art •••• O Senado da República compõe-se de representan
tes dos aejeccs, do Distrito Federal e das Nações Indígenas, e:
leitos segundo o princIpio majoritário, dentre cidadãos me Ic ces
de trinta e cinco anos e no exercício dos dLreitos políticos.

I" CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
ÇOMIS$~O

fl

DE

SISTE~~~~;;~~;~"Mcu"da

§ lO. Cáda Estado e o Distrito Federal ele~er1lo três Se
nadores e respectivos suplentes com mandato de cin~o anos.
-

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EHENOAOO: ART. _ . j;r 3

§ 2R_ As Nações Indígenas esccfbecãc , por processo que
adotarem. seus três Senadores "e suplentes com eeecabc qüinqüenal.

H3
Inolua-si no art. 3T9 do anteprojeto
o inciso VIlI.

.,,3
ART.

*'

§ 30- es senadores indígenas terão o pTivilêglo de expressar--se em suas línguas platernas. sendo os seus pronuncIamentos traduzidos por especial.1stas no- conhecimento dos seus respec
ti vos idiomas.
-

.

VIII _ lllanuter\Çao de ensino profissionalizante- de -2'1 grau I adequa.ndo-o às necessidades da comunidade •
urbanas e rurais.

r.r-

CONSTTT!lTNIF

rmnssito

!li

DJlBTCO

Nações Unidas, em 12/12/14) à preservação da sua pr6pria idenU-o
dade êtnico~cultural resgatará a enorme divida histónco-social ~
do Estado Brasileiro para com a humanidade.
A imprescrfGilidade das terras indígenas e a inaHerabi
Lídade da sua destinação histórico-sacio-cultural são princIpio;
constitucionais irreversíveis e que devem ser garantidos até- de
arrola na mão. A propósito, as Forças Armadas nacionais
granjea-~
riam enorme prestigio e simpatia do povo brasileiro se por forÇa de lei, assumr'ssern o ônus da demarcação das terras ~ndigenas'
e sua prct.eçãc contra "grileiros" de todo gênero que exploram inescrupulosamente os índios, transmitindo-lhes doenças ~nfecto-'
contagiosas, causando, por esse modo, a dizimação de tribos inteiras. O narcotráfico internacional também se aproveita de idiossincrasias das culturas ameríndias para burlar a .... igilância'
das autoridades saru tãr ae e policiais Infelizmente, em alguns
países da América Latina contam com a proteção de aiguns militares corruptos e de autoridades desmoralizadas ou pusilânimes, I
quando não movidas pela própria ganância
A preservação dos remanescentes das culturas ameríndias
.pré-colombianas é dever de toda a hUmanidade. Cabe-nos, aos braleiros, o privilégio de sermos os guardiães incorruptíveis dos
derradeiros santuários ainda quase intocados-autênticos reposit6rios - das antigas culturas dos nossos ancestrais. O eeeeeneer-.'
menta in.erto em norma constitucional do direito de representati

cre~

pr;~~;';BAJ

pINTO

rrõl!'~m?J

DF 5r5TEMATIZAc1l:0

í

,

Ture/~Ullltll:.oÇlo

(jlj;ã~":':iiA]
flYi'~'iU7J

56 o reconhecimento pleno e absoluto às Nações Indígenas do seu direito constitucional e universal <Declaração Uni ver
sal dos Oireitos do Homem e Carta de Direitos e Deveres Econãmi:'
cos dos Estados - aesotuçãc 3.281 - XXVI da Assembléia Geral das

cente demanda p~incipalmente nas áreas mais carentes.

f!l

f EMENDA 1P00622-8
(1:0NSTITINTE ULOURICO PINTO''''''·

o acesso b Universidade ainda é' limitado ês erasses mais prlvUegladas e o ensino fundamenteI não estilAula profissionallzaçl:lo.
O Pais necessita de recursos humanos e
de tecnologia básica principalmente para o desenvolvimento da- agr!
"cultura e da- indústria.E dever do Estado pro't'1dencier a implanta -

EMENDA 1POOG18-0

Toda medida de amparo ~ 'Pequena propriedade rural familiar I
contribui para a fixação do rurícola à terra, para o fortalecimento do
mercado Interne e, consequentemente, para o aumente do volume de produ
Çao e dos índices de pro~utiv!dade, contribuindo, assim, para melh<lrar
: o qualldade de vida do povo br"asileiro.
Par outro lado. a r sençãc tributária nos pequenos inventário
"universitatis defunctl" evitará a pulverizaç~o do esp6lio para pagame
to de custas, honorários evsej.c de herança" com a arreneçac dos bens. I
integrantes da "massa bonorulll" a quem fheI' a "caridade" de comprá-los.
8 fim de que se possa concluir o inventário e liberar os herdeiros das
I obrigoçlles decorrentes.

.JUSTIFICAÇ,i{O

~USTlrICATIVA

çllo de esccaas-crrcmes, capacitando-as para o atendimentQ. da

• 069

3:1.1

Compatibilize-se o art . . . do anteprojeto da Comissão
de Sistematização:
"Art •••• As atividades e serviços de bancos e instituições financeiras passam a constituir monopólio estatal.
Parágrafo único _ Lei complementar regulamentará o prB,
cesso de eatat Iaeção dos bancos e instituições financeiras privadas atua.lmente em funcionamento no pais.

vidade senatorial das Nações Indígenas equivale irreml1'ssivelmen-:
te à proclamação da autonomia" étnico-cultural dos Povos Amedndios do 8rasil.

EMENDA ADITIVA AO ART. 1'3', INCISO IV. LETRA a

,

Dê-se

80

-1'-,

dispositivo em epígrafe a seguinte redação:

"a) Ninguém será, individual ou coletivamente, obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ~
nl1'lS os casos de abuso de autoridade e desvio de poder."
JUSTIFICAÇJtD

sanção, A garantia da
sua epf Icaçãc reside/na pr6pria ccerçãc normativa. A coercibilidade é
c~racterísticâ singular da norma jurídica. Uma norma sem sanção é mero
preceito moral, religioso ou social, stricJ:o sensu , cujo conteúdo de I
coercitividade ( coatividade ) exerce-se somente contra membros. de um
: mesmo grupo social coesionados por interesses religIosos, sociais stri
to sensu ou morais ( inmates ). A norma jurídica, ao contrario, caract
rlza-se também pela sua universalidade ou genericidade (OI a norma jurí
dica é genérica "}, legitlmid~de e eficácia ( validade e eficácia ), t
dos tlslgnificados" ou "conteúdos" normativos profundamente imbricados
ao ponto de se confundirem na ccncecçãc de EDUARDO GARCIA MAVNEZ.
"
Entendemos, adotando como diretriz praxeológica a s I s t.emat L,
zaçl:lo ~ do rico Substitutivo, que todo preceito normativo deve
conter uma certa dose de coercibilidade, a fim de que não esgote o seu
conteúdo normativo em mera proclamaçllo de princípio ou postulado progr
mático. E: preciso atribuir-se ccncreçãc à norma, "a fim de que os princIpios e postula"dos, possam ser auto-executáveis.
...
A norma ideal contém sempre preceito e

!EMENDA 1POOG23-G

..".

-,

(!CONSTITUINTE ULOURICO PINTO

JUSTIFICAçM
Durante o petíQdo vigente do "modelo econômico" impla!!,
tado pela ditadura militar e, mais recentemente, entre 1981 e
1965, observamos que o setar mais rentável da economia brasile!
1'8 foram os bencos , com uma rentabilidade média de J4,G%
na
ecnst.ruçãc civil, 3,3~ na agropecuária e 12,6% na metalurgia
Vale destacar, também, que os 10 nancos avaliados em 5
anos e meio lucraram 26,4% bilhões de dólares, isto é, um quarto da dívida externa brasileira.
O BRADESCO, no 10 semestre de 1~8S, aumentou o seu líquido em 524% em re.iaçêc ao mesmo período do ano anterior, enquanto o BAMERINDUS teve um crescimento de 2.120% naquele ano.
Ora, COIllO pode ser que, em um país em crise, com hiperinflaçtlo e recessão acentuada, os bancos tenham e mantenham
taxas de lucro não s6 elevadas, mas, iHcitas?
Assim, observamos quer criminosamente, os bancos priveeee atuam como agentes de concentração de capi tal, impedindo
~ue esse eesec capital reverta para outros setores da economia,
contribuindo para o desenvolvimento destes setores.
Tal Ilcumulação de capital, garantida pela manutenção '
se
de altas taxas de juros e da chamada "ciranda financeiI:a",
reflete nl recessão e inflaçrio que causam a paulatina pauperiza
çlo do pO'vo brasileiro.
Além disso', devemos salientar que a dominação política
fundamenta-se. essencialmente, na dominaçi!l:o econômica. E são os
grandes bancos, assessorados pelo Fundo Monetário Internacional
(F.M I.), que garantem a submissão do Terceiro Mundo ao capital
financeiro internacional; e mais, são os próprios bancos "bras!
leiros" que, através de empréstimos ruinosos, com cláusulas dúbias, incluídas através de corrupção, exportam capitais para o
exterior, contribuindo para a miséria e empcbr ecament;c do povo

flYi~I;"ã?]

EMENDA 1POOG20-1

(!J

CONSTITUINTE ISRAEL

PINH~;;O

,~

5ubsfltua-se no texto do art.
cas. pela expresslio "diplomáticas" ..

ee,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ART. ae1

-,

I

•

l'Pi7o~

inciso I, o termo "'béli-

JUSTlFICAÇJtO

E flagrante a incompatibilidade, voire antagonismo, daquela
eeeeessãe que se deseja escoimar do texto com o ~eu ccnjunac e estrutura, discriminadamente com o Hem IV do art.c:f+& e lU, IV, V e
VI do art: ~, ~~tre outros.
A congruência 16gico-formal do texto constitucional deve e,!
tender-se também ao mérito, a fim de que a nova carta traduza os
verdadeiros anseios do povo brasileiro em consonância com o sentiment;c majoritário coe povos do mundo no sentido da ccnscf Idaçãc de
flnitiva da paz universal e banimento da violência e, da guerra das
reãações internacionais.
A luta pelo desarrn.amento universal e destruiç~o dos arsenai
bélicos em todo o mundo polarJ.z.a vertiginosamente as adesões dos I
povos e governos de todas as nações do uruver so ,
Os 'recursos anualmente gastos na corrida armamenti:tá ~er1a
suficientes para erradicar a pobreza, o analfabetismo, as doenças
e a miséria em todo o mundo, ujlla vez eliminado o perigo militar e

a':fG
3'f'

Dê-se ao caput do art. -3iH do anteprojeto
• seguinte redaçrio:

---lu1D/~un"

rr;~~';'~

F'llHO

.UdMl/cD..'.tl./IUlc... 'n... - -

(' COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

H-b

ART. ~ - A lei fixará conteúdo básico
obrigatório para o ensino fundam~ntal que assegure os valores cul
turais e suas espep:ialidades regionais, a~segurada a obrigatoried~
de da displlna educação artísitca no currículo escolar de primeiro
e segundo graus.
.1ÚSTlrICATIVA
• Jl. educação artística á indisp~nsável P!
ra uma educação integral, possib!1i t.a ao educando um completo
de
senvolvirnento de suas possibilidades como ser humano.
-

â sua lllistag09ia belicista.

(!I

~

setor econômico, extinguindo a corrupção e pondo um fim na expo!,
taçtlo de capitais e contribuindo para a correta canalização
e
distribuição dos recursos nacionais entre os diversos setores da
economia brasileira, garantindo o seu desenvolvimento equilibrado e democrático.

...çi.

r.r-_~

brasileiro.
através dos bancos estrangeiros e dos próprios bancos "nacionais" que atuam como testa-de-ferro de grupos capita1J.stas transnacionais que se garante a espoliação e a dominação
do nosso povo.
Assim, somente através da Intervenção estatal, por interlllédio do mecanismo do monop6lio, será possível sanear
este

fÇ~;":;;J

...rdlllO/l:••'ni.'.u'~••"IÃG
COMISSJ{Q DE SISTEMATIZACJl,O
..
"Kn/~.41"Il:~i:.

,EMENDA 1P00621-0
(!JCONSTITUINTE UlDURICO

PIN;~Tu----------,

CCOMIssno DE SI5TCHA;i~~ç~~..d./IIIIl:."'nID-------~
EMENDA ADITIVA AO

p:r;;;~~:~;-J
fIYi;~JmJ

AR;:nD~:"'~~~I::S::o--X:::I:::V-. -L"::E-TR-A-b-:-----'i

Dê-se ao dispositivo

su~~J-mencionado a

seguinte redação:

-b) nlo haverá incidência de tributos, custas ou emolumentos

sobre a transmiss§o, por morte, de bens que sirvam de moradia ao cõnju
ge sobrevivente ou herdeiros. inclusive de im6vel rura~ com área até o
limite do m6dulo da propriedade familiar. explorada diretamente pelo I
trabalhad,or e sua família que nela resida e nlIo possua outros imóveis
rurais."

EMENDA MODIFICJ\TIVA
b9
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo -65-, § lR
• O § 1R

-&9

do artigo -65, do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda_

çlo: "
1;9

• Art ..

~.

.i
S 1R _ A eleIçno do Governador lJistrltal e do VIce-Go_
vernador Distrital coincidirâ com a do Presidente e Vice-Presidente
da República. A e1ei;ão dos Deputados Distr'itais coincidirá com a •
dos Oeputados às Assembléias Legislativas dos Estados. para mandato
de Igual duração.

JUSTIFICACAO:

JU5TIF'ICAçnO
ÇOMISS~O

DE

srSTEMATIZACM

''''''''''''~g

.~

Adapte-se o texto do Art. _ do anteprojeto da Comlsslo de Slstematizaçlo para atlsorçtlo dos seguintes dispOSItivos:

A IncluslIo da
pela letra b, do inciso
da 1sençl!o tributária e
fazendária, cuja tOniC8
soluta.

"piccola proprieU" no rol dos bens abrangidos
XIV, do artigo 13 supracitado visa à captaç1lo
cartorl'l ( custas e emolumentos ). pol!tica I
dominante' • ,1Jlllin.çlo gradual da llliséria ab
-

Visando adequar o disposItivo citado com o que estabelece ~~§ 20 do me~mo artigo, que manda aplicar, no que couber. o a!,.
tigo
e seus paragrafos, no caso dos Deputados Distritais, necessário se faz a aprovação da presente emenda, tendo em vista não ser
concebível UII mandato para os Deputados DistrItaIs diferenciado t;lo'
do ~ue for estabelecido para os Deputados Estaduais.

*"

• Assembléia Nacional Constituinte

070

""·----------,1 ~f..." .. ~

EMENDA lP00625·2

f:J

CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

r.r

l!J

.

Cff!

b-São obrigatórios :0 alistamento e o voto dos

_J

IIsiares de dezoito anos à data da eleição,salvo para os analfabetos.

'ud..../ce .."dO/tUU... ,uiG

EMENDA MODIfICATIVA
-144
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ;.ao, § 512

O S 52, do artig,o,

'HJ{

.:ra-

-Art. l-a

"

li

ll(;

D inciso X. do artigo

fi7.

passa a ter a seguinte redação:

se

ocorrer na data do pIe!

Art.1lS- •••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• • ••

to.

.o • •

cr;F~"00=:J

g,

ElEIÇAO,permitindo_se que o cidadão possa alistar-se mesmo antes de
atingir o limite de idade. quando isto vier

14-4

I
I

-, m:-;-'u,;--;:-;,
(uIIo1-t ~ J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo.e5'. itlc1so X

dispositivo sem alteração do médto,estabelecendo que o alistamento

do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda-

_

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

modi ficar a redação do

e o voto são obrigatórios pbra os maIores de dezo~to anos A DATA OA

çl:lo:

'"".,

CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

~

JUSTIFlCAT1YA
A presente emenda pretende

f!J

r.r------- nu1""lfCOW"I1DfJUlIco..nle

os maiores de setenta anos e os deficientes físicos."

COHISSnO OE SISTEHATIZACJtO

EMENDA lPOO632·5

]C _ estabilidade. 2 (dois) an,?s ap6s a admissão.re~
peitado o dIsposto no inciso 11. de~te artigo, que não se aplica'
no caso dos servidores admitidos há mais de dois anos. à data de~
ta Constituição..

§ 511 _ Cada uma das Casas reunir-se-à em sessões prep!.

rat6rias a partir de 151 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para posse de seus eenbrcs e eleiçfIo das respectivas mesas, com
aendatc de dois anos, vedada a reeleição para a mesa seguinte, na I
eesea legislatura."

A alteração da redação do dispositivo visa assegu rar a estabilidade dos servidores públicos que comtêm mais de dois anos de admissão à data da promulgação da nova Constituição.

JUSTIF!CAÇJtO"

"ti necessidade de ajterar-ee a redação do dispositivo
citado, tendo em vista não estabelecer o tempo de mandato das Mesas
'e deixar vago se a proibição de reeleição se dará para o mesmo cargo ou para qualquer cargo da eesa seguinte, na mesma legislatura.

1':t

atEMD'" MOOIFlCJ\TIVA

J

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. +e, inciso 11 alinea "C".
A alínea "C", do inciso lI, do Artigo

ter a seguinte redação:

tt.,

do anteprojeto, pesaa a

-1'1"Art.

EMENDA lP00626·1

fJ

CONSTITUWTE

I cr;;.~'D~=:J

GEOVANI BORGES

;.&

to das associações, garantida a inamovibilidade de seus 'dirigente;.

. " . . . . - - - - ....,-,...".''''"'''....' '''--------" :rT"O
" :DC1
(!I COMISSAO DE SISTEMATIZACAO
. Q2!.</ 'l1 ~f I

'~"--------'lrorpf'''l'''~
f!J tONSlli1J1NiE GEOVANI BORGES
. C...!
_J

EMENDA lP00633·3

.r.~rrCO-M-IS-S-A-O-O-E-S-I-ST-E-M~~;;~;;·'''·
....• .. ' ' ' - - - - - - - - "

a

ter a seguinte redação :-1:'

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO

8'1Artigo '8'6, inciso 11.

E~ENDADO:

g:;.
8

O jnclso 11 do artigo -&6, do anteprojeto, passa a ter
seguInte redação:

·Art.i'4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V'/-

-"'rt. it6 -

IX- gratificação natalIna.com base na r=.

IlUneraçãtJ integral de dezembro de cada ano. isenta de qualquer dei

.

11 _ a de um. cargo de professor com um técnico ou ci-

entífico; ou a de dois cargos privativos de Ilédico ...

conto ou -tributação."

EMENDA lPO0630·9

(!J

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE GEOVANI

(!1 COHISS~O

A redação do dispositivo deve ser alterada p!
1'11

flOL.õ17W

~STIF'ICACJtO•

D objetivo da presente emenda é modificar a redação 1
do dispositivo citado sem alterar_lhe o mérito garantindo. entre _
tanto, o direito a inamDvibilidade dos dirigentes de associações '
de classes que muitas vezes são ameaçadas de transfer&cias ou deIlissões do cargo que ocupam, em razão de defenderem interesses da'
categoria que repre~ntam.

.{ 3

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : Art.44.inciso IX.
-13
O Jnc.1so IX do art.K do AnteproJeto,passa

.

11 .
.te - é vedada a interferência do Estado no funcionamen

BOR~;;·
A Constituição atual já assegura o direto de acumula-

DE SISTEM~~~~o~~;~lO/'\IICU'»ã4

ção de dois cargos privativos de médãco , como também no caso de pr.!!,
fessor, não se concebendo pcetnat.o , que esse direito, já adquirldo'

garantir ao trabalhador que não poderá haver qualquer espécie

de desconto na gratificação 'natalina que lhe é assegurada anual-

aente , Por esta razão,justifica_se a aprovação

pela classe médica. deixe de figurar na nova Carta Magna.
Por essa razão, justifica-se a mudança na redação do'
dlsoS1tivo. através da aprovação da presente emenda ..

-Ir,

EMENDA MODIfICATIVA

da presente Emenda.

DISPOSITIVO E.MENDADO: Artigo +&, inciso VI. alínea "A".

-1'1-

A alínea "a" do inciso VI, do artigo T& do anteprojeto, passa a ter
a seguinte redação:

-1'1-

EMENDA lP00627·9

lU

CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

m-

[!J

)

--'LI"hID/COIII. . ÚJ/I~.COIllIlÚJ

-,

COMISSAO DE SISTEHATIZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA

,

Art. +& -

.
VI _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r=";;~=:J
~OAT.:;_;;:;,

a - Aos tiindicatos e as associações em geral é reconhecida, medi
ante requerimento. a faculdade de exigir BO Estado a informação cl,!
ra. atual e precisa do que fez. do que faz e do que programou fazer
bem como a exibição dos documentos correlatos. não podendo a respo~
ta exceder de sessenta dias.

CovOW'I1

:H

DISPOSITIVO EMENDADO :Art.-2&,inciso II,alíneas <tc" e ;,.~".
As

alíneas "c" e "d".do inciso 11 do arL* do Antepro-

02.-\ seguinte

Jeto, passam ater

EMENDA lP00634·1

~

CQNSTIlUINTE

MENDES

COMISSJiO

DE SISTEMATIZAÇJ:lO

JUSiIFICAC1\O.

redação :

..(~

EMENOA SUPRESSIVA

·Art.H••••••••••••• ,

RIBEIRO

A alteração proposta pela presente emenda na redaçdo '

.

DISPOSITIVO

do dispositivo, visa diminuir o prazo para a resposta. de noventa.'
pata sessenta dias, tendo em vista existitem casos urgentes que não
podem esperar uma resposta que delongue três meses.

lI- •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••...•.••••
c- S60 inelegíveis para os mesmos cargos :0 Pre-

EMENDADO:

ARTIGO~,

Ill,"e".

Suprima-se do anteprojeto as expressões "com a única
exceção dos que têm a sua origem na gestação. no pa!.
to e no aleitamento".

sidente e o"Vice Presidente da Repúbl1ca ; os Governadores e os Vi

-ee Governadores de Estado e do Distrito Federal,os Prefeitos e Vice Prefeitos e quem os houver sucedido no .mandato.'"
JUSTIfICATIVA:

11- Para concorrerem a outros cargos,o Presidente

e o Vice Presidente da Repúbl1ca,os Governadores e Vice Governadores de Estado e do Distrito- Federal e os Prefeitos e Vice Prefei -

EMENDA lPO0631·7

(!J

.." . - - - - - - - - - - "

CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

.

r.rP:l"""~
~

o 6bvio

dispensa disciplina. Ainda mais a nhel
constituição.

_I

de

tos,develll ,;enunciar tHseis) meses antes do pleito.
JUSTIFICATIVA
Há necessidade de inclusão das expressões " e do

distrito Federal" nos dispositivos citados. para adequar-~e o texto

coa outros dispos! tivos do Anteprojeto

redcral.pol~

~)~

~ CONSTITUINTE

{!J CDMISSAO

•

----,

I rrY;~"=:J
1 fDOLP~JW

GEOVANI BORGES

DE SISTEM;;~~~~;~.. t""IlICO"'U1a

--,

r.r--~-------Tln.t:.\IIf"lC.çb

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA 1P00635·0

6.t

Os parágrafos 12 e zs, do artigo -66-. do anteprojeto. passam a ter
8 seguinte redação:
Art.

EMENDA lP00628·7

6'~

que dispõem sobre eleição

direta para Governador e Vice Governador no Distrito
serin incuncebível pcrrr.ltJ.r-l.lcs

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo -&6-, §§ 1l:l: e 2$1

*6.t. -

.

S 19 - A função executiva no territ6rlo eeré exe;-c.!,
da pelo Governador e VIce-Governador TerrltDriai7 éaereoe em pIe.!
t.o diteto e secreto.

~

CONSTITUINTE

~

COMISSAO

nr----------~I

ART.

"'-"

A aUnea "b a do inciso I.do ort.2'8 do Anteprojeto

passa a ter a seguinte redação :
wArt.iil:

.

1-

.

I

...,4U.11'1CAC1.

Hodif1QJem-se as redações dos parágrafOS 1$1 e SQ
e suprima-se o parágrafO 3; do artigo _
do An
tecrcjeeo ,
LJ.{f,
RenumerelR-se.

JUSTIFICAÇ~O.

momento em que se estabelece eleições diretas p~
ra Governador e Vice-Governador do Distrito Federal. não se conc!!
be que passa continuar existindo no País. a figura de Governador'
nomeado. penalizando-se com uso. as populações dos Territ6rios '
que não concedendo-lhes o d.ireito de escolherem seus próprios governantes.
!
No

RIBEIRO

EMENDA MOD1F1CATIVA E SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ~ :cr 44 f,

S 2$1 - A eleição do Governador Territorial e do Vice-Governador Territorial, coincidirá com a do Governador e do
Vice-Governador Distrltal. para mandato de igual duração ..

"'-",

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.M-.J:nclso I,alínea "b"

MENDES

DE SISTEMATIZAÇAO

~

-

1"

-

Q casamento ervrr, no seu processo de habll1taçrto e celebração, será gratuito.

Assembléla'ilfãdooal CO.ostltuinte.

Jg

..

<ll.

O presente àrt:J.gO~ll~ que dJ.z respeft.o às Forças Armadas
~, que estabelece que as Forças
Armadas são organJ.zadas com base na hJ.erarqu1.a e na disciplina. Como p!:!
dará manter a hierarquia e a discJ.plina um J.ndividuo com comportamento sexual anormal?
Por c:utro lado, em aaveesee atJ.vidades, ê neceseãeac ao ciqa4ão
para exerce-la, urna condição de boa saúde, de higidez" sob pena de.~co1!!,
prometermos a segurança de outrem..
'
Não é concebível um deficJ.ente pJ.lotando um moderno avião de passageJ.ros, operando um trator, trabalhando num alto forno, servindo às
Forças Arrnadas
:ItnagJ.nemos o perigo de um. defJ.ciente mental manipu"
lando uma arma ..
Os defi.cJ.~ntes deverão ter seu trabalho assegurado em atividades
compativeJ.s com sua condição, de modo a não colocar em risco outras
pessoas e equipamentos ou mesmo ou constrange-los, colocando-os numa
atividade que são incapazes q'e realizar.
disciplina.

Art• • - são direitos e liberdades individuais inviolá-

suprimir

ccneeexaa, Incãueave , o artigo

veis:
VIn - ACESSO A REFERtNCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE 11 PRQ.
PlUA P6=SSOA

50

-

O casamento pode ser dissolvido nos casos- expres
50S em lei, desde Que haja prévia e
separação por mais de dois anos.

a)

comprovada

:e

assegurado a todos o acesso às referências
respeito,

e informações que a cada um digam

e o conhecimento dos fins a que se destina:n,
sajam essas registradas por entidades particulares ou públicas - ressalvadas as informações que se refiram exclusivamente as ativid,;des ~ispostas na letra ~ do inciso VII
do Art. • - sendo exiglvel a correção
e
atualização dos dados, através de
processo
judicial ou administrativo sigiloso.

JI1USTIFICATIVA

Das Ilódi ficações

~
A redação original é contradHória.

Ao enunciar Que "o casamento civil é forma de conat.í..
tuição da famíHa" t contraria o artigo
Vt Que informa que
8 famUla é constituida pelo casamento ou por unillo estável.
A nova redação, em ccnseqüenc La , dlve se limitar
questão da habiHtação e celebração do casamento.

1&,

4

I

JUSTIFICAÇÃO

-12-

F

A letra 1J) do incisO VII do Art;.. . ., que estabelece os

• 071

direitos

e liberdades individuais invJ.olãveis, admite que o Est.ado poderá ope
rar serviços de informações que se refiram exclusivamente ao que a
lei define como deliquenc1.a e às atividades que va eem subverter pola
"'iolência os fundamentos constitucionais da nação. Entretanto, o a-

!..E
A exigência de prévia separação judicial vem a manter
um entrave burocrático Que em nada atende aos interesses 50 ciais.
A lei deve faciÚtar a scfuçêo dos problemas. Sob pena
de, em assim não sendo, se transformar ee mais uma fonte
de

cesso indiscriminado às in!prjllações, conforme constante da letra
elo b.ciso VIrI do Art.

Ae::

a'

inviabiliza de forma definitiva o fundo

EMENDA lP00G40-6

~s

Cottstituinto

[T';~;;;~~

NILSON GIBSON
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namento eficaz dos referido:;; serviços de informações, em decorrên :
eia da impossibilidade de manutenção do sigilo.

problemas.
A separação simplesmente, de fato,ou judicial para os
ref tos que já transitaram em Juizo, preenche o espírita da no!.
ma. Atende a vocação dos mais respeitáveis doutrinadores da Di
reito. E, principalmente, se reveste numa forma que mah se a:
proxima do sentida que teecs de Jus t Içe ,

f'l

I~;===========::;:::::;:======

fÇi'~';1;;]

TUl'll(...-rmc..;i. ••

-,

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJI:;TO DO RELATOR PARA ADEQUAÇXO DO TEXT~

A presente emenda visa, dessa forma, compatibilizar os dois êex

~

do AnteproJeto, de modo a permitir o combate eficaz ã deliq~en:
ela e ã .subversão violenta dos fundamentos constitucionais, na for-

Ao Anteprojeto de Constituição, dê-se BO Inciso XXVI do- Art ..
referente às competências do Presidente da Repúbh.ca, a segul.nte eeâe-

ma da lei, sob as condições adequaClas de sigilo.

ção:.
·XXVI - permitir, nos casos previstos em lel. complementar,
que
forças estrangel.ras transJ.tem pelo tet:'ritót:'io nacional ou nele perman,!!.
çam temporariamen1:e."

Da supressão

iE

O texto constitucional deve evitar toda forma de redun -

dAnch.

o

dispositivo cuja supressão é proposta trata de questão

já disciplinada no prôpr rc anteprojeto.
Com ereito, o

artigo~,

V,

reconhece a união estável

mo fOlms de constltujç~o da famllia. E no próprio artigo 423

c~
há

EMENDA lPOO638·4

I:J

Constituinte

....,

--,

NILSON GIBSON

JUSTIFICAÇÃO

regras q"'ue fac111 tam a conversão dessa união em casamento.
r:r-

t normal na comunidade das naçõefj, em tempo de paz. o trânsito,
[eu mesmo a permanêncl.a temporária. de forças
ml.litares estrange1ras

n.,..'""ITlrlUl;i..'

RELATOR PARA ADEQUAcAo DO TEXTO em território nacional. para li; r~alização de exercícios m1litares con ..
juntos, visitas ou escalas operacionais (navios e aeronaves mi11tares).
No caso específico do Brilsil, face à sua extensa fronteira terre.!!,
b} do inciso V do Art. :8: 1=(:
tre e 11toral de valor considerá'O"el no contexto
geoestratégJ.co do
Atlântico Sul, pode-se considerar como um fato rotine1ro o t.rânsl.to, e
aee, 17 e
.
X - e . e • • • • • • e ee • • • • • • • •
eventual a permanência temporár1a, de forças estrange1ras em territóV - •• e . e e . e e e • • • • ~ ......... e .
rio nacional, em tempo de paz. quer para realJ.zar exeecfeaes de in teb) S lJ.vre a greve, respeitadas as condições pr~ resse de nossas Forças Armadas. quer para receber apoio logístico nas
vistas na legislação que a regula
escalas cpeeecacneãe de suas unic:lades (navios e aeronaves militares),
EMENDA MODIFICATIVA. AO ANTEPROJETO

no

Ao AnteproJeto de constituição dê-se a seguinte redação a alínea

EMENDA lPO0636-8

P' Consti'f:.uinte

NILSON

aIS;;;;;

p:r;;;;;~~
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EMENDA MODlrICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAç1i.O DO TEX-

a nível de reciproc1.dade ..

~

ro

JUSTIFlCAcAo

Ao Anteprojeto de constitu:ição, dê-se a seguinte redação ao § 0,

do Art.~:
Art.. ~- ••••••••••••••••
I -

.

II: -

...

§"l9 -

.

§C!'- ••••••••••••••••

ii -

§
A proibição de acumular proventos não se aplica
aos militares e civis aposentados quanto ao exercIcio de
mandato eletivo, de magistério, de Cargo em comissão e a
contrataçãp para prestação de serviços técnicos e espaci,!

A redação apresentada a alínea b) do inciso V do Art .. 17, que tra
ta da greve, que todos sabem. ser um direito legit.imo do trabalhador,
fundamenta-se ne necessidade de um disposJ.t1.VO que especif1.que toda a
complexidade que o assunto envolve.
A admissão da necessidade' da preservação de alguns setores esse!!,
cãaae , como transportes, saúde, segurança, etc, já pode ser cons1.der.!
da um avanço, porém, o que no momento é mais importante ao trabalhador, é uma nova le]" de greve..
Este instrumento, matéria da legislação ord1.nária, deve ser aprf!.
vado o mais xapa.dament.e posslvel, para que possa atender aos eneeace
e reclamos da classe trabalhadora, bem como de todos os setores da s.2

Pode-se citar, como exemplo. a existêncl.a de determl.nados es eebelecimentos m1.litares paraguaios próx1.mos à nossa fronte1.ra, cujo ecce50 por forças mil1tares parJguailHI é normalmenté):eal1zado através de
l:odOV1aS brasileJ.ras, em território nacJ.onal. com autorização
bra1dleira.
Assim, não é adequado submeter-se à autorizac;ão do Congresso Naeãenea , toda vez que se tornar necessário. a concessão de
permissão
pat:'a que forças estrange1.ras venham a efetuar trânsito, ou permanência temporár1.a, em território nacional. em tempo ee paz.
Em caso de "guerra, parece adequado submeter-se ao Congresso Nacional tal perml.ssão, entretanto, o eeeec "forças estrange1.~s am1gas"
é mais abrangente e flexível do qUé "forças estrangeJ.ras eaaeeee", que
pressupõe a celebração prévia de um Acordo m:Llitar ou Tratado formal.

ciedade brasileira.

11:ados.

A enfat1zação, da necessidade de que as forças
estrange1ras
em
territórl.o nacional permaneçam sob o comando de autoridade braS11el.ra,
não é adequada ao texto constituci'Onal, sendo mais próprio que a ma..
tér1a eece re contida e pet:'feitamente regulamentada, no. que d1Z respeito aos daversca nive1.s de comando, em lei complementar ..

JUSTIFI:CAÇXO

o

desenvolvimento cientIfico e tecnolõgico alcançado pelo PaIs
nos últimos anos, responsável pela prOJeção de nossa econol\'ia a oiuva colocação no contexto mundial, foi fruto do trabalho de geraÇÕQS

de brasileiros.
A participação do Estado neste processo tem sido marcada

uma presença atuante através um grande número de empresas

por

eseacar s

bem como de Orgãos Públicos .responsáveis, principalmente, pela ins.. talação de uma infra-est7ú~ura propiciadora de Jo~o este progresso ..

Foram necessários investimentos maciços, inclusive na formação
de mão-de-obra especializada e anoS de experiência para a consecução dos objetivos de desenvolvimento. ~fas o tr-aJ,albo não está co!!.
cluido, muitos são os obstáculos a serem transpostos e no momento
em que votamos uma nova Constituição, não podemos permitir que di.:!.
positivas impeditivo~ siJ:Vam de impecllio para a contratação c:e .5eE
vidores êivis e militares, aposentados, depositários de toda gama
de conhecimentos e experiências acumuladas através dos anos e que
nurlto ainda podem contribuir no desenvolvimento nacional.
A proibição de acumulação de proventos da inatividade com
a
contratação para a prestação de serviços técnicos e especializados,
como previsto no Anteprojeto constitucional da Comissão de Siste~
tlzação, n~s parece uma forma discriminatória e inJusta para com
aqueles profissionais, em razão do que apresentamos a presente emenda dando nova redação ao parágrafo 3Ç1, do item II do Art. 86.

EMENDA lPO0639·2
tJconstituinte NILSON

GIBSO~llfllR
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:mreNDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAC1i.O DO TEXTO
f)

Ao AnteproJeto de ConstJ.tuJ.ção dê-se a seguinte redação a
do inciso III do Art .. _:

alJ.nea

111.
Art. 13 .
1 - ••• e e . e • • • • • • • • • • • • • • • e
11 II:I -

.e

"'

.
~

f)

.El-1ENOA SUPRBSS:IVA AO ANTEPRO,JE'I:O DO ro;it.'rOR PAM ADCQUAÇÃO DO TCX'l'O

SeJa suprimJ.do o § 2Q do Art •

.ij.i.

do anteproJeto de ConsLJ.tu,!

ç50.

.

ressalvada a compensação para l.gualar as oport.!!

nidades de acesSO aos valores da VJ.da e para reparar J.n:tust!
ças produ:adas por d1.scrJ.mJ.hações não eVJ.tadas, ninguém será
priv1.legiado ou preJ~dJ.cado em razão de na$cJ.mento,
ef:nJ.a,
raça, cor, idade, sexo, estado civil, natureza de trabalho,
religião, convicções políticas ou nlosõfJ.cas ..

.1USTU'ICACltO
A cnrreit:'a dos servidoras púb11co~ !:;.J.vis é, cOlllpleLc:uucHLc,c1l.

fercllte e d1.stJ.nta da carre1.ra dos scz::v1.dorus públJ.cos 1nJ.!1.t:ares-:Os CJt.atutos e as leis a que se ~ubordillalU s:iu
c .. pcc·trJ.CO::l
:zr:m:ada um deles, voltados para atender as peculJ.arJ.dad:'i de c.2,

JUSTIFICAçAO

~NDA lP00637-6
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EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAexO DO TI:XTO

Ao Anteprojeto de Constituição
do Art.
a seguinte redação:

1i

dê-se a letra a) do inciso VIII

Dentre as ativJ.dades que um cidadão pode desempenhar, algumas irã
CQlocá-lo a par de informações. cUJa dJ.vulgação, ou conhecimento por
outrem, J.rão acarretar consequências maléficas a instJ.tuJ.ções ou até
mesmo ao país, muitas vezes de forma J.rreversIvel",
Por esta razão, não será de bom alvitre que instJ.tuJ.ções onde é
possível O acesso àquelas informações,. tenham em seu meJ.o elementos
que possuem desvios de caráter, sujeitando-os a pre$sões pSJ.cológJ.cas
ou mesmo físicas, em decorrênt;.ia de
ç:on4ição. Da mesma forma,
a
existência de elementos com comportllmento sexual anormal em l.númeras
instituições irão contribui;' para a quebra cu qucda"do respeito e da

.u.

1\s c·ulnliçüe.i de LrO)balho, COlllO" U1.Llit'lrc!l m:
t.ubmt'lrollflr"
por cxclUplQ, ao tralJ<11ho uoLurno, hur..t~ extras e 1I"a~ rJ.II<11.5
dt:

semana e íer1.adosl. sem haver acréscJ.11l0S em Seus vencimentos, s50
alguns taf;.cs que bem demonstram a dJ.!ercuç'<l parO) com os serv1.dores públJ.cos CJ.VJ.S.
Ass1.l1l, tornar cqu1.valenLc os cr1.LérJ.os para .l1posontal1orln
reforma é querer J.gual.l1r os ·desiguc:!J.S.

c.:

Por Ludo J.Sso, é que o reíerJ.t1u parágrafo d~vc ser suprilllido
dI,) ilLuu! outLc.:proJcLo de COUSI:J.tUJ.çüo ..

• Assembléia Nacional Constituinte

072

EMENDA lP00642-2
PTC"onst1tuinte

.~..,

que haJam s a.do dCl,lt.1dos ou dJ.spensddns por

-,

ç50 cxc Lus.ívemcut,c po Lf t.Lce , com ba:..c em

NILSON GIBSON

§ 29 - A aní.s t.La abrilnge os quc for.un runidr)'. nu

EMENDA MODIFICATIVA AO

ANTEPRO'';;';'~~-:LATOR

PARA

~qUAÇÃO

Ao Anteprojeto de Constitu1ção, dê-se ao Art • •,

DO TEXTO

referente

as promoções, na üpOhClIl.lt!orJ.ü ou 1101 11.·.C.'I'V.I,
cargo, poet.o ou ~Jl.adu.I,;.lo ,I quo LeTl.ll1 tiir,·. lI') se
cs t a veascm em s er'v i ço et.t vo , obcdccruo-, o , 11101;00'"
de pcescuênct o em .:It:.ivltl.ulc, nrev.i e t.o-, 1101... J,·I·. c

-Art'. ~ - O Superior Tr~bunal M1litar compor-se-á de quanae
Ministros v1talícios, nomeados pelo Presidente da RepúbJ.1ca.
depois de apro'vada a m11cação pelo Senado Federal, em auda.ência pública, sendo três, dentre OfJ.ciais-genera1s da at.ava da
Mar.:t.nha, quatro, dentre of1cia:Ls-generais da anava do Exérc),to, três, dentre oficia1s-generais da ecava da AeronáutJ.ca, e

rcçu.t.emenccs vigcntes.
At.hllilli5traç~o públic."
fi ~U.l cxct c .Lva ln1l..·1.llivn , eOlllpulêncl-'1 c Cl.lLé~lo, IIt.ldcL:i 1"-'lClmllJ~

§ 49 - A

verter ao serviço ativo o servidor público
eaaõo,

cinco civis."

.2.<2-';
ccnseqaêncaa, dêm-se às alíneas

~ e~,

do

1~ §

do Art • . .,

§ 59 - O ãaspos cc no "caput" deste art:t.go somente
gera
efeitos finance~ ros a partir da promulgação
da
presente Emenda, vedada a remuneração de
qualquer cspêcae , em caráter ret.ree câvo,
§ 69 - Excluem-se das presentes dJ.sposições os
servidores civis ou militares, que Já se encontrrave-i ap2
sentados, na reserva ou reformados, quando
atingidos pelas medidas constantes do "caput"
deste
artigo.

as seguintes redações:

-

§ 1· ••••••••••
o) três, advogados de ·notór1o saber JurídiCO e

condu,ta :J..libada, com mais de dez anos

.

n,

renumara!!.

í,e,

JUSTJ:r tCAÇÃO

11. p!.oibJ.ção de. s1ndit.alJ caçâc doa secvadores públicos, previ.see

Não é temeroso af:J..rmar que, presentemente, uma das asp:J..rDções
nacionais ma1S fortes d:J..z respeito à agil:l.zação do processo Judl.cJ.,g,

teresse públ:l.co sobre o ant.ei.ecse indiv1dm:l ou de g1.Upos.
A permJ.::.são de Silldicõ.U zação para este aeqmcnt.o da forçot 1aLo-

rio.

rativa, responsável em gründe parte pela prestação de secvaçcs e a-'
sencia:t.s ã população, certamente :t.rJ a pa ovocar- a artJ.'C.ulação de urna
força de press~o incontrolável, com reJ.v:t.ndicações ne-r sempre poss,!.
vea s de serem a tienda.das. pelo poder públ:t.co e com sérios reflexos na

A etual const1tu:J..çâo, do STM, com quanae M:J..n1st:r:OS, tem perm:l.ti
do celer:J..dade de jUlgame'nto, bem como um aprofundamento apropriado

fte anál.1.se dos processos.
.
Por outro lado, o Brasil é um país que vem apresentando
eeeecamenec demográfico sensivel, a nível mundial.

um

manutenção daqueles serviços.

Em decorrência,

•• natural se esperar. que ocorra um. correspondente crescimento

V<rle bambêm ressaltar que a classe dos servaôcres Públ1cos

dos

Já

alcançou dJ.re:l.tos e regalias ainc1a não acessíveis ao rest.ante da s~
cãedade , tais COMO: estabilidade no emprego, aposentadorJ.a J.ntegral,

efet:J..vos m:J..litares naeãeneae ao longo dos próxJ..mos anos. Assim, pc.!:.
quanto não seja deseyéveã , é talllbém de se esperar que ocorra um co.!:.
responden'te aprésc1mo de processos da competênc1a do STM, ao

licenç-a pnêma o , gratJ.fJ.cações, etc, sendo importante reconqecer que

longo

taJ.s bene Hcc oe foram obta.dos Lndependerrt.e de ação sindical.

eee próxJ.mos anos.
Considerando-se o aspecto de--.perenidade, desejável de ser obse.!:.

constitucJ..o~al,

O Julgamento dos pleJ.tos dos Servidores Publicas deverá sempre
estar condl.cionüdo ã possibilJ.dade de atendJ.Ment.o por parte. da adIDJ.nJ.stração. o direito a sindJ.cal:t.zação e conse~uente dJ.re:t.to de
greve poderá desencadear movJ.mentos rcivJ.ndJ.catôrJ.oS com graves refleYos sobre a econqm{~, lel1a.ndo o e!."árj.o-p. arcar COM â elevação de
despesa,que teria que ser repassada para toda a população, criando
assim um motivo a mais para a elevação da cargil tr!butária.

Justl,.
.Çll M:l.l~tar, parece ser adequada a f:J..Xação em qU:l.nze, do número
de

e atendendo às necessJ.dades da

Hinistros do S'l'M.

EMENDA lPO0643-1

.~..

§ 71? - Os dependentes dos servãeoxes c:wis e
m~h. t.ares
abrangidos pelas disposJ.çõos deste artl.go Já
falecidos farSa JUS às vantaçens pecuní ãrc.as
da
pen~ão correspondente ao cargo, função,
enpreqo ,
posto ou graduação que terJ.a sido assegnrado
cada benef1.ciârJ.o da eru.s cãa , até a data de
morte, observada a lcgJ.slação especf ãace ,
§ 89 - A AdMinistração Pública aplicar5 as
d1Sposições
deste artigo, respeitac1ns as carnccer Lst.a cas
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e Militares,
observados
cn respectivos regimes Juríd:t.cos.

nJ. atual legJ.slo.ç50 tem demcrrs t; ..c aao ser med1dcl ecert aãe , consldera!!.
do principalmcntc f a nece aaa.dade de ser manta.da a prcve'têncxe do :I..!2

JUSTIFICAÇÃO

lU Constituinte

'rR-

AO AnteproJE!to de Con:;tituJ.çã'o, suprima-se o Art.

do-se os ôena

ecae , em escolha par:J..tár:l.a, dentre aud1toeee e membros do M:l.n:J..stérJ..o Púb11CO da Justiça MJ.!:J..tar.

vodo no texto

I

EhCnD1I. SUPRESSIVA 11.0 lI.Hl'I:PROJ"E'IO no RELATO.K PARA ADCQUAÇAO DO TEXTO

de

efetiva atiavadaâe prof1ssJ.onal: e
b)

I
JUSTIFICAÇÃO

f

~

cr;~;~;~

NILSON GIBSON

IH (.'CC<.S.l

dos pelos atos 1~l1puL5vcl$ prCv1sto!=o no "caput," de~
te t1rLigo, pr<lticmlos no período COlnl,cr'emlldn
CIlLrc 2 de sc t.crnuro de lYtol c J ~ du .111" .t c til' t'I/'I,
§ 39 - Aos servidores cxvLs c urí Lí.t.at.ce scr:.io
e-ouceu tuca

i composição do superior Tr1bunal M111tar, a segu1nte redação:

!:In

l'Ot1V.t

CluLLU~ d~

premas legais

Em 1985, Jâ em plena Nova Rcpúblic-iJ" qU1:lndo da t:mondü Constitu~ional n9 26, o Congras'lo nacional antec) pau-se à própria
l\s!fe!!!
bleJ.a lIacJ.onLlI ConstJ.luint.e, concedendo c o.Impli;;tndn, 3: él)I)t. ••,
anist1a aos que forD'll pun1dos pOl.' motivaç50 poli. Licol.
Houve ass1111, eM realiuade f uma üntec1.pação, propicl.<tndo
que
esta AssembléJ.a se inst.alas,>e e funcion .. sse sem ilS MLlrcas do nassa
do, COM a anistJ.a Já implernentLlão.l. Alterar, agora, nesta
~ssc~
bléJ.a,·o te..c.to dDdo à Llnist1n, em 1905, ã voltar-se contr"l o
ato
de sua próprJ.a convocação, visto que t ••l matéria foi 1Il0tJ.VQ de am
ploh debates no ..Congresso Nacional
-

[TIyl!'~7!8]l

Além disso, é indispensável quo se rl.·s5nlf:.elll alguns dspecLos
pert:.:t.nentes.
Inspirado nos propósitos de generosidade e
resta1JcleCl.lllento
da paz social que presidem o inst:t.tuto da Anistia, inscrJ.to em nos

31.f

.-s - Conceder-se-á "habeas data-, ressalvadas as informac;ões que se refiram exclusivamente às ati.vidades dis

Art •

postas na letra .)IdO inciso VJ:I do Art.

~~

fIl--

"no"""''''''''

EtlENU]\ SUPREssrv/t /to /ttlTCPHOJETO

-

I - para assegurar o conhecimento de informações

e referências pessoais r e dos fins a que se dest.1naIIl, sejam elas registradas por entidades par-

Ao AnteprOJeto de. Constl.tul.çno,

supriMa-se o parágrafo 22 do Arl..!,

~o e7.gg

ticulares ou públicas.

f

--

DO RELliTOR PlIRA J\ ADeQUAçÃO DO TeXTO

,. ret~J.bl.l1ção à pre<;L;;Jção de ~er:viços deve ser bsnc;;tda na naturc-

,

A letra ~ do inciso VII do Art. 13, que estabelece os direitos e

za dC!H.es servJ.(;{)~

liberdades indi.viduais invioláveis, adnU.te que o Estado poderá ope _
rar serviços de informações que se ref1.ram exc~usivamente. ao Sue a

s50 dIferentes as L<ire(as desempenhadas por serVl-

dores públICOS CIVIS c ITI:.I1tares.
05 servldores públICOS 111111 tttrcs não recebem retr 1b u 1çiio

p~r holei define como deliquência e" às atividades que visem a subverter pe- ras extras, servJ.ço noturno e serVIço aos sábados e dornlDgos e ferHIla violência os fundamentos constitucionais da nação. Entretanto, a dos. O seu horiÍrio de expedlenle pode ser prorrogado sem que por J.sso
~ncessão indiscriminada de "habeas data", conforme constante do Art. lcnham dlleJ.to à percepção de quaJ.squcr adicJ.ona1.s ou gratJ.fJ.cações.
~ do Anteprojeto, inviabiliza de forma definitiva o funcionamento e
A eql11.valêncJ.a de crJ.térJ.os c valores para a aposenlador18 e ret'icaz dos referidos serviços de informações, em decorrência da impos- forma 110 serviço públJ.co cJ.vil e. ml,lJ.lar pode gerar reJ.vindJ.cações de
.1bilidade de manutenção do sigilo.
lsonomHl que se tradu:nriío em au~ento de despesas com pagamento de pr,2
A presente emenda visa, dessa forma, compatibilizar os dois te>:
toa do Anteprojeto, de modo a cermitir o combate eficaz ã deliqucncia'
e i subversão violenta dos fun~amentos constitucionais da nação,
nal
forma da lei, sob as condições adequadas de S),9ilo.,
,
..

14

Constituinte

NILSON

ore

an~stia

a todos os servidores cJ.vis e militares pUD'l.c1os por mo

co;

tJ.vação polílJ.ca, por qualquer dispositivo legal, no período
preend1do entre 16/07/34 até a data da promulgação da noviJ,. conhti:
'tuiçiio, assegul:",:,.ndo-Ihes amplos beneficios.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lPOO644-9

sas tradições JurídJ.cas como ato de perdão, clemêl1cJ.D, esqueCilile~
to dos procedimentos pol-tticos que conturbaram a socl.cdade, foi J.:;serido, e até então mantido, proposLa da texto consLitucJ.onnl
s~

ventos õe pessoal ml.lJ.tar na l.cserva e reformado.
A carrelra mil1tar, pelas suas l~culiaridades, tenl e:ngências de

:0

hJ.gJ.de:t. e de J.dades que não perna tem a simples aposen:adona a~s
anos como 05 CJ.VJ.S. Assl.m, para cada poS'to ou graduaçao, face as cardctertstl.cas das funções exercidas e"::J.stt"'Tl ll.ml.tes dlferencJ.ados de

pClJmancncJ.8 no servlço atJ.vo, perfel trOlmenll::l defl.nld~s nos Estatutos M.!.
11l<lret;. POl. aquele Estatuto, por m:.cmpl~o, a J.dade de permanencl.a
na
ativa pa't8 Cabo é d~ Ü anos e para um capl.tão-de-Har-e-Guerra
de

GIB;~';;

r;;;;;;;:J

22

ano~.

senLin

Como J5 menc10nado, em 1985, qu<tnc1o se promulgou ti emenda Cons
titucional n9 26, convoc<lndo~Ll AsscmblúJ.n Nilcional
COllsLJ.lUl.nle:
com o propôsJ.t.o de consolidar, Lltravés/de. uma C<lrlLl f1ngnil, il
p .....
50c1al e dar rumos democráticos ao PaIs, foi inserl.dü l'latih· a b,2.
bre a anistia. Essa mnLéri .. cOlllplenenLavLl c esgolava ü que

IHl.v~n

sJ.do tratada em 1979.

Contudo, quando estamoS' a cli:lborar a Carta HagnLl, o
sunt.o torna a ser tratado e, desta feita, eivado de
J.nJusLJ.ças,
por est.ar voltado para J.nteresses pessoais.

Assim, ao se pretender beneíiciar com o :Lnstituto da anistiil,
punidos por atos ..a dministrat1.VOS estar-se-ia premiando servJ.dores enquadrados no Código Penal, nos Regular.,enlos OJ.scipl1.nal.cs,
~como aqueles que foram submetidos

rç;'~m;J
TU... /lnmouçI.

Bntretanto, este própr10 Congresso Nücional, om 1979,

do a imperiosa necessidade de iniciLlr O cLlminho para o restabeleci
menta da p<lZ socJ.al, promulgou a Lei n9 G.GB3 goe concedJ..' nnisLi;,
a quü~ ioi s<lncioniJ.da pelo Prc~l,"ent.c ela llepúblj.ciJ., de ent.ão_

i1

Conselho dI?:

JustJ.fJ.caçâo

ou Conselho de Disc1plinaf sendo trnns[eridos para a Resl"cv;;t.

~

perdendo o posto e a patente ou graduaç':io

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJ1;;'l'O DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO 00 TEXTO
Conceder tal benefício não é dal.

Ao AnteproJeto de Constituição#, suprima-se o inciso IV do Arti-

JOSTl:FIC1U;XO

o

dinamismo que se faz necessário ilnplantar no serviço piiblico,

recomenda que métodos e procedimentos utilizados com êxito 'Pela in!

~ãt1va priva,9.a,

sejam tambêm adotados pelo

Estado.

-

A figura do Servidor público, estkvel#' detentor de um cargo com
'todos os direitos e prerrogati.vas por 35 anos,. prevista para todas
atividades do Serviço Públicot não se coaduna com a realidade bras!,
leira. Temos que reconhecer que o Estado é na atualidade um
dos
maiores empregadores de mão de obra, considerar que toda esta massa
trabalhadora deva ter os mesmos direitos e prerrogativas previstos
eJI um único regime Jurídico Cio no mínimo negar a realidade.
O Serviço Público necessita para a composição dá seus
quac1;'os
funcionais do dinamismo indispensável de contratac;ão e dispensa de

h

·ull.. flu'''''c~ç .. , __ ~----- ~ - - -

tralamento equ5nilT'e com

os

que foram enquadrados nos atos de exceção, 1nst1.tuCJ.ona1S e complementares, por motivação política. Será sim, l.n]Ust.J.ç'il descnb.,!
da para com aquel.es que, observü"do os Regulanlcnl:os, não
for-<lm
por eles alcançados .Aqueles que, corra.tamr'nte, cumpr1.ram seu dever.

go ~' renumerando-se os demais.

-.

J:mend<.l SubstiLutiva ao anl:.cproJcto do RelaLor, para Ddequação de
texlo.
4f.ti"" I
De-se 'lO Art.. (~~. a seguinte redação,
LO!;"
"l\rL. ~ - C c::oncetlula nnistia. n Lodos os scrv1dorcs
cos CJ.V1.!:' dD

l\.t1111J.nlsLri'lç~o

públ.:,

t1l.Cctil c JlIUl.I'el.1

11l:.ares, put\..ldoo!> por atos tIo o),.ceç5o,
IlI:l:J.S ou complemcn taras.

t.'

1Il)-

111"lLl.Lut.i~

§ 19 - C conced1.dil, J.gualmente, ül1J.stia aos nulOl c'.
de
c,}"imes polítJ.cos ou COlle~OG, e üos d:t.rJ.gcnL(..,<;
rcprescnt.anLcs da organi.<:.. ções sin(11l.o.Il& c (·t.lml.J!.!
tis, b~ln como aos servidorcs civis ou
clllpt·cg.JJo~

Além do ID.:I.is, estar-se-ia c.:l.rreando, principalmente p...riJ. o
se10 das Forças Arlradas, um contingentc de pessoilS punidas
por
delJ.tos comuns que se contrapuseram aos institutos basJ.lares
da
hierarquia e da disciplJ.na,sobre os qua:t.s se asscntam essas

Inst~

t:.uições.

Por outro lado, afastados que estão das suas ativJ.dades, pilE.
t1cularmente as da carreirü Militar, tornar-sa-ia l.Inpossivcl
a
sua reintegr<lção l:sse afa5-taménto ocasionou desatuLllização
nas
técnicas de manuseJ.o e emprego dos materiais cm uso nas I"Ol'ças l\E

Assembléia NacionalConstituinte e 073

madas , atualmente. Técnicas essas que, ecnaanent,e , são
por cases r'orçcs , como forma de profisslollülJ.züç5o c
mento do desenvolvimento eecnoãõçc.cc ,
Além dJ.~sO"r por motivos eêcnrcc-aenní.ms crae.tvcs ,
AdmJ.n~slrações

anos do excrci'cio

bus cedaa
dCOlupanhi!.

Pratendo-tlo,com

ficariam as
necess~

rios estão vinculados ã carreira I função do tempo de servaço pre§.
tadb à Força. :.;.nm.isLindo, na prdtica, esse tempo de SCLVJ.ÇO, nâo
haveria como preparar o homem, para o ôescmpcnt.o de runçôcs íuL,!!
xac

A matcr1a e s e e e t cc r da uns d1sposições c a t a da s c cu r r i c c
com a letra "~,, do artJ.go
c e em o a r t a go ~ do mesmo antepre

proposição que tratn da nOmc.llç'iío doa

ê

j

luan.t.l.s ã ?rOpO:ltll,cono aa da Argentina
rC'coubct-Í.uo

Ld.nendo s nas tradicionais leis e regulamentos que, ao longo

públ':"co

dos
r~

íorn:ól.

co

t!"l

ti"

tClnH\

GC z ec ccvcrce-e

cs c cbe Je eLde p,...ll'

l'r."pOI!l

et.1

:Piibli.co .. A p1'Í.t.t.:!.rc u::\,e,cti<:t..1.u ecr t.c 1-'-tl1

como par:: es I'rot!:otorc.s li:blicoc ou de. Justiça,Gc dá l,ar ccucucac

l.l.ttc~r&

pi:hlit...o ,da X'(!spect:lv.cpcnte, J"nit: subs es.euee

(!

ua,

<:t. i:egJ.fJL1.L!do

qU.1.sitos ia' nm satisfeilos, é se eslnbelecer um. cri térJ.O

oerviço,.como ê: do Juotiçe

Subotitutoo

cJ.palmc!'nte pelt1 atuaçiio dessas nos campos do lazer. s;ude. DIll:le~
taç~o • .csporte-s0"Iz.a forl:lação de. mão-de-obr;" profJ.sslona:::'Z.1Iltt.
J
alem de educ:lçno c cultura~

prcstatl loogo.o nna!: 40 dedicado trnbalho li caUIlQ d6. fê rêo1J.t:v..adqui

rindo oJtperiôncinll pc lo cxerci:cio paralelo da 1"unçlio de. tl.tulnr.
Por outro lndo,Gabe-se queí o,lÍ conetlrSCOG püblicolI são !lccprc
l!otJoratlv.,l e ncnrrutntJ:; brand~ll 'dcs'[>esn3 ao trSr1o.

ã, também, inJuslo e inviável

asscgtlrür o
beneficio da promoçno pelo critério de escolha. Cono o próprio n.2

e:

Vê-oo quo

me J-nd"l.ca, esta promoção se dã por êscolha pessoal do

PreS:ldente
da ~pública, dentrp militüres que preencherem os requJ-sJ-tos de
mereciment.o. Ine:<istentes esses últimos requi!litos, como, lecnl:
calõlente 1 listar nomes do'l- ani~liados para escolha pelo Presidenle
da República?

Acresce-se que essas' Entl.dadcs tem-sc lilnntido ã custa de
recursos dos empresárJ.os do eomércJ.o e da 1ndustrJ.a não
do qualquer ônus aos trabclbadores.

do Jusrit'n e. de couvau:lêncJ.1l í1.uuuce.ir.:l. plua o

Estado a notlençno do Suhr.titut.o para

ti

pc a s , evidentes'conflJ.tos cn e r c raen c acna do s dJ.spos2;.

A manutenção d a s e n e Lda de s SESC. SEhAC, SESI e St'MI que
prestam servJ.ços há mais de quarenta anos- aos trnbalhadore5 e suas
faJ;lilJ.as. e ã comun1dade et'l geral ê, portanto, fundamental, prJ.n-

.1111011.

00

do an:cJlrojeto J.cpÕl! às em -

d a r e a t c s ne nc a cn a d c s
dnv a ab a La z andc outros por- falta de recursos para a s ob r e v r vjin c r a
das Ent1dndes de formação p r c f a s s a ona L e dc aS5J.stêncJ.3 s ce va t ,

Protlotor Subetita:to.

Adotlo!t:.ê de bon nlvf.tre ellclaracer que

compl.=

lainente diverso e injusto ao que ioi apllc<ldo nquelc1. que, perlll~
necendo em suü1t at.ivid.:ldes c deixando de 'hllis[a':cl o',
I ~'IJuJ.l"l
t.os, forD.nI promovidos por OlnliguJ.dadc 011 for~m lJ;"mu;fcrido!l pnr;
a inativ~c1adl3, cOliforme plevist? em leis Q regulaI"'entos vigentes.
Da mesma fOJ.r.w. t

2 (dole)

~

eavo s , porque umas dl.sposJ.ções a s s e g ur ara os

ecc ooe.andêncin na cnrreira.ltt:ravêo da prova fle mêr1.to c tempo do.
Portanto, eslender aos anisLiados o bcnc j Ic.ro da
prolnoçno
por merecimento, com base nü pre~unç50 de que os lllCncion.:luo::,
re

3 fI{

das as Entldades de forcação p r c f a s s a cn a I e de a s s Ls t Ênc a a ~ocJ.al
existentes (SESC. SENAC. SE'iAI, SESI), uc.a vez que estas ficari.al:l
sem a dotação dos recursos para as suas manutenções.

çli.o

quisJ.tos é que se pode rulgar se um mil,l.tar é mer cceeor

to

Laded c s ,
Por .I0utro lado, o Art.

Cons1dera."do-se que man z a.do s os d:l.SpOSJ.t1VOS e p r ov a d c s
no AnteprOJeto da coe r s sjio de S1stecat.lzaçã"o. serão lnv.lDbJ.11za-

vi gc r ,

cur-

de promoção com base no requisito merectmeut,o,

Ea nu

Jurc.-

sos, além da avaliaçno dos superiores hierárquicos, no
Lonqc
da carreira, são alguns espect.os cbs e.rvados , Com base nesses
r2,
nno

"g..

presas c c e ee e La a s e andus c r ae a s a cb r a.gaç ao de assegurar
empregaaos "capacJ.tação p r-o f Ls s a cn a I Co apr-cnd a aa g em ..

se rveuc i,a e que já pretlt,erl'C e oncur ue

f.rtico !J7 f ~ H.' C,l Cout't.l.tm.çvo .rlldl.!rel

A notloos-io do s\.bot"ittlto

IHlS

22 c!e 29/6/82 ••

scbrtitlltoP Diio PI'l.epOtHI do C!ccdro

Os

"bf

4r-

con e c a.euc a cnaf ,

da Frnnçi!,llrccc.ieo e e e e jií

pe.La .!:.1:lt.llda Con .. tJ-ttlc:J.on.:l1 n9

llIt.utUlhll. ou It,9-hiH t.1003
ne

Q

e cc

Atraves do art. n letra
assegura-se aos trab.llhade
res orJ.ertação e formação p r-c f a s s a cn a L, cultura, recreação e
DJ.stênc1a so ca a L, por interD.edJ.o de e n t xd a de s patronais com e.s -'

COlllEar.. do flue e rer-ccc uu:c.::rr.ao%l exonp) os do rec:ras juríÓ1.CnD DOmc.-

11. oarreira, partu:ularmenle a dos militiJres, é pautada
de
requisitos a serem cbseavaecs e que se encontram pe erea uamenee d,!:

qu Le í, Los como desempenho de funções, se Icçâo e eprovcção em

li.

pCrll.l,tc. a lci.sC~l ei~alquer ~1.:;l:inçüo.ap(\ialldo-Cc. tar.ú1!J:l no Dire1to

A presunção de que os requisitos es ce tut.êxacs foram sat1sfe.!.
tos é, por sua vez, um pxe.s s upos Lc inJusto

tempos, vêm norteando essa parcela de nes-sa sociedade. nss im

JUSTIFICAÇÃO

Bubst!tutOlJ 40 cnrgo de ti.tular,cria;:.. uca regra quo atenda aOll
pr!nctp::.os fuud~l:l.ent;;lis de. 3uGtJ.çn e da cquidllde.,lJc.guudo e d1l..al:l.c.
da le:tru do art.:l.go ::3, 6 19,dr ConutJ.tUJ ~õ(\.de t:.uc. todr>8 cão iguaiD

dessas Ins ti Luições impedidas de proporcionaram c.ê,.

se epxímcrnnont- técnico-profissional, poa s os cursos

pnra quo nno I'0rdurec. düvidao o não ce 4li.mcu-

t.em iustou cece Lca de eventuais d:l.ll'torçõC:D futurllll'.

ae.arl.eta~

titnlaridade.nlca da t"arit~ri.

reron.-Ile.nrll I:rl f1t 31 de cllt:rcirn.

de dos

Dados ou cnnf11tos eX1stentes. J.lllpõe-se
artJ.gos conf11tantcs.

ti

compat.lbllJ.da-

cJ.ta~os

Es<;es critérios, fi de se menCiOn<lT, s50 reconhocJ.dos e ace.=.
tos por todos b", :lnlegrantas da'> rorçils ArmadôS e são
aplicüdos
desde aS suas origens e vêm sendo aperfeiçoado3 ao longo dos
pos.

ter:

Por conseguinte, estübclecer critérioS'" constitucJ.onnJ.s chvc,!
sos do"> Jd con<;agrddos e que, normallLlent.c, são aplicados é esto?u2.
lecer o cãos adl'linj strat.1.VQ e contribuir para que seJümos os re~
ponsáveis pelo desmoronamento dos pilares - hlerarquia e dJ.scá.
plina - sobre os quajs !.e <tsse,ntam essas Instituições.

EMENDA 1P00649-0
UQ...15TITUIf'.TE BONIfllCIO DE

r.r

.

~?R
r.r

,O,~O"

..

s!OI.U.~Q

.. ,.~IO

Dê-se a segu1ntc redação d letra "x u , do art. i-3-, XV do Ante-

~89

proJeto da Com:Lssão de S~stcmat1Zação

3 ~t

Acrescente-se ao Are 589 as seguinLes exptessões, após a

"x - é dever do Estado prestar assJ.stêncl.<l. JudlC:l.âr1a gratu!
ta aos que nà(l podem ter acesso ã Jus1:1.ça por falta de lecursos ~
prõpl10s A des1gnação de advogado escollJl.do pelo ass1st1do sera
. prccedJ.da de Consulta ã Ordem dos Advogndos do Bras].!. I:stíl ÍJce.

..... podenda manter serviços SOClais aut':nomos, J.ncluirdo
outras fJ.nalid;;ldes, para o que saIu fJ.xada r..ontnbUJ.ç;o na fotll'a da lei 11

m;

rã rcspons:ivel pela rcmuncnação do 1ndlcndo".

dY2.I.!.f.lf..aII.Y..a

pag<l:L ÜS vultosas qUoJótias reprcsetltacla~ PQ1' VCIlCJ.IllCE,
saláJ.10s üLrnsados" 1:~nurir-,,;c-l'1I\, n.lnd" uml', ('J~
jldl:COS

'JUSTIFICAÇÃO

Como
e

.l[N••

STSTE\IATIZA(''I\O

1,z,

3f'4

palavra "swrlicatos".

Pessoas punidas por delitos comuns, com base no CôdJ.go
P,!;.
nal, Eslatutos e mesmo Regulamenlos DisciplJ.narés, ver-se-i<lm fo!.
nancoirament.e bcnofic1ados. E como se sentJ.rJ.am aqueles que perma
necendo em suas ativjdüdos ~ormais, labutD.ndo para consC?guir
lhori.:I1. pilr.l SlIU<; famíliü~~ n50 {'oram
('~ªe<; ntQ<= a1çiJOç",lo..";
Los

.,,,.

CONSTITUI;..:T!: RONAN TITO

l:J rOMTssil.O Df

HItC'~~I .. f'~ •• i:~-------

Emenda Aditiva
Oispositl.vO Onendadn Art.

Por outro lado, ao se estender os benefícios pecuniál::10s I
a
pa:l:tir da data do,; pret.ensos atos punitivos, esturiamos
eontrá.
builldo para, além da Jã proclamada inJu<;t.1.ça para com os que pc.=:
manecoram em suns rorças e Inslituições, também, para com a própria Nação brasileira, Seria um pagamento J-nJuslo por serviços que
não íoroam prestndos.

pcft.

EMENDA 1P00651-1

J\~;~DA

o que

recursos disponí.veis, em deLr.1.mento de scgU.l.lllCnLOs de 1l0ssu
50
ci~c1ude que, sabid<. e .inso[,l.srndvclmenLe, s5:o ncee~s,l.t.ados"
desses
x('cursos. Teríallos, pois, mai~ uma transíerêncid de encargos para
ocontJ.J.bUl.nte qUe, em seu detrimenLo, pOlssarJ.a a susLcnt~'r um p..!:!

1. Pelo art. 240 do AnteprOJeto o advogado

se pretende é ampliar a 'ituação dos entidades sJ.ndJ.-

é equJ.parado

Magistrüdo e ao Mlnlstêr~o Pübllco dentro do conccHo de
que
Juízes, Promotores Públicos e Advogados são :l.I1dJ.spcnsií.. Ins ã adm1.nistração da Just1ça. E essa 1mportôncJ.3 do advogado na adl1inistl ação de Justiça está intllnamente 11gada ã sua ~ndcpcndêncJ.a.
Juizes e Promotores Públlcos podem ser remunerados pelo Estado ,o
advogado nem sempre ou quase nunca.- Na maJ.orla das vezes o atlve!
sãrio do a!"SJ.stJ.do ê o Estado. Impõe-se a adequação do dJ.spo'ito
na letra X do art.
do AnteprOJeto com o referido att 240.
"Não eXJ.stJ.râ o advogado ~ndl.spensãvel referldo neste artJ.go se

caJ.s dando-lhes atnbulções de atuar especifJ.carr.ente nas áreas de -asslstêncla I
ao educando filho do trabalhador e também a estes. allfJliandD esta atJ.vidade na
forma da lei.

nhado de peSSQdS que am nac1Cl lhe dizem respeito, nem c..ontn.bm.r,l.a
para o Pale de tlmanhã,

#

Ao elaJ)orarmos uma con~tiluiç50, ôevc..110s ter nossns
JIlentes
voJt.ado.s para <I Nação como um todo. Davemos nülOl rerlctl.J; l..'~
li!!
seios do povo c ni.) inleresses pes5otli~, nem idéill'; rcvüncllJ.stas,

ele não for da livre escolha do aSSJ.stido.

nem ~'1:iustiçü~.

Por tudo isso, é que: üpelamoh aos SLS. Com·t1!-llinf::es-,
püra
que, fa.:endo uso do equilíbrio, do bom ScllSO e do n.5.o comc:!tJ.hlcnto
de inJustiças, seJa mant.ido o te"lo constanLe dD. emendo. constJ.t~
c~ondl

n9 26

EMENDA 1P00650-3
rr=fi.!:cro NE'Vrr; DA CUNHA

______

'.<.'.'O'~(-Ol''''o''UO'O~IU'O

=:J

~'-GG;..t.Hi5Ãe-E.~SISTrMATIZAr~\O
~

l<~TO,J""'''u~.o-----------·l

a) Art1go ~ 3 3"
b) ParíÍgrafo linHO do Art. ZZ) '35"7c) Art1f,o {.O- LI 'i:;-

O Artigo

DISPOSI:i:IVO

rME)m~\DO

-- Al:t.iBO

33.
~

33;;

3:õ:.~

"Art1go

1R-

Dê-se a seguinte redação à letra IIc" do art • .1:1, XV • do
AnteprOjeto da ComJ.ssão de Sistematização
llC _ a lei não prejudir-ará o dkelto adquirido, o ato Jll-

do anteproJeto passa a

seguinte redaçeo

//90/
~

Inclua-cc o 1r 4{1 :

-W

, 4 --

"rica o.::JllogcnJdo o direilo- 110 ca.r~o do. ti.tulAr"

AO occt'C'vop,t.l.'I q,ua cont:e na vl:c:.~nc:.ia .. 25 (vi:ntc c. c1.neo) llnOrJ

e:z:erci:cio ~O(lLl1 fnn~ão

ou

S (cinco)

tiDOS

114

de:. sub-;t1tulo..

"pariígrafo (inJ.co - TODA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IN5TITU!DA PELA
UNIÃO DE5Tn:A-5E EXCLUSIVA E OBRIGATOR1~
HEI.TE AO FUl:T'JO E ÃS E~TlDADES A QUE
SE
REFERE ESTE ARTIGO."

ca

serventia. d4 t:IQtltIlll D,ntnr6Sf' .. fl

Cuiele-sc:. do roeonhecer

t1r:1.I1. cn:peet;ll.tivll. cult~vndl1

0.0

~

O ArtJ.go t<5$a do anteproJeto passa a ter a se.guJ.nte redaçao:
"Artlg,o .fi!!!:1,.. - TODAS AS CONTRIBUIÇÕ-:S SOCIAIS 'f).ISTENT&S ATf
L/ir A DATA DA PROUULGAÇÃO DESTA COnSTITUIçÃO PAS-

SARÃO A INTEGRAR O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

longo da. nuito8 nnOG de:. trabalho.cos nubctitutoo.
Limitn-se

_

'/~f

JUDt!í!caçno

110

exo.rei'cio do diroito !nllt1tuido

OOrl

onere--

venteo com tluLio do 2S anoa do oerviçD"o o lIOS nubctitutoe com

S

_ _ _ _ _.

~

rIdico perfeito e a COJ.sa Julgada, salvo se contráIlO
dispositlvo desta Constituiçfio"

a

- A FOLHA DE SALÁRIOS f

BASE DA SEGURIDADE SQCIAL E SOBRE ELA nÃo PODERÁ IUCIDIR QUALquER
OUTRO TRIBUtO OU CONTRIBUIÇÃO. RESSALVADAS AQUELAS DESTINADAS ÀS Et:nDADES DE rOROL>\çÃO
~RO:FISSIOl~Al E DE ASSISTf:l:CIA SOCIAL.
SEU
:FINS LUCRATI.VOS ..
•
o Parágrafo OnJ.co do Artigo
do anteproJ e.to passa .a
n seguinte redaçno'

EHEUDf- ÀDI'lIVA

p:r;;;~~~;:U

I fui";,'7ft7J

EME1.DÁ UODIF!CATIVA
DISl'OSITIVO ElIEHDADO

RESSALVADAS AQUELAS DESTINADAS ÀS ENTIDADES
_. DE }'ORHAÇ~O.f1,l,OFnS_I.Q~J..J:.-D~M-S.O=CIAL, SEH FINS LUCRATIVOS."

JUSTlfICf\ÇJ\O

,. A emenda aditiva proposta tem a finalidade precIpua de
conseguir a adequação do disposi tivo emendado com outros dJ.spos!
tlvos.aprovados pelas Comissões e- incluído~ no Anteprojeto O re~
pesto à coisa julgada, ao ato Jurídico perfeito c ao direito adquirido permanence. A inovação sugeri~a na emenda é para per.mi-

tir a livre aplicação de todàs os dispositivos constitucionais

1.

novadores que porventura venham a conflitar com direJ.to adquirJ.do em legislação anteIlor Sem a ressalva proposta na emendü diversos disposJ.tivos constantes do AnteprOjeto ficarão total
ou
parcialmente inapl1clldos.
2. Inúmeros exeMplos de dispositivos constitucionaJ.s incompativeis com a redação atual do Anteprojeto poderão sor apon_
tados.
vantaIndicaremos apenas alguns. Como, por exemplo, rtcongelar
gens e adicionais" adquuidos de acordo com a legislação
atual
atuais
admitida no art.
? Como retirar a vitaliciedade dos

'iifIJ

074

• Assembléia Nacional Constituinte

MInistros do Tribunal de Contas nos termos propostos pelo art. mt
e respêc t rvos parágrafos'} E o mandato de 6

Presiqente da República CQI'l drapos to no art.

a1)~8'adQUirldO

111 - um terço. escolhJ.do pelo Congresso }1acJ.onal.
com mandato de aea.s anos, não renovável, dentre prof1.ssJ.ona~s
anô.acados por enta.deões xepr-eeeaeneavas da s oca.edade cavaa , na
forma que a Lea, estabelecer.

pel.c atual

lfEi1i?

A emenda adr t íve proposta não entra no I'léntoj o que
pret.ent;e , no ncmento , é conciliar ou, como está no neqraento
terno, adequar a redação do dispositivo questionado ao

ela
In-

presentação praporc~anal das part2.dos políticas que as
integram. mas não pode fJ-car JungJ.da a outras restrJ-ções
que não s ej a a vontade da ma3.oria.
A prevalêncJ-a da vontade da maãcr-a.a é o pri!}
c.i:PJ-o maaox que informa o regJ.me eemcccéeacc ,
Portanto,
não se pode J.mpedl.r, prevaeeenee , que alguém. que se tenha bavaec de mane i.ca plenamente sat~sfatória como membro da ncoe de sua Casa LegislatJ.v3. seJ a
xeej.ea.uc para
período ou períodos subsequentes, mesmo sendo mel="ecedor
da conf.1.anç{1 de seus pares.

S 10 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S 20 -' Os AUdl.tores, subs.t.aeu eoa legaJ-!l dos M.!.nJ-stros, te'"rão as mesmas garantias, prerrogat~vas. vencarnencos e
impedJ.mentos dos Juizes ~os TrJ-bunaJ.s RegJ-on<lJ-s Federais.

cec í.o i oc

nas conissõ'ps e proposto pelo nnteproj et c em outros artJ.gos

JUSTIFICACÃO

cons::::i:::u;::iJ:::~::::e;94:~pr;~:r

A presente emenda se ca.r-curraer-cv e ã adequação

tava da
6 n::ut:on:o
eutiom.t.ara sno , que a an t rcduaau nas Cartas de 1967 e 1969.
Urge, portantQ, que se je extJ.rpada de nossa r.e a, MaJ-or, até
por cceeêncae com os postulados da nemcceacae ,

texto
apresentado no eneeprojeec com o teor dos AnteproJetos Temáticos, csp~cJ.a1mente o referente ã organl.zação dos scaexes o SJ.Stemas de governo.
~ncompativcl

O presente texto está
,.,,-

_,

Tr"olJ".ll'o:~eio-

do

com o art. 194, I

Todos se lembram do recente epJ-sád.l.o da r-ee Lez,-.
ção do Deputado Ulysses Guimarães para a
PresJ.dência
da
câmara dos Deputados. O Poder Pol.i:tJ-co considerou de
tal
ordem a convenJ-ência da recondução do insJ-gne brasileJ-ro à
PresJ-dêncJ.a, que o texto ccnseâeccacnaz acabou por fl.c"ar
"em segun"do plano. como têm fJ.cado todas as regras JurídJ-cas que se exaqem contra a realJ.dade da vade ,

do

AnleproJelo da Sistcm~zaçiio {lI.rt
21
do AntcproJlJto Temático 3lam que se consagra a garantl.a. da vJ.talJ.CJ.edade
para os
juízes e magistrados.

Capí.tulo I
Dos trabalhadores e servidores públicos
SEÇÃO 11

Essa d.1.scrJ.mJ.na,çíio também é J.ncompativel com o dísposto
no art. 208, S lo, letra C do .AnteproJeto da
s~s,tem~tJ-zação,
(art.104,§10 do AnteproJet.o TemátJ.co) que pr~vê o psovamenec de
1/3 das vagas entre os oraundos da magJ.stratura de pri:meJ.ra J-n.=:
tãnc~a (como os audJ.torcsl e do Z>\J-nJ-stérJ.o PúblJ.co

DOS seRVIDORES POBLICOS CIVIS

"Art.
- g vedado o ingresso'no Serviço Público da
administração federal, direta e arrdd r-e tia , dos servidores aposentados,
civis e militares, resse ivaacs para 05 cargos de Direção e Asse$sor~1
mencc Superior, 6rgãos de pc.s quaaa Científica e MagistérJ-o supez-a.ccr ,
se aprovados em concurso de Provas e Títulos, para os doa s últiMOS."

Melhor andará o legJ-slador
constituJ.nte
deixar ao livre Jogo das forças democrátJ.cas
o exe rc.Ica,c
da escolha daqueles que. por seus mérJ.tos. se f em dJ-gnos da
ccnõuza.e os des t.anos das Casas LegJ-slativas do país.

A emenda busca asaam assegurar a garantl.a da vJ-talJ-cJ-ed,!!
de a todos aqueles que vaexem a ser anveseaeos Como membros do
TrJ.bunal de Contas.
•
Os AudJ.tores e Procuradores dos TrJ-bunaJ.s de Contas são
profJ.ssionaJ.s de carreJ-ra, detêm cargos de nàtureza permanente,
não t.endo sentado, portanto, permJ-tJ.r-se sua ascençãó ao ca1;90
de MJ.nJ-stro por uns tempos e. pcseecacrmenee , reba~xá-Ios na e~
cala hicrárquJ.ca.
"

Como é sabido por todos, existe no serviço públ~co red~
ra1, adnin~stração direta e indireta, milhares de func Lonâri.os apose!!
tados (Civis e Mil1'1..areej que, através do apadxa.nhamentio de na reccxes

e funcionãrJ-os graduados, retornam ao serviço piíblJ.co sem concurso e
em detrimento dos aprovados en COncurso que vêem suas vagas serem pr~
enchidas sem ter a quem rec6rrer, e em prejuízo próprio (do) ser-va çc
que não xenoven seus quadros. Este é um dos maiores problemas por que
passa a administração pública brasileira. Acreditamos que através da
Nova Constituição que se esboça, seüem incluídos mecanisnos que prot~
ja, discipline e moralize o ingresso de pessoal no' servaçc PúblJ-co.

Por outro lado, aaaam corno aos MJ-n~stros do T.r~bunal são
.deferJ.dos os pz-edxcamenuou do cargo de HJ.nistros do Tr~bunal S~
per~or da acs eaca, aas am devem ser atrJ.buí.das aos seus substJ.t2
tos as .1.ndispensáveJ.s garant~as ccnsua eucxcnaa.s , para bem dose!!!
penhuxem suas tarefas JudJ.cantes.
Com esta. emenda, dá-se ao tO},.Lo uma compatJ.b~lJ-zação ild.,g,
quada, eaa que se consegue ao mesmo tempo resguardar a hlerarqua.a que deva ex~stJ.r entre o Titular c o Substl.tuto

IDURENBERG t.'lmES ROCHA

senador COnstitw.nte

PLUU'./CC~I;'••

r

COMISs1iO

DE

,.u••• ••••

-,

~,

SISTEMA'l'IZl\Çt;,O
lUT~/.un'n='~;:'

Dê-se ao _ s 20 do art'.
a seguJ.nte redaçao:

~

do AnteprOJeto de

ConstJ.tu~ção

Os Audl.tores, substJ.tutos lega.:r.s
dos H~n~stros,
têm as mesmas garantJ.as, ãmpedamenece e vencimentos dos
juizes dos ,TrJ.bunais RegionaJ.s Pedecaa s ;"

"S 20.

JUSTIFlCACXO:

EMENDA lP00657-1

EMENDA 1POOG54-G

[!J

L

ConsLiluinte r,!)'lr: 'l'l\Vl\WC::

!!J
TtztAIJUI""••

~

ERENDA SUPRESSIVA DO ART.

,-'lU

AIT. 3-5"4 -

-, P

çi.a'-

rYi'~7;õ;J

CD1USSÂO DE SISTEHATIZAÇJiO

r.r-~--------lt.T.,

3lt g

tGí;~8':J

CONS1IlUINTE ;.'lILSON loIBSON

nes rm como aos M~nJ-stros d~ TrJ.bunal são deferl.dos os pr~
õacemeneos

....,,'o::~i..

de

MJ-nJ-stros do Tribunal Superior de JustJ-ça,

pcns5.veJ.s garantias constJ.tucJ.ona1.s, para bem desclnpenharcM suas
tarefas judl.cantes.

Ao 5 2Q do art.1.M do AnteproJeto de Const:Ltuição de.-se

a redação seguJ.nte:
Supr~l1a-se

do cargo

eaaam tambÓlfl devem ser atribuídas aos seus subst~tutos as indis-

"s

20. Os Audl.tores substJ.tueM os Ministros em suas faltas ou J.mpedimentos e iêm as mesmas garantJ-as, J-mpedJ.:np.!l
tos e vencJ.méntos dos Juizes dos Tr.1.bunaJ.s Regional.s Fcderal.s ...

JUSTIFICAC1l.0:

cificamentc~:o:s:~::~ ~~J°!il:t~. n::n::t~g::t~::e::o~::~ e::~

nec:essárJ-o redundante.

Com esta emenda, dá-se ao te>..to dma cornpat;LbJ-1J-zaçãc ad,2
guada, eis que se consegue ·ao mesmo tempo resguardar a hJ.erarquia
que deve existir entre o Titular e o Subsfatuto.

JUSTIFIC1\ÇÃO

por

EMENDA lP00655-4

fl

j

Con?lituintc rn'lr TM'M".<

r'--_---.:=::..::::~-====c:::...Dt;·~~~~~;; :;:~a~;~;~~.a
cmlIsc;1\o

Todo aquele que detém função JudJ.cante deve ficar ao abr.!.
go das garantJ.as constl.tucJ.onal.s, como salvaguarda de um desemps
nho firme e ~mparciaL

fT-;;-;~':::=J

- - - - - - - - n n D / l U I 1 "... ç••

mu~to

Aos MJ.nistros,

apropr1.adamente l

são conferJ.das

seNADOR CID SABOrA DE CARVALHO

as

mesmas garant1.as dós membros do Tribunal SuperJ.or de JustJ.ça (a!.
tigo 144, 5 10). Aos seu;;: substJ.tutos, guardando-se perfeJ.ta h2
molog;L8 funcJ.onal, convém se lhes consJ.gnem as garantJ.<:is dos Ju1:

......JI [Çj~;EJ

..

-,

zes dos TrJ.bunaJ.s Regionais EleJ-toraJ.s.

EIIEIlDA flDDIFICATlVA

.

.

Modlflque_se para a Sf'gulnte redação o artigo

"

Apresente e:::enda se circuhscre·"e

à

ade :ua;.ão

6.0

~1 o.ba:.h )

apresentnd",s ple::'a cOl:iissão de sistematJ.zação, 2.:-t.19lt,:r e II (a: 1..
91. e.incisos da CC::'i1.5são TeDá.tiea 3).
Otc:::to tüJ.. COl.:O apresent~do não oferece ao Auê.:ttOl c:ue (:
o juiz de: pril:l':lira 1 .stt...cin (~ue :'t.nCl.:: ::lo nos tôl'.1.'&u ,cis ":t cc' ti.

-:n;

*5S .

-Art.
Os Estados federados se organlzam e regem pelas Cons~
titulções e 1 elS qU~ adotareM, observados os pnnclplos desta
tonstltuic}o.u

aquelas sn:-a ..1as f.:ue

Os euO::1tor:::s ,nó ':!-xerciciú de sues fUrç5:::s peClllJ. .. :-es

HOC:

sito" de .. ar ns r.;~S.,:as;r3tics lua se atri::luen 0l0!! jui:.".:;, !(" ~.H!

§ 49 - A elelcão do Governador do Estado, do Vlce-Governador, dos

deseopp<!nht.rl i'ur,;:o ...0'

Deputados ã Assemblela legllatlva, do Prefelt.o d~ Munlcíplo, do
Ylce-Preflnto e dos Vereadores ã Câmara Munlclpal será por sufrã~
gio universal, dlreto e secreto, para mandato de 4 (quatro) anos."

\

Jr!.. ar y

/I

R

-'140

At:t. +45 ••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••
§ 29 - N~ praLo de um ano a COn"issão de Red~visão TerrJ.t~

ir,s:! t~ _à funç[o de jul.;ador.

5;:0

rial do País, contado a partir da data de sua J.nstalação, apreciará
as. propostas admitidas no pr~sente artigo, apresentando ante proJeto
de red~visão do pais e z:esolvendo os litigios ftc:lteiriços entre Estados federados.
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAC1to

EMENDA lPOOG58-9

A emenda tompatlbllua a elelcão, nos nívels estadual e munlclpal,
cotn a do Presldente da R;pübl1ca.

r

rry;;;~'OO:J

SEIIAbOR LEOPOLDO PERES

1'L/;'7;;]

Fali.ou, ao dispositivo,

menc~onar os

litígios de fro.'1teira

~ ctnit"., diversos _Es;ados. Não se trata de a~:::,_:e: e sim .de não .pe:m r

acuna.

I

•

EMENDA lPOOG5G-2

fl

A4'i

CONSTITUINTE NIlSOt~ GIBSON

Suprima-se do § 5!! do art. . d do Anteprojeto da Const2.tuiçâo a expressão "para as quais é vedada
il. realeição na mes-lUa legislatura".

COHIssIío Dl: SISTE~lATIZ1\ÇÃO

l

EI-IENDA ADITIVA PARA ADf:QUAÇltO DO TEXTO DO ANTEPROJETO DO RnATOR ,

do art.

Dê-se ao J.nc~so II e respect~vas alíneas a e b. e S 20
do AnteprOJeto de Const~tuição a seg:J-nt~ redaçdo

M

Art.

(~-Í
~

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

-

•••..•••••••...•.•••••.•........••.....•..••

11 - um terço dentre

Aud~ tores

ou me"lbros do Hinis-

tério Públ~co Junto ao Tr~bunal de Contas, por esle ~n(hcado, em
lista triplJ.ce, alternadamente, segundo os crJ.tén.os dé ant~gu.=.
dade e merecimento; e.

JUSTIFICATIVA
A escoJ.ha dos dirigentes
das
inst1tuJ.ções
leg2.s1atJ.vas deve obdecer Un2.CClmente à vonte.de da ma3.orJ.a
de seus rrernbros, sem quaJ.squer lJ.ml.tações
exerc!cl.o
do poder de seleção.
A eleição dos membros das Mesas das Casas
Legislativas deve cJ-ng1.r-se ao prJ-ncípJ-o universal. da re-

.n>T~/JuST"'=~·.~gX,""3,,---------_·-,

;'34
~,

Nova red ..ção para o artigo 3-39; supriMindo-se o drt..igo
do An teproJ eto do Rela tor.

33~

~rt • .EoB - Para assegurar Justl.ça social nas áreas êe sa.§.
de, prevJ-dênci'a e assistênc~a, o :E>oder Público organizará a seguridade
Social sob os seguintes princípios:

I

Assembléia Naclqnal Constltuinte e 075
EMENDA lP00662-7

I:
=

FY~~'~'~

ERVIN BONKosrn
PL~Nl .. c/e.~1Sll.,.U.C.NI ...;

[ITõ9/'~

COMI5SAO DE SISTEW:lTIZl\~AO

'U10IJun",c~~l:.,-------

"'-----'-

_

EMENDA lPOO666-0

!?

l'r-!~~~'~

ERVIN BONKDSKI

PlU'."".ow"".'.u•••w,ul0

tliIi'~?Y3

COlUSSAD DE SISTEMATlZAÇ;.:m

=

_

'uTo/'u.T'."'.~;:.,
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303

Dê-se a seguinte redação ao art. ~, § 19·
Art. *9 - 35"3
§ 112 _ O Estado assegura acesso à educação. à informação e
aos m.étodos c~e{'ttIflcos de regulação de recuncf cace que não
atentem contra a integridade física e a vida desde o momento da .ccncepçãc ,

Dê-se a seguinte redação ao art. H, item XII, t'etra!:! :

IlPrescindu da neligião na educação do hcnem e UI"] absurdo '
que só pode ser ideado pelo sectarismo cego e re trõcrano- São pala _
vres do Pe , Arlindo Vieira que bem demons t r an a neces s Jdade de se
r-e
lintroduzir, no ensinp fundamental do Brasil, a discIplina rel1gio<;a;
Ibrigatõria.
Com a incorporação desta suqes têo no texto constltuciqns1 '
dar-emos um grande passo que certamente influira no crescimento de no~
so povo. O equí Hbr.ro espf r.i tuaj de uma Nação ccnst r tu fator prepcoderante no seu desenvolviment~

I
j

í

I

Art. 13 - ••
111 - ...

d - a lei punirá como crime inafiançável qualquer dlscriml
nação atent6tia aos direitos e Liberdades fundamentais,sen
do fo~mas de dj.scr Immaçãc , ent re outras) subestimar, est;
rect Iper ou degradar grupos étnicos, relig~osos e respsctl
vos símbolos, rec.re.í s ou de cor ou pessoas a eles pertence!!
tes, por palavras, imagens, ou representações, em qualquer'
meio de comunicação;

JUSTIF'ICAÇ,!D

A redação proposta objetiva proibir a utilização de métodos
abortivos de ccntrme de oatalidade
Quando se preserva a integridade física não se adml.te a e~
ter-í Líeacão indiscriminada de homens e mulheres em orogramas de olan~
jamanta familiar hoje existentes, com financiamentos de Ios t r tutczes '
internacionais públicas e p'r i veoas ,
A preservação da vida "desde o momento da concepção"
não
perrm t Ir-é o uso
de processos mecânicos ou de substâncias químicas de
efeito abortivo largamente utilizados com financiamentos externos por
entidddes pt âvecas ,

1}110'~t.nl"c.C'O---·-------___,

JUSTIFICAC1tD
EMENDA SUBSTITUTIVA

Uma sociedade nitidamente pluralista como a nossa deve se!!!.
pre fechar as portas para as dlscriminélções em qualquer campo. Ale!!!.
brança dessa emenda é Oportuna e vem no mesmo sentido do pensamento'
dominante como se vê, aliás, logo adiante na letra "f" do mesmo 1nc!

o

Pre5Mbulo passa

a

ter a seguinte redação:

SO.
.t
liA Assembléia Nacional Constituinte, invocando a prE
teç50 de Deus, decreta e promulga a seguinte ücneta tumte r"

EMENDA lPO0667-8

ERVIH BDNIWSKI

l:J

ERVIN

~

BDNKOSKI

'Lt4A~'OrCOWIt1;:Q/'~A.o~'

.. 10,

~

COíHSSAO DE SISTEJ.lATlZACAO
Dê-se a seguinte redação ao
11"

Al::t.. 11:3 -

Art.~,

~

lt1S
Acrescente-se ao art.

•••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••

Art. _

I - A vida do homem e da mUlher, desde o momento da

concepção, a
digna e a integr:l.dade fís:l.ca e nental, puní.vel penaImentie a
interrupçao da vida ~

cxistênc~~

-lJ1s

~

~

o seguinte l' 3Q

§ 3R - D Estado assegurará uma pensão mens a I às mães sol tel

ra, viúva, desquitada ou abandonada carentes, a fim de ed.!:!,
carew dignamel"!.te seus filhos, com recursos de ruedcs Sociais

a, legaliza e libera o aborto, pois o nas'cituro, enquanto tal, f:l.Cdrá
implesmente pr~vado de quaisqueJ: dl.J:el.tos, mcâusave o direito ã vida
or sua própria condição de não nascido. ~ falsa, port;anto, a alegaçã
e que a questão do aborto será zemeta.âa para o Código PenaL, Tal tc2S,
to, na verdade, Jâ decide virtua111lente esse problema pela raiz, em fa or do abortamento, da interrupçâb da gravidez, e do feticidio por uma
i'icriminação lotaI e l.n)usta contra o nascituro, que se pze Lende an-.
aduzir no próprio texto const.itucional, privando lit.eral e macl.çamc,!!.
e os não nascidos de todos e qua.isl]uer direitos.
• A nova redação proposta visa corr:l.g~r aquela distorção, ev.=.
ando-se todo o tipo de ação com o obJetivo de distruição ela vida bem
orno p:t"ogramas que tienharn como objeeavc o controle popu Lacãcnaã et.rcvê
e processos abortivos.

EMENDA lPO0664-3
~ ERVIN BDI~KOSKI

er;;~~'O~

l:J

l:Qifi oiI)!!J .

CDmS5110 OE SI5TEMAlIZAÇflD

rrr----------

Observa-se hoje crianças vagando pelas ruas mendigando, mar-,
ginalizando-se multas vêaes , buscando alimentos ce ter rcr-ados en caixas
: de lixo, etc, num atentado vrot entc contra a dignidade humana
Gra~
de maioria destas crianças, segundo estatísticas, são de lares, cujo'
pátrio poder e exercmo por circunstâncias diversas pela mãe. EsLa '
p01' sua vez, luta no mercado de trabalho res t r I to , por um salário que
; lhe possibilite ganhar o eur.í.caçnte para a sua subsistência e de seus
; filhos. Entretanto, não consegue seu objetivo e perece rr aço rosamente '
,numa sociedade indiferente e injusta. Seus filhos, no desespero,
foI.
mam o grande exército de carentes ê abenocnacos
A solução de um percentual significativo será o Estado ass!.
gurar uma pensão mensal às mães solteira, viúva, desquitada ou abandonada, a fim de educarem dignamente seus fllhos.

EMENDA lPO0668-6

['J

.Lr""'o'CO ..,..lo'~u ... ",••10

*

Acrescente-se ao art.
um parágrafo único, com a segUlnte
redaçãc ,
019
Art. +& - •••
parág,rafo único - Aos estrangeiros residentes no Brasil há
mais de 30 (tTinta) anos fica assegurada a nacional1dade br as aIe Lra ,

põ-se.-t~

VALLe
..J

MODIFICATIVA

Art. 2e - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo, pela uniJ.o indissolúvel dos Estudos ,

JUSTIFICAtIVA

n enumeração Ides funda-rentes não se Justifica. A Con~
tituição não se expj.fcaj ela norma. Os fundamentos são caracter!..
zados pelos dispositivos substantivos que se seguem. As
alíneas
utilizam ccncef cce meramente eceoêurcos, que não cabem em normas
legais (por exemplo, o de iáeo10g~a).
A Alínea VI traz úma aberração jurídica. ao tentar eU
minar o princípio mj.1enar da retroatividade "in bonQ1ll partem". Poroutro lado, o quadro que aí é desenhado só seria possível, se
a
força tivesse invalidado e rasgado a Constituição. Nesta caso, a
alínea não prevarecerf.a •••

_

1iÔ

seguinte redação ao Art. ~, item V.

"Art. J:.3-.- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '" •••••••
V - A CONSTI.'rUIÇKo 0;\ rMl1LIA, PELO CASl\i-\ENTO, Bl\SE1'1Dh.

HA

GUhLDADE ENTRE' O HO~IE~1 E A I1ULlII:R, CONSIDEAANDO-SE A UNIÃO ES'J."Ji.VEL CO
10 ENTIDADE FAMILIAR PARA EFBITO DE PROTEÇÃO DO ESTADO"

JUc;TIFIC/l,Ç1W

S50' inúmeros os casos de estrangeiros que se f'Lxar am no BT~
sf
aqui têm suas famílias e muito contribuíram para o deseovoj v.ímeg
to nacionaL tnquedrem-se nessas circunstâncias os grandes contigan tes de europeus que para cá se dirigiram, por exemplo, em coos eqcên cia da Guerra Mund~al que hoje C'omp?ipm com ~PllS r1p~('pnr1pntpc:: perce i e
substancial da população brasileira.
Beneficiá-los com a aqua sfçãc da nacionalidade e, sem dúv!
da, uma forma de retribuir a contribuição que trouxeram à nação.
í

E~IENOA

~;;r,dEJ

DE SISTEHATIZAÇÃO

r r r - - - - - - - - - - ftUO,..."lfI .. c.,,'

-19

• ALVARO

o art. 29 passa a ter a seguinte redação:

fuO~';=~~

ERVIN BON"OSKI
C0l1ISS1i:O

'n'QU~J1'r'~.~Ão

EMENDA lPOO671·6

t:

~ISS1íO DE SIsr~=;~. :,_"_""_
. . .._,.._:,

JUSTIFICATIVA

o principio acolhido no texto inic:l.al despena.liza, ôâ.scr anu

o Preâ'l'bulo estence-ae em conceitos que não ceben no
direito positivo, além de repetir dispositivos que, mais propr!nmente, estão no texto do diploma.

~;;;iEJ

ftu"n~"",~'~;:Q,

item I.

JUSTIFIC/HIVA

~~

-

f?

JUS'l'IFICAÇÃO

,

EMENDA lP00672-4

I:J

ALVARO

VALLE

COIussM DE SISTE:~~~;;;·~o,.\l~~.lO\nto
......,

lttlo'~usllr'~.~Ão,

redil.ção do Anteprojeto dispensa o casement,c civil para a
onst.ituição da famí.lia e entra em con\:.radição com o Art.. ~ e seu pil.
; ãgrafo 3Cõl do mesmo substitutivo.
'116:
A mod~f:l.cação de redação proposttl visa não somente compati: Jilizar aqueles dispositivos comb também manter a constituicão da :Ca, i1ia pelo casamento civil •
• •
A

E~IEtml\

SUPP.SSSIVA

Suprima-se o art.

Z".

.JUSTIFICATIVA

EMENDA lP00665-1

fi

.t

~ô"à·O~

ERVIN BDNI<OSI<I
n~"'.'./~~w

...

l.'.~ ••• ~, ..

10

COHISSJto DE SISTDlJ\TlZAÇAO

"'
Dê-se ao art

Art.

1,.
~

1'14e,

n:rio n~ ncr.ma legal.'

f&[ie-:ii?J

TUlQ"Un"'.A•••'

1\ ccnceftuaçâa do estado é procurada nos debates aca

dêmíncs , nas obres juddicas, de Sociologia ou CH!ncla pol!t1ca,-

-,

=
item

+'t, alínea "a" a seguinte r édaçâo •

3rt;
Dê-se a seguinte redação ao art
Art. __ -

'" •.

III -. A Profissão de Culto
a) Os direitos de reunião e associação estão compreendidos
na liberdade religiosa, cuja profissão por pregações, rit.!:!,

'l.'fl::

3'M", parágrafo único.

Parágrafo único - O ensino religioso, sem disbnção de credo, constituirá. disc.iplina obrigatória cPto matrícula facultativa

~DA lP00673-2

I:l

DErUTADO ALVARO VALLR

[!J

COHl:SSÃO DE

SIST~~:~"'~;~~'~~su••OW'Ulo

ais e ..ce-rimoniais públicos é liv're, assegu'radO aos locaIs'

de culto e suas liturgias particulares a proteção, na forma da lei i
~USTIflCtl.t;tiO

A liberdade rellglosa está assegurada 1.0 texto do Anteprojeto e a Emenda proposta não altera a substância da redação anterior,
entretanto, dá uma configuração ampla ao conceito de Liberdade Rellgi.Q.
sa, nele fazendo menção aos locais onde esta liberdade mais se projeta

JUST1F1CJlClfD
EMEnDA. St1PRESSIVA.

o homem, assim Como precisa alimentar o corpo para sobrevJ.Ver, necessita tambem alimenttlr a sua alma, para uma vida integral
Hoje, observa-se um desencontro na pessoa humana e no
seu
relacionamento com os_dema~s, devido a esse desequilíbrlo entre co..!.
po ti! a!IJl::!.. Desde o início do desen\lo!v!lfle"lto COF"sclente do ...o....e'!! E:té
os ultimos dias de sua existência, precisa estudar e viver sua reli gião.
•

5~

DISPOSItIVO EliENDADO: Artigo

~

Suprima-.:;e do l1nteproj eto

o artigo..6'f. 5~
JUSTI:FlCATIVA

.. cona

d~

o arci&o t lite,;ãrio e
direito poDitivo.

c.c.bt!ri~

Declaraçio.

.não

'076

•

Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA'J:I\"A

Como está redigida a alínea se contradiz
Assegura
a liberdade e permite que norma ordinária a revcquc •
cer qualquer restriçilo.
' sem estabel,!

O Estado tea o dever dn efi.citiuch.• A lIeiliznção
de c.areoa ou f •.tnçõas publica0 p1trn fins de .a.liciaDellto pol!L1CO
caracteriza prevaricação • •

--,

TrJto/~u1T1r<e.~la-

• Diz o ('rCIto Penal, em seu llrt.319, ao conceitua.r
EMENDA

à. prcve.rIcllção:

SUPR~SSIVA

~~A~

"1.rt.3l9.- Retardllr ou daixttt' de prc.t:.icar. indevidamaute, eee de of!'eio, ou prc.ticii-lo contra cIisJlooiçio exprClJS& do lei. para IIrtisfc.zor interesse ou seDLh.l~nto pes:- ....

V

No
do art. t2, suprdna-se o que se segue à expressão "revcça
ale! enter.íorw,

1100.1."

JUSTIFICATIVA

reetaccs são rcvcçecce nos termos das suas clá'ls'Jles
de denúncia. A manutenção deste p<:régrt'!fo s!mpJes'1!:nte lnvi2biU
zarla a assinatura oe tratados pelo Brasil já que os deat-Ls sigo;
Urios não teriam garantias mínimas de seu cumprimento.
-

'-

-'""-'.lCJlVAlIQ--V.A" E

r . r - - - - - - - - - - I U l o N U..lflC.~iO

_____,

EMENDA SUPRESSIVA

..a

Suprima-se a alínea J , !te_m h,art. 4:fh-{f

JUSTIFICATIVA

o texto confIgura abusiva interferência de Estado e
contraria o"espírito do texto Constitucional.

r.r-----

EUENDA

SnnSTIIUTIVA

,.

I:t GI ,tUn " lea; l o
1E

•

DISPOSITIVO EHENDADO:

EUEUDA nODIFICAtIVA

1~

DISPOSITIVO EHEUDA'DOs Art. -109, I.

0.) o homem e a mulher são sujeitos de direito de.,cdc o nascimento

C0111

vida, assegurada

li.

proteç.ão

no nas ci zuxo ,

f!1

DE""TAnO ALVAU. VALL"

l::J

COIUSSÃO DE

• SubDtlt"Ht~&e o Brt.~ do anteprojeto por:
Art.309-.- Ãa emprecas privnda.s compete explorar
as atividades econômical"

SIS;;;;.;~c~;.s~~;;e"",u4

119- Exccprionaloe.nte. o Estado poderâ e::;:pIorar t1.tividades .,conôClic.&s. somente Pll1:tl 11 produção de bens e serviços que. Cllrllcteriz:am Ds seull dev~
res easenc!ais ou. que tenham relevante e coeprovada
.!gnJ.f!car;io eBt~:!ltégiea: parD. 4 cegurD.zzçol. do pllr••

BtmlIDA SUPRESSIVA

H

JUSTIFICATI.VA

DI.Sl'OSI"tI'Vo r'il>~ID~DO: Art:.*. VI. d

Suprima-se do. anteprojeto:
& al:.nea. d. do item VI. do

o texto omcndádo retira do nascituro todos os dirci:i condfç.no de animal. o que conflitl1 com o ccp!-

toa, rcdu?indo-o

'ri.to do anteprojeto e coe a t.radição dos palses c1.vl.lizadotl.

Artigo.Da

303

EMENDA lPOO679-1

8.

---,

.3D.,3

11llrt.~.

129- A &cplorl1çâo dl1B lltividades a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser concedida a
empresllB priva'dao.

JUSTIFICA'íIVA
o tC:ltr:o abre. pOl:I:C:lS pnl::8 a CODsurn e rara a intc.r-

Art.-

,"caçiio do 1::aec.lio noe vB!culoa" cotltrnr!l1tl.do vâ:dos outr",a CLOP"
aleivoB.

•

O Eata.to eeeenee interfc1:ir

na org!,

ni:z:açáo e na atividade econômica pllra glltantir a pro
toção do t'rablllbador .. Pll\~ diritlir conflitos, para impedir 4 fOrtlllçnO de oli\;opõlios,. monopôl:.oo ou mo-

-

l1opsônios,. c para a dCfe::\ d3 empresa l1l1taonal.

\

J'USTIFICJ.TIV\

'14

E}:EUDA sunSn~U'XIVA

EMENDA SUPltESSIVA

• Dts OSITIVO BUEUDADO: Artigo

DIS:rOSI.'II.VO El-'..ENDADO:

Suboti,tul1-uo o
SuprilIla.-sc do anteprojeto.

ç;;

-1;1,
Á

_o_----,

r.r----------'U'ol~~$r1flC.;io

'fnOl,jU","I<:A;io

ã1!nell j, do itec tII,do art. oH.

_
.. ~ Es;tlL ecenda eistct\litizll difcrentcD te::ttoo dns Cociscocs tCDIlt1CllG, que bUScBn as:segU1.~r 11 ccococie ãc acrc cec , A 0bricatot'iedndn dô eeeeue se piiblieo para. ecprcfD.s public2s. p'reytstll no nrtigo que. liol!. iilodifiea. foi t::ocivo dct ont'rl1 ct1Goda. no
antcprojeto.

d-

Art:..~ ~o

ant:.cprojcto por:

Art.93.- não 'ê permitida qualquer nomenção para a c.dminiatrttçiio dirct:1 ou indireta.. da União. Entados ou
"'Kunlc!pios. Cem concurso publico. eseeeueeec-ee carcCls
de confillnçn..

sus1"rFIC-.iTIVA

119- Oa quadros de fUl1cionãt::ion de confiAnça e reapoctivoo sa.lârios na adtlini:ltrnçno direta ou
indireta. da Unino. Estados; 00. Uunic!pion, cerno apro- '
vadOll pelo Podar Lcgis.lativo correllPondenta. por proposta do Poder zxccueãve quo :,u8truirã~ ti. lJenoa;';; cõD- - l!aroccr do rellp~ctivo 'tribunAL do Contas.

çno de nece ,

'29- PAra cutl.princnto do dL8pooto no parãgrllfo Ilnterior. no& Hunic!pios quo niio diopuocrctll da
"tribunal do Coutas .. o l'odcr zxcce e í.vc .iDotruirâ cun
HODIlBgem coe 'Parecor do tribunnl de Cont.as do EIlt:.ado.

EMENDA 1POO682-1

I:J

ALVARO

VALLE

tnrOoun'flC><;.O

139- O praenchioento d e qualquer Cllr&O públicO tcttporãrio, excc ee ca de Uiniotro de Estado, ür c

.{dentcs. de entidlldes public:to e OI:! de ascas'Dorn;acntopeBooal. sorá feito por critêrios excluoivOD de compet.iincill. e probJ.dlldo.

E!-IENDA SUBSTITUTIVA

3'1-3
As alíneas t e III do art. . . passam a

te'

redação:

I
_ ensino fundamental, obrigat6rio c g1' uito na
escola pública ou para crianças .carentes. com duração MinI a
de
oIto anos ...

E"'EUDA SUaSTnUTIVA

Substitua-se a alínea

E.

-1.2do item IV do art. tS' por:

b) É livre a circulação de pessoas em território naclona1, salvo decisão judicial em contrário, aplicada. a suspeitos
ou réus de crimes, ou, por reciprocidade, se aplicadas a
cidadl10s estrangei1'as.

§49- P.E.vendo ind!cioB de prevnr:,cllç:;:o,
pata tentativll ou pelo aproveitamento de ca.rgo ou
funçio pl:l.rlicll 1)8:'& iJ.DS de benfi(.LõltllCnto poli:tJ.co peo'ioal ou pa.rtidG:rio. cabc.ri :l!;30 popular, Be~

'0

tIl _ atendimento, gratuito para crianças carcnt s,
em creches e pré-escolas, a partir dos quatro anos de 1dade.

JUSTIFICATIVA

o rito s<1:lii:do de:il.llido em lei complcment.1.r.

159- O r;ervidor público est:i.. e.t sã perdE.
Tã G C8X'Ro .... tI vlrt-'Il"- .:~ Itmtença jt.dft:i2.l ou arôs
proeeGlJo .ã.i:;:I.l.", :.rotivo.

o texto constrtucional nllo deve f1».8r idade para o ir'!!
cio da vida escolar. Por outro lado, o anteprojeto nno assegura
a gratuidade da pré_escola para carentes.

j

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP00683-0

(l

EMENDA lPOO688-1

(l

ALVARO VALLE:

f'J

ALVARO
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VALLE
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COfHSSnO OE SISTEIlATIZACnO

r.r

•

071

República, vfce-Presfderrte da República, Senadores e Deputados Federais, üovemadores e v.íce-üovemadores , Deputados Estaduais, Pr~
feitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, nos termos desta Constitui-

ção.

TEl<10NUn",c~.IO

§ 12 _ Os eleitos para os cargos a que SP. refere este
elei-

artigo serão enccssadcs sessenta dias após a reerxzecüc dES

EHENOA SUPRESS!'1A

3"15"

ções gerais.

EMENDA SUPRESSIVA

39-1

Suprima-se o art. JatI.
Suprima-se o ar

§ 22 _ O Presidente da República, Governadores e Pre-

~.

t,

feitos e seus vdces poderão candidatar-se a qualquer cargo, Incfu-,
sive à reeãefção , nas eleições a que se refere este artigo.

JUSTIf"ICATIVA

Se mantido, o artigo impedina o estudante pobre de

..o texto, se aprovado, !mp~::1in~ a ec iaaoraçso de professores estrangeIros, per exemplo r em cursos de pós-graduação.

§ ;52 _ Para as eleições a que se refere este

artigo,

rsecnenrer escolas privadas de excelência, já que não permitiria

não será neeesaâr Ia desincompatib!1izaçllo de qualquer cargo ou full.

o fornecimento de bolsas e auxílios.

Ct'lo.

EMENDA lP006S4-8

(l

tJ

ALVARO

conrssao

VALLE

DE SIST;'~l~;~~~Y;;i~lSuacow"'io

r.r

",------,.. ., "' ',. .,.=====-~~

' •• TO/'US.,fOCAqIo

EMEUDA

E~lENOA

SUPRESSIVA

dlrlgentcs~

3~.2.

DISPOSITIVO A SER. EHEUDJ.DOz Artigo

SUPRESSIVA

A prolilulg..u;to da nove Const1tulç'do cria no país nova
O povo deve então escolner seus novos

ordem pol!tJ.ca e Jt.l.!dlca.

~

?'tI>"

,

Suprima-se o caput dó art. J&:t, passando seu paré-,

COMISSjíQ

DF

suprima-Dc do Dntcprojeto

grafo único a constituir artigo pr6pr1o.

artigo~.

o
JUSTIFICATIVA

subst:ituam-se os arts.

ecnteddcs são definidos em nível de escola ou
conselhos de educação, nunca por leI.

por

não bli

porque

B

Constituição criur

um

I

-

!I

-

111

-

TUTg/'U1J"IC~Io

EMElIDA SUBStIT!:,TIVA

393

DISPOSIXIVO E2N!lAD01

red3ç:Io:

3'1-6
~

O artigo 3-!H3 do Ilntc!'rojeto passa a ter a segu:.n-

dos.

A lei••ordiniiriu defi.nirá as forl:l.:ls pelas quai!l a
empresa aBDe8urar'â o ensino dos empregados c de seus f1.lhos.

o texto propcato neeca emende msnlt:m o ~,Je dislJa~
Const1tulç~lJ C'lI vigo.. Se mantido o texto do l:l.ntp.proj.~tOt c:ta~
ças pobres não teria" assogu:ado seu dir~ito d fO:1:l3Çgl) rel1g.losa
na escola público. Fstar.íamos retrocedendo, el1mlnandl) C::lOq~~st?
.1â: assegurada na eseore bras! \eira.

o texto

do anteprojeto diz o óbvio: que a escola po-

EMENDA lPO0691-1

fC";~'~

D""U1ADO ALVARO VALLE

fÇ!'~;;J'

derâ dar ensino religioso.
r;r

TUT.. ,Ju'.. "CoCio

r

-

idade mín:1ma de quatorze anos para eônu.ssãc ao trabalho;

IX

-

garant:l.a de acesso à escola do trabalhador menor de eeeca
to anos;

IIX
IV
V

-

dJ.r.eJ.tos trabalh1stas e pr~v1.denc1.árJ.os,
aaonomaa salar1al em trabalho eqcavaaenee ao do adulto,
p~oib1Ção do trabalho insalubre e per:1goso, bem como do
trabalho noturno.

,

Art.

DlfI'OS!T'IVO Ell'EllDADO:

B211
Supritl1a-1U~

o artigo 8tJIfS..

•Wr.OZTJ'tCf TITOJ..

Nio cabe li lei definir o quo constitui o patrimônio cultural brllsl.leiro.

O art.

~T_ As

Art.
tics)

~ passa

EMENDA lP00692-9
a ter a seguinte redação:

universidades gozam de autonor.lia didÉ,

científica, administrativa, econômica é financeira.

No atendJ.mento pelo :Estado dos dl.re:Ltos assegurados à

~~~á~;an~r~~t~~~l:s~~~i:tl.~~~e~:~p:c~~~:~e~t:~ ~n~~:d~~n~~1~~~:a: ~~e'"

EMENDA SUl'RESSIVA

EHENDA SUBSTITUTIVA

à ..v ida, à a Lament.açâc , à morad1.jl, à saúde, ao lazer e à
cultura, à educação, à d1.gnJ.dade, ao eespe a ec e à 11berdade;
à assaeeêncae eccaaj, , ae jem ou não os paa s ou responsáveis conta-abuanues do s aenema prev1.dencJ.árJ.o,
à proteção eepecaea quando em sJ.tuaçâo de vulnerab1.11.dade por abandono, orfandade, extrrevac ou fuga do lar, defic1ênc1.a físJ.ca, sensor-aaa ou mental, infração às aeae ,
ôependênc r.a de drogas, v1.t1.mJ.zação por abuso ou expt cee-.
ção aexue a s , crueldade ou degradação, eas i.m como quando
forçados por nece~s1.dade ao trabalho precoce.

lort.
O trabalho da cr a.ençe e do adolescente será regulado
legislação eepeca.e i , observados os seçuanees prJ.nc!p10s:

.
Noc lertlOS de aAtnprojeto~ 8erian se chadc e cs ec t ae
de formnçíio e instituiçõcs e(ltQD o SFNAC c D SEIlAI.

(l

~

Art. O Estado promoverá, cca juneamerree com entidades não governeecneaas , polí.tJ.cas de saúde materno-1nfant1.l e de prevenção li
def1c1ênc1a fí.s1.ca, sensor re t e mental, aSS1.m como polí.t1.cas de antcgração à eccaeeeec do adolesc te portador de def1cJ.iincJ.a, meõ rente o t re a tnamencc aspec1.al1.zad
'lra
lho e a cenvavêncan , e e
:fac1l1tação do acesso aos bens
crvaços o.l e t.a.vos , com a eã ami nação de obstáculos como preconceJ.tos e bar reaxas arqul.tetôn1cas.

JUSTIFICATIVA

JUSTIF:C,1TlVA

e

Parágrafo ~n1co. O Estado garant1.rá à sccaeôade a partucapação no controle e na execução da polí.t1.ca ecucecaonaj em todos os
ní.veJ.s, nas esferas federal, estadual e muna.ca.pe L, através de orgamsacs ccfe t i.vce demcccatn camence conetu t.ufdcs ,

As (.lilprCDeS cê:o retlPonsâvE':1s

pelo ensino flJiJ,daQental gratu1.to de seus emprego!

tinção de credo , (...m 'itlt;llt=Ó d!sdpl.ln'l aos hnxários ncrams d3S
escolas oficiais dI?' goz:"J p41rll~r10 e n-édí.o,

~

D1.spõe sobre os d:LreJ. tos e carantias da criança e do edoj es
cente:do ANTEPROJETO pelos sequ rnt.es

Art. Toda cr-aença temk dJ.rc1.to ao ens rnc gratul.to a part:Lr
dos sete anos, ate a conclusão do n1.vel éeeac ,

,g3
Art.31:tir~-

o ensfnc rcl1gtoso, de llntTtcula faC"uli:ativR, S~ dis-

~,

'*"4

ae-jaxem a educação e a aSSJ.stênc1.a gratu1.tas às ceaencea de

te redaçiio:

passa a ter a segu.Lnto

Y.20

Art. O Estado garant1.rá às famílJ.as que o. necesaane r em o' o de
zero a
se i.e anos, em l.nst1.tu1.ções especaeae como creches e pré-escolas

Al:'tigo ;.&8

3l?3

EtlENDA SUBSTITUTIVI\

'149

Art..
Compete à eoca.edade e ao .Estado assegurar à cxaençe e a
adolescente, além da oos eevâncae dos dJ.reJ.tos e garantJ.êls anô i.vaôuaa
da pessoa humana em geral, os eeçumees dJ.rel.tos.

"Plano :i"a-

eiono! do Educaçiío".

O padgrafo único do art.

sr5TFMlITTUlçAo

311.2-

cução das polít1.cas e progrml'as específicos, respaldados por conselhos
repr.esentat1voS da soc1edade C1.vJ.l.
parágrafo tln:1co. ~ A lei d'eterm1nará o alcance e as formas de
partJ.c~pação das comun:1dades loca 1.5 na gestão, no controle e na avaliação das polí.t1.cas e programas de atend1.mento aos d1.re1.tos da crJ.ê:õl
ça e do adolescente, e de ass1.stêncJ.a à gestante e à nutr:1z •
Art.
A crJ.ança e o adolescente a quem se atr1.bua a autor1a
de ::mfração penal terá garant1da a l.nst'rução contradl.tór1a e ampla de~
fesa,. com todos os me1.OS e recursos a ela l.nerentes.
§"12. A aplJ.cação à cr1.ança e ao adolescente de qualquer medi~: ~~J.~:~~~~t=: ~~~~~~~~~s~ecorrente de 1nfração penal levará em cooexepc10na11dade;
brov1.dadc,
..
•
respoito à cond1ção pecul1.ar de pessoa em desenvolv:1mento.
§ 2!!. Fica estabeleC1.da a 1m.mputllb1.1idada penal Dte 'os dOZOltDj
I

(l

DEPUXADO ALVARO VALLU

tJ

COUISSXO DE

11
111

SISt~;r:;o~;=~;~cU'CO""'IO

r.r----------IEI10"UCT"IC~Cio

-

-

anos.
___,

EUttm>A ADI'rIVA

DISl'OSI'tIVO El1ENDAnO;

aU5TIFICATI'!A

Acrescente-ce nas Dispcs:1çÕOO Transitórias:
Como está redigido, tantas são as restrições, que o
artigo, na realidade, retira a autonomia da universidade.

Art.- Serão cxtintos ou pri'õ.1tizados, no
pra:co ds Um ano. a contar da promulgasã'o desta Conctitui.çâo, or.
ârgiioc.
~.I(lmprellnB~ cOtl1panhiaB ... <~ autarquias ou fundações quc
intcrfirllm ou pllrtic:1pem indevidatilebtc da ativi.dada econômica.
JUSi'IP'1c""nVA

O tl!:xto desta emenda compa.tibili:::a outr:l.S emendas aprosentadas ii Const1.tu:tçiio.
zar n participaçiio

Icno/Ju'''flC~~Io

"

EMENDA 1P00693-7

DlsrCSl'l:IVO &:I!I::NDÁDO:

(l

315

(!J

suprima-se o §3t' do artigo ~.

ALV>RO
COllISSJfO DE

o pnrii::;rnfo

impedc~

por cxemplo. n

3.

estud"l.nteD pobreu.

tr...O"'"'I .. ,C~Cio

EMENDA ADITIVA

n~a'Í,):3

etlc01ar"

tr:.dicionnl lIro.:~g'lQ de colaboraçiío cc pequenas ~st:ola~. que permito o 6uxtlie

VALLE

SISTE~~~~o~~~;~o,"uDCg"'SdO

r.r

JusTInCA'I'IVA

.nJSTIrtC1I..TIVA

Em Dutra "",enda procuramos caracter.=.

indevld~.

EllEUDA SUPRESSIVA

Art.
F:1ca ratJ.fJ.cado a Declaração UnJ.versal dos OJ.reJ.toll
da Criança, aprovada pela Assemblé1.a Ge'"tal da o:m em 20 de novembro
de 1959, cUJos pr1ncíp10s são J.ncorporaclos a esta Const1tu:1ção.
Art
A cr1ança e ao adolest"ente dar-se-á pr1.or1.dade má:uma
na dest1.naçào dos recursos orçamentár:1os federa1.s, estaduaJ.s e mun1.c:l.pa1.s.
Art.
Leis federaJ.s, 'a serem aprovadas no prazo de dez mesef contados da promulgação desta Const1.tu1ção, d1sporão sobre o CódJ.go NaC10nal da Cr~ança e do Adolescente, em subst:1tu1.ção ao atual
CÓd1g0 de Menores, ber" como sobre a 1nstJ.tuJ.çâo dos Conselhos Nac1Q
. nal, :Estadua1s e Mun1.cJ.paJ.s da Cr1.ança e do Adolescente, dos qua1.S
deverão partJ.c:1par ent1.dades públ1.cas e pr1.vadas cO'llpromet1.das com
a promoção e a defesa dos d1re1.tos da cr1.ança e do adolescente.

Acrescente-se às Disposições Transitórias:
Art.
Serão 'reali:.adas eleições gerais. cento e vin
te dias ap6s a promulgação desta Const! tulç~o, para Presidente
d;

A situdçao a em que vive a naior parte da infância" e da )uve."'tude brasl.1e!ras é de verdadeJ.IO descalabro. Em 1986 rrorrerar. 400 000 cna.'lças de
O a 5 anos, por doenças perfe1.t:arrente evitáveis. Esse nlÍ.-oerocie .r.ortos equivale
ao efeito devastador de 5 l:x::n::as de H1ros."ilra. D:ls 66 milhêes de brasileJ.rOs e:-.tre O e 19 anos, temos hoJe no BrasJ,.l 45 rulhees vivenco 611\ conêições 5UO-'1u,-.:.nas, 25 milhêes em. situação de a11:o risco, 15 milhê:'e5 sofrenêo de oesnutriçào c,"-

:~~ ~~~~ ~:s~d~r:::~~~;~s~~~~ia1~~~~i~à~~e~~-

de deficiência (física, sensorial a.1 lrentall, sem atenà1r'ento. 7 milhões ...ive.'1-'"'O
nas ruas e praças, <1,5milhões de rreninas e troÇas lançadas ã prostibJição, das
quais 2. nu.lhões em J.dade entre 10 e. 15 a'lOSl centenas de nulhares co."'lfinaêos e:;.
.internatos prisões, atI COl'.diçi3esêesur.anas; deze.>J.as de milhares presos irrcgc.larIlEnte, vítlr"as de mus-tratos e degradações de todo tir;o, Vá:"10S ~l.l,ar€ls :rcr,:..os
por suicidio tcdo ano, vár:1OS milhares ten~o o suic1d1o, nutilacos fOr acJ.C3,."tes de trabalho cu nortes anualironte na v101ência das grandes cJ.dades
O futuro do Pais está ccn:crcretido se não aI tc.ra:r:nos profundalTante
esta S1tuaÇ.!iO, J.1ido às suas causas maiS profundas. A ConstJ.tl.l1çiio dave JJ1CO~
:r:ar d1Sp:lsitivos que habilitem o EstacJo e a sociedade a ~r~~ essa que, _e:I=l!a=~ e in:prescindivei~
de que carece a Naçao, e unu que nao

{,,,as

07&

• Assembléia Nadonál Constituinte
lto3

E"'IENDA lPOO695-3

Ê'

televistl:o.

fIl";"'i7ii7J
,.,,-

II
Duração de trabalho não superior a 48 (Q,uo!
renta e olto~ horas seeaoafs e não e....cedente a BCo.!to) horas
diârias, com Irrterva-Jo para repouso e alimentação."

ART. &Il ••••••••••••••.••••••••••••••••
V _ FunçliD social e ética do rádio e da

rr'~;~o~

CONSTITUINTE ERALDO TRINOnoE

.JUSTIFICATIVA

lt&.WolUl."IC~Ç1iD

A justificativa da Comissão Afonso Arinos
que cria o Conselho de Comunlcaça'o Sõc1al para substituir o arbitr~a

SUBSTITUTIVO AO CAP.!TULO IV

JUSTIFICACPiO

do Hinl$tro. das Comunicações na outorga de ccnceasãc ou autcrí.aaçac
de serviço de rádio e tefevdaão e estabelecer critêr.ios, para a participaçtlo comunitária. da funça:o social e ética do rádio e da televisão, acrescentamos um parágrafo segundo o qual as decisões do cen;
selho serão enviadas á Câmara dos Deputados para referende
-Consideramos que a decãsãc política deve
ser tomada pelo legIslativo, através de uma das suas casas

CAP!TULO IV
DA SEGURANÇA PUBLICA

J-5J-

Art. aIS _ A Segurança pública, é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a preservação da ordem pública e da incol~
midade das' pessoas e do patrim6niq. através de órgãos específicos.

Nem mesmo a Organização Internacional de Tr!,
balho, através de coiwenção n12: 47 • de 1935, logrou, junto êOS
países membros, de alcançar a implantação de jornada de 40(qu.!
renta) horas semanais.
Por outro lado, o limite constitucional de lIB
(quarenta e oito ) horas semanais p:chrá, ro futuro ser
reduzido
pela lei ordinária, Porém, o inverso, ou' seja. o llmite const!
tucional de 40(quarenta) horas torna-se-ia inflexivel e, isto
mesmo, capaz de criar problemas pa.ra eccnôara do pais.

JUSTIFICnçAO

A const.ftulção - DIploma maIor do PaIs - deverá esoresser-se

em

texto sucinto, no qual estejam cxpUcltos a filosofia, os prlnc!
pios e as diretrizes d'l organização polítIca, .social e eccoêeãce
do Brasil de "ncje, Ao deeafs , o detaâtraeentc SUbSequente' cabe
leI ordInária.

à

EMENDA lPOO703-B

Particularmente coe ;eferêncla 30 CapItulo IV. cabe-nos
rrisar
que a listagem das especializações policlab jamais seefe eX<1UStiva. O desenvolvimento do país e o surgimento de novas formas de
produçao dec~rrentes das inovações tecnoiógicas cria novas formas
de relação capital-trabalho, ou de integração com o ambiente. A
polícia florestal, de crinção relativamente recente, é exemplo de
U1la especialização que surgiu COIQ 11 preocupação de preservar o
.eio ambiente. portanto, restringir especial1~açõcs é empobrecer
li área de atuação do poder púbJico. n perdurar o atual texto, o
que dher da polícia rodovláriu federal, da polícIa fazendária c
';csmo da polícIa flor~stnl?

n.uúIll/CO..... W

,.,,-

~ o::mSSAO tlE 5IS'IDlATlZACJ!.o

l!1

.... CO...uto

CONSTITUINTE RICAROO

IZ~-

_ _ _ _ _ _ _ 'UI1l/.l1l.r-:.?:O_-'~ima-se

-,

.IH':"

:j."

o inciso tI do § la do art. _

4~

Substitua-se o item X.VIII do art.» , relativo a
férias, pelo seguinte:
.lJSTIFlCAÇlID
Ao permitir que o Senado FedereI fixe as el!-

~tas

,:,XVl1I-Férias anuaâs reeuneradas ,

do ICM aplicáveis às operações internas reallza?as com energia elé-

trica. petr6leo e combusUvel.s, o dispositivo entra em d-oQ'Je com o espíri-

to que preside toca a edificação

do novo sistema tributárIo, qual seja o de

fortalecer os estados e sua aotoncmla, com a consequente afirmação do ideal
f'el:le4atiV04{)ada essa desarmonia ccxn o espírIto do projeto mesmo é que se

faz necessária sua sccressãc,
A quantidade do benefício deve const! tuir Objeto
de legislação ordinária _

3'1-6

EIIENDA llODlfICATIVA

DISPOSITIVO .EMENDADO: ART. . . .

Dê-se ao caput do Art.:Ún do anteprojeto a segul~,

te redação:
3'tt;;

,z'l-6
.supr.Ima-se o §19 do art....

ART. illIS - A lei fixará conteúdo básico

obrlgat"É.
culturais
e suas es.peciplidades regionais.. assegurada a obrIgatoriedade da
disciplina educação artística no currículd escolar de primeiro e
segundo graus.
~
•

rio para o ensino fundamental que assegure os valores

Suprima-se o Hem
.lJSTIFICAÇlID

~.

do artigo

~

Ao estabelecer critérJ.o de distribulç"ão diverso do adotado
JUSTIFICACÃO

para o mesroo 1Ilposto no mesmo artigoO) .. o dispostivo fere a harmonia da defi:u,Çl!o
I

da própria escécãe tributária. de vez que não se justifica a existência de dois cri

3USTIFICATIVA

A interlltediaçlio remunerada da mlio_de_obra
é
atividade reconhecida em qualquer parte do mu"ndo ocidental
e de relevante importâncIa na subs t Ltufçãn , teeocrér.t a, da
11:10- de - obra e rebâva, Assim. princípio constitucional prol
blndo "essa atividade é contrária ao interesse coletivo,
vendo a matéria ficar regulada, excfus ívaaent e , pela legisla
ç:io ordmâr-Ia, ~
-

térios distintos para a distribuição cio mesmo ilrposto. IllJlÕe-se. ipso facto, sua ee•
A educaç:io ar:!s'tica é indispensável para uma edi!
caçft'o integral, posslb!Uta ao educando um ccepreec deserwo.lvf~'!tD de suas posslbi1:1dtldes como ser humano.

pressão.

d!,

EMENDA lPOO701-1

flY~~;;o

('l

llEPUTAOO

1=

ro.n:SSCJJ DE

JOV"'"

WlSINI

SISID'AT;;:~;U"'U1el'U'U<o'Ulo
llX..

•

f:çi7~~

~r!ma-se

a alínea "b'' do inciso 11 do §!I do art...

a disposlti\"o
,I"t3

Inclua-se no art . . . . do antepr?je:o
• ~,.3

VIII.

~~O

'

.sagra. a Incidência na ponta do COnsll!104 ~e-se sua supressão para que a própria

, concepção adotarJa para o tributo prevaleça e ~s disposUvos contrastantes, lnsus

ART. , . .4 ••••• 4
4•••••••• 4•• •
VIII - tllanu'tenç§o de ensino profissionallzante -de 2~ .grau, adequando-c ás necessidades da comunidade
urbanas e rurais.

cetíveis de harronização: sejam rellQVidos.

SISTE:~;;~~:~·"UI.I.'n"

2~

Substitua-se o inciso~, do art.
trabalho do menor. pelo seguinte:

H

~,

relativo

>CXII- Proibição de trabalho '6m atividades insal!!,
bres e de h::tbalho noturno a menores de dezoito anos, e de qual
quer trabalho a eeneees de doze anos.

Além disso, ao beneficiar os estados consunldo:res de

•

-6::ab1stivel e energia que

•

•• >!.3..!U!....?S-'T~I..!F:...;.I..!C'-"-.-'T'-"-I..!V'-"A

DE

.' mn-

QUe se pretende st4Jrlmir colide froo-

talmente COll a técnica 'adotada na remodelaçJo do próprio illposto, de vez que-ecn-

"no

.rr;o;NSTITUINTE RICARDO IZAR

.:lJ5TIFlCAÇlID

EMENDA AOITIVA
'H.3
DISPOSITIVO EMENDADO: ART" 1ZW

o Inciso

EMENDA lPOO705-4

':u:r..' :{;i.----::z.'"':r"/l...----------,

sã~

t

cs estados mais fortes e desenvolvIdos econcm1ca-

~UST1FICAÇAO

:tS"f

mente, o d.1spositivo afronta o canando do art"-, 512, Inciso tI, que estabetece

acesso á Universidade ainda é limitado ás classes mais prlvilegiBdas e o ensIno fundamental não estIIlula proflssionalizaç30. •
•
•
O PaIs necessita de recursos humanos e
de tecnolog!a bãsfca prlnciQalment~ para o desenvolvimento da agricultura e da indústria. E dever do Estado providenciar a implantaçDo de escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda principalmente nas áreas mais carentes.

ccec objetivo. do prcSPdosistema- tributário o "desenvolvimento e~ilibrado entre

.ü

as diferentes regiÕes do país". Não se harmoniza. por isto, can os princípios
gerais do próprio Título VII.

o grande número de. menores abandonados, exfatenatualmente, no' Brasil, recomenda a manutenção da idade de
dote anos, para o acesso ao trabalho.
te,

Finalmente, ao permitlI:. que a energia proveniente de

'I

estado menos desen1vido se agregue aos custos de prcxfução das indústrias do

e;ta~

do mais forte, na condição de Insere, o dispositlve permite o absurdo de que o es

tado produtor de energia, ao importar produtos industrializados, iaporte taJr.bém
itrposto que não lhe foi permitido cobrar, criando

tlC\VO embaraço para0

ctJ:ifIrlment

do "objetivo de promo.. . er·o "de,Senvolv1mento equilibrado."

EMENDA lP0069B·B
f!JCONSTITUINTE ISRAEL

r.r

VH~;o~

PINHE;~~· FILHO

,~~

•••

__,

,O/CC~".l:o/.UICO~'Ul:o

l:COMISSAO DE SISTEHATIZAÇAO

rr;ni~;J?J EMENDA lPOO702·0
-'-,

l~~n/~usl.n~l:o

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO I::HENDADO

4 O3
ART. ....

inciso V.

~

(!J

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

(!J

COMISSAO OE

J

SISiE~~C;;~1.tl,.lIIc."'u~

_'1

mx- do

~

artigo

13

~

cr=;;:".o-]
W

-:~n

JUSTIFlCACA:O

r.r-----;------"no'~"
.." , , ' o - - - - - - - - - _ _ _ ,

-403
Inclua-se no art.

Suprima-se o item

do anteprojeto o

.-13
Substitua-se o item

XV,

li duração do trabalho, pelo seguinte:

do art . • • relativo

Trata-se de matériCl Que deve ser regulada1 e=.
clusivamente, pela legi.slação ordinária, como aliás já o é
atraves do seguro de acidentes no trabalho.

, Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPOO711·9

EMENDA lPOO707-1

(!l
(l

I?
t'

IZ;~··------_--:~ flY;'~""~
.~ui."'''e ....b/'''''ell.''''''
_
COMISSAo OE SISTEMATIZAÇAO
-__ -~ étI';::~WJ

CONSTITUINTE RICARDO

= - - - - - - - - - - _ T U T I / l U l f l•••

..;io

~

_

Suprima-se o item VIII t de a, Ligo

--_---'tnaJ~u'tI', ...... ~

~.

CONSTITU,"TE RICARDO IZAR

SlST~~;I~~~/M

COI-USSAO DE

e 079

~

&:......~

-'1

trUc~ii8

0.1110

__,

A3

supr íne-se o item XIV.do artigo..}ir;'

13

X, do art • ...r+, relativo ao salário

Suprima-se o item
do trabalhaaor noturno.

JUSTIFlCACJ\O
JUSTIFICACJiO

JUSTIFlCAÇno
é fixado p ·1;: partes intere!.
aedas através de negociação. coletiva. Ass!r.l) 'I referido inciso
torna-se absolutamente Inõcuo,

A proporção mínima de eml='regados bras!1eiros nas
empresas, jusU ficou-se. em passado d! stante, devido ao grande
flao imigrat6rio. Por outro lado, a medida
foi adotada curenteo perIodo em que vigorou no paIs o regime racista Hoje
dia essa- discriminação além de odiosa e anU-democrática

o piso salário

CuIda-se de matéria que deve ser
legislação ordinária.

displ1nada

pela

EMENDA lPOO713-5

(!l
Cons-ti tuinte RICARDO IZ;;'''' _ _,_ _~1 r:-:;:''''~.
~~~....!!!E!!lQ!U.0!L.
~---

~A lPOO708-9
.....
rrc;;stltuinte RICARDO IZAR

~~.P Q~ SISTEM~~·;;;~;~lo/lllm.'

- ' l . t d... tco."••• O/'UI~8 .......- - - - - - - _ ,

'--!=~~=!ilial=illL
I!J
COMISS~.O DE SISTEMATIZAC1I:o

:::J tEL;;'lPJ
Constituinte RICARDO IZAR

TtI1'fJlVITl',CI;1o •.- - - - - - - - - - - - ,

....

I W!C":yS

~----_--_ _ Tu"";nTlrn:~_-_-

13

_

Suprima-se o Item VJ do artigo.....l-l:":

•
nê-ee, ao
Substitua-se o inciso "b n t do item V ( a man!
festaçãc coletiva). do artigo
pelo seguinte. suprjmind~
se as lE:tras c,d,e,f e g, do mesmo Hem v.
-

'l~

art1go-~do

"--

_

-A:M-e.t'.Lvjeto de Constitu1çao, apre-

sentado pelo Relator da Comissão de S,istematização, a seguinte reda-

-it:

JUSTIFICAÇAo

ção:

q~

"Art...ptr. A 'câmara dos Deputados COClpõo-se de até

o reajuste salarIal mediante acordo depende e~
cfusfveeente das partes ( empregadores e empregados) devid~
mente représentados à mesa de negociações. E. no tocante à
sentença ~normativa, cuida-se de decisão soberana do
Poder
Judiciário.

b) reconhecimento do direito de greve I ficando
seu exercício dependente '1a manutenç:io dos serviços essenc!
ais à comunidade.

~

quatrocentos e oitenta e sete representantes do povo,
eleitos, dentre cidadãos !Datares de vinte e

U!l1

anos,

ê no exercício dos direitos pol!Ucos, por 'voto- direto
e secreto, em cada Estado, Território e no Distrito Federal".

Trata-se, pois, de ítem absolutamente inócuo.

Justificação

Na

JUSTIF!CACAO

~UbCODiss~o

do Poder Legislativo apresentaeca

a eeenda nlZ 301.087-2, com o objetivo de exigir a idade 1lÚn1ma de
A 'greve não deve, nem pode. ser reconhecida c.E,
dil'eito absoluto. Trata-se de um .
direito
relativ.,g
em - qualquer outra parte da. mundo.
Demais disso o exercãcãc desse direi to deve ser
regulado pela leg1slaç:o ordinária.

vinte e

1110

UlJl

(21) anos para o s:ldadão cancUdatar-se ao cargo e exer-

cer o mandato de Deputado Federal.
Quisemos restabelecer a idade inscrita nas Cons-

,

'lu.fll/n"IC~.'--------

tituições d0-1946 e- 1.967, e. Clant:rda pela& Emendas Constitucionais
nR"s 1.. 8 e 22, por colnc1d1r coa. a idade ex1g1da pelo CÓ~1co- Civil.
para o in:11v:!duo atingir a maioridade.

ft:

Substitua-se o ítell 1, dC!. arUgo
relativo
garantia de emprego, pelo seguInte:
J.. Garantia do direito ao trabalho mediante re
}açfto de empregO".
,
-

EMENDA lPOO709-7

fJ
l!J

,

Rejeitada pela Subcomissão, reapre-sentemos a e-

menda por estarmos convictos de sua conveniênc1a. no futuro textoconstitluc1onBl.

CONSlITUINTE RfCARDO IZAR

COMISSAO

O~

,u,"... JU,,"d.JI,,"'.'~

.:JUSllFICAÇAlt

SISTEMATl-ZAÇAO

XY~lJ

Substitua-se o itell
serviço extraordir:aário , pelo seguinte:

J

do

arL~reIat1vO

O- e.prego estlive1. tal como prevIsto- no projeto,
revela-se in6cuo, porguanto .. a t!stabUlade no emprego não re
siste ãs grandes crises eccnõefeas .. por um lado , e por outr;,
quando o PaIs vive a plenitude do- equilíbrio eccnêeucc essa
U81'8nUa é suplantada pela ler da oferta e da- procura.

ao

_ longe dé garantir o empregado I o projeto,
mantido, t;aroi graves prejuIzos ao País como um t~do.

·XVIJ- Proibição- de serviço estraord!nár10 1 salvo
DS casos de emergência e força maIor.

CONSTITUINTE

43

se

•
Substitua-se o- !tea IV, do a.r:t1go. -ttl',
salário; • .lnjllo, pelo segulnte :

-JUSTIFICACAO

.~

re-l~t1vQ

ao"

•
oi
IV- SaUr10 ID!nímo capaz, de satisfazer as. suas n.!t
cessitfades norlllah e 8S de sua faIllU1a.

EMENDA: lPOO715-1

(!l

RICARDO UAR

Constituinte RlCA.RDD IZAR

(!l
o acréscimo de remuneraçio da hora e.:r:tr.aordinária
é matéria própria da legislaçUo ordinárIa ou, quando. nãc , de n!,
gociação entre as partes. Não deve, portanto, ser estratificada como primitivo constitucIonal

JUSTIFICAÇJ\O

Dê-se, ao parágrafo 2Q do artigo 96 do Anteprojeto de-

Constituição, apresentado pel~ Relator da CoI:11ssão de Sistematização!
a seguinte redação:

*'

contém

"Art~

§~ 2~ O

o texto do aoteprojetc além de
prolixo
especf r.íceçoês próprias de legIslação ordinária.

.

número de Deputados, por Estado ou pe..

lo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Ele1...

toraJ., proporcicnalJ;1ente. à população, com os ajustes na:
eessãracs para que nenhunr Estado ou o Distrito Federa:L
tenlia menos de oito ou mais de setenta D~putadosll.

Justif1caceo
lla Comissão. da :Organização dos Poderes e Sistema de Gover..

EMENDA lPO0718-6
~t1tUinte RICARDO IZ~;·
r.r-------, U"·-IlIC:»OluJolI,",~.. ub - - - - - - - ,

tJ

üomíssão de sf s teeet.Izacão
TUTt/""tI'~ãO_ _' -

no, apresentamos a emenda na 3$0299-6, com o objetivo de estabelecer
o 11m! te máximo

d; 70 Deputados por Estado.

P~etend!amos coa a referida emenda manter proporcionalida-

A3
Suprima-se o item XXVJ.Ildo 'arUgo-l-4-:

Suprima-se o item XII, do artigo 14, relativo
ao salário família.

de com a população, estabelecendo o mín1:no de oito e o máximo de se-

tenta parlamentares por Estado, pois, ainda acredãtamca que esses
limites propostos resguardam o equilibrio da PederaClâ:o.
JUSTIFICACÃO

Conforme está no Anteprojeto de Constitu1çiõ, apresentado
pelo ilustre Relator da Co~issão de Sistematização, são Paulo será

Trata-se de matéria que deve ser regulada.
clusivnmente pela legIslação ordináua

e~

duramente projudicado, por ser mais populoso que muitos Estados.
Propomos, ao in",és de 60, o máximo de 70 Deputados.

JUSTIFICACÃO

•'rrata-se de matéri;l que deve ser disciplinada
pela legislação ordinária I nfvel em que já recebeu
trat!,
menta compatível.

--,

080

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPOO719-4

t: CONSTITUINTE RICARDO

EMENDA lP00723·2

IZA~~T~

I!J

1

Coost J tu1 nte

,.".

RICARDo IZAR

- - - - - - - - " pr-;;P'F~""~
.

_

_

_

DE SISTEHATIZACRO
=----------_'lnD/.ult"IC~Io

~

svpr Ima-se o item 1>:,00 artigo 14, relativo
gratificação .natalina •

r;r

e a obtençtio dos melhores resultados .. Por isso, não se deve restr111
glr sua atuaçtio de ecee a nãc tolher, eUl cada eoaento e em cada local. a forma possIvel e mais convenIente..
Ao Dbr1ga~1rQ do Estado é COIl todo o ensIno e nãc restritiva e
dlscrillinatorlamente coa o ensino público apenas , ,

rtuOIJ""",•• ;Io_

à

Suprima-se o item

XXVI'

~,

H

do artigo b*..

JUSTIFlCACAO

EMENDA lPO0728·3
Constituinte De utado RENATO JOHNSSON

Cuida-se de um dever do Estado e não das Empr~
sas Privadas zelar pelas cr a anças e oferecer ccndaçõee de
saúde e educação às mesmas. De qualquer formà trata-se
de
matéria que deve ser objeto da legislação ordinária.

JUSTIFICACllO

pela~legislação

Trata-se de matéria que deve ser disciplinada
ordinária

r-.::;~;~
f:OV~;7ã7l
--.

TlnG'~Un"ICIl;ÕO

10'

Acrescente-se ao Art. &42, do Anteprojeto de Constltulçtio, elaborado
pelo Relator, Constituinte Deputado Bernardo Cabral. o seguinte par!
grato:

'3<'6

\

Art. &-u!

\

5 - Os Estados e MunIcípIos, cuJos\territ6rios forem afetados pela
'ut1l1zaçlio jre recursos naturaIs para
de geraçl!o de energia eHitr!
co, terlfo assegurada ccepenaeçãc t1nanc'~ira nos terlllos de lei compl~
mentar.
\

tfl1

comss1i.o DE: SISTEUATIZAC.s;O

EMENDA lP00720-8

[!J

pr;;~"~

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

Emenda 'supressiva

:::J @"JC'36lJ

11-4

Suprima-se do ~ do art. ;fll.PB', a seguinte expie.!
são: "no que couber".

Sutlstltua-se o item r rr , do artigo 14, relativo
ao fundo de Garantia da Patrimônio, pelo seguinte:

JUSTIFICATIVA
A alteração produzida no ~ do artigo 148 visa
assegurar igt.aldade de tratar- ento na organização dos Tr2b.. rajs de
Contas dos Estados e do DistrJ..to Federal.

III- Funda de Darantla do Tempo de ServIço.

JUSTIFICACAO

A mera mudança do título em nada modificará
ta
essência do fundo. Por cutrtr lado, a massa trabalhadora e o P.Q.
vo em geral já se enccntran famillarlza::l:s com FGTS. Será necess!
rio, isto sim, modificar a legislação ordinária sobre o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço para que sejam atingidos seus
reais objetivos.

As Unidades da Federaç!o e os MunicípIos deve. auferir uea renda
o título de compensaç1Jo pelo uso de recursos naturais para a produçl:io
de eletricidade, Que freqDen'telllente é ccnsuefda e utilizada em grande
.edida tora de seus llmite~. A emende procura assegurar Que o apro-'
vef teeent;c de recursos naturais beneficie efetivamente e mais amplaeente as Unidades da FederaçlIo e os Municípios onde eles se local1z81l1
Os recursos naturais integra. o conjunto de fatores produtivos no •
Qual se deve apoiar o processo de desenvolvlmento eeonô_ico e soc1al
das comunidades. A receita correspondente a essa compensaçtio propici,!
rá recursos r!nanceiros aos MunIcípIos e As Unidades da Federação _
para projetos de desenvolvImento - , cujos recursos naturais deixelll '
de propIcIar, plenamente, os benerfcf cs ao desenvolvilllento das comun..!
dades ea que eles se loc'!l1zaM.

.u...... ,.o~II'ão'"~..O.. ,lio

courssão DE

SISTEItATIZAcAO
Tluo/'"lrl'Il;I~;'~'_-----_ _- _ - '

Emenda adJ.tiva:
li.r
Acrescente-se ao final do caput do art. ~ a
guinte expressão:
-Respeitadas as situações constituídas".

s!

EMENDA lPOO729-1

tJ Constituinte Deputado REH;;~ JOHNSSON
tICOJJISSltO DE SISTEMA'i-~~Ç;'WI"'''''&&k
'UTI/.... ",.,.;lo

JUSTIFICATIVA

emenda pretende evitar lesão à situação
dos
eeueas Ministros definida pela ordem Constitucional presente.

EMENDA ADITIVA

A

lítulo IX
Da Orde. SocIal

tJEMENDA lPOO721·6

- - - - - - - ] rr;p':'L""-----"l

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

=-

...:...

.~I ...

_

Capítulo III

r-.--J

Da Educaçtl:o e Cultura

fIOO'ce.. lstIO'"UI~O .. ,oIO

~~ill.M- DE SISTEMATIZACAQ

?oU

Acrescer ao artigo JJfJ1, ·caput·, a express§o: ·respeitado o
diretbo de opçll:o da r,ua!l1o-..
•

A'i

COfUSS1iO DE SISTl:.ttATIZAÇ1iO

Suprima-se o art. D, sobre o trabalho dos dome,!

;JUSTIFlCAÇJlO

ticos.
Emenda aditiva:
1.41
Acrescente-se ao art. l:Jt8., o seguinte parãgrafo:
05 Conselheiros dos Tribunais de Contas
terão os mesI'los direitos, vencimentos,
vant.!
gens, prerrogativas, garantias e impedi"cntos
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado.

JUSnrICACnO

Elev<fr à categoria de norma constitucional o di
reito de t rabaãbadores domesticas é desc,!1Jlhecer a realidade Sr!
sileira. A regra estabelecida pelo art. D, levaria, certamente,
ao desaparecimento dessa catêgoria profissional, já que b empr~
gado r domestico não pode arcar com os cnus que a medida repre5l!!.
taria. Ademais, t.rata-se de' matéria que deve ser regulada pela
legislação ordinária

A pz-cpca.Ea em tela obJetJ....a explicitar ~ equ Lpar-a-,
ção entre os Conselheiros dos Trl.bunais de Contas e os D(!Sel"'.barg~
dores do Tribunal de Justiça do Estado, a exeoplo do qt.e
se dâ
com os Ministros do Tribuna'l de Contas da Un1ãq e os Uinistros do
Superior Tribunal de Justi.ça, na conformidade do artigo 144.

I

pr;:;;-:::J

Constituinte Deputado RENATO JOHNSSON

EMENDA lPOO722-4
~

tJ

=-

thJ~;J;J

CONSTUIN" RICARDO IZAR
I.t... ouo" ..... ,;'o/l"""""';"

C(iMISSPiO DE SISTEHATIZAÇJm
TIKTO'~U.".Il;I;;:O

I ,11050(i8 educacionais da (8Ilí1.!a, nlro lhe ÍIiIpondo uma Instrução •
I. em choque co. seus princípIos, pois constitui direito natural dos
• pais a escolha da educaçtio Que pretende para seus tilhos.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP00727-5

fi

o Estado derliocdtlco deve respeitar as crenças, ccnvrcçses e

EMENDA SUPRESSIVA

_

UlULO
Da Ordell

I.

seerar

Capítulo 111

supr ína-se a item XllI, do artigo 14.

flJ~~~'~

K"7'w;J
~o.J
Dê-se 80 artigo ~ do Anteprojeto de ConsUtulçtio. cujo texto ~ o
abl!l.1xo transcrito:
3~
.
• Art. lJ9) .. Sed consIderada e.presa nacional liI pessoa juddlca '
constltuida e COIl sede no Pais, cujo controle decis6rio e de capital esteja, ee caráter permanente, exclusivo e Incondicional, sob
8 titularidade direta ou indireta de pessoas físicas dOlllicll1adas'
no País, ou por entidades de direito público interno.·
A seguinte redaçllo:

Sed considerada eeprese nacional a pessoa juddica constltuida e
COIl sede no País, cujo controle decis6rio e de capital esteja, ee
cariiter permanente exclusivo e incondicional, sob B tItularidade'
dIreta ou indireta de pessoãs rísicas ou jurídicas domIciliadas no
País, ou por entidades de "lreito publlco interno~

Da Educoçtio e Cultura

373
Retirar do art ..
JUSrlnCAçA:O

J.W) (

_
caput)

8

palavra-público!, rediglndo-o

"31"3

8ss1.:

A participação nos lucros ou açoll!s da empr..!:.
sa , sobre ser algo inalcansálvel na prática, acabará por prlv!
legiar trabalhadores, já que essa participação é impossivel em
um sem número de atividades não lucrativas e nas qceãs são ma!!,
tidos empregados, sob relação de emprego.

JUSTIFICACAO

o dever

A forlllulaçtio acIma permitirá a concessãc de estímulos 80 capital
nacione! se. entretanto arugentar o capital estrangeiro, necess!
rIo ao desenvolvimento do País.
- A atuaç§o de empresas de capital estrangeiro possuidoras de tecn~
logia de ponta assocIado ao capital brasileiro no País, longe de
ser um risco, fi uma tcrrma racional para abreviar o ciclo de obte.!!,
ç'!l:o do conhecimento científico e tecnol6gico e garantir a obtençfJo de novos conhecImentos.
-

• Art. ~ - O dever do estado com o ensino efetivar-se- á
mediante a garantia de: ..... •

do estado 6 o de 1Il1nistrar o ensino, de acordo COCl os
meios dlspon!veh, .ais con,enieotes e pesefvers , COII o aenct- gasto

Assembléia NacionalConstituinte e 081'

.. o elevado esUgl0 de cOJllplexidade atingida no desenvolvimento

cientIfico e tecno16g1co exige

8

r -

nova redação:

I

apl1ceç§o de vultosos recursos,

Complementaridade dos sistemas pl"l~ado e estatal'

lnteraç§o com países lndustr~al1zados e aproveitamentos de conh,!
c1lllentos cumulativos através de uea sinergia de trabalhos Já el,!
bcredce por outros centros de pesquisa e desenvolvlllento que Já

fusão.
JUSTifiCATIVA
At~ hej e apenas 2 reens compunham o universo da radlodlfus~o

arcaram com os Onus do pioneirisllIo.
_ As hostil1dades ao capital estrangeiro tem provocado dificuldades
no relacionamento exterior, êxodo dos lucros antes aqui reInvestidos e paral1zaç1l:o na entrada de capItal de risco.
_ O capital estrangeIro Investido no País associado 80 capital na-

t:1 acrescenta

vado e o estatal. O Item I do Art

o pri-

mais um - o públi-

co - aparentemente redundante. mas que, na realidade, pode ser o"motivo" para posterior relvlndic:ação da criação de um novo sistena

de

r';diodlfusão via legislação ordInária. Esse novo sistema atenderia'

erener gera eapregos, transfere tecnologia e estimula o aparecl-

aos d I versos grupos comun Itár I os que ganhar i am capac I dade de I nf lu Ir

.ento de novas indústrias de pequeno e llédl0 porte.
_ A presente emenda restabelece o espírito da redaçtl:o do Art. ~II
do Anteprojeto da Coml$stl:o da Ordel! Econômica.

facultar ao autor de músicas sacras, inclusive, a dispensa
de seus direitos autorais, quanto mais, é prpr!o a dispensa - senão a desobrigação - do pagamento de quaisquer taxas,
impostos ou emolumetos sobre a di fusão das mesmas, em benefício da c;ultura e das artes consegradas.

na concessão e exploração dos serviços de r-adr odr-,

na formação da opinião públl·ca - contornando os canais atualmente e-

,

xlste~tes

- e ganhando com isso' formidável poder pol;tlco. Nada Imp!:,

de, entretanto, que esses gl"'upos comunitários se habilitem a um

ca-

na f de rad I od Ifusão na qua t Idade de grupo pr- I vado, i sto ~, sem acesso

subvenções e subsídIOS ofiCiaiS, 04 prioridades de concessão.

óiI

"~.

EMENDA lPOO737·2

tJ.

----,
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

I!l

DlENDA SUPRESSIVA

Art.-', l1:em IV: Supl"imir a 'etra I). que diZ'
·Os sindicatos terãó acesso aos meios de comunicação SOCial. conforme

EMENDA lPO0731·3 m ..
(!Jconst1tu~lnte Depuhdo RENATO JoHNSSON

a lei".

---,

pr=-::~';'~
PJ;7~;7,;;J
___,

r.r----------nltTtloun"lC~o

JUSTIFICATIVA~

EMENDA lPOO734·8
f=J DEPUTADO FEDERAL MATHEUS

nz

ti
SUprlDa..se a letra -b- do !te. U, do , lQl, do Az:t. &1J1', do Antepro-

'l.callllO/ço~,"I1O.1ll1r.D.. u1D

di

p:r;;;;"~YEJ

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

J.to de Const1tuiçDo, elab_oredo !:leio Relator, Constituinte Deputado'
S.rnardo Cabral.
Art,

ú~;~'~'~!'J

IENSEN

EMENDA SUPRESSIVA
No al"'tlgo
SUPI'" I

aeeub r ve

a

já obrigüda a abrir espaços per-e o E-

, o leglslatl ....o e os partidos pelj-t rcce , est'cs Sim, legitima-

11

de de acesso.

;:l.Q.~~:~s a palavra:

"'5 I

êer-esee que- o número de sindicatos, no Pars. ascende

stemas" •

Nova redação:

à

casa dos

Ihares e a atual pr-ceeeee ecase Ieue rcne l libera, sem l"'estl"'lçÕeS,a fo!,

mt r- a pa I evr-e , "púb II co" •

b) Supr1ma-$Il Integralllente.

.~Os serviços

de I"'adlodlfusão e de outros mei-

os eletl"'ônlcos constitulr-f"e-ão, sob

mação de n.ovos sindicatos.

regime

de concessão, c na forma que a lei detel"'ml -

.l!!!!!.ElS!!l!.!.

ner-, pelos Sistemas privado- e estatal.

Esta .aUrh deve ser tratada pela leglslaçllo ord!nble. A sua
lnserçtJo na ConsUtulçlio , InadeQqada porque aléa de rarir a liberdade dos Estados Federados cria desIgualdades entre os aesecs ,
A nUo incidêncIa de trIbuto sobre a energia dEtrlca e combust!
veis nas operaçaes lnterestedul11s reUre dos Estl!ldos produtores e ex:
portadores • oportunidade de auferir receUas decorrentes da explornçllo dos recursos naturais existentes en seus terr1t6rIos.
Os Estados produtores estar1aD. na verdade. sendo forçados
8
IIbrlr Dllo de receita trlbutár1s e. favor de Estados aais ricos e econoalcallMte .ais poderosos. nos- quais" deClandn de energia supera as
condlçl5es de produçlio pr6prla.
para gerar eletricIdade sé faz b

eepr-ese exp l cr-eder-e do eer-vrçc ,

mente I"'epresentantes da SOCiedade br-e s r l e r r-e e a esta tendo necessld.!

W

Os Estados produtores r onde a

A nosso ver garantll'" aos sindIcatos o acesso 91"'<ltulto aos meios d~ c~
: rmunicação secr e.l , conflgul"'a prlvíl;glo inaceitável. al.ém de encr-er-

JUSTIFICATIVA

(!J

eer-ner- o texto,

DEPUTADO FEDERAL

P-;~~;:;;J

MATHEUS IENSEN

mínimo, menos claro.
Essa palavra-t?mb;m pode justifl.car a criação de um novo segmento

fÇj'~?mJ

de

r.r

_,----_,

.Uto/'U~I'~04;.::e

radiodifusão, via lei ordinária. destinado a vocalizar pressões pol;e rces de st-upcs comunitãl"'los capazes de

r nflu rr- na formação da

EMENDA SUPRESSIVA

OPI-

403

Suprimir o Art. ~ - "Os eer-vr çee de radiodIfusão e de outros meios

n Ião púb I I ce - contornando a t egl s I ação que hOJe r-eüu I a a r-ad 1 od 1 fu -

expâcreçãc dos recursos naturais r

custas de desconforto para

EMENDA lP00738·1
é I"'edundante e contribUI para

A eelevr-e "públiCO"

são - e ainda ser beneficiado pelas Isenções de que gozam as Inlclüt.!.

e letrêni cos const Itu Ir-se-ão, sob regime

vos de caráter púb I i co.

concessão, e na forma que a lei determlnar,p!,

de

los sistemas públ ico, privado e estatal"

popula
d;
enereee tireas de terrA e de aumento do polulçtl:o e de agre~sl(o l natureza, ainda deixado de 8uferir receitas tributárias que poderillm as..
tlaular o seu pr6prio desenvo1viAento eccnôafeo;
I

çlo, de preJuhos eccnêsdcce e fiscais por causa da inutll1zaçllo

No texto constitucional vigente, Já , irris6r1a a parcela
do
IlIPosto enree sobre Energia Elétrica _ lutE e do recoste Onioo sobro
Co.bu.t!vels e Lubr1flcantes - lUCl distribuída aos Estados produtores. O novo texto. as exaae. suprime de vez esta mInguada parUcipaçlo, pois e11aina o IUEE e o IUCI. e estabelece imunidade no novo tributo ( sobre c1rculeçUo de .ercador1as e serviços).

e.

pois, justa e nec:esstialfl a

s~press;o proposta.

JUSTIFICATIVA

o

..~.

EMENDA lPO0735·6

[!J

---,
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,..O

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.r

412;', aparentemente, apenas c I ass I f I cat"~r I o Quando def Ine

Art

51 s't emes

05

em tres categol'" I as: púb II co, pr I vede e estata I, do I s apare,!!,

fT"!~~;;~

temente redundantes. A redundânCia, entretanto, ; somente aparente,

fõlJ'~7IYJ

Esse SI stellla p~b li co, diferente do estata I,

uma vez que cria maiS um sistema at; então Ine:O:lstente - o p~bllco
I ação

,

t.no/~Uitl,,,:.o.çlo

ser 1 a cr lado pe I a I egl s-

ord i nár I a e dest I nado a voca II zar as pressões po I; ti cas de gr.!;!.

pos minoritáriOS e de forma priVilegiada e independentemente da poli.
EMENDA SUPRESSIVA

ti ca governamenta I

4°'

No Cap V. Art. 4M§:

- Suprimir o Parágl"'afo ónlco.

EMENDA lP00732·1 '"~.,
ê'Constituinte Depu~ddo RENATO

--,
JOHNSSON

JUSTIfiCATIVA

rr;;;~;':J

f'Ç!7~m;]
r.r

Tutooun"...o.çh

Há duas ordens de razões que contra-Indicam a Inclusão do assunto na

EMENDA lP00739·9

tJ

Constituição:

1.)

Ao

mat;rliJ vcl"'sa sobre assun1:os eminentemente conjunturais e pas-

DEPUTADO FEDERAL

~ - - - - - -•• Cu""',CO~I•••• /IUI •••, . I 1 D - - - - - - - _ ,

síveis de rcformulação ao longo do tempo, pela inclusão de novos

52

De.. se ao 5 2SI, do Art • ." do Anteprojeto de ConsUtulçno elaborado
pelo Relator. Constituinte Deputado Bernardo CRbral. a seguinte re ..
daçKor
5~

Issegurada lOS Estedos, ao Oistrito F'ederal e aos Municípios
nos terllos 'da lei. a part1cipaç§o no resultado da exploraçfio eeonOIÜc. e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou

nlo renováveis. bea: 8ss1a dos recursos .inerals do subsolo,
terr!tc5r!o, co. o flQ de produzir eletrIcidade.

1.11

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ô'~:~R"]
fui'~7!YJ

Itens ou supressão de alglJm dos Citados, e
EMENDA SUPRESSIVA

2!!) A melhõl'" forma de pl"'oteção da população é o eSclal"'eClmentto,
não a prOibição

40r

Suprimir o parágrafo único do Art. 4-1-Q.

Art. <O

s~ -t

....

MATHEUS I E - N - 5 E - N - - - - - - - - '

Cons j del"'o que a regu I amentação de propaganda deve ser objeto da
gislação ordln.irla.

lo-I

JUSTIFICATIVA
Esse parágrafo veda á propaganda comere I a I de lIIedIcamentos.

formas

de tl"'atamento ~ de saúde, tabaco, beb I das a I coó II cas e 6grotó>'1 cers.

seu

O assunto ~ de" nature::a conJuntural e deve ser tratado a ni ..el
leglslilção ordinária, ouv,do, 'nclus.v~

o

de

Congresso Naclonal. A pr,2,

ibi ção a n; ve I cons1: ItuC lona I, a nosse ver, const I tu I aberração com

A fOrJIu18çlo orIginal 'estA deaasladaraente abrangente, pois asOP

segura aos Estados e Nunlc!plos a parUe1paçUo no resultado da exp1.e.

fJ DEPUTADO FEDERAL "MATHEUS IE-N5-E-N-·---------,

rOÇa0 de Qu81quer atividade' que utilize o solo que ~ por excelência'

u. reeurso

natural.
O que o preceito pretende assegurar f Ulla part1cipaçlio dos Est!,
doe e Munic!plos nos resultndos da exploraç:l:o de recursos naturaIs ep
seus territórios destinada a gerar energh elétrica Que, causando '
desconforto e cessattllo de receitas eu seus territ6rios. bener1ciará
especialmente outros .unic!plos e outros Estados e ragirias.

.~

C,oMISSJ\D

I!J

DEPUTADO FEDERAL

MATHEUS IENSEN

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
EMENOA SUPRESSIVA
SupriMir

fi

4if~, ap~s

_,

DE SISTEMATIZAÇJlO

~M:~~:s::n::~~~oa~Artigo

a palavra: ..sistemas....

palavra: "p~bl ico".

rã fatalmente contornado por novas formas criativas de propüganda •
por representar In1:eresses financeiros de vulto na eCC"lomlol nae.lo -

t:õl7'~7iY7J

I

nal.

"'~/':'"''''''
nQ

;Hf o

seguinte parágra fo

, ,g?
Artigo ~
- Parágrafo

EMENDA

IQ
211
311 .. N:lo poderá ser cobrado quaisquer tax"as,
impostos ou emulumentos às estações de
Rádio pela di fusão de músicas sacras e

(ITy';õà':'PRJ
r-õY"~ill

caractel'" i st I cas demag~gl cas e de ef I c~c I a duv Idosa, uma vez que se-

f=;~~~/PRJ

eruditas de domínio públlco.

r.r-------. L1h O\lO/ cc. " ...,.ulcc....1o-------'-_,

Itell I do Art.

......elCO..,,.ÕG/IU.CO"'"itI

;a~-

... Parágrafo
- pa~.agrafo

EMENDA lPO0733·0

..~.

EMENDA lPOO736·4

JUSTIFICATIVA
A
músicas eruditas de
li condição cultural
lidade comerdal ou
advogar, sem nenhum

difusão de músicas sacras. bem como as
domínio público. destina-se muito mais
e ducativa que, propriamente, com fin.!
lucrativa. Razão porque. poder-se-la
constrangimento, a necessIdade de
se

f'J

lPOO740·2

ConS'H",""

Depu'odo Ioocêoc,o Dl "'o >TO

~-is-s-!l_-~--,·I ...IO/CO~'"'h/.".C ...,..h-----,:-----,

27Z

5;'~''''~

CÇj'd07J

Art. JQ.U ••••••••••••
11 - transm~ssão "causa mort~s"
Isente-se da: :Lnc:Ldênc~a do :Lmposto de transm~ssão
"causa mort~s" o imóvel res~denc~al ún~c:o de uso dos heI
de~ros.

Just~f~cat1va-

t prJ.nc:íp1o de elevada ordem soc:l.al.

082

• AssembléIa Nacional Constituinte

EMENDA lPOO748- 8

JUSTIFICATIVA
A emenda objetiva oferec.er p r-c t eç ãc Conshtucional
aos chamados "interesses difusos" São os interesses do consumidor
e da coletividade, à tutela da saúde social, da ecologia, da In formação correta e completa, do bom funcionamento da ade Iru s t r açêe , da
paisagem e das belezas monumentais e outros. Dentre as
Constitui_
çeee modernas, a da Itália e de Portugal protegem os "interesses co
letivos" e garantem sua tutela jurisdicional
-

2.72
Red1.ja-se aSS1.m o anc Leo IV do art. &:LW:

IV - propr1.edade de ve.ículos automotores, salvo sobre vei
cures de transportes urbanos que f1.cam aeeeecs •

f0~-;"-J

t5Ti0f!WJ
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPIlULD I
Inclua-se, onde couber, renumerando se necessário:

zrus ea race c ava- A Emenda ob j euLva dar tratamento d1.fere!l

ciado aos transportes urbanos.

..~.

EMENDA lP00746-1

tJ

êONSTITUINTE H'tRIAM PORTELLA---------;-----,

F!~~"~

[§[ii7tM
"'..,,',,",<,,-------------,
EMENDA lP00742-9
Constl.tU1.nte Deputado Inocên c 1o

EMENDA MODIFICATIVA
10.$DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo ~

oas.vexee

Art. _ A propriedade e a utilização do solo urbano se subme ter ãc ãs exigências fundamentais de ordenação u r ba na , e,!
pressa em planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano, be'll ccac
em outras exigências específicas, tais como: habitação, transporte,
saúde, lazer, trabalho e cultura da popul ação urbana
§ ünree _ O dire.lto de construir na área
urbana
será concedida pelo poder p.úblico ao titular da propriedade imobill
ária urbana, na prcocrçãc compatível com o Lnt.e re s ee sce r e I do empreendimento.
JUSTIFICATIVA

30i

Dê-se ao art. 3t).V a redação seguinte.

O lnteresse da coret Ivâcade , sobrepondo-se ao ind!
vidual, impõe-se como princípio constitucional, redutor do o rea tc
de propriedade, mecanismo Que possibilitará ao Executivo desvencilhar-se das peias Que restringem sua ação em prol dos segmentos sociais e das áreas urbanas mais carentes
Para que o cidad~o possa usufruir uma vida urbana
digna, há que condicionar o exercício do direito de propriedade ao
interesse soelal no uso dos im6veis urbanos.
AI o cerne da qves t ão ,
í

Red1.ja-se assJ.m O § 3Jl do art.

ao

30!

~1t5.

•

Art.:)rnt - Considera-se empresa nacacnar , para todos os fins de direito, aquela cujo controle do capital pertença a
brasileiros e que tenha no território b ra s aIe Lr c a sua vrlgem
e o
centro de suas decisões

§ 32 - O l.mpôsto de que trata o aeem V não l.nc1dJ.rá sobre
operações de cr éea ec , quando relativas à c1.rculaçâo de mercador..;.
as, xee t a aeda para coneuma.dm- 1'J.na1. pequeno agrl.cultor, pequena
e médJ.8 empresa e hab1.tação popular. referente ao da spos t.c do

aeem I do

§~

do art.

~.

JUst1.f1.Cilt1.Va -

A Emenda visa compatl.bl.ll.zar. tornando o texto mais abran.

JUSTIFICATIVA

gente.

A definiçã~ de empresa nacional, de modo como está
apresentada no anteprojeto desta Comissão, é mua t a aep Ie e da eargem a muita d.lficuldade de c La s s Lf'Lcaç ãc Uma empresa
e s t r-anqe r r a
que possua 100% de seu eapa t a I nas ases de es t eançe r r cs dcrmc Lj a-,
dos no País se enquadraria f~cilmente nessa def.ln.lçl:l:o de
"empresa
nac rcnaf», Uma definiçll:O tão ampla vai tornar difícil a
apf Icaçãc
da Lei de Informática e de qualquer outra política de apoio e 1nce~
tive à empresa nacional
ã

EMENDA lP00743-7' :.."
.~I.'.\O/".,

CQ/IIlI'iSIl-C,

nr

••lo"v.eu,.. io,

A definiçi1lo que sugerimos toma por "base o controle
de capital, elemento Que nos permite diferençar objetivamente a e~
presa nacional da enpr e sa estrangeira que opera no ares i a
Achamos
por bem incluir na definição que a empresa deve ter a sua origem e
o centro de suas decisões no Brasil. Como a legislaçi1lo brasileira reserva' certos setores da economia às empresas nacionais, re a-ee
necessário que a definiçi1lo seja restritiva para evitar que as
leis

::--_ _-,

siSr';-MIfTIZAeA"õ

,,,,,,...,,,,,,,,,

J

322Acrescente-se, ao art. ''3(1• .!1l fl.ne
••• de retrovenda ou de posse pelo governo na hl.pótese de deS:l!!.
teresse manJ.festo pelo benefl.cl.ário.

brasileiras sejam burladas
Considerada, porém a ampli tude da definição de empresa nacional, os beneficios são inócuos, pois empresas estrangeiras sediadas no país, tendo como representante, pessoa estrangeira,
mas domiciliada no Brasil, são consideradas nacionais e porisso, m!,
tecem o tratamento que se dispensa li. empresa genuinamente nacIonal,

,)'ust1fl.catl.va

A Emende. :lnclu]. ma 1.5 os dois casos propostos para transfe-

rilncJ.lI de l.móvel d.1str.1.bu1do para
por lapso. não foram mencaonaüos ,

reforma 8grár18 que, tie Lvez,

para prejulzo destas.

EMENDA lPO0747-0

EMENDA lPOO744-5

(J

CAPITULO I

Inclua-se, onde ccuber , renumerando se neceasãr ros

---------,

ccns e.aeu ance De ut eõc fnccênc rc or ave are

f'l

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

rr;:~~"~

CONSTIUTlNTE H'fAIAM PORTELLA

f" CONSTITUINTE

pr;~~"~

MYRIAM PORTELLA

rY:C~
..

Art. - A área máxima de solo urbano cujo domínio
poderá ser detido por pesao f'Ls Lca ou jurídica, no nesec l"unic':j}io,
regillo metropol.ltana ou aglomeração urbana, será definido'
I - pelo Município, na sua esfera jurisdicional re
Il - pela Assembléia Legislativa, na reqí ãc net rcpolitana ou aglomeração urbana.
parágrafo - O dOlSPOSto neste artigo não se aplica
às pessoas jurídicas que adquirirem áreas urbanas c ....m fins estlec!f!
cos de ampliar ou instalar novas unidades prcout Ivas ou de serviços.
JUSTIFICATIVA

Há que se limitar a área máxima de solo urbano cujo domínio poderá ser detido por uma s6 pessoa rf s rca ou jurídica
Respeitando o princípio federativo. permitimos que a área máxima s~
ja definida pelo Município ou Estado, este na regHio metropolitana
ou aglomeração urbana e, aquele, na área de sua jurisdição.
Temos repetido Que a ocupação e uso do solo urbano
é a causa primeira de toda a Questão urbana AssiM, é imperativa a
l1.m1taç~o da propriedade do solo urbano, para eliminar um fator
de
esceeuraeae , ou seja, a utlllzaçSo de áreas urbanas como reserva de
Ds demais ecmpcnentes da ques t ãc urbana
decorrem
do mau uso e do abuso do direito de propriedade.

filOf!~~M

r.r----------UlfO"~I 'oe.~.O

pr'~'~;~

EMENDA MODIFICATIVA
"512DISPOSITIVO EHENDADDf""":A-rE-:ns

EMENDA HODIFICATIVA
5;l.j XXIII,
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~, X:eif, a

1:JQii;:~M

,12
substitua-se a palavra "urbanístico" pelo

Dê-se ao art. &2ll a reoaçãc seguinte:

termo

"urbano".

EM~NDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAP!TULO I

JUSTIFICATIVA

_12.

o direIto é urbano e não urbanístico.
Segundo Aurélio. urbano é "relativo ou pertencente
ti cidade: p.lanejamento u;-banoõ transportes,,-urbanos "
Para o mesmo dicionarista, urbanístico respeita a
urbanismo Que, por sua vez, s~gnlfica " o estudo sistematizado e i~
terdtsctprtnar da cidade e da ques tâo urbana •• "
Por tanto , direito urbano, e nãc urbanístico

Art.':'20. - Assegura-se a aqulsiç1:l0 do domínio àque
le que. nll:"o sendo proprietário urbano, detiver; posse, sem oposi:
çêc , há três anos, de área urbana contínua pública ou cr avaoa . A I.,!.
mitaçll:o física máxima será definida pelo Município
JUSTIr:-ICATIVA
A disposição do anteprojeto, nada acresce ao

InaMo
o constitui na ferramenta indispensável ao administrador munic1pal
para atuar com mais agilidade em favor das faixas de população
e
das áreas urbanas mais necessitadas da ação do poder público~
A nossa emenda procura enquadrar o oeucep i ãc urb.!!
no como medida do mais aboluto interesse scetat •

t-unento jurídico da propriedade. Não o inova, não o atualiza,

EMENDA lP00745-3
tONSTlTUINTE HVRIAM. PORTELL~'-----------;

tJ

pr'';~~'~

IlilQTi~'@
EMENDA MODIFICATIVA
OISPOSITI\tO EMENDADO:

do setor privado se age em desacordo com o Que exige
direito, o poder público não está acima da lei.
XV, b

Dê-se li. alínea b do inciso XV, do art.

te secaçêo ,

N1:Io se pode eliminar as áreas públicas do usucapiexigir
No estado de

ãc urbano. O Estado h~ de dar o exemplo. O Estado nada pode

4::Art.~,

r . r - - - - - - - - - - . u ,. I....""",,

ti a

,
seguin-

-,
b) a lei não poderá excluir da epr ecãaçãc da Poder
Judiciário nenhuma resãc a direito individual ou interesse ccretãvc.,

Evidentemente, praças, viadutos, parques nêc se in
cluem no usucap ãc urbano. Em primeiro lugar, a autoridade não per:
mltirá que alguém se instale em uma dessas áreas durante três anos.
.: Por outro lad~, nenhum juIz, com base na di~posiçlIo que se emenda,
usucap~rá nenhum beM pLibJ!co dessa natureza. A prOpOsiçll:o é
válida
.. para terrenos ocIosos.
í

r

Inclua-se onde couber, renurnerando se necessário:
Art. -

O transporte de massa é direito

eccnõntcc

e social do trabalhador e remuneração mdi ret a da esc-de-cera.
Art. - O transporte de massa será explorado pelo
poder público, sob regime de frota pública e operação privada pe!rm!
tida.
Art. - As empresas do setor urbano
ccnt r aufrãc
cc-a parcela de seus lucros para cobertura finànceira do Siste1l3, na
forma qu:. a lei complementar determinar.
í

JUSTIFICATIVA

o trãnsporte de massa é um dos mais sérios problemas enfrentados pelo trabalhador urbano. Não é uma qoest ãc isolada,
mas se associa a outras como baixos salários e uso do solo urbano.
o mau uso do solo urbano, sem a mínima ccns Ideraçfto com o interesse social, obriga as pcpujações carentes a
cada
vez mais se afastar dos locais pr6x1mos de sev trabalho, pela 'inpo~
sibilidade de, ar , construir uma r~stica morada ou pagar os
altos
alucuéis cobrados, levando-os ~ necessidade de, muitas veaea. tcear ,
valor.
Uma valorização geralmente conseguida através
de
melhorias realizadas pelos setores públicos na infra-estrutura urb.!
na. São investimentos públicos, financiados por recursos extraidos
da sociedade de um modo geral, que, em ~ltima análise vêm "favorece.!!
do o uso especulativo das terras urbanas no PaIs •

Assembléia Nacional Constituinte
dlarimente, mais de uma ccncuçãc demorada, desconfortável e
até o lQcal de trabalho, exaurindo, nisto, elevado percentual do seu
reduzido salário.

-Pelas caractedsticas de que se reveste o prcbteea

EMENDA lPOO752·6

tJ
f:

CONSTITUINTE MYRIAM
COHISSAO DE

sol1dadora do interesse social (tradiçi:!lo em nosso m re i tc constitucional) a que deve subordinar-se a ordem econômica.
Além dessa feiçZo, é necessário criar os mecanis-

JUSTIFICACAO

SISTE~~Tii'~ÇAO~'"UlCu,,,,,,

EHENDA ADITIVA
'l..V'
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 2!1,

E direito fundamental de todo bras i Ie.í ro o despoj;
to, o qual é indispensável li sua formação e ao desenvolvimento
de
suas qualidades físicas, psiquicas, sccãaas , fnt e Iec tuaxs e morais.

Tornando o transporte de massa remuneração andí reta da erãc-ce-cbra, as empresas do setor urbano per t í.cIpar ãc de sist!.
ma, contribuindo com parcela oriundá dos seus lucros para cobertura
financeira do sistema O objetivo desta disposiç1:lo é a redução dos
custos tarifários. Se as empresas desejam que seus empregados cheguem a tempo e hora para início das suas tarefas diárias, dever- colaborar para tal. Na medida em que se desenvolver um trahsporte de
eassa que permita a Icccmcçêc do trabalhador com mais rapidez e co.!:!.
farto, sem que ele tenha que subtrair horas do merecido sono repar.,!
eee , este trabalhador apresentar-se-á menos estressado, com
maior
disposiç1:lp para o trabalho,' daí, resul tando bene rfc rcs para a empr~
sal pelo maior produtividade do empregado
Assim, não se cria aqui, mai.s ônus pana a empresa,
eas se estabelece urna condição para melhor produbvidade e r ent am-.
lidade dela, ao prestar pequeno benefício ao seu empregado

rr,

Inclua-se, em seguida à palavra "Municípios"

afro!

••• e os responsáveis por atos de empreguismo

e nepE.

. se seguinte:

rnQS e instrumentos eficazes para sua e re t ívação ,
1\ medida que sobem assustadoramente as ta ri fas dos
transportes de massa, em percentuais superiores à e-.tevaçao dos sal!
rios, reduz-se absurdamente do trabalhador o acesso à saúde, habit~
çao, alimentação, vestuário, pelo maior dispêndio com transporte,
O meio eficaz para corrigir essa situação, é a racional transformação do sistema em vigor, modificando a organização
e prest.eçâc do serviço de transporte de massa, de modo a
tcrnã-Ic
mais ericiente a custos operacionais mais baixos, permitindo oferecer ao trabalhador serviço mais rápido, tarifas mais baixas, ajust~
das aos níveis de seus salários.
Uma das medidas imperativas é tornar o serviço de
transporte de massa permitido e não concedido ..
Nossa pretensão. com a presente- emenda, é transferIr a gesUlo do sistema de transporte de massa para o ~nlC!pio QJe,
para tanto, contará com frota pr6pria, permitindo sua operacionabdade à iniciativa privada. Esse sistema já funciona com êx r t.o notável em Curitiba.

oaj'

PORTE~~A

do transporte de massa, há que inclui-lo no texto constitucional c.f!,
110 direito econOmico e social do trabalhador. trens formando-o em r~

euneraçãc .indireta.
E dever nosso, de todos os constituintes, lmpnmir
li Carta Magna que ora elaboramos uma nova retçac , efetivamente ccn-

e

tismo, •••

EMENDA lP00755.1

tJ CONSTITUINTE JOSI:. QUEIROZ·~"·

JUSTIFICATIVA

Um dos males tradicionais, históricos, da vida brasi
leira é o clientelismo político, O empreguismo cc'n finalidade semp;;
eleitoreira.
• Recentemente vimos, pela tefevãsãc , a denúncia
es
ta;recedora do empreguismo público na sua mais ampla e vergonhosa e;
cala.
Em janeiro de 1986 vimos a situação que os primeiros
Prefeitos das capitais, eleitos após o arbítrio, enfrentaram em vir
tude do elevado número de acmí s sees realizadas pelos seus predecess;
rés
Convenhamos que é antipática e antipopular
a demis
são de servidores públicos, ainda que essas admissões tenham sido i;
regulares e desnecessárias Has, convenhamos também que é impossivel
administrar, principalmente quando se conta com recursos
escassos,
aplicando-os todos no pagamento de pessoal.
,
Assim é que, preocupados com as dificuldades que te
riam para pagar aos servidores e realizar as obras prometidas dura;
te a campanha, não viram entãc , os novos prefeitos, outra alternatl
va , senãc , dispensar aqueles contratados irregularmentE"
em desrei
peito à lei.
Agora, os Governadores empossados a 15 de março
u!
timo, emfrentam problema igual.

r=~';~"~

fu/'CfMJ
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ART.

m

Acrescente-se o §

'rt.

~

~

_

__,

13'G

Mt -

~b

ao Art. 1'M do anteprojeto:

)2

.

§ 312 - O Conselho ~acional de Cinema, disciplinará ás
atividades de cinema e video, normatização, controle e
fiscalização
no que se réfere a importação, produção; reprodução, comerciahzação,
permuta e exibição em todo o Territ6rJ.o Nacional

JUSTIFICACJl.O

E necessário que se atualize e ape-j'e çce as
poucas
normas que existem, 'ainda do Tenpo do Estado Novo, e regule atos e
tos novos criados pela tecnologia e pela complexidade e sofislJ.cação
dos mercados, sempr e , e prioritariamente, no interesse dos criadores
e prodJtores nac.ronaf s do cinema e vídeo.
í

ra

A experiência demonstra Que a proibição da lei elei
toral não é suficiente para conter o desmando. Os
governantes n;
meiam, promovem, reclassificam, transferem, fazem tudo que bem ente;;
dem, até mesmo nos períodos de proibiç:lo da Lei Eleitoral,pondo. dei
te modo, a administração pública a serviço dos candidatos do sover ,

•

no.
A proibição da lei alcança apenas os
beneficiados
que são d':.mitidos ou revertem li pcsfçãc anterior por ato do novo G.Q.
vecno,
O elemento ativo do desrespeito à lei _ o agente do
não sofre qualquer sanção.
Eis, a razão e objetivo de nossa Emenda
impor pena
problemas para
ao responsável pela desobediência à lei, e que cria
o seu sucessor, para, assim, quebrar a cadeia do empreguismo e, des
te modo, contribuir para saneamento das finaças e morahdade da adau,
nistração pública.
-

ato ilegal -

EMENDA ADITIVA
37'
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 6at.

Acrescente-se no Artigo

37t

~

do

anteprojeto, o se-

guinte § 22:

37~

Art. Mil - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMEND~ ADITIVA
DISPOSITIVO EMEN)ADO: CAPITULO I

§ 22 - A educação física constituirá disciplina obri
gat6ria nos horários normais em estabelecimentos de ensino.
-

EMENDA lP00753-41

Inclua-se,

t'

:fe couber, rerur.erando,

se necessário:

Art. - O Estado e o Município exercerão controle
sobre o uso do solo urbano para adoção de política habitacional, i!!!
plantação dos equipamentos sociais e infra-estrutura urbana, media..!!
te:
- estocagem e manutenção de terrenos destinados à hab Lt açân e equipamentos sociais urbanos;
11 - reserva de área de expansão da fronteira urbana, apropriadas pelo Município, pr;servando-a da especulação imobiliária!.- e
•
111 _ criaç:lo de fundo e delimitação de áreas esp!.
c!f1cas' para ccos t ruçãc de casas populares. e infra-estrutura urbana

[J CONSTlTUINTE MYRIAM

....

---,

PORTELLA

t0~~"~

JUSTIFICACAO

@Li;~M
..~,ft,..U,,,,,.oc:l0

A educação fisica tem por fina1J.dade o desenvolvimen
to integral do brasileiro como um ser autônomo, democrático e parti:
cípante, contribuindo para formação da cadadanfa ,

EMENDA MODInCATIVA
12DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~, XIII, c

Dê-se li alínea "c" do inciso XIII do art.

n.

e

a re-

dação seguinte:
c) as desapropriações urbanas serão pagas em dinebe.tro ou titulos da dfva da pública, conforme a Lea dateremar r
JUSTIFICATIVA

§ 12 _

Para assegurar a função social e

garantir

efetividade e eficácia ao exercfcfc de seus poderes, o
Município
disporá. dos seguintes instrumentos
a) desapropriação com imissão de posse Lmedaat.a]
b) edificação compulsória;
c) parcelamento compulsório de terrenos j
d) contribuição de melhoria,
• e) limitação ao uso e ocupação do solo urbano e r!!,
ral de interesse urbano i e
f) reserva de áreas para preservação.
§ 21/. _ As indenizações por cesaprcpmaçâc de im6veis destinados ao interesse soelal e urbanístico serão
limitados
ao valor médio declarado para ere to tributário nos últimos
cinco

Garantir pagamento à vista, em dinheJ.ro, para
as
desapropriações urbanas, é anular, na prática, o instituto da desapropriação, favorecer o particular em pr e juiac do social, do coletivo.
A alínea "c" contradiz a alínea "b", que determina
a subordinaçao da propriedade ao bem estar da sociedade Ora,
as
Prefeituras, carentes como são de recursos fimmceiros, sem
poder
pagar li vista, em dinheiro, as áreas nece ss a t adas de desapropnação,
jamais poderão efetivá-la, ficando prejudicada a realização dos seus
planos urbanIsticos e de ordenamento do solo urbano, e com prejuiaos gravíssimos para as populações urbanas mais carentes

í

Art. _

Ficam assegurados ao Estado e Municipio

o

direito de preferência para aquisição de terrenos urbanos.
Art. _ O Poder Legislativo no prazo de seis
meses, a contar da promulgação da Constituição, regulará o uso e ocupação do solo urbano, reservando ao Estado e Municipio o dâ r e a t o de
legislar supletivamente sobre a matéria.

r=';;~'~

filo~'à@
1.53
Dê-se ao § 12 do artigo 4.'50111 do Anteprojeto do Re Lat.c r
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação.
§ 12 - Considerar-se-á e1eito'0
candidato
que obtiver a mai cr aa abso l ut a dos votos, computados
da seguinte forma.
I - a cada Estado"Territorio e ao Distrito
Federe I ccr r esponder um índ':'ce e Ie i t or a I espcc I f.!.co ,
fixado pela Justiça E1eltoral', equivalente ao peso n~
nér Ico de sua bancada no seio da câmara dos nepvtaccs
II - aos votos atribu'::dos a cada candidsto,no
âmbLt.o da unidade federativa, será ap Lac auo o Indf ce
respecti ...o, de que trata o ít,em anterior, arcenceooc-se a votação indiviáua1 a se~ t.ct , lizada em nível n,!
clonal.
ã

EMENDA lP00754·2

(JCONSTITUINTE JOSE

L;;t~

QUEIROZ·u,o-

1§7!;~M
,C..... ,""""....~b

__,

JUSTIFICATIVA

A questão'urbana começa caro a oJupação e o uso do
solo urbano. Se este elemento da questão urbana ~ao for enfrentado
com decisão e coragem, nada será feito para solu~ão ou minimização
dos problemas urbanos
Nesta emenda oferecemos inS'trumentos para que o P.Q.
der públic9 possa realmente garantir o direito do homem urbano li c!
dade.

EMENDA lP00757·7
~inte JDsl IJOUnA

EMENDA MODIFICATIVA
11DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

»,

.

INCISO X.

O inciso X, do Art.
a ter a seguinte redação:

li

do

anteprojeto; passe

x _ O DESPORTO, O LAZER E A UTILIZAÇAO
DO TEHPO DISPON1VEL NO TRABALHO.

JUSTIF"ICAÇi\O

'a

CRIADORA

.

A novidade está em se atribuir, ao eleitorado de cada
Estado, uma ponderação eacec Ir rca equivalente ao peso numérico • da
respectiva bancada Junto à Cãmara dos Deputados ASSlm ecee é justo,
em termos de preservação do Estado r~deral, que haja eecaru smcs que
defendam os Estados menos populosos e economicamente nâf-s fracos, na
instituição parlanentar, justo tambem é que critérios análogos possam ser empregados na e Led ç ãn do representante primeiro da
unic~ade
de \todos os brasll eiras.

084

• Assembléia Nacional Constituinte

Como afirmou, com cropr r edeoe , o Senador Marco Maciel'j
o Brasil é uma nação multirregional, caracterizada por anp La dh::!rs,!.
dade de si tuações a nível regional e Int.r a-r-eqrcnaã Nosso cc-p r cs-r s
50 democrático consiste, nessas condições, eC"l ifl'pedlr a rcrwaçãc d;
hegemonias regionais e, consequentemente, a ccnscf acaeêc de depe,C'êl
eia econõeu..ca e política de regiões pe r r féricas as reçi ões cent r ai s
Na esteira desse pensanentc , acredi tarnos Que. se
processo de aper rerçcaeentc institucional do País passa nece s s ar re ~
mente pelo rcr tarec.ír-entc do s at ene federativo, o
est abej ec s ent c
do voto ponderado, segundo o naeer c de representantes ce s
diversas
unrdeces da União jlJnto a Câmara dos Deputados, ccnc i Lí er a "o r e sp e L
to à vontade soberana do povo com o propósito de r obus tec arsent.c" de
nossas instituições denocráticas
Ao adotar, para o Executivo, "algo ...ue .Ja se pratica
com êxito na escolha dos meeb rcs do Poder Legislativo Federal", e em
üut r as "importantes Federações do mundo", o que se cre tenoe nada 11'315
é do que a correta participação dos Estados, Territorios e DIstrito
Federal na eleição do mais elevado cargo da unrãc
.
A proposta para a qual encarecemos a a t enç ãn
ces t a
Asse-mbléia uac cnaí Constituinte, além de fortalecer "nosso sentIne.!:!
to de unroaqe nacional, forjado no transcurso de um denso t mer-er ao
hí.st crf co", visa ao aprimoramento do Estado Federal bras Jea rc , me.,
diante a per t Ic ípeçêc dos Estados, Territorios e Distrito r eoerur oe
srane Lr a Justa e ecuêntne , nas "deliberações da umãc e rIxação
dos
destinos do Pais".
í

JOSTIFICACA.O

Art.
- O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão ausentar-se do Pais sem oernu s sêc do Congresso

o

Nac rcna L, sob pena de perda do cargo.

Advento da República encontrou o Arquipélago de F'e_~
nando de Noronha destacado do t er r Lt.dr r o C1a P.rovinCl.a de ae rnenbucc
Porêm, antes mesmo da prol'lulgação da ConstitUIção de 24 de revere ar-o
de 1891, pelos Decretos de números 1 030 de llc de noveebrc de 1891,
o GO\ ernc Provisório da República cedeu as ilhas ao Estado de eernee.,
buco.

í

Veio o regime da Constituição de 1937 (o ar t co 6º
desta autoriza a União a "criar, no interesse da defesa naci~nal,
com partes desmembradas dos Estados, 'r er r i tõr rca-r eoer ar s«) a criação
do 'r err Lt.o r Lo Federal de Fernando de Noronha, desanexando as ilhas
daquele Estado. A data do instrumento legislativo utilizado _ o Deere to-j e I nO 4.102, de 2 de fevereiro de 19"2 _, em plena guerra ecn
dial, indica a motivação desse alo polHico.
í

Entendef"los que hoje não mais subsistem as razões determinantes da criação do Território. As exigências da defesa da
Pátria e do Hemisfério mudaram con os avanços da c rêncae e da t ecní ca
de nossos dias. O arquipelago não tem mais a importânCIa eu Lf t.ar e
estratégica Que detinha há Quarenta anos atrás

í

í

Das Atribuiçces do Presidente da ReoLb!:ca

Art
- Compete ao Presidente da Rep.:ib1ica,
fOrma c nos limites es tebeâec Idcs nesta CohstitUl.çao:

í

1 _ exercer, com o auxílio dos MinistroS de Estado, a
direção superior da aceunrs t raçãc reae rat ,
11 _ promover a e Lahnr aç ãc do Plano de qove rno , dos Pl.!
nos e Prograli'as Nacionais e aeqí cnaí s de deseovoj vfmenrc , e a proposta de orçamento, e subMetê-los
à apreciação do Congresso Nacional;
III _ iniciar o processo legislabvo na esfera de sua

j

Por estas razões impõe-se o retorno qc ~rquPélago ao
Estada de Perna!,!buco, conforme a emenda Que àpreSenlafTlcs.
""

competência;
IV _ sancionar, promulgar e fazer publ car as leis";
V _ vetar projeto de lei, parcial ou ret a reente , ou sE!.
11ci tar a reconsideração do Congresso Nacional;
VI _ expedir decretos e regulamento par-a fiel execução
das leis,
VII _ as seçar ar a unidade da ação govcrnDl"'ental,
VIII _ convocar extraordlnDriamente o Cong.esso Nüclonalj
í

EMENDA lP00760-7
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IX - comparecer pessoalmente ao Cons;:resso aac rcne j , por
ocasião da abertura da sessão Leqr s Iat.Ive , para a.
present.eçãc da me-nsagem expondo a sitwaç~o cc Pais
e indicando as providências Que julsas necessárias
X - enviar a proposta de orçasentc aa Coogresso Nacio-

Dê-se aos dispositivos do Capítulo 11 (Do E).ecutlVc)a
redação proposta com a presente emenoe .cce as suar e s sões e SlJl:stitu,f.
ções ne s t.a ceccerentes , renumer enco-os e ce demais

#J

Dê-se ao artigo ~ do Anteprojeto do Relator da
Comissão de sJstematjzaç~o a seguinte reda.çZo·

Capítulo II

Art. lclc6 _ Os Territórios de Rcr-a Ir-a e A;:-2pâ
são transformados em Estados Federados e o de r e rnan-,
do de Noronha rer ccrpcr eoc ao Estado de Pe r oannccc
mantidos os seus atuais lim~tes geogr5fIcos

00 Pode:- r;:xecuti vo

Do Presidente e do Vice_Pre:s1c:!erotê C!~" R'?D~~lic;

JUSTlfICAC~O

9nte

No momento, estamos

reecr-esencencc a crcocs ção ,
í

sca

forma de Emenda ao Anteproj~to do Relator dÕlo Comissão de Sisterr:tH.!,
çJlo.
A República enccnt rou o arquipélago de Fernando de ti~
~onha destacado do Território da província de Pernambuco
Pc r ée , an;
tes mesmo da promulgação da constituição de 24 de fevereiro de 1891,
pelos Decretos,de números 1.030, de 14 de novembro d'e 1690,
artigO'
22S. e 1.371, de 14 de fevereiro de 1691, o Governo Provisório da R!
pública cedeu as ilhas ao Estado de Pernee-eucc
•
Veio com o regiMe da Consti tuição de 1937 (o
artigo
6" desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa oec rcne
com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a cr Ia;
í

ç:io do Terrltórjo Federal de fernafldo de Noronha desanexando
as
ilhas do Eslado. A data do instrumento legIslativo utilizado - O De.
creto-lei nQ lc.l02, de 2 de fevereiro de 1942 _ em plena Cuerra ,",un_
dial, indica 2 motivação desses atos políticos A partir dai o Tern.
t6rio esteve sucessivamente sob a jurisdição do "'inistério do El'ércl
to, da Aeronáutica e do Estado Maior das Forças Armadas, sendo entã~
governado por militares. Recentemente o Governo federal envl.OU lI'ens,!
gem ao Congresso Nacional, pedindo a transferêncIa do arquIpelaoo pa
ra o Ministério do Interior.
t importante ressal tar Que os cidadãos do arq.zipé!ago
Já fazem parte do Colégio Eleitoral do Estado de pernambuco, o que
dispensa a consulta plebiscitária que se fizesse necessária.
Entendemos que hoje não mais subsistem as raz~es de _
terminantes para edstência do Territ6rio.
Desta forma, configura-se, com a Assembléia Nacional
Constituinte, c momento oportuno para sua reincorporação ao
Estado
de Pernambuco, conforme a proPDsta que apres·entemos.
Esta proposta foi anteriorMente apresentada sob forma
de sugestão, sendo na ocasião apoiada pelos seguintes Constituintes
Pernambucanos: Antonio farias, Cristina TaVares, Egídl.O ferreira Li_
lia .. Geraldo Melo, Gilson Machado, Gonzaga Patriola, Harlan Gadclhâ •
horácio FerraZ, Inocêncio Oliveira, Joaqul.l"l francl.sco, José
Carlos
Vasconcelos. José Jorge. José Mendonça Bezerra, José Tinoco.
Luiz
Freire, Mansueto de Lavor, Maurflio ferreira Lima, Nilson Gibson, l~.!.
valdo Machado, Osvaldo Coelho, Osvaldo Lima filho, Paulo Marques, Fi..!,
cardo Fiúza, Roberto Freire, Salatiel C'lrvalho, wilson Campos, Fer nando Bezerra Coelho e !-larco Maciel.

Art.
- O Preside
da Pepüt;lUca exerce o Poder EK='
C'lUVa, auxiliado pelos Ministros de és taco ••

01

Art
- Cabe ao Pres rceet.e da Rep':~!.!ca as suçurar
cut-cr rsent.c da Constituição e garantir a lJr;.!d=de e a Inceceooênc aa n,!
clonal, a integridade do território e o livre eee rc ícr c das rns t Ltu
ções democráticas
í-,

nulos.
§ li! _ Não alcançada a m:noria absoluta, far-se-a, de.!}

tro de 30 (trinta) dias, nova elel.ção, dlI'eta, a qual sc"'e"lte poder dO
concorrer os 2 (dois)candidatos mais votaCos, considerar-jo-se eleito
o Que obtiver maioria dos votos. excluídos os em branco e os nulos.

I

§ 2Q _ Se houver des,istência entre os I'la!s votados, c!!.
berá ao canêiidato ou candidatos com votaç~o subse::ju~r::e o direito de
disputa;; o 22 turno

§ Jil _ O candidato a

VlCe_~resIdente dE

Repubhca

con~

siderar_se_á eleito em virtude da eleição do Presidente com o qcal e~
tiver registrado.
Art.

- O mandato do Dresidente e do Vice_Presider;te

da República é de 5 (dnco) anos, veeada a reeleiçãc
Art.

_ O Presidente e o Vice-Presidente da Republi-

ca tomarão posse em sessão do Congresso Nacional e, se este n~o estiver reunido, perante o SupreMO Tribunal feceral, prestando cOnt:'rCI"IS~
so nos seguintes. termos: "Prometo manter, defender e cUl'lpnr a Ccnst.!,
tuição da República, observar as suas leis, promover o bem geral
do
Brasil e sustentar-lhe a unHio, a l.ntegr.ldade e a independência
§ 12 - Se decorridos 30 (trinta) dias da data fill:iida
para a posse, o Presidente OIJ o Vl.ce-Presidente da Rej:lú:lica nõ:l tiver salvo motivo de força malor ou de doença, assurrido o cargo, este
será declarado vago pelo Congresso Nacional.

Art.
- Sub;>t~tui o Presidente, em case de impedimento, e sucede-lhe, no de vaga, o Vice_Presidente da República

XIX - manter relc:ções com os Eslados estrangeHos e acr!:,
ditar seus represe.,tantes diplo);;=.t.icQ5j
XX _ celebrar tratados, convenções e alOS internc:cionais, ad_referendum do Senado feceral,
XXl - declarar guerra, depois de autorizadc pelo Congre~
so Nacional, Ol.., sem previa autorizaçiio, no caso
de agressl:!a estrangeira cco.riC'a no intervalo cas
sessões legislativas,
XXII _ faze. a p~z, com autorizaçl;o ou ad-referendl.-"'l do
Congresso Nacional;
XXIlI _ decretar a mobilização nacl.onal, total ou parcialmente
XXIV _ decretar ã intervenção re::teral, ouv~do o Conselho
da República, e promove:- a sua execu:;!;o
XXV _ autorizar brasileiros a aceitar pet"lsão, emprego
ou Comissão de governo estrangeIro,
XXVI ~ decretar os estados de alerta, de calamidade e de
sítio, ouvido o Conselho da Republ ..ca, e sub"eter,
em 2lc horas, o ato ao Congresso Nacl.onal,
•
XXVII _ solicitar ao Congresso Nacional, ouvido o Conselho
da República, a decretação de estado de sítio, ou
decretá-lo, na fOI"ma estabelecida nesta ConstJlulçl;Oi
XXVIII _ determinar a

realizaç~o

do referendo, ol"vit::o o Con

selho d; Repúbllca, sobze prcpostas de

emen~as

-

constitucionais e de projetos de lei de iniciativa
do Congresso nacional Que visem a alterar a estrutura Ou afetem o equili~rl; das poderes,
-1{XIX - outorsar condecorações e distinções honorificas;
XXX _ conceder indulto ou graça,
XXXI _ exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo Único _ O Vice_PreSIdente, alel! de outras

tJconstítuJnte JosÉ MOURr,

Acrescente-se ao Capitulo das Disposições Trans:todas
.do Anteprojeto do Relaior da Comissão de Sistelratiza:;ão, o segUInte
artigo:
Att.

c

í

Art.
- O Presidente e o Vice-Presidente da R~publl.ca serão eleitos, simultâneamente, dentre brasileiros na I o r e s de
35
anos e no exercício dos direitos políticos, por sufrágio un.í ve r s a I di
reto e secreto, 90 (noventa) dias antes do término do mandato prCSIc:!_n_
cia.,l, por maioria absoluta de votos não cooput aoos os em branco e toS

§ 22 - Se não ocorrer a posse do Presicer'lte não fica
prejudicada" a do Vice-Presidente
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nal;
XI - prestar anualmente ao Congresso r.acrcoe r as contas
relativas ao exercício aot cr i cr , eer.t.rc ele 60 (se~
sent.e I dias da abertura da sessão legislativa;
XII _ apresentar semestralmente ao Congress.c I.acional r!:,
latorios sobre a execoçãc do Plano de GC/erno;
XIII - exercer o comando euor eec das forças t.rr-adas;
XIV _ nonear , apé s aprovação do eeoecc r ece r ar , os /oIini.!,
tros do supreec Tribunal Federal, do Tribl..nal
de
Contas da União, dos r r rbunai s scper cr es , o Proc.!:!
raoc r-üer aí da República e os chefes de e-Lss.ãc dlplomalica de caráter pernanente,
XV _ nce-ear os juIzes dos Tribunais r eoerat s e o Consu..!.
tor-üer-ej da Repúbllca,
XVI _ nomear os Governadores de Territorlcs;
XVII _ dispor sobre a estrutura e rune oner-entc da administração federal, prover e extil"guir os cargos p~
blicos, na forma coe dispuser a leI,
XVIII ~ convoca-r e presidir o Conselho da República, bem
como indicar 3 (dois) de seus ncebrcs ,

_ Fica extinto o atual Território federà! de

fernando de Nor:lOlla sendo suà área ;eincorporada ao Estado de Perna.!:

atrJ.buiçães Que lhe forem conferidas em lei comple,:;',ent<ir. auxiliará
c PreSIdente. sempre Que for por ele convocado pera 1ll,lS.sões especiais
Art.
- Em caso de impedimento do Pres.dente e do
Vice-Presidente ou vacsncia dos respectl.vos càrgcs, serão suceSSIvamente chamados ao exercIci'o l1a Presid§ncla o Presldel'Jte da Câmara dos
Deputados, o Presidente do Senado federal e o Presidente do Supremo
Trinunal Federal.
Art.

_ Vaga(\do os cargos de Presidente e

VIce~

PreSIdente, rar-se-d eleJção 60 (sessl!nta) dlas depols de abl?fta a
última vaga, e os eleitos iniciar§o novo pedodo de 5 (cinco) aflos

Art.
- Pos iniciativa de 2/10 e o voto da maiorla
de seus membros, poderá a Câmara dos Deputados aprovar moção de censu
ra, aó Plano de Governo, ate·5 ~(cinco) dias êi'?ÓS a sua apresentaç~o Parágrafo Único. Se a moção de censura figO for aprovada no prazo estabelecido neste arligo, sã podera ser rel"ovada apos um
período de seis rreses
Art.
- Decorridos seis Meses da apresentaç!óo do •
Plano de Governo, poderá a Câmara dos Deputados, por iniciativa de,
no mInico, 113 e pelo voto da maloria dos seus me~bros, aprovar moção
de censura a um ou mais Ministro de Estado

Assembléia Nacional Constituinte

Ademais, na campanha pelas diretas-ja, o povo mant res ;
tou sua pr edí eçãc pe Lc regime pres cenc e Lt s ta a exer-c lc do que já
ocorrera no p Leb r s c Lt n de 1963

§ 12 - A moção de censura implica a exoneração do 111_
n1s1.0 a que se referir

í

í

Do Conselt'o da República

§ 2g - A moção de censura serã apreciada 48 (quarenta
e oito) horas, no máximo, após sua apresentação, e a ce j Iber açêc 50_
• bre ela não ultrapassará o prazo de 3 (tres) dJ.8S

Art

_ O Conselho da nepéb rce é o crçêo supe r r o r

deste
Art.

í

A forma presidencialista de divisão dos Poderes. COIll a
Instituição de mecam smcs modernos de Int ereção e cc i ebcr açao entre
eles, representa rat.cr de aperfeiçoamento de nossa pratica pol!tica,
jurldica e constitucionaL

í

de consulta do Presidente da República e reúne-se sob a presldênc~a

§ 3Q - A moção de desconrfanç",. quanqc d r r r q r da a dQ_
terrlllnado Ministro de Estado, não importa excoer açãc dos oeoai s

e 085

_ O Conselho da República é composto pelos s!

guintes membros
I _ O Presidente e o vice_Presidente da República
11 _ O Presidente da Câmara dos Deputados.
111 _ O Presidente do Senado Federal,
IV _ O MInistro-Chefe do caome te Civil da Presid€.ncia

Art.
- O Senado Federal podera, dentro de 48 (quare~ta e alto) horas, por iniciativa de 1/3 e o voto da maioria de
seus membros, opor-se =8 moç~o de censura, to.rnamdo~a sem efeito

da Rcpublicaj

Parágrafo Único O alo do Senado Federa! pode r a se. te
jeitado pela maioria de 213 dos membros da Cârrara dos Deputados
-
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os líderes da maioria e da minoria da câme r e das
Deputados,
VI - os lideres da maioria e da minoria do seeece
Federalj
VII - seis cidadãos brasileaos natos, com mais de 35
anos, sendo dois indicadcs. pelo Pr e s Ldent e da ae,
pública. oo rs eleitos ce rc Senado Federal. oot s
eleitos pela Câmara dos üepct eccs , cem maocat.c ;::E
2 (dois) anos. vedada a recondução

Cr-"lS~"~ll~nte

José IJOURP

v _

Art.
- Aprovada moção de censura, deverá, dentro de
10 (cea) dias, ser apresentado novo Plano de Governo ou nome acc o
substi tuto do Ministro exonerado
Parágrafo Único. Não ceber Moção de desccnr ança , de~
tro do prazo de seis meses após o sua posse. contra o Hinistro de Estado a Que se refere este artigo.
ã

í

Art.
_ ~ vedada a iniciativa de mais de 2 (dl.oas)
moções de desconfiança duran-fé a mesma sessão Leq Ls La t rva ,

Subs-t!tuan-se no ar t t qc 1.33. as exoressües "Primeirtl1(:.n's::':'O" p-ir "!,r~s!cen::'e de Repúb_'ct:."

J'U 5 T

P. ecenãa

Art
_ Os membros do Conselho da Repub Li c a são et"_
possados pelo Presidente da República. que ores i o i rã as suas ses s êes
e poderá decidir os casos de empate. mesmo Qu'e sejam pr cocz rccs pelo
seu voto.

Parágrafo Único. Os s1gnatãrios de moção r eprobatcr a
í

• ou de desconfiança que não for aprovada não poderão apresentar outra
na mesma sessão legislativa.

Art.
_ O Conselho da República regulara, en Reg:._
mento próprio, o exercício e forma de suas et ivcdaces , pooeocc ser
pública ou não as suas reunIões
Art.

Da responsabilidade do Presidente da Recú!J! Ica

_ Compete ao Conselho da República p r enunc Lar-.

CZ:J:"'':.u~o

("~c

1

F' : C A C li; O'

p::"p"'s: ..

::~511'~::,

"lC~'

:- que t:'Z,tc De E ecut.tvc ,

nest tnccc e

r:'Cj1..... l r s

n:=es<:or~r'dr'S

=~1cç~-

:l,s r-ri "'-Cê'Cl\<:O"
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e-

...C po'('" q'Jê.~ ec =::7r.~S qve

<:5 ....~.,d-ncnt:;:., SF" as naanes c-ccscas r-en

Const't<"nCe JOSé MOUP.

rr;~'''''~.

\

-se sobre.
I

Art.
_ Sl:io cr rees de r-e spc-raab Lj dade os atos do
Presidente que atentaren contra a ccnet r tuiçã.o federal e. espec e r-,
mente:
I - a existência da união.
11 _ o livre exercic!o do Poder Legislativo, do Poder
JudicIário e dos Poderes const1tocionais dos as-,
tadosj
UI - o exercício dos direitos políticos. Ind l vIduar s e
sccf eLs j
IV _ a segurança do Pais;
V _ a probidade na administração.
VI _ a lei e r-çamen t ár La ,
VIl _ o cumprimento das leis e das decisões judicJais
í

_ conveniência da realização de r e t'e r endc

j

"

11 _ declaração de guerra a conclusão da paz.
III _ intervenção federal nos Estados,
IV - cecret açãc dos estados de alerta. de cal~mId:Jde e
de s f t Lo ,

í

"~n' sC=o"

SU~;,s~'';llz:n-se no
"P=es~denCe

po=

de

e= __ gc

-l11 à'i

e-peesaões

Repúb:~ea".

I

"p::t"'e.!.rC'~

JU5TIF!CA1tl't0

Parágrafo Único. Nas deliberações relativas ao inciso
II deste arti-go. tceaeãc assento no Conselho da aeccb i ca , com direito a palavra e voto, os Hinistros das Relações Exteriores, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. ou nas hipóteses dos mcr scs III e
IV o Ministro da Justiça.

I
I

J'!. ecendz r-za p=C'pcs~~ resu:'.te dequefas epeesercecas ao
C.!!.P!':tu!o :: que trate: 00 !;::recut.!.vo. not.!.ve pelc qJe' as r aaêes QJe
C'l.S "cncenentien sl1C" es eesnas expcseas COl!' releç?:!o 11:s ncd' ...tcsçees
dest:'.nncas ao c.!..t2dc Cepftub.

í

Disposições transi tórias
Parágrafo Único. Esses crimes serão oe r ír-í ccs ea, lei
especial. que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

Art.
_ As Constituições dos Estados acap tar-cse-êc ,
no prazo que a lei fixar, li disposições desta ConstituJ.ção.

Art.
- O Presidente. depois que a cêear a dos üepa;
• todos declarar procedente a acusação pelo voto de dois terços de seus
membros, aené submetido a julgamento perante o Sup r emn 'r r Lbuna I "eoeralo nos crimes comuns, ou perante o Senado r eoer ai , nos de resncnsabilidade
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I"

Ccns"

Cu~n'e

JOSé 'lOURA

Art.
_ A eleiça:o do sucessor do atual ares í.dente
da República realizar_se_á em 15 de novembro de 1989.
j24
Suprimen_se. do §1l1 de ert.!.go tú1;:5. as evceessees "e c
Pr!ne!.:oo-M.!.nistrc" :

Parágrafo ('jnico. As convenções partidárias Que escolhe
ra:o os candidatos à Presidência da República serão rea1J.zadas no pe-dado compreendido entre 23 de julho e 7 de agosto do mesmo ano.

parágrafo Único. Oeclerada procedente a ecuseçac , o
Presidente ficará suspenso de suas (unções.

JUST!F!CAcltO

JUSTIFICAÇAo

A emenda ora proposta visa uma maior oar t Icfcaçãc e
c.?ntrb}e pÇ.r parte do Poder LegIslativo 'com relação aos atos que emb~
ra da competência do Presidente da República, requerem. para a sua
maior legitimidade e o completo exercido dos principias democráticos
a presença efetiva db Parlamento.

Dos Hinistros de Estado
Art.

_ Os Ministros de Estado serão escolh.ldos de"

tre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos po1í7i
coso A lel disporá sobre a criaç~o. a estruturação e atribuição dos Hinistérios.

Tal desJ.derato se alcança com a manutenção de sistema
presidencialista, no qual. contando-se com um Legislativo forta!ecido nas suas atribuições e prerrogativas, fique assegurada a auton.omia. independente e harmônica. dos Poderes da Repúbllca.

Art
_ Compete ao ministro de Estado, além das
atribuições que as leis e a Constituição estabelecerem'

I

- exercer a orientação. coordenação e
6rg~os

supervls~" do~

e entidades da adIT,inistreçllo federal na

área de sua competên::1c:. e referendar os atos e
decretos assinados pelo Presid&nte dê Pepúb:,H::a.
11 - expedir instruçõe;; para a execução das ieis. de~ré
tos e regulaMentos.
III - apresentar ao Presldente da Republica relatcr ...c
anual dos serviços realizados no Mims t er_o,
IV - praticar os atos pertinentes às atribuiç5es Que
lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Pres_dente
da República;
V - comparecer perante o Semido Federal e a Câmara dos
Deputados, em Plenário ou nas Comissi3es. qUEndo
convocado ou por designação do PIE ~jdante da RéP.í_
blica

fi

I

Art.
_ Os Ministros de Estado, quando convocacos.
nrio podem recusar-se a comparecer perante o Cont;resso na::ional. o Se~
nado rederal, Csmara dos Deputados e suas Com;;.ssões, desde que a proposta de convocação seja aprovada por maioria absq"luta dos memryros do
Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, ou por 2/3 dos inte_
grantes da Coniss~o
ParlÍgrafo Único. Os MJnistrcs de Estado poderão

CQrpa~

récer à sessões das Comissões do Congresso nacional e de suas Casas.
com direito a palavra, nos termos do Regimento lnterno.

I
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tJ

A continuidade da ação administrativa, assegurada pela
atividade flscalizactora de um Parlamento dotado de meca .. .!.smos que lhe
propiciem estabelecer diretrizes eficazes e adequada co:-reç;;o de rumos, representa condição indispensâvel à estabilidade dos diversos
• setores da vida nacIonal.
Por outro lado, a extensão aos Estad::.s e ....micípJos.
do sistema parlamentarista acarretari3 graves dificultaces de ad"plação e desempenho das atividades locais, demandan:::lc_se p:oolongado
lapso de tempo para que a sua maturação e produção dos efeitos dl!:se_
jados A adoção do sistema exclusivamente no âmbito fedaral certall'ente criaria descompasso e di:>torções prejudicia-is ao relacionamento
entre a Federação, suas unidades e as I!sferas essenciais da sccJedade

pr;:~""'~

ConsC'tu'nte JOSé "OUP'

fDYY;;7ã!J

Sabe-se Que o Presidencial!sno. inslJ.tuido cem c regime federativo e republicano de 1891. assumiu. nas Const.1tulçãe!. dê
1934 e 1946, feições próprias ã realidade brasileira, r. Il'am..te .... ::;ão
desse sistema, aperfeiçoado e escoJ.mado dos defeitos q...f: 0:02 o ca_
racterizam. além de corresponder melhor à tradJção republicana bras.!,
leira. evita profunda alteração no desemi3enho das instJtuJçeeS nacio_
nais se adotada realidade distante da nossa experiência constitlJcio_
nal. a qual. quando intentada em época recente. não logrou. por diversas razões. sobreviver mais que alguns meses de eX1stênc ...s
Sob a égide da nova Consti tuição ora em elaboraç-i;o pe_
la Assembléia Naoional Constituinte, a solIdez e permanência dc:s Jnstituições se obterão, antes, pela ação integrada, hanrôr:I.!.ca e consequente. dos Poderes da República, di que pt::los riscos da instabJ1Jdade política. resultantes da alternância de gabinetes. que poderá tornar-se constante enquf,nto não eliminadas as fontes mais profun.das
das crises que afetam õ desenvolvimento da sociedade brasileira

Art.
- O Ministro de Estado assume. no setor que
lhe é confiado, a plena responsabilidade de seus atos e decisões e
responde perante o Presidente da República pela gestão 1::; sua p6sta

A emenda cea prcpos~~ resuã tan daquelas epresenteoas
ao Cao"~u!o ~! Q~~ t:<''.:.<? D~ Execu';'l'o. M('~!'lC per. que ' tos =p.ões
que as "uncenentan s110 as nesnas e-poeees ccn :'e~aç~(' l's nod!.f.!.ca
çêes cest ãnedes 2~ c~tedo Cap4'tul~.
-

p"3
Supr!ncl'I_se. do art'ga tflra<. !tem
do

1', as exp:ressê'es "cu

P=:'llC!rc_~·n!.s';ro".

JU5T!FrcAclto

p::esen~ades ao CCp'';u!~ ~~e~::d~r:~: ~~C~~:~:,;~:::I~~:~:~~~~:~: ~:2!
as :razões Cjl,'e es fund::'J:lentam são es l"eSlnes <>-p~s';as cc::!
caç~<>s dest{no:des 2.., c!tado Cap:.tulo
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tJ

Constitu!.nte JOSé MOURA.

:e~:çãr

.~"""-----------.

às mC't:" ...• _ .

rr;;~"'''~

pr;';';&J
tUlo"us"".. (l~

j20

Sup:r{r-en-se. do artigo 14.9, as expressões "ao Pr.!.me1ro_

JU~T!FTCACJtO

A eMende ro=e prcocs';" :eolJ '::.~,... c!t'que!as p.p::-esentê.ces ar
'
Cep!tu~(l ~~ que t.r~ta Cc Eyecut!.vc, mot~\'o pe~o que! es :~zões
Que
as ""mrenen~an sã~ as nesncs e"pes'.:.es ccn- :e!aç1!,c ~s rncd!"'~ cactj~s
dest.!nnc!as ao c!.tadc Cep!;-';llo.

l

086

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPOO766·6

fi
tJ

EMENDA lP00772-1
tJcons=·~.~ntc ,JOS!§ MOU?A

ConsO"u'nte JOSé MaU.'

.~U

cov-ssec o:: SlSTE~~~:~~~~~~/·"'··"i~

DE

..

"' '''''''"'',.----------,

'U'O"UI''',e';d

•

.12('

Sup=!.nan_se do pc:-ág=afo ünt cc de ar~!.gc 14-9, as Evpre.=:.

2.

" •• o

__,

.

!07

Su"'sti':.uan_se. no !.nc!.sc !'l: de <:.rtigo 109., as e-oreaeões "P=
M!.na oeee- ccr "P:-es~ C!~n:e ce Rep':;~:!.!.ce".

segu!.nte eeceção-

sües "cuv-dc n P::!ne!=o-lI,!.n:stro".

"VII! -. ap=eo!.ar anuevnente as contas

~/~o ...,io/.".e...

.

100

Dê-se ao ~nc!.sc V!.!.! do art~gc ~

..

S:SiEt'P-'U.Ç~O

r;e'=~_

do

Presãcer te de República, ben cano a execução d'1S PJ<'ncs de ccverncv,
JUST!F'!CACJlO

JUST!F!CAC~O

JUST!.FTCAcJiO
A enence o:,p prcocsee resulte> cequeã as eceesentar'es 20
Cep"tl'.:'C 'P! cue t:-et e co E}'ecut!.vo, nnt ãve pelo que!. as r eaões que
es "uncenentan sãc 2S Mesoas e"tpCS~2S ccn =f!laçP" ês wr-c"'~! ccçees
des~fn:,d<,s

ao c!.tac!c Cap!tu::'o.

EMENDA lP00767·4

fi
E

A enendc era propcsto :-esu~te deq.reves epres~n';.::ld-:s ao:
Cap.!t!.!!o !! que tr~ta De E"'ecut!.vc, Motivo peão qua! as r aaõ es QUo
as "uneanenecn szc ea ecsnes e-ccates cem re!eçt!o ês nor" C'!ceções
dest!.nadas ec citado Cap~tu!o.

Ao emende ora :::ropos~a res:..'.! ta decuc ' 2S âccescntacae
ao
C1P.!';...:!.C !! que trett: cc E~ecutiv~, nC"t!.vc pele CjJe:'. as r az ões que
as fl. -rcc-tant.an são as nesnas e-pescas cem re!.eçãe E-S r.'~d' C'!.c<'cces
des-:!'a";:'s ao citaco Ct:p!tU!C1.
•

Ccnse' tu!nte JOSé MOU"

COtl:SS~O

S_STE1:~:·:';/~~;~h'm

OI;:

...'u.o

"'' ".'' . . ,.====~~

EMENDA lPOO778-0

tJ Const.!tu~nte

EMENDA 1PO0773·9

(!J Cnnst'tu!.nte
JUSTTFTCACJl:O

r-oY'~WJ

' ..lOIi"n..... ~;:~

Dê-se ao } ncãsc T!! do

A emendr- 0=.. prnposte resuHp d"que:e.5 ecrr-senteces arCcp!':.ull:' !! oue t=ate de axecut.ívc , nutLvc ceãc que r as eeaees que
as "'unc!anentan são- r-s ne saas exccs tes ccn =e!açÊ!c 2S ncdi C'!cecees
r1est'nades ec c!.~cêc Cap~tu!o.

JOsé HOURA

F;;'~''''~

JOSé POUPA

a::t!g~ ~

5up='n2n_s., no !no'sc ! de .rt'gc

--,

e

"e c

Pr!n2'=o-n'n!.s::r~l1.

es excresvões

segtl~nte re"sç~"
JUSTIF'!CAc:~O

".l!! - -ccnceder 8uto:-!:::açi!o prévia paz-a
ausentae-aa dr Fa.!s",

Pres~c'ente ::!.. RCplíh!!ca

~.

A enenda cre prcpcst e eesut ta rteqvefes ececseneeces
Cpp!~!.!l c :: que t:-ll.ta de Exccút~ .. c , (]c~!ve ce.;c qu:,>' as ecaeee

JU5T!F!C.ccJ!:O

EMfNDA lP00768-2

!'!

ConsEtu'nte JOSé MOUR'

f!l

CO"-SS'O DE SCSTE"AT:z'r'D

..

fUl

.

[Si';;z;J

a / iU' . " oca ; .Io

supe-nan-se , de !' 12 do
da Pr·l"ei.=o_H~n~st=c!"

so!.~c!.~eçilc

mC'd'f!.c"cr'cc;'

Q;:."~

'~UU'~'C~""'UJ/.""u ,~,i~

.".-

as i":Jm:!anenti'c sãc es nesnas e-pcsees ccn r-et açãn às
dest.!.neC'2s ao c!.tado cae-ec:.e.

ee
que

122
2:!'~igc

f24', 2S expcessees t'pc=

EMENDA lPOO779·8

fi

0-:
L....!:. ,'''''-

Const!.tuinte JOSé HaURA

JUST!F!CAr.ll:o

r;r--------u,,"'.,,"",,',------

P enendc oee prcpt'lstt" =?SU' tz rloql.!e:'.C5 e;:=es"''ltrct r-s n..
qUE: tretc Do El':ccu~!.vo. n"t'''C! pe t c qU?!. 2S raaecs que
as C'l.!ntf<'l"'ental'" s ãr- .. s nasmas es-pcsee s cor. re':?çl[oz ês m=r'C'icaçe'ec;
clest'neC'es ac c!.te~- Cep!.tu!.o.

•

Cpp~tu~c 1'"

S!.!p=!..Mal'l-Se, ne
da Câme:-s".

EJI'IENDA lP00769-1

!i

12 do art!.go

U

fÇJ';~

Fr:-".rr_

JUST!FICAC~O

A ~ ~<::"p-cp~s::a =,:s:J1ta daquelas ..p:-esentaC'as PC C=~~".1·",
:: Gl,e ~:-e"a dc F.wpcut!.vc, nc~!."(" pe!.c c:;_ft' 2S ::"2"oes :::rJe <::s f.m _
-f"'1cnt:!'1 si!c as n~snf'S s"':J('s~ac; COM rel<::.ç~(" às r:r::l· ...!c?ç~es t' .. .!:t!~
laefas a~ c i t2dc Cap!t·.,: c..
.

Suhst!.tUr'M-se, nc 'ne!.s:: VI CO 2rt!.vc 1JC'}l., <'5 ewr=e _
'·Prcs!.den::" (Ia peça·....:'.'ca..

"Pr!.n~·rc_M!.n'_s';.rc" po=

P enendc. ora ~rl"pcs~a resl.!'.t::!. deq:Je'r-s "pres!lntsc';:,s ao
CflP"tJ"= :. que trata dI') E~ectl::!.v~, tlct! .·c pele que' as rs.:::i:'i~s que
as C'un~rnenten S~!l cs mesm2S e wpast2s cc"': =e!.E'çã.C' 2S m~c'!Nc2ções
dest!.noi'c1es 20 c!.tcdo cep(';.!.J!o.

A enenca eec prcpcst.e resu!. ';.a daQue 1 as 2j:reser:i:.":>s
ac Cep!tu~[" 21 que treta Do Exec...~!.vo, tt::t!.vo pe~C' QJ2! as :-.;rces
que as func!~nte.JII silo e5 l'IeStta5 expostas COI'l re!.~çi!!:':J às nC::::!'i"!.;'1çlles
destinadas ao ci t<::.do Cap!.tulr..

JUST::F!Co.Cjl"O

i!'Z

EMENDA lP00780-1

f'l

EMENDA lPO0775-5

tJ Constltu!.n';.e

e=;';~

Cons"tu'nOe JOSé "OURA

..:J

Cr C;;-;';zs7J

F;i;~7ãiJ

.".-

_,

,u,,""""'''~.

lC"O""".. "'.~.a

,33

Su~st~tuan_se. nc art!.go \':WI:. as eyp=pssces "P='re':rD_
W n~s';.=o" por "P:-es!.dente d? Repúb!.~ce".

,cc

p~essões

rr;;:~""'~

Constitu!nte José MOURA

JOSé MOURA
.".-

EMENDA lP00770·4

fl

"[1:;

p;;r~'''' -----:J

tJConst! tu!.n:e "'Osé MOUR,C"

5sõe::

j7A

Supr!man_se. co art!.gCl ta<J.. e s e-oressees

Sup:oiMrm_se. etc !noz!.so V!! tfo c'tacc 2rt!.Ql"> fil9,
"e do P=!oe'.ro-I.l!.n!.strc".

JUST!FICAcJiO

i07

saes

JUST:::F!CtlCJl:O

Subst i tuen-se, nc inc!.so !V, do art, go ~, as exp:res"Através de Pr-incirc-Min!.stro" por 'Preside"lte da Repú':!!.!.c<!."

JUST!F!CACJiO

A enemfe ore. propost.2 =e5111::a rlnque:'.as ep=esent.ac'as aC'
Cap.!tu!.o :! que t.ril~e de Eyecutt.voj mc::!.vc pelo qua! as r::z1'les q:Je
AS i"\'nr'cl:1!lntal" si!.C' é'S nesl'I::'S e,-p"'st<'s ccn re!.eçi!.-; es I"'C'ct'i"Zc ..ç::-es
dest' nc.clas e::: o' t.2dc Cap""tu!.o.

EJI'IENDA lP00776-3

EMENDA lPO0771-2

fJ Const.!.';.!.J{n::c JOSé

Q;~""~

MOUR'l,
.~'.'.'a/CO"'$IAO"""''''"'O

(Bc':!'n:s~o c':.; S:STE~';''''~Z''C~C

5upr"l'I<!n-<;p. no '.nc!.so

~TT

PYV';'0j

j07
d::. .-..:t'gc IGii

JUST!F'!CAC1iO

CaJ:~t'..!'"

RS

P emenda 0=2 :::=~post.e =esul ~a deq:Je~:;s ill=:resenta~as a'"
-- quI." ~rc.:e rir Er~c'.!t'vc, r:nt!vr' pe::'c ql.'e' <'s rr-l"es qoe·
silo ?S ngsm:.s e"'~C's~es cc., =e't'çi!c às ncd'C'!.c?çe:~s

C'~'ndanentan

des~'nzc'E's

?I"'

c't~C!r

cep!t'J!.C'.

Ao el:lend<, era proposta resu!. ta ~2que!.<'s <,p::esent,,-~as
ac Cap!tu!c :! que t.ra';.e 0':1 E-:.ecut!.vo, l:\ot!..'Jtl ?e:!.o quõ.:!. as !a.~es
oue ns i"un~al'lent<'r S~l" as tteSl'las eypost?S c"'n :re!. .. çi'C' ?S nc~:C'!ca_
çi'ie5 dest'n"cas ao citaco Cap"tule

A el'lenc!:? 0::6 p::cposte res!..!:'ta daquelas epr~s"'l~<'cas ?~
Càp!.:ul0 !: que ";=a';e Dc E"'f'C~';:vo, I'Ict!.v- l:'e:'.- q'~a!. as re.:5:.;s
q..'e
as fun::'~nentan s!1c as nesras e"'pcstes COCl re12ç~o es 1'I:Jc!'i"!ceçces C'~~
t.'nadas ac cit~~C' Cap"~l.!lc,

t:cons::{tu'n~e JOSé

'"

',.

- ---

.....

--,

I-ICUPA

l:

Constituinte JOSé MOURP

rr;y'.'(I~

t'

CO\ITSS1:D OE

5upr'non-d., neS 'nc!sos ! e !V de 2="00

S:::STE;~";·:"~~~~~M,"".O."'"

____,

m-----------'UT.'~""'r':.;;:.

~slles nÇ Pr~ne!.ro-M!.n~st=on.

EMENDA lPO0781-0

cr;;~""J

tgJ.

es

e'p=e~

nS

Su'lst!.tuaf'_se, no § 2.2 d:) ar';.~go tGt1-, as e wpress1:íes
"Pr!.ne' ta_IH n!.stro" po:- "Pres!.dente de Pepúbl!.ca r •

.J U S.l ! F' ! C A C Jt O

JUST!F!CACJtO

A el:lend~ 0= .. p=npcstc =sst.:'.:'e c'.quc':"s ep=es!''ltr''cz ao::
Cap~:':.!'~ !: Cjue tr2.:'e dr' E"'ecu:'!.vc, I"':!t!.',:: p~:'[" qu~' rz rF"';';~s
q~e
os ftln~"n2ntfOn sftc <'s nesl:l~~ e"pl"s::es ccn re!eç~o ~s o~c'!."'!.:::açi'iesc!e~
tinedes <to citado Csp!tu.!.c.

A emende ere p:-oposte resu!te d2quelas <,p=esentadas ao
Cap!:u.!.o !: que t~ete Do Execut!.vo, nct!.vc pe!c que! 25 rPz~es que
2S "'unc'é'nentem s!o 2S mesttas erpostas- COM =e!.aç~c ~s Mod! f!.caç('lps
c!est!.nades ao c!tado Cap!.tulo. •

Assembléia NacionalConstituinte e 087
Capítulo lU

EMENDA lP00782·8

f:J

Coos",u!"'. José MOURA

TtJTO(lun ..... ç i D ~ ~

SUbS~!tu2J!l_se.

no

~

artigO~'

Acrescer no

_

2rt~gc ;~.

o dl.rel.to de

111 de
as e"p=essões
"Pr~Me·=c_"'!.n!.s';r("l1 per "P=es.'.den':.e de Repu1:t2:'ca".

contas da União e ao Poder Judicláno será entregue em dutJdl:_~I"O I
até o vigésimo dia de cada mês, representando um doze avos
tb
respectiva despesa total fixada no orçamento fiscal de cada ano ,
inclusive creditos suplementares e especiais.

Educação e CulLura

Da

opção da

"e apu t

!", a expressão

" r e s pe r t ad c

JUSTIFICI\TIV';

fall1!ll.a"

'2.<:Ü'"

A nova redação proposta para o artigo

!:a)

visa opcraclg.

nalizar eficientemente sua ep í.caçao
Com a r-coação originCll, o Poder Execullvo não
disp..!!
ria, na época, dos recursos financeiros a serem entregues às- e~
í

JU5T!FTCAClto

t1dades públicas nomeadas.
Alél'l disso, caso os Eslados possuíssem estes recursos,
estes flc<Jrlam~ sem movimentaçlJo, em detrimento da carência
de

.JUSTIFICAÇÃO

o

A emenda cee pxopcat a resulte dequefes encesent edcs 20
CC!Jl',;v!C" :1 que treta 00 execut svc , no:~vc pe Lo qual as r az ões qce
as ...- mcnnenten sI!'" as nesnes e-pcatas CCl'l\ re!aç~'J 25 ncc" f'caç1:les

,

Estado democrãtlco deve e e s p e r e a r as crenças, ecnvc eç Se e

.

outros setores ou invcstlrnentos
Na nova proposta, o pr aac de entrega de recursos, reg!!.
Lar La o seu fluxo de rc ma que nuc haveria a sua falta para
as

e fl-Iosofl.1l ed u c a c r on a as da famíll.a, não lhe impondo uma l.n<:;trução
em Choque com

destinadas ao c- t adc Ce.p!:':.ulc.

seus p r a nc'Ip a e s , pc a s een s e s e u r d a c e a t c naturãl

dos

ent dcdc s põut Icae nomeados
í

p ad s

a escolha da I!ducação que pt:et'fllde para s e u s fllhos

EMENDA lP00786·1

!"

EMENDA lP00783·6

til

Er:':~~'~

~~

SENADOR LEOPOLDO PERES

SENAOOR llAURO IiENEVIDES

~----------lCrplj"nlt""~;;o-----------~
Dê-8e ao ítem II do a2't. ~~ ào Anteprojeto de Const1.'t.l:.çãc~ G.
8sgu'/.onte 2'eda~ão~ e.::::purganci'o-sc os '/.onC1.S08 ~ e k c os pará[l'!'a fos 1.9 B 29 do mesmo
EMENDA ADITIVA

12.

DISPOSITIVO E!iENDADO AO ART

n II -

•

~~~~ "tS2'ÇOS~

oJ.,*"::<:'''••",

'~'~'~ICO....

l:::J

escolhidos pelo conoree eo l'ac1.o -

COHISS.:tD
DE SISTEI1ATTZACJ\O

{itb PARAGRAFO 4g

. ,....",...,.--======~====~

"'

~~
p~

Inclua-se ao art. 68 do Anteprojeto o seguinte

• Suprima-se o § 1" d9 artigo

rágraf'o:

2.'l4
~

do Anteprojeto

JUS'l'IPICACÃO

Parágrafo 4g - A fim de corrigir cesequt t Ibr-rce

l.nterr!:.

gionais e tornar efe'tivo o principio de eo Lddar-a e dade , será

tulao um furi'oo de compensação destinado à Reglão cuja renda per

ca

à média nacional.

pi ta seja inferior

JUSTIFICATIVA

Não tem sentido que 0f} m1-nistros do Tl'ibunaZ de Con-

constl

tas da !Jnr-âo - ó7'{/ão encazozoeqado do cont;rD'Le a.xcarno - se,JQm 8S00 lh ...dos pelo conçroe eo /l'ac'l.onal sem os at;ributos de v1.tal.ici~àa':e
que 1.hes assegU2'a a independência para exercer-

COM

o imposto incidente sobre prestação de
serviços é um tributo que, na sua cabrança, exige g=ande dispêndio

~

l.senção a

de recursos financeiros

A sociedade brasileira precisa tornar- efetiva sua

do anteprojeto, visando separar a destinação, a rtIve I de "consumi
dor final", implica, para efetuar controle,num maior d.í spênm o de

solidE.
d i v da

r-Iedade às r-egiões menos f'avor-ecidas do pais, resgatando a

í

Ainda mais, a prestação de serviço,

secular que a Nação tem em relação às populações dessas ár-eas.
dessas

entre
a produção e o consumidor final, é pratlcaela em sua quase tol:::lid,!
de a nível de consumidor finaLEx hotel.cinema,clInicas,edJc<1,;do,ctc
A manutenção do disposto no § 11! do aE.
tigo 281 implica em que os Estados e DF trabalharão apenas para a
arrecadação dos l'IunIcípios,uma vez que estes receberão 50%(clnque.!!.
ta por cento} da arrecadação bruta,sem nenhuma deunc sa
FlnaUzando,o rn spcs tc no inciso IIr,do
prcfn1ado artigo,contempla, com bas t nnt.e justiça,a r epar t Ição
da
areccadacüo do tributo incidente sobre a p ccaracnc de serviço po rn
os munIcípio!>. nct c -s e que o nr-rccntua ele 25'::(vintc e cinco
por
centoj Inc tue sobre a a r r ccutlnção bruta dd'c;te tributo,nbo d,~dll~ido
._ILJl..n.rr ro1n rio ('("·:lL!l!!..-.!:.~.rerrontro i]_!.,t!,.!.!:.~nnl"!"olro f" :lrl~~....!rtl~hn......

s.2

faixas geográficas, de que são exemplo'.;) • No!:

te e o Nordeste, através da dinamização das r-e spec t i c as economias,
apr-ove Lt amen t o de suas riquezas e coneeqi, ente r-edução das dls~add~
i

des de renda hoje existentes.
Os desequllibr-io intra e interregionais de renda no

EMENDA ADITIVA

Pais

título

continuam alarmantes, eternizando os contrastes e acentuando o <"ubdesenvolvimento e as mazelas. sociais como a fome e a miséria.
que

IX

DA ORDEM SOCIAL'

í

desfavorecem milhares de br-aaf fe r ros,

Capítulo UI
Da Educação e Cultura

Ac:rescer ao ar!:

EMENDA lPOO784-4

f!l

p:r;,:;;"'~

U 'U

SI.','l/lDOIl LEOPOLDO PEIlES

~ eeee parâgrafo segundo,o seguinte

"I 29 - A família t.em o dircl.to de educar os fl.lhos,de acordo CCl!' S(!US

EMENDA lP00791·7

valores e prlnc:!p1.0s de vida, c de escolher a l.nst:1.tuição educaclC:nal

['OI

~';u;;J

,JUSTIFICAÇÃO

Constitui dJ.tel.to natur3l da f<1lJl!li::l educar os filhos segundo

EMENDA SUflRESSIVA

.!

EMENDA ADITIVA

convu:çQes, crenças, prl.nc:!pios e anseios, utlluando-sem cscctu que lI:elho'r

TItulo IX

tender a esses objetlvos. Ao Estado eempcee a r-es pcns ab a.Ladade de prOpOrCH:Jn'1r-

Suprlma~se

JUSTIfICATIVA

Capítulo 111
Da Educação e Cultura

,

,8~

art. llIS'6 os

Acrescer ao
UI 29 -

se:guintes paragl:"âfos 29

O sistl!ll1a d c bolsas de

Q

estudo não e a r a e r e r

repasse de verbas piiblJ.cas para entid,ades p r a v a d a s

39
i

:

ea
de

ensino,"
"5

IUlo/~","",,;io-----------.

39 - O v3lor das' bolsas !:erã~coll1o parãll1c!:ro,o custo

dI! enSl.no

de

O Pal'agl'afo 19 do Art'/.ogo

igual' n!vel de qualidade ofereel.do

-

passa a tel' a s[minte

Artigog~

1/
••••••••
§ Z9 - As atividades de po'hciamento ostensivo serão ea:ol'cia·as peLas
potto:ias mititares ;m conjunto com as gual'das 01.V'l.S."

.JUSTIFICAÇÃO

estudo constitul- ajuda ao aluno

não 30 estabelecimento de

~q

~

redação.

tnbelecill1eneo es~atal congênere.

A bolsa de

~9.

o inciso V do artigo 2:690 do Anteprojeto

lhe os eefcs e condiçQe:s para isso.

sec i.a t

ensino. Vedar-se o Sl.Stema de

r;,~~;;"~

CoooLituioLe Jose OUTRO

de. sua preferêncla. fi

tr7"~7d

Da Ordclll.

di

rercnt.e da circulação de mercadorias, que tem varias etapas

Essa proposta insere-se na necessidade de eeccper-ecâc
cio-econômica

2.~

A proposta ccnt roa no § 11! do artlgo2S

e1.evada m1.ssâo f1-scal1-aadol"'a.

Ó dispositivo ora atacado, data ~, é, na essência,
matérIa infra-constitucional. Por isso, a rreu sentir,
deverá
ser remetida para a. legislação complementar
Não bastasse isso, no mérito, entendo que seria catas
trófico e absolutamente prejudicial ao povo b r a s Lj e Lr-c a quebt;
do privilégio de que desfruta hoje, processualmente, a
razanda
Pública, com o qual lhe é permitido melhor defender os
interes
ses do Erário Público. para que, com o produto dc~se
trabnlh~
num tel'lpo maior, seja possível, de um lado, a cobrünça do impos
to devido e, de outro, com ele, seja possível efetivar-se os
i~
vestimentas reclnmados pela Nação ."
-

JUSTIFICAÇÃO
bolsas

Não é justo que se impeça os Bstai::::s 80 !}utl'1.to Fcdel'at de organ't.2arem suas gual'das c'/.oV'1os~que tantos e tão rcZelantes se,::
V1.ÇO$ prestara"~ no passado~ã manutenção da ol'dem públ1.ca.

discrlml.na o estudante pobre que tl-ca com opção da ascola publ!
ea ou SOll1 arternativa onde esta n3'o eXl::tl.r.

EMENDA lP00792·5
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l!1 DEPUTADO JOSE DUTRA
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EMENDA HOOIFICATIVA/SUPRESSIVA

3b':f..

• Modifique-se a redaçãC!;odgo art. ~ do Anteprojeto,pela seguinte,s.!,!

EMENDA lPOO785·2

!"

F3:;;'~

SENADOR LEOPOLDO PERES

,.urPN"""'~~~i"

-1-

..,.ptl"".N.:=l;.

prlmindo-se o artigo

'HM'."'C.~

CO'IISS1io De SIsn:11ATIZf\Ç1tO

IUtO"U'''tIC'~;:''_---------J

Wi·~!IYJ
_

EtlENDA t10DIFICATIVA

2."'15

Modifique-se nova redação ao artigo

~

do anteprojeto.

EHEIlDA ADITIVA
Título IX
Da

Or~e\ll

Social

"-'l!/'

ART. ~ -O nu:narárlo correspondente às dotações destina
nados à êãmar-a dos Deputados; ao Senado Federal, ao Trlbunol d;

I

,

~.

"Art. ~ _ O aproveitumento dos potenciais de energia
hidráulica e a pesquisa e a lavra de rocu!,
sos e Jazidas minerais somente poderão ser
efetuadas per empresCls nacionais, f'\ed''Jn':e
autorização ou concessão da União,na forlia
da lei, que regulará as condição::. espccifi
cas quando essas atividades se desenvolve~
rem em faba de fronteira ou em terras I!!.
dJ:ganas e não poderão ser trans fer idas ser.!
prévia anuência do poder concedentc."

~

• Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICnTIVA

JUSnnCATIVA

o artigo

30~
~

I

na forma ea que se

o dispositivo em questão na rem-a em que está redacIona
do, permite aflorar a incerteza na mente CIos cmpr e.eãr rcs que er;
tivaram Inves t Inentos nas reglões do país que pr ccc rc rcnen ince;;
tivos fiscais, na medida em que esses mcent rvos , quanoc da
ava
llaç~o pelo Poder LegIslatIvo competente. possam sofrer qualquQ.;
arranhão

enco,!!

tl'~ redacionndo, permite que as empresas estrangeiras efetivam" o

aproveitamento dos potenciais de energia hj dréu.l í ca e a lavra
de
jazidas minerais", desde que essa atividade se desenvolva fora das
"fA]J(J\S DE FRONTEIRA".

Essa atuação da CmprQSB estra ngc1ra,que
embora constituída lcga-lmcntc no pe Is , com registro nacional c que

pode ter lOm1 do canj t.at social

im

poder de estrangeiros, coofllta

Nessa linha de raciocínio, verifica-se Que o dispos1t!
vo sob enfoque pode ae rar sérios problemas e mesmo cr ejut acs Jrr!!,
paraver s parn esses regiões que ces rrut.ae de incentivos
fiscais
e, por vra de ccnsequénc a , resultem prejudicados os seus objctl
vov fundamentais, que consistem na recocac das di spar dcdcs rcgi.2naf s re nível de dt:se~volvimento econômico, com sérias
repc.rcu~
sões no processe nacIonal de ceeeovcj vrwcntc ,

com a norma contida no artigo ~. quo ecns rccre o cnpllal eslra.!!
gelro cano ~~ CClllPI EI'oCU'rI\R do dCs;h0!Vlmcnto econômico 0":1.2-

naJ, já Que, fora das áreas de fronteira, ela (empresa estrangeira)
seria uma concorrente em potencial da empresa nacional
Ademais, importa ainda sublinhar que es
se conflito se torna mais latente. na medida en que o artigo
co;
51dera 05 ':recursos minerais do subecf c'' como bens da uní ãc e, po;
isso, merece a edição de norma constitucional que proteja, ar-p Lamen
te, a empresa nacional.
-

í

í

Quotidianamente, as agências de ampr enaa t runana-,
ercnef s noticiam novas propostas de oesereaoe-vcc
mu!!,
dial pelas super-potências Enquanto os diplc'Ilatas
Chefes de as taeo caceonan-se em morosas t r at at rvas
e
démarches protocolares, a população mundial cresce ver
tIglnosamente (B6 nilhiJes de indivíduos por ano), pr;
jetancc-ec no une 2 000 à cifra mirabolante de 11
-Jhões de acres humanos rameI Icos e enrcrwcs , concentr;
dos, em sua csenqcccr o maioria, nos car s es perlferico;

bl

ou operários que continuado mourejando diuturname"lte
a troco de salários de fome, a fim de exportar
cada
vez mais capi tais (juros, spreads, ae rv iças ce dividas
e amortizações', lucros. royaltres, dJ.videndos,bonifI_
cações. etc em suma, os cr ccutcs da cnz ena do
ca
pital financeiro internacional) e insumos (ee t er i es =prlmasJ para as economias centrais onde estilio sedia _
das as multinacionais.

W

Não pode, data venia, no caso

vertente,

o capital estrangeiro atuar senão em caráter complementar ao dese!!,
volvllllento nacional Nada tenho contra c capital estrangeiro,
mas
ele só deve atuar como associado minoritário nos el'1preenéinentcs m!
nefrcs , como proponho através desta emenda, para que, desse n-ooc ,
possa participar pecuniariamente na eccncmfe nacional, mc.ius I ve com
os avanços tecnológicos·externos,mas sem esmagar o capital nacãcne t ,

~

A vista dessas colocações é que sugiro, com a presente
emenda, a inclusão, no texto sob enfoque, da expr es.sac "!JCSSl\LV/\
DOS OS CONCEDIDOS POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÃO". como mecani;
/110 de tr-anqcj j Iaaçêo aos empresários já radicados nessas
area;
antes re rer Icas e, ao mesmo tempo, submeter à ave r teçac do poderLegislativo competente as ccncessües de incentl{vos cu Icut rcs be
nefIcias fiscais que~se efetivarem na vigência da nova
• cart;
magna~

consoa~te dados fornecidos pela FAO COrganiza.;ão
das Nações Unidas para a Agricultura e a Allmenta;ão),
"AproxImadamente 500 milhões de pessoas, ou seja, um
oitavo da população mundial. padecem de desnu::riçãc '
grave. Estas pessoas sofrem f time porque a orccucao ee
alimentos é insuficiente, a dlstrlh.dçgo é p:e...ãn:. '
e, teabén , porque, sendo pobres, não d.ls>Jõem de ee zcs
para ccepr ar ou produzir o nec es sa r Ic para a.l.í men
_
t.ar-c se , "t , .. ) "Os par ses mais pobres dependem ;J1J.ncl
palmente das receitas de exportaçllo de orccvtca agrr
colas.cujos pr-eços mundiais ca Lr am extraorolfl:lriarn~n=
te nos \iltimos anna , As parcas divisas t:;ue obtêm 5]0
neces sãr-Jns para comprar bens cs eenc ar e , taIs
petróleo e Lnaumo s agrícolas ~omo fertilizantes,
1.
quinaria e peças de rcocs cão Por outro lada,
t.ül'l
bém sDo obrigados a importar alimentos pa ru abastece;
as suas populações e,. crescimento, especJalmcmll1 nus.
lonas urbanas ..
í

IIlIPõe-se , pois, como forma de er-pr e s t ar
lll~lor abrangência aos princípios constitucionais. que a
at Ivaoade
'de mineraç:io seja tratada uniformemente em todo o território nac:f2,
nat , remetendo-se para a lei complementar ou ordinária, o estabelE,
éimenl;o de normais circunstanciais recomendadas para cada caso.

í

CON5Tl1"UINTE UlOURICO PINTO

r:r------- .~..I.I~/"~I'J.·I ••• '~..,J,.~
coarssao DE

SISTE:~IAT1ZA'Ç.ttO

'I
E: exatamente por~~o J~~o que,através da
presente emenda, procuro juntar os artigos ~ e ~ do anteprojeto,
numa s6 redação, que se me apresenta como mai::. técnrca , mat s lógica
e mais comp~eensi{('~ além de eliminar o confUto ora exj s t cnt e com
os artigos ~ e :;fOO o do adequá-lo às r.tna.t Icaces quo con$uIti1m os
interesses da Naç1:io

Inclua-se no anteprojeto de texto ccns t i tuc i coar ,
na parte relativa às OrSp05~ções Gerais e Transitó
ri:o., os seguintes dispositivos:
Art L..':~ Fica extinta a asccj,e Superior de Guerra
Em seu. lugar. é cr eca a Escola Super-ior de uer es a da
Pa2:. do Meio Ambiente e dos Oi rei tos Hurn:anQS

Em sua monografia «cccpereçsc Internacional"
.:lOS!:: MARCOS NOGUE:IRA VIANA revela que os gastos mUi
lares em 19BO'atingiram a US$ 1 ml1hão por ninuto Em
19B}, os gastos militares alcançaran a c1 rra astron,ê.
ruca de US$ 800 bUhões , s·uperior ao total da dívida externa dos países em desenvoivimento

í

A Escola SuperJor de Defesa da »ae ,
do
Meio Ambiente e dos Direitos Hunano s terá p ar flnal!d,!
de a promoção da amizade. da co Labo r açãc e sclidar;ed~
de entre os povos do mundo, em seus esforços es- de"'eS2
da paz, do meio ambiente e dos dIreitos nunancs
+la
reallzaçao dos seus fins, a Escola sup<::r1cr de Oefesa'
da Paz. do Meio Ambiente e dos DireItos Humanos
co!!,
gregará todas as assoc1<H;ões e entidades cong~,..eres, a
fim de somar forças em defesa da vida e da natureza ,
empreendendo todos os esforços em apoio às in!ciat! las
nacionais e internacIonais, partlcularner,te ca Org3r::!:,2.
çSo da Nações Unidas(ONU), contra a corrida aZ'l'laMenti.§.
ta e a polItlca bellcista do complexo industrial-mIlitar a serviço do capital financeiro internacional, da
dcstrulç~o da miséria e da mot:te l\ Escalo. SupCtlo::- '
de Defesa ~a Paz, do Meio Amblcnte e dos Direitos
H~
lflanOS pronoverd pesquisas, semináriOS e cursos reguln~es para poclristas, ecologistns e humanlstns
que
§ 1" _

EMENDA lPOO793-3

tu constituinte JOSE omRA

Emenda supress:l.va para adequação
D).SPOS1tJ.VO Emendado' Art:

çâo:

~ol

~

O Art:tgo ~ do Anteprojeto passa a ter a seguJ.nte redE.
,!:>o=l
llART. ~ _ O aproveJ.tamento dos potenciaJ.s de
energ1a
h:tdráu11ca e a lavra de Jaziaas n1ner31.S s,2
mente poderão ser efetuadas por Dl"lpreSas ~
c10nais "

propagarão a sua concepção de vidõ<C'j'Ieltanschaung) de
defesa da paz, do melO ambiente e dOS dHellcs
h~
manos em todos os segmentos da socl:!dade.

JUS'tIF:rCA~

3q.
O Artigo :39:::3, corno consta do AnteprOJeto,
perm1t1ndo,
por eXClusão, a atuação da empresa estranç;e:lra, ou seJa, aquela que
embora legalMente constJ.tuJ.da no ?ais. pode ter 100~b do cap1ta1
50
cJ.a1 e., poder de estrangeJ.ros, conf11ta com a norna do art1g0
308~
que dá ao cap1ta1 estrangeJ.ro o caráter de agente COr.tole-e'lt3.!"
do
dcsenvo1v1mrmto cconô;;:;.co.

A~t~:~f}i~Od~U::~~~ ~~~~~~o~:t:~C~:~~sb:;l~e~:).~n:~~. ::~~

n1dos pelo
cedores, portanto, de regra de caráter permanente através da const.~
tU1ção,
•
Há, aSS1m, a necessldade de adequação d~le-rt1go em caE
sa. Prlme::t.I'O, porque a permanece: a regra do ArtJ.go 3:1-3, o. capJ.ti)l
cstrangt:nro ap11cado na exploraçao de um beftl clefln:lclo, a n1vc1
de
constltulÇão, (,':O"l!~ BEU DA uNli\O, não estará atuo!lndo em c"lr9.ter
com
p1cnentar (Art. 3.t, do Anteprojeto, comb1nado com o Art zaa,
do
AnteprOJeto) •
•
Segundo, porque. tlO atual' como assoc1ado m1nor1tár'1o .nos
cmpreend1mcnto~ M1nC1rOG, cano propõe esta emcnda, ao cap1ta1 c..!.rran
geiro, estar-sQ,-á comp1emCnt<lndo a eCOnOn1o!l n<'l.c10nal, com o aporte,
além do cap2tal. pura c sl.mp1cs:mcnta. que/no f1nal é l.ntl'l.ra.ment.c t'!,
patrJ.ado, dos avançOS tecnológicos e ....per1"llentados em outras ;Jarlcs
do mundo, além de não perl'i\3.tJ.:t' a an1qu:l.lação do capl. tal soc1al
na
mineração pela força do cap1.tal estranse1ro.
~or

estas razões, Just1fl.ca-se a aprovação da

pr<!se'1te

emenda.

Constiluinte JOSr DUTRA

r.r

lrlTer.u....'•• ~Io,-----------~

Ef.ll!NDA HOOIFICATIVA
Uad!r!ql.le-se a redação do artigo
~

§ ljQ - A mesma lei supletiva criará disc!pl.!na di
d<itico'-pedagog~ca com conteúdo tenatico-ideo!='gico d;
defesa da paz. do me.i>o ambiente e doS direitos hu.,anos
a ser implantada em todos os níveis e graus do sistena
nacional de eetucaçã:J.

ffit! d.o Anteprojeto
JUSTH-ICACM

~q

"Al\i.

§ )R _ lei complementar regulamentará a
orgãnização e funcionamento do Conselho flacional de
O~
fesa da Paz, do Heio Ambiente e dos Direi tos liumonoS
e da Escola Superior de Deresa da paz, do Melo /l.nbfente e dos DIreItos Humanos. JnstItuIndo runcJo especlal para sua manutençiJo. sem prejuIzo da Imediata e
sumária incorporll-ç~o ao seu palrimónio dos hens
e

efeitos econõmico_f:ínant:eiros que integram presente'ile!!.
te o acervo da Escola Superior de Guerra, do Servlço '
Nacional de Informações (SNI) e de toda a rede de org,!
nlzações do aparelho policial-mlli tar de repress;!o
à
liberdade e aos direJ.tos do homem e do cldad1;o.

EMENDA lPOO794-1

[J

§ 2R _ A Escola Superior de Defesa da Paz,
do
Heio A.mb1ente e dos Direitas Humanos será l'Ia<':.ida ç~
lo Conselho NacIonal de Defesa O'a Paz, do Me!.o ~mb!
ente e dos Direi tos Humanos integradO por represen tal"ltes do Ministério das Relações E:<teriores(!tamar,!
ty),Conselho de Reitores das Univers~dades srasIlei:ra para o Progresso da Ciência(SepC) Asscc16Ç~0 er!,
siIeira de Imprensa (ABI), Conferênc1Õ1 Nacionsl dos'
8ispos do Bras:tl{CNBB), Congresso tlac10n:;;l, )'lnlstério Público, Concilio de Igrejas'Evangelícas do Er.§.
si1, Confederaçtl:es Nacionais de Trabalhado:,es, Ce"s~
lho de Oefesa da Paz (CONDEPAZ), socIedade &r3s.1elra de Defesa da Ecologia e do Meio AMbiente, Conse lho de Defesa dos Oireitos da Pessea Humana,<ilem de
Qutra~ sociedades civis afins

_ D1sposlção legal que conceda insenção O.J

o~

tra beneficio fiscal, ressalvados os concedido~ p~r prozo certo e
sob condição, terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legislativo
eompetent~. nQS term;s do dlspésto em lei complementar"

Cresce a cada dia o anseio dos pov~s pel;; paz; ao
mesmo tempo, avulta a esperança das nações na conJura_
çi!o da ameaça do holocausto termo_nuclear

De acordo com dados da ONU, os gas tos cc-n a saõ
de pública no mundo não atingiram a 60% dos d Lapên =dias totais com armamentos,

Constata-se que os gastos militares mondc.a Ls
crescem à: razão de 2~ ao ano A década de 80 e s t e as
sistlnda a elevaçlIo dos investimentos mJ.litares
u1
trapassaram os PNBs (produtos nacIona.ls brut:ls) da;
nações. t, com o aumento crescente de inporta;ão de
armas pelos países do Terceiro I-lundo que, pa.alela _
.t1ente, s~o os que possue'll os maiores déflc!ts nos '
respectivos balanços de paganentoo;;- .... erifica_se
que
eles estl10 gastando mais em armas do que em al1men _

tos.

Conrorme pUblicação da aflU. o total da capacíd,2,
de destrutIva do arsenal nuclear mundIal "e de cell\ '
milhões de bombas de Hlro:dma, ou o equivalente
tJ'1!:s toneladas de TNT para cada homem, mulher ou
'
crianço do planeta" A co(lclusiJo inexorável é a de '
que o arsenaJ nuclear estocado pelos membros
do
clube atômico POd~ arrO/sar fi".lcilmcnte toda
a
popu1açao da teu'-;- Como já perguntado, "Se o pentág.5!.,
no tem a capacidade de matar cada soviético no mínimo
vInte vezes e vice-versa para os generals russos,lJ u a 1
a lógica de se acusar o adversário de tentar C1esequllJ.brar a paridade entre os d01S países? Se os amerlc,!
nos consegl.oirem. depois de prolongadas oascui'SãS
e
custo;os investitllentos, aumentar sua capaclda:::<!
de
matar cada soviét1co de 20 para 25 vezes, Moscou
fI
caria Mais em perigo do que antes?"
A humani,:,ade não pode e não deve permitir a ecl.Q.
s~o de um novo conflSto bélico mundial. Se tal ocore~
se. a vida desapareceria do planeta Cumprir-5e-ia ,
então, a professia do Armagedon •• ,
Somente a desmilitarizaçilio global das nações P.Q
derá salvar a humanidade da hecatOMbe termo-nuclear e
da aoto-destruição pela fome e doenças
Urge darmos o exemplo de corajosa generosidade '
ao Mundo, dando inícia imediatamente ao nossa proces~
so de desmilitarização e assunção de postur<l mais co,!!
sentânea com a nossa indole pacifica e hospItaleira O
prilllciro passo sera a inserção di1 norma propostll
na
nova Constituição, em seguid<l. a sua regulalllcntaç:\O e
realizaç110 prática, col"ltribuindo, assim, p,lra mudar I
radicalmente a mentaildade de certos setoros mil !ta ..
r1stas c belicl~tas ou. mesmo, armamcntist:1s ou negocistas. Por esle modo, t:starl:!mos dando incstitrl<.lvcl l
contribulçiJo à causa da vida e da paz, em 5uma, à causa
da humanidade. De outro lado, adotando a nossa posl;~o,
estaremos contrlbu.1ndo decisivamente para a implantaç~o
em nossa paIs de autênt1co Estado de Direito democrátl-

co.
CoaI efeito.
"As forças Armadas Brasileiras, no decorrer
da
hlstó/ia. e, principalmente, nos últill'os vinte anOS, f.5!.,
ralh crescentemente acumulando privilégios oue trans"'orman os civis em. t:ld<:ldãos de sgunda' classe. Esses pd 'ilégios podem ser resumidos em três categorias: pr!"lléglos judiciais, prS,vilegios pecuniários e privilégl c s '
tributários". ( SloaERTO ARHAlmO RAI!,OS OE AGUgR , in" OS
MILITARES E: A CONSíITUIçno", Edi tora AI fa.Or'esa) ~
corroborando o entendImento, aquele autor disco r -

re:

Assembléia Nacional Constituinte

"ora, a primeira desvinculação Que deve ser feita'

é a das Forças Armadas com a segurança nacional De

." Artigo

~

rtEMENDA lPO0802·6 rmcí'

- Os atums nrcfes so'res adiuntos. do nuadr-c das m s t r
tUicócs de ens mo suner-Ior-, dos sistemas cf rc a aa s de ensino roúbl1=co, f:LC31'l claSSlflcados no nível de nrofessor t r tu l a'r e nas s an
o
ccnsta.tut r quadro s'un Lemerrr a'r-es com todos os da r e tos e vantnten;
da -car-re.r'ra , sendo ex't an t.o s estes caTJ(:OS a ned rda que vae-rr-ee ,

ce r

to modo, toda atividade de ce reae é una atividade
ae
tutela. de segurança. Porém, no caso do Brasil e de ou
t.rcs países da fl.mé1' ice latina. a expressão segunmça r:;
clonal está vinculada a um certo tipo de pensamento

CPh5tHu1.nte

M

í

i

fl

J;\lstificativa.

deo16g1co. Que e z tnne o Brasil externamente da seguranç;
nacional, COmo já vivemos, é ditatorial, scc t e r La e 1m
pede a possibilidade da emerüenc ra de uma democracia r;
al no pais. A Segurança f.lilclonal se é que podemos
chi
Illá...l a assim, já que a palavra nação está sujeita

CD:115Silo"

I

(Ç7~';;;;:;)

lU.10/.ntl"u~io

i'J

",,3
RediJa-se eeaam, § 2'. do art. eee
§ 2' - O- 'Banco Cent.ral. do Bras~l poderá comI' rar e vender
títulos de erm s sêo do TeSOuro Nac:J.onal, apenas para regular
oferta de moeda ou • taxa de JU;os.

A emenda ob-íe t íva a t.ande r- ao nr rnc Im,c da Ls cn oma a , iI'medlndo
a
dâ s cr-amâna câo ln]UstlfJ.cável entre o umãc e o, estados mc-brC's .~.,
mntér13 de ens ano oficial. dascr mmecão nue contr-ar-xa a sl.st:e,,5t1:.
co do eneenrcj e eo ,

interpretaçães diversas - é responsabilidade das J.l,.!

Justl.fl.Catl\7j3j-

tltuições civis. Forças Armadas num sistema democrá-

tico têm a runçãc da defesa da Pátria, e a obrigaçll!o
de serem obedientes à lei. aepet Iraos , obedientes
à
lei. pois elas não sito um pseuococoe r moderador que
palra no translegal. Parece que o cbcofut r srtc
já
morreu com as »evoãucees burguesas, sendo impossi
veã revrve-ac, com novo suje to .«
"Olr-se:'Ia que, no Brasil, por suas eacec Ia s
'
circunstâncias hIstóricas, as Forças Armadas tive=an
e têm necessidade de Intervir na ordem poHtlca. Nós
dIríamos justamente o contrárJo: pelo fato de voca ç:l'o Inrervencrcnt s t;e , as Forças Armadas têm condenado O pcvc brasUeiro ao infantilismo, à ocs s íb ILí oé
de de arreneeao e ao atrelamento aos modos mais re,!
clonárlos de conceber o polltico e o humano "
A ext Inçãc da Escola Supe r-Ln r de Guerra,prIncipal receptáculo e cn ruscr ua ideologia da seçor ançe '
national, alienante da no s aa soberania, tepõe-ee
1:1
ecnsc êncIa democrática e patriótica do nosso povo
A eriaçllOl em seu lugar 1 da Escola Superior de Oefesa da Pa~, do Heio Ambiente e dos Direitos Humanos'
resgatará a nossa integridade c identidade naeio naf s , restaurando as nossas t redt cacs pacf flstas

EMENDA lPOO799·2

fi
f'J

í

í

i!l

I

Constituinte Huro' Nane Leão

§ 2' - O J.tetn pretende que o Banco Central 5 Ó possa
operar com títulos do cescurc l!.!:! com o obJe'tJ.vo de regUlar
a. oCer'ta de moeda ou a cexa de Juros.
eeeeeoee-ee que o Banco Central não possa manter e s toque de
papé).s ao Governo, f~nanc:t.ando o defJ.c:t.t púbh,co.
Como está no texto, o espírl. to segllJ.do f'll. o d e ~ 
~ a compra ta vend~ de títulos para aquele hm (re guIar
lllOeãa e Juros}. MAS N'ÃO E''{CLUrR a compra e venda. pa-co, cucros
fins, l.hclusl.ve fl.nancJ.ar o tesouro
o~ se cololj=a a restrJ.ção ";"PE-::AS PARA.
ou se prol.be
de vez, Já qUQ para regular moeda e juros o Banco C entrai
ut~ll.za títulos pról'rios.

rr;~t:J,

J Fi'l~':;:J:

n.~ ....,tI~U""".;o/."'=."'.,;"

Comissão de Sis'tema tJ.::açâo
7nl.0v'I"IC.~io

EMENDA NDDIFICATrvA
DISPOSITIVO E'IENDADO

."",

1.3>'-\

artif'o lSS

O artigo ".. do ant errroj eto nassa a ter o s e au Irrt e redação

z."~

""" -

Os membros do l>linis terlo píib Lacc , 505 OU31S se
mc snas ~aran"C1.as e
vedacões consti tuc cnaas , venc men tos e van tne ens dos J:laQlst.r2,
dcs , ben como pa'r-Id ade s dos r-emnes , nreva s t os nesta Cons t a tu.!.
do
çâc , de 'PTovimento inicial de ca-r re rru , com a narr íc ínacâc
poder ~Tudiclãr],o e da Ordem dos Aêvcnedos do Br-as ã L, nronecãc ,
remoção. d.lsponibJ.lJ.dade e aTlosentador13. com 05 orvãcs iudlclnrlCs

," Artigo

assenur-e Lndçp cndênc aa -suncaonaj, , terão as
í

í

hospi t c e I ras ,

089'

r-r;;'~."':J

,

'CIO OLIVr.IRl\

Drw·~I~;;.:·;;:~I~,~;,~~

•

cc.t'resnondehtes" •

EMENDA lPOO803-4

~

í

1\
JUSTIFfCt..fÃO

-.

A emenda v su anr arac'rar a dis!,OSlç.âo, sob o asne c tn r edac ronat ,
e compatlbil1zã-la com o sistema adotado ~~ºut:ras prescrições
seus narã"ro.Ç'os) •
análogas do t.e .....t.o do ant.e,·,.rt;)let.o( a1"tillo
í

EMENDA lP00797·6
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EMENDA SUPRESSIVA

Supl"'1mam~le

os §§

10 e 29 do artigo

'G

~

é!---'="""-""--'====------- cr;;;;--z7

·
r
!

Com~ssão

I-

de 5isten3t1Z3dio

-

-

:"''''"''':''.'''

E~IENOA SUPRESSIVA
({~
DISPOSITIVO E'IE~DADO' Artlr,o .lt::q:6"

supr-Inan-se do ArtlPo

432-

m,

EMENDA lP00800·0
tJDEPUTAOJ

A materla é de regulanentação da
a organização municipal. •
•

NATAL

-

~

U.I./Jv'lf."c.~h

'EMENDA ADITIVA
••
~~
DISPosITIVO EMENDADa INCISO IV 00 ARTIGO ~
RI.
Acrescente-se à.parte final do inciso IV do artigo fá§, apóS a p~

I

'lavra "carreiras" a seguinte e'tpressão:
• IV _ ••••••• carreiras, "ressalvadas as atividades que per
peculiaridade exijam Regime Jur.ídlco pruprlo"_

JUSTIFICAf"ÃO

Os ex-Presidentes da Renúblic:a e ex-Governadores de
Estado, pela relcvancla das f'uncões que desenncr.ha:ran. não ri!:,
vem estar su,eltos a nroblcmas õe SObre\l\'ênCla nem denêndentes
de terceiros nara solicltar emnrepos ou funcões.

• JUSTIflCP.ÇJ\O

Como exemplo de atividade peculiar podemOS citar o

d~ Polícia Federal.

Deparbl'lento

EHEI1DA SUPRESSIVA

•

O prestígio que hoje desfruta

a PolIcia rederDl deve-se, em gr8!.!,

fruto de un Regina J.!:!
rldico rigoroso, diferenciado dos demais servidores públicos
,
O policial federal, pela naturezt:\ do serviço que executa,
está
mais e:cposto ao poder econômico e cortuptor do crime organizado
Um Regime Jurídico independente garante a Manutenção de credIbilidade e respeitabilidade do órgão, vez que possibilita forma de se10ção e recrutamento próprio.., acompanhamento da vJ.da funcional,
difIcultando sobr'7maneira a prática da corrupç~o.
_
P. ativlrlade policial requer de SI"US integra.ntes tenpo intcg!'al e
dedicação exclr..tslva st'm horârio de início ou térl'lino de uma opf'ré!.ção ou
investigação, obrlgrmdc, às vezes, a continuidade dos trabalhos pOl" dias s!!glJldos, sem direito ao descanso no per Iodo do almoço, à polt.e
em finaIs de semana e fcriados, o que não ocorre com os demaIS ~crvido_

de parte, à idoneidade moral de seus lritegrantes,

EMENDA lP00796-8
fBCONSTITUIr..-rE ULDURICO
l?comssno De

lei que disponha sobre

as seP"Ulntes e:.::nreSsões

" dos ex-Presldentes da Repúbllca, ex-Governadores
óe Esta.do".

If

JO~O

PINT·~··"

SrSTEHA~~~~;~~~'''l.'me."'''I.

~

t

Dê-se ao artigo
inciso lII, letra b, do Anteprojeto da
Comlsslio de sistematização a seguJ.nte redação :
nb) sUo privativas de brasi~eirCls natos as c:andidilturas para
os cargos de Presidente da República, Governador de Estado l! Senado F.!!!,
derai."

Supdma-se o fnciso lU, e li

q<
~1

.2'13
do artIgo

2::lB~

JUStificativa
A InstItui~ão do Tl'lposto d;G'~endas a varejO de merc..adorias" Gol.!.
de com o dispositiVO contido no an. ~ deste Anteprojeto

De outra forma, InstitUir-se dOIS Impostos sobre uma mesr.a

oper!!,.

ção, tal como a Circulação de mercadorias. causará um estrangulamento do

S$

tor, submetendo-o a um verdadeiro confiSCO

res civis da União.

JUSTIFICAÇAO.
Os cargos nlencado$ são preenchidos por eleições majoritárl.a
e representam a expressão maLs: eloqOente da soberan.l.a nacion.:ll exerclta da pelo Poder Legislativo e Executivo. E HUnO GRAtlOC A DOSE DE SOBE
RANIA CONTICA NO EXERCICIO DO PODER PELO PRESIDENTE Dr.:REPtJOLlCA, Go- 1
VERNADOR DE EST1\Oa E SENADOR.
Contrariamente, a eleiçlIo para ti Câmara de Oeputados obJ:ldece
ao çrItério da proporcionalidade, estando a soberania próprIa do Poder
Legislativo, diluida em doses homeopáticas entre oS mernbroS da Càmara

J

I1

Federal.
Finalmente, Cumpre salientar que o Estado brasilfuro vem amp1t.Jndo c estreitando as t:elaçõe~ com os países de lingun pol"lugucsa, I I
tendo flrmado tratados de reclproc,l.dadc em matéria de clctadanla, entrei
o quais avulta o E~tatuto da Igualdade que atribui dJ.reJ.to~ c1vl.s c PE.
l!tlcos a cJ.dadJos dos Estados sIgnatários.
1\ restrlçno, poiS, é odS.o~a, impondo-se a sua supressão.

r.T-_~

7uT"'l~n"'~.~io'

JUSTIFICAçnO

t'J

viços e interesses da União
As jazidas no subsolo são bens da União qUe tem relevante in-:
teresse que essas riqueza!. permaneçam no País e não sejan contraban-:
deadas para o exterior ou desviadas ilegall"1ente ao comércio clandestl I

SENADOR BUro ~ArOLE';O
.~cw;,.,.,uv,

•• I.'~".e.v'ul.

no.

Comlssão de C;l$tematnacão
7

:EMENDA NODIFICATIVA

DISPO~ITIV(l
O

ENE'W.\DD

ar'tl.~O ~

uZToIJv....,C.eio

Art:it2'o~

do <ln'tcpro,l e'to nassa a te:r a sepul.nte redacão

_

Suprima-se, do inciso I, do artigo ~: a expressã.o: "Re§.
salvada a cobrança de taxas pela utilização de vias conservadas p~
lo Poder Público to •
Apos a supressão sugerida o Inciso terá a seguinte
•

n

I

_ Estabelecer limitações ao tráfego de

meio de tributos
A competência da Polída Federal eM cOl'lhater o contrabando ou
descaminho de ou}o e pedras preciosas, exer~~-3do, po:rtanto, ti polícia
de min",s, está contida no item I do artigo ~ do substitutivo, quando se refere -à apuração de infrações penais em detrimento de bens,sel.

EMENDA lPO0798·4

~S!E~

~1

-EMENDA SUPRESSI'lA
21·';:'
DISPOSITIVO E~,ENOAOO: ITEM lI! 00 ARTIGO 25'S'z.s:3
•
Suprima_se do inciso III do artigo ~ a expressão final "e de
.Ii'llnas".

Com a retirada da expressão <te de minas" eliminaria a posstM~
lidade da Polícia Federal ser eOll'pel1da a dar proteç50 às Jazidas que~
hoje são exploradas por pessoas ou empresas particulares dedicadas â
tltlv-idade de mineraçf!lo.
•

inte~estaciuais ou

redação~

pessoas ou bens,

por

intermunicil'a1.s ".

JUSTIFICATIVA.

A expres.são que se pretende ver suprimida pernute a col:l'ra!1
ça de taxas pelo uso das v~as públJ.cas. Ocorre que, preliminarmen-

te. esta cobrança limita o cUreito de ir e vJ.r dr indivicluo,
que lhe impõe urna taxa.
Este fato conflita com o disposto na letra
do artigo
do anteproJeto de constituicao

g;

"Il-",

eis

inciSO IV,

De outro modo, deve-se observar q'Ue ao cidadão Jâ é
lan
ç:ado tributos, genéricos e próprios, destinados fazer frente
despesas de conservação de vias püblicas. tài; como Imposto Sobre
Rendas. ou :Imposto Sol:lre Veiculas Automotores.

àI

090

• Assembléia Nadonal Constituinte

EMENDA lPOO806·9

(!l.

fCõ~;""~

Constituinte I"OC.!'.'CIn or.rv-r-w

t:

..

", "

"

eQtfto;;5qn ÕlF SlsrFMA1')Qe.11l

" -------,

EMENDA lP00810·7

(!l

.~l •••'D/tO

[J Corllr'içÃo
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I
I

I"nC~"CIO nr.IV"IM

Constituinte
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Df: SI5101f)X1Zil<;ÃO

F~'''''-:=J
fõi!;~,J9l

....."...t.a

EMENDA lPO0814-0

t:

Constituinte II:nC~I'Cln OLI":;ItU\

[1 COP1,,,4,s,Q
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EMENDA SUPR1:.SSIVA
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EMENDA MoDIFICATIVA

2GS

Emenda supress1va

SUPRIMA-SE O ARTIGO a:4"'

EMENDA AO ART.

j("
.supr-unan-s e os §§ "9 e 29 do a rt ig o W".

JUSTIFICATIVA:

Dê-se ao Ar;.

JUSTIFICATIVA:
o texto constante do anteproJeto de constituição é,
-sI, incongruente, eis que determina ao próprio legislativo avaliar
dispositivo por ele aprovado.

A mateTla se for objeto de d ts c tp l ma , deve

ART...

ser

~

a s eguãrree redação:

h~er~a~e5

1~

- 05 direitos.
!: pr-er-r cge t ívas p rev
tos nesta ConstJ.tuJ.çao nao excluem outros ane
rentes aos pr rnc Ipacs fundanen r a i s do Estadõ
de Dire:ito ou constantes de Declarações
Lnt e r
nacãene as eprcv adas pelo Brasil.
-

regulada em 'l e r ordlnãria.

':om efeito. segundo consta do anteproJeto de constitu.!
çio I O ato de legislar compete exclusivanente ao Congresso Naca onaL,
sendo que o Poder Executivo somente poderã emitJ.r Decreto com fo.;:ça legal, quando autorizado.

~

M- caput ,

Just1ficativa:

Assim consid",rando. submeter ã avaliação do Congresso
Nacional um ato dele emanado ou autorizado, configura incongruência.
Destarte, deve o artigo ser suprimido.

,
te

,A !xl!re5são "~AêÂo" aqui substltui'da. é de·in~ção mera'i'le!!

soclol~glca.

Alterado .visa adequar a disposição do a r t r gc , CO::l o p r rn
c.ípio fundamental p reva s t.c no ar t a gc lI:!. onde declara ser o E r ã
511 uma República Pede ra-t rva ans t Ltu Ida pela vcn t acc do PO\O CÕ
1\0 Ulll Es'tado Democrático
de D~Teito.
,U ••• >o'~.~'II •• '.""~ .....

l:J COntJ;.. . s;

l:.

DG SCC?JsN/ATf2êÇÃo

{ct
Em!!ncJa aditiva do Inciso t t do e e e , U
3Itt •

..

""""":. , , . - - - - - - - - - - ,
st.="~=siva

Emenda

2f~'

~uprima-se da 'l e t ez "c... do inciso 11. do art. ~. as
ex
pressoes de "de trabal-a:.,res·. "de educação e de a s s r s tênc ie sõ
eia\".:, O: texto .. após as supressões propostas. terã a Segulnt'ê
redac:ao· •

p"~nitivo.

resguardando apenas. as

.1"_ - - - - - ..

.LI.l...' .. ~'"I •.,.U.C.MI •• ;:O

[JCf?!l{rz..;:.,'\o

Df

6fs-rr-'o,#,

z,aÇ4o
---------,

EtIENDA MOD1TICATIVA DO lNClSO XlI DO ART.

reciprocidade em seu PaTs de origem.

5'l

JUSTIF1CATlVA:

Jã é
texto

..

Os brasileiros naturalizados: os que na- forma da Le l , ao!!.
quirlrem n'aclonalldade brasileira. exigidas aos ortgin!
rlo"s dos- pe Ls e s de Itngua portuguesa apenas
residência
por um ano Ininterrupto e idoneidade moral. desde que h.!.

Ia

JUSTIFICATIVA-'

o

,o ,o

Consti tulnteI::nC!:'~CIO OLI\rrIV\
II _

c .. Patrilllõnio. -e-da ou s'ervic:os dos partidos POl1tlCOS.
fnc l us rve sva s fundacões, das en t r de de s s tne rce t s
e
.. das institu~';:H sem s rns lucrativos, observados
Os
requisitos C~ ';:1; e".

.u ------.. -----------------

I _.._.. _..

Hantem-se " p r In el p te , ae r e s e eo t e ndo-o-e aquilo
norna de Direito Internacional, isto é a reciprocidade.

que

entida

,;~
$q.

.

~-

3JIÕ

H:t. - Organl.ZaT e manter o Poder J"udicl.ário. o Hinlstétl0

Públíeo e a Tle-fensoru Pública dos Territórios.

ees sindicais dos trahj·idores afronta o pr tnc Ip rc da lSonom\ã
na letra "e ", co 1nC150 UI. do artlgo ~ deste antepr~ f

j:~~~d_o

Hão

há"

po"c.~ dlferenciar-se as entidades

tas. seja de empregado"e-: ou trabalhadores..

ChSS1S
-

JUSTIFICATIVA

A diferer.:il:ão transgride tambem o preceito conti
d2 no inciso IV. letra "'1' .. do art. la deste e nee n-e ie te ,
quê
n~o distlngue para o 1-\.-", as sec te.t tv tsmc en t j d a de s de trabalha
dores ou emprega.dores.
-

Ra medida UI que 'foi outorza~~ eu ecnee Le política e- ada.=.
nistradva ao Distrito Federo1.1 - Are. "#. nio e ab e i UniÃo dispor
scobre a matêria contida no inciso. no que diz respeito ao Distrito
Federal.

De outro -:::l .. limitando-se a imunidade às ent rde
des educativas e de ass'!::êncla s oe te t , impede a ex tencâe ãque

~~:1S::.pesqUisa. exten~i': e outras. tão valiosa-s quanto as

ra a tei

Desta for-::a. entende-s e ser conveniente de txe r

ordin~J"ia reg!..

Tnenta-r o tema_

J.\~V

E/l'IB'IDA lP00808-S

.t:

CONSTITUINTE

I~OC~UCIO

epu:€
p!

''t

...... _ _

.....- - - - - - - - , J
DE DLIV:::!R..o\

.

.Art. 6 § tmco _

r.r:;p";;:.';~

c.....1

.
SUPRIH.~·SE

r- u---=-J-

J-uST"rFI:CAT'IVA

n~eração

Acrescente-se um inciso ao art:.
dos subsequentes:.

-lI. -

~.

que será I? 11. com

r~

EMENDA MODIFICATIVA DO- INCISO XIll DO AltT. '"9

o trabalha cbréstio:r do rrenor Jã está rco;ulaâo no "caput." do- artiSC
na Jreàida ee que se as~ eo trabalho da':2sUco dl.s;ost.1.vos.p:eo.istm:.t
no Art. ... e seus 1nc.iSOs. entre cs Ci'J315 está o direito ce receber o sa1hio- mIn1J:o. e via reflexa a pro.tbição da gratuidade. !:::e:l. c:a-c. as ida-f
cSes eu que se pemtit.e o trabalho Co 2:e:\Or - inciso- ,;:.:q.
De cutra parte. a coost1t-.1i.çâo êeve ap..~ar-se ao rrãxu-o ea rcsíl
&de.. PJ:ojhir que-nenores, ainda c:p1e estranhos ã famílla excrça:ll. t:rcl;,a-I/
lb:> cbriistico é, no nútWro utôpico. ~ rais ccrnn ido q.:e se ~ irt'agi-"Ulrl

Criar- ou aueentar Tribu'to atravês de êecretG
que tenha valor- de lei. nos termos do121 ees-ee, Const:L"tuição_"

\l.

art.

JUSTIFICATIVA

o fato de menores afilhaó:ls e protegidos ea fa-nllia, espeo=l.al::elte ro inur.1cr. b:lspcdan-se can ma. famílla para estudar na cléaêe. Assim cxro os
préprios trerDJ:CS da fa:nIlla,real.12a:n tarefas d::nésticas. PrOibir este- fato é .inviabillzar a vida futura de Ull. grarrle nú:rcro Cc brasileiros.

o inciso era propost:o- torna exJl:"essa e efetiva a eficácia
da. garant:ias da
legalidade e ~a anualidac!e c!os '!ri~ut:os previ!!::'tos
no Anteprojeto e que são tradicionais por corstaren rlas anter~ores
Constituições republicanas. desde a de 19"6.

NI~

nT.~_
~

..

- or,tanl.zar e ••ater • Policia Federal no- Distrl"to
1'.lIferal. Es.tados e Territórios. bem eo.o a po.l1
ei.a .{litar e o corpo. de- bombeiros pilitar
dos
1'erritõrios.

JUSTIFICATIVA:
Ec nenbt=l outro dispositivo se encontra menção a quecr cabe
orcanizzr a 1'0líC1Z Federal nos Estados. 1)ra. esta função eo=pete
.ã Uniio. COtl! exelusividade. Assim ao nio. t:lll!:nC10nar os Estados
se
estaria. cincindo a atuaçio di> Policia Federal ao Di.scr.ito Federal e
aos Terri tõrios.
•

De outta parte. na medida em que foi outorzada autonoui.
politica e administrativz ao Distrito Federal - Art. ts':L a
este
compete a organh:açio e 1lIllnutenção ela Policia e corpo de bQnbeiros
1lIilitares.

............._

EMENDA lP00809·3

f

Constituinte Irlnc~·Icin nLll~I!U\

l!JeoM/2'?kO

"l>€

·;~:;:6;~;;·~eAÕ

N1A y "' ''' _

EMENDA lPOO813-1
(!J
COnstituinte IJlncf' 'CIO

r . r - - - - - - - - - - . I....,"'...;... ~.e'

Emenda modif1catlVa do art.

1Cf •

~

[J CQ{\fJ29ÁO

Art.Jâ. - São cidadãos brasileiros

1 ••••---.-•••••

..I.. . .

JX

'1loM\.-","",..,... _

OLlv...ln.J\

'~e."".l:.,.~.~.~'

..Ja

S;Fq~ r1ATr-7AljA(o

...,

.......;:;;"., ' ~A lPOO817-4 ...... ~==r f
Constituinte I"IOCr,'ClO OL'IVPIP..h

f§Li?:;;;J

_

EHEtlDA SUPRESS1VA DA LETRA "Z" DO IlICISO XIX

Emenda supressiva

b) -.--••••••

•••••

_

z'l-

Supnma-se a1letra "g". do inCHO 11. do art • .;::s-

eJ .-.••......• -- .....••
JJ :--

tIPUc;;mJ

.....,......""".(..- - - - - - - - - - - - ,

•••••• __

a)

__

-; rr;;:i....·=:J

.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA:

o verbo "pertencer" estã mal aplicado.
podem e não devem "pertecer" a nlnguem e a nada.

Pessoas

não

Pessoas são sujeltas de dlrelto e como tal
possuem
e têm dlreltos e deveres. Assim. o melhor
expressar afHr.latlv!.
mente o dlTeito.

e

o estatuído na letra- "g". tornando lnelegívels
o
cõnJuge e os parentes por consangUlnldade. aflnldade ou adocio,
na JUr1sdição do tltular. collde f~gntalmente com o dlSpoStO na
letra "a d • do inciso IlL do art. }::S: deste A'!teproJeto.
Efetivam~nte. o anteproJeto agasalhou o pnnclplo
lsonomla. impedindo a mantença no texto de d1SpoSltlVOS que
com ele se choquem.

~a

z.} -

Supr'ma-se.

JUST I F I CACÃe:.

A supressão da letra uz" prende-se ao fato de que
tam
bêm aos Estados e municfplos compete legislar sobre a mater,a. Dc outra parte. cabe rcssaltar a inpcrtãncla da questão,
apenas que n.io deve ser abordada ao capítulo e artigo em tela.
Melhor seria que a matêrla fosse abordada no Título II
do anteprojeto que trata dos Direitos e liberdades fundamentais.

Assembléia I'fBcional Constituinte

"e • -

o homem e a mulher são J.guais eM daa-e a.eos e
obrigações 1 anc Lus ave no âmbJ.to da scca edade conJugal".

"e

_

JUSTIFICATIVA

•

091

ã

errcadaõe sJ.ndical ancunce a deseee dos dJ.-red-tos e arrrer-es s es ccr.eeaves da categcr-i.e ,
e o dJ.reito~ e ant eees s es inc!;.viêuaJ,.S
de
seus associados I inclusive cerre i.na ca euec
.. processual e'Tl questões JUd1C~-3.J.S O\.l eeeu-o.strativos".

Emenda llodlflCatWII

-111 .. estabe]cer diretrues gerais de ordenação de seu território".

meiro lugal.". porque uma Constituição não deve 1 por total J.lllpOSS~=:"~:':
dade , regular fatos da natureza. sobretudo quando de caráter ':.:!.s.:.o~õ
g1co. Em. segundo. porque haveria outras diferenc-1acões físicas e =1.51.ológJ.cas exa s'rentes entre o homem e a mulher e que não foram ccrrreaota

JUSTIFICATIVA

das na alí.nea em referência.

Redija~$e

o

1nC150

E inconveniente

JUSTIFICATIVA

A presente emenda vaea , cons ez-vandc o espírito da eeõecêc
original, exclul.r referêncJ.as a gestação, parto e aleita""lento. E- 'O::'l.

,;:1UI, do artlgo 5$. do seguinte modo

. -

Na redação original do AnteproJeto. cuida-se de "dc.r-ec-rc s
e aneeeesses da categoria~ J.ndJ.viduaJ.s ou ceaetavcs" o que evdderrt e mente se constit'"ui uma improprJ.ec!ade. A caeegcrc.e não teM d3.re:.'tos e
interesses indJ.vJ.duaJ.s a defender I mas sim os seus associados. i::a! a
redação proposta que em nada preJudica o conteúdo do d.lspos-itivo,

oue a Constituição disponha sobre rraterla onde -haJa interfe-

rência de outras esferas de Governo.

EMENDA 1POO823-9

geserve-se ã legislae:ão ordln;".~la fazê~lo se for o caso.

tJ

CONSTI'I'l!T""'':' Tunçt"II"TO ; ; uO T TVEI:)!

EMENDA 1POO827·1
nKla/lUl",,,,.~i.

EMENDA 1POO81 9-1

I'l

Conc;ti tuinte

IIl"C~':CIO

I E'i:....---:J
I fOUõ;;;J

nLI''!:IRA

PLc.....'ca.,.. h' .... c••'II'a
Co{!llS"'ÁO DF SICJÍqf11 AI' Z A~/.ÇÇ~

éJ

~I,.~t..c.

Os incisos I, H

EHENOA SUPRESS IVA

"I

7

"

...

.

*'".

$uplem~entar

e

ees s e" ..

....J.e:'t passam a ter a seguan-

H

-

PJ

CONSTITUINTE LUrS 'EDUARDO

!!J

EDM1SSM DE SISTEI-IATIZAÇAO

...n .. "'I~~ .. ,"lh"~ua .....a

cinco indicados pelo Presidente da República;

ART.

JustIfIcação:
faculdade
O preceito. ao e s s equ r-a r ao Estado federado
p.ara legislar
sobre matéria de sUjl competência. e sabendo-se que
e-stll é decorrente de ~ (Art.~h. ~J. excesSlv..1s são
as
f:xJ.ressões. qno se pretende suprimir.

AS AÇDES E SERVIÇOS PÓSlICDS DE SAllDE INTEGRAM lJ\IA

I
II
III
IV

cinco. indicados pelo Presidente da Pepública. dent.:oe os integrantes de 2J.stas
trrplJ.ces I organJ.zadas pena cada vag<=-I?.!:
1.0 Supremo 'Tribunal FederaL

III -

~_

~

A~T. ~

REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA I E CONSTITUEM UM srsÍ'EIlA
O~ICO. ORGaNIZADO DE ACORDO COM 'AS SEGUINTES OIRETR1Z~S:

>

".

~

.u.a'''~'''T''''ÇIa

-EMENDA ADITIVA AO
I

seis. indicados pelo Pres~den'te da ::te?ública. dentre os integrantes de l:'s-:astr·
pl:Lces. -organizacas para cada vaga I :?e:a
Câmara dos Deputados;

~'}

as e xp r-es s êe s
no Inciso I. do artIgo
Int!
le9 15 1a ç ã o federal em assuntos ee

suprlmafl'l~se

'

te redação:

1u.a'N1","ca~b

f!l

d~t •

e III

\,C'C

"'Ao{

O ACRESCIMO OE PALAVRA "PUBLICO" AO ART o75"'t VISA OEIXAR CLARO QUE O OISPOSI'rIVO TEM POR OBJETO A ESTRUTURA P1JSLICt. A7:)A_
vES DA QUAL O ESTAOO CUMPRE OS PRECEITOS OOS ARTS. ~7 e ~

JUSTIFICATIVA

A presente Enenda mantem a particJ.pacão da Câ.':1ara dos Deputados na escolha de seis dos Hin3.stros do Supremo Tribunal federal.
porém através de lista tri:plice e não e:lcJ.ção "dJ.reta".

EMENDA 1POO820-4

fJ
fJ

CQNSTTTunrr r

I"Q

P'Qre'lero

.OI

TUEB

.

&.

.~ul""/ce."IIO/'U1ca.'"I"

lç,i?E.n

1flYí=';:=:J
....
alou

I

nP 5 l,.-r,eM ATl 2-A-f" -n

Com is'Ço. ccnreee-ee -analogia entre a participacão do Poder Legislativo ao do Poder Judiciário (item III)ao mesmo tempo em qu
se torna mais democrát3.ca a escolba interna-corpore de nonas e não d

-.

,

e;

,.

•

.

n.

EMENDA lPOO828-0

fl

.~cd"~/n"'I1Ja/IUUo.,

CQMISSM OE

!c. . a/~~""oc~.

Ao

art.~~~~ dada a
":i:ã:: -

EME~

-seguinte redação:

..v..~c~~

t1Arot.

A seriedade

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

ê requisJ.to

.. la

SISTE~IATIZAÇ;\O

..ua''''n.......g

-

•

EMENDA SUPRESSIVA AOS ARTIGOS

W e ~:

~

da leg3.ti_
~

••'.luI/co... lh'.u.<o.''lh

midade dos atos discricionár3.os praticados pela Administração".

(J eDrtisr,io 7>F S'lS"írrfr1T/1.'1).!fo

A SMOE E &I\M IMATER:::T:::::El POR NORMAS lEGAIS OS INCISOS
DO ART. ~, SAO PRINCIPIOS GERAIS JA PREVISTOS NO ART ~

1111f1~u""IC'C'O-----------.,
EMENDA SUPRlSS:rVA

JUSTIFICATIVA

~

Suprimam-se o artigo ~ parágrafo incisos, maneenao-se corao arti~p
da Seção VI, o artigE>~, -e transformando-se o § 29, do artl.go~.
em artigo autõnomo com a seguinte redação:

Substitue-se. -aqui • -a .expressão razoal3.dade por seriedade ..
Isto porque "razoalidade'l é concea-ce -de difi:cil ccneeãece-

-Art .. ~ -

As Co:nissões Parlamentares de Inquérito, que çcaerpoderes de investigação próprios da.s autoridades judiciária.~.
serão criadas' pela cãmeee dos Deputados e pelo Senado Federal,
conJunto cu sepradamente, para apuração de fato deter:ninac.o e
por
prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus eerec-cs , sen
do suas conclusões encaJni"nhadas ao Hinistérl.o públJ.co para fins
de
promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores,
for o caso-o

câc , enlluanto seriedade .se constitui' expressão do vernáculo de exata

de

compreensão e 3.ndJ.scuti:vel eceafacâc pela op3.nião púb'h.ca.

Há precedentes de julgados do Supre..-io Tribunal Federal anu'• lando atos adm3.nistrativos. como demissões de funcionârios sem motivaI ção ..

...., - - - - - - - . 1

EMENDA 1P00821-2

(!J

C'ONSTT'I'!1T'<T':'

...

r"nc~\ 1"1"0 n~

nf

"'~''l''...t>~

IU""UI..'lC.Ç9.\

••

De-se ao :LncJ,.SO IV do art.

"IV

_

-

~

EMENDA 1POO829·8

!!J

comssno

turs

p:rp~~"'1

EOUAROO

fOii<';J5i)

OE SISTEMATIZAÇAQ

EMENDA SUPRESSIVA 00 ART.

~1f~~I:'~UÇiO

ARr.l!!J."-

.

§ H! - Suprima-se.

~;::'L"~
c...!!:::... _ J

CONST ITUINTE

JUSTIrICACAO

PrOcedimentos das Comissões do Congresso, ou de qualquer
de
-suas Casas .. devem ser regulados em Regimento Interno, salvo
quan.to
-às de Inquérito que devem ter suporte constitucionaL

_

~ MATéRIA A SER DISCIPLINADA POR LEI ORDINI1RIA ÕAOO -O SEU CARArER
REGU!.-A~'ENTAR -DE snUAçOES ESPECIFICAS,

_

SENDO At,e;U OISSO OI5CR!V,I-

NATORIO, EM RELAÇAO A AT1V~ADE HOSPITALAR.

a segumee redaçao.

DE OUiRA PARTE, NO ART. ~, § 2Q f!'COU ESTIPULADO QUE A LEI REGU
LARA A CONCESSAO DE INCENTIVOS E OUTRAS VANTAGENS A ENTIDADES PRl
VADAS QUE APLIQUEM RECURSOS VISANDO AO DE5fNVOtVIHENTO EM
TODAS
AS l'tREAS DA CIENCIA.
DESTA -MANEIRA, O TEXTO A SflPR!MIR SE CHOCA fRONTALMENTE CO,'! O CI-

gratuidad~ do ens ano pü~lico I para quantos comprov.a~aõ:1en'te não 'tenhen C2?acJ.:!ade econêmica de custeá-lo".

TADO ARTIGO.

...

JUSTIFICf,.7IV:.
EMENDA SUPRESSIV;

A norma do ensino gratuito co~pulsor:'a""e:'l'te ~ favorece os alunos de maJ.S eepecâdede ece-iêaaea e , aas am, 'tor'1a.-se po1:enc.3.almente nocJ.va para os alunos carentes. O iC!eal l C!O non'to ée vis
1:a democrât.::,co , é que os que pode.":!. pague:1 para q.1e os que- não pccleM ;e
benefJ.cJ.el:l de un melhor sis1:ema de ensJ.no,

SU(!r1ma-Se no I
intervençao federal".

A proposição ora feita assegura o enS3.no gratuito para os
caren'tes I sem 'todavia pt'oJ.bJ.r que também os nào-caren'tes possa., t5-10.

Justificação

~1

.

do art1go

M.g

~as

-

expressoes . . . . . ou de-

EMENDA 1POO830·1

['J
O inshtJto da lntervenção federal é regulado no
Artl.ga -. e. somente nas h1pót.e§es al1
enunc-r,!
das. E0:'~ efct1var-se. D1f1cllmente abranger:!.<l,
nlJm SQ m~mento. todos os Estados Federaõos.

Constituinte
J '

t=eoq,q;O

,,,.,,

(lC

I pr;;;:;......=:J

I"OC~:lCIO OLI ~I'1A

5'ST[H4T;}41~"0

,-------,

J
11.. a,.~It" ... Ç. . _ _- -

fõT":""
teIJ(1

Emenda modiflcativa

EMENDA 1P00826-3

EMENDA IPOO822-1

!"

Modlflque~se

r-r:D··;"'_··~~-.•

c.....J

?ONSTITUIUTE INoctNcrO DE OLIVEIRA

1-

W

_

l:J

CONSTITUP'TE

I"JOC~'4CIO

1_

OLIVZ!"-'\

~~
-'''1' ~

C-r 1-

-,_1

.

ct

a redação do inciso I do artlgo '=2 para a

$eguinte:
I _ legislar sobre assunto de seu pecullar interesse.

JUSTIFICACXO:
A al!nea "e lt do inciso 111 do art.
te redação.

~

Dê-se

passa a ter a se& .. J.Tldação:

ã ali:n:a

~ do

J.ncJ.so

~V

do

art~ ~

a segu:l.nte rc-

iLW

---_.,

Não se deve, expressa~ente, atribulr-se ao municí
pio legislação supletiva.ã da União e do Estado federada.
-

• Assembléia Nacional Constituinte

. 092

I
•• I •••'DIU.... '.D/ .... C•• ,••

eQt1I~';;O DF 'lçr.cH411.10~}fQ·

'U1D"U""'C'V"

~

~_-'

f . . ID"U.." ••• ~I.O

Emenda supressiva
Suprimam·se os §§ 19 e 29

d~

EH:El.IlA SUPRESSIVA DO Ar.T

...,

39

\,,').>
artlgo

ART.

~

.JUSTIT1CATIVA

A matéria e de competência do Estado federado e deve
ser f ns er-ida no texto da sua ConstltulCão.

Â

s a a , A imposslbilidade de

Os artigos que ctlmpõec o anteproJeto d Le era , cada

~

I:

---,

Constituinj:e ruoct:'JCrn .'"'IJ.I\.mIP.lI.

eQHi~'!]-Q

.~t.'.'''''OW''".'''UltD.'I.l0

ta;te. é desnecessário, e confllta com o pr1ncíp1o da

P=;:;';:"'=:J

tatividade contlda 1'10 art

tJõTi('0lJ

n; ',<T&HATllAÇÁQ •

_

~

não

De outra parte. o artigo ~ p r-c v e o pr1ncip1o da

de!.

1ngerênc1a nos assuntos 1nternos de cu e cc s estados••

represe!!

29 1'19 V.

As~am

l.nst"~

O Estado ê o rep'tesentante dos cidadi!.os. não seu

1nclusão de norcas e ee r e a c ava s apl1ca -

veis com eficáe1a é o grande empeci~~_o.

Utl

seu tempo. exataClente o que prevc o artlgo supritll1do que,

.....

nova. constituição precisa ser. no mínlll1o. realJ.sta.

pr~pugnat'pela cod1f1cação do ua e e a ec Internac10nal é ~o~

.Just1fícacão

lPOOB32-B

11 .. SUPRIMA-SE

<AI

3~
ART. 39 - Suprimir

JUSTIFICAC~O:

~A

rr:~~""=:J

~ ffi-;;':,~ql)

.lo

o artigo suprim1do não deve pertllaneccr no

texto con,!.

r.ituc1t:rl\al

mento ou seu medidor

Trata-se de norma programát1ca e não de p r Lnc Lp ac s

como

.era ta o titulo.

Emenda l!1odiflcativa

.

.~

Hodlfique·se a redação do artigo .sg para a seguillteArt. ~ _ O município reger-se-ã por 'l e r orgânlca mimcrça'l ,
atendidos. dentre outros. os s aaur nte s prlnclpios'

) p:;;.;:""':J
J fJU;'i7i7J

1 - eletlVidade do"P.refelto. do vtce-Pr-e se r tc e dos Vereadores
mediante sufráglo, direto c secreto. e S1Multãneo emtodo o
País~

IJ- es tabe t tc tmento de incompatibilidades para o exe rc fc tc
vereança, observado o disposto nesta ccns t t tu-cê'c para

é

Membros do Congresso Uac10nal

da
os
re~

na Const1tu1Ção do

EMEnDA SUPRESSIVA

L~

pectivo Estado federado para os Membros da AsseMbléIa

~(.

JUSTIFICATIVA

gislatlVa.
lU-organização das funções legis1atwas e f1Scalizadoras

Suprima-se o 1nc1$0 IX do Artho

da

Este .llrrigo ê repetitivo.
O S único do art. 19 Jà é

Câmara. Ku""icwa 1.

t

*

a x a t av o quanto ã subord1nac ã o

do poder ao povo

JUSTIFlCAf;Jl:O:
As normas bãslcas de ol"ganlZação dos mm tc fp i cs

de ser ccepe tênc ta do

Estado~ no

m'[m ao , para cb te rvs e

.JustJ.fi,cacão:

Os incisos, por sua vez, se enc cn c r ata eee e eep t e ae s

hão

deea s.e, tit.ulos c eapit.ulos, .de forma até mal.S pre~1.sa, embora

coel"e.n

nos poéti.ca.
A matéria, de ec

c1a em sua estruturação.

t

m~

r a parte, foi extraída do AnteprOjeto ~

provado na ComIssão da Soberania e.rtos Direitos e üa r a n r Ie s do HS!.
mem e da Mulher, multo embora seJü milito mais afeta .ao
to

da Comissão da Org<ln Ização do Estado,

CUJO

Pl~no

O texto é inexpressivo.

Qualquer le'! que e s c ab e Le ç a

de cargos e salãrJ.os. ou instituldora de tabela de venc.=..
aen tc s , cucpriria o preceito.

AnteçroJe~

AnteprOjeto aprova-

do foi r-e l e t a de pelo Senador José Richa.
Ne e e.e último. a abordagem do e s s c n e c é feita de forma, inatacável sob o ponto de v r s ea Jvrídicowlegal. portanto, Inc)O'pl I~
eéve t a opção pelo texto que c r e se pretende ver suprimido

=-

HU..'oItO .... .lo/lu..O.UI.O-

-,

l: eor{l'lsÃo !'E C::1c;;írM.'\TPtl~;D

r.r--------"""~"""".,------------,

EMENOA SUPRESSIVA

SlIprimam..se as letras "a", "b", "c" e "d" do IflC1SO 1, do artlgo

43
~,

Art.

4t-..:

EMENDA HOOIFICATIVA

bem co-

mo a palavra "ressalvadas", que deverã ser substltulda pela expressão
fama da 1e1."

"na

t=

.

•• '_••

PQMIS,ÃO

1'IF

,~/.O_".lDf.U.CD.' •••O

S'S7"FMATl

~.4y.fQ

---,

. .,.

...,"~"" =====~~

Ho61fique·se para o seguinte a redação do artigo 63

,~

I - Garantla do du-ertc ao trabalho eedtante relação de eepresc estêvel , na
forma da lei. -

EMENDA SüPRESIVA DO ARI
ART •

JUSTIFICATIVA.

.i.

~

G"\-

E U.C1SOS

IfART.~·

E INCISOS

-

A fiscalização financeira e orçament;ir,a
do
munic{pio será exerCIDa pela Câmara de Vereo1dores. nee t a o re con

SUi'P.:tHI.-S'E

t

rc t e externo, e pelo sistema de controle interno. na

forna

de' lei orgãnica e s ca dua l ,

Histêr-tcanente, a busca de MalOr segurança nas relações de emprego com a necessâtte estab111dade e aspuacões ã cerranênera da prestação de ser-vtcu na
mesma enprese , tem s1do uma constante. Os trabalhadores prec rsera ter- a certeza de que a sua relação de empl"'ego não poderã ser romp1da urute terateente,
de repente. ccl ccanco,o, de mcpmo , sem a sua fonte báslca de svbs is tência,
O contrato de trabalho é UI'! bem fundamental que deve perlllltlr o atland'lí.enta

.JUSIlFlCATlVA
f'õJráqrafo únIco Este artJ.go li repetitivo.
O § únlco do art. 19 Já é taxat1.VO quanto

COM

Justificação'

Os in(:io5oo5, por suo:! VC:I:, pe enccllu:r-am eec e e ep t a dc s
dllmals titulos e capítulOS, de fot:wa até llla;l.S p r e e a s a , etab c r a
nos poética.
_

petirã deflnlr o âll'blto e as cond1Cões necessâ-ras,

e"'terno senil exe r e ido

de Contas da União".

do poder ao povo

das necess reraces pessoais e famlliares do tr<lba1hador. li f e r ordlnãria

Ó controle

o eux ll rc do Tribunal de Contas do Estada federado e co Trl.bunal

ã subordlnação

m~

_

A matéria, de outra parte, foi extraída do~teproJeto .!
provado na Comissão da Soberania e,t/os Direitos e Garantías do fiE:

A Constituição estadual dispor;] sobre procedimentos de
fiscal r eacâe , Sendo Inconveniente manter-se a red"ação do
art.!.
se 6-3 e parãgrafos.

&1-

mem e da Mulher. nUlto embora seja mUito mais afeta ao AnteprOjeto da Comissão da OrganIzação do Estado. e uj c Anteprojet.o aprovado fOI relatado pelo Senador José Richa
"
I~y"""""

.........

Neste último. a abordagem do assunto é feIta de forma

-

EMENDA lPOOB34-4

ne r ac âve l sob o ponto de

['l.

cável a opção pelo texto que ori) se pretende ver suprimIdo

Can'itituintl"

IllnC~'lCIn or~I\tr'IP.J\

vista jurídiCO-legal. portanto,

I_

Inexpli-

EMENDA lP00838-7

A Repúbl1c.a Federat:J.va da

Bt"aSl1 é e01Jsc1cuída, sob o

r~

fl

•• I ••• "'ICO.'.,!Df.U•• D."'.D

f POM! 5" So 11F <:;ISTJ:'HtlTj~oqÃf1'

tr:s.to Federal, e tem como fundamentos.

Emenda supressiva

Constituintt"' Iunc-rnCIn nr,I'''-I'lJ\

Cime representativo. pela união 1nd1ssolúvel dos :Estados e do Dl':'

Suprima_se a letra "bh

-,

São amplas as

compet~ncias

do Congresso Nacl0nal.

~ Atribull"-lhe a aProvação prevlêl para a concessão de

JUSTIFICAcÂO:
A inclusão do

to de que no art.

)0°

do lncis~ XVI do art.~,

JUSTIFICATIVA:

~

DistrJ.to Federal no texto prende-se ao

f.!!,

do anteprojeto lhe é outorgado au.tonouua

p.2,

litiea. admittistraclva e f1nancelra.

ART.89 -

linhas c.omerClals de trCll'$porte marTt1mo, fluvlal, de

SUPRIMA-SE

.JUSTIfICATIVA

Como entidade autÕnoQa. embora sem a denol::unaçào
t.do. o Dlstrito Federal deve. na mi:nico por boa técn1C:a

l.Ejurid.=..

transporte

interestadual de passageIros em rolfo'I101s e fel"rovlas federals

de

Ap

definir a (0)olfpetência da Unlâo, o art.

~e

seus inc.=..

de transporte aereo, vem retlrar de õrgãos como o Oepartamento
Nacional de Estradas de Rodagem a sua prinC:1p.a1 competencla
que nada mais ir do que a concessão e fiscahz;l.cão dos serVlços a
ele subordinados.

co ...leg1slatJ.va. ser llIcnc10nado como formador da RepúblJ.ca Fedcra-

80S 1 a 111, prevêm de melhor fot'ca e observada a boa técnlca

t1V.a.
Al1ãs, a Comissão de Soberania e dos IlircltOS e C;arantJ.as
do 11.omem c da Hul.ber Já haVia se apercebido deste fato e de~c"tev1'"
ea seu art. 16 o Brasil COI:IO . . . . . ullIa Federação J.od:.ssolúvel de

ridico -legislativa,a materla pt'evJ.sta no art.:a.&e. ":{:.
400
Dc outra parte. o art. "'9=9' declara que o Congresso ~acl.2.
utll tem. a c.()mp~t;:;:nela e~el.'Us).va pa'ta "'tesolvel:" mat.êr).as
re:lat.=..
vas a tratados~ convençõeS e aCOrdos J.nternac10nais. lleJII coco

a correta e real necessldade de ser ou não ''''pl.antado detern~n<i
dos serviços em determInado local do PibS.
Tal
prov1denclêI ger;

E_t_dos - membros e Distrito da CapJ.tal

autoruar aCões bélicas e ~e piJ:t.

rã forte trãfego de influência em' detrlmento do povo.

11

j2

Transfel"1ndo a competêncla desses nrgãos para o Con
gresso Uaclona1, este diflcilmente terã possiblhdade de avalla;

-

AssembJéla Nacional Constituinte

_ 093"
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~

xr r t
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,

EMENDA SUPRESS I VA

HodifJ.que-se a redaçiio do Ine a s c para o s c gu a.n t e e

~'3

M.

Suprimam-se o artigo

.

gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais;

XVIn -

A3

.

•••••••••••••••••••••••••••••

na XIJ'lI

OLIV~IRl\

_,

Df SISIEN9íl.?=!!).JO

EMENDA M:OlFlCATIVA 00 INCISO XVIII 00 ART. $I$:

l\RI'.~-

r-ocr-reto

Constitl1i,J;.c

••">P'"U.<••,.,••

parágrafos e inciso

Partic],pação nos ]~cros. facultada a I:oncess'ão da

XIII -

quota-parte dos lucros em subscrJ.cão dc ações
quotas soc1ais pe Lc ee p e e g a ae ,

JUSTIFICATIVA

conforme

ou

Justificação A Constltuição
estadual, atendidas as
pecut lar].
dades locais e sem desatender princ.íplos gt;rais da
constituI
ção federal. disporá sobre outros Instrumentos de fTscat·lzação.

defJ.nido

em lci.

A n:JVa redação visa preservar a isonanía e o realiSlT'O da nonra

o::astitucional.
JUSTIFICACÃO

A isc:nanía quando se eesn presente que o repouso saranal r.ão

o

paSOem dobro.
mais onerosas ao ~ador acabarão fOr fazer diminuir o número de ~e

c.:Pspela s1.nples razão de que os custos serão

texto de

anteprojeto não retrata. com

â

devida p r ee a s

o ],nstituto -da part1cJ.pação nos lucros, que d a f e t-e
ção na p r ep r a e d a e da empresa.

O xealisto na medida em que a .l.IlP'sição de condiçÕes cada vez!

da

âe

part1.C1P!.

ê

.. ""~n .. <..'.'

insu~rt5.veis.

Saliente-se que o texto apresenta a participação como fo!.

A o:nstituição não p:::de desconhecer a realldaàe. se lhe

ma alternativa

CCX";X!-

te de um lado ass~ar direitos, não pede a esse pretexto prop1.CJ.ar venna
a cccrrce diminuçâo de e:rprego, este sim um dos rraiores direitos dos brasl

cipação a

UlD

nos lucros ou

ENEMM

ún1co tipo de sociedade. a sociedade anõn1.ma, ún1ca

que tem o c;:lpital d a v a d a dc em e ç êe s ,

leiJ:Os, dos que Já trabalham,tMS, princip:Wrente, daqueles que, anua1rrcntq

.

aportam ao trere<ldo de traba1b:J.
•
'l'i:UtpJUco fi rrcnos ~e qua, ã coo.sUtuição ccrecee def.uúr I

da an t

principies, ~ à Lei ordinária a dcfJ.11icão de caro serão aplicacJos 1/

texto.

t

verdade que a particlpacâo'nos lucros pode ser paga

e subscrJ.ção de ações,

RediS3«l'ss'tll o i1ri: • .g:8&

no

Ari:.

as escc l ae p~bl Lce s ,

tais pdncipios.

de ecend I merrtre e

A presente emenda apresenta as seguintes v a n t a g e n s ;
19) -- torna a part1clpação nos lucros extensivo

ã

ã

a36--

as élllpresas. inclusive as que nio são de capitaldl....Ld a dc
ações

r.'-:~·r'."·----'
_J

l

lP00844·1
l:JEMENDAConstituinte
r'oC'-r~~~iõ OLIVr:IRl\

dois

39) ção do

a partJ.cJ.pacão na

e ap a t a L s ec a a L,

inst1tutO;:

p r op r a e da d e se faz pela sub s c r r-,

o

.

texto modificado c c La d e , na

parte que de t e r e an a

part.=.

todos os da s pc s a c av c s do a n t e p r c j c e e

cc-,

I

mp II ce I mpcd I r a educação de a I uno

fessionals, qunnde este deve ser dissociado de

que

garantem a proprJ.edade p r av ada , e a t a n d e-c s e e s pe c a f Lc ame n t c

o

art. 29 do

o

texto aprovado pela C01ll1ssáo da Ordem EeonõmJ.c:a e

•

Ve-

dar-se a bo I se de estudo

..jnaç~es, reserva de mercado e proteção do Estado às escolas

cipação acionárJ.a. com

Art.~Iiv_

.devcentrall:.3r.

Os Ine rses I c II do anteproJcto crlilm dl~scrl

cJ.paçào nos lucros.

~--------

de

const I tu i aJuda ao a I uno e nee ao eeeebe I e e I mento de c
rente nos locais onde nao houver escola p~bl,ca.

part~

ainda que com capJ.tal advindo da

ampliação

JUSTIFICAÇÃ~

distintos;

C"

_

p r op r a e d a d e ,

à

concessao de bolsas de eseude ,

qual i f I ca"çào das at Iv I dades de ens j no e pcsqu.!.

A bolsa de estudo, al~1I\
29) _ d Ls t a n g u e o lucro da

(caput):

As verbas p~bllcils serao deee lnedee

sa, em todos os m ve ss ,

todas

li

,3«,(

me

não foJ. isto que se colocou

t:I3&

--,

rtnn,e
IX
DA CRCE'II S~~IAl
CAPiTUle I ri
DA ECU'::Al;ÃJ E CULTURA

part~

nas ações. e C1rcunscrcve a

_ _- - , -

SUBSTI TUTIVA

1>-

CO~

instltu'Ç~es r-c Lr-,

giosas, sem amplIar as condições de acesso e a l1elhorla de qualld,!
de. scm todos os nfvcis de modo gencrilll%03do.

UI.CJ.SO XIII do art. E3 do AnteprOJeto elll foco

I _ :investido na função de Pr.ineiro-Hinistro, MJ.nistro de zseeec,

O1efe de Kissão Diplcrnãtica penre.nente, G:Jvernador de 'l'errité
...rio, secretário de Estado, do Distrito Federal e de Terntf;-.I

rios;

", "

EMENDA lPOO847·6

t'

JUSTIFICATIVA

I1l0cr··~~~o OLI""T'If'J\

Constituinte

~-;;;:""=:J

vo e outro no EXecutivo, no caso dos Prefeitos, acabaria

:EMENDA SUPRESSlVA IX) IN:ISO IX 00 ARI'.

EMENDAMODIFICATIVA

~

E SUAS

para ecrescenter «I palavra "religiOSOs'· no tel(to do artigo

~

ArtigO

1'a-- •••

:II - ••••••••••••

prio 1Ultcpro)eto consagra em seu Art~ ~o expressa pJ;:01biçiio para q...... o Pel!:
lamcnl:ar rn::mtcnha "cc:atrato cx:rn pessoa de direito p.íblico, autarqw.a, ~rE,

111- A CIOADANIA

I ... )

d) - A leI punlr~ como cctme maflanç:<1vel qualquer dlSCctmmação atentd.

JX - SUPRIHP.--SE

rla l!lOS direitos e liberdades fundamentals,sendo forrna5 de dlScnmlnaç§'o,

aI SUPRDIA-SE:

FisC!lliz~

a fiscalização pelo próprio fiscalizado.

II!ntre outras. subestimar. estCCf:Cltlpar ou degradar grupos étniCOs. rehglo

bl SUPRll-It'l.-SE

50S, raCIaISou de cor ou pessoas a eles penencentes. por palavras. Imagens,

c) SUPRIl-IA.-5E

di

I

ou representações, em qualquer meIo de comunicação

5UP~-5E

JUSTIFICATIVA

o

constmO,

Inciso 111_ letra "d"

A!J.

Art. 18. •••••••••
1- •••••••.••••

Tanbêm a Presic1fulcia de Elnpresas Públicas e de F.cono:"'.íal
Mista são ineatpativcis o:m o nen::1ato legislativo, a tal p:xtto que
o pró-

~_

do AnteprOJeto.

\<-

ibis.

ção financeira, orçancntária OfCraCl.onal e patrJ.JllX1ial é exercida pelo La-/
gislativo, e nos casos prav.1.5tos na redação original, se estaria pc.n"Ú.tinrlo

----,

.. lC.ç••

por desvirtuar os

sa de p:iblica, sccicdade de ecx::ncmia resta ..... •
A no1ll\'1 do Art. ~ prcnde-se ao fato de que a

l§Y~tM

uuDN~n

,1'

c:1ois tifOs de n;:mdato p::lJ?U1ar. Assim, per exerrplo, ~ nendato no Leg~s!aU

u~~":J

,-------,

lUIO".'"01U;Õ.

rõLi~'i!;l
r.T"

A m:xllbcação proposta prende-se ao fato de que o serrerreJtaJ:', fOr urna questão até toosno de prJ.llc!pio, não pode ser õeteatcr de /I

"

COMISSÁO DE SISTEMATIZAÇÁO

JUSTIFICATIVA

m.tito rarot:.am:mte, p:de ser considerado

direJ.to

CO"O

Uma sociedade nitidamente plurahsta como a noWl deve sempre fechar

iI5

ponas para

as dlscnmmaçiies em qualquer campo A lembrança dessa Emenda l! oportUI1ile vem no mesmo ~n

ou liberdade colet.lva ou indivJ.duaL
A natéria Já se encontra, de resto, regulada no T!tu1o VIII que

11do do pensamento dommante como se vê. aliás. logo acIli1ntena~etra "F" do mesmo mClSO

trata da ordem EcOnÕ:nica e Financeira&
Da rresma forma, nos Direitos SCx:iais Já está garantido o acesso

~':·r:""·~

de todos ao tn.ÚúJro indisp=nsável à sobreviv&1cia.

IJT;;;'i7§J

Art.~z-

n a XVI

Ii:

EMENDA lP00852·2

Ora, se as matérias tratadas no incJ.SO suprweo Já estão abor-

dadas em o.ltros titulos e capitulas, de forma até rre5:l'O nais adoquaaa, sua /
mmul:.enção no texto Constitucional é, no mim.lIo, redundante.

l

tJ

corussfío

DE

SIST~~:;;'~:·~~:"um~.....

EMENDA

.

-

..
e."<'"..raord.l.nár~o,

.. ul.'~/co~l.. h/.~lu.,I.. O

,

salvo

nego:;~ação

-

(::Jerm,sçé" ?)( C:;,SíFIf..1TJ ~p~;f)

HodJ.fJ.que-se para a. seguinte a redação do ArtJ.go
"ART

~"--

O beneficJ.o de

~(

pensão por mort.e correspond.=.

A tnaior garantia COIl$tJ:b1cional é a 1J.l:;.J$"dade de cada um

rá ã totalidade da rellluncração, grat.J.íJ.cacóes e vantagens

l\s disposJ.çÕes de orde:n píbiica, ~a1;.J.vas e irre."lunciáveis, Ja-

908J.S do

do JJ'ldividuo, esre=4<J.1.rrente do trabal.hac.or·,âe.§.

terJ.or".

serv1dor falecJ.do, observado o disposto no art1go

7~7

ê" -

As empresas comerciais, industriais
e
agr!colas são .responsáve1.s pel..c........e.nsino :fund=ental e pré-escolar
gratuito de seus et:lpregados e dos respectivos deDennentes, a Dartlr dos três anos de idade, mediante a manutençã~ de escolas ~ró
priasnJ concessão de bolsas de ~ estudo ou contribuição com o salário educação, na forrta da lei.·

pc!,.
an

:E preciso não duplicar meios para a obtenção
dos
mesmos fins, aproveitando_se a rede física existente, para racio-

de que não tenhüm p:lr notivo o i:1teresse p;íblico.

Ora, caro explicar o interesse público de que ningu&n FOssa trabalhar ~o ban lhe aprouver, desde que receba correta renJn&ação e res-;I

Capítulo In'

.

-Art.

EMENDA MODIFICATIVA

JUS'l'IFICAÇAO

de VOfltade ?

SOBST:ITUTrvA

Subst!":-t;<t-se o art: ~ pelo seguinte:

nos casos de erergência ou de força traior;

Ecito ~ suá nunHestação

th7~';-:;;;J

Da J::ducação e CUltura

individual entre el?ragador e E:J?regaco, garantiãal
remmeraçào superior ã..,,--uela do horár.lO nonral e

rta:1s poderão vir Em preJuizo

I

Titulo :rx
Da Ordem Social

••••••••••••••••••..•••••••

XVII _ proibido o serviço

ú~~""=:J

DARCY POZZA

Ju:;tificac-Do:
A elDenda insere a paridade no

nalização de gastos e otim.uação de resultados. A bolsa de estuno
constitui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objetibeneficio de pensão.

VO.

094

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPOO853-1

('J

D/UlC. POZ"A

fi

COHIssAo OE

$' -

-Art.

o dever do estado com o ensino e ret.aver-,

se-á medlan'te a garantia de: .......

SIST~;;;:;~;~~~~'"'"''''''

1 T I " - - - - - - - - - - l l . t o / . U '.....a.;l~,

t--

_

....

o dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo
com os meios disponí.veis, mais convem.enties e possiveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não
se
deve restr~ngir sua atuação de modo a não tolher,. em cada me-cento \
E' em cada local, a forma possivel e mais conveniente.
A obrigação ·do Estado é com todo o ensano e não restritl-va e discr1Jllinatoriamente com o enaanc público apenas.

EMENDA ADITIVA

T!tulo n:
Da Ordem Social
CD.:r»!tulo J::U

~tU.,III."'

~

Titulo V
Capitulo IV
seção VI
:l~(p
Art.~, § 1~1 sn Ineae "a" e "b". § 21 alinea "c", e art.~.

:l.l/JI.

)~ 2'"

Acrescer 1~ ~r~ os seguintes parágrafos ~ e 30.:

EMENDA lPO0857-3

l?

_
a? "'um quinto, por- advogados, no exer-c Ic rc da profissao ; de n?torio saber jur1dico eepecaaa reaec , e membros do Kinisterio Publico do Trabalhoi

'~'---------'I p.r;ó~' "':J

D/Ulc. POZZA

b} ~s restantes, dentre juizes dos Tribunais Regic _
nais do Trabalho."

I fJõ0~'EJ

JUSTIFICACÃO
Nos termos do que dispõem o § 21 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (aes , n~ 1/87-C S) e os:
§§ 11 e 21 do art. 19 do Regimento Interno da Assembléia Constituirte
a presente emenda ~isa adequar os disposi tavcs citados do AnteprG:l- '
jeto de Constituiçao ao Substitutivo da comissiío Da Organização dos
Poderes e Sistemas de Governo, que só prevê repres"'ntacão classista
nos Tribunais Regionais do Trabalho e nas Juntas de Conciliação
e
Julgamonto.
É forçoso reconhecer que,para a Justiça,a pr-e scnça de
ju:b;s leigos na composição da suprema corte trabalhista é embaraçosa. E quc , no instante decisivo do debate de tese jurídica, só cxcc.e
cionalmcnte o )uiz classista estará habili tado a se pronunciar con
se uran a. Dai a necessidade de obrdiêncfa ao tex
~
t cs ,

JUS'l'l:PICAçJ'i.Q

A bolsa de estudo constitui aJuda ao aluno carrentc -e
não ao estabelecimento de ensino. Vedar,\se o sistema de bolsas dis_
crimina o estudante pobre que só fica com opção da escola
pública
ou SOM alternativa onde esta não exist.ir.

Capítulo :I:IJ:

valor da bolsa deve correSE.onder ao custo eauivalen_

D~ ~Educaçã~ ~ Çult:ura

·---------'1

D/UlC. PO"ZA

ADIT:IV1t.

EKENDA

~ítul0
:IX
Da ordem Social

te no ensino público, para evitar priVilégio..

(l

er~'~~":J' quint.,

Acrescer ao art.

;,~~

~,

.

í

como parágrafo seercneo, o

se-

-§ 29 _ A ·famllia tem o direito de educar os fi
lhos, de acordo" com seus valores e !>rincipios
de vida, e de escolher a instituição eôucaca.o"al de sua preferência.-

I tJ;J~;7;;)

I
EMENDA lP00861·1

l:

JUSTIFICAçAQ

ENE"DA AD ITI VA
Constitui direito natural da farnilia educar os filhos

TirulO IX

segundo suas convicções, crenças princip1.os e anseios, ut1.l:S .umi'o-:
se da escola que melhor atender a esses obJet~vos. Ao Estado conp!
te a responsabilidade de proporcionar-lhe o~ meios e condições pa-

DA CRDDl SOCIAL
CAPíruLO III
DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Acreseer ao

ar~;,o~

tJ--;;~""~

DEPUTADO ENOC VIEIRA

[J~;;;WJ

I
~.,...

EHENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EHEt.,DADO: artigo ioB, inciso 111, letra "b"

ra isso.

Dê-se nova redação a letra "b" do inciso III

o se,",nte par.,rafo

do artigo 28.

único:

art.
-Parágrafo :;nlco - O produto da contribuição

deI ada, por

Instituição criada pelas empresas optantes l

P.!.

r-a atender a suas f I na I idades.

EMENDA lP00858-1

l'l

JUSTI FI CAÇÃO

f

preciso nio dup l Lcer- meios per-e

obtenção

dos lIIesmos fi ns , descentra I i eende a adm i n i striJç~o e

DARCY ''lHA

JUSTIFICAT1\,ilo

r.r-'-------------

ap I i ca-

Tun/lUn.. IC~ ..'

A redação ora proposta' visa corrJ.gir a Clubi.!!
dade de interpretação do eexec orJ..ginal, que tanto pode se referir somente aos Presicentes da República. dó: Cãmara e do Senado,
cc-se pode ser entendido que a proib~ção atinge apenas o Pres~deE.
te da República.
Por outro lado, os membros do Congresso Nacional - dos qu~is sair~ o Pr.lmeiro-Uinistro neces sez-ãernenee
eever'"li ser brasileiros natos. E; garantia para a soberania nacional esta condição aos legisladores maiores de nossa pátria.

~

ção dos recursos, p ar-e r-ce i ona I i ziJção de giJstos e ot lEI I ziJção

de rcsu ItiJdoS I

perm it i ndo a inda que os recursos

EMEHDA
SUBSTI'TUTI\A
TíTULQ
IX
OA. CF:~[\I S~;: IAl

per~<1neçam

no mesmiJ região onde s~o geriJdos.

CAPITUW

III

DA ECUCAÇ~~ E

i:ULTU3-;\

Substituir o es-e , ~ pelo seguinte:

EMENDA lP00855-7

-Arta

~~';"'-.

DARC. POZZA

i:l~

III b - são privativos de brasileiros
tos as candidaturas para Presidente da nepúbl~ca e para os
bros da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal.

com o siJlário educiJç~o :.erá administrado, em e ada un l dede f.!:,

I'l

~~::•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1t
O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de
dezessete Ministros, sendo:

·5 -3-Q-- O valor das bolsas terá, como parâMetro,
o custo de ensino de igu.i!...l nivel de aualidade oferecido em estabelecJ.rnentos estatal ·conaênere ••

EMENDA lPOO854·9

:H"l-

"Art.

-§ 29-- - O sistema de bolsas de e suudc não ceeec-,
teriza repasse de verbas públicas para entidades
prl~das de ensino."

a

•

_
_ De-se ao § l ' do art.2:106 do Anteprojeto de Consti1.uiçao a redaçao que se segue. suprimindo-se, em ceneequêner a, a ali _
~~:s::C:od~r';. ~;.~~.smo artigo e a expressão nem todas as instân _

Da Educação e Cu1tura

?«~

_

~i.,

lo\ODIFICATIVA

W-

ee-ef erre l s lce ,

rrw~;-;J

O art1.go.m Já estabelece que o
PriMeiroJ-H nistro "scrã nomeado dEntre os membros do Congresso Nacional,
brasileiro nato". Ora se todos os membros do Congresso não fora=.
br<lsileiros natos, poderá haver disc:dminação entre os congressist'\s quando da esccã aa do Princiro-H1.nistro •

As instituiç;)es de ensino superior-

gO:Z:.Dm nos termos de

lei; da autonomia

dld~tJ

admlnl~stratlva. ec~n;mlciJ

e f,-

na·nceira;. cbedce rdes os seguintes princfpios."

.JUSTIFICAÇÃü
EH:J.:m)A

ADl:TrvA

Como redigIdo no anteprOJeto l

Titulo:IX ...
Da Ord~ Socla1
capítulo :r:u

o artigo se ehe-.

CiJ com o previsto no parágrafo :;nico do art • . - . ~'bA"
Por outro lado. o ensino superior não est~
do organizado em univerSidades, predominando o nú~ero de

Da l':duc:açáo e" ~tura

çõcs e fecc l de de

t.2.

InstituI

EMENDA lPOO862-0

iSDladlls..

..CJ

'f,"'lÂ

tJ

Acrescer no artigo ~ ·caput,· a expressão: -respl2!
tado o dJ.rei1;o de opção da familia- ..

vlcções e filosofia educacionais da farnilia l não lhe impondo
instrução em choque com seus principios, pois constitui
d1.reito
natural dos pais a escolha da educação que pretende oara seus
1hos.
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Ca-!!S5AO DA SIATE~TIZAÇÃO

ao 10::150 IH do Art.
111 -
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tJ COMISSÂO DE SISTEltATIZiloÇ1i.O
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SUBSTlTOTJ:VA

'1'itulo IX
Da Ordem Socia1
capítulo :IIJ:
Da Educação e Cultura

]

'Ua"!o'''.'I,io/lll'~eoll,i.,

O~-S!!
EMENDA lPO0859-0

o Estado deMocrático deve respeitar as crenças,

DEnUTADO E"'OC VIEIRA

L1SEF0~

(fFFi:..... :=J
~ •• ,.~

:J MD:éJ51J

~ a ':::~7~~~:·;:daçllD.

RELIGIOSA E OS CULTO

a) Slto invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença e de con~
fissUo religiosa;
b) os dire:.tos de rcucúão e associação est~o cOlriJreendidos na liberdade de culto, cuja profissilio por pregações, rituais e cerin5nias pwlicas é livrei
c) as igrejas e asso::lações religiosas tem assegurado o direito de se organiza~
rem scrn a 1oterfer~nc...a do Estado. normatiza,ndo sua estrutura eclesiástica,
adnlnistratlva, caozgose funções;

JUSTIFICATIVA

3::r2-

- I - democratização do acesso e permanência em todos os n!veis de ensino·.

A dignificação do ser hlJTlano com o re::onhedlil!!nto dêls dire!tos
e garantias que lhe s~:) inerentes, COllO princípios éticos li f1•.n darrentar una 0:'dem pol!tlca democrática e da paz soclal, encontra nos Evangelhos sua fonte mais
p:-Munda e viva.

JOSTIFICAcAo

têm sid:l asslJllidos pelas mais autênticas lideranças e satores da sociedade bra-

Substituir o inciso r do art.

~

pelo seguinte:

EKENDA SDPRESSJ:VA
~!tulo

A defesa dos direitos fundamentais, individuais e coletiv:ls,

:IX

Da Ordem Soeial
'CapItulo II):
Da Educ:ação e Cul.tura

Retirar do art.
gindo-o ass1nl:

"ª~ (caput)

a palavra público", red.;"

S preciso garantir o acesso e perrnanencia do
aluno
em qualquer grau de ensino. A sestão é de natureza técnica, -E0m
provJ.ll\ento .regulamentado em leqislação própria, conforme a nature
za Juridiea de entidade manter.edora da escola a
-

sileira e consolidadas pela atuaç::io, o!Jjetiva e veeml2nte I dos insignes constituintes.
Anãl1se percucicnte do anteprojeto revela o fato de nllo havere;"
rece:Jido o merecido c:estaque os direitos e deveres que l ind!sC"Jtivelrnente , esta:

Assembléia NacionalConstituinte e 095

na base da dignidade tunena - o direito à liberdade e pensamento, de consccê-icra

EMENDA lP00863·8

e religião. enaltecidas pelo Papa João Paulo II, emmensagem ao secretérfo üereí

tJ

da ONU por ocasião de se.r 302 aniversário

DEP!lTêro

F">DC

JUSTIFICATIVA

m~tpn

A emenda objetiva asseqorer ãs associações represe-itetfves dos,
interesses comunitários e sociais, inclusive religiosas, tere-r acesso à crcorãeoaoe dos r-eaos de comunicação, especialmente empresas jornaHsti::as e de rarãc-,
fusão,que a redação proposta permite aos partfnos polIticos e sociedades de capital nacional. A proceoêncíe e justiça da emenda patenteia-se com a rato das
cssccíacees religiosas, não serem empresas ou sociedades de capital, mas tão
somente essocreções da ctrertc privado

••• Quero lhe referir soare a questão da liberdade relioiosa que é a

base de todas as denais liberdades e qce estã lnseparavelrr,::.,te oníoa
a todas elas em razão, precisamente, de ser esta digmdade que ccnstitu! a pessoa hcnana , ••

•

•• Queria pedi!' solenemente ql!e, para todos e por todos, a liberdade religiosa seja respeitada a todos, e a cada indlvíd..:o, e a todos
os povos

1U"UUIT"A~·------------'

"O

Dê-se a al.ínea "ip1' do inciso IV do Art. 4:8 do Anteprojeto a seguinte reda~ão:

•

"p - nas entidades de orientação, de formaç~o profissional, cultural. recreativas e de assistência social, dirigidas aos trabalhadores, tom con
tr~buições obrigatórias destes e ou ernpregados, é assegurada a participaçã::l de
tripartite de Governo, trabalhadores, ~ e empregadores ..

"

A l1)erdade crátIca da rel1gião é una vantagem tanto para os indiví-

duos com') para os governos." (grifos acrescidos
As lideranças religiosas do PaIs são cnârumes em enratazar a pretoção e defesa da li~erdade rel1giosa, CO1'\:) direito fundarnental do ser hc-eno, Este sentimento revela-se na manirestaçãc da Conferênc';a Nacional dos B1s~os
do
Brasil, nos seguint.es têrecs

.JUSTIFICATIVA
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial pri
vada desejar assistir a trabalhadores nas áreas nercrcraoas , sob pena
de ser
obrigada a scoreter-se à direção tripartite, o que se tomaria neta absurda e ini
qua limitação ao direito de associação e de exerctcíc de atividades

ItCad1J cidadão ou cada grup':l de cidadãos go~a de plena Hberdade de
abraçar ou deixar de .a'araçar una religião, de reartaer os atos de
culto, expressar livrement.e a sua fé e divulgar sua doutrina conte-ito que não se firam os otrertcs de outros e o bem cone». TeM o direito de não ser otscrtmíneoc em razão de sua crença ou suas ccnvtcçf:leo; religiosas ou filosóficas, e o direito de ecccer os filhos, de
acordo com os princIpios éttccs e sccrets coerentes com a Sua fé Isto implica que seja resguardado na Constituição o díreato ao ensmo
religioso escolar, respeitada a convicção religiosa do aluno ou de
seus responsáveis, e naja l!:Jerdade de assistência religIosa às Fo::-ças Armadas e nos esta'setecteentcs de internação ccj.er rva "

dividuo
no, por
dentor.
mento e

o espaço da liberdade religiosa não se circunscreve ao pró;lrio inA natureza social huma"la leva consigo, incluso, a asscctaçac neste terreser o santuário das relações pessoais do ncoem com seu Deus, Criador e ReA liberdade religiosa surge C01l0 a conêretizaç~o das Hberceoes de pensaconsciência nas rereçees com o Ser ~soluto.

Itcatada a emenda estarão as esscctações em geral, às quais me;
recido ercarc, destaque e coepetêncía se outorga no art. .J.1:l:do anteprojeto, merecendo tratamento igualitário e sem descrfnínaçâc, em áreas onde mJito se faz
sentir sua atuação e participação, prestando inquestionáveis serviços ao bem-es.,
tar pú~lico.
•

A exlg§ncla,justiflca_se, quando houver contrlbulçõ'es im;lostas
por lei ou acordo coletivo. que coativamente -sejam eercrvers aesqerca-se a
livre iruciativa das entidades privadas.
•

EMENDA IP00868·9

1:1

fY;Z'''-;=J

OEPUTADO ENOC VIEIM

FliV';;"::;;J
EMENDA lPO0864·6

(!l

.PJ

C[).lISS~ DE ~lSiEH,1T'iZÂÇÁôn'"14/luun'u...

r.r----------1tU.,...

a

I

.1.2...

do art. -l=itdo anteprojeto a seguinte retração,

to e)
o homem e a rrolher são iguais em direitos e obrigações, inclusive os de natureza doméstica e familiar, seãvc nos que se relacionam com a
maternidade;"

""IC"'õ•• ..,,,:l,;;-----~----_,

Suprima-se a aUnea "d'' do Iocísc VII do ert.,

~ certo ser faculdade interior que exige espaços extenores de liw
berdede para a associação e a expressão. Por isso deve interessar ao Estado, em
seu ordenamento, garantir a liberdade religiosa, tanto na esfera pessoal CO.'I'~ na
familla e na ccrmssãc,

Dê-se a alínea "e" do inciso III

I pr;~'''''~
I t:"M7;;;J

DEPUTADO E.aC VIEIRA

do Anteprojeto.
JUS T I"f I C A T I V A
'Stbstitui~se

JUSTIFICATIVA

A plena 1i~erdade religiosa da pessoa humana se materializa em dois
âlll'Jitos distintos

por

"~'"

a expressão Una gestação, no parto e no aleitamento"
pois. esta pressupõe e.abrange os encteraecs

A matéria de que cuida o inciso deve ser remetida à legislação crerdínârfa , por sua ccxnplexidade. Adotada a redação do anteprojeto, dificultada fi
caria a divulgação de fotos de pessoas iluStrando a rotãcaa a seu respeito, se
inexistente a autorização prévia
Ademais a proteção a tais direitos encontram-se protegIdos nas disposições do inciso XI "a" do mesmo artigo

- na co:JllJrlidade religiosa, o da lioerdade dentro da igreJa; e
- na sociedade civil, a liberdade dentro do Estado.
Consequentemente, essa liberdade religiosa pessoal nêc pode oetxer
na sooOra a liberdade da Igreja dentro da sociedade e com respeito ao Estado, Este. pois, para que seja o Estado de todos, terá de promover a idéia que não pode
ser lao eõ o Estado dos cristãos, o.; só dos católlcos 00 das evangéHcos
Deve
ser o Estado do nceen, da realuaçllo efetiva de sua liberdade, incfependentenen~e
da soluçll:o que ele queira dar a sua consciência para sua vida religiosa, para
qual tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a proteção do Estado.

EMENDA lP00869·7

tJ

flY;~""~

DEPUTl\OO FNnç VIEIBH

twi'~
,

UI1.""""<CI~i.

.

ti sugestã.o prcpcste aresta de pronto, por sua vez, a falsa ccrcepçll'o elo absolutismo do liberdade religiosa. Ex::!ui de pronto, a concepção liber::Ina de li~eração de tQljo respeito e Inter-seraçãc t!xterior. exercida pela fõr.Uia.
8 escora, o g.)verno e a sociedade em geral. como se esta Hberdazíe cescorfcesse
totalmente o ~ndivlduo de sua res;lOnsabl1idade para com a comunidade scciat qae
Integra. A vista do ensino público porque nenhtJll de n6s vive para si mesmo
• CRom. 7:14), honestamente não se poderá propugnar em favor de uma llil"1ítada e
Ibsoluta independência.

i<c'l( -

*
11

nê-se ao inciso~ do Art.

SUprima-se a redaçao da alínea "in do inciso II do artigo ifr:'

111'.IIUI1"IC&;i.

JUSTIfICATIVA

w

o disposItivo que se propõe el.1m1nar me11eCerla estar incluído
no inciso Iv - O SINDICATO. por disciplinar procedimentos e atos a eles ine _
rentes. A sua ;onservaçao reguhndo o funcionamento das Associações, resultará em graves e Irreparáveis perdas e descIIminações para as nssocreções de cunho religioso. tlesp,?rtivo, educacional e similares que congregarn minorias étni_
cas, sociais, culturais, esp:'Jrtlvas ou confessionais, pois estas esterfen ven.,
do seus direitos ft.lldamentais e interêsses prój:lrios submetidos à órgll:os e entidades concorrentes e até mesen contrárias a sua pr6pria subsistência.

3SZ.

JUSTIFICATIVA
Assegura_se aos trabalhado:-es, hoje participantes da previdência
privada complementar o diteito .adq,yirldo de usufruirem os beneficios que a atual legislação lhes conrerej

o conceito fundamental que refletem a essência da liberdade rerro.iosa, irrpõe ao individuo correspondeote deveres a sustentar seus direitos'
- lr.plica

respeítc à cons::iência dos demaIs quer sejEll'l'l recresenteoos pela maioria ou minoria do agru;la'llento social. Veda a a"limosidade ou estimulo aos conflitos religiosos, o
ataque, a difawção ou falsa acusação a outras confissões rerígioses. O direito de crer , de professar, de ensinar e de viver
suas convicçBes Sgm nenhtJll iõTÇ:Iedimento extefJ.or, nao podera
serv,ir de escusa parê denegrir. atacar livremente Igreja ou
seus adeptos I estimulando preconceitos ou ferindo a dignidadr=
do pr6xImo;

Poderia adnitlr...se a permanência do dispositivo, se ele fosse
restrito às Associações comunitárias de bairros e similares.

Assegura_se aim:la a continuidade de funcionamento da previdêncla
privada complementar que I;lenefici~ a. mais de seis milhões de participantes e
dependentes.

t..r.l profundo

..- - - - - - - - - , tJHL'''''~

EMENDA lPOOB66·2

tJ

DEPUTAOO ENOC VIEIRA

erni~9RJ

- impl~ca o respeito d<'l transcendência, do caráter a~soluto e
da so~erania de Deus;
Ao Art.

- l~l1ca o respeito hs distintas funçf:les da Igreja e do Estado:
o No\,o Testonento contempla una sociedade pluralista, cem funçlSes distintas para a:rtlos, ao Estado. como ministro d~ Deus
conpete a tarefa essencial de prom::lYer o ~em-estar social e

1:1-

do Anteprojeto a seguinte redação

IlXXV aposentadoria pela previdência social oficial e privada;
no caso do trabalhador rural nas ccndíções de redução previstas
nO' Art.1go"':356'.n

w

.

~ acrescente-se parágra;:'~~~::=a seguinte redação.
Parágrafo lJnico - Fica ext!into o instituto de terras devolutas e:n
áreas urbanas assegurando-se aos detentores de
posse deste~ im6veis a imediata aquisi~ão do domIolo sem ônus de qualquer natureza.

EMENDA lPO0870·1

~

DEPUTA.."O E.OO VIEIRA

[J COMISS1l:0 [E~SISTE ..:~TI;;~;~lCo.,uie/lu....,..i.
1u'e/~,,""'c~çie

Dê-se a alínea "bit do inciso Il do

.2G!f

~rtigo~,

a seguinte redaçgo.

ttS_Terrplos de Qualquer conflssaLl religiosa, suas dependências inerente~ ao
• exercIcio de suas atividade:> e rendas prov2niente~ do cultQ.."
M

eCOllÓlnico dos seus cidadães, enquant() a salvação do homem ou a
evanselização constituem a missão da Igreja, destas questões deve o Estado afastar_se, lllQstrar-se ill';)arcial. Se a verdadeira
Hbe.rdade reHglosa exige que o Estad,:} não se imiscua nas convIcçl:les religiosas de seus cidadãos. d~ outro lado. de modo natural, no interesse da justiça, da harmonia e do bem-estar geral, reconhece a necessidade do Estado regulamentar ou lim~ tar
determinadas açlles. ainda que impulsionadas po:' motivaçao reli.. giosa. O civisli\O não se opõe à lealdade a De~s. nc ensino
do
Mestre _ dar a Deus o que é de Deus e a César o oue é de César

JUSTIFICATIVA
o benefIcio que se pretende. assegura!" através co usucapião urbano,
acabará seMo limitado e .restringido, CQlll a posterior intirnaçdo do propnetá_
rio para comparecer pex:.ante órgãos municipais ou estaduais, a fim de regulan_
zar a área cuja propriedade foi adquirida judicialmente, pOr ter s1.do a mesma
decla-'lda peld poder pú~Hco área ejevoluta ur~ana •

EMENDA lP00867-1'

As normas suge:idas procuram consu~stanc1ar os con::eitos expostos, inspirando-se adernais# na Declaração lJruversel dos Dire.itcs do Hooe'l'l, no texto do Pacto Internacional so!)re D~reitos Clvis e Políticos e dn pact::l Internacional sobre Direitos EconÔl:1icos, Sociais e Culturais (2pr~vados na XXI! Assent:ll~ia
Geral das Naçõ2s unidas), na Declaração so~:-e EliminaçãÇl de Todas as Formõ!.S dõ!. .IntolerâncIa e Des:::riminílção p:Jr Causa da Religião ou creJu;a (aprovCld:J par ~Iflanim!.
L1ade, em 25 de novefl'bro de 1981, pela Cà.T1ara Legislativa LIasNações unidas'), dis-

poslç5es constitu~::lonals dos países com reglmeS inspirados na democracia soc:ia~,
COTlO Itália,República F"ederal da AlEmanha, Suíça, Espanha e Portugual e sl,lgestões
oferecidas pela O.A.S. h Comissão.

l:J

(=1'

DEPUTADO ENOC VIE1RA

CGlISSAo DE: SISTEH;l,Tl~~ÇA;/C.W, .. iO',U.. OW,.. lo

r , r - - - - - - - ; ; ; : r - - - õ....,...""•••••-----:=-------,
Dê-se ao § 12 do Art. J!BJ a seguinte rêdaç~o

..JUSTIFICATIVA

tio tenplo de qualquer culto não é apenas a materialidade do edifício ••

Um
edifício s6 é templo se o completam as instalações ou pertenças adequadas
llquele fim, ou se o utilizam efetivamente no culto ou prática religiosa.

Por certo, nenhun governante em estado de saúde mental petlsar.!a em tri~,J...
ter a missa ou batiSMO, nem decretaria a Camara de Vereadores irr.pôsto de
licença, aliás taxa, pelo toque de sinos Ou pslo nÚ/'ero de círios acesos.
Mas existe o perig::l remoto da intolerên::ia para com o culto das mInorias,
sobretudo se estas se form<:õm de elementos é::tnlco!:l diversos, hip6tese per_
feitamente possível n~ país de imigração, onde já se situarwn núcleos #
protestantes, budistas, israelitas, maometanos, xintoístas e sel".pre:existiram fetichistas de fundo afro-brasileiro.

1

.. § ll! _ E veda,da a participação acionária de pessoas jurídicas n:l ca-

pital social de empresas jornal!sticas Ou de ra!:llofusão, exceto a de partidos. políticos, de associaçf:lE!S e de sociedades
de capital exclusivamente-nacional.

o templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edifício principal, on...
de se celebra <l ce~ill'.õnia publica, mas ta'llbém a dependência acaso contígua, o convento, os ane"os por força de compreensão, inclusive a casa ou
.residência especial, ou do paroco ou pastor. pertencente à comunidade re-

096

•

Assembléia Nacional Constituinte

1191058, desde que não empregados em fins eccnõaíccs;» (Aliomar B;;-lle.lro, D...r ef-

.)USTIF'ICATIVA
como redigido, é
sujeito-s-pe:om:l.tir interprebçBes divergentes. limitando a liberdade do enstro de ccnVIê:ções r,!
l!giOS3;ls ~elãs P1"éprics entidades confessionais.
O ensino religioso manterá sempre particularidades e
cereccerfs ticas essencíaís das ccntísaões ou da forma;ão religii"sa de quem o mí-,
nistra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficarã o ensino
religioso ccoressrcner, QL'e se tcmaré tão sõ lJll apre~dizado de moral e bens ccs-

A liberdade de manifestar religião ou crença estará sujeita à limitação e descri-

mnaç:io ctm a irr'j:msiçlio de trIbutos sobre bens vinculados ao culto ou às rendas
dele oriundas -,
A sinpllcidade da norma ora existente, encnerartcc apenas _ os templos de Qualquer culto - tem favorecido razoáveis contrcvérsías mterpretatavas , ncteoasente na doutrina e mesmo na jurisprudência, com amparo na objetrvrdaoe da express~').

Entendeu. a própria ComiSsão de Estudos Constitucionais dar melhor explicaçiJo
ao amplo conceito da libetdade de culto, coãccanoc ao abrigo da inunidade as
dependências adjacentes aos te.'l1plos. Deixou, no entanto, de extenoer a mesma
garantia às rendas provenientes ou originárias do culto, que necessértaeente
exigem a mesma garantia.

l:

t:~

'~~T.~;;~:;':~J" do inciso

Il do art.

•

-a

em p~

8 - A criação do FUndo de Garantia da Previdêocia CctTplementar tem enorrre

alcance

social por jlennitir o acesso a esse beneclcio àqu~les trabalhadores queIsbo~

não podem

em enpresas pequenas e médias que

isoladar.-ente patrocinar una enti~

de fechada de previdência. atuarialmente viável semente acima de 1.QCX)

A e'oressêo "sem distinção de credo", é sup~rflua, por
ser o ensino de tal natureza de matrícula facultativa, orerecencc ao aluno a opção ce freq!!ém::ia ou não, no ensann público. Nas escolas confessionais;~é a prcfissão religiosa da pr6pria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por
pais e responsáveIs dos alunos, dentro do princIpio da liberdade assegurada
a
estes pela definição da diretriz a se: irrprimida na eoccaçãc de seus filhos

:f\JnClon<Írios. bem caro aos que trabalha'll em emrosaa grandes não desejosas de

EMENDA lPOO875-1

lB

(mil)

manterem esse bene:rÍeio. por ccoeíeeraren pesado enc:argo, no presente e, sob~
tudO, por- terem suas responsabilidades no futuro.
9 - A adrn1nistra-;ão do F\mdo 00 Garantia da PI"e\lid3:ncia CcJ:role,.cntar êeverá ser- '-.:},

"a,

-tregue a una instituição ranencerre gcvernanantak , cem co:r",etência téc,1ca

cem alta crecrcratcece popular

(lJ

mica Federal, recaindo a pre:ferência sobre esta Última por dispor

DEPUTADD ENOC VIEIRA

eu",.

e

cem

:

t.m

dos

come

tente grupo. de ab.tár1os e pesquisadores operacionais eeeecacee a essa tec-era.

EMENDA lPOO877-8

tJ Senador I"AURO

BENEVIDES

'c.'e'.u.n'''',;io

r.r---~

.JUSTIF'ICATIVA

EMENDA J.10DIFlCATIVA

Conservaçãó de condições ~ são fundamentais para a garantia da independência diant: da interferência estrangeira. impondo-se SUa inclusão na
redação.

da Ante-

ernea

:f\.lnCionár1os do extinto Banco Nacional da Habitação, que incorpora<t

COMISSÃO OE SI5TEMAT;~~~;cu'"ie.l ...c..,l1lo

COIHSS.3.0 DE SISTE~tAJízl~ç~U"'SllOfU'~"'lUh-_ _-_"'::>'--=<r~~7~@

Suprima-se por inteiro a redação
projeto.

oJ;:lriga;ão para o enpregador não se deve constituir

em

grande ruXnerode lojas em todos os estados brasileiros Duas instituições cu:!.

I PYfZ""~

~

trans:rormação

t~s.

I - Garantir a fnoepenoêncre nacional pela preservação de cond!r;ões políticas,
~ , econômicas, cientificas, tecnológicas e bélicas que lhe permita'll
rejeitar toda tentativa de enterferéncia estrangeira na determinação e consecução de seus objetivos internos.

DEPUTADO ENOC VIEIRA

sua,

certo constitucional. mas ser objetivo de conquistas sindicias. em cada caso.

prem cimüatãverente esses três requisitos, o Banco do Erasil e a ceíxa EcD:"'ê

fi

EMENDA lP00871-9

vc.I'Sa1 no trato do partJ.1haTento dos riscos naturais da eresse trclJalraaora.

área atuarial e na gestão de ativos,

sugest:ra, estarão as rendas provenientes do culto ao abrigo da imuni~
dade, afastando_se as mais remotas ou eventuais earurestaçees de descriminação,
l1m1taç1!o ou intolerâm:ia para "com os cvttcs de rnlno:-ias", evitando-se ademais
constantes peregrinações ao judiciário na defesa de direito; tradicionais enunciados, mas nemser-ore reeceítecce.

Acataqa

vago,

o dispositivo,

E lnquest1on~vel que a garantia constitucional é dirigida à liberdade do e....l' .. "'ielo .de,eulto li exteriorização da consciência religiosa do ser humano.

t.tn!

7 - O caráter íacultativb da previdência cCC!'91e:rentaré princ1pio filosófico

to Tributário Brasileiro, Forense, Rio, pág. 91) ~

DISPOSITIVO EtlENDADO'

Artigo

378
aea parágraCo

o parágrafo

11

1s,

do artigo 3B3 do Antepl'.()jeto da

Constituição passa a ter a seguinte redação:
Parágl'aí'o

11

"Compete preferencialmente a União organizar e

-

.)USTIF'ICATIVA

oí'crecer o ensino superior, o ensino
industrial e agrotécnico

técnico

de nível médio" • .

A matéria é tIpica e indu!l-itávelmente de alçada de legislação

ordinári'l:TegJlar ccnstãtccrcnaãeente mandatos e reeleição de dirigentt:s oe
entidades privadas, alén de tbsurd~ é contradição absoluta ao disposto na al!nea "c" do inciso 1 do mesmp artigo.
• r

f7

"''''''''" ..",.-------------,
a

EMENDA MODIFICATIVA

~

DISPOSITIVO EIlENDADO. Art.

e Parágrafo Única

Passam a ser assim redigidos o Art. 365 e seu

P~

Faz-se necessário preservar a atual

si tuação

das Escolas Técnicas Federais, evitando-se, assim, que a

passagem

para os Estados e MunlcIpios do ensino pelas mc s-nas ministrado ,

rágraCo Único do AnteprOJeto.

s~

:fra inevitável rebaixamento I com preju!zos incalCUláveis para

351

Art. a§S - O sistema de seguridade social ctmpr,2,
enõe ainda a previdência complementar Cacul cattva , ofertadora de pl!:
nos de bener'Icacs adicionais custeados, sob o regime

"m'm"·",,,====~~1 pro:fissionais autôn"omos, a

:rormaç:ão de técnicos de nível médio, indispensáveis

desenvolv!

80

mento do Pais.

:financeiro ce

capi taliz'3.ção, por c~ntribuição de empregadores, de empre-gados e de

Dê-se li alinea "c" do Ircãsc II do art. ~ do Anteprojeto a segJinte redação

ser operada paralelamente mediante autor!

2ação do poder público por:
"C -

é vedada a interfe:êncla d:J Estado na estrutura e organização interna das associações. n

I _ fundos í'echados.

administrados sem C'ns

lucrativos

por entidades de previdência privada patrocinadas

p~

EMENDA lP00878·6
e:c

.,...

Senador HAURO BENEVIDES

-~---------. t:;:~;'I"~~
f:~-;'~~

los empregadores; e
11 _ fUndo aberto, administrado

JUSTIF'ICATIVA

sem :fins

lucrativos

por

instl tulção :!'lnanceira governa'71ental.

mo Sep-lderá assegurar na Constituição AUTONOMIA ASSOLUTA 30 FIJ.-.J~ das associações, pela sua ~litud9 e reflexos no interelacionanan_
to social destas entidades. A redação existente p:Jderá P!'opiC!ar a~t..s:Js indesejáveis no rcrcronaaentc destas entidades" sccretuoc pela sua não sl..jeiçgo às
normas de interessa ~ú::'Hco Quanto li aplicaç~o de recursos obtidos do setor 9::1vemaeentaj ou privado Propõem-sa que neja liberdade de organizc:ção interna,
sem interferência externa.

PARÁGRAFO ÚNICO _ Para o :fim de que trata

r . r - - - - - - - - - - - ,.."'~"".., , . - - - - - - - - - - - .
EMENOA ADITIVA

o inciso 11 deste artigo,

complementar, integrante do Fundo Nacional de

1!

guridade SocIal. ao qual poderão aderir todas

as

empresas e trabalhadores vinculados

à Prevl.dência

Inclua-se no artigo 382 do Anteprojeto da Consti tuição
o seguinte Parágra!'o único:
- I -

SocIal.

•••••.,: .••.••••••••••.••.•••••••••..•.••

11- ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;

parágra!'~ único - Aplica-se

1 - A previdênCia ~ial, atendendo ao pr1nc:Ipio ê~ adequação social, aí'erta

seguro rn1rúmo c:apaz de irrpedir que os aposentados e pensionistas se c:nstit",Ja::;

EMENDA lP00873-5

em \In contingente lT'.arginal e desvalido. Contr<U"iamente, a

ti
l:J

CDMISSiío tE

--JI fS~~"'~

SiSTEJJ.AT;Z~Ç~CU1""O/""c""de

SIJ/.<Ic"

Oâ~se ao~Qi. do

fAJcrt

J.f

____----'1

Pp?;'i;~

TUuf.u."m.'io

previcêr;c:l.a CCtrPI~

mentar, seguindo o princ1pio de eqUidade individual, enseja

Ul1

nivel de

menta da econania e

normativo dos tratados e compromissos internacionais
se incorpora à ordem interna, revoga a lei anterioI e está sujeito h denuncia pOl: deliberaçl:lo do Congresso Nacional."

~

processo de urbanização do pais.

llla

pactos e compromIssos Internacionais não são "revogados" mas denunciados.
Por outro lado não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fiquem sutlm.etidos ao rito da Emenda Constituclo!'lal.

Federal de Ensino.

neccssidaji;!
dese'"'Vol'4

3 - As cootriburçoos pagas pelo sesurado são, sem sorrbra de dÚvidêS, Pou;;ançé$ p~

V!denciáriê.S voluntárias suas: una. vez que está. trocando

são taTbém poupanças previder,c1árié$ do segurado,

as tratados,

COflSUTX)

certo no p~
pat~ina::lor"

posto que equivalem ao salá

Faz,-se necessário preservar a atual sI tuação dos
Centros de Educação Tecnológica e Escolas Técnicas do Si$teMa' F~d':
ral de Ensino. evitando-se, assim. que a passagem para os

Estados~

e MunicípIos dos cursOs pelos mesmos ministrados sofl'am lnevi tável
rebaixamento, com prejulzos lnc:alculáveis para a formação de técni
cos de nível

~édiO.

indispensáveis ao

descn~olvlmento

do Pais.

4 ... O cnpregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda a vida útU do

porcionem un

padrão

de vida cO'ipatIvel cem aquele rruIdo pelo enpregado

;;:1:1

lO!!

go 00 seu perIodo prod\1t1vo.
salário do errpregado está assim c:orrposto de õuas parcelas. aibas despendidas
ambas

contabiliuda$

pelo regime de carpetência de exercicio cemo custo do produto'ou serviço. A
prin'.eira é aquGla parc.ela C!1lNgue direta.-na.'1.te ~ tr-.,.be1hador- para cobr-1.r- sm.s

EMENDA lP00879·4

ers;~~; MAURO BENEVIDES lUTO.

~P5-CE

mentar para que e. acrninistre e :raça crescer através da aplicação nos

ditere.,1

EMENDA HODIFICATIVA

2r.s"

DISPOSITIVO EHENDADO: Alínea "C", do Inciso "11". do Artigo

~

Passa a. ser assim redigida:
A11nea "C" - Pat'rimônio, renda ou serviço dos

seguin'ls reda;ão ao parágrafo C1nico do Artigo

~~

constituindo disciplina de matrícula facultativa m.s
escolas públicas. II

..J

CJOY;;~~
r:r-----------"'''''"'".•,,',-------------,

gastos correntes. A s,"guncla é ~ela entregue à entidade 00 previoência c~I~

parágrafo l1nlca - O ensino religioso é livre ntls escolas confessionais,

-

errp~

gado, deve-lhe os recursos p~ sua sobrevivência na Case inativa que lhe Pr:2,

pelo enpregac!or ~ tell1X' da colaboração do ellpregado e

R

I

rio diferido que seu contrato de eITÇlrego determina

5 - O

Dê~se a

õe

001".-

•

sente por consuro incerto no fUturo. As contribul.ções pagas pelo

.JUSTIF'ICATIVA:

disposto nest'e artigo aos Centros

estar na inatividade comparável ao desfrutado na !'ase laborativa
2:- A previdência ccaplementar é. assim. un direito trabalhista e una
incontornável para o profissior-.al q\.oalificado. no atual estágio de

<' Ú"JlCO
•
~ O conteúdo

4

o

:Educação Tec:nológica e Escolas Técnicas ôo 51st!:

--,

art. 'i2 a seguinte redaçi'io.

.w

fica instituído o :fundo de garantia de previdência

:!!!.§.!!.E.!f~Ç,~Q

DEPUTADO ENOC VIEIRA
'-----"""-="-""=--'="'--

"371

DISPOSITIVO ElolENDADO: Artigo

partidos políticos, inclusive suas !'undações, das entidades sindi
cais dos traba1.hadores e das instituições de educação e

d~

assi~

tência social, bem assim as de seguridade social e de Previdência
e Assistência Hédica Complementar sem fins lucrativos, observados
os requisitos da Lei.

Assembléia Nacional Constituinte

<

nhou important:Issima função social, complementar ou supletiva doe
deveres do Estado;

cem

este Artigo, deseja-se realmente amparar a econonia bras.,!

leita que é constituida PIlmordialnente por peqce-cs e rccrce-oreserrcs.

ts:

é fora de qualquer dúvida que as entidades

097

JUSTIF"ICAÇ~O

as carreiras do Ihtl1ster,o Pübllco Ferleral, b t m s
ter'io PúbllCÓ do Oistnto Federal e dos
Ternti
rios e da Procuradona da llm âc "

1 - A previdência complementar sempre eeeempe

e

JUSTIFICATIVA

chadas de- previdência privada e as abertas que não tenham fins l,!!
'crativos desempenham funções do mais alto interesse: social.
que ensejam, tendo como prImado o principio da equf dede , a

o M'inisteno Pübhco do thstr,to Federal e
'rer-r-r têr ros exercita serviços reservados ã üm âc no rs t r r t c
r-a'l, não obstante de ãmblto t e rr-r tor i a I r-es t.r i t o •

!'Iao,!!

dos
Fed~

ü

tençâo, quando da inatividade, de um nível de renda

aproximado

• àquele consquistado na fase laborativa dbs empregados
2 - Est~ segmento da previdência

Seus membros são, assim e de cons eqüênc r e ,

ê

seu artigo 457, admite que os membros do "Parquet" federal
rão optar por lntegrar a carrelra da representação JudiClal

seguros mínimos, tendentes, somente, a impedir que os aposentados
cons'ti'tuam~

gcupc social absolutamente

desvali.. .

liar do Estado, uma vez que complementa a ação do ~oder

rio 'piibl"lco do p r s t r-t t o Federal e dos r er-r t t.Sr i os , rned r an t e opção.
possam. a seu turno. exercitar o mesmo dr r-e t ro , POlS, ao
contrad i scr-rmme câc entre membros de
Instituições análogas e de t tne l rdades t eçe r s tdênt r cas , além
de
vilipendlar-se.o Pr-mc Ip f c Constitucional da Eqllidade.

auxi

i·

I!

à saúde.

!

3 - Vale o registro de que, consoante os ensi
entidades privadas de assistência e previdência são "livres de iE!.
exeri-

EMENDA lP00882-4

pIos a legislação da República 'federal Alemã, Suécia, Estados Uni
dos, l-léxico e Inglaterra.
., _ No âmbito da legislação ordinária

bras.!

EM:NOA ADiTIVA
'3(3
DIsPOSITIVO EtJ.ENDADO: ARTIGO 3li

art 376 do

Acrescente-se dcrs parágrafos, com a n.Jmeração oe 312 e lIg, ao
e, em conseqcêrcrav.soorama-se o seu parágrafo 3!:'.

Anteproje~o

§ 3 Q - Os projetos de reforma agrária darão prioridade à utillzação da prccrfedaoe imprOdwtiva da u-uãc, dos Estados, dos Territórios F"~
deraís e dos MunicípJ.Osi

namentos do tributarista Ruy Barbosa Nogueira, umver-eeamentc , as

postos no interesse prioritário da paz social", dando como

t'õZi~;;;W

rio, estar-se-ia laborando e'i cd r c s a

aúbllco

no sentido de assegurar a todos os brasileiros o direi to social ,
previsto constitucionalmente como dever do Estado,

tU

CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS

{:J

(D'USSAo Do: SISTEl-lAiliNÂçA~·~'''·o'&~~.oN'''io

a;f:AN;:;c:;;o-----------,J

LMià"·o~

I

lDOV'~~

§ liº- O latifúncho lroprod.Jtivo será objeto de tributaçã;l que
o desestfmne, segundo critérios de progressividade do Inoastc terntorial _
rural.

leira, a regulamentação das entidades fechadas de previdência p~
vada (art. 34, da Lei n' 6.435/17) já define inequivocamente
tais instituições sã? ccmpaemenear-es ao sistema oficial de

JUSTIFICAC~O

que
E/-ENlJA ADITIVA
DIsPOSITIVO EJ.ENDAD:l. ARTIGO

previ

dência e assistência social. enquadrando-se suas atividades

na

área de competê~cia do MPAS.
5 - Ass~m,

das) é que as torna imunes

301

Como corolário de função sccíaã de propriedade a QJe se sub'll1:,

~

301

O Artigo ;w, d:l Anteprojeto passa a ter a _seguIllIte redação,

o caráter 'assistencial de ba i s

tidades (Previdência e Assistência l'lédica Complenentares

5;;;;"'=:1

CONSTITUINTE nNTONIO CARLOS 'RANCO

do
pod,!
da

um ãc , de igual modo dever--s e-E ·permltlr que os membros do Illnlst.[1

De outra parte, a assistência médica complementar exerce, no

do

âmbito da seguridade social, atividade "quase - públJ.ca" ou

EMENDA lP00885-9

('J
Em a s s rm sendo, quando o án tepr-cae rc , no § 29.

necessário. quando se sabe que a previdência social mantem apenas
e pensionistas

serv2.

dores federa 1S.

tanto fiais

e!l
~

pr-í va-

"Art. -' Er!9resa brasileira ou nacional fi aquela constituI

à tributação, entendimento, por sinal,

da sob as leis bresífaíras, QUe tenha sua administração sediada no País
cujo controle dec!ssório e de capJ.tal pertença a brasileiros".

generalizado até a edicão do Decreto-Lei o' 2.065/83.

e

te t.ambém o Estado, prioritariamente. a Reforma Agrária devera inJ.c1ar-se po!
las terras públ1cas improdutivas, objetivando partir d) prõpno Estado a m,!
triz que irá nortear esse processo.
Do meerc modo, o latifúndio improdutivo deverá ser ernntnaoo,
tanto qoa-itc pcsaívej , através de tributação que o desestimule, delxa'do p~
ra U1l segund, plano o uso da desapropriação. per acarretar despesas para o
Estado

6 - A Emenda, pois, busca explic! tal' no texto

constitucional tal imunidade, eliminando a PO~sibilidade de que o

JUSTIFICAÇ~O

.

preceito seja contrariado pela legislação ordinária, com o que se
preserva a ~ecessária estabilidade das regras cr-eenacoees de Lais

o interesse naciO"1:1l deve ser preservado a nível constitueI
anal e o corcertc ::Ie eroresa nacfc-iaí , que se inclue nos itens de nossa sE.
beranía, deve ser preciso para não permItir dúvidas quando ao controle
seu capital

instituições, exigência básica para o seu normal funcionamento

rrr----------',&OO!1vUtf".Ç••,

--,

EKEUDA·

~dma-.e integralmente o incho XX do artigO~.

EMENDA lPOO880-8

(:J

"dos direi

• tos sociais ", do Anteprojeto de Constltuição da Comissão de Sistematização.
e 1nc1ua~s: o-tertll): Segurança e Higier'H':! do Trabalho•

Senador MAUflO BENEVIDES

.....m .. " ••·'.

--,

JUSTIFICATIVA
El-tSNDA MODIFICATIVA

•

~

DISPOSITIVO EttENDAOO: Art ..

~

o Art.

~

• Art.

rá

~-

pauee a ter a seguinte redação.
Sobre a folba de

s~lários

DI~ITIVO El-EIDAOO: CAPíTU.D 1 00

rrru,o 11

não pode-

ncrescente-se ao Capítulo I do Titulo II (Oos Direitos
Individuais). onde couber. o seguinte artigo:

incidir qualquer outro tributo ou contribuição que não os dest.!,

nados

o tereo Saú1e ~o é tão 2brangente t;ua.lldo o tetmo Higiene
Saú:le é o estado de uroa pessoa, enquantO' higiene é parte da
Medicina relativa à saúde e aos diversos -retcs de a conservar,"

DEMJA ADITIVA

à seguridade social e às entidades fechadas de Previdência

e

Assistência 'Médica Complementar. instituídas na !'orma da Lei.

Art.

tlt garantido o direito de propriedade e a suee,!
slio hereditária".

No ambiente de trabalhO fi preciso muito m:1],$ que saúde.
higiene e se~arça do trsbalbo cornoestá na Constittli~o vigente é lflJito
$ evoluida e d~nâmica~
Cano está colocado no Anteprojeto de Constitu!çd"o, ora em
debate. ouve uaretrccessc do direito do trabalhador e em nada evoluiu.
Portanto, o termo "segurança e higlene do trEbalho" é abrs.!l
gente, CO/Illleto, assepora ao trabalhador a eliminação dos riscos de acidentes e doenças do trabatbc,

mais abrangente

JUSTIFICAC 1iO
I ... Considerando-se que a ordem social

rende-

menta-se no primado do trabalho, em busca da justiça social

~)~

o SubstitúUvo do Relator da Canissão da Ordem Econômica, o N0bre senador Severo Cernes previa a garantia do direito individual da proprl
edade e a sucessão. hereditaria.
Rejeitado o substitutivo e aprovado novo texto peãcs srs, Constl
tuíntee, ali permaneceu a garantia consUbr.ional ao direito de propriedade e o da sucessão heredí.tér.la,
Ao ensejo dos trabalhado~ da comissão da Sistematnação o nobre Relator rep:Jrtou os artigos referentes a essas garantias constltuciE"nais para o Título II, Capítulo I, (005 DIREITOS It.DIVlOUAIS) •
No entanto, o nobre Relator não fez inserir dispositivo taxativo
quanto à garantia ao Direito lru:lividual de propriedade, inserindo nàquele
cap!tulo, dlspositivns que limitam esses direitas.

(Art.

que a seguridade social objetiva assistir ao homem sobretudo

quando na inatividade·, e que a previdêncii.l- comI:llementar, em

aten

ção ao prlne!pio da equidade individual, enseja um nível de bem-e!
tal' na inatividade equivalente ao desfrutado na fase laborativa

impõe-se a manutenção dessas entidades, observando-se os fins
que se destinam.
.11 _ A considerar-se a folha de salários

base exclusiva da seguridade social. com expressa proibição de

cldên

in

a de "qualquer outro tributo ou cont.ribuição", retirar-se-lan

tante seus :fins. deixando a seguridade social, restrita ao

Entend'" (pe a garantia consti tueional só será asseg-.Jrada se
texto for preciso e exato como a proposta que apresento.

ob~

as entidades de previdência.e assistência complementar, nada

poder

EMENDA lPOO887·5

LW'UTftOO FERNQ~

BEZERRCI

~~;
T1l10'.....1l ... &çl:.

EMENDA

-,

SUPRESSIVA

seu
5uprina-se integralmente o artigo lJ::.ao anteprojeto de cOõlStituição
da Comissão de Sistema~zaçãol da seç;io I, "da Saúde".

público, com as 11mi tações que l)1e são inerentes.

JUSTIFICATIVA

,rEMEI'IDA lP00881-6

....· ---------,1 ~P··,:O·"B·----,

SENADOR I1AURO B[NEV,IOES

.

~ ~

_J

[HE.NOA IlOOIFICATIVA AO TITULO X - OISPOSICOES TRANsnO"RIAS

4H

Modifique-se o § 29. do artlgo ;1..&1, que. passará
ter a seguinte redação:

EMENDA lP00884-1

Essa aatéria não é para ser tratada na Carta Ma~na e sim em Le! Ordi
nárla, Ilesmo porque a jurisprudência nacional e internacional mantém es::;e assuntol

[J

CO\ISTITUINTE ANTONIO CARLOS F"RJWCO

na pasta do Trabalho.

(!OI

CQ.ussliODE SISTe~;~;;;;;O~"$.o!m.o'''''iO

Entende o legislador que o direito do trabalho não pode f.!c.. r dividi
do entre dois Ministérios, além da q.,le o teItl'O "Saúde Oeupacicm1,1I não 6 a1m:n:
ge"lte e sim parte de t.J11 sistema denomInado "Segurança e Higiene do Tr..balho".
A supressão do Artigo que trata de "Saúde Ocupacional", vem atend~r
aos interesses do trebalhador brasileiro, pois o refeudo artigo viola a t:'adi_
ção nacional e universal de que as relações e condições no trabalho são, e S~f~.
pre foram, pertinentes ao MJ.nistério do Trabalho e ndo ao Ministério de:: Saúde.
Tratar desse assunto na Ca1'ta Magna é Intervenc~onismo indevido.

E~Et-DA ADITIVA
DIsPOSITIVO EI-ENOAOO DO CAPiTl..l.O 1 00 TÍTu..O VIII (Da Ordem Econômica e F.!,
nanceira)

a

Acrescente-se. onde couber. n:! Capitulo I do Titulo VIII (da
OrdemEconômica e Financeira) da Ante~tajeto.~o seguinte arhgo:

"§ 29 - Aos atuals Procuradores da Repúb11ca e
membros do Ministêno Público do OHtrlto rederal
e dos Terrltônos, flca assegurada a opcão
entre

.§.:21:1 - A lei protejerá a pequena e mlcro~resas atrib.Jindo_
lhes isenções e illl'.Jnidades tributárias e concedendo-lhes tratamentos e5PeC!
ais e outros estírrulos".

S9úcfe OOJpac1onal é uma denom.irnção confusa no Brasil, é de nrlgen
inglesa e e:n nossa Ht\SJa QJer dizer: "$aúde nas atividades de trabalho".
As I
condições de trabalho é que vão determinar se há riscos ou n50 à integridade
fIsica do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no Brasil serrpre foi o Mlnisté~
rio do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança c denais direitos do trabalhador.

098
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I

Como poce a Fiscalizaçdo Federal na área do trabalho, rrcer d~vic2
da entre dois Ministérios, ou pertencer ao Ministério da Sa..íde? E coao racarree as Negociações Coletivas na área de sequrança do trabalhador?
•
O H.inlstéuo da Saúde c:uida da Saúde Pú~lica. Ou seja: pratica a
rr.edlc1na preventiva, .mas nos processos produtivos e no srste-a de trabalho cebe
ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e ocrnat.tzacora, em tcocs os seia.
mentas: Engenharia de Segurança, HigIene, Medicina do rrabau-o, fé:'135, sarérfc,
ldentif.lcação e duração do trabalho.
se a rtsceixxecsc permanece do Ministério do Trabalho, de onde de _

Assim, nos termos do d1SpositJ.vo supracitado, toda e cua Icue r
manl.festaçao eue estimul'" a v1.olêncl.a e d1.scrJ."l.1.naçor 5 de
natureza es carue su-re i ca a controle ze s co , evaceneemence , ,,~"a~~~~~ 1

EMENDA 1POO894-8

~

=------

('J

Pode-se J.nfer1.r. por va.a de ccnsequênca.a , que as dema i.s fornas
de man1.festação, mcaueave a propaganda eeeeeca.ar , quando não 1nc.!,.
tarem a vacLênca.a e a dl.scr1.ml.naç-ão es eamen perrnl.tl.àas.

,,-------,

r;;';;;;J

1n'D,,,,"r"~'çõ8

1<11

Há ãncceeênca,e vJ.stvel entre o prl.ncip~o estabelec1.do na
ali
nea "d", do anc r.sc IV, do artJ.go 13 e a pro1b~ção ccne i.de no
parã
grafo ãmcc do art1go 410, devendo este ültJ.mo da.speaa e i.vc ser
sü
prJ-mido para restaurar o equJ.libr1o da ordem ccns t a cucaone t ,
-

SuprJ-ma-se o parágrafo único do artigo

~.

JUSTIFICATIVA

I

o parágrafo Iinaco do art • .(10 proibe "a propaganda corrercial de me
dicamentos. formas de tratamento de- saúde, tabaco, heb~das alcoõl~
•cas e agrotóx1cOS".

,I
EMENDA lPOO891·3

('J

I

teF1JTAOO:O:1\5PI"""'"

A vedação da.propÕlganda cpJl:ercial acama eecebeãeea.da

confl:1.ta-se
com o que dl.spõe o art. ~ c";e assegurado aos meJ.os de
ecmunae a
ção amplo exeecfeac da l:1.berdade ••• "), poJ..s o_amolo exercic~o
dãl

pr~''''':J

fITõ2!';;"J?]
('~======~==========~l
J
Sistematização

~~~e~~~1~e;a~~~sm~~~:r~: sce;m:~~~~~~~~ ~~e~ai~~p~~aa c~~n~~~~ç~~c~li
nal de Comun1.cação, dentre outros. ãeve pautar-se na "pluralidade
e descentrall.zaçáo". é evadence que o S únJ.co do artJ-go 410 não po

~ a

organização Internacional j:lo Trabalho _ OlT - o FórL:m desse matéria e não a Organização Mundial da Saúde.
O Sistema I),ico de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios prod.JUvo!;, pois aí o fator principal é a causa dos riscos.
isto é. a prevenção de acidentes de trabalho, Que deve continuar sendõ de res _
ponsabllldadc única do Ministério do Trabalho.

"

COH1SSAO DE SISTEMATIZAÇAO

vem emanar as Norll'as Regulamentadoras de proteção e segux;ança ao trabalhador I
fica óbvia. a necessIdade de manutenção desse sprviço naquele Hin.isterio,· e não
passá-lo para o Mioistério da saõoe, onde provocaria conflito de jurisdição
comreatá prejulzbs à integn.dade física do t;abalhador

Essa é a tradição do dueHa do trabalhador, conquistada ea 1944
com a criação da CIPA- Comissão interna de prevenção de Acidentes e está regis
trace nos anais da História do Trabalhador Srasileiro Portanto, o artigo Q'.Je ~e
pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao mteresse naeio _
rei, rem se ajusta à atual Po1itica de segurança do Trabalhador. As relações ca
pitalltrabalho sIao uníversatnenta pertinentes ao Hiruatérdo do Trabalho.
-

F0~~":J

Consti tuinte DARCY POZZA

derá pcevaãeeee , sob pena de tornar anecns í.seenee os
acima aencacnedos ,

J7
parte fJ.nal g:-=~i~~a~rt. !!>, VI,
Art~

12,

a Segu1nte redação.

supriZll~da

I

d1.spos1.t~vos

a

18. ( ••• )

vr - 1... 1
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SIQUEIRA C~~;DS
r,r-------"'........-....." .....".•.- - - - - - - - - ,

l:J. -Constl tuinte
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EMENDA 1P00888-3

I'l

DEPUTAIlO JOMS l'U;HEIRO

COMISSÃo

i,

-,

DE SIST~.ATIZACÃO

r.r

A emenda suprime o trecho "e se estende às empresas

.. , e A ç l . e - - - - - - - - - - - . . ,

Tu'Dn~.'

Dê-se ao "caout lt do Artip'o

~

do Anteoroieto de CO"lstituicão

da

Comissão de 5istenatizacão. a seguinte rec!.acão

3'1

"Art. 32'f" - Os serviços de transporte terrestre, de pessoas,
de
bens e de carga aérea, dentro do território nacional, :f,nclusive as
atividades de agenciamento, sonente serão explorados pelo Poder PÚ
blico, por brasileiros ou por empresas nacionais."
-

que
exercem atividade scca.ea de relevãncia pública, ressalvados cuanec a
estas as que d:1.gam respe1.to a custos e invest1.mentos sem repercussão
na balança comercial do Pais", com o que va.s a melhor s a.scematnaac o
anteproJeto e dar-lhe maJ.or ecerêncae aneerna, Senão, ve j a-ee s o da s
pos~tJ.vo estã no capitulo "Dos Dire1.tos cefeeavcsv , do titulo "Dos Di:'
xea.t.os e L1.berdades FundamentaJ.s".
Logo sa s cemata.eemence , cUJ.da-sedas relações do J.ndl.viduo em face do Est.ado, dos me10S de controle do
poder públ~co, dos mecena smcs de proteção do l.ndJ.viduo; tanto aSS1.m,
que o 1nC1SO
J.nt~tulado "a visl.b~l~dade e a correocdoria dos ecõe~".
Descabe, então. versar relaçocs de d'ire1to prl.vado eJ:a'adii'õ=
empresa.

JUSTIflCATIVA

A exclusão proposta ê de toda a letra

Os liml.tes da ação privada e o controle do capJ.tal
do Já estão enuncaadcs na ordem eecnõeuca,

m

o jornal, a revista. as emis5ol"as de rádIO e teleVIsão são emp~
sas privadas. na maioria dos casos. Vivcm da venda de espaço
pulblC.!.
târlo e da gestão de seus negõclos. lnclusive no que diz respelto ã co!!,.
quista de leitores. ouvintes. espectadores. Paga tributos sobre a renda
e. Como empresa. corre o rlSC:o do Pl"Õpl'Ío negõC1o.

Como se vê. o mencionado dispositivo cuida tão somente de servicos,
portanto, no que se retere às pessoas jur:1.dicas, será
5U~
que a empresa seja nacional. para que fique preservado o interesse
do País quanto à boa e eficiente execução dos serviços.

Os Silldicatos podem fU:ldar JornalS. edita-los da forma que
jarem. d1str1bul-los por aSSlnaturas ou gratuitamente.

_

JUstIFICATIVA.

o parágrafo

Caso passc o principio. constltuirS'. depols. na própria contrad,!.
ção do que se deseja escrito na Constituição. porque no Capitulo da
Ordem Econôrnlca e Social :stã a garantlil do OnC10. proflssEo e e!!!,
presa.

diz o seguinte:

.. O Poder Públ1co pode 1nterv1r nos serv1cos de saúde de natu:-e.za -iv::1da.

EMENDA lPOO889-1

I

necessãrios ao alcance dos ob1etivos da DolItica do setor. be:::. cc::: dC·:l:lrODr1ã-

!2!.:.

, ,,, , .

df'.ls,!

Constituem lJeça importante na orgamzação do trabalho, e na
pr§.
pria V-1da social do pa'ls. sendo. por lSS0. pe:nllüncntcmcnte. obJeto
de
llIatCrlilS Jornüllsticas. no acesso dCll~crS't1co, Sem a imposlçSo da norl
constl tuc10na1.

";ir"""""

ElinlJ,ne-se o paragrafo 3!? do .re. 1W. renul'lerando-se o I 4!? para ;!?

rrr-------

co.!!.

escrita - uma sociedade civil. o Sind1cato, r-ecebenda parte do prcdut
de uma scctedede ClVll - a empresa aorna l'ls trca , do; qualquer espêcte

dispositivo que intentamos modi:ficar, está assim redigido:

DEPUTADOJO"AS PUrllEIRO

que dh:

D que estã claro no texto nroposto e que a Constltlj1,;i"1) assegurará'
espaço em jormais. revrs tes , rãdios e televisões aos s mdicatcs ,
s-un
violação contundente ai) próprio espfr-r to da ConstituH;ão que es tã seod

prJ.v~

"art. 3-r2 - Os serviços de transporte terrestre, ele
pessoas. de bens e de carga aérea, dentro do território nacional, inclusive as atividades de agenciaUlcnto. somente serão explorados pelo Poder Público,
por brasileiroa. ou por empresas em que o capital
com direi to de voto seja majoritariamente nacional.
segundo se dispuser em lei."

tJ

1..,

.. Os Sindicatos terão acesse aos aercs de comunlcação sccrel ,
forme a lei.

ê

Justiflcacão

o

Excluir. no Ti'tulo lI. Oos Direitos e Ltber-dedea rundes-entais , Cap!
tulo UI. Dos üu-ei tcs ccteervcs, Art.
Incrsc IV: O Sindltato. a .L!.
tra !. em sua totahdade.

JustifieatJ.va

'~U'.",/CD~I'f.l.'.ItICe""";D

[ a razão da emenda de exclusão.

Sistemati:zacão

o pal:'lÍgrafo .. eU.lllinal:' ê duplaccnte redundante. l'rimciral'lcnte, 'lua-to l
perl:l!!.
são para o Estado intervir nos servicDs privados de saúde. A 1nter..encla do Est.:!.

Sala de Comissão.

do na economia já está amplamente coberta pelo art. 309 e seus parágr..::s.

30j
Dê-se ao

304

~

do art.

~

a

segu~nte

Quanto ã desapropriação dos serviços privados de saúde. trata-se , ape~.ts de

redação.

será cons~derada empresa nac~onal a pessoa )uri:
d1~n constituída e c~m sede no Pais, cUJo controle decisór~o e de c~ I
pital esteJa, em carater permanente. eXclus~vo e ~ncOna~c~on;;ll, sob ;;l
titular1dade d~reta ou ind1reta de pessoas fiS1cas ou Jur.íd~cas dona j
ciliadas no Pais, ou por ent~dades de d~re1to púb11CO ~ntern(..
Art..~.

pécie do genero, já previ&to 'l:Iinuciosacente no art. 13, que trata c:os
~ndividuais,

es

EMENDA lPOO896-4

direitos

e. em particular. no inciso XIII. que trata do direito de ::ropr1ed,!

r-'

f1Y:~:'~:

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

de privflda, assegurada e protegida pelo Estaao. e cujas alíneas dis;Jôec sobre ~s

r:02i;~

casos de desapropri.acào.
1Ufl/'u'11''''";.D

Justifica-se. assim. plenamente, a el1lllinação do parágrafo 3~ do arCo
de evitar "conflitos e superposições ••• com vistas a dar coerência e

:::5.

a flm

:onsistt~

cia" ao projeto, eonforl:lc palavras do relator da comissão de :dsteC31::i:.t.ção

."ustificat~va

A exclusão das pessoas )urid~cas desinforma o públ~co,as aE. .
toridades e o s~stema econõm~co, porquanto as pessoas fis1cas não e~;
tão sUJe:Ltas ao mesmo 1ntenso proced~mento de ~ ou tl:.:J.ns?~
rência ne'iJoc.:La1 eX1.g1.do pelas 1e1.s c1.vis. conerCl.a1.s, aar.l1.n:Lst:rat:.1vas
e c.ributárl.as. Dessarte. quando a ll.nha de esforço em todo o nundo é I
ele de~vendar a ~ntl.midade das_empresas, o anteproJeto va1 em sentado ~
contrarl.o. obscurecendo o cenarJ-o. Adema1.s, manter o texto COMO pr.21
posto 1Mplica dar prote~ão const1.tuc1.onal aos testas-de-ferro.
Por fJ.UI, o texto aprovado pela cOml.ssáo temátJ.ca l.nclul.
~~~~:~o)~~i~~~~:~a~~~~ç~~~ a matéria hã de ser levada ã votação

as
da

I

I

Excluir no lítulo II 7 dos Direitolz.c Liberdades Fvm:lamentals. Cap!
tulo I. dos Direitos IndlVidua1s. Art. ilS. VII - A PrlVacidade. a letra
~ em sua totalldade.

EMENDA lPOO893-0

I'l

IERJIAOO

FmoAlCO &ZEmA

JUSTIFICATIVA

i'iE.>o
Diz o texto Proposto para a

letra~:

S::lstematJ.zação
_

'1I1D''''''11.O:&l;õ~

.. ,. imagem pessoal bem coro a vida lntima e f<'lIIllhar não podem ser
divulga~asl publicadas ou invadldas. sem autoriZação do lnteressado.

~z

EMENDA lP00890-5
)

cr=';~D:J

..' ""·""·,,···--------,1

rç;u~;r;;J

tJ

DEPUTADO JO\A5 PI:'"HEIRO

tJ

COMISSÃO DE SIST""'~;;7~i~·

supr~ma-se

o parágrafo únJ.co do art1.go

Acrescente-se à alínea d. 1nci.so XII:t, art. ~. do antep:r,2
jeto do relator, a palavra prêvl.a:
J'l.
Art~ 1:iJ: São direitos e li};lerdades individuais 1nV1.01áveis:

I ... )

nu -

TlIDO.

c••••)

-

d) os bens de produção são suscetive1.s de desaproprJ-açâo po::.
. necess1.dade ou ut1.11.dade públ1.ca ou por 1.nte!:esse soc1.al, êesêe
que
necessár1a à execução de 'planos, programas e proJetos ãe desenvolvJ.lne"l
to socJ.al e econôn1.co. seJam eles da UnJ.ão, dos Estados, ou dos Mun,=,cipios, medJ.ante prêv1a e Justa l.ndenJ.zação, em d~nheJ.ro.
I

1tJ1

~.

4tJ4

O parágrafo ún1.co do artigo ~ tero a segu1.nte redação:

·parágrafo úní.co - t vedf'da a propaganda comercJ.al de med1camentos.
formas de tratamento de saúde. tabacO", beb1.das alcoól1cas e agrot.§.
xicos" •

Justif1.catJ.va
sistema constitucional hl.stór1co $empre consagrou a 1nder~
zaçâo prévi.a e Justa da propr1.ecJade. A única exceção foJ. a da reforn~
agrár1a. em face da urgêncJ.a com que se qU1.S tentar resolver o proble I
ma da otJ.ml.zacão dO" uso da terra. Tanto J.sto é verdade que a alinca!! ~o mesmo ~ncl.SO, mais coerente, reaf1rma o pr~ncip~o da :J.hden~zação
prev~a.
Criar nova excepc.:Lonalidade para os bens de produção J.lllplJ.
ca,adema~s na adoção de tese mU1.to próx1ma das que caracte:r:1.%am os reg~
mes socialistas totalitárJ-os, CUJas prcmJ.ssas são absolutamente 1.ncom
pativeis com as liberdades democrátJ.cas.
O

JUSTIFICA.'l'IVlI.

A PROPRIEDADE l'RI.VADA AS5EGURAnA E PROTEGIDA PELO ES

j2

A alinea "d", do inc~so 'IV, do artJ-go ~ assegura ..... a livre
manifestação ind1.vl.dUi11 do pensamento, de pr1.ncípl.os ct:l.COS, de
v~cções rell.giosas, de 1dél.as fl.losõfl.cas, politJ.cas e de
l.Ofto!o::::,!
as, vedado o anon1.mato e excluídas as que 1nC.1.tem a vl.olênc1.a e o.=,
fendam discrulJ.naçôes de qualquer natureza".

CO.:!I

o propõsito f 01 bom - a defeSa da prlVacirlade das pessoas. Está
no entanto. comprovada que em materla de comunicação soclal. e lmposs'lvel
este tipo de vedação. devendo-se COnD a legislação dos palses mais
çados emmatêrH de d1t'elto~ humanos consagl"'a. buscar na leg1s1açào
clfica - os CÕdigos Penal e CiVll - responsablhzar os abusos.

avan
espi'

Em Verdade. especlalmente no noticiârlo r"'lllclal. tem sldo o traba
lho de repórteres a garantia de que nos escondidos de uma pollda
de;
preparada justlflque-se todos os crlmes. e mantenha-se impunes os respo~
sãveis.
•
Aprovado o PrlnCíplO de vedação proposto no que se pretende
• e~
cluir do texto constitucional. todos os crimes. especialmente os
dos
lIIa1s poderosos. estarão com a garantla da impUnIdade. porque a ill'prensa.
que desvenda os Seus nllsterlos~ não mais poderã apurar. em nome da sacie
dade) o que está' Ocorrendo. Pela hberdade. deve-se excluft- o artigo
'E a propos ta.
Sala dc Comissão.

Assembléia NacionalConstituinte e 099'
EMENDA lP00897·2 .

Justi.ficativa

[TI

Constituinte NIL<;oll! G!UM1N

[TI

COMISSÃO DE SISTI:t-1ATIZI\Ç1\o

[=1'00;;;-1

r r r - - - - - - - - - - - U...,.vU"'.acoo
EME~DA SUPRESSIVA AO AN'l'l::PROJ2

z'l'O
m

SeJa suprJ.mido o Art.

DO

~

ncr.xvon

coi;~'ª:

~.._--------unD/.vl1l1IC.;OO'

••

Pl\RA ADLQUAÇiio DO 'lE:XTQ

do anteprOJeto da Const1.l:u1 ...5 o.

DISPOSITIVO Et-EMJAOO' Artigo.48"T

•

o Paxtido PoIS: tJ.CD

..,

lifo

EIoEt-llA SlPRESS!VA

~rlrna.se

L

atende

so

.

minado 'lugar • Uma agremiação

artigo Jj.; do ênteprojetc de C:ol'lstiluiçâo apresentado
pelo Relator da Cetnlssâo de Sistematização.

JUSTIFICAC1\o
Os atos praticados pelo comando eevcãucacnâr ae de 31 de
ço de 1964 dizem respeito a ates de natureza Legl.slab.va e a
re!at.1.VOS à garantJ.as pessoais.

as necessidade de ordenação a

gem capaz de

O

pois

partidos

são

pa~tidos

ra j , Os

A Emenda Constl.tucional oQ 11, de 13 de outubro de 1976, revo

c

gou os atos instJ.tucJ.onaJ..s e complementares, até então edJ..tadOS4A:sim, não mais poderiam ter cccrxaec sanções revolucion.iriõ:ls
-

orientam

letivas

e
O texto ronstltudonal deve ser eco-Isc e a pre-Isãc de seus ter _
de IllOS deve evitar ronflitos de interpretação
,,~o
Mas há r-raro neer-orcessc entre a regra do artigo;;;; e as normas'

os

:ideologias em

• são

po~Iticos

prpositos que

ação,

são

tem em m;ira ,

movimentos

t:.~m corpo

em orga-

( a sua estrut~

interpretam, disciplinam, coordenam

inetresses,
as

instituição, que

partidária precisa de uma àparelha-

execução dos

nização , tem alma ( a sua filosofia ~.e

atos

A Lei nO 6683, de 28 de agosto de 1979, concedeu anJ..stJ..~
gerou beneficJ..Os, posteriormente ampliados pela cc nv 26 de 27
novembro de 19854

garantir a

êuma

vida e~ sociedade e em deteE

as

projeções

necessidades

polficas

do

-e as

aspirações c2-

povo •

I

Como se esses J..nst'i'tmentos legais não bas eus sem porü def}J'l1.r esre-rrrees r-o-stentes da Seção 11 - OOS SERV!DORES PU3l.ICOS CIVIS, do Capítulo VI]]
do presente aneeproje tc , há que se rnen- do TítuloIV do Anteprojeto.
a inocuidade do art:l.go

li'J

caenar que estamos dJ.ante da elaboração de um novo texto const:l.tu-

cional, no qual o que se pretende com o presente art.lgo, Já se ~n
contra ampaxndo e reparado.
1}2t1 Por esses latos é de se suprinl1r o' texto referente ao
~ do anteproJeto de ConstituJ..ção.

art,1.go

Assim. em termos de llmite máximo da reeooeracãc dos sE'rvIdore's pu~
bllr-os, o texto ronsUllrional(,lão o fixa mas determma sua fixação pela Ipi ordinária, no Irctec IX da artigo
Esse dispositi\!o tf'rá o r-cooãc, portanto, de roibir
os abusos salariais na acttlinistração públlra, eliminando as remoereções ee-esstva
na medida em que ceterama o estabelerimento de relação de valor entre a maIor e
~nor reecoereçêc.

i!f

IEMENDA lPOO903·1

f'l

CONS'l'ITUINTE

NILSON

GIBSON

n.M."'O/.ou.. (Io/S~eou".Ito'

COMISSÃO

...,

SISTEHATIZACÃO

DE

_

1IIID/~u'I'''e.~iD'

EMENDA

ADITIVA

AO TEXTO DO ANTEPROJETOI PAPA ADEQUAÇÃO
da Comissão de Fanília , da Educaçdo, /

DO ART. 19, no Relatõ:Lio

Cultura e Esportes, da Ci5cia e Tecnologia e da Comunicação •
~~( •••

'D'eo ..,.. lo'(~.eo."•• io

COMISShO DE SISTEMATIZAÇÃO

Excluir, no titulo rr, DOS DIREITOS E LIBERD~DES FUNDAHENTA1S,

íJ,

Capitulo 111, DOS DIREITOS COLETIVOS, Art.

o

Inciso VII _ A PAR

TICIPAÇÃO DIRETA, a letra!. em sua totalidade.

ncxescenee-se

ti

ao

inciso V,

do art.:r.t=r

o professor desoedido. sem iusta causa no curso do
letivo eea direito a salârJ..os até o inicio,'

JUSTIFICATIVA
das
A letra..!. propõe:
- Nos serviços públicos e atividades essenciais executados

aulas

do ano letivo seguinte " ..

DEPUTADO HELIO ROSAS

~.=.

10 :Estado ou administrados sob o regime de permissão ou con
cessão, haverá obrigatoriamente uma comissão da qual parti:
ciparão representantes do órgão concedente, da empresa con.cessionária, de aeus empregados. e usuários, para ere to
í

A proposta objetiva apenas mais um

sisyé~a

Dê-se ao ["aput do art.,

qf

de controle sobre

Ela aceita, sob a

fQrma/~ risco,

executar um deter:

que deve ser colocado

à

à

qualidade do serviço

disposição da população.

O capital

é

~

JUSTIFICATIVA
a seguinte redação.
A

dispensa

~

Pelo texto, sur-ge uma comissão extra, que será encarregada do

O texto rontempla, em igualdade de rondições, ativos e
inativos
As dlln~lnações "da reserva" e "reformados" referem-se à ["ateg::lria dos Inativos To
devfe, ao referir-se ao pesscef em atividade, que dever-Ia eor-ont rar rorrespondênrla'
eon as duas expressões pre-Iteees, o Relator 1nrldlu em lápso. cmitindo a. cxpressâ
"graduados", QUe r.onesponde a "rercreeocs", na inatividade

Planejamento, que quer diz~ o que será t'eito no .rueur-c imediato,
e na fiscalizaçao dos resultados. Além do risco, a obrigatoriecade de seguir o que pode ser incorreto ou danoso à própria existência. da empresa e sua. viabilidarle.

J.as

1

EMENDA lP00904·9

['J

Constituinte OARCY

A preverer-ez a redação do Anteprojeto firariall exr-Iufdcs do

• cluindo-se nela o papel do próprio Congresso Nacional, que repre senta a vontade da população e não de grupos ou segmentos.

textl

• do artigo '254 os graduados, o que seria UfIa flagrante Irs-cerêoete 00 dispositillo •

I

I

da emenda.

P~';~'A-------~...,

ol.'./e.ulS'i."u.<O..'.,Io

COMISS.tIO DE SISTEMATIZAÇAO

O Estado, através

do Poder :Público, tem a capacidade 'bastante de !'isc81ização, in -

ra~ão

au

do ano letivo seguinte •

~ ••

É a

cause o .pro -

seu

e a responsabilidade com a gestão do negócio idem.

Não se justifica a intromissão pretendida.

havendo ocorrido sem J usta

fessor tem direito ao recebimento de salários até o inicio das

1

minado serviço, por tempo cer-ee , m~diante um cener-eee no qual são
impostas todas as condições, da tari::rária

~

qd

Artigo m;4 - As patentes, rem as prerrogativas, direitos e devere
'8 elas inerentes, são asseguradas em toda a plenitude aos ondal
e graduadas da ativa, da reserva ou reformados das Forças Armadas
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, dos Estados, dos Territo
.rlos e do Distrito Federal.

a existência da empresa concessionária otf"permissionária de servi
ÇO pÚblico.

'1'1.

EMENDA I-OOIFICATIVA
DISPOSITIVO OENDP.OO: Caput da Art

de

:f'icalização e planejamento, na !'orma da lei.

bpõe-se a aprovação da emenda para r-crrecãe ou melhor adequação d
-

texto.

1111D/.~n"K:.~Io,---

_

EMENDA ADITIVA
JIII
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO.JllCÍ

contábil

ti I

Inclua_se a express~o " fiSCãlizãÇ~O
no Artigo 140, que passará a ter a seguinte red.ê,

çêo,

Sala da Comissão,

141

pNDA

lPO0902·2

..n ••

---,

CONSTITUINTE

NILSON

p:r;:';;;B~

GIBSON

flT)',JS7l
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I"

I
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OEPUTADO HELIO ROSAS

Art. )..AO - A Comissão Has t.a Permanen
te do Congresso Nac Lcna L, por proposta de qualquer Congres:
sista, poderá solici tar ao Tribunal de Contas da unrêc
a
reaã Ização de audltoria específica, em matéria de fiscal~za_
Çao contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrl'monia!.

EKENOA MODIFICATIVA AO TEXTO DO ANTEPROJETO, PARA ADEQUA-

rrr

'(nDN~I1"

..

Ef.Et-oA K1DInCATlVA.
DISPOSITIVO El-EtlJADO: "CAPUT.1t do ArtigO
pê-se ao "C'aPutn' do

_=.__,:1

~~lD'

DO ART.

lt §§

19,29 •

/:rS

JUSTIFICAÇAO

jíJ,.

artigo%~

Dê-se

-§ 19 -

seguinte redação.

4"'3
"Attlgo-t85' - Os fU"lt"lOllárIos ~llros

"tarem
'tal

,
O ten-po dE" serviço para efeito de aposentadorIa f'starIa entr:
os direitos assegurados aos fLllC"ionários pÚbUros admitidos antes df" 2/l,01 67 E I
S8 era a intenção 00 lf'gislador exprf'ssa de forma taxativa na emenda n2 01200 d I
nossa autoria qUE" df'fendia direito a aposentadoria fSPE"rlal para f'SSf'S funrlonári
os e que foi dada F aprovada pelo Rebtor da Cariissão Temátira Entr..tanto a r
dação do artigo ~não prf'vendo expressamE"~te as '1ondiçõE"s eSPf'riais d€' aposf'nta
darIa e em razão do qUf' dispõe o arUgo.-iW alInE'a lItro"~ rriará dúvidas df' interpr
toção, rom todos os !Tll"onvenlentf's que o rerurso 3D jucllriário ararrf'ta
Esta emf'nda objf'tiva, portanto, r~atibillzar a intl'nção do le
gls1ador rom o tE'xto ronstlturlonal. elimlnando, ainda, possíveis ronflitos de 10
terpretação em razão de outras dlsposiçÕf's f"xpressas do AntE'projf'to.

a

seguinte

redação

Somente poderão concorrer
t;aduais e

admitidos até 23 t.... jane
ro de 1%7 poderão aposentar-se n:xn teecc de serviço, direitos
vantagens previstos na legIslação vIQf'nte àQUela data"

f

çKo

o mitdmo

de 5\

Estados,

proibida a

de

com

nacionais,

Políticos

fi~~ados

do paIs,

:

eleicões

municipaiS os Partidos

de eleitores

mais

às

ao

em relacão ao to-

distribuidO!.

o miínirno

filiação em mais

de 3'

que con-

em

cinco ou

en cada Ut" deles,

Esta emenda visa corrigir uee Injus ,
tiça do texto do Anteprojeto ccns tj. tucional, com rej açao ao
artigo que estarrece e revolta pelo aIheiamento do mesmo com
refaçãc ao profissIonal de contabilidade e a própria insti_
tufçêo , a tal ponto que, Quando fala em auditoria, termo caracteristicamente vinculado ao profissional contabf r ,
sim_
plesmente ignora a sua existência.

de um Partido ."
ce quanto aos artigos

.ao
"§ 29 - ·são
tal

considerados

'toral
que

Partidos de âmbito nacional, e como

gozando do privilégio de
gratuita e

aos

acesso ã prooaganda elei-

recursos do fQndo partid.iirip. os

tiveram obtido , n~s ~ltimas"

ra dos

Deputüdos.

deiras

na

;~mara

clcicÊias

3\ dos votos apurados ou

dos

Deputados

para a Câma2\ das ca-

m, m~ ~a:am, o:~~:t:ç:;s~:~;:~:

çr10 Cj~. .f tbil não está contemplada. Gravame malor e~tá no artigo ~, com a .incomp-reens!....el ma't'ginali'Zação do Plé-requi
sito fundamental, que se refere a ,. conhecimentos
contá
beis Ir, já que o Tribunal de Contas é cl.ntes de tudo J um õr:
gl:io que, socorrendo-se da Contabilidade, procede a t'Jmada I
de contas. E este\profissional que, na empresa privada I rea
l!z.a função pública relevante, eis que os atos básicos
d;
administração fazendária no campo do controle e arrecadação

de hibutos continue sua xesponsabilidade e competêncla.
E a justificativa.
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p:r-yNS1ITUINTE DARCY POZZA

troladas pelo Podel:' Público, em exercIc10 de mandato eletivo,
pl!cam-se as d1sposiç13es seguintes-:

L;~~OO

. 11 _ Investido no mandato de .... ereaccr , havendo
compatibilidade de horário, perceberá sua reeuner açêc sem
pr!
juizo dos subsIdias.

EMENOA SUPRESSIVA
33G
DISPOSITlVb EMENOADO: ARTlGO;J.ld
Supr-ima-se do

'I

;::ãn:.oArt.~

~erCjetCl ~~i-S

IV _ Para efeito de benef!él0
prevldenc:lárlo.
no caso de afastamento , os valores serâc determinados como
se
no exercício estivesse."

o têxto do artigo
que diz: ti a folha de S8
ládos é base exercs.íve da Seguridade Sacial e sobre ela não

derã incidir qualquer outro tributo ou contribuJ.ç~on.

p;;

JUSTlF'ICAÇP;O

o novo

equivocada a interpretaç~o de que.
do SESC, 5ENAC, SESI e SENAI resultam de contrlbu:'ções dos assa
larlados. sêc na realidade. encargos que os próprios
c'llpresá
rios se impuseram, de acordo com a "Carta de Paz" assinada
1946, onde as classes produtoras, objetivando a manutenção
de
programas.prlvados, visavam aperfeiçoar a formação profIssional
e propiciar melhor assistência social aos trabalhadores, o que
de fato foi alcançado

j~s{ifica

~ do A!!

jtesta-nos a certeza de Que medidas dessa natureza
vão 80 encontro dos anseios legítimos de todos que almejamos
parôil a presente e futuras gerá:çZles um meio ambiente sadio e
-ecologic:mente equilibrado.

mandato

eletivo. Pelo País todo, multiplicam-se ações judiciais, lnter_
pretaçl3es de Tribunais de Contas e processos
admlf\ist.rativos.
pela confusa redação da Ccnstituiçll"o atuaL ""Data vênia a
red,!
ção proposta pela nobre Comissl:io de Sistematização escâarece apenas melhor a situação, ficando longe, porém, de uma
t ransoa
rência total sobre assunto que afeta a vida de milhares de
readores em todo
rss«, O artIgo, com o novo texto que
ora
apresentamos. melhor condiz com a realidade dos servidores bra
sileiros e particularmente, dos eleitos à eancet.cs populares, -

EMENDA lP00910.3 -,~.

['J
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Comissão
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cr;~;"

:m:ENDA

l'ROJE'I'O

fui~~/<'~

Gibson

Nilson

Cc:mstituinte

~

sisteo.at!.zacão

de

SUPRESS:IVA

~ ~,":I(.";O

PARA

ADEQUAÇÃO

REFERENTE

m--------;E"'M"'EN::;O""A-;S~U"'PR;c.E=SSW/Â~N.... '3~~

('l

CONSTITUINTE

DO

ARi'.

TEX'I'O

no ~

j1} .

o Art. :J...t2

Supriltta-se

JUSTlFlCAçnO

é0~~'''

OARCY POZZA

rç;;i~

::::~: :~DI~~~~;YA~o -A1tff~roJeto.
~I
Art. 96 ... O benefícIo de per-sêo por morte, do ser
vidor inativo ou ativo, ccr respcncer e à totalidade dos provento;.
vencimento, gratificações e vantavens pessoais do servidor falecido.

JUSTIFICAçno
No texto atual, não fica claro se se trata de mor
te do servidor inativo ou de ativo. Por esta razão, a nossa in:
tençãc é esclarecer este primeiro ponto.

o termo técnico "remcneraçãc'' compreende c vencimento, as gratificações e as vantagens do servidor. Como está no
texto, há uma recundãnc Ia , pois as graU ficações e as vantagens
já est.ãc inc1uidas na r-ernune r açâo ,
( mister, pois, fazer uma compatibil1zaç~o de li!!.
guagelll, nOq~exto constltucionalg-ono qUr tange ao Art fl, Inciso V, Art.~ l.nclso Ir, Arts. fPJ' e i~' nos ccat e a palavra "reIlloneraçll:o" é usada Indistintamente para carec terf aer venc eento
e para caracterizar o todo, Isto é, vencimento, gratirIca;:io e
vantagens
í

(3

AO

33'

Suprima-se o artigo ~e seu parágrafo único do
Anteprojeto de Constltoiçl:io, da Comissão de 5is..
tematizaçlIo.

EMENDA lP00906-S

co~

texto que apresentamos, entendemos mais

adequado, na parte' do servidor público no exercIcio de

e:

atra

necees.t te ser

batida pelo .emprego de técnicas que, na medida do possível,
substituam a pulverização de agro-tóxicos pelo combate bioli
gico das pragas.

cauaar-é ;

E oportuno lembrar que as citadas
entf caoes
são administradas por empresários, eis que são patrimônio
Que
lhes pertence e muHos benericIos tem traõ:ldo en sentido abrangente, especialmente tl: classe trabalhadox-a. A nenutençêc do aE
tigo referido, trará Incalculáveis prejuízos, tendo em vista o
pr,2,
que as entidades já prestaram de serviços, com recursos
prlos, em favor da saúde, educação, aI imentaçao, lazer, aprendizagem e aperfeiçoamento ptoflssional, beneficiando
milhões
de trabalhadores e suas remrr tae , colaborando
est r eãt.ementc
com obras C1e cara ter sccrea , ao lado da unrãc , desde a sua fu!!
dação.

a poluiçãO do meio ambiente,

Do mesmo modo,

vés da pulverIzação dos campos agríCOlas.

se mantido, grandes prejuizos aos trabalhadores da indústria e
do comércio do País. devendo pois ser suprimido da Carta Constl
tucional.

Esta expcs tçãc simples e objetiva,
plenamente, no nosso entender, a supressão do artigo
teprojeto dessa Comiss~o.

Manifestamos nossa concordância -com a adoçi§.o de
princípios, a serem inseridos na Constituição, que tornem
obr!gatória a instalação de centrais depuradoras de rejeitos
'líqUidOS, nos distritos industri~is. com O propósito maior
de salvaguardar.o equilíbrio biológico.

III _ Em qualquer caso que exija o
afastamento
para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será
contado. para todos os efeitos legaIs, exceto para promoção por
merecimento.

JUSTIFICACAO

J#

. Para a apresentação da presente emenda, valemo-nos
de
l!Iiugestão oferecJ.da pelo Conselho Reg:l.onal. de QuímJ.ca da' til
Região, em 1:'eun:l,.ão ;ealizade. no Recife, em março do
corrente.
no sentido de proib:l.r-·se o lançamento de
reJeJ.tos
i.ndustriais nos euesee d' água e nos mares eeseeaecs , como
til!!
bém a pulvetizaçl!o de agro-tóxicos 005 campos agrícolas.

I _ Tratando-se de mandato eletivo federal. es
tadual ou municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego
função, podendo optar pela remcner eçãc ou subsídio,

fui;~/f

'COHISSJI,O DE SISTEHATIZAÇAQ

.!

O dispositivo cuja svpr essêc é proposta fixa limite de parti

cipação dos orgUos e empresas estatais no "Custeio dos Plano;
de previdência das entidades fechadas, por eles pe tccc.ínaces ,
estabelecendo a paridade na contribl.-Iç:;o de empregados e e.::;
pregadores, estendendo a regra à previdência par Iar-entier •
Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola~ aos p=in
cipios que devem informar o texto constitucional, já se en-.
contra ela discipHnada tanto pela Lei 6.435. de 15.07.77, e
seu regulamento, Decreto 1'12 81.240 de 20.01. 78, quanta pele
Oecreto na 93.597, de 21.11.86, em vias de ser eâ teredo per
iniciativa do próprio poder ExecuUv: visando a a"~.fe!;ca:'
os dispositivos nele criados.

)~,

inciso

rrr , alIne':.. -e-; no Art. ~e no Art.~, inciso rr ,

o dispositivo constante no .1'dt4:e.,vrojeto,

dispõe

pela

exclusividade

se e exclusivamente,
judicando
sino

êcreecente-ae , ademais. que da maneira como foI redigido, o
texto at~nge instituIção de Ind.!ScutIvels propósitos sccf ars,
que integralizal'l benefícios securitários, contemplam grandes
mas sas desprotegidas geram poupanças, abrem frentes de
er»,
l>rego e dInamizam o desenvolvimento econômico e social

O

a

trazendo

e

base
a

profissionb.l1.zante

CJue será um absurdo

de

da

extinção
e

face

desconto na folha de salários

Seguridade social, portanto, pr!,
de entidades ~ue

mantém

tênico, como SESC, SENAI, SESI,
a

organização

desses

o en.
SDlAC~

órgãos •

I

Nao é demais lembrar que na eanutençãc da crevtoe-ct a co.,ol!
eentar privada, hoje Já com mais de 6 lflj!hões de trabaIhaC':.
res e dependentes associados, não e equí tat Ivc limitá-la apc
nas e de forma diferencial para aqueles ligados ao Setor Público. O Estado e suas empresas possuem a mese-a neces.,
sióade de ret.eoçãc de mJ:lo de obra especializada Que
o
Setor Privado, o Que justifica a rleX!bH!dade na ccoces
sãc de bene r.ícacs , Caberá a legislação ordinária a regu:
Jaeentaçãc da matéria.

A palavra "vencimento" .jstá tecnicam,:nte corr~t'1
incisos VI e xr, no Art. jJ~, inclso lII, no Art. 19!.~

no Art.

Justificativa

EJYIEJ"IDA lPOO911·1
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Consti tuinte DARCY POZZA
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EMENDA ADITIVA:
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso III do artigo

n»

m.

tnclua-sJjf expressão n Auditorias Cont!,
bU ", no Inciso 111 do Artigo)7l, que passaryá a ter a seguin-

A !ntroduçJ:lo da palavra "proventos" é necessária
porque este insU tu to é próprio dos inativos e para Que nao haJa interpretaçl:io errônea quanto a um assunto de elevada
Impor
Uncia.
-

te redação:
13~

EMENDA lPOO909-0
['J Ca"'ht","t. "'RLAN GADELM.
ruIUNa'<:GfIU,llJ',!lf.c".",I.:I

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Art. ia1' lU _ A realizaçao de

fiscalizaç:lo, ln~
ves tlgaçlJes, inspeçõe,s e auditorias contábil, o.çswentária, fi_
nanceira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da a~
ministração direta ou indireta do leglslaUvo, ExecuUvo 00 Judl
ciár.io, .inclusive autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e rundaçl3es públicas.

EMENDA lP00907·3

f'J
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(IQ2i~~

Substitua-se o artQ
gulnte

,.
!12,

Acrescente-se ao Cap:i:tulo vÍ (Meio ArnbJ.ente) do Ti:tulo IX (Da Ordem Social) do -Aft1:e~oJeto o segu;l..nte artJ.go:

.
"Art.
Proi:be-se. na forma da lei.
O lançament.o de rejeJ.tos industriaJ.s e de esgoto
de
qt.lalquer espécie, nos cursOs d' água e nos mares,
belil
assJ.m a pf.llver~zação de- aqro-tóxJ.cos nos campos
agri:colas, de rnodm a causar o desequil.ibrJ.o ecolégJ.co.

•
S l!: Compete ao Poder PúblJ.co est&
belecer convên::t.os com as Federações de J:ndú$trJ.as, pera a instaJ.ação e funcJ.onamento de centraJ.s
depurads
ras dos re:leJ.~os industrial.s ..
que p-assat'á a ter

li

so!

redaç~o:

ARTQ. 92 - Ao servidor púbHco da õ!dll\!nistração
direta, indireta, sociedades de econolllla mista ou fundações co.,!!

f 2!: Se for instalada fora do zone,ªmento industriai, a indústria poluente :t.nstalará e fara
funcJ.onar estação ?epuradora de resíduos.
• f 3! A pulver:u:ação de agro-tóxicos
nos campos agrícolas será substituída.
preferencJ.almente, pelo combate b~ológ,J.CO às pragas."

JUSTIFICAÇ.c.O

Esta emenda visa corrigir uma injustiça'
do texto do Anteprojeto Constitucional, com relaçl:io ao artigo ,
que estarrece e revolta pelo alhelal:lento do mesmo com relaç~o ao
profissional de contabHidade e.a própria instituiçao, a tal po~
to que, quando fala em auditoria, termo caracteristicamente vinculado ao profissional contábil, simplesmente ignora a sua existência.
A mesma relaç1ío e orientaç~o. prevalece

ror

Assembléia Nacional Constituinte. e
,3a

/3"<
439 111
aos artigos ~, J>'l. ~ e ,1..41'J, onde a f1scalizaçi!o contábil
não está contemplada. Gravame maior está. no artigo 164, com a
incompreensível marginalização do pré-requisito fundamental •
que se refere a " ccnhec:lmentos contábeis". já Que o TrIbunal
de Contas é antes de tudo, um 6rgao Que, scccr rencc-ee da Cont,!
bilidade, procede a tomada de contas I: este proflsslonal que,

EMENDA lPOO914-6

f'J

f§2i;*/V.

r.(:Jr--CO-H-'-SS-A-O-O-E-S'-S-T~~~~;/~~~~;"~··O.'Ulo

na empresa privada, realiza função públlca relevante, eis que /

E a justificativa.

ção:
J~5
'1 Artigo }.A,q--' _ Os Ministros do Tribunal de Contas da União

serão nomeados pelo Presidente do Congress.o Nacional.
dentre
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade
mE
ral~ de reputação ilibada e notários conhecimentos
juridicos,
contábeis, econômicos. financeiros ou de lIdministração pública.
~ s as seguintes condições Ir

EMENDA lPOO912-0

EMENDA lPOO917-1

Ff~~''''---:

fl

CONSTITUINTE OARCY POZZA

\!J

COMISSJíO DE SIS1EHAHZAÇP,O

'~C"••tOl;O""'.O"""C.'U&O

OO~~

Excluir no Titulo IX, da ORDEt1 SOCIAL. Cap.itulo V. da Comunicação.

o art.

Consti tuinte DARCY POZZA

JUSTIF'ICATIVA

~ e ~ parágrafo único.

d.,Q ,&.......t:.

J.,o,,/.

õ

'.UU"'/co~,•• Ift/'~' •• "'I.I·-

COHISSJ\O DE SISiE"'tATIZP.ç.P;O

EMENDA ADITIVA'
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

í

'lI/f
P
:
Modifique-se o artigo l-/(tÍ do AM:-eprojeto de Constituição
da Comissão de Sistematização. que passa a ter a seguinte redI!

competência.

r.r------

possível instabilidade pol!tica Neceasér c no e!!
para tl'telhor explicitaç~o, a inserç~o da
pala'1ra
para eva t ar possíveis interpretações
abcs rvas ,
nosso país.

EMENDA MODIF'ICATIVA
Nf
DISPOSITIVO EMENDADO. artigo lAlÍ

os atos básicos da adminIstração fazendári.a no campo do controle e arrecadação de tributos constitue sua responsabilidade

I!J

dependente de
tanto se faz,
"respectiva".
tão comuns en

rry~~""

CONSTITUINTE OARCY POZZA

A missão principal dos Ministros do Tr i buna L de Contas e
a de ver! ficar contas I que é prerrogativa do Bacharel em uaênclas Contábeis
Es.sa emenda, que é de redação, va sa eXÇllicitar a necess!
dade de ter o nomeado para Ministro do Tt"ibunal de Contas, n.2tórios conhecimentos de uma das profissões que envolvem a 1II1Ssão de tomada de contas, inegavelmente, além dos jurídicos, econômicos. finance~ros ou de administração publica, também os
conhecimentos básicos contabeis.

J1l

Inclua-se a expresaãc .. fiscalizaçllo con
tábil " no artigo 135, que peeearé a ter à seguinte r-edação e -

,31
Art.m _ A f!sca!1zaçi:lo contábil, finan_
cerre, orçamentária, operacional e patrimonial da União será'
exercida pelo Congresso Macional, mediante' controle e'1.te!'no , e
pelos sistemas de co .... trole Int.ernc de cada poder. quanto aos a~
pectos de eficácia. eficiência, economicidade. iegalidade e leg.!.
Umidade, na forma da lei.

JUSTIFICATIVA
D:f.z o Artigo.Jt&5e-seu-pa:regrat'cr-Õrrleo:

p,..q

4~-o Estado implementará Medidas que levem

à adaptaçâo pro-

gressiva dos meios de comunicação. a fim de :le:='l"itir que
as pessoas pcr-eeuceaa de deficiência eer-acr-í.aã e da fala

tenham acesso à informação e à comu~icação;
-

ÉP.V~d~d~·a'P~p:g~n~rr.erclal

de nec í.cair en tos ,

rcreree

de tratarr.ento de saúde. tabaco, bebidas alcoólicas e

a-

grotóxicos.

JUSTIF'ICAÇAO
Não é responsabilidade do E:s~aco imiscuir-se
Esta emenda visa corrigu uma injustiça
do texto do Anteprojeto Constitucional. com relação ao artigo •
que es t a r r ece e revolta pelo alheiamento do mesmo com relação ao
proflssional de contablldiade e a própria instituição. a tal p0I!to que, quando fala em auditoria, termo caracteristicamente vfn-,
culado ao profissional contábil j sImplesmente ignora a sua exi!
têncf a ,

..lar

neios

'lOS

C"

':0'"1,::,

nrcaçâc , salvo naqueles que são ce sua prcpr-receee e ceve-', ele ~~

EMENDA lP00915·4

f'r.r
J

to, atender 2.S minorias

Constituinte DARCY POZZA
I~f

....,o/Co.,.s1o/l~"'O.,I.iO

_,

COMIS5AO OE SISTEMATIZAÇAO

BiV~;7ã7J

Não

até mesmo cone meio de atender a todos os segmentos da sociedaê~e.

_,

é matéria constitucional, no entanto. cuidar de um pequeno as-

pecto de conteúdo dos meios de con..m icaçâo. ficando-se, inclusive,

EMENOA AOITIVA
139
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO j.35"

JZó'",

ce r Ic Ie-rces

vêm sendo atendidos por veiculas alternativos, o que justit'ica-se

r o r - - - - - - - - - - t t u " /..~I1",~.~;:~

A ~~e~~~ re;~lão e orientação prevalece I
quanto ..os artigos J-3'õ, ~7,~ e
onde a fiscalização contá_
bil não está contemplada. Gravame maIor está no artigo 144, coe
8 incompreensivel marginallzaç!lo do pré-requisito
fundamental
que se refere a " conhecimentos contábeis "r já que o Tribunal
de Contas é antes de tuco , um orgao quer socorrendo-se da ccntab:111dade. procede a tomada de contas. E este profissional I
que. na empresa privada, realiza função pública relevante, eis
que os atos básicos da administração fazendária no campo
do
controle e arrecadação de tributos constitue sua reponsabIlld.!
de e competência.
ê 8 justificativa.

A experiência nostra que os

rr='~~;'=:J

com a sensação de que as edi toras serãc obrigadas, com ou sem mercado, a editar" livros em Braile.

.39 Inclua-se a expressão" auditorias ccn
tábeis " no artigo)48, que passará à seguinte reuaçêc •
-

o

89

de.

Art. ~ - O Tribunal de Contas, de .2.
fício ou por determinação de qualquer das Casas do ccnqr essc N~
cional, de suas comissões ou por solIcitaçãO do Ministerio pú·
blico ou das auditorias ccntabef s , financeiras, orçamentárias,
operacionais e patrimoniais. verificada a ilegalidade de qualquer despesa ou verIaçêo patrimonial. deverá.

parágrafo único é rei to de boas intenções e fora da realld.,!

As fábricas de tabaco, remédios e bebidas alcoólicas runc ac -

nam dentro da lei, empregam pessoas. pagam tmocs eos e devem ter

o

direito de circular com suas mercadorias ... No caso dQs serviços de
saúde. o próprio texto do anteprojeto estabelece que os setores
privados de atendimento médico devem funcionar cano complenento do
oferecido pelo setor público.

Para existirem necessitarão de pu -

blicidade. para a venda do que oferecem àqueles que ccmp r-an
seus serviços.

JUSTIF"ICAÇ~O

A Constituição não deve descer a m1nudênc:ias.

EMENDA lP00913-8

fJ

Esta emenda visa corrig1r uma injus~l
Ç3 do texto do Anteprojeto Constitucional, com relação ao ar t a-.
gO, que es tar rece e revolta pelo alheiamento do mesmo co~fela~
ção ao profissional de contabilidade e a própria instituição. a
tal ponto que. quando fala em euo.í rcr Ie , termo caracte=ística~'
mente vInculado ao profissional contábil, simplesmente ignora a
sua existência.
'2
A mesma relaçi:lo e or âentaçêo prevalece
Quanto aos artigos
onde a fiscalização co~
tábil não está contemplada. Gravame maior está no aritgo l.-lrlr" ,
com a incompreensível marglnalização do pré~reQuisito fundamental que se refere a " conhecimentos contábeis '", já que o Trib.!:!,
nal de Contas é antes de tudo, um órgão cue , socorrendo-se
da
Contabilidade. procede a tomada de contas ! este profissional
que, na empresa privada, realiza funç~o pública ceâevant e • eis
que os atos básicos da administraç~o fazendária no campo do co~
trole e arrecadação de tributos constitue sua r-espcrrs ab a Ldrfade

....- - - - - - - - - - - , r=~os'=:J

Constituinte DARCY POZZA

rro;;~;JEJ

=-

rllroN~

EMENDA ADITIVA
DISPOS1TIVO EMENDADO

contábil fi, no §
te redação:

1~

..

a peouenez das vedações que são o principio de todo o au'.:o:oi uer-í.e-

É a justif.lcativa•

Sala da ccnreeâc ,

m. Bi. ilff-e tilt.

"'c.~.o

,>,

§ 12 do artigo

Deve. isto sim.

estabelecer os principios de defesa da saúde, em t.ermos am?los,sem

p-r

Incluai~~_ a expressão" fiscalização
do artigo l3'7", que passará a ter a sequfn-

<3;;'
Art • .).37"••••
X _ •••

~

EMENDA lP00918·9

fJ

e competência.

§ 12 _ O Tribunal de Contas ores tara à
Cêmara dos Deputados,' ao Senado r'ede r a I e as suas comissões as
Informações que foretn solicitadas sobre a fiscalização contábil~ financeira. orçamentár~a e patrimonial. e sobre os resultados das auditorias, inspeções e decisões, além de comparecer,
por seus membros. a qualquer das Casas, mediante convocação.

a justifIcativa.

tJ

EP~~"j

CONSTI1U1111E OARCY POZZP.
"'1."'01C~... sio/S~"C_ISoio

l§2io~

COHIS5AO OE SI5TEHATIZAÇ'O

'Ulo1'nT'''U~.O__ _- - _ - - _ - - - '

o J:n;I:;
&.o 'f'1'"CJ~t"o FUlo ~UI ~Ié·
Substituir-o..a&rá§f fo!jn-tt" ilo::All2:::;:}8"G, da!!

n..,

JUSiIFICAÇAQ

-(Jo.-1he=a-fttlrne:.r-a~~19G-R~nulilE!'i"ando-s~d-s.

Esta emenda visa corrigir uma injustiça do texto do Anteprojeto Constitucional, con relação ao art.!,
90 que estarrece e revolta pelo alheiamento de mesmo com re aç~o ao profissional de contabilidade e apropria instituiçi:lo •
a tal ponto que. quando tala em auditoria. termo caracteristicamente vinculado ao profissional contábil, simplesmente igno.
ta a sua ex.istência.
A mesma relação e orientação pr-evalece quanto aos artigos fi}.
~e
onde a fiSCaliZa?ã.o
contábil não está contemplada. Gravame maior está no artigo
com a incompreensível marginalização do pré-requisito fundamental. que se refere '3 fi conhecimentos contábe1is ", já que o Trib,!;!.
nal de Contas é antes de tudo, um órgão que, socorrendo-se
da
Conatbilidade, procede a tomada de contas ~ este profissional I
que, na empresa privada, realiza função pública relevante, eis
que os atos básicos da administração fazendá:-ia no campa do controle e arrecadação de tributos constitue sua responsabilidade e
competência.
E a justificativa.
ã

.1I1-.

j1!,-,

iJ/f,

EMENDA lPOO916-2

fl

rr;~~'"

CONSTITUINTE DARCY POZZA

tvY~;"I?'
ror-,==-,====--tU~ol'~""'C&;'~--

_

"Art ••• _ o ensino é livre à inIciativa privada que o ministrará. sem ingerência do Poder Público, salvo p.!
ra fim de autorização, reconhectnento , credenciamento de cursos e fiscalização do cumprimento da leg~slação do ensino"

EMWDA NOOIF'lCATlVA:
'6.&
ri'
EMENDA ao Inca ec V do Art. % do etrl:-éprojeto

v - os cargos em ccnã.eaãc ou funções de confiança serão exercidos privativamente por servidor ocupante do ea'r qo da respecctva
carreira técnica ou profissional. exceto os da confiança direta
da autoridade máxima de cada org.;:lo ou entidade.

,JUSTIFICAÇAO
o paragrafo está de5lo'êãdo ne artigo 386 que

JUSTIFICATIVA:
<G

A norma estabelecida no inciso 'J do art. as"" é il"lequivocamente a
mais salutar para o exercício de uma administraçlIo estável, in-

trata de aplicação de verbas
supervisão de qualldade s~gni fica ingerénc.!.a
na organiz~ç;Q didát.ico_admj.n1.strati ...a , sendo que deve competir ~ própria comunidade e ao usuário.

102

•

Assembléia Nacional Constituinte

fJ

ce com o proevísto no p<)tt.igl"'a;Eoftifrf((;1>1t:1ô Art.

r . r - - - - - - - - - - .u.""',,...,','

tE!.

JDSXXFIC1\.Ç)\O

do organt:ildo em unive r- e i dedee , p ...e dom i nundc o número de institui

/ti

EMENDA SUPRESSIVA

qualidad~ 0-

ferecido em estabeleciIl'entos estatal conaenere.·

~~

P.o·r outro lado, o ensino superior não est:i

_

O valor das bolsas terá, COMO parã....e tro,

o custo de errea.no de igual nivel de

Como redigido no .an,'tt:C r- oje\~ o arf:igo se che-

Constituinte DARCY POZZA

$!i! -

-§

JUSTIFlc,\çÃe

EMENDA lP00919-7

Ç:~es e faculdade

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 1S'.

A bolsa de estudo constitui aJUda ao aluno cacxcnce

t eel edcs ,

e

não ao estabelecil':lento de ensino. veaar-cse o aa.s eeme de bolsas dis-

'<I

crimina o es cudance pobre que sé fica com opção da escola
ou een alternativa onde esta não existir.

Suprima-se do texto do artigo 15"",
seguintes ítens. X, XII, XVIII. ~

7

públlc

a Valor da bolsa deve corrcsE.onder ao custo ecu í.vav

te no ensino püblico, para eva cax pr::t.vilégJ..o.

EMENDA lP00922-7

JUSTIF"ICAÇAD

[IT

er=;;':"""J

Arnaldo Pneto

A manutenção do texto, sem a. exclusão
dos Itens acima, ser-é dificultar ou até anular a possib!1idace
da classe dos. trabalhadores donésticos, de ter acesso a um em-

~;;;~--mJ

prego
Et-lENDA SUPRE:SSIVA
3'11DISPOSITIVO EHENOADO: Artigo ~ • alínea VII.

CIelo que melhor do que no texto, dever-ce-La deixar que a legislação t.r-aba Lh.í s t a , definisse
com
maior clareza as conda çüe s de trabalho para os t r ab aât-aoor es I
de modo geral, especialmente dos cceés t rccs , eis que tal mat
ria não se eoeqce a norma cons t i tucâ.cnaj , eis que 85 ccnquí s-.'
tas trabalhistas devem sofrer mutações e avanços q r ada t Ivc s
em conacnênc La com a realidade do PaIs

~tl;!frojeto

Suprima-se do

é-

a alínea VII db Artigo

;;:l:
ata,r!A

SUBSTITUTIVA
TiTULO
rx
DA CRnE\.I S~~1.\L

JUSTIfICATIVA
A quah.dade do meio amb!enl:e,!nclusive do trabalho,não são assuntos
especificas da área da saúde, tendo sido objeto de cogitação no Cap!

';~~l~~~E I ~~LTUR.\

-'"DA

tulo VI-Do !leio Ambiente.

Redigir
. Art.

~s

EMENDA lPOO920-1

fl

SEl/AlIOR

zeoroioo

.~u••

".,-

~;;":J

F&RES

(JCo
1

r~

11

I

~Scção

) DA

EMENDA lPOO923-5

F;~""~

ARNALO" PR IETO

ã

passa a ter a seguinte redação:
DEFENSORIA DO CIDADÃO

Art. HJ}: - e crt.ada a DefensoI'ia do cidadão incumb'l.da de zelaI' pela
efctt.VQ suErissãâ dos poderes do Estado c dos pode1'es 80ct.a1.S de 1"el.f..
vânc1.a púbUca ã Constt.tuição e às leis.

EMENDA

T.Itulo

. descentrêll i=lIr,
Ve-

dar-se a bolsa de estudo Impl iClI

ca-

iMpedir a educ<lc;ão de aluno

ft!:ssionais, quando este deve ser dissociado de

I

do art.

3~'<'

;Yfá pelo seguinte:

ampl íar

<15

co.,!!

instituições rei i-

condiçQes de acesso c. a melhoria de qual ,d~

de.sen todos os nfvels de modo gcm:rllli;::ado.

X _ democratizaçáo do acesso e pe zmanên-.

EMENDA lP00927-8

:n

preciso garantir o acesso e perrnanenc:::t.a do
aluno
em qualquer grau de ensino. A gestão
de natureza eêenaea ,

t!J

1\RNALDO PRIETO

-

ê

provimento regulamentado em leq::t.slação própria, conforne a natur=.

•

,cr;1'O/.~11I'l(;';'O

aa Jurídica de errta.dade mantenedora da escola.

DlEhDA ADITIVA

TíTULO IX
DA CROel SOCl.\l

EMENDA lPOO924-3

I'l

~

ARNALDO PRIE'rO

.......-

-CAPíTULO 111
DA EDUc..\çÃO E CUl1lJSlA

P~L

..

t\crescer ao artigo

."

-389'

o sesuinte pllrãg r- afo ..

uns coe
DtElt.I:M, SUBSTITUTIVA

Tí11JLO

DA CRL'DI

IV - Promover a de.fesa da ccoZogia. e dos direi"é08 dos com.u.mi.dol'es.
Ar't. ~ - As Constitu'l.ções Estad~a.is instt.tuirão a Defensoria
do
cidadão~ de conforr.idade con os p2:"1-ncipios constantes deste arti.go
e. para atendimento de 'todos os Municipios.

·Parágrafo ún i co - O produto da ecner- ibu i ção

IX

com o salário educação se ...á adMinistrado,

S"~lAl

derada. por

CAPíTULO 111

em

cade unidade f=.

instituição criada pelas emprcsds optantes, P.2,

ra atender a SU<lS final idades.

DA reU\:AçÃi] E CUL11JRA,

Substituir

oJ"~J"fl'ófiIw-"",,.-.,é6 Art. Ai/pelo s~

guinte artigo:
·A ...t ••• - O-eTtS"'Í"r\o .;', ivre ã Inciatiya privadil que
o mi!,ist...aró. sem i"9~ ...;:;neia do Pode... Público, sal:vo pora fim
de
autar I ;::ação, reconhee iment:o, credenc i am~nto de cursos e fi seill i;::.!.

fiar os poderosos para promover o bem comun. Defensor da Povo .. f 01Denóstenes na Grécia clássioa. Defensor do Povo. fo'l- Cat.o Graca na
Repi:bZ7-ca Roml%na~ Delinu;or do P01Jo~ foram .Teffc1"son nos Estado Unidos",
Danton na França. Cf;stro "Uvcs e Put. Barbosa no Brasil.
Imag1-nC-SB U/ll ocupante do pilOto GkDefensor do Povo que

ção do cumprimento da

I?raticasse certos atos inconfessã.veis -infel'l.zmcnte não raros
na
vida púbZica brasileira - o tltulo de'l.%aria de ser uma honraria.. pa-

ta de aplicação de verbas)

ra tornar-S6 um escárnio.Daha nudança proposta.

de

constitui ajuda ao aluno e não ao estêlbeleclmeni:;o de errs r ne ,

Os incisos I e II do anteprojeto criam discri-

denúncias;

JUSTIFICATIVA

ampli<lção

eãa em todos os niveis é1.e enaãnc .....

III- CI'i'tiaar e censurar a't08 da II.dminis1;ração Púb'Lica~ zcZar pela
Gua celeridade e rac'l-onali.3a~ão dos processái administrat:iuos 6 recomendar correções e Mo'Lhorias '.OB serviços púbt..icos~

As E.:::prellsõss Defensoroia do rOVO e Dc"f'ensor âo POJO,
aZim de pedantes" tên um t.nevitáveZ conteudo demagógico. Defensor do
Povo é todo aquah que. eM deterninada instante ht.stõroico~ ousa c:esa

à

atividades de enSino e pesqul

JUSTIFI;::,\çÃe

9;OS<3S,SCIl'I

ti

da~

qual ificaç.ão

minalSõeS, reserva de mercado e proteção do Estado às escolas

Da l:ducação e CUltura

õ incisó

p~b I i cas serão dest 1 nadas

rente nos locais onde não houver escola p~bl Lce ,

:IX

capítulo J:D:

Substituir

386 - As verbas

concessão de bolsas de estudo,

A bolsa de cs1:udo, a,;im

Da Ordem Social.

Art. ~ - Lat. Complementar d'l.sporoá sobl'C colltpetên.c7-a~ oro!,anizaçEo~
2"ea2"utamento~ conposião e func1.onamanto da Defensort.a do Ct.dadão.
§ t.9 - O DefensoI' do c.idadão poderá ser subst'l-tutdo po1' outro"
qualquer tempo paI' deliberação da maicI''l.a absol.uto: dos nemÓros dI)
Câmara dos Deputados.. mediante representação popular que ã ltzi-refrnlamentará.
§ 29 - O rcginento comum do CongI'BSSO Nacional. disporá sob1'e o processo da eleição referida neste artigo.
§ 39 - são at%'ibu'l.das ao Defensor do C~dadão a inviotab'l.lt.dade.. os
impcdincntos~ as prerrogativas processuais dos membros do Congresso
Nacional. e os uenocmen eoe dos Jui::es do Supremos Tr'l-ounaZ FederaZ ~
prot.bido o c%el:'cloC'l.O de quaZquer outro cargo ou função púbZt.ca.
Art. l::#r - O Defensor' do Cidadão será e teceo pe to Congresso llac7-onaZ
dentre ct.dadâos brasile'l.%'os~ natos~ com mais de 38 anos e de reputa
~ão t.tib~.ia tt terá mandato de âas-s anos.. permitida a rttcZc-:.ção poro
uma só ue a,
Art. ~- são atnbuições 'do Defensor do C'l.dadão.
I - "elar pelo cUrlp2'i"ento da ConstituloÇão# das Ze'l.s e d;;ã'l.s nornas
repulamentareb por parte da A~':mini:Jtração Púbhca f~deraZ~ estacuaZ
e l!-unicipa'L;
II _ pI'omouer os ne1.os visando li defesa do cidadão contra ações ou
omissões 'Lesivas aos: seus interesses~ pzoa'ticadas por ti'tulaI' de cargo
ou função púoZt.ca. recebendo e apurando as respectivas qz..et.%as
e

SOBST:I'XIJ'rIV7\.

3"

.386 (capu1:):

sa, em todos os niveis.

rrõY;;7NJ

1U10',lU.Tl"•• ç'o

x,

p~blic<ls. ~

de atendimento e

flI/;";;J I'l

'ol:o... ,1'o/~ ..I~ •• ".'O

caeeezo DEsrS"<'!ATIZAÇÃO

escolas

assim o art •

Jegislação_

c}o ensL'lo."

JUSTIFICAÇÃO

t. preciso

não dupl içar meios para

obtenc;ão

dos mesmos Fins .. descentra r i=ando a admin,stroaçâo e

apl íca-

ç-;o doli. recursos. para raeionali;::ilç;;o de 9115"1:05 e otiml:;aç~o
de resultados, permitindo ainda que 05 recur:so5

permane~",

na mesma região onde são ser.ados.

.JUSTIFICAÇÃO

(o

parágrafo está deslocado no artigo

386 que tr,!

SuperYlsão de qualidade signIfica ingcrcncia
organ i :<Ição di dãt I co-adm i n I strat i va, sendo que deve compet I r
própria comunidade e ao usuário.

EMENDA lPO0928-G

['J ARNALDO PRIETO
l::J COMISS~ DE: SIST~;~;;~;;~~IU"."'''ia
l?XEm>A

ADITIVA.

Titulo J.X
Da ordeJ::s 5oeJ.a.l.

Capítu10

:t=g:

Da t:ducaçáo e Cu1t:1Jra

r.r

_

'U10/,lUI1"'C~,O

DlENtM

SUBSTI11JTIVA

TíTUliJ
bA

Título

CAPÍTUL~
III
DA ECUi:'A;;Xo ~ t:ULTUI\:.\

'Ji1.r__ A~

Instltuiç~es

go::am nos termos da

d"a

IX

Da Ordem. Socia1
Capituló III

3>>Substituir o art~ ;J8t pelo segtHnte:

-:Art.

"Á

Acrescer no artigo p1', "caput#" a expressio: "respe!
tado o d.ireito de opção
famIlia-.

E!tENDA ADITIV7\.

IX

CR~E\t S~\:I'\l

Da

de ensino supcrioro

lei. da autonomia

did';tJ_

co__cientfflca, ac:lminist ...attva .. econQmi.ca e fin;:lnce ira. obedec i dos os seeu i ntes pr inc í p i os."

Educação e CuJ.tura

,81

Acrescer ao art:.

49 -

38! os

seguintes parãgratos ~ ~

-§
O sistena ce bolsas de estur10 não carac_
t;er.iza repasse de verbas públ.icas para ent:idac.es
privadas de ensino."

o Estado democrático deve respeil:ar as crenças,
vieções e filosofia educaciona::t.s da famIl::t.a, não lhe iMponec

lma

instrução em choque COtn seus pr::t.ncip:i.os, pois con!:>titui
nJ..reito
natural dos pa.is a es ~olha da educação que pr~tende oara seus--fi.o::..lhos.

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP00929-4

l!J

AI> Vú",o"1.ç.õu TJr.an.5.t..tõll.1.a.<!. "40 noJtma:.ó e.x.c.epc..Lolt't..w;
aquela:.6 o~Jl.a" ;'40 gelta:1..6.

rr;;~T'.'

ARfIALDO PRIETO

~A

or!tulo

_

ADITIV2\.

ri

c.lU.aáo no :tcx:to COMutuc.(.ona.!.. e telÍcJtenda.áo

Da Ordem Social.

capítulo
D~

o disposüivo cuja supressão é proposta fixa 11mite de par t Icmação dos órgãos e empresas estatais no cus tec o
dos planos de previdência das entidades fechadas, por eles patr!!,
c.ínacas , estabelecendo a parIdade na contrlbu~ção de empregados e
empregadores. estendendo a regra à prevrdêncae per Janent er ,

pOIt

Da maneira como foi redigido, o texto atinge ~n.!
titu.ição de Indi scutIve i s propósitos sociais, que integra1izan be
ne rfc i cs secpr i târ.tcs , ccntencj.an grandes massas desprotegidas ~
geram poupanças. abrem frentes de empr eqo e d rnam Lzam o desenvolvimento eccnônncc e sccLat ,

lei. ot;.d.l.nctlt{.a..

:cc:

Educação e

Acrescer ao art..
gulnte:

JUSTIFICACJl:O

Al.éLl cU6<!. o niio .5Mia. nec.eó6 a./tio qa:6ta.J:. um euc de. e~
tudo.5 pa.1t.a. e6 cothelt u.n.t.da.c!elJ pa.6<!..tvei...5 de obtc.Jt. a. au.toltoraui, o ttalláo,
PUIta. e. .5.f.nrple.5Illc.ltte., ba6.ta.'U.a., ao teg.f.tta.áo't. Oll.á.f.ltã.,.../.O, p'tOPO/t
a.
CJt.f.a.ç.4'o áe. El>:taáol>. paJta CUJllp't.inento da6 e-cc.e6l>.t.val> e.x-<.gillc.i.tu. ec-:
p.f.ada,s da. COlu.tLtlU.ção d.e 1946, erl cujo 1.17Ipe:u..o llr.O J e. c ':..f.OU fW.lIfttm
EJ:ta.áo ou TeltJutõll..t.o, a. llttO Je.1t no CMO do Ac.II.e., cOllá.<..c.ioloa.tM'Cltte. '.

tçj~;/8
lEU./~~'T'f,.~çi.,_--_ _-

coatura

m

Não é demais lembrar que na manutenção da prev i-

EMENDA lP00933-2

I:

como parágrafo seQulldo,

oêncfa complementar privada, hoje já com mar s de 6 milhões de trE.,
balhadores e dependentes es soc raocs , não é equitativo limitá-la
apenas e de forma 151 rer encaaí. para aqueles ligados ao se ter Públl.
co O Estado e suas empresas possuem a mesma necess rcace de rete!!
ção de mão de obra especializada que o Setor Privado, o que justi fica a flexibllldnde na concessão de benefícios. Caberá a legislação ordInárIa a regulamentação da matérIa.

<o"EU

Conh"-tu 1nt. LU!S

l!J~~c-o!-II-S-SÃ-O-VE"":"S-! s-r-El;;~;~~~;~ZO/.UI~U,.dO

-§ 29 - A família tem o direito de educar os f.!.
lhos, de acordo com seus valores e l:Ir1.ncip~os
de vida, e de escolher a instituição eauceeãenal de sua preferência."

e 103

EttENDA SUPRESSIVA

1f.2.'1

T1I.an.s&oJtmem-.se o.s .tJtêA paJtâgJr.a.&oJ do 4Jt.t. 1)1 em dcrú
eODl a. l>egtúnte Jte.dnç.ã:o:

li i lI} - A Uni.ão pltotege.ll.et a.6 teMM, l.n.sil:tu.i.ç.õe..s, peJ
: .soas, be.nJ e .saúde dos IntÜ.oJ, oll.omovendo-t(u:.::;

JUSTIFICAÇÃO

a. edacaç.ão, que' i.nrpUca.Jtã no apJtencú..zado daJ .!InguG.s 1'1~

Constitui direito natural da fat'lilia educar os f1.1hos
segundo suas convicções, crenças principJ.os e anseios, utilizan::ose da escola '1ue melhor atender a esses obJetivos. Ao Estado co::!?::.

te a responsa.bl.lidade de proporcionar-lhe os meios e condiçõcs ca-

ra Lsec ,

.tc.ltna. e polt.(:ugueJ a, pltU eltvadttl> a. .iáen.ti.da.de étni.ca.
êu.Ut/.Jtttl. da.s poPU.ea.ç.ãe.l. .indXgenM.

EMENDA lP00937-S

i

(l

21} -

A poU.ti.c.a. l.nd.igenú.ta. J eltã exec./Lta.dc:. "Olt õ 'tgã.o
PJtõpJt1.o do. adrt.illi.s.daç.ão nedelta..t.~ olUelltad" 170'1.

WI1. Coltl>el.ho IncU.geltl..6.ta. compoJ.to pa.Jutltll.i.a.nre.Jlte.
pOli.
• :lncU.o6, lte.plte..5entantu da União e. entiár::.áu úvú .int.,!;.
Jt.U.6adaA·".

CONSTITUINTE CUl:UOIO ÁVILA

pr~;t

COMISSAO DE SISTEMATIZAC.r;O

fIõV~;q;

EMENDA ADITIVA
33 b
DISPOSITIVO EMENDAO~~~RTIGO ~

JUSTIFICACÃO
~

_ _- -_ _----T'l<T.'lU""'c.çI..

-_-

EMENDA 5t1PRESSIVA

).as,; Jig'-t

orLtulo

'"Art. 379 - O dever do estado com o ensuno eeetavae-,

JU5TIFICAÇi'tO

EMENDA 1P00934-1

t:

fCPFL'"'-

CONSTlTUINTE CLAUDIO fiVILA

(J
~~C-O-M-IS-S-A-O-O-E-S-I-ST-E~~~i~~ç~~o,.~.~o~'n.o

Ao proibir que Incida sobre a folha de saÜrios
qualquer tributo ou contribuição, o Art.
extingue, na prática
os eficaies e tr2d~cionais mecanismos de promoção da Educaçã'l fu!!
damental (Salário-Educação) e de AssistêncIa Soc i.a l (SESC~
SESI
e LBA) cujos recursos são vinculados à folha de pagamento.

M

tJõV~~~

se-á mediante a garantia de: ••• lO

g;;

Os Arts.
e ia~~ l'1antÉm a obrigatoriedade de,!
ses mecaru smcs e a emenda visa superar a contradição entre os referidos cnspcs t I vos.

EHENDA ADITIVA

o dever do estaco é o de

02.9.<DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~i INCISO I

m~niz:trar

e'lsino, de acozeo
com os meios disponive~s, ma;z.s ccnve-n.e-ieea e possiveis, COI:! o ree-.
nor gasto e a obtenção dos melhores resultado~. Po:::' ;z.sso, não
deve restringir sua atuação de modo a não tolher, en cada rn~n!;:o
e em cada local, a forma possivel e ma~s convan;z.e'"1te.
A obrigação do Estado é CO'll todo o ens;z.no c não :'estritiva e dJ.scrim;z.natoria."ente com o ensino públ1.co apenas.

O l ....c isO·l

do P,,1:tigo 297 do

at"te~rojeto,

passa ter

Art. 297 •••••••••••••••••• ·····················'····
I _ vincular receita de natureza tTl.butária a órgão.
fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos mencionados no Capitulo do Sistema Tnbutá~\p:7
Nacional, bem como dos percentuais estabelecidos pelo Art.~ de!.

EMENDA lP00931-G
ARNALDO PRIETO

í

a seguinte redação:

ta Constituição.

(l

passa ter a seguinte

,"l>"
ArL?á -

A folha de sal árias é base exclusiva da Seguridade Seca a I e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tr!
buto ou contribuição I excessão feita para o estabelecido nos Arts
e
desta constituição.

ç.õu aám.f.It.f.Jtll.a.ti.vaJ de um eoleg-<.ado, nece.6Ja'l.i.a.r:entc he.teltogêlleo

IX
Da Ordem Social
capítulo :I:I:I
Da Educação e Cu1.turiJ.
:>'13
.Retirar do art. ~ (caput) a palavra público". rcd!
gindo-o assim:

~ do 9Fl'h~rojeto,

D ArL
redação.

PJt.oc.ult4.la(]J Jr.e.du.z.<../t o tex.t.o e. mel.holto,A 6U.a. It.eda.c;.ã:o F.(.c.a.
elall.o que o ConJ elho IncUgeni.s.ta. não d1.Jt.t.ge. ma.l. a.penal> oJÚell~a., o~
õll.gãoJ lÚJt.eUOItMJ de pltoteç.iio ao Lndco , que não pode; Aofltl!.'t .t.l1ju!.

-_

EMENDA lP00938-3

tJ

."'..~

~

fT!~i.''''~

CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

1:02i;:;pj

JUSTIFICACAO
fUTll/.u ....,.. ~ u _ -

-

O Art.

#/f,

ao fixar o princípio da não vincula-

Dê-se ao

ção de receita da forma como o fez. contrar~a o que estabelece o
Art. 384. seguindo uma trad~ção consti tucional e a unanimidade das
aspirações nac;z.onais referentes à pr~oridade da Educação.

_----------"='M""''''.----------SUBSTITUTIVA

jl do

II do Art.

l\1tt:~rrojeto

~

de Constit-uição,

a seguinte redação:
• MII _ as ilhas oceânicas e marítimas já ocupadas pelos Estados. exceto as que forem sede
de

Município, "

ti. emenda, abrindo excessão para os investimentos
EHENDA

~tem

em educação, supera a contrad~ção e atende à tradição const;z.tuc~.2.
nal e às aspirações nacionais.

Título :IX
Da Ordem Social
capítulo II:I
Da 'Educação e Cultura

JUSTIFICAÇAO

as'!

Substitua-se o art• ....J8á !;lelo seguinte:
'"Art. 388 _ As empresas comercia~s. ~ndustriais
e
agrícolas são responsáveis peIõensino fundamental e pré-escolar
gratuito de seus empregados e dos respact:.lvos deoenrlentes, a partir dos tres anos de idade, medJ..ante a manutenção de escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou contr;z.buição com o salário educação, na forma da lei."

EMENDA 1P0093S-9

fJ

CON51ITUINTE CLP.UDIO P.VILP.

...

~----_." "'''"''",,.".,,-,
comssAO OE SISTEIIATIZAÇAO •

f'l

A nossa constituIção atual em seu Art. M~, item
II, inclue como bem da União as ilhas oceânIcas, causando preju.!.
zbs e insegurança aos proprietários e governantes.

rr;;;'~""~

..,.

Estamos envidando nossos esforços para que
novo texto venha a corrig;z.r esta situaçê:o, e se nossa luta é

~;~m

sentIdo de devolver ao cidadão seu dIreito a propriedade, sanE.
inace;z.lável transfer;z.rmos de pertencer a UnIão 'Para pertencer ao
Estado. certamente não estarIamos avançando.

TCI'ON~.",,~,,'õ.o

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

O Art.

J'OSTIFICAC.!O

Art.

!: preciso não duplicar ceios ~ara a obtenção
dos
mesmos fins, aprove1.tando-se a rede fís;z.ca ex;z.st.cnte, para racionalização da gastos e otimização de resuitados. A bolsa de estu~o
constitui medida descentralizadora, capaz de atingJ.r essa obJeti-

rrl

Vi

jJ?'do <m~~roJeto •. ~assa

j# - A educação,

ter a seguinte redação

direüo de cada um, é dever da fami

lia, do Estado e da Sociedade.

JUSTIFICACi'to

EMENDA lP00939-1

Ao incluir como dever da fSr.lília e da sociedade.
responde-se ao dire1.to de cada UM à educação com a correspondente
-responsabilidade de atendê-lo sem a exclusividade reconhecida pa-

L';;~~~
-_--_--_TUT<lII~.T"'e
..~io-------.-----

;~:~~:a.~~:R~;SlV~o
uplLe..u õu "obe.de.e.t.da..ó

a..6

do ltJr.,t.

cf...W po,D.r,õeA doI..

i/f da
§§

3Ç1

A~.P Ojeta,

e. 5Q do

(lU. 44

nA
d~

(l

DISPOSITIVO Er:ENDADO: Art.

fj:

f'l

t=r~;'~'~

CONSTITUIMT, CLÁUOIO ÁVILA

12-

"-Af:.t-:--~

SuboJr.lÚnat a. c6.ic.a.c.J..a. áe. ur: alti:.l.go- da6 V.wpoJ.Lr,fie.lJ
Con.6.tl.tac.ionlU<!. Tll.ttn.61..tÕ/L.f.a.6 a o/J..tJr.c aU,I_go áa-!l V.i<!.pOá..t.ç.Õe.6 Pc.tr:aner.
tu. pall.ec.e-no<!. WII CJr.Jr.C de tew.é.c.a. l.ag.é.hla.tl.vlt .iMpc/l.dodVc.l

~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

InclSo V,

\~~~~

_ _ o

• '3t"Q
ARTIGO,)8't'

Suprimam-se do aOt'.efrojeto:
a) o Arbgo

.zt;!'e Parágrafo Ooico

••••

V~I~';;;~;ss~;~~~es·~~ s~~~;~

fu;o~~

,

flR';;;7,;;l

•

'1tõ:AiHiêh'roie t õ""" da Com1Ssão de Sistematuaçao. ollde se lê·

EMENDA lPOO93G-7

ta. COll<!.t.t.tu.Lção"

JÚST1fICACI;,O

py;;~~"~

DE JESUS

COfllSsM OE S!5IE11ATlZACM

ra o Estado no texto.

~~;'Ij~
~

tJ •CONSTITUIrlTE Al:T7)NTO

"Art.

~

A-c.u.,~-p...

C>..<>

A:;:""

V~

<>..;j 1Z ~ ~~t;;
a/l,1v.u;

r:;}Z::. •• •••••••••••••.••••• •••••••• •••.•••••••

•••••••••

V - •••••••••••••••••••••••••••••• ~.............. • . . . . .
e) a lel 1ll'lltarãonünero de dissoluções da socledade
conJugal. "

~ 04

• AssembléiaNacional ConstitUii1te
JUSTIFICATIVA

A povoá-lo e cultivâ.. l o, três correntes, :LnJ.ciadas CO'n
o Indio e os portugueses - d~ caramurú e -rcmê de Souza, de Jorge Figueiredo ccereaa e Vasc:o Fernandes Coutinho, nas malogradas capitanJ.8s de Ilhéus e Porto Seguro _ aos quais se )unta::aõl o
os negros escravos. Essas tl:"es correntes não apenas pcvoazem a
Bahia, interpenetrar3.":l-se, fundiram-se, en raça, hâb a ao s ,
tumes, cultura, enfim dando origem a un povo, a uma nação
caracteristicas próprias, inconfundiveis.
O que fa:/: um povo (na eceepcâc puramente ar:Ltmética) ser

o r-eqt me P01'ftlCO. a ordem eccnêm c a e SOC1i\1. bem corno
a.amphtude das t rber-dades , es tebe t ecr cos com ccer-ênc- e , sensatez
e juStiça, são fundamentos para a exrs t.ânc i e de uma s cc i edade , e

esses valores, para ser-em praticados. deverão ser es taóe t ec rdcs e..e
la ücns tr tu nte e cc r-pcr-r t i c adcs na ccns t'í tur çâc ,
NeSSE! contexto, ê de bom senso. e Justo. ê de boa medlí

da o ideal de se preservar e fortalecer. a todo e qualquer custo,
a (amItia como lnstltulÇà'o e célula-base da estrutura s oc i a I
O
momento e cpcr-tunc , p01S, a uma profunda reflexão sobre o assunto
Nossa r-espcns ab r Hdade como elaboradores de uma nova Carta Magna é
enorll1e

Um texto lega I que f1("(1f1fcfe ea cidadJo um nimerD f J IIJ) t.a

ção e pulveriZação dos va 1 ores soei ai se. em ül tl ma 1 ns tânci a. da!
sociedade. E por que não dl ze r de teda a C1 vll i zação?
A História tem-nos dado repetidas llções a respeito
A'
decadência moral e dos costumes tem levado. através dos tempos. ã ~
derrocada de impenos e regimi!s ta dos como lndestrut'lvels e e te r- •
nos. Assim caiu Roma. assim caíram outros mpêr-t os ,
Indo do geral para o particular. perguntamos: e o
nii- j
c'l ec da faml1 la? Que dizer dos f t l hos de tão ve r-i adce casamentos" •
Que !lizer da sua formação? Que dizer do seu futuro? Jâ o sâblO '
dizia.: "As cr-r ança s de hOJe são os homens de amanhã." A educação I
coeeea no lar. E em quem estes fllhos poderão confiar?
l
Cremos que a manutenção de tal dt spcs r t r vc no texto con~
titU<::ional ensejará a fornação de mentes inseguras. seres de s es trj,
turados ps rcolcqt c amen te • E esse
o atalho para o des e jus teeent c
50ch,1. para a marginalldade. para a vt olênc i a ,
A c ênc r a política requer engenho e arte. E como tal d~
ve pt-ccurer- resolver os problemas, sem. em deccr-r-ênc t a , criar ou-.
tros.
I

I

i

I

í

A nossa
s
como Constituintes é
ae r- e eres-:
tar i\ nossa sociedade e não o ccnt rãr-r o,
A dr ss oluçâe da fanllla
en Ultima enê l rs e levaria ao caos social. o que s e r-t a a prõprla ne
" ' - 1
gaç~o do estado de dr re r tc , do reordenanento JUrldlCO.
ser-r a
a
antltese do nosso trabalho como cons t i tu tntes ,
mr

sâc

rec rãeni

r.r_ _--'-

'UTall1ln"...

:=J cr=!ôC·

=1

oe
-

t'õ'?iõ~

çi~

ErJaDA f.OOIFICATIVA

1"DISPOSITIVO EV"cl'IDAOO: AB.TIGO)j, INCISO V. ALíNEA B

• A alínea 8, do Incisc V, do artigo
ter a seguinte redação:
Art.

jJ, do """"~rojeto. passa a

fi'

.

v- ,. ", ••••••..••.•...•..•..••.•.•. _•....•••.....••••.•....•
b.).

A educação dos filhos é minIstrada de forma racional e

pcoséver, não sendo permitidos métDdos que

~mpliquet'1

re.!

em danos

ao menor educando.

Da forma. em que se encontra redigu:o o texto da aj.Inea B,
do
netec V. do artigo
os pais ou responsáveIs peâa educação de eencres
têm
una arrpla margem de ação. facultada pela "plena literdade na educação dos fi

jg,

lhos".
A nosso ver. a reoeçêc deve ser mm:ificada, tendo em vIsta os
abusos que dela podemdecorrer. face ao ccecorteeertc dos tneautcs,
Pelas razões expendidas, justJ.f~ca-se a aprovação da presente
emenda.

Calmon, Castro Alves, Ruy Bl:l.rbosa _ cultura, povo, nação, histórJ.:l
unidade admin:Lstrativa, geopolitica, :Lndivisivel.
Não há dois povos baianos; duas culturas, duas ha"''ÕeS baae-,
nas. Nem pode haver.

I

e

soci~dade

_

DE SISTEtlATI~Ç;tõ/.~~'ni~/l~m~'.'i~

ê

~ de dissoluções conJugals estari promovendo a total des tnteur-e- '

e

~CQ.lISSAO

uma nação Ino sentido SÓC:Lo"'politico} é, primeiro, a unidade cultural, depois, um território, e, finalmente, uma história que at-e
cultive os feit.os. os valores humanoa , as tradições, a ra!'d..
A Bahia
povo, é história, é nação. contidos nu;'; espaço
físi.co preaisa. a dezJ.n.J.:rem uma unldade geo-politica indlsso1uvcl
A evolução econômiCa da Bah:La não foi marcada por o?çôes
politicas, mas, por opções geo-econôrnJ.cas. Aconteceu assim cc•.
a agro-:Lndúst.r:La canavieira, a pecuárJ.a, o cacau, e, maa.s recent!!.
mente, o café e a petro-quÍItl:Lca. O solo e o clima e o
sub-solo
def:Lnem vocações reais, às q,uais se curvaram politicos e adninistradores. Até agora, nenhUItla região da Bahia avenea rca-ae sobre
outra por imposição de crit~rios artificiais na economí.a , O que
de artificial houver no Norqeste do Estado, há de encont.rar-se no
Sul, no Extremo-Sul, no suõcesee e. até, no Além são FranFisco.
Tentativas de indução de pol.os industriais têm ..se.do fedt.as:
maior parte ao sul do paralEi!10 13.
Do sul do paralelo 13, viltram Rodrigues LiMa (19 Governe
eleito da Bahial, Régis pac1)eco, Lomanto Júnior, Governadores,Co_':
Vice-Governadores do zs eaôc , No atual Governo Waldir Pires, Secretarias importantes t.êm come tit.ulares cidadãos do Sul e do sudoest.e do Estado.
A Bahia de Anisio ':l.'eixeira (Caetité), Hermes Lima (caet~
tê), sã Nunes (Vitór:La da Cl:lnquista), Herberto salles (Ilhéus),';'::
ge Amado (Ilhéus) é a mesma de J.J. Seaora, J'uracy f.laqalhães, s~
mãas _:!_lJuh .JNO e Octávio t.langabcira, Gregório de Mat~--:

I

•

EMENDA lPOO943·0 ••,••
~NSTlTUINTE Roberto Balestra

Não há duas histórias de ?ortugual - doa.s portugais, dU2-::
histórias do Bras1.,l _ dois lirasis.
Dividir a Bah:La é dividir raça, povo; cultura. necãe, has-,
tôr:La. :e dividir o Brasil.

A nossa responsabilldade
grande. O futura de nossa
e de nosso Pa'is estã em nossas mãos.

EMENDA lPOO944·8

.....

...,

t:= CONSTITUINTE Roberto 8alestra

EJ.eDA HJDIFICATIVA

DISPOSITIVO

00

t~Tl.DO

ar.dJDADD. ARTlGO B7, AL11EA

J{/,

DI

BAHIA

EMENDA ADITIVA

_ aCrescentar ao inciso VI! do artigo;:; do 31l'lefroJeto

<.M

~

JUSTIFICA!CD

~

Entendemos que a aposentadoria cwpulsóIÍoa para o servidor ~
bl.f..co deva ser reduzida para sessenta e Clnco anos de Idade. haja vIsta oue d~
sa idade em dIante o seu vigor físico e I'lental deva ser m~is preservado para
que conseql.lentewente tenha u:na velhIce meno.s tunultuada e os seus dias de VJ.C3
subseqtlentes f'lSis zelados.
O servidor público passa toda fase de sua vida em exclusIva ~
dicação ao trabalha. a maior parte da seu tetrpO eximindo-se aa lazer e até
própria asslstênc~a familiar
Ponderatoos a nossa justificativa por entendermos que ela rePI!:,
senta os anseios da classe e por assentar-se nelhor aos padrões de justiça s.2.

a seguinte expressão:
nos casos e na forma

previ.~tos

nestá

Constituição.

JUSTIF'icAçJ\a
Em que pese a regulamentaçã~ do poder de dissolução da

Câmara dos Deputados em outra dispositivo, a ausênc.1a de yinculqÇão do texto com o permissivo Constitucional, poderá levar ao
entendimento de que '0 poder do Presidente da República em
di~
s()lver ~ Câmara e aquele previsto no artigo 42, § 4~ d~!:.!"so'
n e cn quaLquer outra hI(1átese Como a Constjtu~Ção deve ser'
precisa no seu enunciodo, e evitar, tanto quanto possível, in_
tfilrpretações diversas; o acréscimo da expressão VJ.sa estabelecer,
de forna definitiva, os casos de' dissolução da Câmara dos Deput~
dl)s.

c.1al.

C'gC'cpcoliti<:'adr",\1'l'"

l::J

[:J

l!J

DEPUTADO CriRLOS
COHISSÃO DE

PrcptJgnanos a /resma faixa etária para a 2pOdentadoria por e."tC!!
dermos que esta é una forma de evitar-se a discriminação a partir do texto c~
titucicnaI.

C.. nh9"1'4çi .. gC'oo;rahe.
g .... ,Ii ..toc.. ie.
g ..o..ecn&<fc.

EMENDA lP00942·1

EMENDA lP00941·3

a

A alInea 8, do artigo
do a'W;~rojeto, passa a vigorar da ~
gulnte lT'.aneira.
Art. 87 ••••••••••••••••••••••• ~
_
.
ti} - CompulsorIamente, eas sessenta e cinct) aflDS de idade
par2
ambos 0$ sexos.

lot.o..

CONSTITUINTE

Ra~eRTO

--" r<r'::;:'''_ L....J-",,-,

.....

8AlESTIlA

EMENDA lP00945·6

f::!

CONSTITUINTE

I

Roberto Balest::"

E~""-

SANT'A.~~A

SlSTÉ~ATÍ~AÇ·~~IIU'.~~1"1:o

gg;;z

~A StFRESSIVA
/3
DISPOSITIVO EMEIDADO: ARTIGO )<f,INCISO ~

Sup~lma-se do aát!l!:ft;ojeto
EMEt:oA SUPRESSIVA
LJ39
DISPOSITIVO E~IENDADO: Art. JA1, caput e :Ltem I
Supr::Lma-se no "caput": sANTA CRPZ
I.tem I - Supr:Lma-se integralmente todo o item I

JUSTIFICATIVA
o Estado da Bahia não resull:a de UM.a divi$ão geométrica
à.o l3ras!l, como, aliás, um tanto foram as Capitan.tas Pereciitâ_
J::ias. Seu perfil geográfico é obra histórica do f:!mbate do cals:.
nizador com os aciêentes físicos. o solo, o clima, a vegetação.
~o Uorte e Noroeste, Garc:La d' Avila apenas transFiSe o são
F::'8!!,
<:::isco, a Oeste e Sudoeste, as gerais arrefecem o iinimo c.as entradas; ao SUl, OS rios Pardo e JequJ.tinhonha e os
Tabuleiros
Costeiros, orlados pelas escarpas da Serra dos Ait"lorés e o =J.O
São Mateus, complet.am-Ihe o contorno, na div:Lsa de Minas e ES?!
l:it.o Santo, alcançando o mar, que lhe serve de dorso IFig.I).

o inciso

~

do

EMEM:IA MODIFICATIVA

/3

DISPOSITIVO EJ.a!JAOO. ARTIGO )4, INCISO XVIII

artIgo~.

.;f)SjIFICATIVA

Por entendermos que a permanência do dispositivo e,....endf.
do gerará ma:l.or Indice de des-emprego, alé'll da dificultar a Formação de r;;ão-de- f!.
I;:lra Qualificada, para substitllir o "staff" já existente, apelamos para o bem se.!!,
50 e para a capacidade de dJ.:>cernill'ento Que de'Je nortear o espírito de:nccráticc
de cada Constituite, para que as categorias patronais e sindicais. atingidas pelo
incJ.so em questão não sejam PtejudJ.cadas.
•
A c:t:ise de desew.prego Ql..oe est:â dJ.zimando a Nação é sg
bremodo assustadora e o que devemos fazer no momento é contribuir pal:a que sol!:!,
ções sejam encontradas. E é por esta razão, que os Sindicatos dos errprega~os ao!
tão endereçando Carta aberta MS ConstJ.tuintes. pedindo~nos que revoSUe'l',Qs a pr.2,
posição que os prejudicam CnteJ.a1mente , provocando o seu conseqeente desemprega.
Devemos refletir multo sobre esta medida.
O desemprego gera não só a fome, mas, o saque e ocr.!,
me generalizado.
Pela'exposiçãO apresentada, justifIca-se a aprcvaç30 d::l
presente emenda.

o inciso

XVIII, do artigc 14, do

.a&e~ojeto

guinte redação:

ti

Art.
XV!!! - Gozo de trinta dias de férias 2l1tJaIs.

passa a ter a se
-

.

o trabalhador e o servidor p,jblIco rr.ereeem a mais justa
neração e o maIor apreço pelos beneficios que prest@ll à Nação. Tudo o que f0-;
d~ útll, dentro do possível, deve ser defendldo e estendIdo a eles.
5t:li'los defensor ~ntranslgente dessa claSse. r."as n50 pod'e.'l'.os a
ceitar proposições que nos parecem descabIdas e imposível de curr.pnnento
Sabemos que o er:pregado de qualquer categoria usuft'UJ. ôJ di
reita de férias rerouneradas pelo período que a lei estabelece. Essa conquista
além de justa ccntel"pla o em;lregado dentro do princípIo l'J'a coerência, P01S ele.
por trinta dlas de descanso é !ntegralll'ente retrJ.Jnere.do Ocbrar essa rli!"i!..ner.!
Ção não nos parece lF'l0l atitude realista. pos ela demandatia maJ.ores recursos,
tanto do lado do Governo, quanto do lado privado, o que parece ser lll'.po$sivel.
Da!, defenderm:Js o goza de férias de trinta dias anuais CCõ1 !!.
rrt.lt1eração Igual ao do período de trabalho.

Assembléia Nacional Constituinte. e lOS'

I

de lnconsUtucionali.c.ade. excluida a que objetiva 1nterpretaçno de
lei ou at~ noxnativo federal, reservada esctus ívanenee ao Procurador Geral da RapÚbl.i.ca (art.
inciso I, letra n}, A n'3Sl'111 aber
tura que Justifica il partici(.lar;ão na primeira hipó~esa, inpõe
;ampliação dessa lcgitinidade, 5. acqunda; O senpre anvccaec brocardo ronano, onde a rosna ra-zão a nas-ia ais!,osição, te", no c::nso,plc
na pertinéncia. nesse ronent.o de inspiracão denocrática, não se
vo cc rccer- a participação naí.s anpla da ccrwmaeac no controle da
constituciollalidade e da interpretação das leis. rvãeeneenenee , se
r5... o PXocl.1xtlUor Geral ouvido rrevin~nt~, en qualf]uer hipót.ese.

Não pOdelllOS omitir o que já preceitua o atual Art
208, mas sim aperfeiçoá_lo parôl que as serventias vej am na
nova
Carta a concretização efetiva de um direito que já foi adquirido. ~

:/ti,

'."ra"~I"""'~l:e======~~~~~~

d;

GENOA MOOIFIC'lTlVA

't",s

DISPOSITIVO a.tENDAOO ARTIGO ..4:32, "CAPUT".

r:t

o "Caput" da artigo
com a seguinte redaçêce

do ant'eI:Ojeto, passa a

v!g~rar

Art. 432
~.
••••••••
As terras ocupadas pelos índios são Inalienáveis, ceetfne
das à sua posse peraer-ente, Ficando reconhecido o seu
reite ao usufruto excrusjvc das rfqoezas naturais do- 5-;;
lo e das utilidades nelas existentes, ressalvado o dire1t~
0

•••••

EMENDA lP00949·9

(!l

cr;;:~~

Constituinte PAULO RAMOS

di

~7~7/s,
r.r

1n'o/.""n":.~~o

--------

de navegação.
EMENDA MODIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

o usufrtlto da .subsolo pelas pOp'.Jl~r;ões indígenas rere

o

principio constitucional da isonomIa, una vez que os. outros grupos étnicos que
Particlpam da cClllJohãonacional não possuem este direito. rrere-se de urna -nedi
da dlscrlllllnatl$ria.

•

-

na,..,'••tI.",c.;h,

~'f.>

11>'> ~

Art.
.cnceO!O• •nlsÚa, emeâa ger.l e !neslrlt.
a todos os que no período de 02 de setembro de 1961 a Dl de reveeer
ro de lS'S7 ~oram atIngidos, e_fil oecczzênc.ía de fl\otiv<J.ç~o pol!.tka, PC;
qualquer dIploma legal, a.tos instituc.tonaIs, complementares ou adl'li
nfst.ret rvos , e aos que foram ao rangidos- pelo Decreto Legislativo n;
18, de 15 de Dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto ne
864, de 12 de ~etembro de 15'69, assegurada a te!.ntegração CQll\ todcs
os direitos e ventecens tnerentea ao efetivo exercício, p!eswr.;.ir'"do_~
satisfeitas todas as exIgências legaIs e estatutárias da carreira ct
v!l ou militar, não o revatecencc quaisquer aleg2Çõ~s de preScr!ção~
dcc~dência ou renúncia
de direito e garante aos aOl.stlados ~e:'ncz
res civis e ni!i:tares:
-

S!'IEUDA SCJPRCSSlVA
, prSt'OSI:TIVO I:1[!:::ml\DO - AI!nea .. ~ .. do inciso J: do art..

Suprinir t da parte final da a!..í.naa "!" de

.J1fl',

I~ntenC!O-se o direi.to ce o Fl..""ler!o= Tri!:a. nal de Just!ç-a evcees ceusae ,:=occssaé1a<:i :"Je=-a~te .....la!.s':..:.n::: ::!u!::e::l
e tribuna.!$, roas 1.J.:,6t:~se:s e,<ce"?clo"'tais- ,,:,:.l!! e'Y<1t..st!.:· ertc-tee :le::.c!.ona, "~a:ü ":'.l'a s.e sus.:--e-..r...~-' os o-::'I"i'::o'5 ê.a t:.<::lc~sã~ :.:c:'e::~'::a", a~'"le.a 1

resaarc Ieencc de preterição a cargos, postos, º:"aduações e funções.
cceervece a pe'tspectivs de carreira de cada um ao maior 'grau hle["il:'

ARTIGO

~.,If

ao Art.

~

"'9"'"*'i' '.l".•..,U<IlilJ;:AQIE!'"''':
Artigo

m
WiI

~'dD ~prDJeto

'.

de Constituição:

'1'1-8
~

II - recebimento dos vencImentos, salários e vantagens e
g:-D.t!ficações com seus valores corrIgidos a contar da data da
pun I
çãO:
-

•••••••••••••••••••••••••••••

lV- pensão especial aos incapacItados e aos aeoerr
dentes dos servidores cIvis e militares e trabalhadores, já fale~i'
dos ou desaparecidos, correspondente ao cargo, função,
emprego
posto ou 91aduação que teria sido assegurado a Cada bene rf c rér rc I
desta anistia inclusive as diferenças atrasadas, ate a data do fa
l~cimento.
-

Os servidores militares lncluídos no serviço ativo ate 2J

que tenham cOlllpletado, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço.

,; preciso limitar o período de abrangêncIa das pu
nições aplicadas, pois seu término está omitido no ANTEPROJETO,;S.
constava dl'l art. 49 acIma referido, da Comissão l, onde tambem,co;:i
retamente não se qualificava maJ.s ainda, a restrição. 11 em dec::::=..
rência de motivação política" (51c). Ora, se perSistir a existe~
cia do advérbio "EXCLUSIVAHENrE "r é Jncontestavel Que a ;;;n~st.la,=
contrário do enunciado no começo do mesmo período, N.tlO ( IR~ESi R:-;
pois se restringe as punições não apenas POL1TICA5, maS por rnot1._~
ç~o EXCLUSIVAMENTE polítlca. Ora, desde os gregos antigos que MHk I
TIA deve representar um " manto de esquec~mento ". um "véu a
co I
btir ant.lgos ferimentos ou c~catrizes". A administraçãO passara;
ser uma segunda e inaceitável instãncia para a concessão ou não C:.: I
ANISTIA dada pelos constituintes, pois apenas alegara Que a ounlç:'
não foi Dor motivo EXClUSIVAI-I!=NTE político, o que obrigará o inter'~
sado a bater as portas do judiciário, para em ações que costuma:;, :.
perpetuar, revolver tÚmulos e desenterrar antigas ciumeIras. in~<:
jas , conflitos, acuse.çães sem base processual. e tendo de prova:~.
multo dificllmentc, coIsas Que NAO ocorreram já há déc<ldas,
Cc

por um dever de justIça e de respeito ao princípio
da
Isonomia, _..1~lgo perbnente o acréscJ.mo proposto ao texto original
do art. 4!f!;5, do Anteprojeto de constituição, Constituinte Afonso
Arinos. Na verdade, busca_se restabelecer um direito que Ja exhtlõ
e (jue fora consagrado em vários dispositivos legalS (Lei n9 2.370,
de 09.12 1954; leis especiais nºs 288; de 08/0611948, 616 de ••.••••

02.021949, 1.267, de 09.12.50, e 1.lS~6, de 12.07.50). A
revogo!
ção desses diplomas legais r'epresentou grave lesão ao direito adqul
rldo.
Impol;'ta assinalar, de resto, que as promoções previstas
novo texto do art. 485 não a~arretarão qualquer aumento de de~

Par último, é importante destacar que os ventos da HiSt6ria sopram (lO s~nt1do da liberdade e da democracia. A tarefa~de e
laboração constitucional representa oPortunidade ímpar de corrigir e;:'
sa injustiça - imposta eqliIvocadamente a milhares de servidores rol
litares - e de restabelecer Prerrogativas que foram subtraldas
uma classe que. a exemplo dos demais estamerttos da Sociedade brasl1~
ra, tem dedicado os melhores anos de suas vidas à construção de um;
orcfem política, econôruca ~ Social mais justa e mais humana

d-;

possíveIs e até então ocultos acusadores e mesmo testemunhas até J~
falecidoS. Certamente ocorrerá algo parecido com o existente na hi~
tót'ia nacional, quando, no passado, Rui Barbosa redigiu sua ANISn;1.
INVERSA, mostrando hipótese que pode se repetir agora t de o suposto
benefício licabar preJudJ.cando aqueles Que deveriam. ser favorecidos.
Já a manutr"l<;:ão da exlgênc,la, sem a qual!f!.cadora, limit2. a a"H,t~
• aos punidos por motivação politica ~ 1sso só deverá consta!" do AmE.
PROJETO DA CONSTnUrçlW porquanto existe nos proJetos das ouas CO'ilí.
Sões referidas.

.,e~t-a

I

e.-;

col

EMENDA lPO0952·9

e:=

JUSTIFICATIVA

JU5TIFICAÇJ'O

'pesa, uma vez que os servidores por ele beneficiados ja percebem na
inativIdade os proventos do posto ou graduação imediatamente superic:
aos Que possulam no serviço ativo. E os que ainda se encontram no se:viço ativo, também serão contemplados com essa promoção ao PéSSate;
pata a reserva ou serem reformados. ~ o que dispõe a lei em vigor. lc
go, não pode COl'lstítuir preocupação do legislador COl1stitlJinte a perspectiva, inexistente al1ás, de que o reconhecImento desse direito POSsa provocar elevação da despesa
-

JUI:'"isdi~ão

lU - cômputo do período de afastamento, como tempo de e re
tivo serviço para todos os efeitos legais.
"-

de dezembro de 1965, que se enccnt rew elou venham a passar para a
inativldade, serão promovidos ao grau hIerát'qu~co imediatamente sup~
dor, com proventos integrais deste último posto ou graduação, desde

no

não t::a'"is:l'\:.ada em Jt1:'<Ta~<:I., n?o ae :us~!.=!c<', :10 el1'::a.n ':.o , e ae essa
ne<!.!.d.ar a:::::o~nC:n dn:::!), ea i"1"Jostas no ""le::-!orlo nu':.o=!,:ãr!.o,
s e-t a
ap?liaC!a, pa::a ta;l;é4 devc Lvez- a; esse ':ribu....a! <;u~erio=, ê-a d-re da a
ti:) ,
o "co.,.he.ci.-ve.....t.o i."\t'<l.:i!:a~ ca ~i.üc." I at.é cvcn'c.~a'l..,e"'1:.e ccrce...
o princípio c'o du:--:o ')::au do
e'"1 liti.'J!OS su.,..,stl'...
9%"anc!e relcvâ..ci.:l soc.!.aL A enenca obJet.iva cOI"':.cr essa evecacâc
aOs seus l:.ndcs nceeasêxacs ,
~

~

quico.

ees.aes-

inciso I do a.!::t•
a l.ocução "e :>ara <!'~a o con'lec:l
menta intec.:!ral da Edc L'le seja. devolv!e,o:

I - promoções por antiguidade, merecIMento, escolha e en

EHEZNDA lH>rTlVA
DISPOSITIVo EMENDADO:

---,

ARTIGO~.PB2

DISpOSITIVO EMENDADO:

f'l

CON5TlTU1NTE PAULO PIMENTEl
' .. t •• "'a(c ...."dol.IlKQ"'hLo

C01JJ"SSÃO Dr SJ"S'J'E1fA:t"J"ZAcJio

6..v

:f:!'IEUDA SU1"!ltSSIVA

VISPQSITIVO l:lo\tl1D1\DQ - § 19 do art • .s§

suprirn1r o § 1'>' do art.

6'"

iA

o antcprojeto da COl':\issão da OrlJanização
dos Poderes e Sistenil de Governo, COM naior pertinência, dado que
a UI!la sua SubconissãC1 fo.l atribuIda a Tlitlsiío ele ~ropor a dis.ciplina tio Judiciário r en\.1.~rando sc\ls õr9âos e a I:espectiva connetên ~ia de cada \lO deles, tratou da natéria (co"l"!El;tênc;i.a dos Tribu
nai~ de Justiça dos r:stados). uão se Justificava, pois, que eSva zi<1ndo essa paxticu1ar at.ribuição tenática, a rleSl'la natéria fosse
fracc~onadanante eXaz::!inada, el:1 outras COrUSSÕe-sl cOJ'lO
acontecell
com o preceito que se visa, agora .. supriJ,Úr. 11. questiio poderá ser
novanente discutida o vot:.ada. Uas, na oportun:lç1aC'c própria,
flue
serã o Plnn5.rio cJa Consti tuintc. n~ coni!tsáo de sistc:nati2açiio de
ve prevalecer o tQ:-l:to ela conissão pertinente, que não prevê
sc chanado ~foro privilegiõldo para Pre.foi tos c Vereadores.

CON5TOTurNTE PAULO F>H:ENTEL

EMENDA lPOO948·1

\?

"O"5TITU,"T. CLAuOIO Avie.'

e"J

COHISSM DE

SISTE~;H;~~~~~;~~/m'~"' ..l a ' - -

EMENDA ADITIVA

•

...,,,..,,. ,",',----------

I r=';~~'---:J
---,J

f:7W~=MtJ

'1.56~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO.M::1

E~fEUDA SU1?FJ;5SIVA

=

DISPOSITIVO E&Ii:::UDJ\OO : _206""

CO-1ISS1\0 DE SIST&:1lATIZAÇKo
tfua"~n'.";~çi~,_--

.20<-

~

Sup:r:ioir " art •
EI1I::,tlDJ\ nODlrlCAT!1/J\/SUPRES5rJA .eJ)3

DISPOSiTiVOS I:!rEtIDWOS - Art.- )01 e incisos ;rI! e IV do art.

"'....

..zoo"

"z.H.
~

Inclua_se no Art.1f:fdo abhfrojeto,. o seguinte
Parágrafo I3nic:o·

'J5".f
Art. ;.61 ••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo l1nico - fica assegurada aos substitutos
das serVentias extrajudIciais. na vacância, a efetivação, no cargo
de titular I desde qUe, Investidos na forma da lei, contém
até a
data da promulgação desta Constituição, mais de dois anoS de inves
tidura na condição de substituto, na mesma set~ent!a.
-

aO~:~'.~l.%::t.;;r.

"caput" a seguinte redação:
são pa.rtes legitiMas para propor
a representação de inconstitucionalidade e para in te.rpretação de ato nox1'lativc> federal:
~ ~qa.ência : supritn.ir 0$ incisOS I~I
Da.r

Art.

iJY/-

e IV do art. ~~

JUSTIF'"ICATIVA

A nossa atual Constituição ao longo do tempo foi,
a medida do possível, procurando devolver a socledôlde, abavés de
emendas, seus direitos.

Não se Justi~ica que ô3 legitimidade ativa
mencionada no referido dispositivo fique restrita ã representagã..,

não se Justifica a 5uàsi:;tc;nc1a do refcr~do cl!spositivo. Cu todos os atos praticados pclas autor~i!adas aÚ1i n:i.strativas e judiciais e.dstc o princlp!o da publi.cié!.auc. ~ ~o
há ato adni'1istrativo ou Jurisdicional de cnrãter si'Jilcbso e"
ur.t Cstado ucrnocr5.tico, nasõlQ porque ã in1'0ss1vel ,",ue Atos t'lrat!cndos por essas autoridades ~roU.u="an e:teito:;; scn quo: a aleS
so dê public:iündc.
Os atos )urisrJicio'l.D.i:::;:, 0.., csnccial, são produ::!
doS a::oô:::;: coovicaçiio do:::;: "a'1istr.:trJos ntravca <lo .,êtodo da '"lC:!: suaqão racional. LCKJ...o, deve c..:p:Licitar os "1Otivos {le scu con ...
vcnci"":\cnto.
Ocioso, cu conscql1ência., o clis~o!ativo.
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segura, pela sua arbitragem, o funcionamento das ~nstitu.!
cões democrât.tces , e é o Comandante Supremo das Forças A,!
madas.

EMENDA 1POO954-5

l<J

tS';~"'

CONSTITUIUTE PAULO PWENTEL

Art. 4B - C e.rlreiro-Ilinistro será nomeado dentre brasileiras na
tos, earor de 3.5 anos, no pleno gozo de seus direitos7
.- polítlcos.

[IlJy';~
JUSTIFICAÇ~O
EUI;lWl< ADI,:,nrA/SVI'RESSIVA

DISPOSITIVOS E!'lI:lmADOS -

alínea "f" co inciso I co art.
nee rJ do art. ~~3

:ni

"="'1

~ ~"'aêr'c!a c "le::::essaria"'a.l.:.e,
cluir essa nes-te previsão do inciso :V d::l a:::.-t •

e-c-

..:fj;:l

na sistanãtic~

êa

í

=,rc~s::~c:~::a~:t.:;~:e:~::~~';~:~:~=~;~~~-l
EMENDA lP0095S-S
e.:' ::
l!J DEPUrADO VILSON SOUZA
1

CC"'''õ' 1~1'ortã"c:l.a inclll"1.~Q (.aco-r.... ~<' ("~rr,;' - .. tn",::.!." :....

uu,.,.. .

=.. .

.,olltnc!os na co.,.'Ctn'lC:l.õI It(' tnlOr, os )u!:!"''i
l~r"l~'> c·1") "'fi:.">,
gr.'l\'CS :::!.SCClG ii :':0.,:1", 'l:!.i~;lnr:iôl c'...· Y'lcrStlc.. ,

a

nomeação

poderá .baver necessidade de se recrutar para a função, cidadão ce
notável capacidade e Leq Lt Imr dade , Que não se j a nee brc do Congres
50 sacãcnaã ,
-

,.,,--

fC~~D'~:J

4

;:~:::l e:s:::. d~~~~~i::c;;:nl:~~~-;~~Ot! ~:r~ii~ ~~~::·\~i:~~ '~::~_

estabelece uma condição para

do Primeiro lIinistro: a de que sej» nembro do Congresso Uacional
Embora reconhecendo que é de todo conveniente que a nomeaç;;Jo deva
ser de membros do Parlamento, Leqa t Irnado pc Ln voto, não se
deve
liml.tar a escolha, pois em ccndí.cücs excepcionais e imprevisíveis,

í

territorial c a sol...c!:ania do ":<;t.at~('I, 'iL,l::c!:.ta,<:!:.,te: "t.s~i=~ca
eeans seeênc.re C:a co.,~atência para o S<:lU :lul,=a.,~r,to
o.lstir. c r-nun !ec!eral da r"ri"~ira instância ..ara a ori'TlrEria I-t:.'~ -ri -,,1<>
Rc'Jionais FCt'c=ais. t'!('sncce"õs;\ri" c'\::'nLi:ar a i""""lri:â..,r,;:l.'"
•....:;scs
jUl'Jil--:lc:tO!:l

o ~rrojeto

regime de governo proposto pelo douta e llustre Relator, a função,
não só de Chefe de Estado, mas acima de tud-o, distanciado dos fatos e da contenda política, de grande magistrado da naç ãn , a ...n te!.
vir nas casos arnves e complexos, en defesa das regras do jogo democrático. Por fim, na redação o r Iq i na L, o r e La t.o r ecegtue seu papel CO!l'O Comandante das Forças nreracas , arrtecedendc-tc em relação I
às. demais funções, o Que na verdade úâc ccr respcnoe ao esp i r í.t c d.!:.
eccr-âr Ico Que norteou a confecção do anteprojeto.
A redação visa comcat.ab Laar a função do Presidente da
República com as atribuições que lhe são contendas pelo anteproJ.!
to.
•

e ali

lIcrescan:t.fptL,a al!"'Lea, '!I.!(> sem a a
do inciso I do are., ;J:.!, co-r a selj'u.i:It!: refi;lrão •
f) es erd-rcs políticos, os ccnt.ra a i'\te
gridade territor~a! c a soberania do Estaco.
-

eo~

JUSIIFICAÇ1tO

A redação· vf se atribuir ao Pres.ldentc da República,

.209
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EMENDA ADITIVA

fTQY~0?J

jf.f,

_ acrescentar ao artigo
o §- Yabai).o:
.
§ :J2 _ scs casos dos incisos I e 11 ecfme , o Presidente da Rep.Q
blica fica vinculado à dccj sao do Conselho da Repúbhca.

t f " '•• ;;:o------~----___.

EMENDA ADITIVA

crr-

~c

O

• CoIC.siltUl~';;

._ incluir no artigo. ril. do áhf~~rojeto di? ~~t o inciso V:

JUSTIFICAÇM

• V _ criar, obedecido o disposto nesta constituição e nas Consti-

EMENDA 1P00955·3

l"

COA3:i:ITUINTE

fIff~'''''

Pj\ULO PHIENTEL

f§ki~1m
""" " ' ' ' " . ' , - - - - - - - - -

COfUSSÃO D?:: 5IS'!'F.:!A':'IZAÇÃO

..

•JUSTIF'ICAçAo

I E??

DlEUOA SUPRESSIVA

o dispositivo proposto corresponde ao - Inc!so V do a.rti90 17
do ant.enroje t;c aprovado pe ra Comissão de Organização do Estado, e

DISl'OSI';'IVO I:!1CI.IDAOO - Art. ~, inciso I

rênc:ia a

não contenplado fQJO douto Relator no anteprojeto.
O artigo 197 do ~j;Djeto não contempla, nem sistematiza a
matéria uma vez. que atribui aos Estados-Ilembros a "competência par n
organizar a Justl.ça.
O dispositIvo aprovado pela üonrs sãc de Organização do Estado visa exatamente à eeacent.r af Laaçãc do função jurisdicional, ao
atrIbuir .aos municípios a competêncIa para prgan1zar sua própria
Justiça e levá-la ma1s -Prox;lmamente ã população.,;

Suprinir do eee, 192, inci"io r, a rcãe 4do Jtinistêrio Público ••• "

ti • •

A partici!"ação de eeps-ceeneenees é!a OrÇ!.c"1.
dos Advogados do aras!l nos concursos ce in'j'resso na :1aC'""istrat!!ra é sut'icLentc, ecnc r-evela a e;:~ri;!'cia, ,ara asse:u:a:
necessária a!>ar~u=.a -easecs exancs , ::ão se :!u;stifica, :)Ois.
u
onpl"laçiio ecsea :::e:J=õ!., ::ã consaoz·rac.a e-reze -iês , i":l.:->o~ê.o-t;c a:!.. .. e.>:l
a peescr-ça ée ?ro.10to:CS nos concur-sos (;C! Jui::Q.s. O e ...<l."Jc:::o e:,sa;Jaria sit.ua'iões a~ê nes":lo const:an'jec.oras. FrequC;f't.e-e~t.c; i:-.t..e,
grandes do Hlnsl:é~io Público, atencenc.o a Ul':;a voeaflãc ~"ltão 613:;pert:ilC:>l~ lnscrcvctl.-se nas provas de i'llJrcssc> ã HagLst.rat..lrtl, se!!
do~ se o.:mtida a 1l:1.:'os,içá:o o:a etzanàll';!a, eY<:lnlnac.os !?o::
ne-bras
da Inst.ituIção que esta~ia.' êeLcando~ sub..., otenêo-sc aos riscos
de inconsc1cntes c cOD~~cens!veis resSC"lt.i::K>ntos • .l\ dis:,oslo;:ão
que se viSôl dltcrar e":l. nada Dclho::aria -essc~ concursos c mst::.t-se inc:o~vcn1cnte pa:::'a t1atlistrlldos, l:'cco.,cneando-sc li a clu.. ã':J
nos ccrC-..lrsos t:a carecira.

DEPUTADO VILSON

(:J

C0l1ISSAo DE

SISTEl:~';I;;~;~~.ts,,:~.,.n~
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EMENDA MOOIFICATIVA
O
ó.t &~tJiu.pü,
_ $usbUtuir a redaç§o do artigOfl?dO p1WJ!llroj~to ri/J ~r pels
$egu!nte:

J:?-

As forças Armadas destinam-se ã defesa dê. pá-

tr!a contra agressões exte.rnas e à garantia'
constitucionais a pedido destes.
§ }2 _ Os membros das Forças Armadõ1lS presttlm jl..ran~
to de defesa da Pátria e da Constituição.
§ 22 _ Cabe ao Presidente da República a di'I'eção da
pol!tlca de defesa e a escolha dos Comandantes
etn-Chefe.
JUSTIFICAÇAO
As Forças Armadas deve estar subordinê.das ã saciedade
civil e aos Poderes Constitucionais. Por issa sua função principal
a defesa dos poderes c:onstltucionais sempre a pedido destes Não
e de ser permitl.do, expressamente ou por omissão de disposiç~o,que
a intervenção das Forças Armadas no campo interno do País deve ser.
feito par soll.cHaçllo de qualquer dos poderes constJ tuc10nals a<"\e~
çados. Não podem as Forças Armadas, por decisão de seus propt.los '
comandantes, intervir na ordem interna. sob pena de complct:l sub~
versão da ordem constitucional e dos prlnc.lpios democráticos,
já
que a nação não lhes reconhece ou" atrl.bl..i o papel de poder tutelar'
da ordt!n constitucional. Por Isso, os membros de qualQuer das Arnl:l=.
devf'n lurar <l dere"iI d3 Pêltrfa p o rrso"!tCl a CnnstittllCl0

JU5TIF'ICAÇM

NãO se justifica no regime democrático diminuir a cidada-

nia e retirar dos conscritos o direito de escolherem livrel'lente'
05 seus representantes. A orIentação do anteprojeto fere os di!"a..!.

tos pol!ticos do C1dadlio, e conflita com o disposto no l.001so I
do artigo 59 do anteprojeto da Comisslio da Soberania e dos DireItos e Garantias do Homem e da MulheI:".

EMENDA lPO0957-0
OEPumDD VTI 50" SO!lZ9

-tor pela

rv;j~';'~
~

JUST.IFICAÇM

soui';'

ti

"'''.u~;:o------------.
t:k

tu;'I.,....'nro.I;;:o

EMENDA MOD!FICATIV~

EMENDA lPOO959-6

t:

• _ suprimir_da alinea d), inciso I do artigo
do ~~rojeto drt.
~;tf': expreSSl!:o·: "exceto os con;;critos, durantê o período -de
serviço nUitar abrigat6rio".

• EMENDA J.laDlfICf.,~IVA

DE SISTEMATIZAÇM

r.r-

=:-J

S ----

~oJ-

___.

_ substituir a redação do artigo J.&S" do .an:te?rojeto

uh/l

A le!, tendo em vj stas as pr escrfções desta Co"lstituição.
conceituará os requisitos para a empresa ser considerada nscionaL

DEPUTADO VILSON SOUZA

TU1.,....

l!I CO"ISSM

--!) é!H~~;,.oJ

..tmfC

.Luu••I;

Art4)8'f _

EMENDll SUP.RESSIVA

I'l

DEPUTADO VILSON SOUZA

::

3.(

EMENDA lPOO956-1

T~E1"/IU.'''''.o;i.

EMENDA lP00962-6

tJ

Subst1tu8-$e o art. ;0), pela seguInte:

AJ't.

~

Tratando-se de dissolução da C';marü dos neput.adcs e da nomeação excepcional do Prirleiro_Ministro, por razões de orcen derl.2.
crática, é de todo conveniente que a decisão do Presidente da República seja condicionada a aprcvaçüo do colegiado. que por ser '
um órgão plural, melhor refletIrá a neces.s.Icade do ato fi sua IC9.!
timidade De outro lado, constitui-se em lÍrlitação dos poderes do
Presidente da República e que melhor se compatibilizam com os po~
tulados denccrét Icos •

tuições e leis estaduais I Juizos I-lunicipa!s constitúl.dos de'
a) aurzcdcs Especial.s; singulares ou Coletivos, aar-a Jl.lgar
pequenas causas e mrcacões penais a que nac se comine
pena privativa de Líbe rdade e
b) Juizados de Paz e de Menores, com atribuiçãO de habilitar
e celebrar casamentos e de orderrtar menor-es ,

~

EMENDA lPOO960-0
~ DEPUTADO VILSON SOUZA

f!l

COMISS~O

DE

SIST~;;~~·;~~'ç~~M ........l:r

""o""",,....o==:==:~===:1

~

seg..J inte:·

Art. 31 ... O Ore si dente da República é o Chefe de Estado, e cC'motal,
representa a República Fed~rativa do 8x:-asil. garante
a
unidade nacional, vela pelo respeito à Constltuiçil'o. as-

EMENDA MOOIFICATIVA

-

substItuIr a redaçDo

do artIgo .Jt~o--a<tf:errojeto do tIustre

re1otor peh seguinte:

I

O Paragráfo uni co do art. lS do Regimento da Assembléia rlac!.o-·
nal Constituinle determinou a compatlbllizaçi!l."o das dispcsiçõe$ aprovi
das nas Comissões.
Compat!biI1zar é iUminar o cantraditório e optar ·pelo objetive
de maIor alcance 50cla1 e econõm1co, coem previsto na maioria das c.E
missões, pais é do entendimento da maioria que há de resultar o textc
constitucipnal.
Reconhece o eminente Relator: O Deputado Constituinte Bernardo
Cabral em sua apresentaçfio da Anteprojeto:
-Quando determinada matéria foI tratada diversamente ou não,
por mais de uma Com1ssiio, decidiu-se pela consagração
do
t:xto que mais se adequar à realidade do mO'llento brasileiro
Trata-se de un critério objet1vo que não envolve nenhun Jui
:;0 'de valor do Relator. quanto ao texto eventualmente
nllo
aproveitada. por isso mesmo. seus méritos poderão ser alvo'
de adequada apreciação, InclusIve nesta Comissão, pelo cam!
nho próprio de emendas"
Por estas palavras, V. Exa. estabelecem um critério pessoal de
seleção dos textos, excusando-se de optar pelo objetivo de maior alcance sociál e econômlco~ como prevlsto na maioria das comissões, p.!
ra eleger o conceito pessoal de adeq,uação ao que. a seu ver, ~
lida de do momento brasileiro.
Ora, "a realidade do momento br.Jsile!ro" teria de ser a que eo!
hria espelhada nas tendências manifestas das maioria das comissões
A maioria das comissões não sintonizou, em suas tendências, CO!;!
a dominante nas Comissões de "Principias Gerais da Ordem Ectlnô"lica",
e da Ciência e Tecnologia, onde OCOI'rerarn irregularidade e ~ flagrantes
desobediêncl.as às normas regimentaIs, proYDcando, em ambos, recursOS
regimentais por parte de- seus integrantes.
A maioria das comissões optou·, visivelmente, nos seus textos,
pela proteção, sem restrições,ã empresa nacional poupando-a da concor
rência corrovisa dO" poder econômico internacional. preocupação que ,n~o apenas é obJeti YO dos programas de todos os partidos poli t!cos '
com represel'ltação nesta Assembléia f COIIIO é também preocupação das as
sembléIas gerais das Nações Unidas. conforme se vê das publicaçàes de
seu Conselho Econõmico, como, por exemplo, "Las Corpo raciones Mult1na'
c.1onales em eI Desarro.lla Mundial", Nova Yo:k, 1974
Em relação ao partido majoritário, é conveniente, nesta hora ,
de tantas infidelid·ades, recordar este trecho do Prog~.ama.
"O PHDB entende que um requisito essencial para a democratlza_
4'
ç~o é a transferência para O PaIs dos centros: de decisão eC0"Ê
mica, hoje parcialmente localizados no exterior.
Isto implica em mudança na ação do Estado com relação ao cap1_
tal estran eiro. Em termos ImedIatos, !mpõe-se'1!m!tar a l1bc!

Assembléia Nacional Constituinte
dade que desfrutam as empresa!l multJ.nacJ.onaJ.s em nosso PaIs.
so criar mecení.smcs que

imp~çall\

t

berdad,es individ'!ais, coletivos e po}Iticos, e das prerroGa~
ecber-en a do povo e à

preci-

~;~::i~~erentes a nacional.1dade, à

a" coapre de empresas nacfcna.í s por •

estrangeiros",
Contrariamente, aos programas partidários. a Comissão de ürdee
Econômico definira como empresa nacional, qualquer empresa com sede r:

9 2 9 - Os

jurisd~;ão

'I'r~bunal

clt

de
que envot.ver-en o
de. Ga-I
rantias serao r-es oLvacos pelo ccnnr-eesc rrecrc-iaí.,
- O Tribunal de Garantias Constitucio1ais é ccopcaec por nove
juIzes escol~idos e.n eleição secreta, pelo Congresso rac rc-r
1"1201. em sessac conjunta, entre representantes ees classes ,J
tra~alhador&.s. ~agistra~os, p r-o-not or-ee , profassores uõiiver_i
si tarios ce materi.; juridica. advogados, todos de re;::ut~çã:,
ilibada e indiscut1veis serviços pr-es eecce à comunidade
e

Art.

pãrs ,
Para fugir desse escárnio aos interesses da povo brasileira. c
senhor Relator adotou uma definição que é apenas um arremedo oacue e
e contraria totalmente as conceituações formuladas, por exemplo,
í

art.;l$, § 4 12, ~:
IIFlca proibida a exploração direta ou intUreta, por parte
de empresas e capitais de procedencia estrangeira, dos ser
vrccs de assIstência à saúde no PaIs".
•
~"' § 12. nestes termos:
Também no ar t li-61i,
rr~ "vedada a participação acionária de pessoas juridicas no capital sacial de empresas jornalistinas ou de rádiodifusão, ex
ceto'a de partldos pollticos e de sociedades de capital ex--

confH.to~

í

~~~~~;~~soP~~~e:~~~~d~~\~;i~~;~ln~St:~::: ~~n1~:i

ob~~ve-

t _
que
rem o voto de dois terço dos membr-c s do Congresso rrec i c-iar
§ 2!O! _ O mandato é de quatro anos, vedada a reeleição.
- § 3!1 _ O Tribunal elegerá e-ter-e seus i.,tegrantes, segundo as nOI mas estab:lecida~ pes- lei, seu ?res~cente,Cl:ue fic3. no ca~r.=
por um bienio e e ree eg ivet , respeitados os limites te7lporais do seu mandato.
§ 42 _ A função de juiz do Tribunal de Garantias é rnccnpat Ive I C~,
o exerc Ictc de qualquer outro cargo ou runção públicO., 3 ... 1'; ~
os membros d~ magistratura e do : inIstério Público • .3~ncl:.
que epcseneacce ,
§ 5' - Lei ccmprenenecr- regular';' o processo de decisõe::; do Tllbu n~l doa üru-ant as e. os mecanismos que assec,ur.3rno <:I Irlc' .l'~n_
dencia dos scus jui zes,
_

§ l

í

clusivllmente nacional"
Ainda no art.
assim explicitado:

M,

í

"Os prcprâe târ rcs , armadores e comandantes de navios, nacionais, serão brasileiros •
§ 12 _ Trlltando_se de pessoas jurídicas, a maioria de seu cE.
• p1..tõl deverá pertencer a brasileiros, em percentual definido'

í

I

ram a poderosa Nação de nossos dias.
f
Se as enp r esas do t adas de poder econômico são estrangeiras, a, ef'Lcác Ia
da reserva de mercado está na interdição de sua presença competitiva'
no setor. Pora que essa interdição não se transforne numa ingenuidade,
o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais!

I

I

oflc~al.

reste a possibilidade de burlar o texto
J
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedien-;
tes ver radcs , desde que participantes do contrato social, mesmo minod-,
táriamente possam conduzir as empresas, assim armados, a satisfazer os,
objetillos de absorção 'do mercado no país hospedeiro do capital. Ver ... a
este respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas

~~;:. <orporaciones

A emenda reproduz os textos dos artigos 41 e 42 do antepro
jeto aprovado pela ce-as ssãe da Soberania e dos Direitos e üar-antn ea 7
cionadas, empresa nacional será" a pessoa jurídica constitu!da e coe
do Homem e da !-lulher. não acatados pe'lo douto relator da Comissão de
Sistematização em seu anteprojeto.
sede no pars, cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter
Com a ampliação dos fns erunentce Jurfdicos de defesa dos /
permanente. excãus.ívc e incondicional, sob a titularidade direta
ou!
direitos e garantias individuais e coletivos ar-r-o t ados no artigo
33
indireta de pessoas físicas domiciliada .. no País". Vale duer: o gerei:.
do anteprojeto, e auto_tLplicabilidada das nor-aas constitucionais,
e
aãnda a introdução da ação de inconstitucionalidade por cru eeâc conal
te de uma empresa estrangeIra, domiciliado no País, com sua dat1l6g=af::
:forma de obrigar o Estado a realizar e re eãvenence os direitos declara
que também poder ser estrangeira e com o capital de um cruzado ccns t
I
dos e reconhecidos na ccns er tuição e nos demais textos legais, faz-se
tui uma "empresa nacional", para gozar de todas as vantagens, inclus-- : necessário a criação do Tribunal de Garantias Constitucionais, com JU
\18 de acesso aos crédit.os públicoS subvencionados. O resto dos recur~:::;::
risdição especifica nestas matérias e ccnc garantia efetiva, pel.a ce:
financeiros, a multinacional colocará à disposição de seu gerente, me- I leridade oa es"ecializaçâo, da realização dos citados direitos, que I
deixarão de ser meros principios constitucionais, converetoando-se em
diante empréstimo, ou operação equivalente.
instrumento de. realização dos designios da constituição
Como se vê, o ,senhor Bernardp Cabral apenas vest.iu uma caãça
I
O Supremo Tt'ibunal federal. em que pese a ampliagão do l'\~
verde amarela nas empresas estrangeiras para transformá-las em nac Iomero de juizes. não terá condições de prestar a garantia jurisd!cio nal e exercer a função do controle da constitucionalidade das rcr e , e-i
nais.
face da cO"lplexidada e multiplic1dade de suas :f'unções. O individuo a
Se esse conceito prevalecer na Assembléia Nacional Const.ituiõJ;a sociedade ficarão melhor protegic.os ~ontt"a o arbítrio e a oni:..são do
te, criará uma crise nacional, pois, sem dúvida, nem o povo. nem as
Poder Público, com a criação de um Tribunal especí:f'ico das garantIas
forças Armad;s, nesta altura do amadurecimento político existente, c:::2
~~:~:~:c~~~:~~~,que aliás. marcam as etal'as de evoluç5.o do cO:1s::i tue~1
formar-se-ãQ com semelhante atentado à soberania nacional.
Se não existe espaço nesta Assa-nbléia Nacional constituinte "'.!
ra definir uma empresa nacional, como aquela que é constlt;,uida de brasileIros e estrangeiros residentes em caráter definiti\lo no Pais e C:õl'
capltal naeional, sem vinculação de Qualquer natureza.as empresas estrangeiras, então será preferível que se transfira à lei ordináda a t.=
refa dessa definição que é vital para a emencipaçflo econômica de nossa
ã-

I
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Ob J c t l "" 1
vos, impõe-se cortar o cordão umbelical que, porventura, ligue a eecresa a proteger, com matriz no exterior, de cuja inrIuência negüU"':; se-

ja necessária resguardar
Para isto, a medida fundamental não é a nac!onal!zaçijo brasileira dos
acionistas. Isto constituiria um cornportamento xenófogo.
A medida fundamental é a inexistência de Qualquer vínculo ao exterior.
seja sob a forma de reserva de lucros, seja de paçeaentcs de rcyai e res,
seja de financiamentos externos, expedientes Que constituem os .íns t.rumentes para
burlar ê reserva de mercecc ,
Por isto a forma proposta é a que compatibihza os di ferentes ccncet tos inclu!dos nos citados art.igos ~ § 19 J artigo
e § 12 e artigo

~

§'..

nUllIJI1S... '~.çill

j4.!

.

VIII _ Em abono desta proposição, serii útil recordar a lição de Tancr!
do Neves:

•

.Cabe dê'Stacar que o capital estrangeiro será sernpre ben
vindo _ at.é porque indispensável ao nosso desenvol v inen:1
to _ atenda a legislaçãO e os interesses brasileiros.
Reafirmo, clara e enfaticamente que. em r.!eu Governo todal
• enfase do desenvolvi manto estará apoiado no fortalecineE.'

rry;;~~Q--i

VILSON SOUZA

r.r

DEPurADO V1L50N SOUZA

flu1tinac1ona1es em e1 Oesarrollo MundLaL" ,N.ova

vn., P;rtanto. para que a xas e rva de mercado funclol"\e em seus

Pátria.

tJ

I

V1_ O que é reserva ee aer cadc 7

Reserva de mercado é a limitação do exerc!cio da atividade econômica e
mercantil a favor de um setor de produtores, para que estes possam se I
desenvol v er, sem a competição predatória de outras empresas dotadas de ,
poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos p rooutcr es protegidos. Constituem prática incluida na legislação de paises r Ices
~
I
pobres. inclusive nos Estados Unidos, e graças a qual es tes se torna-_

Justificação

Em que ficamos ?
O que será empresa nacional nesse Anteprojeto?
Na definição contida no art. J]J--ao contrário das supr-aman- ,

l!J

I

V- O re~onhecimento, em três cceu ssões , da neces s dacc de estabelecer
reser~a de mercado torna pacIfico a sua instituição nacional. Houve pr.,2
poslçoes, neste sentIdo, em todos os partidos e há pr eounc Inerentcs publicos dos Senadores Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, aarbes Pas s ar L,
nho, da deputada Sandra Cavalcanti, entre outros.

I

em lei".

Sala das Sessões, 01 de julho de 1987.

• 101

to da empresa privada brasileira".

Estas expressões constam de encontro com enpresários na residêncJ.a d~
Abíllo Oiniz. São paulo. publicadas !lOS jornais de 08/10/84 e CCI'l enpresários no Rio de ~aneiro, nos jornais de 05/11/84.

MOOlfICP.TlVP.

30/

Substitua-se a :redação do artigo jf:rf pela seguinte:
30 1

SIST~~·~~.I);~~I~,~~,u'CCNI"IQ

-UArt

....-----------,

"."''''''',,

fj.fdo ~t'rojeto

considerado Empresa Nacional. ressalvadas as demais
conceituações constantes r'esta Constituição, a pessoa ju
r!dica constltu!da por brasile.lros ou estrangeiros dom.:=- I

ciliados por maJ.s de lO an.os no Território Nacional.
nele sed~ados, com capital não sujeito a ônus por finan_
ciamentos externos, nem a remessa de juros, div~dendos •
.(lU royalties para o exterIor, por parte de qualquer dos

EMENDA SUPRESSIVA
_ Suprimir os §§ IQ e 2Q do artigo

Sala das Sessões. 29 de junho de 1987.

jti7 _ será

do Relator

9c.ionistas.
As fraudes serão punidqs com a interdição do estabelec!-

JUSTIFICAÇM
O dispositivo suprimido introduz, d:!.sfarçadamente, no novo texto constitucional. o instituto do Decreto-Lei, que ~ expariênci e. d~
(Utadura e da unova repúblJ.ca: most:aram 'ao na:,.lsea"," ser ::.nst;\.L-,en;o
• 0.0 autor! t~~ismo e da dominaçao poli tica e econõm! ca.
I
_.L
O p~oprio. texto da comissão consagra a figu:-a da oele&.. çi:o:::r le8i.!:
l", ...~va, p_la. qual o Governo pOOt:ra adotar rred~da.s nQr'iat:!. ...a~, com
a: ~~:age'TI de estarem ~~ond:tciolladas aos lJ.Mite& e ao contel::!o oa d~l~g~

~entõ e prisão na forma da lei".

-

'U.'.'Q/~~~luh/IUI'Q~I1th

[JCO'lISSÃO

iE

S!STi:,iATIZACÃO

•

#

, De outro ~ado a 1'aculdade reconnecida ao Poder Er.gcutivo para I
legislar em carater e:ocepciona1, ainda que suposta'llente cor.trolz.da e
é garant~a su:f~cie.,te ao processo
democratic~, ja que!, nao havendo limitaç~o tempo:-al pa:-3 cO.lção
das
norma;;, es ..as poderao ser 1'eitas nos per~odos de recesso ou suspensãc
das ativloades do Congresso Nacional.
Finalmente. apesar da aparente limitação ao exerc!cio do poder
l:gls1ativo pelo Governo aos casos de "excepcional :"I~cessidade a ur-'
gencia ou imperiosas razões de sigilo". não há nenhuma de!'iniç3o ju"r!dica do que venham a ser, abrindo-se a porta aos abusos e anplia çao ~nterpretati'la em favor do próprio executivo. Não .!ie deve esquecer que no atual texto constitucional o Decreto-Lei ta..,béM está con_
dicionado aos requ1sitos de "urgência ou de interesse púb1~co ruJe note" (art. 55), mas no entanto proliferaram diplomas legislathos/
esta naturez.a, sem a cnracteriz<lçiío dos seus pressupostos, c sem que
tenhrnn.sido declarados 1ncosntituciona1s pelo Poder Judiciário ou rejei todos pelo Congresso Nncionn1.
A repetição desse erro. poderá levar aos mesmos abusos que o
tutl.l PodeI:' Executivo tem cometido com relação DO Decreto-!'ei.

P_

JUSTIfICAÇJtO

sUbmet~da. ao C~n:;resso _Nacional não

- emenda supressiva
Ó<.. e~;:;,
_ dar ao artigo ~7'fo .il;Q:1.:ef?rojeto àe--:H~relfrt-e-r a seguinte recação'
Art~
A câmara dos Deputados coMpõe-se de até quatrocentos e oi
tenta e sete representantes do povor.! eleitos, dentre cida~
d5'os maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos l
políticos, pelo voto dil'eto, secrcto e proporcional.
en
cada Es~ado, Território e no Distr.i.to Federal, na :f'orna I
que a lei estabelecer.

I _ Trata-5 em 19 lugar, de emenda aos artigos 29 e 32, respectivamen
7
te dos fl:elatôr!os dos em~nentes Constituintes Arthur da Távola e :Iar_
condes Gadelha Que,não aprovadas na VUH CO'lllssão, transferiram-se a es
ta Comissão de Sistematização e adotadas, pardalnente, por V. Exa. o
ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela
redação Que consta do atual ART.)Bf.

Heste caSo. na forma regimental, cabe 'amendas rnodificab.vas ao texto.

independentemente da sistematização, Que será considerada postenornen
~te.
. -

Justi:f'icação

;l

cr.:

A redação do artigo
do -aA-!:eprojeta procurou adaptar o
artigo 2'! co anteproJeto da comissão de Organização dos ?oderes com o
artigo 10 so anteprojeto da Comissão da Organização eleitoral Partid.f.
ria e Garantia das Instituições. Pela redação dada pelo ilust~e :-el2 to:" prevalece a dispos~ção desta última, que inporta, salvo ;;lel'lor I
juizo. imenso retrocesso em relação ao sistema atual do voto propor:::l=
na!.

lII- A Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, to:Illar compatrveit as matérias disciplinadas nas di'te=entes Comissões, d;
modo a tornar coerentes e uniformes as postulações no Projeto da const~

o voto dl.str! tal só tem uma vant.ageM a de vincular o 1'<!p,rcscmtante ao seu di.;trito eleitoral, e inúmeras d~svantc.zens: a
oe
fl'eu~ar a vontz..de poli tica das minorias, acabar corl o plurali3',o i;!cla
tqnd~'lc::'e. no bip~rtidarl.sno ·0 aca~a por tl'ansi'or-Iar o represcntcnt~ c=
patrocinador de interesses especii'icos do seu distri to.

II _ Entretanto. ~e,smo considerada sob o 8ngul0 da Sistematização, a r~

dação do artigo;J.fYl é totalmente inversa do conceito adotado, por 'm7'1lI-

, ;1~;)~oc::~a::~:~~d~eP:::r:::r:::i:~~~o~:lT~:~::~~::~::rítim~A~:~~1'%
e § 12) e ainda na interdição de sociedades de capital estrangeiro.
~ § 4 2).

serviços de assistência à saúde (ART.

EMENDA 1P00964-2

p:r=;.;;;&-

&sml SOUZA

tuição.

-

~~.u _ _ IV- Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradi'UT~I."1J"'U;ll1

Emenda aditiva

':'-

COfl../r:t/9-t,
...,,1

'P

_ incluir no ~projeto da Constituição os s,eguintes dispositivos:

ções frontais e que exigem esforço profundo, para atingir conceitos qUe
reflitam o interesse públJ.co nacional a que, por di ferentes cam~lihos ,
todos sentel'l desejo de chegar.
Quando houver contradição incontornávcl,entre duas formulôlções. cunpr!_

_ É criado o Tl"ibunal de Garantias d$ Direitos Constituc10- 1 rá a Comissão de Sistematização adotar a solução que atenda à aspiraçã~
nais, da Sobe!'ania do Povo, da tlaci'onal1dade c da CidadanIa]' do povo. manifestado nos programas dos partidos e na tradição das tendêr§ 11 - Compete ao_Tribunal da Garantias Constitucionti~s aprecia~ e
_ .
julgar em ultiMa instâ.ncia, os recursos intertlostos ...e des- eias do direito anterior; nos casOS de uma formulaçao adotada por vari_
pachos decisórios e sentenças prolatadas nos autos das a;õ-e 9S comissões. prevalecerá o conceito majoritário. Este é O critêrlo qUe
previstas no art. 33, ajuizadas en de:f'esa dos direi t05 a 11. decorre do bom senso.

Art.

o deputaoo e o vereador, na minha conc~pç:io, ~pós eleiLo,
passa a ser rílpt"c&cntante da sociod.:odc que o elegeu e 11~0 só do cli:::;r!.
ou da região poala qual está v1nculado. Uma. das grandes d!fJ.culó.:lces
(.x:-.xx).x'()ce,nocracia é e:...atancnte II tendência. ao corpol·llt~ .. i~mo \! i"CS
particula:-ismos j con a perda da visão do conjunto dos inLcr~:.scs
do
nação.

L:

Na democracia moderna, a representação polI ticn se cnr.:l:::'_
rlZ11 c)"ata:nante por U'I.:I. forma da roaprescntllção na qual o 1·~p:"c5"'lt;on-; .., i
sendo c!Hl1l.ldo a pers~&u1l' o~ intarC!:ó.!ies da Il.:lção, n:io pode esLtu' '111\':~ I
lndo n un n:md:t.l.o it<lP~ltl-ti.VO, o qu~ allo.!:ó, é c}...prczsal·l<=ntc vcd~jo n-I~'"
Con!>tlttJLÇÕ~.J da It~lja, C"rançd, portur;"ll, E::;p.:lOhtt e Alcn.:anlJ"l, d"'llt ~

..2.~'d.2L-

108

• Assembléia Nacional Constituinte

Nos paise onde o voto distrital é adot.ado, COM::> a Il'l111aterrc:.[
tem ccncr-rburdc enoenemr-ntie para a defor:n~ção da repceaent eçâo e r..!r. '1
vcneece popular. dei.wndo ponderáveis segmentos da pcput ccâc aer t :",:<pr·J
aeneantcs , senda responsável pela epata.a poli b.Lca em mui tos-pal.::"-s el<J
r-cpeus , :J~ o~tro la~o. através do voto distr~te.l a r-epr-eaen .. aç'~c,
'lr:·l
ccr-respeece a votaçao, sendo comul'I partldos cc-a 40;$ da vc eec âc I"tt.:r~'õl 60~~ ou trais da rept':sentaçào• e partidos coe votação e ....pr-eaatve 1
nao obtere-a r-epr-esenteçeo algoJi"a.
.
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-I f!l

,~c ••• 'Q/ccll'nio/sus.o..ln ....

COHISS1iO DE SISTEII,ATIZAÇM

nn"~"""""--I

E!WlDA .511l'RLS5I'f.A.

SUprimll~SO

Plur~~i~~=r;a~~:~~r~~~O :~~~a~:~v:~t~~:~C~:C~~r~:~~: ~: ~.;:~;

ll
me de
e
I
missão das demandas sociais, o voto aistrital, i'iõporta.."ldc na ab:'''''I:..On;j'
d05

~'" o

o art.

seus

p~ra!'os.

JUSTIFIC/..QXO'

votos dos pat't1cos n1n01"1tários nos diversos distrito::;, :it:lpor'-~::lo,

l::.ULori_j'

O nrt.

eurccame.. to dessas minorias, le\l':ando ao sistema conce tz-edor- c
tário do r-eg Iee bipartldário~
Os ecgumentcs em favol:' do voto distrital COMO rcrrae de: ~v!_
tal' o abuso do pecar- eccoê-nt cc nas eleições não procedem, porqu~"; /
muito mais fácil o domínio ecOnÕ'llico num pequeno d Le Lr-atio do qU02: '\l}."t/
Estado.

~

e seus

par~sre::'os restaura:ps

baronato!: aee serventias

de jtlstiqa., onde teba1J.ães, o!icj,aj,s de rc&~stros dé :i.x:J,~vois e outro!:! rea_
l;u;01;J:'a::! MDr.:It'S i'ort.mas. ~dCJ:uitirem pod.er politico contr~rio nc ·ir.terosse
p'G.b11CQ o contrar!c.ra::. f'ron~all:iente o lema. do Juo"tlça barata e oeO%:lo Gratu::.tlÍ. hum ptlb.ondc eais de 60

% de

sua pOptllaç.!l:o tive co exta-ece pobreza.

O oxerclcio dos sCl'nQ::Js notari.us

o art.

~

c::l.

car~ter 'or:Lv~:1o

está

Cll1

a"re&J,.strz.l.s". CO::iO estabelece
eca o aJ:t.
do

eontradiç~o

Jtf.
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do l'rojeto que estabelecet
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IlScrM ostat:U;.'l.das as SerVentias do :roro Judicial,c.sllio
definidas por loi.rcspeitados os direitos de Seus atu.llS
O

nr~tmr:::~.igual.alente.

XV, !llinell a} quo

pr::c~::e~

E aJ1nea x}

etll

contradição

o Estado earant:irão

ti,

L

l:?

o art. #,irc::.so

CCl:I

todos o eeeese

ê. ju::t:tçn.r-

O

to. nl:ste8

".

!~ciona;:1cnto

SISTEI~~t;í;';/~~;~iO/-,-

art. ~ taClb~::I se encontra

Clli

conflito

CC!:l

J'J5"

o art. ).o/J" do i'~oJ(l:1

- incluir no art.

--,'J

ttiVõ~

N;

I do

~sProjeto ~r

a alínea e)

e) São facultativos o alistamento e o voto dos maiores de ceaee ae Is
e menores de dezc tcs anos bem como dos maiores de setente anos.
na data da eleição.
í

ptlrto

afimc n !CJpol:lll'.1!:tLll"lldo de pil8'nr cu~ta%1 o tax~:J'"

nA Lei do Sisteon Einan-cci1"'O Hac10nal d:1.spor~,inelusive sobre:

JUSqF'ICAÇA"O

Se os serviços notU':LlliS c ~cgistrds" forctõ prestados ea cutLtor

das instituições !inanceiras.

privado,cedie.."lte o pc,s:al::Hl:Jto de e;;l.oltm.entos. ea l:lUitas cC;;l.n.tocas pebres do

bCll!; coco dos csta:>elecL:ientas de se;U1"'O.previdência o capitahzaçÃal
RETIP.AR.

aea s.o.crlí'ic:,'.) do

nA. prostaQiío jurisdicional ~ l;rntu:ita, aecae quo

X .. a. autorizat;M pera. o

intetior. .as eer.e necessã eadae de juatiça. neo h.:r.Vcn.2 De.::! ~al1e~ães.ncc

5U?RI1!J:R~

:n:.. condições

ã. justiça

indispcn!J~.c1 à existêneJ.a d.!.gna."

tOr.:lOS1

J3B'":

~

EMENDA ADITIVA

ta aO:J que não pode0 ter acesso
tIl1n1tlO

).rt;.

COf.jISSAO DE

"UtQ~

r.i!Jr-----------tnto/Nsnno:.çlo

;!!l ~ t

~ dever do E:Jtado prestar (l.Ssistêl"e1a judicif~a erarJ.1_

Dispõo o

Este dispositivo permite expressamenteã desapropriação por i,!!
ter-esse social de bens de produção para execução de planos ou'progra:'
mas de desenvolvimento econômico e social, dentre os quais obvlanente
o da Reforma Agrária.
A redeçãc onginal do texto ao limi tar a deseprcc.í.eçãc aos 11'1.,!!
vet s rurais improdutivos, inviabiliza a Reforma Agrát'la e ccn rf t t a •
com a§ disposições referidas da anteprojeto.
Já com relação ao §§ 22, 32 I 42, 52 e 52 do dispas! t! '10, deven
ser suprimidos por tratarem de matéria infraconstitucional e clarnme~
te obstarem. no ruturc , a execução da Reforma Agrária.

DEPUTADO VILSON SOUZA

o dispositivo proposto corresponde à al1nea a). do fncfso 1
do artigo 5º do anteprojeto da Comissão de Soberania e dos Direi tos
e Garantias do Homem e da Mulher e não acatado pelo Relator.
Na redação do anteproJeto, torna-se duvidosa a condição de
cIdadanIa, e canseQuentemente do dIrei to de voto ao maIor de dezes.ii!.ls
e menos de dezoito anos. já que a alínea b , do inciso I do art. <fr •
tefere-se ao voto obrIgatório do maior de 18 anos, sendo omisso con
relação ao voto facultativo.
De outro lado. o dispositIvo visa estender o direHo de cIdadania· aos maiores de 16 anos, ampliando consideravelmente a participaç:lc
da sociedade no processo decisório da nação. O voto aos 16 anos é im_
peratrvo inafastável nas modernas democracias, tendo em vista o grau
de formação, lnformação e conheclmento dos jovens nas socied~des

o!icitds de registro, pois eeaes ser'loentua-'"ios, eeee as disposições ccns.;

para a po..rti<:d.pação do c:s.pital estrengeil:o nas institui-

'b. 'tueionais ci te.das •

ções a !fole ee re:tl.re o :Lte::l n.."l.terlor.tendo ea tlsta.espec:iel::tentc:

.Ill.o~e~am

de :toDe.

POr tudo .isto, a ofieializaqro dos cart~rlos ~

, a.) os intoressco nllcio%l.ais,

C COtte:tte nos eeios jud:1.d.a--ios de todo o l'a!s.

b) os acorl!os intcmac:lonnisl
~) cri t~rio de recip:::'O<:d.dad.o. n

'constituiçã0 1 coo.o u:a

con~ista. de

Uf;I

~e::Il3. tranq'.dlo e

"Esi~ no art. zeG t!:e atl....1

orde::! sacia.!..

'

JUSTIFICAr~O

~ .. A math:La do ind.~o II que se propõe supriclr est~ contida.
tIa. Lei do SJ..ote::032, PJ,naneeJ..ro IÜ.sp()r~,:icc!q.~

no inciso I, uoa. voz ql1c. se

Divo :;obro o func:i.ona.tlC!lto das instituições :1':l.nanccire..o," :;bV1o.=J~';<::.CSGa.
101 :Lrií. docitlir Gobro partieip<l9ão do co.pital estrangciro nesS~ institt.i,
qõcs ..

atuais.

r!' .. A participação obrigdtina de capJ.tal estrlmgciro noo Cl:lta._
bol:bciclentos do provid;ncb•• disposlçno quo decorre do texto ~o se pro_
PÕO Duprlcirl no ~o
cot:\ o l:4 0 do art.

DO

refere lIO cOlllponente de saÜde • esth

Q

confll to

];1. E;.'C.l:::.b1.s.:

"Fica proibida a exploraq5:o direta 011 indircto.,po:r;lU"tc de el::l_
~~~ ~ :~~:n;;~ ~:r:~cedêncil'.l. estr.:lIltc1rn..ê.os scrdços de õl!I:lia;_

~;;Testabolece

:le-";~-

3° - so o art.
que o "Si:lte:=a Finc.ncei1"Q
~.!a J&,de :Co:mn. o. promover o dC:lenvolvil:lC'lto oquillbrnt!o do Pc.!:J

:~;~::a~~~r~~S~frojeto ~ ~ §

:

o a. I:lcrVir os intereSSes da coletiV1dado n. a dJ.ttL lei podeI'ie.,eQ deter.:u.na_
trangtliro nas instituiçScs !inenceiras ou nos estabeleC1.:;lc=ltos de se&\1:-o.o.1
destinada toa ser-.'j,r os interesses da colcti"ddedo".coco p:-cscreve o dito a.rt.,

~

estará. obstnda polo inci.so 11 da c.rt. ];i;cp.e se

antecip::c!a e i.rreverdvcl:::lonte,

ê

prcte:~de supritrl.r.onde.

cs~abeloci.da a partiC;l.pnção l!o eapi tal

cntrcns:eiro ras ~stJ.tuições !inll."1ceiras e nos cstabcleCUle:ltos de sei)Ut"O.
prov.idênch. e capi~aiizaçãol ecit'la da lei ordir.~:"1.a, pois a presenql'.l. do
capital estre.nsciro cstar~ asseliUrada por Utl preeeJ.to constituCJ,onal.
O conflito ;.POis, eviê.onto e a supressão se impSe.
4 0 _ por Últil:io :, :i:IIporta."ltc assinnJ.ar que nã:o houve ra V col:lissiío
do Sistc~B ~r.!rot"t:r.io i.ntenç:;D àe aS3eg'.l:r~r,n.a Co:::stitlJição i

B pa:rtlcip:tç::'o

ge.rantida do capital estrangoiro nas instituições f"ino..'lce:iras c nos est...b elccicl!l1tos d.e sc&Uro,Previd~l.CJ.a e capitali::açã'o. DltlS. d.J.er.te c!os nci:-:ados
.d.ebatcs,prcvalece".l o entelldicento de que a t:lat~ria devaria. ::er trl;ll'sferidn
pan

Lt.

10i

ordin~:dat

COla0 consta, do art.

ji1'"aprovado

e que

devct'~

pro/alo_

cera
Bala das Scssõen,28 de junho do 1987
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JJ:

[JDEPUTADO

·Justif'icação

das circanllt~:l(tie.sl considerar desa~l!Ic1h~Yc1 a parUC!peçâ'o de eap1.i;el es-

do preVid~cia ou de cap1taJiaa9~0. Essa co.'lc1l.l::ão do leBislador ora2r.';::-;,o

SI do artigo

O disposi tivo em q,uestão trata da acei taçào dos titulas da
d{vida agrária como paganento de qualquer tributo federal.
Esta é matérJ.a int::-aconstitucional, e já está dev:::'dal,ent~
trataêa no Estatuto da Terra, e dada a rigidez do texto ccnsti tucional. não deve ser matéria dessa natureza.
De outl'O lado. o dispositivo eli" questão consagra UTa i"2"1sa iniquidade e inviabiliza a r'efor::la agr-ária, pelo Sirn?les f'a:=o
ce
que, disp.:mdo o § § 1.11 do mesmo artigc que tais ti tul05 ser-ão re3gat,~
veis em vinte anos. -.::a1 dispositivo seria violado ou perc.er!.a seu se!:.
tido. desdf! que os tributos do portador fossem iguais ao seu mon::ante
ou conpensatórios.'
•
Imagine-se.que o desapropriado, de posse dos titulas da cf
vida agrár-ia reccebidos de conformidade com o §
os desse co.,o .'lag~
mento de quota de capital ou subscr'ição 0f ações e::l tieter-iinada -=-"1,J~~

J
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EMENDA SUBSTITUTIVA

ír dO-afl-

- substituir a redação da alínea C') do inciso XIII do art.
Xé~ojeto ~ pela seguinte:

cJ

1'.

Esta. C'ediante a suDscrj~ão tornar-se-ia titular C!OS referidos to..!
tulos, e, de confornidade com o d1.si'osto no parágr:::.:fo c"a suori,":!.:.'l •

sa

os poderia dar em paganento de tributos federais dos quais :Cos.. !! dev=.
dora, Mesmo antes do vencimento reSiJectivo •
A praxe acabaria virando rotina, e a União Federal veda I
invlabi1i=.2da a ação no campo da reforla agrária pelo simples f;.:=o ::~
que, a previsibilidade de resgate ou amortização erJ vi"''I1;e ~mos '::Ol"narse-ia letal' mOI"ta ante a compensação c!.os tributos eo"Tl o dtulo.
Consequentemente, além da matéria. ser !.nflaconztltuclcn;:;l ,
o paránrafo su~r1mido é incoMpatível con o principio Cól rcefor'it:t ;: ':;"ãria e.lespecialmente com o dl.t.posto no § l ' do meSI'O artigo.

os c:r!térios para determinar o valor e a forna· de indenização
por desapropriação constem eles da Constituição ou de leis •
sempre levarão en conta o não uso,'o uso meramente especula tI
Vo do bem desapropriado nos últimos três anos e, se bem
d;
produção a media da produtividade ~o mesmo período, além
da
significação econômica do ato expropriatõrlo em relaç'i!o a:J P.!
trim6nio do' expropriado. considerada a base de garantia
de
seus dependentes.

JUSTIFICAÇAo

o

dispositivo cuja redação se propõe alterar. não está
prevista ·em nenhum dos anteprojetos das Comissões Temáticas,
de oubo lado. confI!ta coro a al!nea c) do 1nciso XII do artigo
)9 do anteprojeto aprovado pela Comissão da Soberania e dos Dire!
tos do Homem e da Mulher.
A redação substitutiva ora proposta. corresponde exatamente II redação daquele dispositivo, suprimido pela do douto Relator
no ..anteprojeto.
A proposição pretende corrigir um ind~rens5.vel privu.5cio •

nos tcm;:'os atu:l1s ó1e cra,·!ssirna crise social provoc:Jcln ;>el~z de,::
nlv~is ~ntrc uma pequena parcela de proprietários e ttluI tldõcs de

assnlnriad.:-s que percebem um:l das m3is baixo.s r~muncrü~Scs

n:o:'tt/ltlu"tt.;itt

~Eo-nenda Supreosiva

31~

IU'''/J\lI1"".~lo

ele e.,·.....,.t,l·:tuÃ.çá:.o
_ suprimir o artigo ;325" do 1m:tefrojeto do---!lus LI e Relator

Art ..

Justificação
O dispositivo cuja supressão é sugerida. define a função social da prop::oiedade de Imóvel rural{ entr.oll1do em detalht!ll"ento est_ anho
à matéria constitucional. Por tratar-se de r.;atéria infraconstitucional
deve a mesna ser tratada pela lei ordinária, e consequenter.;ente estar
submetida ao processo legislativo ordinário, em face da evolução cre§.
cente do éoncei to da função social da propriedade.'
Estabelecido constitucionalmente a discriminação r-!gida
da
função social do imóvel rural. contribuir-se-á para afastar a real id!!
de l!oncreta das relações sociais da ordem jurldiea. e assim, irn;:oedit' a

F~~ar~~~~;~ ~r::;:~ ~~a~~I

evolução
do anteprojeto, de :foMla genGri_
condiciona. O exerclcio do direito de propriedade à função social.

C2,

_

EHENDlitMODIFICATIVA E SUPRESIVA
_ dar ao art. tz6"'do anteprojeto do Relator a seg~,ifte redação:
_ suprimir õs §§, 22, ;32. 42, Si:! e 69 do art1go~

~

_ Compete à União promover a Reforma agrária. peia
desapropriação. por interesse social. da propri~
..da de ter1rltorlal rural, mediante o pagamento .de'
indenização em titulos da dívida agrária, nos te!,

·a~ária. empreendimentos que interessirr. a estabilidade da p::-ó--;pr1a classe detentOra dos l?'ens imóveis:
Subordiná-las

à

prévia indenização em d!nhe1ro como até

eos da ob:-a soc,1al em tempo hébi!. salvo se o Poder dcsapropr!.a~
te ceder

a extorsões imorais que t~l requis.i to es tirnula e ampl i=

ando os desn!vels soc1ids.
Na Alemanha. Espanha. Estadas Unidos. Inglaterra. Itália
Japio, Uéxico e Portugal, para citar apenas alauns. não
da

dispositivo ar. emendado. cont'l.1ta com o inciso XVIII, b)
do artigo 32 do .nteproJeto da COltts~ sobe_ra;..;a e dos DIrei tos
e Garantias.do Home... e da Mulher, e ~rt. IJ, XVI;. dI do anteprojeto.

é

,

exigi-

a préVia indenização. mas a justa 1ndenização.
No Brasil em que a

o

a-

qui, na Maioria dos casos. impo::ta em irrppdir os e!'cit:os bcné~i

mos da leI.

JUSTIF!CAÇ~O

do

mundo.
As desapropriações visam a promolJ'er obre.s Sociais e reí'or:;;;:.

propriedade

te com a vida rios assaltos

à

vem sendo amcLlçãda jun lLllõ'C""

mão armada cada vez. ma!s í'requentcz-

t; tempo de ter classe de pro,pr.1etár.1os mais intel!a:entes e menos
c:goistas.

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP00974·0

t:

nerttc ,

fTIõi/;~
r;r

tUTO/I"'.. ' ..

';'" o

A;AD'

art~go .tlt}dOE=1?;~~;:~T~~l~:.Il:O

_ ••••• (suprimir) ••••••

§ 22

-,

JUSTIfICAÇJl:O
Relal::o-r deve ter a seguinte

r-edeçec, acrescentado os § § §

o

veto ê o il'Jstrumento pelo qual o Presidente da República
participa da função legislativa, na c::'ilebre llção de tIONSTESQUIW'
"o poder executivo, como dí ssencs , deve participar da legislação'
através do direito de veto, sem o que seria despojado de suas pre.E.
rogativas" ( 00 EspírIto das Leis, livro XI, Capitulo VI ).
Para que esse direito seja corretamente exercido no a t end.l-.
mento da participação do executivo na função legislativa, não se PEde ãtrlbuir ao Presidente da República a faculdade do veto parcial,
pois através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da leI. Pa_
ra tanto, poderla suprimir ou vetar no texto uma palavra. alterando
todo o sentido da norma, ou algumas de sua partes.

Art 130- As Jea s de Iegadas ser-âc elaboradas pelo Consel~o de ttaru s
tros, devendo a delegação ser pc r- este soli-c.i tiaca ao Con=
gresso ou à câ.";Iara eca Deputs.jos.
§ li! - A delegação é outior-gaca medf ant e uma lei de base, ce forma expressa par-e na'te r-La concreta e CO:1 a fi;..acão dê" pr-azo ~ara o seu exe r-cj cLo , A dcler;açeo se es;;ote:." pela pübli
caça0. do texto e Lebcz-adc pelo Conselno de :1':'r"o1.5<::-05. 11;;'õ
pooera entender-se CO"lCed2Ca ce modo J.Jjiolicito ou eer- te-r
pc lndeter'õlinado t nem poderá ser sUbcel~gacJa a aut~rJ.C!<l. :'
des oistintas do próprio Governo.
§ 2.0. - As leis de base devem deliMitar coe precis~o o ot>jeto
eâcance da delegação leg1.s1at::va e os pr-anc Ipãcs e cr~ tér.1oscno seu exe rc Icfc ,
_
§ 32 - A delegação para refundir te::.tos legais dete:-wJ."la:-á o âmbito ncrreacrvc a que se refere o conteúdo da del~S<lc;ão, ~

~:~:~1.~~~~~C!~u S~n~i~~u~s;~~:; ~em;:;ui~:~~:;7°a=~a~::-

S:e
ou harmonizar os textos legais que hão de se r- r-er.rncn ccs ,
§ 4' - Por in:iciativa de t..m décimo dos membr-os de qtra Lque r- das
Cas:;s do Coneresso rrecaonm ou da Câ:::ara dos De;:'llta~Os r-as
Iôlateria.s de sua ccr-nevêncr a, o 'texto eã ebcr-ado pelo ccree-:
lho de ttrnã s er-o.s poderá ser euo-iem cc à aprovação do Con gresso Nacion<ll ou da Câmara dos Deputados, r-espec c tvcnc-i-

EMENDA 1P00977·4

(!J

Par&grafo único _ O Poder ~udiciário só admitirá ações
relativas à disciplina e às competições desportivas epôs esgot!,
rem-se instâncias da Justiça Desportiva, que terão o prazo máx!l:lo
mo de sessenta (60) dias, contados da instauração do processo
para proferir decfsão final.

JUSTIFICATIVA
Nos parece que a matéria distr!buída nos t.rês artigos referidos
pode, sem prejuíjo de seu conteado s ser resumida em uro s6 artigo. como fio.ou sugerido no texto proposto. A condes ação afigurase salutar a elaboração da Carta Haior do pars , dentro do escrto de diminuir o nâaero de artigos e que deles consten apenas o
estrltaraente necessário e disc!plinador do assunto.
O que integra o art. J~ foi pl:aticamente1:epetido. com a muda!!,
ça de alguns ternos para exphcitá-lo melhor. O disposto no art.
foi acrescido ao caput para ajuntar-lhe os itens Que o int.!!,
gravam. Nestes itens incorporou-se à alínea II o constante
no
art. ~ por tratar-se de matéria comum ao que dele já constava.
Fez-se ráph:la correção no inciso 111, trocando "às rnanifestaçCes
desportivasn por "aos desportos" por parecer mais condizente cem
8 terminologia empregada no geral. O item IV é uma redação mais
constitucional da. que integrava o substitutivo do relator da CE.
missão VIII e não foi aproveitado no AnteprOJeto da Constitui ção , embora a sugestD:o de inclui-lo vise normatizar o processo
de escolha de entidades dlrigeotes que hoje é eãebcrada casuist!
camente e sua deaccrat.ãauçãc é exiganc.ia imprescindivel. A cli!!.
ç§p do parágrafo âní.cc ao artigo. restabelece o já aprovado na suE.
ccaí.ssãc e integrante do substitutivo, sem acolhimento pelo relator e que sua aprovação decorreu do entendlemnto unânime, tanto na
subcomissão quanto na comissão,de que o ver-dadeLrc caos que os lI'C;!l
dados de segurança têm causado a competições e a disciplina des ..
portiv3 deva ser evitado

FY~~;'

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

[=Ç/"~~
'UT~I>UlTlflC.~ia

te.

S

çg:o de benef'Ic Ios fiscais pau fomentar práticas desportivas fol'm:l1s
e não formais, come diretto de cada um;
III _ proteção e incentivo aos desportos de criação nacãcna1;
IV _ denccrateeaçãc e valorização do processo eletivo dos
poderes das entidades despoxt.Ivas dJ.rigentes, nacionais e estaduais,
com a outorga do direito exclusivo de: vot.o às flliadas disputantas,
bem como às nssccâações i"'lteat'antes de xescectava di'Jisão pTincipal.

a sua reconsideração, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do receb t-

5;;~;':J

DEPUTAOO VILSON SOUZA

'T~~E~D~ttlg~IFICATIVA P,ARA ADEQUAÇAD DO TEXTO 00 ANTEPROJETO

St - Não se râc objetos de deleGaç~o os eees de ccnpe eênc ra ex clusiva do Concre::>so H<lcionnl, da câmar-a dos ncpuccccc ou
_
-dc Senado Federal, ne-n a legislação scbr-e e
:.1 - a n.ncionnlid~de, a cidnc:ln1.a, os d1.rei tos e gnr.:l."'Itia:. in;!!
vreuar s , poli crccs , elei torz.1s, partic!os polI caecs , c rüc-u.
eacâc dos ceder-co e direi to oenol:
-

"Art.

M

P_

Incluem-se entre os bens dos Estados: •••

III _ as ilhas Fl uva a Ls e lacustres, e
IV _ ll-ãreas ~ Fana .!!:. ~ ~ as terras dêvolutas
ccmp recndadas dentre as da üuaâc ,"

11- organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.
ItI _ o orçamento; e
IV _ matéria reservada à lei complementar.

Texto proposto:
"Art.

!.

~

não

.

fr - Incluem-se entre os

bens dos Estados·
terras devplutas.
guando não cemp r eendadas dentre as da üru âc ,"

lI! _ as a Iha s fluv1.ais e lacustres e as
JUSTIFICAÇAO

~

Just.1.fJ.cacâo:

o texto alterado não regulamenta com precisão a delegação legislativa, contribuindo para dúvidas e omissões no futuro.'
A delegação legislativa deve se fazer com clareza e precisão para evf tar-tse abusos, pois que é forma excepcional de legislação pelo
executivo. Com a extinção da figur~ do necr e to-Lef , dada a complexidade de vida moderna e a velocidade dos fatos polit.icos, econômicos
e sociais, a delegação legislativa converte-se em instrumento célere
e eficaz a ser utlizado pelo Governo na regulamentação da conduta ,
dos neg6cios públicos e privados e em todas as atividades que reque,!
ram a intervenção do Poder Público.
Parte do texto sugerido é inspirada no artigo 82 da Constituição
espanhola que ê extremamente cautelosa e detalhista no insti tuto da

e 109'

"As áreas da FaD~a de Fronteira" se incluem entre os bens
da
União, como fJ.gura no Anteprojeto, no art.
item I e § ::il?
'E, nos prec i scs ternos do mesmo Anteprojeto, também se mc íuca
entre os bens da llm âc "as a.Lhas fluv1a1s e Lacus t.r cs nas acn ts !ini
t.rofas c.om outros pai:scs" (art.
item 111, "pr1nc.ipJ.o").
Impõe-se, consequentemente. que. dentre os bcns dos Estados, s,!
)am excluídas "ólS áreas da FaJ.x3 de 'Fronte1ról" e que fiqUe! c13ro n:io
se estender o domín10 estadual e tod.:l.s "as ilhas fluvJ.~us e
lacustres".
A redólçâo proposta alcólncól o obJet1vo col1mado, cspanc::Indo q U3 1
quer dúnda ou contróld1ç3"o.

J:k-,

tif.

delegação.
J 31
A presente emenda visa adaptar o artigo ..Htí do ante..,rojeto ao
sistema de Governo e as novas funções do legislativo dentro dos Prl~
cipios democráticos consagrados pelas diversas comissões e evitar
abusos no exercicio da delegação.

EMENDA lP00980·4

f'I

Senador Constitu1.nte Franc1sco Rolle"1.bera

fS;;~;'~

Comissão de SisteMatuação

taI70~

-

~
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rc';~;'~

CONSTITUINTE AÉCIO OE BORBA

---TU-~n~STl'<:l- ..~

Emenda Hod1.ficativa.

tt:U;';lj!J

,'-

Dar ã al!nea f), do inciso III, do artigo l-s"" a
seguinte redac:ão:

E!lENDA MODIfICATIVA. PDECll}l.Ç~O
DISPOSITIVO EI1ENOAoO: CAPíTULO UI DO TÍTULO IX

AAdenominaçUo do Capítulo !II do T!tulo IX. Da ordem
n:na/lllsf""'&;lo------------

Soo.ial. será:

EMENDA ADITIVA
_ acrescentar ao artigo

,i.f{ do ~i7rojeto ~-re--Re±<rtoT,

Da EduCilÇ~O. Da Cultura e do Desporto. ao invés

o

de

apenas "Da Educaçt10 e Culturan•

inciso }III abaixo:
Art ~- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I ,..--:
.
XIII _ deterMinar a sustação temporária ou definitiva de deI!
berações, decisões ou atos do Governo, cabendo ao Congresso Nacional decidir pela manutenção ou não da sus_
taçDo, no prazo de trinta dias, findo os quais, selõl d~
liberaçl;0r a decisão será tida como aprovada.

.;nJSTrF7CATIVA
A subcomlss~C' VIUnA teve sua designação o.omo:nDa Ed,.!:!.
caçlo, Cultura e Esj:l.ortcs n ..
Foram elaborados tcxttlS referentes ~s· três fireas
subcomisst:io. A Comissão TElmát!ca incorporou a sugcstão da 5ubcoti1iSSi:104 Agora, o tlOtcP::Ojc'to de Ccoatituição, a despeito da não
aprovação pela Coais:>Jc t:::r:!6t!c:l do suhstitutivo do relator, tTIl;!!
xe em seu bojo os artigos 391;, 391 e 3 Q8. que delineiam a pol!tlca
ca desportiVâ a ser adotada no pa!s(ftTr", r<~ç '3~, ;;:\. t,..?fl3 ttO fro.,rf'J)
N:;o é justo, portanto, Que tendo o.onstado do título da
subcomiss~o, constituindo-se IIldtthia ele alta repero.ussão nacio nal e integranoo o Cap!tulo n'do con-::te de sua denominação.

JUSTIFICAÇM
Com a ampliação dos poderes do Congresso Nacional, e de
conformidade com a função fiscalizadora e controladora que passa
exercer sobre o governo, faz-se necessário a introdução de mecaniSmos jurídicos pelos quais possa o Parlamento sustar, de imediato ,
atos do Governo 11egais ou lesivos ao interesse público.
A emenda sugerida. visa adaptar o texto constitucional
aos dIversos dispositivos aprovados pelas comissões. que atrl~uem '
ao Congresso Nacional os poderes para aprovar e fiscalizar progranas
e planos de Governo. Sem a sanção ~ suspensão, aqueles disposibvos
tem seu conteúdo esvaziado.

EMENDA 1POO979·1

(!J

CDr-'STlTUnnE AÉCIO DE

[=cpôs''':=J'

ÊORBA

&/::;PJJ
EHENDA MODIFICATIVA - ADEQUAÇ1(0 39/
J!l-t3:)3
DISPOSITIVOS E~lENDAOOS: ARTIGOS;59;;; 397 e 3~8

EMENDA lPOO976-6

(!J

Os artigos

DEPUTADO VILSON SOUZA

r , r - - - - - - - " " " " " " ,.., ' . - - - - - - - - ,
EMENDA SUBSTITUTIVA

_ o § III do art. j;s9 do áftt.ei(rojeto Ele ilustJfe RelatOI deve ter a
seguinte redação:
42.'3
- suprimir J~'J§ 21l do artigo J.2"8"
§ III

JJ:s, ~~ j~~ do AAte"$";Ojeto da
e

c•• _••••.•.••.

r

A redação da alinea f), do

inc~so .tII, do art!,
90...l'1 do AnteproJeto da Comissã:o de SisteI"atizacão não acolheu inteiraI"ente a proposicão cO"1tida no inciso VI, do arti
9'019, do Jl.nte!'roJeto da Comisseo da Orde'1. Social. o qual~e;
tabelecia que "ninguém será preJud1.cado nem pr1.v~·legiado e;

razão de C••• ) doenca, ( •• ) deficiência de qualquer
dem.....
Em nosso entenàinonto , é da naior relevância
consignar no texto da nova COI).$tituicão a expressão "'e doença", visto que algumas enfermidades, como a hanseniase e
doença mental, por exemplo. têm servido de fundamento
!?ara
a prática de discriminações as mais variadas, envolvendo se,!!
mentos ponderãveis da população brasileira. Nesse sentido ,
proponos seJa reto'tlada a formulação proposta pelo AnteproJe~o da Comissão da Orden SociaL

tJ SE\~DºR

CO'\STJTIIB.TE

Art. _ Compete à União legislar sobre direito despo::tivo, dispensando tr3te.'llento dif~rencisdo pera o desperto profissional e não profissàonal, obedecidos os seguintes pr1m~ipios e nbrnas
cogentes:
X - respelto à autonomi2 dRS entidades desportivas dirigentes e assocle:ções quanto ~ sua organizaç!o e fr..no.i?f'arref'to inte.!.
nos;

_ Se o Presidente da República julgar o projeto inc:::n.!,
titucional ou contrário ao interesse púbhco. veta-I
10-á totalmente ou solicitará ao Congresso Nac1cnal'

JUSTIFICJlÇÃO
tl,

EMENDA 1P00981·2

ConstituiçS:o

sl!o condesados em um únic.o artigo ccm a seguinte redaçãoík

tJ COMISSItO DE SISTEM~L;;.;~~~dDlru.:o~lSd"

Art. ftB-

"f) ressalvada a compensação para igualar
oportunidades ce acesso aos valores da vida e para
reparar
inJustiças produzidas por discrininações não evitadas, ninguém será privilegiado ou preJuc.icado em razão de nascimento,
etnia, raça, cor, ~C!ade, sexo, corporf:a71cnto sexual, estado
civil, natureza do trabalho, relig1.ão, conv1.cções políticas
ou filosóficas, deficiência ~ física ou mental,
ou
qualquer outra condição social ou indivJ.dual."

II - destinsc;ão de recursos públ1o.os para amparar e prol'J,2,
ver pr!Ol'itllriemente o desporto educacional,.. nio profissIonal e, eel
casos espec!f!cos, o desoorto de e1ttll rend1runt.o. 316m rls lnstitui-

FRA~~;~CO ROU E~IBERG

EME~DA

MODIFICATIVA

/z

Dar

ã alínea "1", do J.nC1SO lU, do artlgo H'

"lo)

o Poder Púbhco lmplementará po1Ít1cas de!
t1nadas a prevenlT a deflc1êncJ.a e doença
fís1ca ou mental."

a segulnte redação

i

10

•

Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICAC!.O

flm de envoIve r segmentos ponder-âve i s da população braSll'elT3
A presente emenda vasa
preencher uma
lacuna
exa s t errte no An t ep-ro j e t o , razão, pela qual formulamos 3 esta propos~
ção.perante ã õorm s vâo de Sa s t emat a aaçâc e que esperamos o seu acolh.!.

menta.

EMENDA lP00982-1

CO!~STITUINTE FRAN~;';~O

-,
ROL!.En3ERG

r;-r---------"'."'.."',,.., , - - - - - - - - - - - ,
EMENDA SUPRESSIVA

Suprira-se do 1rt'rt-e}?roJeto a

ItI, do artigo

~:

alrneaJ)~

do

inciso

,,,
Art •

..1'1 - são direitos e liberdades

tJ

o governo de São Paulo paGa de Cz$ :500 m11 a Cz$ 400 mil mensais de salários 8 cerca de SOO funcionárIos públicos.
O Estado de Alagoas, com 25 m11 qull0lõletros quadrados de terr1t6r!0 ( sô o de Serg!pe ~ llIenor) e cerca de 2,2 ailhfes de habi- '
terrtes é recerurst e em !nUce de analfabetismo (5a,.), em taxa
de
Ilortalidade infantil e de .ortos por oeenut r.íçãc , ContrsdHlorianen_
te sustenta os -.areJás- COCl seus sunereaãârf cs que ultrap8sst\1Il os
Cz$ 400 a11, graças e artifícios legislatIvos ( inconstitucIonaIs)
crIados.
O governador de Pernacbuco dIz que poderia governar I}penas
'
com 30S; do funcIonal1s.o que pcssur , O de MInas afirma que 50 all
ganham para não fezer nada. O do cead de.1tlu e anulou 30 _11 cargos de aCUIlUlaç1ío de runczee ,
sâe CIlSOS asefe que deaenst rae eeee 8$ Ildlllinlstraç15es estaduais, no PlIÍs 1 estilo doentes e as Eláqulnu adl!linistret1vas trabalhal)
ell grande parte para arrecadar e se pagar apenas 8 sI pr6prlss.
No plaM federal, a folha Aensal dos servidores é de 6,9 bi_
lhties de cruaeccs ,
O e;lpregulsco 6 uea velha vocaçA"o bras!1eira e C1uite coisa f
ainda está Por vir II tona.
Nossa emendo intenta pois lbitar os gastos COCl pessoal
ee
70S; da receita tr1butár1e (e não do totnl do orçalllentol da Un!ti:o ,
DIstrito F'ecferal c Estados e MunIcípios..
...
A proposta de se 11a1tar o cOlll,ProSletlcento de eecurscs Públicos cce despesas de custeio, na execuçJ"o orçall:entárIa dos três ní_
vers de ucvemc, deve-se adicIonar crlUr10 deterlllinador da dIClensl:l'o
temporal pan adaptaçtio 8 esse disposit1vo constitucional.

A pcj Jr ace de Saúde do Poder Piib l r co dele pr r-.
va i eg rar anda s t arrt anent e a pr ev encãc das de Eac r ênc i as e das doenças
Em nosso en t end rmerrt c é da mar or
re rev ãnc ra
cons r gna r neste da spos i t avc a expres sâc "e doença ríslea e mental", a

• SENADOR

EMENDA lPOO986-3

JUSTlF'ICAÇJl:O

rr·~~'~e8j

CONSTITUINTE VIRGILOASIO DE SENNA

fÇi~';ra
r.r

'E.tO/NS1"oc:~io

ss-

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO.M;

53- ze P...,;.E.. ~~ "- ~ "..~

Exclua-se. Art. 4'(, ~ § ~p ~fjj! tem a segulnte -reO"\<!..dação:
"A União promoverá, prioritariamente, o ecrcvet t.eneote econõ&'Iico dos bens de seu domínIo localizados
tegiões menos desenvolvidas do País."
JUSTIFICAC1to
O aproveitamento econômico dos bens da trní âc terá que
ser prioritariamente feito no local Que maIs o recomendar o interes-

se público.
É claro que a União não poderá, prioritariamentz , a_
preive tar potencIais hidroelétricos onde não existirem consumIdores
capazes de absorver a energia elétrica gerada, por igual os recursos
minerais do sub-solo somente poderão ser aprove rt accs caso exista
Possibi1J.dade de seu transporte e util.!zação para o bem mineral exí

tr-aído.

individuais

invioláveis:

EMENDA lP00987-1

l:

.n..

-,

CONSTlTU!NTE VIRCILDASIO DE SENNA

III -. A CIDADANIA.

...................
J)

.

~

a lei dJ.sporá sobre a responsabilidade

EMENDA lPOO984-7
ConsH tu1nte De utado RENATO JOHNSSON

daque-

les que contribuan para crJ.ar condições r;ue Levem ã deficiência;

. .. ..

E;~;;:J
EHE:NDA SUPRESSIVA
se
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO;P;

~i'~M

",...----------"' " "',, , .-------------,
rr, do

,

~

~froJeto da ConstItulç§o, e ~ ~ ~ _ '

,

do Anteprojeto da Comissão

S!stenat12açâoencerra consicéráveis s-reees , Sem dúvida, esse diSpo-

A introdução da pa.Lavr a "indiretamente" com o sentido
e amplItude que o vocábulo autoriza dar-lhe, justaposta à expressão
~ torna os- atos que o dIspositivo pretende tutelar de execução impossível.
AssIm, para citar um s6 exemplo, toda e qualquer agê!!
era de turIsmo depcf s passaria a ser parte legItima e a ser
ouvida
na contratação, concessão. pe re s sêc , lIcença, para prestação
de
qualquer servtçc público, visto que o preço e qualidade de tais serviços influem ínôíretanente no fluxo de turistas I fazendo-a, portéif?-i
to, indiI:etamente Interessada.

o djsf)ositivo cuja suceessâc é proposta rixe 1.lmite de partI_
c!pação dos 6rgãos e empresas estataIs no custeio das planas de pre
vidêncIa das entédaces fechadas, por eles patrocinadas1 estabelece;
do a paridade na eontrlbuiçlio de eepreçedos e empregadores, esten-~
dentlo 8 regJ:8 à prevIdêncIa parlamentar.

sitivo possui t.al arplitude que pode tornar passivel de responsabi:'
lidade, por contribuir para cxa ex condições que levem ã deficiênciél.,
pais que venham a dar a seus ÍJ.lhos album brinquedo (biciclet.a, por
exemplo) que porventura possa ocasionar algum acidente e levã-los a

í

lllgwna deficjência.

de

I

tada em tão grandes deSigualdades sociais, não ti incomum populações

I

numerosas estarem ã margehl de conquistas técnicas as menos
teso Dessa forna, não õeaxe de ser fregnente o nasciJ'lento de filJ-os
portadotes de deficiência originados de casar.tento de pais com fatoacima,

o nascit'lento ôe tais filhos poderia ser iI'!putado a pais que não torraram as precauções ôevJ..das, embora tal fato possa ter-Se dado

por

sua condição sócio-econômica ou pela ignorância quanto ã existenC'J.a

de testes cUJos resultados possibilitem a orientalfão 'a.c.eqcaêa,
vistas a evitar o nascinento de portadores de deficiência.

o citado dispositivo encerra, ainda, um gra"l3e

co, qual seja o ce poder levar a interpretações de que haJa

Prl.!!.\

Além
constituir lIatérI8 cujo tratamento extrapola aos
cipios que devem informar o texto constitucional, J' se encontra 'I
ela dlscIplJ.nada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regulaDe,!!.
to, neceet.c n R 81.240 de 20.01.78, quanto pelo Decreto n R 93.597 ,
de 21.11.86, em vf es de ser alterado por In1c!Bt.ha do pr6pr1o Pc-,
der Executivo vIsando a ecerrerçcer os disposItivos nele criados.
Acreseente-se, ademaIs, Que da lSaneira COlllO foI redIgido,
o
texto atinge institulçllo de indiscut!veIs proo6sItos socIais, que'
IntegralIzam benefícios securitários. contemplam grandes massas de,! I
protegIdas, geram poupanças, abrelll frentes de elllprego e dInamizam o
desenvolvimento econômico e social.
"fio é demaIs lelllbrar que na IlBnutençtl:o da previdêncIa cOl:lple_
mentar prlvada, hoje Já com llaiS de 6 .I:l!lhêJes de trabalhadores e do!
pendentes assocIados. nlio é equltatlvo limitá-la apenas e de forma'
diferencIal para aqueles llgados ao Setor Públ1co. O Estado e suas
empresas possuem a Cle~.8 necessldade de r~tenção de D~o-de-obra especializada que o Setor Privado, o que justiflca88 flexibilidade nn
concesslio de benericios. Caberá a legislaç~o ordinária a regulamen_
helio da lIlat6r1e.

Aléltl disso, est.ando a sociedade brasileJ.ra assen-

res sangUíneos incompatlveis. Dado o aleance do dispositivo

rJ.~

supos-

tas concepções eugênicas na nova Carta ~a9.,a. Nesse sentido, sena
de toda conveniência que a proposição fosse suficJ.ent.e explícita,de
naneira a afastar os riscos que contêm a redação consignada no

texto

constitucional, chegar a tal n.ivel de 'e),.pl1citaçâo, somos de

opi-

nião que a alínea i), ao dispor que "o Poder püblico

EMENDA lPQ098S-S

l!J

CONSTITUINTE VIRGILOASIO

.;~. SENNA

iri?lerentará

polít.icas destinaêas a prevenir a deficiência", enseJa a possibili-

",...

'nTo/.y,",~&;10

dade de, no contexto da fOrT'ulalão da legislação concer"l.ente a tais

E;;MENDA ADITIVA

pol!ticas, chegar ao detalhamento ql..e a. ma-::.éria requer.

DISPOSITIVO EMENDADO

_

ARTIGO 2f/í INCISO III

.2'!-

Ar:rescente-se ao Art. 23', inciso 111, a seguinte
Com base nos motivos expost.os, propomos a s\.pres-

alínea:.

nt -

sãodo mencionado dispositivo.

EMENDA lPOO988·0

lôJ

.~.

---,

'CONSTITUINTE VIRG!LDASIO OE SENNA

EMENDA ADITIVA
b":f
D!SPOSITIVO EMENDAOD: ARTIGO l/f, § 2Q

Ao § 2l:! do Art •

6,.

..fi.)

acrescente-se a seguinte alínea:

a) Se o parecer prévio que concluir pela desaprovação

das contas tiver por fundamento má utIlIzação
ou
desvIo de recursos, cópia do mesmo será encanlnhado à Procuradoria Pública para início de ação CO!l:_
petente.
JU5TIF'ICAcJl:o

Ant~

projeto. Dado que, porém, não seria deseJável, no âmbito do

ExcluIr do seu texto a palavra "indiretamen

JUSTIF'ICAÇ1tO

",USTIF'ICAÇ~O

de

/'f -

~.

~'lPut1lfl!V'!m"»t""~Ji:W

Pela sua abrangência, a proposição contida na ali
nea j), do inciso 111, do artigo

;lo

Art.

3"
Suprica-se O artigo :U;6 e seu parágrafo únIco da Seçfio II, Ctlt;lItul0

JUSTIFICACJ,;.O

completada a Instrução do processo de impugna_

ção previstos na alínea "b", deste inclso, serão os autos remetidos ao Supremo Tnbunal rederal para final sentença, nos termos do

lo "/!flf!/.

§

A lmpunJ.dade nos crimes de peculato, concussão e des_
vios de recursos por administradores públicos tornou-se fato corriqueiro em nosso País e a lei há de por-lhe cobro.
Em muItos casos tem-se visto que apesar do exame técnico das contas pelo órgão de controle externo r.lostra claramente
desvio e a apropriação Indébita, forma-se, em prejuizo da comunidade
um verdadeiro "Consilium Criminis". a que mu;t.tas vezes não é extra_
nho nembros do leçp.slatlvo municipal, e em conseqüêncla, contas Qt..e
não mereciam aprovação, são referendadas por ato político, dos nefilbros das câmaras locais •
Assim penso não atente contra a autonomia
municipal
(Instituto criado em favor da comunIdade e não para assegurar a imJ::~
nidade de crImes contra ela} nem quebre a harmonia dos pode:-es, ql.S
o JudIciário, por inicIativa da Procuradoria possa pronunciar-se sobre a matéria.
.

Art.

4'.

EMENDA lP00983·9
Constituinte Deputado RENATO JOHNSSON
JUSTIF'ICACJl:O

ji;,

Aftt:ê~tojeto

Inclualll_se os seguIntes parágrafos 80 art ..
do
de
Constituiçlio, elaborado pelo Relator Constituinte Deputado Bernar..
do CobreI:
S
.. A despesa de pessoal da UnHio, do Distrito federal, dos Est,!
dos e dos MunicípIos ntio poded exceder a 70% (:lt~tent8 por cento )
da respectiva receHe tl'lbutár1B ..

_ A. adaptBç§o das despes8s de custeIo ao !imite estabelec!do •
no pe.rtigrll.fo anterior dever' processar-se na elaboreçtl:o e na exec,!!
çlo do$. Orç81lentos dos quatro exercícios financeiros subseqDentes'
~ entre.da em vigor deste Constltuiç§o.

Ap6s a diplomação deputados e senadores somente serão
submetidos a julgamento' perante o Supremo Tnbunal Federal, .confor;::e
ragrô pasBif1.:a d.. h15::'6:.-1.. !;:olh.tilu...lulli:ll uo IIU~~U pa:í~
A denunciação supervJ.niente de fraude ou abuso do pcder econômico na conquista do mandato não elide o parlar.entar no exercício do Mandato do seu fôro especial de Julgamento que é o Supr~
mo Tribunal Federal.
Em tais circunstâncias propomos Que mesmo sem a llce12
ça da Câmara a que pertencer. e em segredo de Justl-ça seja instaurado o processo competente na JustIça Eleitoral e os autos
conclusos
remetidos ao Supremo Tribunal para sentença.

EIiENDA HOOlnCATIVA
DiSPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO

JJt

INCISOS I e lU.

Altera o Inciso I do Art.
e renumera os delfais Incisos.

~.

suprime seu Inciso

II~

Art. 192, Inciso 1 .. O acesso ao cargo inicial e fi_
nal da magistratura de carreira far-se-á por CM
curso de provas e títulos, com a particIpação d;
Ordem dos Advogados do 8rasil e do Ministério PI!
blico, obedecendo_se. nas noMeações, a ordem ri;
classIfl?ação. A Lei dlsporã sobre os requIsites.
para inscrição no concurso.

AssembléiaNacionalConstituinte
JUSTIF.ICAc1l:0

Art. 192 - Um quinto dos lugares dos Tribunais s teduais e do Distnto Federal e dos- Territórios será composto, alternadamente, de membros do Ministéno Público e advogados, obedecendo
-se nas nomeações o di spos tc no Inciso I, do Art. 192.
-

JUSTIFICAC::IO'

ê

Não tem sido edificante para a vida democratlca
de
nosso pais e para a boa d.lslribulção da Justiça os er-a terias ut r Lr-,
zados para a escolha de desembargadores e ministros que, ao longo

Trata-se do Instituto Jurídico do "vacé t c Legis"
durante MUitO tempo usado e que na época da repressão foi eacamot eg
do para dar lugar aos casuísmos já conhecidos de todo o povo brasileiro durante a ocupação nu Lí tar .. como a Lei Fleury, por exemplo
í

de nos sa hIstória, compoem nossos t r Ibunaa s ,
Aqueles vinculados à escolha por merec iment c tem sido em sua maioria ou em sua quase totalIdade, exveocs de sent imen.,
tos grupaIs, nepct Iccs , partidarJ.o~, clãnicos ou reçrcnai s ,
Excessões existem, sim, para confirmar a regra
O mereciMento decorrente do exercício do dever judicante, praticado com independência, altivez. ccrace tênc ra e presteza
rarisslmamente habilitam ou recomendam que Juizes ou membros do Hi:al:rteé:riaOs,PÚblico;;;;;:"c:lam

1;a803"' aos cargos finais

das

JUSTIFICAC1i:O
Aceita a regra do provimento dos cargos de magistratura • de carreira. na ccnroreuoade do estabelecido no Inciso I do
Art 192, impõe-se que o quinto destinado alternadamente ao M~niste
rio Públ~co e aos advogados siga o mesmo procedimento, único ~nque~
tiutrêlVõ:lmo::nL"" oo::r"oc!dLll.u.

respectivas

O instituto político de Livre escolha pelo Chefe
do
Executivo, com brevíssimos intervalos, sempre foi praticado,
entre
nõs , de modo equívoco e anti-democrático.
..
No Império a regra da livre escolha de magistrados,
todos, de logo, vitalícios. sem outro requrs i tc que a vontade do Imperador, encçnt reva limitações, apenas quanto ao Supremo Tn.bunal ce
Justiça, cujos membros eram tirados das Re!ações por suas antigu ...d ades (art. 16::3 da ccns t i turcêc de 25.0::3.1824).
É claro que sob tão Frágeis cr r ténos de escolha não
pode causar espécie que aquele texto constitucional tratasse, de prc!!
to em relação a juízes de "suborno, pe.í ta , peculato e concussão"
e
os meios de que dispunham os jurrdí c cnaoc.s para enFrentar tais maz.!:,
las (art. 157 da Constituição de 1824).
Nos albores da República. todos sabem, que a regra do
Art 56 da cons t I tuição de 1891 abriu esnaços à nomeação do Dr Snr1!.
ta atbe i ro , Medico de grande nomeada e político eamente , para o Supremo Tribunal Federal, forma acintosa e que mostrava a um só tempo,
a impropriedade do texto legal e a que aberrações poderia ccncuz i ..r o
insti tuto da livre escolha, irresponsavelmente conduzido sob o fund.!
menta subjetivo do "notório saber" e "va da ilibada".
A Constituição de 19::34 (art 104, alínea "a") ao introduzir, no que concerne à Justiça dos Estados, o pr Inc Ip i c do concurso público para a investidura nos pr!meuos graus da magistratura,
inicia uma viragem histórica que avançou posteriormente para a Just!
ça Federal, sem alcançar, contudo, os cargos finais da carreira.
lf bem verdade que a experiência da irresponsabilidade
do Executivo nos critérios,da escolha "ad-libitum" vem sendo ecotigenc1ada por uma série de artifícios que var-ram de listas tríplices e sextupâas até a prévia anuência de corpos políticos
Todavia, se a tumultuada vida republicana bras re rre ,
com suas revoluções, estados de sítio e longos períodos de auto r r t.arlsmo, assim na área federal como estadual, apenas agravou o quadro
ant.L-demccrak í.co da composição dos t.r ibunaf s , o Executivo, principal
responsável por essas escolhas. inspirou-se sempre muito mais em /!I0tivações personalistas do que nos superiores interesses da Justiça.
O segundo critério utilizado no provimento dos cargos
finais da magistratura é.. lamentavelmente, o da antiguidade. Tal cri
t érfc , com o devido respeito à senectude, nada expressa em relação,
80 Jurisdicionado, nem presteza, nem competência, nem capacidade, e.:!,
tão necessariamente articulados com a antiguidade do escolhido.
Ao revés ele eleva aos tribunais magistrados cansados,
proximos da aposentadoria. desestimulados. Genros, filhos, sobrinhos,
todos em idade adulta e a empregar, formam, ordinariamente, o
pano
de Fundo a aluir e docilizar vontades frente àquelas forças que n-e
propiciaram a ascensão.
O princípio contido na presente proposição, conseqüê!:!.
ela lógica da evolução democrática do Poder Judiciário, assegurará o
acesso aos tribunais e quantos. apoiados na sua capacidade. dedicação à Justiça. probIdade e competêncIa, aspirem chegar aos cargos fi
nais da magistratura de carreIra, armados da confIança em si meaec ,
sem $ubServiênc~ e SlP' p cr"eRC'2r a côrt.es.

EMENDA lP00994-4

(l

EMENDA lP00991-0

tJ

"'..

---,

li -

í

ARTIGO!J.6

~

maIs o seguinte inciso

JUSTIFICAÇ.no :
Trata-se do § 3!i!, Art XXI da Declaração uníver
sal dos Oireitos do Homem, da qual o Brasil é um dos s rçnat ãr cs
Eleva o princípio de " o povo é a ao Ia mes~ra do Governo e do es tedo, estando sempre em estágio superior à sua vontade"
í

JUSTIFICP,C1\:O

EOI'l';LDO HOTTA

r . r - - - - - - - ,~t.u,O/tCIl"'.o/cul~•• ,'I.i:.

COMISSM DE SISTEHATIZAÇtlO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: CAPITULO XV 00 ART. 13. LETRA A.

EMENDA 1POO992·8

[!J

EDIVALfO MOTTA

li:&...

Altera o Art.

.EMENDA ADITIVA
dispositivo emendado: ARTI-GO 29

~~,
Inclua-se RS Art:: 29 do aoteprojets,

A ~•••••••••••

(1

p.-ti!lf'8

.

m,

segul~~te

", •••••

l~~::::::::::

JUSTIFICACAO:

ParágrEfo tIl
.
P~ - Não havenclo alternativas nas instituições constitucionais ao povo brasileiro fica resguardado o direito. de resistir -contra a subversão -da ordem.

A iniciativa visa coibIr a tortura como forma de
arrancar a confissão, habitualmente usada pelos orgãos de segurança
do País durante a repres sêc do reqame militar .vigente entre 1.9641 ..98l1..

JUSTIFlCAcno:

Trata-se do Direito de Resistencia, já consagrad
na Lei ·-flundanental de Bonn. E uma maneIra das civilizações que já
passaram por experiencias de arbítrio se precaverem contra a sUbvers!
da ordem Ao povo restará sempre uma alternativa. registrada no pró-l
prlo texto. para resguardar os direitos da Nação.
i

I EMENDA 1P00996-1

lU

r

=:=1

EDIVALDO MOTTA
COMISSãO DE'~~;~~~;~~~~~;'~d.
__

fUt.!.'"~·

rr';:~~=:J

I ~~m

.IOC:A.;iG

-,

EMENDA HO'JlFICATIVA
3 =T"
DISPOSITIID EMENDADO. ParágraFo I3n!co do Art. m'.

n

J

Inclua-se no Parágrafo üní cc do Art • .:Tli do

~frojeto, o seguinte: ••• e expressa. em l!ngua brasileira.

,.l

EMENDA lP00993·6

(l

Art • .:J:11 ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo I3nico - A educação será promovida e incentivada por
todos os meios, com a colaboração da Família e da comunidade.
visando o pleno desenvolvimento da pessoa e ao compromisso do
Ensina com os pUncípios da liberdade. da .democracfe , do bem
comum e do repúdio a todas as f~f1Ias de preconceitos e de discriminação E EXPRESSA EH LtNGUA 8RASILEIRA~ _

EOIVALOJ HOlTA
COMISSAO DE SISTEMATIZACAO
TIUG/'~IT,.. u.tG

1:1.2-

INCLUA-SE NAS DISPOSIÇOES GERAIS DO ARTIGO
ANTEPROJETO O 32: PARil:GRAfO COM O SEGUINTE TEXTO:

yYí e suprilT.e seu Parágrafo Ilnfco ,

~ XV do Artigo 13 do .aa.t:-etoje
redação:
eM'ZttILl{J XV - A SEGURANÇA JURtOICA
G_
ARTIGO 13 •••••••••••••••••
LETRA A ) A lei e o Estado garantirão a todos o
acesso à justiça e. respeitadas as condições legais, o pleno exer-,
cício dps direitos de açãQ. vedada qualquer restrição ao controle
JurIsdicional da constltucionalldadej ninguem será punido em casos
em que a prova da acusação é a ccnf'Lsaão,
A letra A do

to passa a ter a

.N00
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_
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disposItivo emendado: DISPOSIÇOES GERAIS, ART • .J..?r.

EMENDA MOOIflCATIVA
.fS8
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

II

A imunidade tributária dos bens. rendas e servfçcs da
União, Estados, Municípios e Territónos é pf1ncíp~o constitucional
consagrado em nosso direito trIbutário
O dispositivo ora proposto repete aquele constante da
constituição de 46, cujos resultados recomendam sua na-iutençêc ,

---

r,r----------'lIn/~u"'fOC:AÇi. _ ___'_

E:APtTULO V - DA SOBERANIA POPULAR
ART.
A soberanIa do Brasq pertence ao
povo e só pelas formas de een reatação da vontade dele, previstas
nesta Constituição, é lícito assumir, organizar e exercer poderes
co Brasil] A VONiADE 00 POVO SERA A BASE DA AUTORIDADE 00 GOVERNO,
EXPRESSA EM ELEIÇ~S OIRETAS, PERIOOICAS E LEGtTIMAS, POR SUFRAGIO
UNIVERSAL, SECRETO OU EQUIVALENTE , QUE ASSEGURE A LIBERDADE DD VOT

IV _ lançar impostos sobre 'bens, rendas e serviços
uns dos outros, sem prejuizo da tmbutaçãc dos
serviços públicos dcs serviços concedidos.

EMENDA ADITIVA

M"

SEGUINTE REDAÇtlO

sA

Acrescente-se ao Art.

í

EMENDA lP00990-1

O CAPUT 00 ART.24 00 êft1:'EPROJETO PASSA A TER A·

fu/:~~
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

1

tUtD"U'T"H;~tC

J4

cr';~~~

CONSTITUINTE VIRGILDASIO OE SENNA
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EMENDA HOOIFICATIVA
.z)
DISPOSITIVO EMENDADO' caput 00 ARTIGO

Tcua/"".n,/C&.1D

í

No envolver da nossa democracia o princípio que ora
procura abrigo constitucional guarda simetria com a regra já admitI
da .para o magistério e contida no Art. 176. § 31õ!, Item VI da ConstI
tu.ição em vigor.
eeee não se busca elidIr ou esconder o caráter Político dos tribunais, esamare-ae de pronto que o concurso não exclui
a apreciação dos nomes aprovados pelo corpo político que a Constituição julgar competente, antes de sua nomeação definitiva.
A semelhança do magistério "Superior onde as congreg,!
ções se mani festam sobre ti concurso e dos concursados antes da/ Indl
cação para o provimento das cátedras. o corpo político cOl).stitucionalmente definido, Fará seu pronunciamento antecipando a nomeação
para o acesso ao tribunal.
Sem querer antecIpar as regras de tal concurso - P.! I
ra cingir-me tão só ao orincípio ccns t tuc t ona l - '1l1'" <erão cajet o 'I
da deliberação do legislador ordinário, e apenas para
ac rarer-e-rtc
da matéria, poderíamos avançar, exemplificativamente, alguns pontos:
percentual de fei tos julgados em determInado número de anos no total daqueles que foram submetidos à judicatura do mesmo magistr3do;
percentual ee sentenças re rceoedas por instâncias superiores. perll',!
nênc1a na comarca: número mínimo de anos em ere t rvc exercício; limpidez de conduta e vida ilibada no comprovado exercício de suas fuo!!
ções e tc, , e tc , , etc.
A simples possibllidade de ascender ao patamar superior de sua carreira, arrimado em suas próprias forças intelectuais
e morais, Ind~dente de patrocinadores, através de concurso públ!
co de títulos e rovas, motivará o magistrado, as s rm esperamos,
a
uma maior independência, uma permanente atualização jurídica e produ
ção intelectual, indispensáveis ao exercrcto, à plenitude, das fun:
ções que a sociedade lhe confiou.

EDIVALDO

_______

í

fJ CONSTITUINTE VIRGILOASIO DE

e 111

SUBSEÇAO 11
DISPOSIÇOES GERAIS
ART. 121 •••••••••••
Parágrafo 1. ......•.•
Parágrafo II
.
Parágrafo UI - A lei entrará em vigor 45 dias apóss
a sanção ou prollluIgsçl!:o da mesm';_

JUSTIFICACAO'
A ditadura da Língua Portuguesa, que nos
obriga a submeter a tratados, convenções e reunIões infindáveIs
para a modificação de um acento, não pode eont anuar em nosso soberano Pais. E necessário que a nova Constituição qarunta ao povo brasileiro a sua líagua. eu s ture do Iorutíá, do Portugues e do
üuarenf , deIxando de lado .as convenções em torno de um idioma qUi
veio do outro lado do Atlântico, que insIste em santervse tmutáI
velo
:

Assembléia Nacional Constituinte

í

:cÇa)
curso;

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

Inclua-se no Art •
a seguinte redação:

r q,

..9'4' do }o/t::ftproJeto, o parágrafo 59,

Art.)"

.

-

tv r dent emente que. com a presente r-es s e tve , não se
preten
de ce rc t a r este d t r-er tc de ce r-êter ccle ervc dos c tda cêes , mas tão:
somente. de pr-cprc te r- as condrcêes favoráveis para que a
reunião
alcance os seus cba e t tvos , mut t as vezes de carãter r e rv rnd'ic a tjir i c,
sem perder a 1mpresclndivel natureza pacifica, com todas e s
salutares vantagens para o cidadão e para a ccuun i de de que
inte

YA

a s s i s tênc r a mêd i ce , hospitalar e educ ac tone t , nos
de carência de recursos.

JUSTIF"ICACÃO-,

JUSTIFICATIVA

entre

Apesar de haverem grandes diferenças
essas duas ca
tegorias de servidores, esta proposta possui um grande alcance 50:
ela1, vindo pois, atender antigas pretensões dos seeva ãcres públicos militares.-

Co.oU ttú.te 1."'1'0010

JUSTIFICATIVA

Considerando os bene r'[c ro s para a ordem interna, o elevado
sen t tmen t o de re spe i tc para com as Ins t i tur cêe s e a neces s rdade de
prestigiar as autondades cons t t tu'[de s , julgawse que as condições.
para toda e qualquer r-eum âc de natureza paclflca. devam ser c bj e
to de legislação ordinãria.

beneffc ro ,

§ 59 são extensivos aos servidores públicos militares o
constante dos incisos VII e VIII do Art. ~ e.do Art. ,91J.q,

I:J
I:J

A REUNIJl:O

a} Todos podem r-eun t r-c se ," pac tf tcamente , em l cce r s aber
tos ao público. na forma da 1e1.

com proventos lntegran. aos vtnt.e e c t ncc
anos de serviço. se servidor público da edm m s tr-a câe direta ou 1nd r r-et.a ou ccnt r-rburrrte da Pr-ev i dên ci a Social;
§'Ji') pagamento de pensão. na forma que a lei d i spus er , ã esp~
s a ou coepenhe t r-e , quando da morte do ex-combatente. e aos f t l hcs me
nc r es e/ou excepe t cna rs dele. após o t etec unentc da destlnatãria d;

qr

EMENDA lPOlÕ08·0

w

)í--A epos ence dcr-r a

q.r"

EMENDA ADI'l'IVA

I

es teb t l tdade , se func tonãr tc público;
apr-cve t temen tc no s er-v i co piib l i co , sem a exigencla de con

t)f)

___,

113

Art 1B -

ped'lc tonâr-t a ür-e s r j e ea , da Nar mha de Guerra, da Força Aerea Brasi
leira, da Harlnha Mercante ou de Forças do Exerclto. são assegura:
dos os seguintes d tr-e t rcs e

r.r-----~----nota'"".Tlr~.;io

•

A proposta amplla as concessões. incluindo os ex-combatentes
mt t r ea r-es e o pessoal que tenha prestado serV1CO de segurança ou vt
gilâncla do lltoral ou ilhas oceâm cas ,
-

gramo Os referidos pr-cpôs r tcs serão, indiscutivelmente. melhor obt~
dos e tr-a vês do comprometimento daquelas autoridades Com responsab-:;lidade pela manutenção da ordem. afastada aldeia pr-ê-ccnceb tda d;
entendê-j e s c6mo r-epr-es scr-a s ou coatoras.

Os etr-e r tos ccne ed rccs , na forma sugerlda. acarretarão um tra
tamento desigual entre os ex- combatentes civis e en l t t e r es ,
post;
que estes iiltimos re~-;b~tão-soment~ a remuneraçã~e;ponden_
te ao posto de 29 Tenente. não lhe sendo perm t r de a acumulação, o
que ocorrerã com os c tvi s ,

~

Por outro lado. através da emenda ora proposta, especifica-se
que o direito ã pensão ê da v tfive , cr-r andc-s e lll'l b enet Ic tc de md rs
cutivel alcance scc re j , sem ccnf t qur-e r s e qualquer situação de tra:
temente d t rer-e nc r edc em relação ao ex-combatente mil1tar.
c

1{,1OISPOSITrvO EMENDADO: ARTIGO ..166:, INCISOS VIl: e VJ:II
EMENDA SUBSTITUTIVA

Hl.
substitua-se os incisos VII e VIII do artigo.1-6"6 do ~~
projeto pelo novo inciso VII, com a seguinte redação:

nz.

O dt r e r t.o de as s rs eênc r a mêdr ca gratulta já e feito pelo Esta
do e t r-avês da rede hospitalar da Pr-evtdênc ta soc i e t , para os ClVis:
O mt l t ter-, por sua vez. cont.r rbur coro percentual de seu soldo. para dtspor- da as s t s tênc ra no r-espee t rvc ser-vr co de Saúde. sem contudo, poder ve f e rvs e da rede hc s pr t a l a r- da Prev reênc e Social
por
não ser seu contribulnte. Dai a razão para não constar da
• emenda
pr-cpos te , o df r-e i tc ã asslStencia-medlca sr-e tur t e , por se
ev rden,
c i e r um tratanento de s tque l , mantendo-se. no entanto. a 'ressalva do
amparo. nos casos de c e r-ênc re de r-ecur-s os ,

EMENDA lPOl014-4

['J

..

VII - Ministros de Estado, convocados pelo Presidente da

República.

JUSTIFICACJi:O
A cOlllpetêrcia do Conselho da República para manifestar-se
sobre um vasto elenco de assuntos, ligados ã segurança Nacional, exige que sua composição aej a abrangente e flexível.

~;~"":=J

TOOcE:;CIO DE OLIVEIRA
'~~

•• '"""~ ... ,"ioll~ .....,.. lo,

,

COl'.nSS]I;O DE SISTPlATIZACÃO

ÇYio~
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EMENDA MODIFICATIVA

í

Art. ~

Consti tuinte

~'I
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~M,

m!rr

E PAAAGRAFOS

19 E 29

'0'

Dê-se ao ~ do artigo W do Arrteproj euc de ConstJ.tuJ.ção, da
Comissão de SistematJ.zação. a s eguant e redação
Art. 417 - As at rvadades nucleares no telritório nacJ.onal serão
desenvolvidas exclusivamente para Eans pacíf;cos.

Ass1m sendo, e apresentada a presente emenda. segundo a qual
.~" do caput do Art~3. de forma a ev r t aro tratamento desigual entre os ex-combatentes C1Vll e en t i te r , procurando-se resguardar os d i r-e t t cs Jã ccnced i dcs aos ex-combatentes
C1V1S na Constltuição em vlgor.
s upr-tee-s e o termo

5 1" - A z-es pons ab aLddade da União por danos nucleares andepende da exãs têncaa de culpa, vedando-se qualquer lJ.nitação
ref atave
aos valores indenJ.zatórJ.os.

A redação proposta além de adeqaaz- a composição do Conselho às suas múltiplas tarefas, torna o texto constitucional
mais
sintético.

§ 2"

- O Congresso NacJ.onal fiscalJ.zará

n

cumprJ.mento do dJ.spo~

to neste artigo.
JUSTIFICATIVA

EMENDA lPOl012-8

EMENDA lPOl009·8

f'l

ÇQNSTITUJ11'l'E JnSS TnIZ

"'1'

'L~d.'o/c...... lo/.~o;...

COMISS1(O

('1
(!J

' .. h

DE SISTEMATlZACJ\O

~o,

Ao propormos es t a nova redação ao Art. )-1'1. pretendemos dar melhor forma legJ.slath'a e jurídlca às J.dêJ.as nele con t rdas , O princípJ.o bâs rcc ê que as a t avLdade s nucleares sejan excfus Ivanen ee
para
flns pacífJ.cos. eI Inãnandc-ee quaasquer out.r-as Formas de
ap1J.cação
e eonscraandc-s e cem a tradJ.ção de nossa polít.ica ex.terior a
favor
do dcs arrranent.c nuclear e da proscrição umveraaa de armas
nucleares. Em consequência, este pr-IncIpa c passa a ccns t ruxr o ~
do
/l.rtlgo.
Quanto ã r-eapcns.nb aLdda de clvJ.l por danos nucleares. o enunciado que pretendemos ver consagrado no texto constJ.tucional referewse
aos danos nucleares, obrigando-se ã UnJ.30, J.lu;itada e objetivaren-

COOSTI'rtlmrp msS TuI' 't'I'
COHISS,"O DE

SISTE:~~·;~:~~~'"~O<··'''J·

r.r----------Tln.,.~'llfl:~iÃO

~

...,-----------nuo"ut:w;··-------------,
Dá-se nova redação ao Art

J56 do

DAS do TITULO VI - DA DEFESA 00 ESTADO E DAS INSTITUIÇfJES
tAS, nos termos seguintes:

í

DISPOSITIVO El-'.ENDADO: ART 4-&3-, INCISO II E' IV

DEHOCR1\TI-

~76

o Art ~ e aeue incisos II e IV do ,.fít,eproJeto, passa a ter
a seguinte redação:

"Art,.)-5'S't.;?A eleglbl11dade dos en l r t ar-es não dependerão para o
militar da ativa, de flllaçâo polltlco-partldárla prevla, que seja ou
venha a ser exigida por 1el n.

Art. 483

A emenda ora oferecida tem o propõsito de permltir que os ml11tares da ativa adquiram a condição de candldatos a cargos eletivos.1!!.
dependentemente do que dlSpuser a Lel Ord1nãria pertinente.
Evidentemente que a manutenção do d1SPOSltlVO proposto contra~
ria as pecullaridades das Inst1tulções Mllltares. tornando-se, portan
to. impresclndlvel, çoncll1ãw1as com dlSpOS1ÇÕeS da leglSlação elelt~
rãl, o que se pretende com a presente alteração.

EMENDA lPOlOlO-l

W

,-

-

!

=-

11 - aposentadoria com proventos J.ntegrais aos VJ.nte e cinco anos de serVJ.ço e.fetivc, se funcionárJ.o público da
administração direta e indireta ou contribuinte da pre
vidência socJ.al, a.lén de outros bene.fícJ.os salariais que a lei dispuser;

~
I~'''''''~

on ...

cons:rrron."'rP :ros.2 ou un'

4Ds----J

IV - assistência médica, hospitalar e educc:.cional. se carente de recursos; e

COMISSJ\O DE SIS'I'EI".ATIZAÇÃO
!UTe'.~lr

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

... c:o.;io

setor de J.nteressc.

~

~

fi?,

te. pela sua ocorrência.
A nova redação é consoante com a linguagem e a posição brasJ.leJ.ras em "foros" internacionais. Não altera o conteúdo do previsto
no, parâgrafo l" orJ.gJ.nal.
O Artigo, como foi apresentado no anteproj eto. prevê o contr~
1e pelo Poder Púb1J.co que compreende o-ExccutJ.Vo, O Legúlat1Vêl'eOJudiciário. Ora, o parágrafo 3 9 adu:::. ã fJ.scalização pelo Congresso
Nacional. o que nos parece redundante com o controle do poder PúblJ.
co. Alén disso. a fiscalização supletiva pelas entJ.dades da socJ.ed~
de civJ.I não necesSJ.ta ser explJ.cltada no texto constitucJ.onal.poJ.s
a fJ.scalização pelo Congresso NaCJ.onal lhe permit.e, quando for o ca
50. ouvir a sociedade cJ.vJ.l. são notórios os múltipIds usos da ene;
gia nuclear eI:! segnentos da saúde, da agrJ.cultura e da J.ndústria. EI:! cada caso, bem como na geração de energJ.a elétrica, o Congresso N'acJ.onal poderá: escolher ll1divfdl1oS ou sociedade afJ.ns

Ao civil, ex-combatente da Segunda Guerra MundJ.al,
que tenha participado efetivamente em operaçÕes bé
licas da Força Expedicionária Brasileira, da Mari=nha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força do Exército, são assegurados os seguintes dJ.reitos~

JUSTIFICATIVA

l

l(]("

EMENDA MODIFICATIVA

CAPITULO II I - DAS fORCAS ARM~

JUSTIFICAÇÃO

§ 29

Propõe-se na ampllação dos benefIcios Já concedidos
Art 197 da atual Constituição.

~5'

Suprima-se do ,9'téprojeto o § 29 do Art.

;ri.

Esses benefícios .foram concedidos ao longo dos tet1pos e ' Já
estão consagrados nesses 42 anos de pós-guerra.

JUSTIFICAeXo

são nit.idamente diferenciadas as cat.egorias de servidores
públicos civis e militares.
Os estatutos e leis a que se subordinam são específJ.cos e.
voltados para atender as peculiaridades de cada UJD.
As condições de trabalho, com os militares se submetendo,
por exe:np10, a servirem em guarnições desprovidas de recursos e co11
forto, ao trabalho noturno, horas extras, fins de se:nana e feriados
sem que haJa a correspondente re:nuneração, são alguns fatos que be.'n
demonstram a diferença existente.
A fim de não se igualar o que é diferencJ.ado, tal parásr~
.fo deve ser suprimido.

pelo

Não é possível se equiparar os que realrnente estiveram
operações de combate e os que .ficaram. no Brasil COt.l. a mJ.ssão
vigilância e de.fesa do litoraL

de

f§Y~uw

•• c:••

__,

!ur.'.~I""

~Dq

'I°t'f

-Art g..:w - As atlVidades nucleares de qualquer natureza serão
controladas pelo Poder Público. assegurando-se a flSCal12ação suple
• tlVa pelas entldades representativas da sccledade CiVl1, na
form;
que dlspuser a lel".

EMENDA lPOl013-6
Constituinte

JOst SANTANA

JUSTIFICATIVA
~

j~

Dã • se nova redação ã 1etra a) do item I do Art
do CAP1.
TUlO 111 - DOS DIREITOS COLETIVOS DO TrTUlO II - DOS DIREITOS E LI
BERDADES FUNDAMENTAIS

·Art ~ - Ao civil. ex~combatente da segunda Guerra Mundial.
que tenha participado efetivamente em operações bel icas da Força E,!

P;~'''''------'

DF' OI I~1ETRll.

Dã-se nova redação ao caput do Art .~. nos segulntes termos:

•• C.i.""c:~ ...I•• ,.~,c:o., .....- - -

4*

I"10C~~çro

COMlssJl:o DE SIS1E"lATlZACM

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dã-se ~~a redacão ao Art }Bj, nos seguintes termos.

Constituinte

A nova redação dos J.ncisos 11 e IV , -que erehora se refira a
matéria Já legislada e consagrada, evita concessão de benefícios
paternalJ.stas.

('1

••C••~~'CO.'.IJO'.~': ••" . h - - - - - - - ,
COIHSSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA lPOl015-2

I:

TrTULO 11
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS
CAPITULO I I 1
DOS DIREITOS COLETIVOS

Hã necessidade de que a lei def1na. claramente, o alcance das
dlSposições constantes do caput do Art ~~ por forma a não se
ca
ractenzar o cerceamento das atlvldades nllcleares a serem
execut!
das, no amplo contexto do desenvolvlmento clentlflCo e tecnolõgicc •
que se busca para o pais de acordo com os obJetlvos estabeleCldos pe
10 poder Público.

I

-I

Por esta razão, configura-se como oportuno oferecer a presen
te emenda que resgu-arda a observâncla do princ;plo enunclado na pr~
posição, c:ondlClonando. no entanto. ã 1e1 ordlnârla. a flxação
d-;
dlSpOSitlVOS disclpllnares ...aS referldas atlvldades.

!

I
II
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• Assembléia Nacional ConstituJnte

EMENDA
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lPOl016-1 ."w·---------,I F;;~'~
If>,OC~NCIO DE OLlVEIP.A
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_
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tJ comssxo

I.

SISTEMATIZAÇÃO

mas sere as pretensas mudanças que só interessam a certas nlJ..norias.
A competência da Just2.ça Militar para Julgar os

1õTQ2;~mJ

~

contra a integridade territorial, a soberania do Estado ou ccncza
os poderes const:ttuídos não apareceu, pela primeira vez, na Const!
'tuição de 3-967, como lImitos pensam.
i'al competência Jã era hpl!
ca'tement.e reconhecida desde o tempo do Imperio, e foi explicitamel!,
te definida pela Le! n9 1.802, de 05 de Janeiro de 1953, em plena
v!gencia da Constituição Federal de 1946'.
Posteriorme.nte, outras
leis e decretos-leis aIDl?li.aram ou delimitaram a competêncJ..a e rig.2
rismo das penas. até a atual Lei n9 7.170, de 14 de dezembro
de
1963, lei bem mais benigna que todas as anteriores, embora haJa n~

_

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: AR.T 231

o Art

2~;~o p;i)téproJeto,

pa.ssa a ter a. seguinte redação:

'-z.t...":\"

Art.

§ ,.

Ja1.

EMENDA lPOl022·5

f'l

crimes

O Superior Tribunal Ml.litar compor-se-á de quinze
Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pelo Sen.!:,
do Federal, sendo três entre Oficiais-Generais da
ativa da MarJ.nha, quatro entre Oficiais-Generais
da ativa do Exército, três entre OficiaJ.s-GeneraJ-s
da ativa da Aeronáutica e cinco entre crvs,s ,

COMISSÃO DE

,EMENDA MODIFICATIVA ao
4[)~

FoJ.. substJ..tuida a palavra "concorrentemente" por "supleme
tarmente" consJ..derando-se que o arcabouço da legislação de proteção d
meio ambiente deve formar um ccnjunec homogêneo sob a égide legislati
va da União.
Por outro lado, a prevalência de "dispoSitivo mais severo"
entre os níveis de estabe1ecJ..Illento de restrições legais. pode levar ao
arbítrio de uma pequena comunidade, de modo a dJ..ficu1tar ou mesmo 1mpe
dir, a necessária conpatibi1ização entre a preservaçáo do neão a:'lbie
te e o desenvolvimento nacional.

CHRISTolThM CHUPhOU

JUSTIFICACÃO

,~I

A atual composição do superior Tribunal Militar é UJ\'Ia garantia da melhor aplicação da Justiça, não só pelo seu nümero.
ec-no
também pela sua fOrJi'lação Msta, em modelo de escabinato.
Isto tem permttido. até agora. além de celerJ.dade, um maior
cuidado por parte de seus Hinistros no exame dos pleitos submetJ..dos ã

J:S:~~~n:~~~:a~~

••"'lI/I.Nlni./lu••••'.. i.

COMI55JiO DE SISTEHATIZAC!O

m------------ 'lno/~unl.l«ç~.'.~1-:----~-------,
EMENDA MODIFICATIVA ao § l'? do art •
O §

~'1-

J.J'4.

19 do art.

..J31f

do ~proJeto. passa a ter a

seguinte

redação:

"Art.'p4 - ...
-§ 19 - A fesquisa, lavra ou exploração de minerios e

integrariam o Tribunal. se o não fizessem, continuariam a perceber seus venciIllentos do mais alto posto da hierarquia de ~ua xeepecUva Força, além de reduzir precisamente a representaçao da n.2

EMENDA lPOl017-9

INDC~NCIO DE

)

c:r;Fzn.• ~
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fIQbõ@

OLIVEIRA
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EMENDA MODIFICATIVA

J13,

DISPQSITJ:VO EHENDADO: ART

1. 0 \

O inciso IV do
te redação:

Art)J:3

INCISO IV

A supressão da previsão de autorização das popu.1ações
an
di.genas envolvidas se faz neceseâea a para compatibili~ar o texto
os princípios inerentes ao DJ.xeito Público Brasileiro. Já que _
ccn
forme se depreende do caput do artigo _ se exige o interesse nacaonaj,
e em sendo as terras ocupadas pelos indios bens da união, não tem se,!!
tido criar mais uma condr.cfonenee que não a aprovação pelo Congresso
NacJ..ona1.
4·~

Ademais. o Capítulo VIII - (art • ..431. e parágrafos)
estab~
lece que compete ã UniSo a prceecãc total dos indios e suas terras. e
que só pode ser executada através do COngresso Nacional, encarregaã!7
da proteção de outros direJ..tos previstos nesta ConstJ..tuiçâo.

.

Os crimes polit:.icos e as infrações penai::: praticadas em
ãetritrento de bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, eli
cluídas as contravenções e ressalvada a COMpetência da
Justiça Militar' e da JUS1:iça Eleitoral.

EMENDA lPOl020-9

[J

Foi retirado do texto origin<1~ a expressão nos contra a integridade territorial e soberania do Estado", urna vez que. taJ..s
exames senpr-e estiveram sob a tutela de JustJ..ça Nilitar. ilnplicitamente desde o tempo do IMpério e explicitarrente, a partir
da
Lei nO 1. 802, de OS de Janei.ro de 1953. em plena vigência da Con~
tituição Federal de 1946.
Assim sendo, a competência para Julgar tais crizres contra a
integridade territorial e a soberania do Estado deve contJ..nuar o:r.I
a Justiça Militar. em consonância com a destinação constitucional
das Forças Armadas.

.~Ui"""
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. EHENDA sUP!{SSS!VA

\

DJ..sposJ..tiva emendado.

,

:::r-

Art.·~

\

1:-

- suprJ..ma-se a aj.Inen "b" (lo anca se VIII, do a r t 4 Y
JUSTIFICATIVA
A

sup:res~ão sU'JerJ.c.:a é

JX!.

ccnvcnaenna tiendc em vasua haver dJ..sposJ..c;ão

a1rnea "b".

I

(;o~~ ~

.(. .~~Ni"li"-

u-.kb. .ta .,..,;~
&. ...A -..., ...eet- rk .,tt..~ d.e.

---,

EMENDA SUPRESSIVA

~

fi

......,

Jc .l\l..e...vt.tt>'":I

*Nâo se Justifica a defin.ição de 1:Im sistema nacional de
gerenciamento de recursos hídricos. com integração aos sistemas e!.
pecíficos das unidades da federação e na
forma prevJ..sta no inc.!
so I do artigo. se a eompetencia de legislar ficar adstrida
aos
recursos do patrirnônJ..o da União. Ademais é tradição do
Direito
ConstitucJ.onal e positJ,.vo Brasileiro (vide CÕdigo de Âguasl a
fi!
culdade privativa da Um,ão em legJ..slar sobre águas, e , ainda, CO!!
forme preVisão contida neste texto, 501"- a matéria (ver art. ~

:r32

EMENDA lPOl021-7
'~(
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EMENDA SUBSTITUTIVA

~tincJ..so I do art.i-go ~. do anteproJeto passa a ter a segui,!!.

O

te redação:

sf-

1)0, sendo inclUsive conflitantes
.1?ela cohissão de Sistematização.

COtn

O AnteprOJeto atrJ..bui aos Estados amplissJ..mo direJ..to

o artigo sugeridO e aprovado

águas. J..nconSl.stente

Militar li uma Justiça especializada t J..ntegra-

.:ia no Poder JUdicJ..ârJ.o, corno as demais Just:.J..ças do pais.
O alto conceJ..to na ap1J..cação JUI:'isdJ..ciotlal que granJeou

longo de seus 180 anos de profícua existêncJ..a, mormente nos J"l,2
tnent.os mais gre.ves da nacionalidade, é o llIaJ..or argu.. 'nento para que
.sua organização e competência não seJam m1:l~iladas en nOllle de Uma
renovação que todos deseJamos, J!'as no r:ai~ alto Sentido,
Rent)v~
010

ção no cenUdo de atualização e de ad~Ptação aos noVOS 'tempos

,

COl'l

6 regl.me de bens públJ..cos e prJ..vados

à natérJ..a.
conflJ.tante E2!!! ~ .!b

sobre
adot.2,

do )?elos demaJ..s dJ.sposJ..tivos pertJ..nentes

Q. ~ dJ..spositJ..vo ~

i!.

Que trata da proprJ..edade dos lagos e rJ..os pela UnJ..ão e

~ artJ.go

CO"T\

o art,!

90 50, que trata de reCUrsos hIdrJ.cos .lntegrados no patrJ.ll'ôn.to

da

UnJ.ão.
Por outro lado. o dispos,l.tl.VO conflJ.:ta com garant.la do
to da proprJ..edade, mantl.do no AnteprOJeto. pOJ..s Sl.mplesmente
nhece a eX1.stêncl.a das águas particulares.

I

r . r - - - - - - - - -__ tlno/'uIT"'C.;i.o--

I
I

~~§!!!!E~!!Y~

d.l.J:'c.:.

desc.2

M

EMENDA lPOl025-0

aE,

.

Na redação ):)roposta para ~';igO ..2<3"2 no_anteproJeto
não faz sentido a inclusão dos §!L.l9_e-29 da redaçao inicJ..al
!io
parecer da Comissão de organização dos Poderes e Sistema de Gove,;:

parãgrafo Onico. IV). Esses dJ..sposJ..tivos não condJ.ze:n COM a regr<:taon
tida na alínea g, do inciso I, do artigo 13, que pretende
garantir
o fornecimento de energJ.a elétrica na hipôtese de impossib~IJ..a.ade de
pagall'ento por parte do consumidor. Alé'Tl de conflitante tal dispositi_
vo pode representar sérJ.O risco ã lllanutenção de serv~ço adequado
p~
las cOncessJ..onãrias (art. 311, parágrafo tinico, V) pOJ..s o serv~ço de
energiôt elétrica ê prestado mediante encargos pesadissir.los que OMrél.ll
o concess.1onãl:"io~ Tanbém não se pode CO"llp4rar a essencialidade dos se
v;iços de ãgua, da qual depende a vida, e dos servicos de eSCl'oto.neces
sários à saúde, COm os serviços de energJ..a elétrica.

II
I

• Art • ...&2 - Incluem-se entre os bens dos Estados:
SJ.D1 como quaJ.squer correntes dãgua que neles tenham nascente e foz".

t"z,9

de energia eletrica sob ::cegime de concessão (Art. 49, XI, b) e garan.
te ao concesslonál:io a Justa re.."nuneração do seu capital (Art. 311

rr;;;;,"'-

C8IAR~.DIA

..

1 - os lagos em terrenos que lhes pertençam,

r

pod,!!.

JUSTIFICATIVA:

.1VI!-

.

JUS T

Art.;!_~..

o AnteproJeto prevê a exploração dos se.rviços públicos

-l'!'1l< - dl,

DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo +2

parãgrafo único. Esse foro especial se e:otenderã, nos
casos e:l>"preSsOl;; em lei. aos crimes contra <t defesa do Estado.

rJ.

do a:rt.,...1-3 elo anteprojeto passa a ter a

:l _ •••

Z,Zo-'iI

'l.'~

:r,

artig~

rã ser t'rivado dos serviços públicos de água e esgoto.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

substitua-se os §§ ]R' e.29' do Artigo ~ do anheproJeto
por um parágrafo único, que pa.ssa i:.er a sesu!ni:.e redação:

A al!nea r;; do inciso
seguinte redação:

r , do

"g) por absoluta. incapacidade de pagamento. ninguém

CE!RISTOVA..'l:

o.O

à alinea "g". do inciso

r!.

-t.u C

.., ..... li:cr~<h ~

tl.-J-O

-:-'T.""""_-'

Tlll.'.u~n... ~.----

.

' - " '.....

v-...t.;...:....

1,;;"""",.

~......-:t. .N.~+

tu.>Leo.A.-.:t:. &~u.,-,W7~eL\.<.e..~,t;.Ç.~

~. _a..~ ~ .. l t

I I ----

c;;

I

~...,:...~ ... ~~

O):SPOS:I'l':IVO E1-1!:NDADO: ARTIGO?, §§'-1.9-"é -29'

..u::.. . .

rrw"~;;;]

,....,C~:rr&1

ã União legislar sobre. o Uso dos

-Art. SO - compete
cursos hidrlcos, definindo:-

=---

t-2-'1

EMENDA SUBSTITUTIVA

,

COMISSAo DE SISTEMATIZACAo

~,~

~~:; ~

Ju~tiça

CRL

r=;;;'''--=:J

CHRISTOVAM CHIAA1iDIA

JUSTIFICACÃO

A

r.r

ror'L''''''-j

.

LU,)

-t, o~

Art

CllRISTOV>.'1 CHIJ\lU\DIA

semelhante no !\~t.

do jljI;t:eproJeto, passa a ter a segl.liE

Art. ,?J::3
];V -

I

EMENDA lPOl023-3

[!J -

JUSTI!'ICA'l':IVA:

Constituinte

A prevalecer o artl.go em causa, de modificação proposta,úcã
estabelecido o sistema de legislacão concorrente entre os
diferentes

aproveita:nentos dos potenciais de energia hJ..dráulica de que tr~
ta este artigo dependem da aprovação do Congresso Nacional. caso
a. ceec'",

bre classe dos advogados.

t:

o dispos~t~vo em causa agride o princípio federativo es eebe
lecido no Art. 19, cuja característica no campo lagislativo é a repar
tição da competência entre as diferentes entidades pollticas integran
tes do estado federal.

níveis da Federacão, de todo impróprio, no sistema federativo.ona vez
o seu exerclcío alÉm das razões acãma e>IpOStas, acarretará inevitáveis o:mflltos e;!
tre as entidades 1eSJ..ferantes

~z:l

niimexc de Ministros não leva, praticamente.

a qualquer economia material, uma vez que os Oficiais-Generais que

_

JUSTIFICATIVA:

Assim sendo. a competência para Julgar tais crimes contra a J.ntegridade terr3.torial e a soberania nacional não se origJ.nou pela ação discricJ..onãria dos governos após 1964, e sim por inposição hJ..sti5rica ben anterJ.or a esses governos.

da Repúbhca dentre cidadãos de notório saber Jurid.=.
co e idoneidade moral, sendo pelo menos, UIt\
dentre
Juizes-Auditores. \1ltI dentre representantes do Ministério J1üblico Militar e um dentre advogados com maa.s
de 10 anos de exereicio da profJ.ssão.

i'of""""'"

Art • .~g, que passa a ter a segw.nte redaçao'

"Art • .:1J5 - A União os Estados e os Municlpios ouvido o
der Legislativo, podem estabelecer. suplementarM.ente ,
restrições legais e adrnl.nistrativas visando a proteção
ambiental e a defesa dos reCUrsos naturais.

cessidade de sua atualização, para abranger apenas os crJ..tI'I.~s pro priament.e contra a defesa do Estado, elJ..llIinando aqueles de dific~l
configuração subJetiva4

Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente

STSTEMnTTZAcS;o

I

-

CHISTOV/L.lf CHIARADIA
COMISSAo DE SISTE.!1ATIZAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Artigo
O inciso VIII. Artigo

4~VP-

m

,

4"~

~

passa a ter a. seguinte. redação:

"Art.
Incumbe ao Poder Público:
/
4••• • ••••• 4•••••••••••• 4.44 ••••••• 4 •• ~. ~ •••• 44 ••••••• ~ ••• ~ •••
VIII - exigir, para a instalação de atividades

potencia1r.lent

causa.doras de degradação do meio ambJ..ente estuclo prévi
de iIll.pacto ambJ..enta1."
JUSTIFICATIVA:
SuprJ..Illiu-se a idéia ele avaliação do estudo de
ilt'pact,
ambiental em audiênr::ia p0t'ular. Assim, cOMpatibiliza_se este incisoCOj
o Art~go 416 .letra "b" e qua.lguer atividade p~tE.-nc~e.lnel"'te
causaàor~
de degra'3ação do meJ..o 'iUllbJ..ente terá. além do estudo prévio do inpact
ambiental. sua instalação subMetida à aprovação do Congresso ~acional

•

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP01026-8

l?rrr-------

'u.~.>ouo...lto/.UI ••• ,......,

_,

É de se lembrar, a prapósl. to, que a competenc1.a federal

não

dos eecvaçce de energl.a elétrl.ca, através ee sccaeeeee de

"kk..-~ • ~_.;,..,:nr ~

,.. ..p..;... _.,

EMENDA lP01028-4

- J1

.;t!iíl i.. ~~ JI, ~,_.I'jj"""",,.m.l'~~:
~

Ir

- .

~{ ~ 'i~

~

E

Dal porque, a sl.mples eprecaeçâe pelo Poder Leg1.s1atl.vo dos

1~

EMENDA lP01031-4

E
!~e~PA

c

o aw=t

Para sobr evavêncaa dos serviços públicos de energia
elêtrica c aanearr c nto ·básico.

à

absoluta ancapac í.dade de

ir.

EMENDA SUBTITUTIVA
Art~go

f'l

DE

=-

§ 39 - Q.Co~-u'.1'<St>

gceeecenee-ee nas Disposições 'l'1:ansitõrias o
-Art ••• O limite

se~uinte

dispositivo:

à contribuição dos óraãos e emcresas

x»,

ê

I

"c").

proJeto, torna-se imperioso acrescentar

que compete à União legislar sobre enercJa

ener91.a h1dráull.ca. O artigo

~

~as Disposiç~es TranSitóri~s-l'

considerando a situação l.ndividual de milhares de cidadãos que,
por
anos seguidos, contribuiram com planos de aposentadorl.a, na expecta
tiva dp percet-en"'" cC' cC":-respcnãentes beneficl.os. l'ião seria admiss.Lve~
agora. na antevéspera do gozo do beneficio, para mui tos des!Ocs
cida
dãos, trabalhadorés, que seus direl. tos fossem cassados ao arrepio
dai
tradiçã~,t.constitucional brasileira, inclusi!e do principio inscrito no
Artigo ~, XV, "c", do AnteproJeto.

de

EMENDA lP01032·2
EMENDA lP01030-6

petêncla dê Jlmão aou119 que representar Interesse nBC'!0nal.
dispOSições confl1 tam-se com o d1.sposl. tl.VO que se

(!l

pre

tende modl.f1Car que contém :t.nadequada restrl.ção ã competênc1a

crr------- . . . d_fuM'"i.f.IIO.CM'••

ia

da

nl'."~IT"IC.çia'

'l'ítulo IX, por:

caos,rep::a.~.::.

-Art.

Jf-

I

concedente dos servl.ços de energl.a elétrl.ca, preconl.%oado no
Jeto, representa Ulto retrocesso, Cjl:e no pas".iado s1gnl.!l.Cou

regula~l.dade

antepr2
se~vl.ços

un:Lfc.;:

e segurança desse l.rnportaote ser'aço de 1.ofra

trutura eCOr>omica.
somente a federa_l:LZação dos servJ.ços de

e~ner9J.a el~étrJ.ca.

PerfllJ.t~u

ampliação de central.s hidroelétrl.cas
t

grande porte, termonucleares,

~

férteis e fIssel.s, de l.nêústrl.as de

alto
deJ~

exploração ~r=

I
I
I

tos nucleares, bem como qual.squer proJetos

1
Vl.sa a presente emenda compat~b~ll.zar a redação da

letra

ytados das Reg1ôes Norte e Nordeste, cujos custos de energJ.a elét~.:. \

"b" do Art. 416 em questão, àquela dada à letra "a" do meSMO Artl.go

ca seriaM insuportável.s,

do AnteprOJeto.

&e

os sistemas elétrl.cos ae1Xdssem de

I

ser'

-I - um quinte denlre advogados, com mais de dez anos
de prática forense, e Membrós do Ministério público
Federal, com mais de cinco anos de exercício.

de

termoelétr.=:.

que causem :t.JlIpacto ambl.ental" ..

nacl.ona" prJ.ncl.palmente ef""

N~

cas, de USl.na de processamento de materl.al.S

I

a oferta ele energJ.a a custos

IV,

Dependem de prév:la autorização do Congresso

l.E

o

terr~tórJ.o

CapItulo

potencl.al polu:Ldor, e de depósJ.to de

de

País, estabelec1.do o Plane~amento global do sefar e a

AÍ~~

I

1934, perml.t.iu fosse uniforrn1.zada a frpclI.1ênc1.afelétrl.c a em todo

econômicos em todas as áreas do

rç;~;7;J

;~'t".,,,·,,,·
Dá-se ao inciso I do art. ~T~ do Anteprojeto da Comissão de Sistema
t1zação B seguinte ~edaç'ão:
-

e.!

pLantada pela Constl.tuJ.çao de 1946, com l:lase no Codl.go de Aguas

cional dos recursos dispon1.veJ.s.

--'

JUSTIFICATIVA

COino

à

SISTEMATIZACiKI....

b - os planos e programas para a :t.nstalação ou

preJuízos

incalculãvel.s ao desenvolvl.mento do País. A l.ntegraçáo dos
de energJ.a elétr1ca sob o camando da Unl.ão é indispensável

rr;~'~;'~

CIO CARVALHO

cional:

pela IlIultJ.pl:lcJ.dade de normas estaduaJ.s e federêl.J.S l.ncl.dl.ndo s.=. ;

bre um s:t.stema, cUJo gerenc:t.arnento restará l.mpraticável.

dade,

Substl.tul.r a redação da letra "b", Art.

é

conc~.=.

Por outro lado, a restrição quanto ao poder da União,

l:J

DISPOSITI'VO EMENDADO: Art.. /

que num horl.zonte de 5 anos, terá um únJ.co s:lstema, integrado, não

tad,:)

~

~:~

EMENDA SUBSTITUTIVA

é da nossa trac..2:.

são ,{ou ex.ecução), sob pena de estabelecer-se verdadel.ro

úii';;ã;]

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

çào constl.tucJ.one.l. Num país com sl.stemas reg:lonais ;1.nterll.gados,
possIvel fracionar a competêncl.~ legislatl.va e de outorga de

r;:;:~~

CRISTOVAM CHI1IR1\DIA

unlao 'na matér1a.
A redação suger~da está consoante com o Sl.stema adota cio pel,j
AnteporJeto e restabelece a s:t.ste,âtJ,ca vl.gente que

a;

nac1onal.

Por sua vez o parágrafo Ún~co, do artl.go 45, dJ,z que constitUi

Ta~s

Ainda, se a norma constitucional deixar
sabiamente
de fixar a forma i1J.mitada, ou limitada, estará atribuindo ao' legisla
dor ordinãr~o a taref;a. de ver:Lficar da conveniência conJuntural
sua adoção.

I

No a,!

estabelece que o arrove1tamento nos

potenCial.S de energJ,a hl.dráull.ca será feito no 1.nteresse

,

A compatibilização necessária ao desenvolvimento das
atividades nucleares pode ser atendida (custo social) pela participo!
ção suplementar da União, garantindo compensação Justa às
eventuais
vitimas de acidentes nucleares, nos casos em que o valor indenizatório
necessitar de inlplementação. Aliás, esse principio encontra-se consa
grado na legislação reguladora dos seguros privados pelo qual a Unli.;
assume o risco nos danos catastróficos. A catástrofe, em seus
resul
tados deve ter trataJ:Iento, independentemente de sua causa, de
modo
satisfatório aos interesses da comunidade por ela atingida.

o dispositivo acima sugerido. Tal providencia se impoe prl.nCipalnlente

~

não

n;

1'.::3,

XI - •••

ferl.do artl.go

(.~-

Quanto ã supressão da expressão: "vedando-se qual
quer l:1.nu.taçáo relati.va aos veücres indenizatório" ela se Justifica
por constituir um sério çr-avene , af nâa que err potenc~al. ;, cconcerue
ativl.dade nuclear, ao deixar em aberto o valor indenizatório Por outro lado, o princípio da responsabill.dade
sem culpa, ou objetivo.- I
Já é consagrado no direito brasileiro (lei n9 6.453/77), onde o opera.
dor da i.nstalação nuclear responde sempre obJet.ivamente, isto
me;
mo sem culpa e é obrigado ã realização do seguro compatlvel com a
tiureaa e o grau de risco de sua instalaçáo (lei n9 6.453/77).
-

o ImteproJeto estabelece como direitos individuais, o dir~.!
to adquirido, a coisa Julgada e o ato )uridicoperfeito, que não
Pf:
dem ser preJudicados por novidades normativas supervenientes
(Art.

fi - Compete ã Un~ão

tig0 312 estabelece a proprl.edaoe da União sobre os potenCl.aiS

'O

lei" tem em vista regular essa fJ.scalização que na Constituição
pode ser detalhada quer quanto as entidades representadas, quer
;1 forma de sua realização.

est,!

regras do Artigo :J,~O e seu parágrafo único, que impôem limitação gen,ª!
rica e que por isso mesmo incide na prol.bição da ofensa aos dl.reitos
adquiridos. Para compatibill.zar a manutenção do disposto no
Artigo
366 e seu parágrafo êmcc cl.tados, com o Artigo
xv, "c", do Ante

re

l'col~~

o acréscimo da expressão "na forma especificada na

JUSTIFICATIVA:

do anteproJeto passe.

x~, do

Na.eW"..ce!k

,..,..:~~" "" o{,.JI"''t.. ....&;. ~~ "

.clla'.~""IC.;;:.---_---_----,

JUSTIFICATIVA:

a ter a segu:Lnte redação:

O AnteprOJeto estabelece, na aliena "d", l.nCiSO

_A.~.k~...J,.=_"j.oA,fo;';'_~~....Q
\-lA': co.,t,......-1....<:R.c.o.. 1l0JlC> {.........,. rCl\..Cl,..{r'-tA"

~

SITEMATIZAÇ~O

A essa disposJ.ção const.~t.ucional do Ant.epro)eto se opõem .,5

JUSTU"ICA'I'IVA:

i,!!

EMENDA ADITIVA

13,

b - Os aervrços e J.nstalações de energl.a elétrica de

egl.1!flt:.e !ill;kçã:;;j:

As atividades nucleares de qualquer natureza serão
controladas pelo Poder Público, assegurando-se
a

§ 2.

,.C••• tC/C.M'.. lo/.ulcaM'.llo,
COMISS~O

s<r
!;Jí

qualquer orl.gem ou natureza.

11I -

responsabilidade por danos nucleares
depende da exrseêncaa de culpa.

CHIS'l'OVAM CHIARADIA

=

___,

~

-

§ 19 - A

rç~"""'1

A alínea "b", do anc í sc XI do art.

Il~-:-,( ~

jl.{t......

117 e SEU § h' do anteprojeto. passem a t r a

EMENDA lP01029-2

(lW'ü'-m]

••"'C.C;:O,

VI_'bo

fiscalização supletiva pelas entidades represent.,ê;
tivas da sociedade cl.vil, na forma especificada em
lei.

pagamento

deverá ser comprovada c não s ampLesment;c a Legada ou presunãda ,

tais ao cus~t&tO de planos, de previdência suplementar imposto P!
lo Artigo .366 e seu parágrafo Onico, não se aplica aos atuais be:
neficiã1:ios. cUJos direitos serão regidos pelos planos em viqor
na data da oromulqação desta Constituição".

r.r----------.UTOf.~

~&.....C:V'\Jl :':r~;~CiÃo Co.tI

't>

",Art.

I

CHRISTOVAM CHIARADIA
... U.. 'ofCO MtI.hf.lIICCM' .. lo

~

SISTEMATlZAC~O

BISPSSI'l'IUO iflialBitB6. artie:gu olHo

JUSTIFICAÇÁO

Além do aaã,e , no caso da real:Lzaçáo de gr<mdes obras púb1i r
cas, não está em causa matéria de ordem politica, mas pz-Lnc Lpa jmerrt e I
econômica e técnica, não restrita a questâo meramente local. mas
de
interêsse nacaonaâ

COMISSÃO DE SIS'I'E!"'.ATl1i\ÇÃO

DE

E!=;:15eB5~'F~~1..:L:J.o:zx ~ ~~ k~, e-.. "" 4~~:

energia efétrJ.ca.

'fluência se esprf'i:n.ã por enormes regiões do pais, como, na hipótese;
de centrais elétrJ.cas. O produto dessas usinas acabará por ating1.r S"S
se todo o Pais, no sistema elétrico interligado. Ora, a prática plel.~
citária, se adotada, acarretará consideráveis atra~os aos
progra.........s t"
de desenvolvimento nacionais e regionais, poa.s , mUl.tas vezes,
t<'1
1
discussáo envolverá, de maneira emocional grande parcela da populaç,~ol

EMENDA lP01027-6

,.I...'Cf.. M'.. 1a'"uICCM'.. iC
COMISS~o

m..n&uém poderá ser pr avadc dos servaços pub tacos de água, esgoto

econômica.
Haverá cz-anêe número de empreendilnentos onde a área de

cmUSTOVA.'l. CHIARADIA

.

g) comprovada absoluta dncapacadadc Ode pagamento

Mas, me sn-c que se êes ccns ader-as se tal tradição, é CO'1Wnic.:!
te no caso, levar em consideração outros fatores de ~dem prãt~ca
€.

"Art.

do ant.eproj e to ,

•• ,.".

I -

Isso porque a prática plebiscitária, própria do exerdcio~da
democracia direta, não constitu~ tradição nas const1tuições br<1silei
ras, haJa vista, que, presentemente, só é prev~sta sua adoção na form.=
ção de novos Iruncipios (vide art. 14 da CF vigente).

.DISPOSITIVO EMENDADO:

I~

't!,

redação:

Art~ ~

Na hipótese, no conflito das normas ecama J.ndicadas I
opti!.
mos pela troca da expressão "~~scitária"prev~sta na pr,!
meira delas pela "prévia aprovação do Congresso Nac1.onal"
estabel~
cida na última.

r.r

planos e programas desses empz-eeridamentic s como um todo se rc.a

!.

A letra;, do inc:t.$~ 11 do Art.
~eguinte

~1?ro'eto&.~'

E

12

DISPOSITivO' E"'E~Do\DO: ARTIGO ZS, ~INCJSO I.

ObJetiva a presente emenda .co~a bili~r
matérJ.B contida
%cfc_iflo Inciso 111 do art. 4 com o a soosto na letra "b" do

410 dQ

~

prático e o resultado. aaese posJ.tl.VO para a Nação.
EMENDA M03IFICtTIVA

passa a ter a

Art.

que

poderá tornar, até inoportunas tal.S obras •

'Ulb'.\I''''lCfCh'

JUSTIFICATIVA-

6-bOLa

outras

xeeacnef., para a sua aprovação, será demorado e desgastante, o

CONSTITU,NTE OLOUR!CO PIlHO

~

-111 - Autorizar ou realizar empreendimentos ou desenvolver
atividades Que reoresentem riscos ã vida humana .. ao
equilibrio
ecológico ou ao meio mnbiente ou que J.1llporte em alteração no pa
trimõnio histórico e na paisagem sem prévia aprovação do COngres
so Nacional·."
-

no

implantados, tal.S como, ceneeaae elétr~cas, s:lderúrgl.cas e

J.ndústrl.as de grande porte e cuj c exame, caso a caso, pelo Congresso

5A

Dispas!t1vo emendado: ArtJ.go lt6

..o InciSO

expre2.
d1.SpOSi

ti.c ccnst.a tuc aonaâ ,
Isso porque. com o emergente deaenvo tvamenec do PaIs, uma
pleiade numerosa de novos empneendamentioe serão,
inevitavel~ente,

sl.gnifl.ca qualquer restr:t.ção à partJ.c:t.pação dos Estados na explora:;do

fW/~fu;J

mista sob controle estadual, como ocorre at.ualmente.
EMENDA SUBSTITUTIVA

Assim a aneerçâc, também, na aludl.da letra "b" da
são "Planos e Programas" s as cersaca ae a l.dé~a eontn da nesse

um eervaçc públ:lcO federal.

fG;~"~

CRI5T01'AM CUUpllDT!l

P, presente proposta objetiva harmonhar esse di~posi
tivo, u1!!.tsua parte final. co~ "~.f norma do inciso sequinte (inciso 1~

e art. 2>11) e a sua do art. 23"8.
E que. para o acesso dos juizes FederaJ.s
aos Trib..J
nais Regiona~s ficOLl estabelecido um interstic~o de cinco anos
n;
carreira, enquanto que para os membros do Ministério Publico fed~rcl
(Procurador de República) esse mesmo intersticio estava previsto co
mo de dez anos. Pretende-se aqui igualá-lo..
2$4
A d~sposição aqui proposta vai ao encontro da regra
do Srt. 23'S, que consagra a paridade entre membros do Mlnist':rio pú
blico e da m<lgislratura, que eslava desrespeitada por esse tratame;;
to discrim.lnatõrio.
~'u!:Ufjca-se, por fin, cs!õc tr;:;tamenlo especial
c
igualitário para juí:res c membros do Hinhtérico rútllico pelo fatu
de Que o ingresso em ambas as carreiras se clt ntr'"
que exige li anD~ de prática de advoeôl ia.

'é~

de

concurso'l
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EMENDA lPOl033-1

EMENDA lPOl037·3

f'J

tJCO·.fT.

A:"~TO'110

=--_~

..'".

CAt>:.OS "'L"lDES TIL'-'11:.

"""m"...."

--,

dil;ão nencionada), alfl;rtando aos senhores constituintes no sentido de que a proPosta submetiCla a esf!.~ xese-eaêr a, cono redil]ida, •
desservirá o Julgane.nto ueeeas questões agrárias, ao invés
de

f!lõY'oM

CD:IlS5ÃO DI'; SISTI:!1Jl.TIZlI.l"'1;,o

.,,-

Faculdade de Direito da Universidade de são Paulo (na primeira e-

fC';;~=:J

r.r

agit.i::á-las •

~lITOUV$T"'<~;;:~

A criac"'ão da .1ustiça Agrária

t l{ ~

EUEllDA SlíPRESSIVA

lqb

EHC11Dl~ ADITÍVA

DISPOSITIVO E!1EIlDADO - § 19 do art. ~

rá o tr~t.ãor_rural--a des::ócar-se para as CA:,itais. 1> !"ro~sta

DISPOSITIVO E!.fI:HnADO - Parâ'Jrafo único do a r t /

é que os Jui.:!:es eseerucas pcs aa-t estaLloccr Varas
=-,oss.tr:., estrutura para boa
cacnaãa,

12UO j;;;

.qG

Acrescentar ao ç 19' do art. ;}!lO após ",r~
postas orça'1.entãrias pró:,n.as", a locução "c lJlo!:;.a~~"
ficando se"! zeear-c o nais que se co .... tér. nesse cis-'?s~
tive.

trará

sêrucs o!.rstácll~oS ao hc-aen i!o canpc , 0..1alqu~!" cit'erqê'ida obriga-

lR.J,1prinir a parte final do parã.grafo úni

~restação

es~ciali::adas,

dos sec-ví çcs Jur!sdi-

CO" do art • .2-l}!~ "assegurand.o-Ihes a lei reTiúneração

igual em toco o território nacional".

EMENDA lPOl040-3

[!J

Consti tuinte HILSO,1

5;';;;'=:J

l~R'1'mS

l:ai7;'m/
Seria situação de evidente inJustiça re"

A ~lena. sinatn.a entre a disci!,lina da natJistratura e õc ni.,1.stério ~úblico, c.,"'ati'2a::'!.a nos az-t s , g"i":V, E' r
3Q"do art. ~ da prooosta en evane , não nernite uaa tal de;ilJ...<l:l.ãaee , !acultando-sc a essa ültina lnstitu).{"ào a elabora,?ão de orl"',!
r-entoe "globais", sen conferir idêntica faculdade ã pri""ira
A equiparl}<;' ão, obJetivada nesta n-aenõe ,
co:watib:n1.~a -

restabelece essa igualdade, a titulo de na"'li!esta
ç-ao co-i os d::.s~sitJ.vos raenca.onadca , :;

miner-ar iguaL':lante auxiliares da Justic:a de regJ.ôes inteira'ic~tc

distintas. UJ:l escrevente de una distante co-re rca do i'1terior nâc
pode xeceb er iclfêntica rencnerecâc ã do escrevente da ci.dace, ::",or
exemplo, do Rio de Janeiro. há, extrenando esstls situações, di::e ..
.renças nanifestas de necessidade do assalariado e de possLbilidae:~

Inclua-se nos CapItulos inê.icaC!os
tes das locuc;ões "Do Legislativo", "Do

do prestador aeseee salários.
A idéia de UMa igualdade absoluta, .naee-

cutIvo" e "00 Judiciário", a pa Lavz-a !'O~:::.

~Qé~!r!f~~!Y~

EMENDA lPOl038-1
CO-'STITu:wn: A'\TOrJIl) CM.LOS

'1I:'::n:s

!

Ceno estão =edigic:os os tItulos eae-ieados, por 1nt.:r::>=etação s1ste..,ãtjC3, J~ídica e logic~e~te, "'X!l'
a':irnar-se que fo!"an alçacas ã condIção ee !'OO!:R outras i"1sti ~l..Í- [
çoes que C;aJ:h'l=a~ eee earenec cO'"lstit.ucio"1a!., a s aaee : ~.;!~e:-sr;:.-:'ê. I
Pública e !:inisté!"io Público.
-

tr!;~"OO-:-J

TPk"tt:

Er-lENOA SUPRES"iIVA

o d.1.sposJ.tJ.vc: cuje supressão é proposta fJ.xa IJ.m1te de pat'hs orgaos e enpreee s estataJ.S no cus ce ac dos planos
cipac a o
de prev1dencJ.a das enc a.daâe s fechadas, Dor eles patrocinadas
estabelecendo a par1dade na con~rJ,buid;.õ de enpregadcs e e r- :
pregadores, estendendo a regra a prev.1dênc:z.a parlamentar.

Acrescente-se, ademaJ.s, que da mane1ra corno foi red1g1do
o
texto atinge instJ.tuição de indJ.scutiveJ.S propõsJ.tos soc~aJ.s
que J.ntegralJ.zam beneficJ.Os securJ.tãrios, contemplar- Clranc.<:~

;~s:adi~::i~~;e~J.~::~n~~~~~m~~~~a~~~~5m~~~e:~~~~~~~

dé

empr~

91'

EMENDA lPOl041-1
lD
h"I!'son

um preceJ.to de n<l.nJ.festa ll~adequaçii:o numa ConstJ.tulçào Feàer3l. A rc:comendação, dJ.tada no seJ.o de uma l.'ssembléJ.a Federal, por um
deputa
do de 1ncQ<Í\.cl prestí-gJ.o, apro\,do nt ...,a ConJ.s~ão Tc!!õ~t.1ca, há c(' ~:

EMENDA lPOl035-7

contrar eco na lecJ1.s1ação ord1nárHI NeM corno redJ.9 1c o pCnl"rHI
r>"'r~
prece:lto ser mant:do. t que o processo não pode começar pela sentença,

..,

....."

-----,

®õMf]

Co!USShO DE SISTE!1J..TIZA~O

m----------- ...."...."....-----------,
EHEHtlh SU?RESSIVA/BOOIFICATIVA

DISPOSITIVO tMEIIDADO: ArtJ.go 19
Supr:1rna-se do anteproJeto:
a) a palavra "um" antes de"Estado"; e
a locução "de Direito· depois da palavra

I
I

b)

decocrátJ.co.

A palavra "um" e a locução "de Direito· são r~:::'t...."1

suhcr;c"dbrl~~o ãõ;:cõ~t~ãd~~~;'~~~J.S ...:. proc"ssCI, a.l.guns at.é con .. t.lt.u-

COIUSSÃO D!: SIS?EltATIZAÇiio

5;~K-:-J

M.r.RTINS

r b - - - - - - .....~"'...,. M

FJ.ca evidente, pela leJ.tl1ra da JustJ.!J.catJ.va da Errenda
n!:' 3C~0040-4, que o nobre Deputado BODJ.fácio de Andrada tJ.nha
aprg
sentado e fez aprovar na COI'lJ.ssão Tell'át3.ca respect1.va, o
louvável
obJetJ.vo de conbat~r a "moI:"os3.dade da Justiça", COl'1 3.ntegral
razão
apontada Cono da "maJ.or gravJ.dade para o equ3..1íbrJ.o e a paz socJ.al".
o chspos:Lt:LVO decorrente daquela proposta, é de se reconhecer, aquela generosa advertêncJ.a do 3..lustre parlamentar alcança seu
escopo,
de reconendação ao lpgJ.slador comum, no sentJ.do de apressar os procg
d:Lmentos jud1cJ.a1s. Não se pode, no entAnto, a esse título,
manter

;~ea J~~~~:~~~ã~ ~;~~:.~~~~d:d;e~~l~~~~~~~~~ ~: ~~~5~~~~oS éab~

•• c••• "'IC ...... lo/'~.'o..... iO,

ao art. t

E, mesmo com aprovação desta Emenda, que tem por fJ.nalJ.dade ·supr.lmJ.r

Não é dema1S 1e'"'brar q,;e na manutenção da prev1dênc1a complementar prhada, hOJe Ji!. com ma1~ de 6 mJ.lhões ae trabaH.ll.":ores e dependentes associados, nao é equ:ltativo IJ.n:ltá-la apenas c de forr-.1 chfLr('"lCl~l para ag.Jch.s lJ.gacLJs ~LJ S .... or FublJ.co. _ O I:sta~o e suas empresas possuem a mesma necess:!.êaêe"'~
rctençao do.:! milo de obra espccIalJ.zaall que o Setor ?rl\aCO
~

I

A éene-ane...ão é civprsa, nece seer-a a-san:e, porque as qualifJ.cações concezner-t.cs ao r·J.nJ..stérJ.o !'L.!>~:'C"'l cC!. acrc-iecea e ":w':ica não se J.nse:.-e"1 COõCl -eeorcs est.i'-:aic;. ~isc;o
deco:t":-e o t:e~eituoso c·v::uaêra..,ento no Cn:",ítulo IV.

I q'7

DISPOSITIVO EMENDADO
- § 2!!

A!ém de const.1.tuir tl"atér.1.a cUJo tratamento extrapola aos pr.1.n
C1pJ.O que devem J.nformar o texto constJ.tucJ.onal, Já se encon'=
tra ela d!sC1plJ.nada tanto pela LeJ. 6.435, de 15.07.77, e seu
regulamen ..o, Decreto n" 81.240 de 2D.01.78, quanto pelo Decre
to ni;' 93.5~7, de 21.11.86, em vJ.as de ser alterado por 1n1c1
;;~~~J.e~/~~1~1~r~~~~~.ExecutJ.vo vJ.sando a aperfe1çoar os dJ."!

I

e "Judiciário" para distinguir esses ôr'Jãos das insHtui"'õcs e'it3.
tais que n50 -os auen essa qualidade.
' -

dc:

!'J
f'J

l:a con~or"'1iC!a:::e cn '!uc> clis:>Õe o
art.
47 do a.,te:,roJeto são i'oC:eres tla União, eêo-sc-cnec, o Le':!is!ativo, o Executivo e O Judiciário. Há necessidade, portanto, de SI:!
acrescentar o vocãbulo "noder" antes de "le'!islativo". "evecutivo.

~.~

JUSTIFICAC1i.O

,

I

COMISSÂO DE SISTEMATIZACAo

?GO

.
!

nática, inspirada en Platão, ten conduzido a un indeJseãvel r1"c; virtua"'lertCl te<;;aa ~r~ocupação constante dCl xc-icn ncõernc , voltado
para una visiio neã s hunane da eocãeôade , l\ r:'resente erumdn obJetiva ~u:>rinir essa regra de igualdade asaãm inJusta.

~uprJ.rna-se 0_ artago ~ seu parágrafo
unico da Seçao lI, 6p.i:t~lo r r , do Ante
proJeto da ConstituJ.cão.
-

an

~xe~

ciantes no texto.

Drr:noA SUPRESSIVA
c"2.0 '(
DISPOSITIVO r;ttI:UOADO - Inciso IV do art ......~

EMENDA lPOl039-0

V1
art.~,

SDprinir, no inciso IV do
rênc::ia a "Justiça !tilitar".

CO\STITunT!. I.NT01UO CARLa!) MLl\DLS TliA,'JE

a refe-

r . r - - - - - - - ...·"M"•••.•,-----~-___,

A ressalva é contraditória co., a siste...,ãtica da pro:?Qsta, una vez que a Justiça nilitar, cono pravist, não
Mais terá conpetência para o julganento dos crines politicos.
A
ser nantida, poderá enseJar equívocos, sugerindo ao legislador comUh

e ao intér~rcte a subsistêncJ.a desaa c0"1petênc1c!' que se

está

refornulando.

EMENDA lPOl036-5 '"'..~_~
!'J ~CW.nõ".<I:'E Qr"n:IV'C em_\L'I rAn~",",

f!l

'.l•••'~IC.~

,.V

~

-r,I»11d

lo

<'L )

/97-

-m

Bupr!nJ-se do anteprojeto o artigo lni!caéo.

2/1

e- art.

~,

incisos

JUm'IFICA'I'IVA :
A supressão pr0l3.0sto.

lS'f

2.{{

art.

~

telUio em t'tsta
eta. O Estado,

5pri1!l1r o 1nciso VIII do art. 3<Si e
incisos e aHneas

3
1;

'2.

Suprinir o § 29 do art • .J2r7

o referido dispositivo .!'adece de finalidade. o procedinento invcstigat:ôrl0 só vai interessar ao ltinis"tério Público quando conclurdo, se:=,vlndo de base para eventual 05erecJ.Tlento de deniincia. A conunica~ão relahva ã Instaurac;ão
de
procedinento investigntór::Lo poderá SClr enviada ao Juí:=o que, co.,o
Corregedor Perl':lilnente da 'Polícia Juc.iciãria a~reclarã da lcga2J.c..=.
de de tais proceülnentos.

ret1w""~a.nte

a a!trn:Jção e:rpress:J do prLnc(;;t:. Por o::. lado a eltmtn'Jc50 do ~rttgD , sem alterar o esp(rUo do antevrojeto"é cOlrtJXlt(rel COlll a necesstdade de
tro

en,:ru.p:zreTlto

especiali:l:adas, inclusive itinerantes, en questões
agrárias definidas en lei con;Jl,enentar.

do te::to;

EMENDA lPOl043-8

A criação de JUstica Agrãria ê êlS.,irac"'ào
de an.'llao ca.,a~"ins da po::,ulacfio. rnnu..c10, a'in?Osicão aos ~sta~os
de nais un Tribunal, COIJ elevados custos decorrentes, inclusive da
criação de novos cargos e de servJ.ços auxiliares, mostra-se desnecessáda e inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Justiça Contm, atendidas suas peculiaridades. 11ão se trata de ElJCnda
que dificultarã a an;>l1a.ção e In,lanta,:"ão da rt:!forna a'Jr5ria. Idiin
tica su,estão ~ai apresentada na Sl.lbcontissão do "Pod(!r Judiciãrioe do Jl1nistéritt Público:! pelo de:mtado Poberto 1"reite do
per;
'!'-':-='::' q.m ali -:c.JC o nl? 3c-ô13/-l). t,.ne."1 de pro:'losta de tendência radicalncnte esquerdista, tanto que outras tanbén idênt1cas
foran oferecidas ã mesma SuLconiss5o pelos Deputados José carlos
Grddo (Pl1Dnl, Bllnio Martins (PJ1DB) e paes Landim (PFL1. corno declarado nos jornais "o Estado de são ~aulo" (ed. de 27/6/67)
"Folha de Sç-ao Paulo" em recente edit:.orial.
Aplauso nereceu essa proposta
Pro:. paulo Guilherne de AlDeida, docente de Direito Agrário

do
da

se just1.11.ca ple7U"'ente I
que. por razoes aDotas, er: too.:J J>.:ilOOro é por ltna.1tdJde D'róprto, o r.eto de re:J-

l1zacão dos l.nteresses colettliOs, razão pormA, torna-se'

~3conseqnênCia, acrescentar un pará grafo ao art. ~, con a seguinte redação _
§
- Serão ainda criados, nos Tribunais e Juizes
cOl:lpetentes, estaduais ou federais, cãnaras e Varas

(Dõ;j~h?J

COlJISSÃO DI: 515:'1:lUl.TI2Jl.ÇÃO

E'JmIDA SUPRJ:GSIVA
DISPOSITIVO I:f:.iEUDADO - § 2,.. do art. ~

tJ?~'''''~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EJCIIDADO - inciso VIII do art.
e "'lineas

.....

f:J

Constttutnte

(:J

Comtssão de 8tsi~;;;i'iz~ç~õ..~......
EJlENDA

lJLSON lJA,?l']SS

-"

r:TPlp,,,<\'J"'------'
. ~.LI';> _ J

I

ffi!~~

S'JPRESSIVA

Dtspostt1,'oo emendado

C1.]Xlts.,

depo1.s da

I

SUprtma...se a locução -sôo os prtn JUà'tctárto, do texto do artt -

JY.11aur~

go e1'!endado •

JUSTIFICATIVA:
A supressio d::z loGueio refertd'J, é
necesdrt':Z , tendo em l:Itsta no ststel'Ul da trtp::zrttf;âo dos
Po:eres do Est::ldo, os úntcos órJ]io!S d.J so?;le":mt.J n'Jct2.
ml si, O f:::ecutf.Do, ze,tslatt1Jo e JUtiíotdrto. C!)m ele!:..
t!:l, a ress:zlrY.l c::mtt:i:l no t~;to n-io se Justili~J.,p')r:r"",J.!l
to s1 extstePl três e únicos Pojeres.

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lPOl044·6

1:

~

Constttutnte Ftlso,;U-MJrttns
Cor'l€ssào de

cJ

.

d)~:.

.

EMENDA lPOl053·5

ftl

e) assegurada a liberdade de irn:?rensa era qualquer eeae de comunicação;

si~i~;:;~;t~";~~·"b

EJ'ENDA SUPRESSIVA
DtSposttDo enenaoâo : ar!. sg •

Constituinte UILSO'l

rr;.~~~e~

''I~'Cl"!'r'lS

......... '.O .... lof.olu. . . iIt

CO~fISS~O

fl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

_,

r;,------------fU1.1.~"'.IC&Ci.:

e 117.

--,

cç;";.~

SIS"!'ElV.'!'P:1\.ç~O

In:

"''''...."...,.-=---------,
"\ Z, 1('1.1/:.<. \-o

EllElmA SUPRI:SSIVA

~5~

DISPOSITIVO SUPRIUIDO - A ft.

J1'

~,11l.11

J0l,

inciso XII, letra

·e-

A inclusão visa ecccoãar o disposto anterior:lentc no

Suprf,1P.:l-se do onteproieto

o arttgo

o

artigo 405, cujo "caput" foi suprimido. objetivando a:>er=eicoar

tnstooao ;

texto ccnaet eucrcnat , concentrando os "rinc!pios aerais e-i sva nar
te adequada ,
P

•

Suprinir a al!nea
art. ;!-3[t...

I

-

-e-

do inciso XII r.!o

JUSTIFICATIVA:

EMENDA lPOl049·7

A sopress;o proposto se justlll ca, tendo eM meta que
trpttot

arttgo é

G

~~nt.f'est(lM.er.te

!:J

ãtscur -

tcrente

,

cor.ttd::

estd

EMENDA lPOl045-4

no

roJo

do

antetro jeto

r!l;;~;; P,rtlns

.~~----,-.,;;;;:-

Justifica-se a su::,ressão portIue c s1stieaa JurIeica brasileiro não conteil?la o instituto do e"(!lio. :;1eS

,

) pr:Ptii1'~

"l!Jr,--;:Com=lc::sc::So:':o:-d:>e:<;Sl";iemã'fizà'fãô···.. ~

I rrw~~JPJ

rtsson

const: tul.te

r.r

EIIENDA PODIFICAJ'IVA.
Dtsposttloo e~.endado :

-.

PiT'tlns

I!J

Constl tulnte

supérfluo, a.ié", do que ,a tdéta nele oontíoa "

sluo e

Dtspost tt t'o emend:zdo : art. õ g •

~

~iFlõtes~ .!it;!'uraea no dis;'sitivo -sc-rctc-raêo , I~õe-se a s a-c-e s -

13jf1:!';<l-->

são.

Dar nODJ redação ao texto,
e1'i
hOrr'.enaDel7l a boa técntaa leJt,sl:JUtJ=t,
ftc:r.nd'J o etsiosttt»: redtotêo asstn:

1In.,.~""ICA~h

EPENDA SUPRESSIVA

sa ~oma, não terão as representações di::,lo~ãticas e ce-rsuãaees de
Brasil possihilidade de prestar assistência aos brasileiros,
na

"/Z,"'J!t"'.

G!!--

EMENDA lPOl054·3

!ti

• A 1et aeJtntrá os cri-es âe

....

r.r

atentados aos dtret tos e 1t1ier.:!ades tndt17tdu=tts e os C~ discrt~trj.').t5'J metal
e dtnica, ObSerD:ldas o t r.::z!ta.'1.Ç!lbtltdade e t mprescr t t i bt l1.d:Jde «,

Sllprl,;;:,m-se do anteprojeto os trctsos
1, 11, III,IVe V, do arttgo retertso,

I

tJ·
r.r

COnstHu!nte '>tLSOll '
••I
Co.'iISSÃO DE

RTI"S
,

h/l .. C~ ....IJo

SIST~1A':IZAÇ1\O

1Ul.''''"r.... .;k

5'1 ç;n;r I

Emenda ADITIVA
Dispositivo etlendado: Artigo..;4,

--,

";1:.'1

~tra

·x·

JUSTIFICA çÃO
JUSTIFICATIVA

A e.rclusio
p,Mru"'ente

"OS
vat s

dos

tnctsos atont iâas,

W'

Inclua-se na letra "x· I inciso XIX, do artigo -t9"', a

A pr,p.,;s:a -:elT P'Jr otjett:o a
ad:?quaçio do texto d té~ntca leQtslattin :

ti

Just1.1tcáDel, tendo em Dts't:l ql.e os atspostt; -

locução "e desporto" I passando a ter a seguinte redação:

s;'(

Art. '"4"9'" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XIX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

são

absoluta....iente âteourstoos e su;>tr./luos. Alé...,. co
as tcetos r;etc:do:1as pelo texto estiio c~r;::tdJS '

I

x) - normas gerais sobre saúde e desporto: e

no esptrtt» do projeto. COl': eietto, a S'....;i1"essi:; mo alie rard, er" n::'::r. I a subst:ir,.~ta do anteprojeto.

EMENDA lPOl046·2

l:J

..".

-,

Constituinte Wilson Martins
•••••••O/•• W,UJ.'lw ••••,nJ.

-,

~

CQHISSliQ Df 'l5TEf::ATI ZArli0
r ; , - - - - - - - - - - - - l t l l..'....l."<I;.~i..------

A eeende visa enxugar o texto, concentrando a eeeoe- •

fl3;;~;'=:J

r.r

lUtO/.ut'''IU;••

tência da União na parte mais a:)~.,riac1a da constit...ir-ão. ;.d-=,,:ais, I
hão I

__,

ões-ieeeesêcr.a a adjetivação de des~rto ,rofissional e enador-

f§!i~~

profissional) que consta do artigo :96 do a~te::,roJeto. circ~stã..."l-I
cia a ser regula..-,entada era legis1açao orc!inaria, que a,a-Ula::,a o etleta profissional praticante do esporte aeaôce e o atleta -anado::,

EHENDA ADITIVA

/2.I',:1

__,

Dispositivo emendado: artigD .H. l.

·a'.·

praticante do esporte profissional.

EMENDA SUPRESSlVA

b!3-Dispositivo Emendado

art.~.

Sup1"imiT o inciso 11 do artigo indicado.
r.r

1UrO/"On.'.. .oc.c

A Constituição não pode. sob pena de olvidar e des-

hl1is. a norma não tem natureza formal-constltucional;

r!

ConstHu!nte Wilson Her-t tns

l:

Con1s.sã o'"

EJ'ENDA
EMENDA SUPRESS!VA

SUP"lESSIVA.

IZ

Dtspost tloos eMendados

1°
Dispositivo Emendado

fs -

al(neas

"e",

"/1-

e

"t"

õo artigo

A eeenâe visa conFlatibili::ar o dis,ositivo

'jt",

art.tI.
SUprtTTtl-se

incisos.

as al(ne:r.s

JUfll'IFr=AçÃ~

.,e•

:

A S'.lp"essjo d,s dts;ost.
tr":tcOdos é l1'.ectd:r. que se tr.:;>5e, ;:.ar:J corr-jX;
tt.btltzação ao texto. As tr!étas estão cor.ttó.:ts no ststerra do anteprojeto.

sendo elaborada para o Brasll.

I

-I

não há necessidade de

i!!,

clul-los no texto constitudonal. A brevidade da Carta se contrapõe
a essa inclusão.

EMENDA lPOl048·9

f?'--="""=~==-C=~'-COnsti tutnte HILSOlI "ARTIlIS
CO'IISSÃO DE

-', pr;;~;':J

SIST~~;;~C~~i~/'" ;.,.,10

I [Dõ?j;;'Aa

'"".

-,

Constau,nt. WILSON MARTINS

,

rr--P'tilii3J,

Dispositivo Emendado: Artigo

li

I

t§:!O~""7&j

\? C""'SS~O

DE

SISTE;';'~;';.~~·i~' .m....~

EMENDA SUPRESSIVA

Con"H,!n'e ",lson "rtins

f

(0l"15S1;0 OE SI STE;~;';~;ç;~

IV - •••••••• a
a) ••••••••

a

·.J.....

I1--

r . r - - - - - - - - ,...,,"" ".., ' , - - - - - - - - - - ,
[I-'["DA SUPRESSHA

1'2JY,

"-",,

Dispositivo emendado

Du;pos~t~vo emendado • ~,III, "e"

ArtlgO~'

§ 19

Suprfl"'a·se do anteprojeto
dispos~t~vo

apontado.

a) o texto do § 19 do artigo 80; e
re:nt.ll'ere-se o § 29 ct.e ~(!;sso! a SEI"

fo lini co

Iz..

lt

a •••••••••••••••

ano alê."l dos eleitos pelos Estacas.

b)

Inclua-se no inciso IV, do artipo 1-:3-. do anteprojeto
a letra "e", cot\ a seguinte reê:aç-ão;: renu.-,erapdo-se a letra "e e-

~~~~ ~ ••••••

U"la

tJ

IZ

E""NDA AOITIVA

xistente pa-ra

EMENDA lPOl052·7

I:J

SuprJ.ma-se o

TUTO/'OJT"",."••

ncearão

EMENDA lPOl056·0

Os anseios expressos no dispositlVo são coerentes cor:;
11 nOSsa política interna e externa. fo'as

.l......•...•...." ....

A

el:ull;mação

do d::,spos.:Lt:lVO

é cOlllpa-tivE"l

COI""

;>

f}.,

l050f:J.8 que nortp:Ul os trabalhos desta fase: compatJ.lu.l.!,
;?tJ{,

zação, adequação e enxuqatr'lento do texto. Dena:L5 d1.sso, a

.

.ldéJ.a ou esp:ín.to tia norma sllprJ.m~da est.á cont~dc no s~'ª

.

tema do anteprojeto. Na alínea "a" está
são ~9uais perante a le~.

bl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a no,;:

(5) a'"lOS.

COM efeito, a vinculação do mandato dos de,utados eis~ritais ã d.Jração do candato presidencial viola a reo:rd. geral dos cancatos legislativos estatu~da no referido disnosltivo (quatro anos). Esta =
norca. por si~tria, será adotada pelos estados
.Lros da reJaração, o cesno devendo ocorrer eoo o legislativo do Distrito Federal,
sob pena da Cor.stituição crlar U-;3. catago:.-ia supario:- da cc."'.Jt=._O$
(distrl.tnis) co-r na."lCilto diverso c nilis 10roo. Criar-se-á u-,:o i-- u
colr;cidSncia, ainda, de canclatos dos de"lutaclos federais que per-"-i

tndtc~d~Sa

tt~os

(!J

CO""

nà geral contida no artigo 96, ~ 19. Pelo dis,osto no .artIgo 153,

o tlandato do Presidente da Repúolica está fixado en cinco

suprimir o ·caput· do artigo e todos os seus

A Constituição estã

.

Art.
§ 19 - A eleição do Governador Distrital. do Vice ':i,g,
vernador Distrital e dos Deputados Distritais coincidirá CO" a dos
Governadores, Vice-Governadores e De::,utados Estaduais, para nenzeto,:! de igual duração. na fOrt:la da lei.

tJ Constttutnte ri ison. ]~;;·ttns
l!J CD11itssio de sts·t~·~a;~~i-;~~5;COft.IIl:r,
r ; r - - - - -..""..""..,.=====:-~~

Si s te~~~;~;·;i"~·'JuOCn'''h

G't

guinte redação,

EMENDA lPOl051·9

I!J

de

o § 19 do artigo 65 do anteprojeto passa a ter a se-

entretanto.

como foi adotada no texto. O adltamento ê oportuno e necessãrio.

lhor tecnica legislativo-constitucional.

EMENDA lPOl047·1

~

pl a r proteção ao nes c t turc (questões sucessõrlas. de filiação.etc).

Supressão plenamente justificada no fato do dispositivo ser meramente discursivo. alem de não se coadunar COII' a

6~ § rg

E:nenda. UODIFICATIVA
Dispositivo eraendadc e Art.

considerar o sistema tradiclonal do üt r-et tc ClVil Pã'trio. de conte!:

__,

d~to

c;[1••e todos'

e

~i:.

C te)tc co §

]C

cobele cor. os

os quais tratarr da legitirrae;io e da

jlJ's tlças. inc:1l1sive do STr.

art1QCls

cOII'~etência

n.:,

rc.r-ãe·i

I

-" ,J
2::;~

• 2l ~

das diVET"$!S

I

I

I

1 f8

• Assembléia Nacional Constituintê

fI1S";; _tlns

ConstituInte

_

l:J

'u"".....uu'"

çomtssao de
EIlENDA

~

I ... U ......."

Sf.ste7ll::ttZJ;OO

SlJf!lm1llTIVA

EMENDA lPOl065-9

EMENDA lPOl061-6

EMENDA lPOl057-8

l:J

flJ

Constituihte hILSOH M.AilTPIS

f!l

COMISSÃO DI:

l"?

SIS,:,~·~;~~;:ç~~ ....:._uLo

",."'.,.,,"',.=====~~

;u~?'fj;~"

>

E.VENJJA

EQenda SLl"~ZSSIVA
q
Disi"'Ositivo e-aec-eeôc e Art1.go ~

In spost ttl'D ererâxao : 85,111.

<

8tLbstttutr o rncibulo "oenatrentostor
"reruneraçio "

rtr;:-n }I,JT'ttr.s

consi: tlJ.tnt:

AJ)lTIVA

tn stos: tu»

/0)

el"'..:?'1.':.Jdo

aftl~o

/

Su,ri~-se do anteproJeto a parte fir.al do artigo =

..,9.;, ca,ut, cOTJtida na frase "Os unifo!'i.les serão usados na

que a lei

100.

fon-..a =

Inserir na lO~lq:i'o -de q-_~ :er.. l-..J
enrtcuectco " a pJ1"'t(::.la ·se- 1 !t''j.''do :z

dis?~se=·.

re:e...t :i:. i:?,:"u.;io JSS!., reit;t:!J :

JUSTIFICA TI VA

JY: acordo co- O dt"'etto 0..71'1t5t""Jt1_
17C , O -po:dtL.l0 "z:,E7i:1rr.e"it o· é a retrtt!.lt;io pe;untj...tJ P;_
cr5)/oet't~:: :l~ serotczr: ;Yltli~o , pelo e.~fttr:-; exe-ctoio
cc
C:l";}O e rÜ~ :Jt·..::>õ;= ~t.t1"J.s 'J"itJDelôS ;e=-:.,:·;!i-tJ~ Jtl.~:?l"'tC:lS
J
t(tU.lO :;e a.::t:i':'lJ.l ~u ~"'Jtill0:lt3o • ~( p:....;t..e, tE;",t;::",e'1 _
te, liLJ~' o le~tslJi:>r qt..ef Se referir s1 cc l'eTl:t~71to pa _

~1

ariJ utt1tzJ a e::pressi, ·t;~mC't7'Jer.to·. :lor outro Jcdc, qu.:5,
ao q'oJEr t71.:ltc:lr o ~,.5o czresctâo à:lS tlJ'1P;,e71S uttliZJ o
wcdbulo "oenatmentos " ou. I'rerlll.1'1eroç50
I

EMENDA lPOl066-7

EMENDA lPOl062-4
l?,--===::...:::.=~==-Constituinte l<ILSOl' 'V,RTINS

f'l
EMENDA lPOl058-6

(!J

,.,..

--,

flõZ!oYM

. ...

Consrt tvtnte

['l

COi""tssio

E'e},'!JA

"Ir--

t~ -

Substituir o vccêbuf c "s evs " por- "es ", entre
as palavras "para' e "s e rv tdcr-es " e substituir a lccueão "b e-e CN'O

.

A r.loõ1.::icaçào

F:

:};d, ::!:':-::-..a-ec ,

Forças xrnaces , por via int:.l.reta, l.nvacHnt:o a seara
A err ene a v'ha

C~

A SlJ;:...e ssio proposta tef"" ~z5:J
de
ser na. LmpossibCtdJie pr1tt.C:I õe se ;:.re!e~
der, Dta reI. Corpler:er.t:lr G,)cto~l, 1i::::.r ~
Iet s er- ve-r:Jl ( Ullt5,,,Es!J.i~s e p_.-.tc(:;tos).J..:;'"

I

~~:.:er.;-:::;
»tsa r.er;'"r..."U " ;o:!~ri:l

c.n,tH."."l.

~ 1~ I
~l

I
J

ncr-,
( pacífico que a COnstltulÇão deve ser

in:e1i;ê....~i:l e à
dores.

EMENDA lPOl067·5
Co~stl tulMe Vtlson

['l,

feltc\1

f!J

pAra ser aplicada e praticada

do ~ts~s1.ti::;, se- e: _
retresent zr l......~ o•.Ie"'~::' ~
tnie;.er.:!êriCt:l e,s Le,ltsl'J -

do nJts , a

~~ ...
ragistrat.l-

ea, ú~jca cate:]oria que fJo::a ee \'ital~cíe,::aêe U;rt. 19':, r, et , ""
Por out.ro lado, o dls~ositivo 1npediria a aplicação das nort/;!s ci,!
c:iplinares p:.-óprias da caserna, onde iTT-lera a disciplina e n1e:'2.=c:u 1.a .

fazer a ac!equação jurrdico-or~"'=

tll:al óo te,;tc que, da forma (01l"0 está recl01do. poderá levar
tf:rpretações civersentes. COIr prejurzo da boa aplicbêio da

;.ar:í;r:J.lo IÚilcq âo âts-

JUSTIFICATIVA

c.:'s:,ositivo
de = I
c:or-trãn.o, estar-se-ia co ...te":;la.'"ldc a vita!1.ciedace à·o Of.l-:=ial das

~:-J, 9~ ç .:..

O

drôes .PJ":J el'J~or:.~io" rei:.""=o e :::::c!r':l~::J =e

ViS~tfo.4'j~atJ.l:.ih;!.~ o

ee-it.a.ães nos a=t!,:,Cls

§ I!~I"O

suprtrtr

~.!:1~11!lf~!~.Q

plano de c l as s r f r c aç âc", por "planos de classificilCão~.

II-r

.J.16,

tost t too ene7J,;i:u;:? •

:':'_1

B5. IV

SUPRESSIVA

Dts;;ost ::tDO ert.enoJdo

~;:

;'rt.
§ 19 - O Oficial das Forr-as hr1a':as sé '"'lc::-d3:rã c :'J':I!. I
to ,: a :,ate,~e ~or se-ree-çe co~,C:e'1a~ó::-ia a pe-ta rest=ltl'\.a c;e
be:-da:::e sU,:"'Erior a dois eacs , transitaca er.: JlJl;oaêo, se': Drejt.!=~
dos casos previstos na legislaç:-ão disC!.,linar pró:>r1a.
,

lHEhDA SUBSTUTlVA

nl'Sõn tsar-uns

tEi~~

o § 19 do artigo 94 do anteproJeto, p.assa a ter a se
quinte redação.
-

~----------" "'""'" ,.,----------~

Dispositivo emendado

co-nssxo DE SIs"';';;:~~;'~~i~ ••.,... ~
E::íenda HODlrICATIVA
01spositlvo e-enõeeos § 19 do artJ.go

r=;;~';'=:J

Constltuinte Wilson Partins

---!I r:Y;;';;'=:J

ê!

•

JI.lrttns
%.>.0.:

f~;JO.I~

••%

CO"ritssio cfe st.ste'U:tz:].~5o

~-------_ _ TUTIl,,,,,·,'IÇOoÇi:

I

EiIE~DA IlODIFICA-:7VA

DISPJSITIVO !}'f:II;)JYJ:

EMENDA lPOl059-4

(l

FP;;;';'""]

Constituinte I'lLSO'; ";\RTI''5

~----------~lI"1~I'~I·"O:o.;i.:-,
...."'17':-

!:Denda tSODIFlCATIVA
Dlspositivô enendado: Artigo

Wic~

EMENDA lPOl063·2
['l
Constit.int. '<lLSO', '''''rI'OS
~=.:c~~~~~

D1.S?=Jsibvo enenêa:!o: Art.

t

i!:P, !i

5;;~;'~
g--"'tnte :or-ra
do as de'r"'Qts

-Jl f:JQ?iõ~EJ

--,

,,~',

')l? , § 4~

UntJio~ as al(r~:IS

"aa e "b",!!'J se
" a le-;erJ;5o OEt :l re;.tIbltc:J. " , re1i:"-;"~

~ Z~. . . .
3?

inciso v
Corrija-se.. no referido texto.. a redação das loc-.:l-=
çoos ·OU :u"lção públicos· p0:::' ·ou fu.":lção :"ú:;,lica" e âo vocã!:.lJl0 '"

"te-:;?O=e.rios"

seguinte redação:

rão exercieos

9'(

Enenca HODIFIC1\':':VA

o inciso V do artigo 85 do a.it.epIojeto, passa a te::
li

""w....

~--

-,

9as,

--!I

[=J
CO'IISS;;O D!: SIS':~~;;~'''~~; ....';.. uLo
L--~~~::....:'f.=::E.::;;.:.~"'-

ort

-,

\t

;0=

A p"oposta t~Tr obJett:;o ce •.I:;z!:r a
ode:rJ,.J.~G ..tu... (:;tcc-c:::msttt:.t.:-i:?r.:;l ~ t:=t~.

te':1"'O:,ãria.

::~~:;:;:::~:~:~:::::~.:;~:~~~:~~:.
::::~~~~~~i
pro=is~io~al·,
~s corf~~"'ça c!i:r~ta I

té~i~a

la

carre1.::-a
ou
e/cete
c.a
autoridade naxi":la de cada orgao ou entida..e,

I

~g~~1~lS~sli2

~--

':'al CO"õO reciglc.a. es~ar:'.a. de X1ntc de vis:.a ?O::~:~ I
co, invlabilizi!'1co o ?rov1.':le'1':.o o Drovi":'le;"'':.c dos ca:i!0s de esca- =
100s sUi>eric..=es da ad..,tlll.st:ação !'edera!., es':.a= ..al e

~-=-.ici?al.

I
~

COllsttt!ltn.:e

f:J·E}/1JJ.

(IPiçe'b'j

J.l,)"Uns

P:JIJIl'Z:ATIY.d

:::;. <?9,

l"-)S

cal'ldo
integ'ralõle~~e,

DJr 00 dtspas! Uva ap;n:J:d'o nOi:i.:I rea:l1111' de c~""pJttbtltz1-1o COTT' as
nor do. CJp(rlllo Y, Tt·tlJ.!o IX (co""..r.t:J.;-io),ft-

!l

asstT'" redtIltdo :

;ass:J. a t==r n.O?l= r!::iJ~5, :

prazo de quInze dIas, VOJeto de leI, ou
soltei tv.r a sua re:onstãecâ;io ao Con _
"'uresso J(oc1,oTl:ll".

Ert c~I"'.s~;'"_€ ...~t::, v'''' :r_~s:=:; êe
té:'l.t!:tl le~ts1J.t1D;, ~b"ir U~ p:.-:.í:r::.•.IQ '
úntco ao dtS;i'JstttDo, lJ.~rJ.:!O csst~ :
PJr!Í~ra./o I1ntoo:

o inciso VII de artigo

JUlmFDA~VA

na.,i!'esta a 10?ertinã'"'cia da r.atéria no texto
constitucional, ceV2,do ser tratada e'" le~ orêi,ãria.

c~nt~!t::., ã, :l.l"'tt~ 12B e :5
ser s!.Iprt1J"tj'J, d=:;1~I"',,:o !l "Cri..tJ se"
trJ.'l.S~'$tJ. P'JrJ. o ~...t:t~ 152 !:,j"j' t'l.'! _

deoe

"oeta.r, PJrctal ou total.....;"::eIM

as, do anteproJeto.

r::

o

50 X, ~ue

iSI-

DtsposHtoo enen:JJdo : 99,XIV •

ção,

:

suprl"'ldo:~§ §
rodlflc:;có·lsr,X ;~ni'
/

,.tl~

fui';:'A"~

Suprir..a-se,

S'uPREssnr)./VOtIi1.C/FgJ.

DIsposltloo
PlSpOsltloo

EMENDA lPOl064-1

Ern.en~a St..'PRl:.SSIVA
Dispositivo e.':leTJdado: Artigo 85, VII

TU·.'''''T''''''.~

~1'EAEA

Tr;t::-se . de ;:ro;c:s::::
ào :e=:o, a 11.n- de eltlrl"l-Jr

p.J."'Q. ~=~~~;3o

çor.tlf.to re::J.cf.or..=l.

o Deto ;:a."ct:;] sO".en _

te 'fbrar.~erá te::to tntegT"':Jl de arrtDo I
de p:Jrágr:Jlo" de t~tso I de n~~"o
ou
ol(l1e:I , de;,el1d'o O Prestã,;-nte lb P.e;r':!Jlt co C01'tl.l1tc:Jr as T"'-zões do ~eto Dl.! do pe dtdo de reconstde~.::.",3o ao Prestd~te do
Serudo Federal, p:1"'::. ser aprect::u!o den _
tI'O de trtnta dias •

Assembléia Nacional Constituinte· •

JUSTIFICATI;A:

EMENDA lPOl069-1

~

constttutnte rti';"n
~.U"''''·<:''ll~:

....... ui·

EJ'EN"A SUPRESSIVA

/-:

erend~ê.o

:

ft

çonst t t strüe rt ison SiJrttns

f:T?'~Ê"J

].I".ttn5

A e-:e'l.J,] -otSJ eDt.t::r c::......:..s:~ dê
tn:erp:l"et:~:io :r_e po=~r1 , t-atunse, t"ipi;
tn.ttzar :J, Re!orru A)rirt:J..

t'i??7(;r;~~

Comtss:lO de steterat texçzo

Dt.s;JOstt1.l:iO

...,"""" ' , - - - - - - - - - - - ,

...

'J
f 19 •

EMENDA lPOl074-8

['J

õxcíutr do texto a;r,'l:::':o o lO:L..ç5o
• e sjr:ente po.::;e:r.io co-ese-cc-c.se C:iT'" cs D.:.n.
toJens do cxrço aids ct"l:~ .Jr.~S de e."f::tDO e:er:;(cto·.

constt tutnte

Jtlson uirt tns
sunsttiutr: a ixúxora • re7J1a;õo • p,?r
- re""lJ"'S1ltapo ••

[!J
EJ/Ei'lJA

SJPRESSIVA

art •...332

E.rclutr do texto

A e:r:.:us5') r1s: ~:)"";J::tl;t2tz;.'"
atstos: ttl'O "01'2 o éts;cs::'J r,.o J.l"'zt~j 87,1:tras C,D e § 19 e, a~r.=;, COl" o ct stost: ttro do ar-ttço 192, V, ao cntep-oleto ,

JUSTIFICATIVA

?);!.f

~'1d:J.do:

Dtsposttt-oo

JUSTIFICATIVA

resxctona:

a 10cuçio • de preterên.cto·.

Der~r;tes

A S'...::ressio
11.0 cç.r."toa no C~;:í!1..10 I1 ,

pt

sz :l:e:[...::r o texto d 1110sod12 res;.e1to :i ~:j'"7'l:: A-

'l.!:o ~.w

::IO

A substttut;:'Õo otsa asr lU"J pJ.~I".:mtzJ;5,
texto, para :p..e se eoi ter tn:erpret~;ões =1

•

r:~~"'1:.~~~~:2wm;~:-------------,1FY0i>n

Dr:íri'.

Bt'PRESSIVA

suirtrtr a 10Cll~50
trtbu'1Dl de contos »,

Constltu!nte ftIson j);~t!ns

('J

Co.!sSJo de sísie;;,·ti~aç;:;·"k--_------,I 1§:~70
EIIEJIDA

Pelo ãtsposto no .J!'ttJQ 235,1,
Jltntstér'lo P'Jb2tco estd Ulit:tCJ::o p:l"'J '
atI:ar J1l1'ó-to !lOS TrUJ...1'"C!S er- ~e~l, tn:l~
rue 110 âe ccm xs,

~) s~Z....o T1~.I":;.l

,

a) crez: to J:jJ.I"Gl e aJrot1)just,.t~.!

e)

t,.tb~t.:lç~:,

;

f) estosie« ,.e~l~o"es ;

~) ~~;~e;~ er:;~~~~t~~~é"cto

) éVHill

e.rtel"to"

tJ aJOio co O'O;:e"'JtiDtsr":J. e assoct rttntsno ,
i?:,~s~;~~ér.~~;t~17~;JOI asststênat: teo-:

ffi/c~

dJ.sposJ.t.~vo.

90 350

o pr3.nc!p1.o do d1.SpOS1t1VO e5t.á su1:ls....J:ro1do no êrt.l.
DeSCE" que c eeveee as:se:;ura o d~re1tO à saúde, e ev aéer t e

que o faz para t.odos os

1n~egrant.es

EMENDA lPOl079-9
Consa t~i'lte ftls;;-t"PJrtt ro..5

tJ
f"

ElIl:JIilA SIlP.'I5SSIVA •

Dtspostttvo en=11dJ.do :

SUprtmt.r " atsios: ttoo •

- ••••••••••••••••.•.•••••••
•••

• •••••

c) patr:.d51"1.o. renda OI. se:-v...;oo5 d::s ?a:-t.:.::ico5

~~~;':=~e:n:l;:~~ :n:

A s!lpressSo dJ txüaora ~ur(oola" do
Mia des'fjpoesstaJàe de âero-tnaçio OL.. rotula _
"JO css le is', A sl",p"'ess:o dJ f ...
cse ·0 ser prorru1g:ldJ. no prJzo ce u.'" ::tr.o - I se justt~'t~a /Jce ao dls;:JOs:o no 'lrti;o 452 I

t.<P.("
•••• ••

fJ"~;~

r;;e[jr'PQ.$t::s
;~f;U (~)r~;;;~S;~ o~~e~~~~;JO t;é;z ~ge~~;r~r~l, ';gr
ao CO'lj}resso N:zcton.J1 • Por or..tro 1JiD," Õ

§

Aere..êa \':'0503

tnst: qL.e a

,..,,::-=;,-;;r:LSON J/HFns

CO'T.I1l.IN':'E

--,

I

~E"~

I~~~
DtSpostttDO erend,]jo

E,VP:;A

:;e:t:

......h'··.. ·'~Z

Sl:PR5SSHA'

Dtspost!ttxJ

St.J.pr!1l1tr o. ;c1J.:;;ra ·'n.c1:"sioe" do
·caplot- ao artt)o t?1".e'14xo.
•

§ 22 •

Buprirrtr l tn:egr:z.lrrente l O pJ.,.-.:ígrJ.!O
em D!st~ Il'..e a t:I:!i:J. ;tjr ele
oetcula.à::L está co...! !:!:: m 1etr':J, -J. do T"'.es-

JL'STIPl~.A~IrA

dtspost ttro.
tn!)q'.J.td~e

POUFI;A':'IVÀ"':"···...."

!'tSPOStttDO

31'2.-

3.%:.

e1ien:;~êo : Jrtt;}o
D~r novJ r~d.:;:J ao :11't!go ct
nos tenros se7_tnté'S :

t~o J

dtsct;':~"J,::,roi O t"J:O

.,,( 1et

ie

:1=1Ltstcjo dJ pro;rt:?:::.:e ;:U-!Jy..:.:e
c.:é
25'] 1".21 r;e::lJn:~ lLS'_~::;t,;:::; , er; f;'jú"
t:G
ti:) po$S!.lt:Sor T.JE 1 je tr:J:;.-:é e se'" op?st _
~5o I o cett::,er PO" r.:ts de cf r.c, r.5) :Jr.,!}S

tntnte r l"ll; t ?S

'

I I
,I
I

p'••.I"i~"'i'~~ c tE;:-!,

ie '"'e:r:5 ':I.;:lis:::::= ~_.,.
ser at$ci~lir.2:.::s ;;=10 Ie)!sIJ-

:!eD~

orctn:l"to.

J s!...;:ress50 se Jlostt!tC':J n::. ne::esstêe el'\...."'1J.):l.to"er.to d':> t~::t::l .:~ :l,....! G;il"oJeto,
con!~rr.E orter.t:;5:; ;xzr:z. es:: /=.3= d,s tr:: -

I

b:'=)-::s d::: ,;crtssi: ce

I

Sts:~-'::i::=~C

•

InSPGstt!ro
COPlSr.ttht7Jte Vtlson

Consa tut'lte

[!J

ComtS$JO

.....~,.,,""
l!e

a ~laDro

M'.'''<~-------'

ststemJttZJ~ao

•• 1..... :

::;,H-

S['PRESSIVA

"".w '''' .• uL

I

su;;r!.!do

Suprtt"ltr a 10cu,,3o ·ou est:f
so de ser .,

81'l

cur-

3<: h

~

!ldtt:J:io : 13 1 tn.=tso I •
Dispost ttpo 7T'odtJtcJdo13 1 tnctso I.

l'

"7 'i
izs: § 19

Inc1utr a loçutão - e olLsteto • a.pós
tnz;esttrento • , no § 1~ do Jrttgo c~t"lJ.
JUSTIFICATIVA

?J~

3uprtr"!r tr.:eDI":J,l1"ente o arttpo

.3a4.
Er c'Jr.3:::..ê-:.::iJ. t.r,s.?rt.r u.-c ~l(
ne::
• j' I n::J re....~r':io J, ... ttc:} I p:"":; ,11 berQJ" a Sl...bsts....::tJ .:, 'JrtL;JQ 5:l;Jri"'!::io.

JlISJ'1Fl;A;Ã'J

su.;..ressio

do ,] .. tt;-o 334 J

é

cOr"' -

A o,..tss:i'o ::Ia DECJ.Ç':O d'J CL:.5':eto no te::to
trr-:;licJl"ta rJ.:J posstbtltda.ie ::.e aesri1'J,J"-se re~l..rsos p;
bltcos ;J::"':l a 7"OJ'1!lten;ão d:l$ tr.S:l!ut~Qes ;:Y't~:l:::J.s ~e

p:;t(r;el ;oTr a Itlosolt:z :r.r.~ tn ....orrc
os
tr-:ll>J]i"'-,.Js 6eS-:J f':.se •
A trJ,.s;;osi;'~ ao OO"l:e!l:o:::o
tt.JO Sl-p..trrt:!o p:.r~ o Jrttgo 13 1 1 1 CO"'1' :l1!
neJ -j"l t~tt.::':"l:":.tel é -e:::tJ::) íf-: se :l,,1!.LStJ'

~e

d !tloso!trJ

,

Dtsposttt-oo e7'leTià::do : Jrt • .32!;§ zfnt;:o, ·0·.

t'Jl.~o""..o ;olo~::'J:'

Stste-ar!za,;,!1O

A

EIIl:JIDA

I

rnspost Uva

r.r---------"",."",,.., , ' - - - - - - - - - - - - ,
DtSPOS!ttDO e-..e7làa.do : arUgo

EMENDA lP01073-0

COPitSSJO de

SUPlBSSIVA/AIJITIVA JIIO:Jl'I;X:'IVl

EYENDA ADITIVl

lU

se justt_"t::: !::ce

jJ:~e

I

~:r.st~ t!.L:~ortJ1

dor

.A S"r.;:ress5o
~a p::.1J.:;""::

no texto •

JYS':'IFICA'!'1VA:

••

JUSTlj'I:J.';'I~J.

A S'.L~~s~50 vis::

'1

enenaJdo : ortt~ ~

apontJ:!ol ten.::o

l(~"t(..ns

ro
EJ/EN:JA

e:

por ele oe(c_l:::::. esno dtl"eito ce ;:etiÇ~, prez,tst::'

t1 conttd:
no arttJo 13 1 XVI e al(r.eJS -o- e -!:" •

r . r - - - - - - - - - - .....''''-...., .-------------,
EJ,FgJl:J,,( S['PliESSlVA.
':;<.:5-

- Do me1!: amh1e-.t.e - , local Tão apro;:::n.aclc para pre\lf'E;= de
1::.r.=.
tação ao poder de tr.1'b.n:ar e tra'1spcrt.al"do o d1spcf'.1t..l'oo para o 1.2cal acleql.aclo.

se justt_"i::J, t::-1J..i;t

rat drt :

mo p'ie lic:JJ" press!or..:::!o por pr:zos •

['J

proplc::'o3r o e.x!..;ê-,~-t.C à=~e:lCto
con5t..lt.uc.1oral. ret.1.rando-se o art..1C1O 421 pre\.1.:5t.o nc capí!.ulo \'1

A s ... ~ressj:;

lEI

EMENDA lPOl076-4

['J

r'rison

d')

Le;is1:Jio"

P:a

ded1.cadas à de!'esc d:.s 't'ecursos nõtuTa~s e do me:l.o õ:::,t1.ert.e,
f1.1"5 lucratl.vos. o1::se:-\.ados os req.J_sJ.tos da le~. e

Constttut~te

text»

1"1.1::,....i~

:::u ~~~::ç::05 :d:::Ç::~~::c!: :s::~~~~:::5 s:::.~ ~~:

EMENDA lPOl072-1

3-j \
)4'1.

JUSTIFICATIVA:

xceeseer ce-ee a locução "c õeeaceee s à defesa dos
recursos ne ture i s e do meac arnba ent.e"; passando o da spca a t avo

11 -

PJPY;:W

... ... ...

1) es:!w... Lo e res:..1J-entJ,;io dos setor zes-net;
_.
ro) estí",lo e aiato a trrtJlJç'~O ,

DJspOS.1t.1VO emndado

Art.~

J r'~;é"·:J

Co~!SsÕO d;·'si·;t;;,;;;t·i';;~fo--------)
"', " , , ' - - - - - - - - - - - ,

~) ê~"'..s.?"l'J;5c QC s: ~o

ter a segu1.nte redação

de sua eoc aeôaâe ,

lr) elet"'i!I.cJ;J;? "lJr.::] ;

Emenda ADITIVA

l!J

"7;>'-\")
Art~

Supr;Ll1l1r o

3h
erendJdo : ..3331 § H •

BxoIutr a expressi» ·ogr(C01t:r-· e a
10010"5'0 -o ser pronulgJtl:l no prJZO de UI" ano-I âxnâo-se no1',1 reci:;.~o ao âtstostrtoo, nos terras seçutntes :
-A let criarei órgão p1Jr.ejuJor perrane..,,te de pol(ttc:f. ag"(c~l~ I l'tsJ.'ldo :
a) re7...1'l"tz~io das sJ!rJS J Cj Ma r'ci al tz :q -i o
suo:) destt'1a;'JO 20 rrerCJ:l;? tntema e ex'te~o
b~' p"e~J5 ,.,,,r.:.... =:5 e l1J.1"'~"i:t~ J

O

D1.SpOS1t.1\10 emendado'

SUPRESSIVA/ 1I0ilIFICA':'IVA •

DtSPOSLttDO

JUSTIFICATIVA:

EMENDA SUPRESSIVA

I rpjje'~

['J

junto ao

•

) lB!ó~~

EMENDA lPOl075-6

r.r---------."''''"'',,..., , - - - - - - - -_ _____,
E"ENDA

119

I

C",., 1f.l1S

1u.o-1"::ttDos.

0.,.-

:lOS

tr:lb::l])o..os ce

sts:::'''"Ot'tZ:l;.':io.

í20

• Assembléia Nacional Constituinte
J r.r~::;:.----'

lPOl083-7
ê"EMENDA
~onstttutnte rusonauji;rttns

e.-:r ....-

_

_ _J

EMENDA lP01088·8

("J

Cons!! tlltnte

EMENDA lPOl092·6

'tlsonaP,lrttns

['J
tJ

[!J

........,,''

..,.----------'''

E"EN:JA Sl'PRESSJVA •

~4°1

BubstttlLtr a

dtret to p:1bltoo •

x;(,

SIS':~;;!~;~~~ ,_s..u...

rcenda ADITIVA
39 fi
Dispositivo e-neneaãce 1\rtigo..;g-o-..

!IS;'DSITIVO erenâxâo : artigo...2SZ:

ar/ •...355, § 2~

enmoJào

C01USS1\o DI:

r . r - - - - - - - - - - TU ..of.., ...... ~

D'ENDA J(')[;JFICA'!'JVA
Dls;x"l/tr>O

Coostitui"t. "'LSO" ".],pT'''S

lOClJ'f50

por

• CO'ltrato de

a ixúaora

• c,r,.tlé'lLO·

Inclua-se no

artigo~f a

expressão -intelectuais c·

Erclutr tudo o aue c=nst:z a;:>6s
• ser"iço'.

pass ando a ter a seguinte redação:

JUSTJFICAçIa:

creio dos direitos i"ltelectuaJ.s e cultu::rais~ a pa.rt1ci~acão ~gua1.1
tãria DO processo cultural e dará proteção, apoio e ince -i ta vc
ãs
ações de vejor.í.aeçâo, ãeseavcãva.eenec e difusão da cult...=a.

Art. 390 - O Estado garantirá a caca un o pler:o ex!:!.

JUSTJfJCATJIA:

A htp;ti'se tretn st i iet: T.:"'",!::

é

de c07"';:.le"'lE"l'ltJ~:ío 110 osstetênct:x, ctr-C!Ji.stjr.ciJ que serpre surse er stt:ações erreroen=tats ou de W"'Jé"1ct';l.

Lsst«, e:rt}t"-se

UI" a~7L,ste

otjet ttaza ; O c,r;.r.§r.~o, pJr 5!LJ Dez, ~T.D"l:;-= u-c çor.)u:J),,;j~ de es:or~oS e perfPite "':1.0" celert:iJie n, 'J-e"ldt.....el'Jto pel: reJlizJç30 do se1"znço (/le::ici11.:h:ie ).

t.J1'"

Por oü.t..,

11',,~,.r~rer.te,

]:lj"

é de Qjeau;5o Jw-!-

A p-otasta
dt:::~-,":;r>.JttcJl

reataner 5,le-

.:tt tl:J) , qüR trio..tJ
te o-mtrsto s:l1e".e
níc1.1es e forrt'j,lti:l:i'3s pectütares flt~tt:;;-;:J,E!::), $[lT_"'::"'''r.te ,:lO:!er6 tl'l!'t:JbUtz:x" c ~ssts:e,..;'1: co-r Je-ee-

(A.:'-l.711.s: r

EMENDA lPOl089-G

['J

t'

xenenea visa enX".Jgar o uexec para

Comiss~o

._

a s_-

------

-

"

~

?OS5~~;!.!~';a:-

pressão do § 29 do artigo.....4-00õ 396'"

Constituinte \O(11sol'1 va r t r ns
de SisteratiZaç'[o

O

EMENDA lPOl093-4

Der eenaa u.sJ.do cor intE"lSid.lde re1':1 ux-iras-:
tra;io P11bltca. , ayllizanão a. prest).~o de sel"'o1~os p.Iblt-

[MtNDA HOOIFICAT!VA

cc.s, de interesse e uttHãJde públtC::l, se~ preJl.l(zlJ
do
r~"""":ll controle pelo LeD!sl::ztiDo cor auz(lto dos ~ b:..nJis de C~r,t'Js.

ür spcs t t tvo et'endado:

cr:mtl§"liO

['J
art • ...::teT-

r=;':;;~~

Constituinte "'LSO" "A""ms

a;z;;;;~

iJ(.J
r ; r - - - - - - - - - - ' U ' S I..............;...

Substituir e 'locucâc • a s ubvençêc ou i!!.

c ent rve fiscal do Poder Pühl1co·

l'or

~nda

e destinação (!e

•

88t

SUJ3RESSIVA

Dispas! tivo ezaendadc e Artigo "3?0, pa~ãgra~o único

recursoS pi;bhcos •

,8'

Suprina-se o parágrafo único do artigo '39-0 do ante-

JUSTIFICATIVA

;sl.l

Suc5t1tll1çãc vt s e dar

Ao

Litsposl titiO err-~ndJ.à') : :lrttgo ~.

proJeto.

!

$entH10 ea ts

U1'1'

r

t!:.rargE-l"te ao texto ccne cree otantllcãe de e ts ccs t t rvcs i1!

;X;r "

JCSl'IFZ'.:J. ; 1 ;

SUPT/ESSJVAlVODIfJCATIVA.
ãtstostrtto

e1'"ténàJ.do

t er t cr-es , /.pnt"Qra~se a recação e il.Justlll"-se os ccnce t tc s

suostt.tutr a pJ1Jl:ira. ·/J.c1.l1teTr'''
tasstotrtte-» •

o disXlSiUvo

dos t e rr-os jurldicos.

.I

repete a eesea idéia do ·ca?ut·, 100:1:: I

pela rec..nõâ:lcia rsez-aee ser eXlZluiêo do texto.

EMENDA lPOl090-0

3.,5,:r:

l:J

Constit""te

l!J

cor:1ssãc de Sis :·:;::::;;"ç~i:~·

vn'QO

"arlias

~

: ~,l ~

EMENDA lP(}1094·2

..
''''''A'''«''

I:
tJ

"&:

~

Con$tituinte >"LSOll "A.TIlIS
COMIss1\o Dl:

5IS~·'~;I.~~;;~

.

CMCNDA SUPPCSS I VA
nts ees

s rt-e

Art.-u-fr- 3f,,J,

el"'(:f1cado:

Substttutr as e:rP"'essõe~ • etentos •
P'J'I"
., !a::Js •
e JtõesJ;n..ect ....ento· ,
;i'r
"'::n.:.sêr.:t'J" •

Suorift'ir o /lirtigo

~

Enenda SUPRE:SSlVA
3:1i
Dis?osi tivo ecendado: Artigo ~

3 b-2.
Supritla-se o artIgo

3~8

~

do ant.eproJeto.

JUSTIFICATIVA

JtJS':'lF}CA1'I

vr .

o

A V·Oj);$..:;' l:iisJ::: a.=eq-.... J~.i' lé:rir:o-

Cr;""'::il:Jl

lie u=t,: do

J.~:e;)""o.!~to

na ve r ce ee

•

EMENDA lPOl086-1
conslttu1.nte

(!J

Cor.tssao

I

f/liz rel"lSsic

de ··lHsi'êi?S'ttzti~1ok

I

suprili'ido

pelo Relator

f~cJ rc

{['-ti!

const:2 ::J;:és a /Y.Jla _

••

ü.

nesta fai~.

A a::!e:;":'Jçic Q"":lr-.Jtt~Jl

=; teztJ

e

a: d~~i:1JÕe De1r:t.l:J::!J pel~ r.,"~ e7'le~Jd:::, a ;trr de se euit:lT'
=i~"i=,:.l!iJie~ n: Sl..:1 tr;te"p"etJ~j'J fi? a;ilic:: _
ç':::~

çQ~'rsVQ ar

EMENDA lPOl095-1

Dtsposttt'Oo et".en..:iado

COM'SS~O n. SIS-r:.~~':;?;;.~~~ M,,·,,~'------;---l

r:rõi;é'W!

"_J

,53

I

,]<3
artigo 379. § 29

o§

20 do artigo 379 do anteprojeto passa

ter a seguinte redação

I
"

§ 29

~

"übl,ca.

sidentes no âmbito territorial de sua cOl"petência. tenharn

~

r,!

I

I

~,.tej)r'Je

_

U~D3
l32U~~

D1SpOS1t:LVO

emeiidado:Art:l90~.3Cf V
Reunir a nOrr<l<l. do paráqrafo únJ.co do texto

"C<l.Tll\t" do art:Lgo 399 do anteproJeto, dando-se a sequ:Lnte

ção'

do
red!!.

3'P{
Art.

OS prtnclp10S adotados pelo anteproJeto no tocante ã Erlucacão e. es

3lJ

tezt, jo

..,..

WITsmi ""3.RTT"S

3rJJ - Compete à Um.';o, aos Estados,

ao

DJ.strJ.to Federal e aos Mun:tcípJ.os cr1ar n01:mas para o turJ.SMO

:

é de CorrpJHbtl1zaç5o

ÇQD"'tjtmnte

ao 1

enS1no funt:ar.ental obrigatório e grahlto.

A nod1flcação visa cotnpatlb,l1Zilr a nc,rn: COI'"

A e--el'lC.:I

_

EHENDA SUPRE5SIVA!ADITIVA

O Chefe do Executivo cOl'lpetente poêe-

IfIS

t:1sJ?1.:'J o er..T'!.l.;,re .. r; 1:)

EMENDA lPOl096·9

l:

I

se não dihgenciar para que todos os rnenor(!s em idade escolar.

JUS'!IFl~ATlVA

.......i t -

..
A concent:açãoS,fa co;::>etênda ler.!s':'at!va da l,iriã:)
num unico dis?=!sitJ.vo (art.~) inchc:a a cOIW2niê"lcia de se reerar õ:l. noma deste c~S~51tlvo e re":'.ete.-la para aguele~ a."'lexa."'lÕ:::l""o
ao inciso xn., letra ·x·

flõYC:,t/~:/-1

rã ser responsabilizaéll' por omissão. lI'edlante ação Civll

:-3Sê §§

lnlt,.~n

Supri~-se lntegralnente o êis:oosltivo (artigo 39E)
do anteprOJeto.
•

EHEl'tOA HOOIFICATIVA

"'~------'Ir.rp";;D'~~----'

oS'up'I'"t.".tr os dtsposttt.tY.Js apOntados , tend'o err 1:'ista que a SUbsldr~t~ ne le5 C'9nttd!ls e5t50 !Jlber~:::.d!JS no artt DO .AE5; (CapÚ'!J.l0 nI J

lo.

l?

Enenda SUPRE5SiVA
391
Dis?Ositivo e!:lendado: Artigo-39-6-

r . r - - - - - - - - "....~"...,.,

r . r - - - ' - - - - - - - .u'c'."", .....i,~-------~----,
SUPRESSJVA.

rr;;1~~u~

..

Art.379 •••

EJ!ENDA

Constituillte ioo"ILSQl. H . t . R 7 I " ' S - - - - - - - - - - -

5;~';"'J
--'-~

SISIEllAIlZU'O

01SpOSltfVO emendado

. L

inócUO.

(~tc,I!,<f,.-<drC~t<;:-lt'"'" h€''<flf'

~-,o-----'U""~/CCWLII.~,*""C.UÃ:'

1:

totaL'er.~e

tJ

{iPl'"

~ Constftuinte Jhlson Martin$

neces,s-i,.t:::, JCrJ el1J'1'":nar

'Ilson lIortlns

'" .. "",,,cl,,

EMENDA lPOl091-8

JL'S'J'lrl~A'J'I'rA

Conslltulnle

I

clt

p", }«-C'Ú<ccla
Exc!.Jtr o

fi

o disposi.tivo ê

Que

{,,"d [w<r- i i'i ,rz...::;;r,-;
"" "t;,d .lhf /6 (<u.< , o "'", t; )

35>

EMENDA lPOl087·0

artigo 2E

todo!vh • a correspondente StlpreSSlO de art1go 71 do

tO

DlsposltlDO e,.,.n.:lJào :..38!~ 11J,

DrJ " pJ:~rr.t=1de

~o

l"'eSrrc lntet'rt';eto •

I1.190n PJr<uns

SI}PRES31l'J

disec.sit~vo

Se refere e c artigo 2E- do Anteprojeto da COlfIl!

são da Ctcelt Sochl
sem

fi

I

_

J

cada

UIl'."""e

dever do tstado. logo, a Tl'odfficação proposta

tanente proceêente.

•

taxas. J.nceTltJ.\7OS e benef"icJ.os fJ.scaJ.s pe:rtJ.nentes.

I

-,

pec1õlmel'lte. porque o art1go 377 enfatlza 11 'A educacão.d1re1to

-

~nstl.1:uJ.ndo

de 1

e rrafl1fe~'

VJ.sa-se el"X.JgaI;' o texto, supr:ttl'1nCO-Se um d1sp.2.
!;J.tJ.vo, reun:lndo-se as :lõé:Las num únJ.c.o art:Lgo

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPOl097-7

[D.

Põ2,;;;:u-a
r . r - - - - - - - - - - "..","""",',-----------,
375'

Ec.enda SC?RESSIVA

121

,EMENDA lPOll07-8

5;;~"~

Consti tu1nt. I1ILSO" ""',TnoS

•

('l

Consti tu1nte IIILSCl. nxncrus

l:J

COMIS5~O

S!ST~~~;;~Z;~~ .~., .. l:

Dispos).tivo enendado:

3'S'
te redação:

11

O inciso 11, do artigo *14., do anteproJeto passa a
ter a seguinte redação

1f.. .2

hrt. 4-9-+ - cceeeee ao Pode r- .t,.ecut::z.vo, "aô .reâe ren-«

yv>l
Art. ~-14 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 - preservar a davexe Ldade e a i'1tesri~ad':! do [<.tr::z.nSm.o ge."Jét.ico do Pais e fiscal::z.z.ar as ent.idaêes de dâ cade s

dlL.":l" do Congresso ttaea c-iaã , cuvadc o õro:;ão co-a-e eer-ee , outorga:
concessões e ?~J:n:l.ssões de servãçcs de râd:l.o e êefevs sâc ,

,

lj~,

yoS

Vo.2
O artigo '"4'O.:;z do ante,roJeto passará a ter;t' a seguir.-

Suprma-se o § 29 do artigo--?O{l.

!.tO':;

Ecenda HODIF".ICATIVA

Eoonda MODIFICATIVA
1(0.2.
Dispos::z.tivo nrae-tdado- Artigo~ con su:"ressão do ~arâ9ra=o Iiní.co

Dispositivo.. enendado e llrtigo-4-9{), § 29

DE

r . r - - - - - - - - - - ...." ....,",,',----------___,

I

o cur-ao "lnte2ectua.i_~;5"cons'ta..,t.e ào ê.!.s?osit3.yo:ã
:
fol,. incluiê':) no "C2.?.,lt h • do artiJo 399-, pe~:'e"lõ~ i,..ce re e se e S~ te!.

sua. pe squa sa e nani?u2ação.

na-ido r-edur-da-rt e neste §.

A reêeçâc aci'j,a re.. ela une Del~,or técnica Jurídico-

EMENDA lPOl098·5

('J

:~:::~:~~a~~ :::~a~~:i~~:::::-:eC~i:~~:::t~;~ã:O:o:?:::~:ec::.:~:

FP;;~;'=:J

CO"stitu,nte WILSO,; fI-'-'T!'IS

cor se

["Jõ,V~;~
r.r-

...

Tu~o'.~n

não

uênct.e
Enenda SUPRESSIVA

~at~~: :~:::~~~~~:~a~~c;e~:~~~~~:e°ã~~:~~:~::ã~n~:-~_

ir.trodu2~n=o

01 pro-ro-ae "sua" ar-tes da

naã avra ·:"les:r~:'5a·

su;rir:undo-se a locução "de t::aterial ger.ético·

:'01."

sua

e

re~tiç~::

:=

inócua.

ora fi> eee,

/ftJO

Dispas! ti vc enendado

Artigo 4-0-5, caput

EMENDA lPOll03-5

Suprina-se o "oaput;" do artigo 405, do ante:,roJeto,
transportando-se-o para o artigo 1-3-, IV, "e".

/.L
dE.ê!.!!:lS~~b2
o d!s,osit.ivo adapta-se

f:J

Constituinte lHi..SOI:

tJ

COMISSÃO DE;

HJ\.n":I~S

SISTI::;;;;;~~~

....;:. 114

)

cr-;~'~~K~

..,)

crw~~7f!J
EMENDA 7!DITIV1I.

r . r - - - - - - - - ........,,"",',
nel~or

V/o

Emenda SUPRESSIVA
yo3
Dispositho e~ndado: Artigo"lffi.8, caput

ã pa:-te Dos jireJ.tos

Individuais, não se Justificando constar espar sere-iee do te>.to
quando ex s t;e urre parte prõ,rJ.a para tanto.
í

O art. "H-6. "b" passa a ter a seguinte redação

Suprina-se a locução "nas áreas .,,~3 radiodifusão e de
outros raedos eletrôm.cos" do ~ do a~tigo 4il-8 do a:'lt.epro)eto, :

A J.nst.üaçào ou ampl:l.ação de manas de grande por t.e ,

tprmonucleares, termoelétr1.cas, de processamento de raace r ae i e
féL
t.e- s e fí5se::z.s. de J.ndústrJ.as de alto potencJ.al po j uador , de depôe;,,;,
tos de r-e j e r ecs de alto 1:J.5CO. ancaus ave raól.oatJ....-cs , quí.nJ.cos
bacter:LOlóg::z.cos, bem como de qualquer pro-ie ee de ampec tc an~::z.entel.

passando a ter a seguinte redação:

EMENDA lPOl099-3

[D

r

neL,

~ária a criaçãe e or-ça.... iza';;o de õ~':ão a que":i se atrilo,..Ia a ec-oe -

___.

(&;i~----

A errenda visa a:>enas dar una ne1"1o:- eêc-rree .redecca-

tante do artigo st..?rinido.

tJ.2;;';'~

Constltu1nte WILSO" 'lA.'TI'/S

rc-e,

tç;;:W]

~

-

A política nacio-al de cor.:,.l.:".icação, ce:i-

nida era lei, oJ:.se::vará os seg'..Iir;tes pri,d?ios.

r ; r - - - - - - - - " " "...".' ., ' , - - - - - - - - - ,
A su?ressão Jisa dar une

"CO

EMenda HODIFIC1\TIVA

Altere-se o

parã9ra~o

único do artlg.o.

a~..Iil0

pos1ti\'O, exc:!.1,.!.nco

Dispositivo enendado: hrtigo '"1t$, parágrafo único.

Q

":..Ie Já

re~a,=ãc

raaa s técn::z.ca ao c..:..s-

rncauau-ee no da s pos a t a vo , a locução "anc rus a.. e ri!,
eacec ivce , quitl".::z.cos e bac~el"::z.01óg::z.cos" com a f::z.nalJ.daee de espec1.f~
caro de for-na expressa. os r aecos re raeavce a saúde pl!:::!::z.ca que dg

est~ 5l.'la-'te''='ieb.

vem ser pr-e aezvedcs ,

qual passa

a ser apenas o Artigo ~, inexistindo ·caput" nee fif, face a remessa do "cap~t" para o capítulo das Direit.o Individuais.

EMENDA lPOl109-4

f'J
COIJ a eenes se do ca?ut r,;:o art190 para a ?arte eeserente aos df re ccs i"ld!vic,Jais (A:t. -I-3., IV, "e"), s..l?ri4le-se o ""
pará'Jrafo ú..
.. ico e passa-se o dispt:lsi~iVO Fa.=a o artigo -4-05, 1so:a-

a) Supr::z.ma-se a pe revre "estatal";
b) subs t a tua-e e a virgula pelo "e". ent.re as paI~

~

I:J

COnstitu1nte HILSON ''''''''IhS

[!J

COMISS1iO DE srST;:;;Z~~~~ ........I~

t1g0 ~r.e. passerldo

a

a

ter

Y/~
SUprL....a-se o artiqo *í!-1. do anteprojeto.

segu::z.nte redação:

'fD3

"rt.

- ••••••..•••.•••••••••••.••••••
I - complemer'tar::z.eeade dos s::z.ste::las p.:ib:!.::.co e pl"J..
1.ado na conce!~ão. pprn'l::z.!são e exploração dC5 !erv::z.Ç"os ce rad~o=l.
~

foidé-ia deste cis?osith'o, ise.ncão de tributar;ão, ceve ficar concentrada. na. parte prô?r:l.a do anteprojeto, razão ~la l:l
qual foi tra."lsportada para o artigo 2+0 .. inciso 11, let:-a "e".

l/~J..

Enenda A::lITlVA

;.rtigo --4-9G., caput

d6.í
~.L

A pala .. ra est.a.t.al retrata e meS::ia ::z.dé:.e e conce~

Inclua-se no "o::aput" do a:-tigo -W&, do ar..t eprojeto,
as seguintes palavras e locuções: a) aàlinistração, b) de qLoalqu==
esvécie; e c)inc!usive de tele"-isão: passa"ldo a ter a segt.in!::e redação:

1Jd
Art • .}G6 - A proprieêaée e ac..,iJ"istraçãc das er:v~
sas Jon-a1ísticas, de qualquer es?~cie, il!lci!cs!ll'I!.lce·te!e\..! sb.o
e
de radiodifusão são pri....a tivas de bras::z.leiros natos ou 'J.a':.~::-a::'i::..:
dos há nais de âe2 a.'J.os, aos qt1a2.S caberá a respo~s~::z.lida=e ?r~::
cipa1 ?ela s:.Ja aC~'listrar;ão e orie>:ttação intelectual.

'to de pÚbl.lco. Inch.e-se a perlll.lssã:>. por f'e tratar ce I.,ra cas fc,!.
Illas de dele;açã, do .serV1ço, conforI:1e ptev:.sto no capítl.:'lo e",aIIU'jE.

I

EMENDA lPOll05-1

('I

E;t:lenêa SUPRESSrvA
Dispositivo enenêado:

tJ

COHISS1\O DE

r , r - - - - - - - - - - T I.. OIJ

Eoenda ADITIVA
Dispositivo enencado. ltJ:tigo

I.

_,

Ylr

;tr

Artigo 4"08, IV

-4-os do

Art. -4i!..2. - As prátJ.cas e condutas lesHas ao me::z.o
amb::z.ente. bem coroo a oml.ssão e desíd::z.a das autorl.dades competentes
seTão consJ.ceTadas cr:l,'lI\&S :l.nafiançá.ve:l."~ na fo'rma da le~.

anteprojeto.

,á está contida no parã;ra=o Ú:.ico de a::.-tig::

Just::lÍ::z.ca-se :a adl.ção para apr.:LDJorar-. e reêaçã:::
"o texto, dando-lhe DJaJ.or tecn::z.c::z.smo JurídJ.co e poss1bJ.1J.tanrlo
JlIod::z.f1.cação do § I! do mesmo art::z.go.

t

EMENDA lPOll06-0

[!J

Q;;;~"~

ConstHutote IlILSOI/ ".ARTI",

YoJ.
~

tJõJ!~~

§ 19
~ol

Inclua-se o terno te~evisãa no § 19 do artigo ",}Q.!i do
anteproJeto, passa.'"lõo a ter a seguinte redação.

'101

Yol

O caput do artigo

~Y

a

~o"X)ção

"l}QS.

EMENDA lPOllll·6
~

tJ}";~;"~

Constitu1nte I'ILSO I '!.'_'TIJ;S

rç;~~

" ' - - - - - - - - - ...." ..,,"',,~----------,

trnenda MODIFIC1>TIVA
'100/
Dispositiv~ enencado. Artigo ~ caput

Art. $6 - ....•.............•....•...............•
§ 19 - !: vedada a Pa=t::z.cipaçâo acior,âria de pessoas
JurId:l.cas no ca':lital soc:i~l de e..';,~resas Jcr:-.ars:sticas, ce te!e"'is50 ou de radioC:ifl.são, exceto a de partidos políticos e de sodadade de capital exclusiv30";\ente nacio"lal.

~:7h";;:1
c...±::nJJº j

Inclua-se no "caput" do art::z.go 4"2~ do anteprojeto
a palavra ":Lnaf:lançável.s". passando a ter a seguJ.nte redação

404.

SIST;~·;;Z~~~~ ....~.uõ;

_

Emenda ADITIVA
VIS
DJ.SPOS:lt:1VD emendado:~. caput

lfc3

suprir.rlr o inciso r.I do artigo

A ide::z.a

-:--'I

" ' - - - - - - - - _ ....,,,..." " " ' - - - - - - - - - ,

1 \IT®ôM=1

EMENDA lPOllOl-9
Constituinte HILSQlI W,RTI',S

l!J

5;;;;;'~

COnstHu1nte ''ILSOll """I'IS

w~

Constituinte- WILSO\ M"-RTIr.S

EMENDA lPOlll0·8

do. As dena1s alterações são de ordem redac.lonal.

o disp:lsit.ivo e-e:-~ado on::z.tiu a televisão e a 10C"_ção "de q..lalq:J.er espécie" COTJ.sta:l.tes da Const.:l tuição vJ.']e ...t.e, Cl.ja 1:eda'i"âo ec;tã adequae.a à realidade prasileira, be'll CO'JO ob<:!decs
ao sistena do ca~Itulo.

fJ

SIST;:~;;:'~;~~'·"'·_- 111=

Dispositivo e.::iendado: artigo~

'Iras públ::z.co. prJ.vado,
c) acrescente--se a pa::la1.ra perI"llssâo, ã"';t.êced::z.da·
de urna viroula, após a pala1.ra concessão. tudo no 1nciso I .. do ar.

EMENDA lPOllOO-l

Dispositivo eoondado

DE

r . r - - - - - - - - - - ........"..~,,----------___,
EItlenda SU?RI:SSrVA
'f I~'

í

~.

Consti tu1nte H!LSO'; "A'T!',S

(!J COHISS~O

zmenéa SU?RESSI\'A!ADI'nV"
W3
P::z.SP05::z.t.::z.VO emende do- Art1go '4-6S. I

yIS

Ecenda SUPREssIVA

deverá ter 'a seguinte redação:

DisposiHvo eJJe'1cad'o: ArtJ.go

~

§ 19

\ ,

1\rt• ..ws. - A lei criará ~eCaniSt:lOs\de defesa contra
da violência e outras fornas de agress,ão ã t:IOralidade

VIS;
supri~a.-se,

inte9ralnent.e, o § 19 de

arti90~

õc

anteproJeto.

pública.

~E~:::!!!f~fld!
Evicerteõente, F>ela a."lã:!.:!.se do
lapso

raeac~o'"lal.

ca~!tulo,

houve um

A e"lênêa Vis. dar maior concisão e s!ntese ao

se... perda do significado geral.

texto.

A redação e o sentico da natéria estão cortidas no

"caput- do dJ.spositivo face a no ....a redação que lhe foi cada.

122

•

Assembléia Nacional Constituinte

-

r~ão~ ~Td~er.ê:e~:~ ~:;r:::;::~:::~a:~:T~:~;:T;:~~:sa:~:~~:::r~l

dd ?atri""'lõn:lo do $!l:rvic.cr t>Ú=:'iC':), czí.eõc ::',!
la lei co::!:":!.e.'a~ta::- n~ ll, de t'3 ce ce::e,-=:-o
de 1970.

tu!o, t.",~,:;:':a o..:ra à€st:..r..::;êo Cole .,.ã!; se:= a p::sse e .. Slo;"ruto ':::2
pré;;rt.os -tr-c:..os, ea:;!T2:o à. !;rião cer.:.::r:!é-:=s~ '!o prazo c.e oi'!.:'c c:-

,/,ç

benda MODIFICATIVA

Art.1.go~.

D1SpOSl.t.1.vo emendado

~"~:;!!:!Sts:~2.

VIS

A e-e-ida possibihta a s.1:",ressão do artigo

O § 2!: do artlgo ~ do anteproJeto passa a ter a
eequant.e redação, eenueerenee-ee-e para parágrafo énaco face a re~
pec t a.ve supressão:

I
t

§ 22

Y9J

;rge,

I

do o efetivo e"lX.1ga.""'Iento do te,.to cor:stJ.tuc1.onal.

VIS
Art. 422 -

•••••...•• • ••

••••..••••

~9r cr.:est.ãc ze eêcmca le-!'slat..:l"a, 5.::
pri?<:!-se o "ca:".1t" do arti~o ~~L :ica."ld'=l a 'at.êria aí contida ce-ie
es~eci!icação dos f'U'1C:os i! s ere-a e"'::tintos.

v_~~::

EMENDA lP01122-1

• ••••...

t'

ParágrafO õnacc , Os agertes, l.ncepen:e'tel:lc-nte de
eX1.st.Ê.,c1a de culpa, reeecoeerêe pelos de-ias eevseecs •

"'----------".."'......" ' , - - - - - - - - - - - ,
EDenda SUPR1;SSIVA
'f.2'i
Dispositivo enendado s Artigo "4"35.

A redação vase aceg'_ar o dl.SPCSltJ.VO ~ ume lIlell-tor

rr';:;;;;-]

....... " ... ..........- - - - - - - . , fui;'JRJ

COI S7I':l"I'::'I: h"lLSOl

~----_

H'V'':'I JS

"

....... . ,,',-----------,

~--------"'

t.écr-Lca jur!dlCQ-re:3aclonal.

,

nY

E!'1EHDA S1..t>tU::fiSIVA

DISPQSIT:VO Sl'?RDUDO - art.

~

'12~
supriDa-se o artigo 'a5 do anteproJeto.

V.V

O arti')o 48J., "ca:,ut" !icou

......

~asBa!ldo

rrr

.......k

As atribw.çÕês do 41.n1.sterio Público f'eà~ral Já esartl.go~.

tão previstas no inciso IV do
EDenda MOOIFIC1I.TIV/l./ADITIVA

.<Jl

4/ 6

Dispos.l t i v o ene:lcaêo: Artigo"">}B,

5 1°

YJ~

Vi"

O § 19 do artigo -4-2-J do eneeprcj eec passa a ter a se-

EMENDA lP0111B-3

['J

guinte rec.ação:

C01T'tssS~ de

Art. ~ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 19 - O cas ar-encc Cl\o,:,! ê =O~;l de co~_s't"'~'-içã= :2faI:lÍHa, sendo 9:a,;:\.,1to O proces sc de ~a:!:lil~t:l.cão e a ee:ebracã::,=
desde que o anáe.res sedc a:!ir=e a ín?=,ssUn.liê:aC:e c!e ?a;ar as C.l:5-=
tas e e-scãueenecs ,

~

Os rarâJra:os 19 e 2 0 do a~. ~ !ica-:
su?r:l-.idos, vr eec que a c.estina,:,ão dos rU.,~cs n~ncior.!
dos e natê~ia de le,;is::'ação o:-ê:!.l"'ãr:.a.

igua.:!.:>e~te

[=J7f5!i'-

ft1;;;~

Const! tutn:e

.. ......;..:....k._"''''

VI.

ru.õ~

S'ste1T'".Jttz~çao

EMENDA lP01123-0 .""--------,J I'rpl'I'D"B'''~
tJ.
constitu.f.rlte
U
_1

nr. J

EY;;hIJA JlODIFICA71VA. J~,
Df.spostttrJo enenâcâo : 13;111,d •

I'JLSO-, l!A=l:'l'II.S

Dar noz;C. red:I~3o ao texto
t:r.'
h:JT"BT]..J)err; a bO:l téCI').f,C:l le;1s1JttlJ:I~
l1cJ.7là"J O df,spos!ttrc reit;!=:..: asstl"":

r . r - - - - - - - - - - .u •
zrenaa

• A let de!tntrá os c-ires ce
e i~1;:~"';:J.:':?s t,,;dt!'tj~1s e 05 d~ dtS'cr~l""fr..:;;: r;:~t:J...!
e étr;i~:J, obserlJ:.d::s a tr..::;:t:.r.;:.btlia:làe e t'"'presc rtttbt.!t1J.:e ••

EMENDA lPOl114-1

llAATINS

JUSTIFI::A
a';:,~~.io

Ecenda SL"PP.I:SSIVA
't/=I
Dispositivo eT.1e-,daõo. Artigo ~

§

29~

~11

~~

d

Supr1.Oa-se do anteproJeto,

I

A iag.,i! do c.ispositivo Já estâ co:-tic:.a, cc-e nell-Or a1;
ceace , :10 art.:lgo ~j-::!, ~ :!9, ba5te."1do aeeescer-eae-ee r-esse o :-ra::o
de cinco 8.'105 previsto no art.igo su:,ri":1:.do.

.:I

té=Jt~:::; l:?;iS'-

10:10'::.

!i

EMENDA lPOl124-8

29

['J

Su~~ima-se a locução "atravês de ação ~.Jb1ica· ~ do
do artigo;21, passa,do 6 te: a seq".J.i...te reeeçêc,
Art.

d:i texto

otJ~":t:o

Artlgo~

tivo.

çlo

A p,..,posra :e- [/.)'"

EMENDA lPOl119·1

(=

Consti tuinte

WILSot~

['J

MAR':"WS

" ' - - - - - - - - - - . U . D ·..u'....l:
-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

& 29 - ';g:'ess~s f!sicas e ps1co:óqic.?s, na ccc-s eâxela zes re:ações :f;..-::iliares, serão ?.J.--ic.as :-e. fo~a da lei pe"1a:.

'{.l'i

I:oU:1:DlI HODI:'!CA:'IVA
DIS?OSI'l'IVO E;:E';:-ADO -

art.

EDenda Sr.:PR!:SSIVA
430
Disposit1v,: eaenõeôo e Artigo ?:t3B

A fot'>:L3 do ?ro:::ec:..,e.to perse=utório ca ação ?e"1al é
previsão q.J.e C:e-..e co-sta: ta le1 ac!:etivo. e SU~5t.a:1t::""'a ?e,ais.

~

'(.:l~
O artigo 4.;].1 do ante:,roJetc passa

II

Suprina-se o artigo 438 do a."1teproJeto.

~g~!!r!f~~~Q

a::-~1.go 1";;'~ q.1e t.ra~e

A idéia Já está co,t1.da :-0

re,;!.""P- ":.!!ita: d~

ter a se::-.J.i.nte'li'?Ca..ão
"Art:. 4.J7 - são
oiação JucJ.c:'a! 'tOcos os
31 .da ":0=70 ~~ 1!'(4. ta! ..

a

':"
sc:scet!veis ~e 8::,re atos :,ratica;;os ~:''j
C0"'10 :

ta

anistia~ e, ale.':! disso, a perda do cargo, e'j virtuce ela E.~:-êa C!l.":~

EMEI'IDA lPOl115-9

fl

".-----------

Y9/

SUPRI:5SIVA

Dis?OS1.tivo I:::endado:

atentJ.=~s a~s' si-eu»s

I'l .co",,"u!n'. "USO"

art •

Y'~

___,

·u.O,.~.·

s.:~rinic1o,

a ser o "'la:-âgrafo único do

ti t\lcional n9 7, não se deu por ooU vos ?ol! ocos.

tr;;~;:J

éonstHu!n'. WILSOl/ 11AR""'S

fbZ!;;:"/EJ
:&Denda MODIFICATIVA
VJl
D1s~s1tivo enencaão: Artigo 4"2'S, § 29

I

•
...
J... e>,:.ress50 re-::.......e !:.!::'itar ':t:~"'Or se C""aoon o es:,,:.r!.to oe.":l0::;ra':.1co ~a no\a Cart.a e at.e::lt.e a .-.eL....o:tecr.ice. 1e,:,:.sla':.1'.a..

EMENDA lPOl120-5

f'I

COnstituin"

tJ

CO"lISS~O

DE

c;;.. ::1a

'''LS01' H.'RTI"S

SIs~;:;7;~i; .~

YJI

..-.......
EMENDA lPOl125-G

lU~Df'~'~""o;ll:

O § 29 do artigo ~ do ante?roJeto passa a ter a segU!hte redação:

EIJenda SUPiU:SSIVA
DispoS1.tivo e':lendado: Artigo

~JI

Art. 4-2$-- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f 29 - ;.. lei esta!:Jelecerã :>edoc.o c.e 1J.cença do t:-2o'balho ao aC:ota.-,te, :?ara !l!'s de ada:,ta,;ão C!O adotaco.

Supriõla-se,

I

'--""'''''''i!.l.-==l..U.'-'J=.l''''(1
Senador VIcGI! 10 Tt1VQBlI.
{ti COHISS~D DE SISTE:~~~";;~;~hJMUM, .. kl

4Cj 6
~

in~egral!:le."1te,

".,.-

o dispositivo.

-J-

I ' r.... ".---,

r

fl"""""rmu;i,,
EMENDA SUBSTITUTIVA

pn$'cs-J

--,

V.O

DISpOSInVO EMENDADO. Art. 4.OS

o conteúdo do disposl.t.vo

A reda:ão ora pro~osta visa da.:- ao c.isX'si ti....o o.=.!c:p~ecisã~ J_:-:::':'co-sra:,:.a.tical.

EMENDA lPOl116-7

l?

Constituinte lHLS01; HAATI1.S

}

rr;J:.~~~t'---:J

. . ,'..4-------,-,) t'lifió~7W
".,.-----------"'.."........, , - - - - - - - - - - -

iiJ""''-CO-P-'S-S-ÃO-O-'-S-'-S';:;;;;z~;~~

Ecenca ADITIVA
'IJS
Dis:>ositivo e.-:le'1cado: Artigo ~ § 29

j~

se e:Jcont.:-a

eX:-~es.s"

no

EMENDA lP01121-3

['J

[!J

co"'~huin~o

I

""-I'·

.......",..... "'., ...- - - - - - ,

'·!'.50

CO'!ISSJ;O D- S!S':'E.....;.:!:;,.,.f"o

r,;---------

y';S

Art. 432 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~"'" do AnteproDê-se a seguinte redação ao artl to 4G--5

I

1.

jeto de Constituição:

1:..

f.lrt
A lei não restringIrá a 1l.berdade de lmprensa cxercJ.da
em qualquer me1.O de comunlcação.
1 9 - A pub1J.cação no veiculo 1mpresSo de comunJ.cação
não depende de llcença de autoridade.

,',

;oy
DIS'='OSITIVO 1:!l!:"lD1\DO - l..rt.-.t-E-9

29 -

:e

l1.vre manlfestação de pensamento. responcendo
cada um. nos casos e na forma que a J Cl aprese,!!
tar pelos abusos que cometer.

'f6lf J;creSCe'i~9"se o :"arã:rra!o ú.~izo ao art.

do se'JU1nt2 teo:-:
'::arã~~afo ~ico_ '='1.ca--:: e)Ç.r.:=:ssa,e-t.e e~
tint.os o FUI1c.o c=e ':a=a.~t.:la eo ':e-::"o de S-~::"'':'
S'0 c=iaeo ~la 1...1 .. co 5..1~7, co.::! :3 ee set.e.-:.b:-o de ~~C€, o !'ro"'ra-,a ee :nt.e:=a:ã.o ~ceia:,
-~g,

Inclua-se no parágrafo 29, do artigo #2 do a."te~ro
Jeto, en sua parte fi'lal, a locução "::la :?l:"a%o de cinco aros·, oassando a ter a seguinte recação:

Ii

:LT>stitt.i.êo :"Ie:'a ::.ei CO''':'o.::!'1e...t.a= ~o 7, ê.e ~
de set.e~ro de 1970 e o ?roJra,a ée rO:"'""'...."l. ...ã::

JUSTIFICATTV\
A garantla da ll\'re manlfestação do pensamento ê pressuposto b~
S1.CO da denocrac 'la.
O e'\erdcio des'ta liberdade entretanto pressupõe a responsablli
zação de que abuse deste due1.to.
Estes são os prlncíplos

f1xado~

neste A.rtJ.go.

Assembléia Nacional Constituinte
,EMENDA lP01l29-9

EMENDA lP01l26-4

~'~;;~""ZJ I: ·Senador

trsenador VIRG!l!O lAvORA

fi

EMENDA SUBSTITUTIVA

m

DISPOSITIVO EMENDADO' Art

'Dê-se a seguInte redação ao art.

••'G/JulT.'IC.c10,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Yo.J., \

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. -..ItB'7

~l do

_,

~,...._---------_T

-.,

Anteprojeto

üê

-se

B

2ó1 ..

~ do

Parágrafo ürucc .. A radiodifus5'o e dema r s mexes de e!

"ad referendum" do Congresso NaCIonal,
outorgar concessões, pereu ssões e autorizações de serv i çcs de radI0di
fusão sonora ou de sons e imagens.
-

pressão e conuruca ção , e os bens e
serviços r elac i onadcs com a Laber-de
nâo
de de expressão e ccnunacaçâc
podem ser objeto de moncpêj rc , d i r e

Parágrafo Ilmcc .. As concessões, permissões ou eutcr aaações se
rão por lS (qumae) anos, e só poderão
se;
suspensas, não renovadas ou cassadas, por se.!!
tença t.ransa.tada em julgado do Poder JUdlCl.!

ta ou mdar e camenre , por parte

de

empresas pr avadas , ou entrdad e s
Estado.

do
JUSTIFICATIVA
Este Arhgo limita os poderes da Umãc no processo de outorea
da ümãc no processo de outorga de concessões e peraaasêes submeten
do suas dec i sões ao Congresso Nacacna t ,
A subordinação dessas dec rsêes a um Conselho cures membros não
sejam detentores de mandato popular não concederá, de forma alguma,
ea acr legitimIdade ao ato.
Tal legitimidade plena é entretanto alcançada atravês do
Ter!
rendo do Congresso.
Por outro lado a cr aaçãc de um Conselho que detenha poderes pa
r-ar e ce 20 do "f.lnJ.sten,o das ComunJ.c3.;õt:s c01\!h.ta claramente com es.
sad r os pr Inc Ipacs de adnãm at raçãc pública que vedam a superpcsaçãc
de atribuições de órgãos.

JUSTIFICATI\'A

í

r.r-----------

A recusa a renovação de uma concessão ou sua cassação não devem
conhnuar sendo atos dJ.scrl.cionârl0s do Poder Executivo.
Tal prerrogatJ.Va atenta claramente contra a J.ndepenBência do ór
gão de informação submetendo-o permanentemente â ameaça de cessaçã~
de suas atiVIdades caso sua l1nba de atuação desagrade o poder conce
dente.
Somente o Poder Jud1cJ.âno pode tarantu tratamento isento

!3V~:wJ'

fClTD/J~JfI,.e.~h'

prevldenc:lápas voluntárl8S suas, una vez que está tro::ardo COJ1S'~ certo no
presente por COI'lSl%l'O 1.llCerto no futuro. As COfItnb.lIções PeJ9"spelo p3tl'OCl.
nador são ta~-llI t:oU;enças prev.1dencl.ánas do ~ado, ~sto que equivale:n
ao salánD dlfendo que seu contrato de ençrego detcnrllna.
4 .. O elI;Jregi!ldor, p:lr exeurxr a capacidade prc:dUtlw de t03a a vida útl1 do ~

gado. deve-lhe os recursos para sua l;Obrevivêlr-l.!l M fase :lnat.l.va que lhe ~
porcionem un padrão de vida cmpatível CQll aquele fruido pelo enpregado to l'!!.
90 ~e seu período pro:1utivo.
5 .. O salário do enpregado está aSS1Jll t:01'p:)stode duas parcelas, eeeee despen:h"
das ~lo enpregador ".0 tenp::l da c:olal:oração do ~sgado e ences contahIbza
das pelo regure de CCIlp2tência de exercício eee custo do prc:duto ou servaçe••
A primel.ra é aqtJe!la parcela entr~ dIretamente ao trabalhador para cobrIr
seus Çj!lstos correntes. A segunda é aquela entregue à entIdade t3e prevldêncul
eatplemantar pera que a administre e faça crescer, etravés da apllcação nos
diferentes JnerclJdos de .invest:úrentos. e CCIlI e1& financJ.e li sobrevIda do 0;0flentado no mesmo nível de bee-ester até então CJesfrutado.
6 .. A previdência c:e:rnple:rnentar não se constItue, caro equivoeadatrente. se eeese
na, rnJJIa llDrdanía, ntm\ priviléglo ilíC.1to, eas se trata de UD dU'eJ.to 1~
tirro, õe un usufroto de p:lUpanças antenores decorrentes de contratos traba
lhistas celebrados ao abrigo da lel., at.ravés de eeceõee e COTNC"'lÇÕeS COletl
vee de trabalho.

í

rr';~;'/;J

Senador VIRGlUO TAVDRA

3 - As contrib.liçÕes t:agas peão s~urado são, sem SC:OOra de dÚV1clas, p::llJp3nças.

r ro ,

Determinadas versões deste Artlgo pr ccur-a r am vrncut ar a
ex ecu
ção de servaçcs de c onumcaçêe s a c oncea tcs subjetivos e adea a s tal;
como "o deaenvctv menrc lntcgTal da pessoa, da verdade a e t am na çâc
da deSIgualdade e da mjus t i ça", etc •••
Tais conceitos, embora r espe i tâve i s e nobres, sãe subj et vos e
ecnc ef tc s subjetivos não podem constar em um texto conat i tuc r onc l ,
roi
Como, por exenp tc , pr c-acver a cassação da conc e ssâo de u-ro
d t c , por não estar e Iu ccn rr rbumdc-jm.:r-a _"o de aenvc Iv imcnt c IntcS:-:ll
da. pessoa"? Quem JulgarIa'?
~
- ~

EMENDA lPOl127-2

prevldêncla ce:;t;tplementar é, assim, und1Ie1to t:raHl.hista e UTB re:::e:ssrl:m m:J:J:1tmi
vel para o profiSSIonal quahf1cado. M atual estég1.o d'i! de~n\lolviIrento da
econcm.ia e do processo de urbaniZllçãCJ do país.

anteproje-

Art.~-COIlÇ)ete ao Poder Executivo,

Art
S assegurado aos mei.cs de comum.caçoes o amplo e>.eTcí
ela de pluralismo adec l.Sgrcc c cultural.
-

1 - A prevld~nCJlI sociel, oterdendo lIOprincípIO da adequação secaer, oferte \D
seguro m!rll1lD c"p3z de ~lr que os epceeneeões e pr-..nsionist8s se constit.!!
am em l.IlI eontmgente marglJUll e desvahdo. Contrariamente, li prevldêncio CC!!
plerrenter, segutndo o prmcíPIO da eqUidade m:hvidu81. ensejo un nível
de
bem-estar na 1MtiVldade CCXlparáve1 00 desrrut<Y.1o na fase lab::lratlva.
2 .. A

'

seguinte redação ao Art.

to de constituição:

de Constituição.

f!J

JUSTIFICACAD

VIRG!LJO lAVORA

COMISSM DE SISTEMATlZAÇ,O

.."..---------_turo/Junmuçh'

7 .. O caráter facultativo da preVl.dênc:ia carpl~ntar é prmcípIo f.1losóflco \ri,!.
versar no trato do part1.1hall'l!!nto dos rISCOS naturaJ.s da classe trab:llhadora.
SUa transfoITflêção em obrigação para o E:npregador não se deve constituir elll
preceito constituciO"lal. nas ser objetIvo de COIl1I.ll.stas sIJX:hc.ns, em cada
caso.
- 11 cllação do f\I."ldo de Garantla da Prevldênc:l<l Orplementar tem enorme alcarx:e
sxldl fOr permltu o acesso a esse benefício àqueles trabalha:bres que 1ah.2.
ram em gtpresas pequenas e nédIas que não p::dem J.soladarnente p:rtrocll1ar Ui'a
entIdade fechada de prevJ.dêocJ.a, atuanalm:mte vlável somente a::um d! llIIY.r..l)

aos

processos de cassação ou 'não renovação de concessões.

_

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENOADD

3í!

EMENDA lP01130·2

Artigo-trOQ

.39!
Dê-se a seguinte redação ao art. liOO do Anteproje39~
to de Constit'uição.
Art. 4-90-O Estado promoverá o desenvolvimento ClentíflCo a a ca
pacltação tecnológIca paTa assesuraT a nelhoTla das condIções de Vld;
e de trabs lho da população, e a preservação do meio amb1ente.

r

tJ-

-.::========~
....,.""..".."'"'''',,
...
C5Zio~M

COHJSSno DE SISTEIoIATIZAC.rlO

- A admimstração do Fundo de Garantia da Prevldêncl.a CcttplellEntar deverá er
entregue a UM mst1tuIÇ.ão financena govetnamental, can ccrnp<!têncla técnIca
na área atuarIal e na gestão de at1vDS, CCIlI alta cre(hbllldade fOPJlar e can
grarde número de lojas em todos os estados brasJ.lelros. Duas 1JlSbtUIÇõeS CU!!
prem Cl.mllatlvanente esses três requIsitos, o Banco do Brasil e a Caixa EconÕ
rruca Federal, recaindo a preferênc.1a sobre esta últlllB p:lr d.lsp:lr ai.nda ~
funcionários do extUlto Banco NaCIonal da Habitação, que mc.orp:lram I.m CClllR
tente grupo de atuános e pesquisadores opE!racionais adequados a essa tarefa.

:;:;:;=========---==~=~

[!J EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E,:!ENDADD: Artigo

'I/>6

~.

Parâgrafo Onlco - A LeJ. garantuá a propnedade lntelectual e l~
dustrIal.
O § 1" do Artigo
JUSTlFICATI\'A

func:tonános, bem catO aos que traba.lham em empresas grandes M:I õeseJosas de
nanterem esse benefíclo FOr conslderarem ~sado encargo, no presente e, l5Obr!,
tlrlo, ~r terrerem suas responsabIlIdades no futuro.

rr:~'~';'C;]

Senador VIRGíLIO TAVORA

~--

Parágrafo 19 do anteprojeto.
'f6~
~

passa a ter a seguinte reda·

ção:

'{C6

Importante dlSp~ 5lÇão deste ArtIgo ê a garantJ.a àa ptopneàade
lndustrlal e l.ntelectual que o te'<:to proposto remete ã lel of<l1nâna.
O uso da expressão 'Icapacltação tecnológIca" ao Imês de "autonE.
mIa tecnológIca" conforme proposto em algu'lias redações deste ..... ftIgO C
absolutamente maIS aproI1nado Já que Callacltaçáo tecnológlca subcnteE,
de a capacld3de de declàlr Internamente que tecnologIa utlllzar, absC':
ver, obter. desenvolver I enquanto a f.lxação de um obJet1vo de auton,g
mta tecnológIca é ureal não tendo alcançado nem mesmo por algumas n!.
ções d.:l.s malS avançadas do mundo.

Art

.tr71-

10 - A aplicação dos recursos de que trata este
artigo será efetuada através das instl tui-

EMENDA lP01132-9

I:J '

OCF\JIAOO ROCllIGtE; PALHA.
'.I ••• 'OfC~.... IO/I~.;~."••••

l?

ções financeiras oficiais.

supr.1mir o Parâgráfo OnIco do Artlgo

d

aphcação dos recursos em lide, não há por que nomear apenas
delas.

'.'d~ .. fc~yl ••

I.fl ....C•• 'I.le

...,

COMISSAO DE SISTEMATIZACSº
UlfOf.lll'lllflCl;h

---,

EMENDA SUBSTlTUnVA

r.r

Vai
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 4&6

_

yos-

JUS1IFlCAÇ1l.0

Uma vez que o espírito do dispositivo é atnbuir

(J

~

r.r-----------Hn~"u.n"u~.o

às instHUlções financeiras oficiais, QuaIsquer que sejam elas,

r.r

_ 123

'lno" ...

~

-4~.

Just1.ficativa

~S

Mesmo que a Matéria Regulada no Paragráfo OnJ.co do Art. ~
(Pro1.bJ.ção da Propaganda ComercJ.al) fosse de Ordem Cnnstituc~onal ,
A proibIção c1.tada cobre os valores cuja proteção o .art. defere
leJ.
7.(,;</
Portanto , se o artJ.go 409 do anteproJeto determIna que
"A 1e1. crJ.ará mecanl.smos de defesa da pessoa contra promoção,pelos
me.ios de comun1.cação , da vJ.olêncla e outras formas de agressão ã
familJ.a. ao menor,à étlca púbI1.ca e à saúde", a supressão ora p r 2
posta se fa'Z necessár1.a •

f"lC~lo

rol
Dê..'se a seguinte redação ao Art. 4'0"6 do Anteproje_
to de ConsUtuiç1to:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

\o!

.

Art. 466 - A propnedade das empresas Jorndístlcas e de radiodi
fusio é privatlva de brasIleuos natos ou naturahzados hâ malS
d';
10 (dez) anos, e somente 3. estes caberá ~ responsabilidade pnncJ.pa1
J?ela sua administração e orJ.ent3çâo Intelectual.
Parágrafo Omco .. Não será admit:1da a particJ.pação aCJ.onâna
de pessoas Jur:ídlcas no cap1tal soc1a1 de
empresas jornalístJ.cas ou de radiodIfusão.
a não ser no caso de part:1dos polítlCOS e
de socJ.edades de capItal eXclusJ.vall'oente na
clonal, parhclpação que não poderã
exc;
der a 30\ (tnnta por cento) do capItal s;
cial, e que sô poderã'$e efetlvar atra\'ê~
de ações sem dIrelto a voto e não convers!
veis.

3s-'i
Art.~.

Parágrafo (]nico.

O Parágre.fo único do Art.
sam

e

3'7
-g.&5.

r ; r - - - - - - - - - - . C.. ~/~U.T'flC:.~iO

EMENDA SUBSTITUTIVA E ADITIVA

ter a seguinte redação:

Art.

3'1

~

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo

"Conceder t permitir t autori'Zar e renovar outorgas para

de benefIcios adicionais custeados; sob o regime financeil'o de capit!
lização, por contribuição de empregadores, de empregados e de profis-

a execução dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e 1.magers,

sionais autônomos I a ser operada paralelamente emedJ.ante autorização do

ad-referendum do Congresso Nacional. lO
O contido no atual inciso XXVIII passa

poder públ.1co por:
I - Fundos fecha'1os, administrados sem fins lucrati-

empresas de radiodIfusão.

a

ser

inciso

XXIX,

vos por entidades de previdência privada patrocinadas pelos empregadoJUSTIFICATIVA
II - fundo aberto, administrado sem fins lucrativos,

de

'+6%.

Dar ao Inciso XX\7II1 a seguinte redação:

de ainda a previdência complementar Iacultatlva, ofertadora de planos

JUSTIFICATIVA

~ admite que pessoas jurídicas partic1.pem acionatiamente

iS~

- O Sistema de Seguridade Social compreen-

res, e

Este Artigo moó:if.1ca as dISposJ.ções da atUal leglSlação pOJS
.. admIte a particJ.pação socJ.etãTl~ em empresas de raó.lo
difusão de brasJ.Ie:lros ratl.r&li'::ddos hâ mUs
de IÕ
anos.

__,

do anteprojto, pas-

o art:. '99, inciso XIV do anteprojeto estabalece que

por instituição financeira governamental.
Parâgrafo unjco - Para o ,1m de que trata o inciso 11
deste arUgo l fica instituído o fundo de garantia da

r-..t<mentaT.

'00

previdênc~a

com ..

integTante do fundo nacional de seguridade socia!. Ia qual
poderão aderir todas as errpresas e trabalhadores ivnculados à prevld!ncia socIal

Congresso Nacional referende conc:ess~s e renovações de
de rãdio e televJ.são.

Entretanto, o texto constitucional

a quem compete o ato a ser referendado.
agora sanada.

o

emissoras

Essa omissão estã

om.i.t:iu
sendo

124

• Assembléia NaclonalConstituinte

JUSTI:FlCATIVA

tJ

Supre a lacuna da iniciativa nâo prevista no disposi-

.'I••• 'O l t . ·c.lt .h ll uIl U .....

•

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a suprir lacuna do texto do anteproJeto,

COMISSÃO DE SISTEHATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA

t:Lvo e amplia as hipóteses, pois, além da concessão, exaatiem

pois não fixa prazos para outorgas, o que não ê da melhor convenien.

figuras da permissão e da autorização.

cia, face aos vultosos investimentos necessários ao setor.

DISPCfSITIVO EI:ENDADQ: Artigo

Por ou-

tro lado. essa emenda visa a democratizar, de uma forma crJ.stalJ.nll.

qO~

~

o malsinado processo de concessão, de renovação e àe cassação
emissoras de rãdio e televisão no País.

qo),

EMENDA l~Ol1~·L ••" .-_ _-----,J ~"::.----'

Suprima-se o artigo '4-G1-.

[B
(:J

llenumerem-se os demais.

JS'iirm Fm!!!l.ES P!!lI'A
,

_ C-

I_

'p."~,,..,~

COHISSAO DE SISTEMÁ'TizAÇAÕ

cede. fiscaliza, renova e cassa.

='-'

l'ela redação proposta ao

artigo

407, estabelece-se uma nítida e democrática repartição de poderes: o

ror-':;"~

~ ~

de

HOJe. o Poder Executivo co,!!

I

Executivo elabora eecmcaeenee o processo de concessão; o Legislat.i-

til

vo outorga e renova a concessão; o Judiciário cassa. se for o caso.
JU~tIFlCA'l'IVA

rEMENDA
o disposto no mencionado artigo estÁ

8ub~umido nas cem-

petências atr!buí.das ao Presidente da República e ao Congresso

SUPRESSIVA.

jca-

EMENDA lP01l41-8

Qo3
Suprima-se o artigo

clonel, ure outorga'"ldo e outro referendando.
Logo, há repetição.

V03

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo "4-Q.8.

~do

l!J
l!J

anteprojeto.

Renumerelll-se os demais.

CWDpre eeccãaez-,

Excluir no Ti tulo I1, Dos DIREITOS E LIBf:RDADES FUNDAMENTAIS.

JUSTIFICATIVA

CapÍtulo I, DOS DIREITOS INDIVI.DUAIS,

'102Face a redundância do artigo -«:17 se comparado com o arti-

go

~~

Inciso XIV. e e inJustificável minimiza,áo do Congresso Naci!!

nal l que ficaria subordinado a representação de menor hierarguia,êe~
cabe poz completo o artigo em causa.
mmNDA SUPRESSIVA B HOOIFlCATIVA

.3"1 C;

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos ~ e "'IHl$

ofensas ou a informações incorretas". e a letra ~ em sua total1d,!

ee ;

d~

legis-

lação ordinária.J:nprõprio em preceit.o constitucional.

Duas são as preocupaçÕes com a exclusão da expr-esaâc "a ofensas ou a 1nformações ãncor-r-e t asv e
1) o Direito de resposta

3"

Inciso VI _ A HOI,-

JUSTIFICATIVA

Ademais, tudo quanto nele é tratado é de alçada

'{oo

Art.~.

RA, A DIGNIDJI..DE, A RE?UTAÇÃO. na letra!:. as expressões: " •••••• a

'100

já

~e.

está assegurado, ficando para

Supr1lllatl-se os art.1gos 404 e 40S do anteprojeto.

legislaçãc ccmpaenerreer-, através do Côolgo Pe~al, ou cor. _

Subst1tuaI:l-se esses dispositivos pela redação se9uinte,

forme a tradição brasilei:t"a, através da Lei de Imprensa, c
oroenamento de principio, ancãuaãve na tipifj=a;:ão

renU1llera.ndo- se adequadamente:

319

_

qual-

Art. "tO-4 - E: assegurada a liberdade de expreaeae em

2) As ofensas, na matéria penal, estão nos crimes ce calúnia,

•• U ..'o/ .. ~,Ulof.....O . , U . O - - : ; ; - - - - - - ,

S/-srhnA TlJ!l,!Ili?

Parágrafo Onioo - Independe de licença de autoridade a p.!!

- infâmia e dií"arnação, que além do direi to de respcat e mere-

r . r - - - - - - - - - - "..,,"""',,",'------'-----,

ce o tratamento legal r-eper-ecer-, até mesmo cal!" a pri veçâe
de liberc!aoe, nas cases mais graves.

Excluir, no Titulo II, DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDArt.E'N'l'AIS,
CAPÍTULO

.:tUSTIFICATiVA

v: DA SOBERANIA

Os artigos -"-IH e 405 e seus parágrafos, dentro da

n"-:.; .... c. (. ....... cnna cocos os rns eeeaences que nãD deixen du\:'
da quanto a sua correção.

melhor
JUSTIFICATIVA

Hànténl-aB a vedação

aos

l'Onopôl!os, quer públicos ou privados, rtias retira-se do texto a

ex-

pressão oligopólio, face

ã eircunatãncill

xee casos de incorreção. ver-r'rãeaec o dolo. a própria lei

.J.j

Diz o § Si, do art.

-ao,

hem

v:

penal tem o remédio exato para

- Os partidos poli tic:os 'terão acesso aos meios de cOlilunica;ã::

de que "'lI i'reqeências radi~

social, conforme a lei

fique qU111qupr

rO~Ll

Pretende-se. nua-a invasão ao dom1nio do setor privado, cue õe

Veri-

partidos pca Leaees , ee far- eles em que número ror-ere , t.ennar- espace

de acuso do poder econômico.

A exclusão a Letra

s - "a

° agravo

sofrido.

resposta :far-se-á nas mesmas condi-

ções do agravo sofrido. eecepennaca de retl'atação" - mais una vez

elétricas uão fInitas e pode ocorrer, em deterr.d.nadoB eez-cedcs , pcueis opções de c<r.a!.:iJ,por .torça da limitação técnica, Det\ que se

_

nalismo seja uma ciência exata, pela qual o texto de ur-a

1tem V, em sua totalidade.

'lel]

técnica legislativa, podem ser unificados.

Quanta às informa

ções incorretas, ecr-sta tui um exager-e desejar-se que o Jor-

POP~~.R, ~seção II, DOS PARTIDOS pOLin -

COS, o paragraí"'o s e , do art. -.30.

J'19

ç~~

verdade;

quer 1l'e10 de cornu~icação, vedado o monopÓlio público ou privado.
blicação de vejeurce impressos de cot:\unicação.

00

constitui o direito de resposta, incluindo a excecâe ce

g:-at.1..i ee asseguraco em jornais e revistas, eaér-

00

eue ji es,,;;á a,!

verif'ica-se a tentativa de incluir no texto constitucional o

de imprensa. usando-se o principiO de inc!.1v1d.Jali:::ação de casos e

segt.:-acc pela legiSlação partic;á"ia e. vigor, nas progra.-a::ões C~

penas.

ráaio e '1'\. em cece e , três vezes ao ano, dur-anue urra her-a

s.~e uma si tuaçào no minimo usurpadora, pelo eecc , do exer-c.icrc

pa-e

í

cada evento, na divulgação ele programa e linhas par'tiel,irias.
.P~proposta,

no que diz respeito aos meios impressos ce cOl"'iun':'

cação. constitui urra afronta ao próprio espírito da pr-cpoatia Co~=.
ti tucional que

é

o de assegurar a Lãber-dade es-preser-a ai ,

Cons'tl-

que

deve ser- de competência do Juiz.. com base na lei complementar :?'l.
Sem ãeee , turva-se a própria prática do direito. e c:t-i~
da

1iberc.ade de imp:-ensa •
A Ccmstituicãc que estã sendo escrita ceve ser

•

UIl"

documente

de libercace, e nunca uma por-tia abe:-ta às le.çislaçõe~ e aece restt'itivoS' dos direitos. ãndavrcue.í s ,

'tui, ainda, ur-a vacr ecâc ao d1'"'e1to de editar, que é per-r e e ear-e
do direito de infomar e ser ínrcrn-eec
:\ T: _.

0&

nova

retl~ç~:

ea

-:rc

D: : • • "Ti JI ....;~

nrtJ.r:.o~~

.Sal.a da ccmreeâc ,

Os par-r t ees , aliás, pocee-, inclusive-;--conforr;;;-;5.!sf'~a-

I Const.1 'tu:! ção

acr ascent.eco o J.nciso:

eu vlgor e esta contido no anteprojeto etuaa , Lnde -

pe.ndente de licença, editar jornais e revistas, sem qualquer tipc
de ingerência ou censura.
É a razão da emenda.

s:

.,,!. ..

:~

-,

eeect a c~-':Ir:'r~ o 5::_ .,::--001

a-ir-ar .,:::-<' e vaee , c_-:.-uindc .. ,ll:" inalit!a~2r3

~ prc-

Sala da Comissão.

e'C"::'or:::;;~ da

_-o ,o......

r.r-----------,.u,.",IIIItl1oc...b ~

te

C~

:.-te!'~:>:=s ou~ros.

IDDIflCAT1VA N9

_

13

De-se ao ít'em XXIV, cb Art. "'1-119 do Anteprojeto de Consti1:Ul.Ch da Ccr~~
de Sistc:na'tJ.zacâo, a segu:m'te ~ o
Cont:rata~ d:reta. pelo 'tcxroSdor tbs 5er'VJ.çOs. dos t'abal.'i!d~ utili:t.fci:ls
E:XQCUçao cb 1:rabaJ.rp de natureza peP.:a"leilte ou sawl"ldJ.. ro e:ctrat~\J.S:C

para

J "'-"":;;""----'

EMENDA lPOl137-0

[J

DEAJTADO ROOO'GlJES P"MA

.

~-.

_J

c.........!~~~~I~~
..'"
...!:!!..'-"...-"...-""..-••-"'-,.~::::::::::::::::::::::::::~
LtJ..::CO::.M:;"S::S:::Ã::o",:O::S...:S:.:"::S.:.:"S::'lA:.:":.:":.:Z::AçJi=O~
J ~~;7EJ
'UTO''''''''''''''õiO

~

~~~:~~~ ;~Ç(): ~=ee~~O'"::~~-O~,

EMENDA lPOl140-0
JJtf/J RtJOÃ!/d";',;s p'L)( /lM

tJ

COMISsKo DE

SIS'I'E~;~-;~~~/~,,"~n'......

JUSTII"ICATIVA

---''

100

Acrescente_se onde couber no Capítulo V. da Comunicaçã.o.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo '"9-9'

~

t CO'1Se.'"l50 entre a t'aUll"'ia d:ls const:l'tU;1.n'tes q<le, p:r. 2.J.~iglr I:'.:.l...,.s.~s
&:!
1:I.'o:IlETha1.Jres lr-asiJ.elrOs. a exploração da cB>d2-o~ desq.1alJ.fJ.ca:E (cs 6:zrr.a::bs bé~-fr"~) de,'e ser o~Jeto de e5?Cccl a'te."lião por pc;rte dos I"ec2:.....=.:.::l
res lia nova Const~'tW..ç:.ã::l E,,-::re':ento. a re:1a';ão :l..".se:-J.da llÇI r;:;':e?=Q:erto C.s. s...5
o:m:.ssão oos Dl...-etos OOS ~'Ia:bres e Se.'"'Vi.t:bres P~licos, ctIJo o~Je't~\'O bã
5J.CO é o de colbJ.r 'tal pni-t.lCã e."l1:re n5s, fo~ fo.."UI1ada de re..-r=::ra J."ladeq~~
vez que. pod?- ser entc..'1d::.d.a c : D j r'eE;'a pn:n.bitivê. ti:) fu....C1.O-,a:rl2.~.to de e-'Ç-csas

EMENDA ADITIVA
EMENDA MODIFICATIVA

salvo os

f'I

~:i;;~~1~:::E~;~~~~~s:C~~:~~~~~~~~~~~~=::
t'esta forea. a :re"'-açâo s.lger:.da cem a pr>ese."lte, alé:.l de ter cle,,-t:.n.:l~ ~

100

Leia-sc o inciso XIV do artigo ""9"9 da forma seguinte.
/0'

Art. "99" - ••••••••••••

r ••••••••••••••••••••••••••••••

XIV _ Referendar o ato do Presidente da República,co.!!.
cedendo, permitindo, autorizando ou renovando co!
nais de rádio e televisão.

Art..

-

As concessões. permissões .autorizações e re_

~o"ações serão outorgadas pelo prazo de 10

(dez) anos para as emi.s_

soras de radiodifusão sonora e de 15 (gul.nze) anos para as emisso_
ras de radJ.odifusào de sons e imagens, e somente serão cassadas por
decisão do Poder Judiciário, mediante representação do Poder Execu_
tivo ou do Congresso Nacional.

~~~~~~r~~~~;~~~~~~:~
o:rnll.UQas e..-p:""'-sas_de Cidapte...,aos furel.t:os dos Yaba:::.a:3c!'es. ~
..
A abvJ.c!a.:l.e e::o."lCC',lca ~~l.e1, p:l:- sua prcç.:-l.a n:lt"....'"'e2, e d....~.:.C3 fi!
~csgotã.·el. e"Çua.."lto que a co.,t::;:,.'"'"ta;ãJ d~ ,.â:Hi~~bm, salvo OOS C2-~!'.:bs 1
traha1ha.±:Jres ~""a1S se:n qualliica;ão P,I'Of.iss::.ona1. é ÚIuca. e E!>.c1USl..~'e •
derJ.vaõ,3 do feno;-en:r I39resarJ.a1. deve.-do a esté se roldar.

Assembléia
Nacional Constituinte
,
ne-ne s i s so , a ôespea ec do Relator ter se escusado "de e f amnar cat.êr ae que pudesse ser reputada de nivel de Le a, orõl.nár.1a, e ...ee ancc-tc
í

Pl:.!:

para a_1e1. de C'oi'lpeténCl.il âa unaêc , a ed.lçáo de nornas gera:..s scece
produçao e consuno,

--,

lunNun",~.;i~

l~S=~:C;;T~~':;~t~~Oa~~~t1~O~~J

1
me:'0l

Art. ·405- - :E; assegurada a lJ.berdade de arsprense em qualquer
-too
de comunicação.
Parágrafo Pn.meiro - A propaganda ccmercaaã , nos meaos de COI:la....1.1
ter, ãncâueave quanto à dJ.vulgaçáo de pro:!õ'
tos nOC1.VO$ à saúde, ao ccnv.ívac sceaeã , aõ
meio anID:l.ent.e, à íorlt'.açào do menor. à êvxce
púbh.ca, na forma da fea.,

I

"00

2) Renumere-se o parágrafo ânaco do art. ",*05-para parágrafo aegundc ,
3)

supr-ama-ee o parágrafo úuico

do

i

art1 9o-;;;,'t--

Sob estes fU'1danentos, a emenda supxeas rva é tecru cemence adequada e,
no mêr-a t;c • oportuna.

EMENDA lP01l47·7
~OT1J)O nILSOR GIBSOX

~:;;~n~e~~~r~a~a l.~e~:~~~n;~us~: qu~ens~~~~1

SntJITNHO F"eTAnO

SIS'nYJt.'i'IZAÇÃO

COIJIssnn·oE 5lS1 F!.lIlT! 7 l!Ç't:!O
TU'D/~"n"'.'."D

Rlt,ENDA I'ODII'ICA'1rw. P}..P.A l-.DEQOhçXO DO TEn'O .DO
Supr1.tltir o parágrafo On1.co do ArtJ..go ~410.

~ROJnO:

OlSPOSITIVO

Yvõ

A plura1:l.dade e a descentral1.zação. preecna aaães no J.nc.1SO I\'/do ar
tigo -4oai'~ara a poli t aca de ccmum eaçâc nos meaoa efet.rêna cce r;ã~
se restrl.nge a estes, devendo estender-se até mesmo por
defl.Iuc.?O
e an t e r-Lcr adade aos demaa s me aos corno os )ornaJ.s, re"l.stas,pe:'.l6
dacos e outros.
-

A prol.bJ.çâo c.1tada cobre os valores cUJa prcee-cãc o art

A rnanutençã.o desses princípl.os salutares, num regJ.me de dertccz-aer e
não apenas politJ.ca, mas tambén ecenõruee , pressupõe a p Iuz-a Ladade
das fontes de~5ustentação eccnênuce dos veículos de ecnumcacêc, ~l:
ta, na xee Ladade atual, decorre J.nteJ.ra."lIente (nos raeaos
elet=ên:!
cos), ou preponderantemente {nos rneaos anpresscs) , da xece a t.a de p.!:.
blJ.cl.dade.

Portanto, se o artJ.go 409 40 antepro)pto de t.c r-rnana q ...e
"A lcn Cr.1ard mec ana emos de de f eaa da pessoa contra promoçdo,pelos
me i os de ccncmcacêc , da vacâêncaa e outras formas de agressão ã
familia, ao menor,5 êexee públ.lca e à saúde", a supressão or-a P~2
posta se faz neceeeãr-ae •

(Pro.1b.1çâo da Propaganda COIllerc.1all fosse de Ordem cons tn t.ucac-iaj ,
ôe ãe rc

EMENDA lP01148·5

~~o:~:a~~~n~~a~~~~ui~~O~u:b~~~:~u:f~~~~t:r~:ijd;~C~u~~~ec~~~i~,~~ ~~!
I

-da Saúde".
JUSTIfICATIVA

Essa eatér í.e nãc é para ser tratada na car..
ta Magna e sim em lei Drdinár1&,llles!lo porque 8 jurisprudência naeio nal e internacional mantém esse assunto na pasta do Trabalho.
Entende o legislador que o direito do trab,!
lho não pode rf cer dividido entre dois Ministérios,além do que o ter110 " Saúde Ocupacional" nl'io é abrangente e sim parte de um sf st ece _
denominado "Segurança e Higiene do Trabalho".
•
A scpressãc do Artigo que trata de "Saúde OClJpac!onal·,ve'lõ atender aos Interesses do trabalhador brasileirc.ooi
referido artigo viola a tradiçl:l:o nacional e unherscl de Que as reãeções e ccndíções no trabalho sD"o,e sempre roram,pertinentes ao Hlr1

A~fO'

GIBS01i

°

rer-

UnO/~"nl.r"'.'ii;_"_J

_

EME:N:01. bODIrlC1..'7'~ PIJtA, ADEQUAçhO DO 5.'En'O DO Altn:P..ooJ!rn).
De-se ao "c aout;" do Ar t i co 307 do 1I.nt.eproJeto de Constlrll .... êão
conu ss eo de $.lstenatJ.zaçao, a secuarree .rece ceo
3t7J.

tério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde. Tratar desse assunte na Carta Magna é Intervenc!onismo indevido,t!r§nico e de IndoIe cart,!
rlal.
Saúde Ocupacional é uma denomlnaç"ll"o ccnrusa no Brasll,é de origem Inglesa e em nossa Ungua quer dlzer:·Saúde
nas atividades de trabaIho".As condiçl:ies dE' tfel' .. lho é que va'o -Jeterl1inar se ha riscas ou n:in li Inteqridade rIsSea do trabalhador.

Õi::

•

"Art. 3D? - Será cons a de r-ada empresa nacJ.onal, a pessoa
Jurídlca
const:Ltul.àa $ob as leJ.S bras.11eJ.ras com sede e controle de capJ.taI
'Votante no pa.is.
Justl.fJ.cativa

Quem cuida dessa lI',atérls no 81'8S11 sempre -

o dl.spcslotJ.vo que pretC!ndcrnos alterar tem a seguJ.nte red;J.ção
-lrli

foi o J.llnistério do Trabalho que,além de outras atribuiçlies.zela péla

•

"Art. 307 - será consJ.derada empresa nac.1onal a pessoa )uridl.c.. c
com_sede no rais, C\\)O cont~ole de.c1.sór:lo e de capJ.tõ:l estcJe!, (,~
carater permanente, excIUs1....o e .1nconól.cl.onal, sob a
t.l. tular.ld<:Ge
d:Lretil ou .1ndJ.reta de pessoas fisicas dOIl'l.cl.ll.adas no Pais, ou p.:'_ ~
ent.1dades do d1.reJ.to públl.cO .1nterno. ~
A alteração precon.1zada se JustifJ.ca plena"'1ente ,sobretudo

porC'.:I~

D Ulnist&rio da Saúde cuida da Saúde Públlca,ou seja: pratica a Iledicina preventiva,c8s nos processos produtIvo
e no sIstel!l8 de trabalho cabe ao Ministério do Tr3balho a aç"!l"o fiscal
zadora e norlllstizadora,em todos os segmentos:Engenharla de 5egur2:n;8,
HIgiene,MedIcina do Trabalho,férIa~,sal{irIos,Ident1ricaçtlo e dura;;l:I:o

dade fislea do trabalnador.
Essa é a tradiçD"o do dIreito do trabalhador
conquistada em 1944,cOlll 8 crIaç:io da CIPA-Colll1ssão Interna de PrevcnÇlill de Acidentes e está regIstrada nos anais da Hist6rIa do trabalhador bras!leiro.Portanto,o artigo que se pretende suprimir é incoerent

Justific:ati\'a
Diz o inclt"o cuja elilllinação e proposta .
:hl
"Art 353 - Compete ao Estado, medlante o SistcllI!I Nacional de Sal:dt;:
lU - llisci;iina;,' c~n~r~iar e

Nessa~ comhções, a presente el'lenda subst1.tutlva c",,~e dentro ~ê::
escopo da cOl""lossáo de sl.stc;ratJ.zaçâo, de dar "c":ler.í=nclod e CO"1S-:!:
tênc.la" ao texto, como se lê no relatõr.lo do relator da C0IT11S<;':;
de slstemat12ação

e~;i:::ul;r a ;es~ui~;' sobre 'l:;.:~;

e

camcntos. equipa::lentos, produtos i:::.1"lobiolóGicos c hc::r"':!cI"lo"ódos
outros ;o.nsuUlOS de b"údc, bem como particlopar de !lU .. produção e C1l>
tr1buição, colt Vistas â prcser.....çâo da soberania naC:lonal"
-

hão hi f1cc:e:ssidade de dis?OSlr;ão CO"1sc:i.tul:lo'lal específica par,; aoo:ar a pe"cui
sa sobre llIedic:ace"l:oS,f:ljUlpamentos, produtos e irsl.':;os de saúde Á questão já es
ta abra"lgica, do ponto de \lsta ca eelhor s.ls:en;atlo~a.;ãc! co te"to eonstituclo-aI,
nos õispos1tivos "e.n.S c."Cplos que. no capítulo próprio, referente ã ciência [ tcc:
nolO&lo'<, d~si'õelt sobre o lneenti'o'o do estaol,l ã pt.scl.i'lil lato "'e-so t o q_= s;
vi, po~ c"e:nplo, no al"t ,{,03, que: trata de "lonc:e,t1vos tspecíficcs a
1ns-.:.11
çães de erslono e pesquisa, a unnersalii!adcs", etc: Ou, de me-dc: toaloS prcc:los:, ,õ
que se refere ao setor prhado. no parág"taf.:' 212 oe. lllest:lO ar;;isc, 11 saber
"§ 2!:' - A .lei reE_lará a c:onces&à: de inc:e"lt.\os e Ol.tras \lar·a"f-S
a en:presas e entidild~s da l.nlc:isti\a p;i\ada ou pút-hc:a, cue
~:h
quem rec:ursos elt unl\'(,rsidades. lnStltuições ae ensino e pesqU15t :'isando ao desen\loh lomcnc:o de lQC.tl.$ as i.e.as ca l:.}.ên1:;ia, ia .,uto-::-==.,;;tecl1clógic:a e a !or~ação de recursos ru::;a"lcs ..
A aepUtudc desse dispOSltivo torna dc:~nec:ess5ria oualquer outTa Teferênclo;;' ..;:;~F"
t~tucional ao e::tÍmulo a p~sljuisa CIJ: caepos específicos de conhecu::ento e nr_.::~
çao hn nplic:açao do prlonclpl.O, o Estado destina:rã recu1"s:ls, ::l.n:;en1..i\los c\" ~"''''l
mulos ãs nreas =ais carentes deles
-

..

~;~ -~

DI:PUTADO NILSON GIBSON

trabalho,ricar dIvidida entre dois J.linistérios.ou pertencer ao MInistério da Saúde? E COlllO r!carialD os Negociaçl:ies Coletivas na área de -

do trabalho.
Se 8 fiscal1zaçlio permanece no Hinistério d
Trabalho,de onde devem emanar as Normas ReguIatlentadoras de prote;~o
segu.rança ao trabalhador, rica óbvIR a necessidade de Blanutençtio desse
serviço naquele Ministério,!! não pass~-lo para o Ministério da Sa,jde,
onde provocaria connlto de jurisdição,col!' reais prejuízos li in~e';ri_

Os lI.créscJ..nos têm por fJ..m t (aI e.sclarecer de quem ceve ser e},,1t::,
do o <'!studo de .1mpacto arrJncntal; (bl assegurar que o estudo <;-i;
x.lg.1r deve gt.ardar p.roporc.lonal.ldade, ou co;,?at1.b1.I.ldade,
cc:;
a gra...l .ddqe do cano p01:.enc.lal, a fl.m e\'J.tar crue o custo dos e~
tudos .1nvJ.abJ.l1.zem os empreend.lnentos, (cl es~larecer cue a iai
11.ação do .1I"",paeto e àos estudos deve !.leal" a cargo das· autollc=
óes conpetentes, na forMa <:!stab<:!lec.1da ndS leJ..S e
regulamentes
pert.lncntes; (d), por fJ.m, esclarecer que as audJ.ênc.1as públ.lccs
devem nccessarJ.3J:"e'lte .1nclu1.r os .1nteressados

EMENDA lP01145-1

segurança e demais dirdtos do trabalhador.
Como pode 8 r1scal!zaç§o federal nll lhell do

~

Segurança do trabalhador?

a sobcran.la se exexce e preserva na SUbm1S$ão da~ el'lP.!'elias ~
_C_o
braSlle:lra. A eX1.(!encia ce que taJ"",:;'em se e'1CC"'l't:re '10 rê..lS o con~rc.l
do cepite.:l co"'pleta e. st..,:Ieicão da el"lpresa e da. sua. dire:::ão cfet:...a.
ao controle jurisd::'cional brasileiro e à sua confori'"lodaoe acs
objetivos e políticas nacionaJ.s aplicá"eis

tJ

ARTIGO "356

11,·',

~?O UIJ,SC:l

eial, ao meio arrba en'te , a formação do menor, a e t i.ca púb Lzca ,

E~ENDADO:

'Se
supr.íea-se integralmente o artigo '356 ao ao
teprojeto de -constltulçtlo da COJllisstl:o de Slstematlz8çlio.da seeae I, -

'10)-

Mesmo que a Matér.1a Regulada no paragráfo (Jn.1CO do Art • .nO

Tanto me a.or ou menor será a .rece a ee de publJ.c.1dadc, quanto o for a
ecea eecêc do mei.c pelo públJ.co. Interessa dJ.:"etaMente, portanto, p~
ra manter o plural.1smo e a descentral.12açáo de todos os ee acs ce c.=,
mumcecãc (e não apenas dos eletrôn.lcosl asaeçure r - tal CC'I"'O a 11herdade àe ampr e ns e , propr i.ane nee d.1ta - a l.1heràade de ptlblJ.clõa::;E.
com a qual a pr amea ru é ane e a r ernent.e sol.ldár.la, e sen a ç:ual
-âc
sobr ev ave
,,'7
A emenda defere ao leg1.slador ordinár.lo a fl.:<açáo da responsab~hê-?I

3 SO

DCENDA SUPRESSIVA

JustJ.ficat~va

101

--,

TUTo/."."r,~.~ii.

__

~

I

JUSTIFICATIVA

125

Entendemos que o controle no Pais hà de ser de:íinido a partir cc
c:apitaI votante. Assin, a fim de não inJ.bi:- a democ r-atd a açjio dc cc
pital das enpr-e sas (vide artigo do Arrt ep r-c j e t.o que prc"e até a
_ticipação dos emp r-egadca ecr-evén de ações no capital das encr-e ses) ,
a definição de empresa nací.onaã se dará pelo caei tal vota'1te. S1..pr-aru ndo-ee a expressão "permanente". posto que 1njustl.fl.cavel di
ante da dinánloca da vida cr-pr-eeàr-ru ,

ô

~o:ti~~p~~!!)l~~~ :~\6~t;~o~~~~;~~:.a a s~~;~::ã:S:bJ~~l.~:~~~O ~;;~te!:~~
~~==-,,-

•

t:õ!;'~7-;J
I:NI:NDlI. MODIFICATIVA PAR!'. ADQQUAÇÃO DO TEXTO DO Al.-!TEPnOJE'!'O,
Supnrna-se o parágrafo 4Q do art. -355- ~

'ir

Just:LfJ.r.:at.1va

As que"t~es re(~rentes â FaTticlol'H'lÇ.iio d" Estad" na pr[od....;âo e d1!'tr1bu:ic.iin Ct i1'l
s ...mos de saüoe nã~ c:o=poTta:t. tr ..tacento c:"nst;tucio"lal
s.iic: Italéna a ser c".,-:~;;
plilda em leE-il:laçâo "rdin"'lna, atenta ns c:irClnstânc:ias de tel"lPtl e lu~ar.
quais rc>dE:rao ac:onselhar. co'{ortle o c:aso, l:laior ou ::encr partic:iF:II;.10 e~·iõ.·.!]
n(.:." .. ~ ú ........ dces.

A supressão ora proposta do paJ:ágrafo 4Q § necess5.rloa, por sua
evidente contra?d;;tção com o ~ do art. ·355, que determlna :

as

t assegurada, na área de saúde, a 1:Lberd:::l.
f!!;. de exe:rci1.co profl.ssJ..onal e de o-r9ilt.l!.;"ação de se.;
viços prl.Vado!;, na forma da 10:1., e de acordo
pn.ncip.1os da poli tJ.ca nacJ.onal de saúde."

l' Art. 35-5. -

nlio tem lóglca,nlio atende ao interesse nacIonal,nem se ajuste li 6tu611
Pol!tic:a de segurança do trabalhador.As relaçl'ies capital/trabalho sl:l:o
universalmente pertinentes ao MInIstério do Trabalho.
t: .e o:gsnizaçlS.9 .lnternaclonal do Trabalho

-I

OIT o fórum dessa matér1e e n!lo ~ Organizaçl:l:o MundIal da Saúde.
O Sistema Onico de Saúde é voltado l.s Saúde Públ1

j

ca kUlS n~o deve inte:rvl:r nos celos produtivos,PoIs .e:1 Q' fator prlncl
pel é a causa dos riscos, isto é,a prevençl:l:o de acidentes de ttabDlhOque deve continuar sendo de responsâb111dade única do JUnlstério do :
lubalho.

SMHIHHO FU'i\Tl\tln

I
E~IENDA SUPRESSIVA

1:3

DISPOSITIVO EUENDAOO:INCJ50 XX DO r.RlIGO -14-"Oos Direitos Socieis"
Suprica-se Integral'lente

o Inciso xx do ortigo 111, -

.00$ direitos socioIs· ,cio Anteprojeto (.!C Constltuiçtlo da Com1!istlo de

Slste!:'at1zeçUo,c inclua-se o terf:lo:Scgurança e Higiene do Tra'l'lalh2'
.:JUSTIFICATIVA

EMENDA lP01146-9
iJ

D:E.PU'XhDO

u:rr.sC1.J

PJ;;;;~~=:J

GIBSO"'T

t\V;i:!UJ

iJ
TI

EUZl:lI12\ MDDlrIC1SIV1. PAm. ADEOt?çJ'..o tlO 'l'ln:TO 00 Ah:rEPROJE'TOt

SuprJ.ma-se o parágrafo ún1.co do art.1go 4-10-

~O'

t:m:VOA J:~ODIFlCA2I'V1'_ PA.tUI. 1ü;l.EOUAÇÃO DO 'nrro DO ARTEPRo..,,~1

Dê-se ao "caput" do artipo 307 do Anteproieto de Constitui cão
Comissão de Sistematizacão. a segU.lnt~.

da

pessoa Jurídica
constitl.l:l:da e com secIe no Pais, cujo co.,trole de capital
vota."lte
esteJa, en caráter exclusivo e incondicional, sob a ti tularidaóe
direta ou indireta de pessoas :físicas domiciliadas no País, ou por
entJ.dad~s de direito público interno."

Just1.ficatl.va
JustJ.ficncão
lt.;[

estabelece que ·t vEfdada a propagane:a
comercJ.al de medJ.camentos, formas de tratarne'lto de saúde., tabaco ,
beb.ldas alcoó11cas e agrotóx.1CO"i".

O parágrafo ún.lco do art.

oH;)

A alinea ·S", do .1ncJ.so XIX, do artl.go

Federal legJ.slar sobre "norl'las

gera1.~

S4~

I

I

deternida COI"'pe.tJ.r à Un~ão '
sobre produç-ão e consu;,o"
I

Sem dÚv.1da., as normas geraJ.s sobre produção e conSUMO devem reíle'.::L~
-todas as :relações inerentes a esses ôOJ.-s mO!ilent.os (p:roduçâo e c:onswIro), notadamente a promoção e publ.lcJ.daóe dos produtos e serv.lt"os.

o teIClO

loi
IIArt. 3UJ - será considerada empresa nacional a

o

Snúde ntl:o é tl'lo abrangente quanto o tcroo ..

Saúde é o estado de utta pessoD. enquanto h.!g1 ene é PD!.
te da ttcdieina relativa à Saúde e aos diversos tteios de oS C':II1:H'rv<.!~.
No ombiente de trabalho é preciso l':Iuito O'a1s Que saú-

de.A higiene e segurança do trabalho como estl1 na Constltuiçfio vlrcn-

te é t'lu1to rnaIs abrangentc,evollJlda e dInâmica.

dispositivo que pretench!mcs alterar está assin red:lgido.
'lart. ~~~ - será considerada empresa nacJ.onal a pes
soa juridl.ca constituida e com sede no Pais,
cUJ-;;
controle decisórJ.o e de c<l.oltal esteJa l e-n ca ...i .terpermanente, exclusivo e incondicional, sob a t:!.t\..la
ridacIe direta ou indireta de pessoas físicas do::!.=ciliadas no Pais, ou p.or entiõades ce ~ire"ito púb:!.
co interno."
-

Como está colocado no Anteprojeto de Const.1tujçSo,ora
em debate,houve um retrocesso do dir~lto do trabalhador c em nada ev,2,
luiu.
Portooto,o terl:10 • seourllnca e hioiene 40 trabalho é
ebrongente.colllpleto,assegura ao trabalhador &. elJmlnllçStJ dos riscos de pcJdentes e doenças do trabalho.

126

•

Assembléia Nacional Constituinte
..~.,

EMENDA lP01153-(

f:J Constituinte

_

SAllTINliO FURT1>bO

..."''' ..." ......".'''--------

~------- ""

(!JC01U!';SÃO DE SISTEMATIZAÇÃD

A emenda proposta apenas altera o df spos at.ãvc em ques
tão sem modificã-lfJ substancialmente. t ra ta-se de apenas melho:
rer a redação da alínea.

o dispositivo cria modalJ.dade de encargo que eqcfveJe a t:ributo sobre excesso de lucros. ficando, assim, pr e juõ.í-,
cada SUB mc rusãc no Capítulo em que foi jnseridD.
A finalidade que se cr et encer í.e alcançar poderia ser
atingida até mesmo eedrsnt e simples alIquota da t ebej a progre~
siva do mpcs tc de renda ou medIant~ est ebeã ec rment;c de mpos-.
to suplementar de renda, a exemplo ao que Já exas te atualmente.
Da rorma em que se enccnt.ea , o dispositivo represer-,
ta verdadeiro "conra scov , penaã dade Lnadraf t a da no
prõpr rc
texto constl tucional.

tr;;;-;~'Y2J

·~--------"'''''·''Çl·t
Suprimêlm~se

.)USTIFICATIVA

JUSTIF'ICATIVA

py;;';~"~

o art. 4-81 e seus §§ le,

teproJeto de ConstJ.tu:l.I';ão.

Com efeito, o daspcs r t rvc , na f'cr ma em Que está COl"" _

subst aecf eoa sua r ecação , não tem qualquer senUdo • .ll nUl1Ieraçêc
elo título eleitoral e única e contempla UI"; éru cc cidadão;
dê
mesma forma o número
tação ou do Cadastro
Percebe-se
lndividuada: o neslllo

í

Y'/y
O ar t , 4.61 do Ant.eprojeto de Const.:~:tuJ.ção, que a.
sente emenda obJet:l.va suprmu.r , dete1;"I:"J.na a extJ.nção do Fundo

p;::~

de

Garant1.8 do Tell'po de seevacc (t'GTS). do Programa de Integração

SQ

ci~l (PIS) e do Programa de Formação do PatrJ.t:lôn:Lo do Scrv:Ldor

Pú-

..

EMENDA lP01157·4

fi

bhco (PASEP).

OEPur "DO OELIO BRAZ

".-_._----~

Treta-se, a nosso ver, de medJ.da absoluta:::lente J-nJug
tJ.f~c';vel. per-que o PIS, o PAstP e o FGTS têm po1. meta a
formação
de um patrimônJ.o para o trabalhador, CUJo obJotJ.vo é e s s a s-t enc a a
ã

~J.S

q..e PJr ele a ser utJ..l.l.ZBj:) nos

,

c-;;;;~

r0~~~

•

casos de necess:t.dade.p=ev::L$tos em Lea ,

EHENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EiJ,ENOADO. Art.

Coe erea ec , as referJ.do~ instJ.tut.os demcne'tr e r-are, ao
longo tle sua exaatêncae , o quanto têm aaõc unportant.es na vaôe
ão
~rabalhador brasJ.lc:lro
Portanto, inadlll::LSS:Lvel é a sua exuançêc ,

EMEl'IDA lP01161-2

f'J

fL

*,

DEPUTADO

1 u~~;;:=J

DELro BRAZ

tJc~-C-O"-I-S-Sr-o-OE-S-IS~'~~~~~'~~~~;"" .. ""--------,l
~-----------~UT1U"",
.."",Of;~

ry;';Wll
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EMENDA MODIfICATIVA

IncI so V, alínea "C".,

DlSPOSllIVD EMENDADO: art.I3-, tncLso XII. aj Inea "b"

I.:L

Suprfli'a-se, na alínea "c", do inC1SO V, do ar t , --1..;5,
do l\ntep:ojeto, a exp'Ie$são "f'lstursis , legitimos ou nãc , e acct rvcs» •

jJDê-se à alínea "b", do inciso ~I, do art. ~B da nntu
projeto, a seguinte recaçâoe
-

"b) nenhum brasileiro será extraditadO; a naturalha_

EMENDA lP01l54-0

(!J

do prontuário da Carteira NacJ.onal de Hati
Junto ao MinistérIO da Fazenda
Que o Que se intenta é evitar a numeraçi:c
número para vários tipos de documentos.

ção formalizada após llIclto que motive extraóiçilío é nula de pje

JUSTIFICATIVA

Constiturntc SA.\TINHJ RJRTADO

no direi t c«,

reccooante, incoc:>p3lível com a boa técnica t"edacional C1e ucs Consti _
tulção. Relegue-se para a legislação or dl nár La a tarefa de eencar os var.ros tipos de f1,lhos que a câênc Ia jur Ida ca possa
entender de cãas s r i car , Expresscndo a norrta cons t a tuc i cnaj
de forma qené r rce , nela estarão ebr angn des todos os r.i Lhos
,
quaisquer sejam Suas pecuj xar Ioaoes ,

-

.ll ecjet Jveção qua Ll f'z ce t Lva de "filhos" é

CUIUSS'U tiE 51::.11:-\ P;\lLA:~O

=----------""",."".",.,----------

JUSTIFICA1IVA
A emenda proposta apenas altera o dispas) tivo

ã

,!3? ~rrTelmi~si.sa do Anteprojeto de õcns t tuacâc os artigos
44-S, ""446. 4"t-1.. --r"t

t{![O

í

ec

que s t ão , ser- rnodlflcá_lo subs tanc rarnenra , Trata-se de apenas'

í

melhorar a r ecaçêc da alirea.
COl!' efeito, o br as i Ie rc ~ é ext r aor tado , O
QU;
ocorre com o es t r ange r c naturaJizado é Que se o jnO.:viduo
SE
naturalizou fraudando a lei, anuã a-se a naturalização, ext r adí.,
í

í

JUSTl Pl cheM
I.f-Jl

l(t'('

't11

tl"l

Os ar t agcs "44S, 4-46. 44.1 e ""440 do AnteproJeto ~~'- Constituição t r a t an de mat ê i-aa correlata. Era resuno , o Art. 445 er-ra
a COl'lllssào de Redrva sêo TerrH!;nal do País; o Art. -~~6. c r i a
o
Estado do Toc anz zn.s , o Art. -44-] Cru os Estados't~7 Santa
Cruz.,
Tn.ãn&ulo, Maranhão do Sul e TapaJÓS. c: o Art. 448 t.r-ens rorca clt.
Estados os Tern t.êr rcs Pcde ra a s de ReWJ.llla ..
A c r aacãc dos
Estados a que se refe ren os artJ.gos 446 e 447 es t ã cond rc aonaea
ã lnam.festaçâo ía\orã"d da pcpufacâc •

t anco-ae ,

EMENDA lPOl15B·2

t:

DEPUTADO oELlD

a

seçui r ,

o

es treoce rro,

Na verdade a ressalva J.ncluida no disposJ.tJ.vo, "in fi
ne», não representa exceção à regra da vedação da extradi~ão d~
bras Jef ro, mas fornece condlções para Que se proclame a nulidE
de do Processo fraudulent.o.
-

B~AZ

í

r.r----------"""'"'''..,..,,

-,

/hAmapã.

EMENDA SUPRESSIVA.
14
DISPOSITIVO EMENOADO: Art. -13,

Propeaos a supressão desses artIgos por ent ende rrtos
que a rednJ.são t er r.rrcr-aaj do Pais ccnst atua na têr ra a ser mais
apropriadamente tratada em Le gu a Laçjio c.om:plementa-r.

rocrsc

OEPUTIIDO

VII.

COMJSStl-O DE' SJSTEM'::TJZ.ot:;Q

supr Imam-se do Anteprojeto:

a) a e"xpres~s~o "ptivadas,u, c.ontióa na alínea "e" r tio
inciso VII, do art. 13-,
l..t
b) a alínea \I,~", elo inciso VII. do art. .3-.

t"fI,ENDA. SURSTITUTIVA
DISPOSIT!VO EMENDADO

DlsPOSIT!\-tl EJ.~: AATlG!J 117t LETRA f'lb",

~

19

A letra Ilb" c o PAtifGWl) lf!: do
pessa:ll o

Com a redação adotada para a alínea "C", lllediante so!!
pr e saãc do adje t rvo apontado, oe i xa de ficar restrita ao à'õ'lblto (J1'll?ado a ~'edeçgJ de se estabelecerem empresas ou deserwoJverel"l atl.vIdades que adentrem o santuario da \/lda íntima e familiar das pessoas. com ofe"lsa ao seu direito à prlvClr.1dade
Em conseqllênClB torna-se l"edundanle a alínea "f", c~
bendo sua supreSsão.

g?

ter e seg.lfnte

~:

MUCO

"

ftIti~"87

I

.doMtt?ro,P--'"i-Or

'ií'

.l - •...................... _

_

:

E

DEPUTADO Df:LIO BRAZ

tJ

COMISSAO DE

c:) serão nulos os atC's expro;::;r.atér:'os I=o:'<:.tl~ac~s
com abuso de poder ou des\'io de f~nal.idEóe"

JUSTIFICATIVA

SIS;~~~~~~cz~'~~~...m'n""

EMENDA MODIfICATIVA

As normas consagradas no I\ntepi[)jeto t"epresentam
verdadeiro confisco. com objetlvo trat'lsparcnte de socIahz2i
os meios oe produção e, ate mesrro, Õ1queles que são partlcula_
res, sendo evidente o desestímulo que poderão gerar, con graves preJUízos para toda a população
As.sJm. embora /J,.:;nten _

4-1t

DISPOSITIVO EHENDADO. Art. '1.J, inciso VlI, aHnea "b".

el- .•.....................•.._.......•..............

J,;2.

d) -

~

Dê-se li alínea "b", do inciso VIl, do art. '1~.. do
teprojeto, a seguinte redaçi'io:

:

A.!!

"b) da moradJ.a, nela nlnguem poderâ: penetrar ou permanecer senão COI'l o consentimento do morador ou por detet"/llinação judicial motivada, salvo em caso de flagrante delito,
para acud';'r vítill"a de crime ou desastre."

§ 19 - Mio haverá ep:lS~ted::lt1a ea c:atg:)S,r~s OJq.Je o tenpo ch serviço Prestado seja Snrerior 13 3S( _

t:a;p;lrárlos.desde

(trInta e circo) eras.

§ 20 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:

JUSTIFICATIVA

1

3USilr!C~it~A

entcn:bros ~ 3 e;ose"w:mia ~ls6tin é '-'li é.~
peIto CO rervlcbr q..oe,op6$ d:d1car a ::!aior ('X!.ttede 5:Ua vld.J 11 fu".çi!o plllt.ca, p:lssa IJ ser W"GJtbr~ ss,'!i1 J;elo Esuje, r.. qu:t Stm'lu cr;:D cbdl~,* G..nmW \t'rIes ~ t.:o tcc:'!nte l3 lc!ade,G prcÇl:::lStn é ~ r.=llS just!tS,ten1) e~ v1sl.t:l n ..
c6:lia atual de virJa 00 trsb3..l.tnOOr brasileiro q..e é t:e S5(c.1.nqoJ.Z:'ita c cln::o).::ro
d; vitb.
EC! t'el~ ro ~~ 00 c:arg;x;,~ c.u ~n.:c~"~
~roo,rlá Q'.re ~e cbten:t!rm o teyJ ct~ servlço PrestC':b,sr:n::b qJ"! CJ C.UI'otr :55(trinta e cJn:.1J)oros.mda ~s jusJ;o qJ! li lei lJ're g'll'U'lta !); t?,"Jscnt&b.-i:!

A inclusão do adJetivo "motivada". expressão técnica
de uso corrente nos meJ.cs jurídICOS. visa a ltlelhor resguardeI"
o d1rel.to de privacidade do indivíduo, quando reçolhido
sua casa.
E necessário ngor na defesa dc asilo dornicJ.1iar do
indivíduo, sendo de pouca monta a SImples ordem judiciaL Para
todos os efeJ.tos ela há-de ser motJ.vada. sem o que próxima estará da arbitrariedade. ainda que perpetrada por autoridi;lde pú
bJ1~.
-

EMENDA lP01163-9
DEPUT PoDO D~LI O BRAZ

cr=

]

rr_r·~·:~0

f!J COf"ISSAO DE SIS:~~·~~';~"~~·~~~~· o~._.,_.
J f:E!~~'yt8
------------,.."'"". ,,.,,-----------.,
E!'lENDA. SUBSTITUTIVA
I?.,.
DISPOSITIVO E~\ENOADO' art. f3... 1nclso X.IV
IL

Dê-se ao Ioclso XIV do art. '1-3 do Anteprojeto a segui!!
te redação:
"XIV ..

P,

SUGES1AO HEREDIHRll\

a) ~ assegurado o direito de herança,
b) E:: vedada a incidênc_a de qualquer tributo.

custas

e:r;~~~~

EMENDA lPOl156-6
DEPUTADO

crua

______

E

do o pnnciPlO da prevalência da fUhÇão sodal, assegura-se o
direlto de propnedade ou, 2lternatharente, o de preVIa
e
':,.cf :- '":;,,,ni:aysc nG dEsa~:~;:':i';'~~ ....

ou emolut'lentos relatJ"os aos bens do espólio e st.a trans/1iIssão •
aos herdeiros"

'-"O!ISlWin.

rr=

Inciso XIll

da dívJ.da pública, com as ressalvas previstas nesta Constl.tu1.
ção.

b) - 'Vo1t.nterlamente,aos 65{sessenta e clrco)li'"OS ~

!ljade para o h::t'al! e aos 6Q(sessenta)aros para. a rull-er;

'}l

b) no caso de desap!opríação por necessidêde Ou utl
lldade püblica, ou por inte:=esse social l ti assegu::'ada aos df!:sapropl'lêldos préVia e jl-sta lndE-nlzE,;-8c en dinheJro, fseul:.s!!
do-se ao expropriado acel.tõr o pagamento em títulos espeCia.s

EMENDA lPOl159-1

m: ••••••••••••••••.•.••••.••••••••••••••••••:

/2.art.

/L
Dê-se ao Inciso XII! do art. "1,J a segl.linte reduç'1:;o
T1XIll - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PR011:"Cl
DA PELO ESTJ\DO.
a) A propriedade subordma-ae à função social-

JUSTIFICATIVA

a<*lA >aJ1I'1CATrlh

DE"LJO 8Rr.z

COI)l~SAD

DE

JUSTIfICATIVA

BRAZ
••• Mu ••

-,

~uu.,.!~I:~ul.!n

fu/t~~

SISTEMATUAÇ~O

EMeNDA surRES5IVA

l

tGP~~;'

n:~=UJt" ....

t.

D1SPOS111\'O EMENDADD: Art.-1"3-, Inciso I. alínea "E"

Suprima_$e do anteprojeto a aanea "e", elo Inciso I,
do art. U.

m;~~~
EMENDA. t-!ODIflCATIVA
IJ...
..
OISPOSIlIYO EMENDADO: art • ..,~, inciso VIII, alínea "eu.

'-l-

Dê-se B a1!.,ea "e", do Inciso VUI, do srt. 1$, do A!!.
teprojeto, a seguinte redação:
"e) o Brasil nJo adotará sistema de numeração
única
para as várias qual1f1cações de um lIlesmo indivíduo."

VíClC
As norll'las adotadas no AnteprOJeto consag:-arr o
tubutár io do "Ois in idem", eis Que na aqulsição dos bens
qJf
integrar. o espólio Ja houvera a ineldâ"cia de tributc, se"ldc. a,!
sj.m, descabível nova l.ncidêncla quando de sua t:-atlSl""'lssão
herdeiros
,llJém disso, i3 lncidênc18 de grava"les Sobre bens heIcê~
dos pode representar verdadeiro cot'lfisco quando se tratar de he.r
deiros que não disponham de recorslJS para fazer frente às il"iJcs..!
ções por ocaSlão da transmissão "causa l'lortis".

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lPOl169·8
~DO Ot:LIO BRAZ

I

tros de Estado e/ou todos os Governadores de Estado e/ou todos
os integrantes do Congresso Nacional (menos um Deputado e um S!.
nador) e/ou todos os Ministros dos T=l.bunais superiores e
t!té
o Primeiro Ministro (no caso de se adotar o Parlamentarismo) s!
jam brasileiros naturalizados, com gravíssimo atentado à soberi!,
oia nacional
Oa mesma forma o Brasil poderia dispor de Forças
Armadas chefiadas por pessoas nêc dotadas do "lus 5011", v inculo que indubitavelmente reforça a devotação patriótico de quem
for incumbido de defender nossas fronteiras.
A "abertura" tentada no Anteprojeto não se revela co!!,
venrent;e , muito menos oportuna. Mais sábio, no meu entender ,
manter o que o grande Mestre Pontes de Miranda denomine "exce ção", reseryando alguns cargos para tão somente brasileiro" natos.

.

~~'p~';~q

crtV~:l/i
~----------'''''''''''''''''-----------,
EMENDA $UPRESSIVA
13
art. "14., Inc150 IX.

DI5?OSlTIVQ E/olENDADO

uuDh... f'T"'.;ID

Il

-"

supr rma-ee o Inciso I do art. 26- do AnteproJelo

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A matéria
ord~oária,

e de

A medida, com ranços de demagogia, Implica c.cnt r edaç ãc
inaceitável, Inve Ladandc o crédito outorgo do aos detentores
de
mandato oopuf ar , através do Livre exercício do direito de vot o •

exclusiva compe têoc ra de Iegislaç!io

descabenco sua inclusão entre as nom-es ccns t i tu.,

c i cna s ,
í

Além disso, em face de sua redação dúbia, o da spositlvo ense jarre o entendimento de se estar criando gratl flcação equivalente a UIl" oéc ímc-qoar t c

('l,~)

_

EI1ENDA SUPRESSIVA
.2t:'
DISPOSITI'/O WENOAOO. art. ""26., inciso 1.

Suprima-se o inciso IX do art. '44., do Anteprojeto

Se consagrado, o dispositivo voltar-se ia contra
cs
prépr cs eleitores, nunancc-ühes a segurança no processo c i e I toral o mí.rden aenoo sua responsabilidade na auquat.a tarefa de csc,2,
lher, corretamente, seus r epr eseet ant.es junto ao Le9~sla\.lvo

se Lâr ao ,

e 127

EMENDA lP01172·8

í

tJ

O[PIITADO

O~LJO

.....- - - - J

BRAZ

f'lõY;;~'01
~

IIUD/""I" .. c:.c:iD

EMENDA lP01170·1 - '"".

1:
1tUD'.un",••r.D

~

----,

13

E~IENDA SUPRESSIVA

OISPOSITP'D EI1ENDADO.

13

"I _ O allstamento e o voto.

Se se pretender remunerar, de maneira maas conpens atg
ria, o trabalho noturno, ef eve-ne o valor de sua remuneração.
No caso, bcs tar aa elevar em mai s 33~ a nar qen adicional de 50::"

a) Têm dIreito a voto os maiores de dezesseis anos
data da eleição, alistados na forma da leij
•
b) O alistamento é obrigatório para todos os brasileiros, salvo as exces sêee previstas em lei, mas o voto é F'acultatl
vov ,

I

13
supr roa-se , do Inciso XVIII, do ar t ··.U
. I,

Suprimem-se as alrneas "c" e "d", eis que versam sobre matérIa estranha ao capítulo, devendo ser tratada no Caprtulo que cuida do processo eleitoraL
Inserido em capitulo que trata dos "DIREITOS polít1co~"
do cidadão, o "caput" do artigo assegure. a todos os brasileiros,
desde que contem dezesseis anos na data da eleição, o "DIREITO"
de voto.
A alinea "a", porém, com a redação que lhe deu o Anteprojeto, macula o princípio que se pretendeu consagrar no artigo,
transmud -tdo o que deveria ser um l!dimo direito em obrigação c.f!.
ercf t Ive •
P~r ser um "DIREITO" o exercício do voto. conaentâneo '
com os princípios democráticos, não se pode torná-lo" de f'e to ,
um "dever" J assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, qua~
to ao seu exercício.
Não se pode deixar de reconhecer a importâncIa da m!
xima, a ser seguida, guardada e nunca olvidada, de que "a le!
n'do pode ser imposta aos indi.... í.duos, a não ser que eles este _
jam de acordo com sua imposição". A validade da lei, a força'
de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de Justiça, é
a
concordância aos princípios elementares sobre os quais são elo!
borados , Não podem os imperativos legais emanarem de man!fest~
ções de apenas algum individuo ou inexpressIvo grupo de indiv.f.
duas.
Nem mesmo o caráter cogente que se manteve, nas uIti
mas Cartas, com relação ao exercíc!o do "DIREITO" de voto, impediu que grande parcela da populaç~o descumprisse o imperati_
vo constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais variados,
sujeitam-se à formalidade do voto, seu repúdio se maru tes ta através do voto «em branco", a exemplo do que se viu, flagrant~
eente , nos últimos pleitos eleitorais. Importa ser realista. O
voto, como "DIREITO", é aceito pela população brasileira que.
porém, abomina a "OBRIGAÇAO" que se lhe tenta impingir. De que
adianta manter a obrigatoriedade do voto, para apenas retirar'
das urnas um punhado de papel em branco?
Pretender manter a obTigatoriedade do voto é manterse afastado da realidade nacional, facilmente identificável
qualquer manifestação plebiscitária.

"in fine", do

Anteprojeto, a expressão "com r esumer eção em dobro"
JUSTIFICATIVA
Trata-se de norma de exclusiva competência da legislação crdmãr ra , descauendc sua inclusão entre as ccns t.Ltuc rcna s ,
Além diSSO, representa encargo que mvf ab j Laaré o fu,:}
c ícncmento regular de inúmeras empresas, com sérios reflexos (la
custo dos produtos e, finalmente, na situação Inrf ac i cnãr a
de
Pais.
í

í

í

I

f!}p-,'o"o·"" _

BRAZ

.,

13
art. 14, Inciso XXVII

"

Suprima-se o Inciso XXVII, do art. 1"4, do Anteprojeto.
JUSTIFICATIVA
Trata-se de norma de exclusiva competência da Leq Ls La-.
çãc cr dinâr aa , oescabendc sua Inclusão entre as nor-aas constitucionais
Além disso, nada a jus t i eaca , eis que a simples cr i o ção de turnos de trabalho não motiva a redução da jornada de tr~
balho Apenas Inv Iab i Lí z aré o funcionamento regular de inúmeras'
empresas nacionais, com reflexos negativos em toda a economia do
País.

l_ c...
r.rp·M"O'B"·~
~

lP01171·0
I:JEMENDA
DEPUTAOO Di:LlO BRAZ
~~-----

(!l

l":

~;j'~.r~

.Lr~he1eD ..,.. lols~.e~,.. lD

coarssno DE SISTEI:ATlZAÇl!O

rnc í.so IX, alírea

lle U•

Suprima-se a alínea "c", do Inciso IX, do art.
lm-t:dproJeto

11

~,

Dl./E1-fl!J r

do

-

Art.~,

Inciso III, alínea OIb".

,,'1Dê-se à alínea "b" do Inciso IlI, do art. -2-8,. do llnt!!,.
projeto, a seguinte redaçãO:
•
"São privativos de brasileIro nato os cargos de Pres!
dente e Vice-Presidente da República, Primeiro-MinIstro, Ministro de Estado, Oeputado federal, Senador, Ministro dos
Tribunais Superiores, Prcdurador-üeraã da ~públlca, Governador dos
Estados, do DistrHo Federal e de Território, Embaixador e os
da Carreira de Diplomata, Oficial da Aeronáutica, Exército e Mi!, \
rinha, e os cargos cujos ocupantes são substitutos legais, nas
ausências Ou impedimentos, das pessoas referidas nesta alínea".
JUSTIFICATIVA

í

..,

qj

O art.

~

§ 49, passa a ter a seguinte redação:

"A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de municípios, obedecerão a requisitos e forma estabelecidos em

lei complementar estadual, respeitado o princípio da
consulta
prévia às populações diretamente interessadas e se darão por lei
estadual.
JUSTIFICATIVA
A Nação clama por desconcentração dos poderes, em busca de maior Identidade entre os organismos de poder e as comunidades dIretamente interessadas. ~ pacífico que a extrema diversidade de situações sócio-políticas- e culturais, entre as dife rentes regiões do Brasil, impõe a necessdcade de regramentos m!.
nos genéricos, em assuntos que digam respeito às condições peculiares de cada Estado brasileiro.
Dar abrangência federal ao regramento sobre a criação
de municípios é igualar situação completamente di ferentes.
O que se propõe, com a presente emenda, é que cada Estado federado, def'Ina-ae , por lei complementar, as condições e o
processo de criação de novos municípios, a fusão entre municipios existentes, como o desmembramento de áreas de um para integrar
outro, já e·xistente. COlll isso, assegurar-se-á o respeito às pe-,

EMENDA lP01l74·4
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CO,~JSS~O DE SrSrn:ATlZAçAO

.L.w .... OIeD..'.. h/ •••

EHENDt\ SUPi'ESSIVA
DISPOSITIVO E~lEt~DAOO:

Q"'...D

Supnma-se o §

-..=J

L·;~~~~:J

--,

r

~

~D.T'~

lJ/f}:j /{) J

S.21~

do art. "48...

12

,,,-

do art

--48

do Anteprojeto

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIV~

A forma proposta no Anteprojeto cria ingerência madmissível, eis que e x s t.em érqãcs Ins t i tuc Ionajmente respcnse vels por essas atribuições.

''''.;10

- _ - -__,,,

e

11~$,

I-

c1=1-

DISPCSITlVO EMENDADO:

p:rp;iõ'a

~

"""M'''"""
EMENDA SUBSTl1UTlVA

~l/l,OO Dl::LlO BHIIZ

'u'o/~u,

Emenda -acdt r.tcat Iva ,
"''1
DISPOSITIVO EMENDADO. art. 11-4 § 452

........,...".,.,.~......' " , - - - - - - - - , r;:r:-:;-....-;::l

COMISSr:w DE SISTEHATIZAÇAO

~

EMENDA lP01168·0

:'

A inserção desse Inciso epr eser-ta-ee totalmente de~
necessária. Com efeito, os Partiduso Políticos encontram- se
devidamente representados no Congresso Nacional, cabendo aos
seus prepostos tomarem a Jnrca et Ive de propor a ap r-ec Laç ão de
matér i e a ser transformada em ncrwa legal.
Além di sso , o dí spos i t rvc encontra-se prejudicado,
por dizer respeito a matér ra a ser tratada em outro Capítu lo da Const1.tuição

JUSTIFICATIVA

13
art. .4, Inciso XVIII

SUPRESSIVtl.
DISPOSITIVO .,EtlE!'.:DADO. ar t

JUSTIFICATIVA

"'1-

pende a 60 (.sessenta) l"'Iil'lutcs

EV,EMOP..

Suprima-se o Inciso V do art. "'~
-:>o do A.nteprojeto

Dê-se ao inciso I do art. "'28 do Anteprojeto a seguinte

í

E~lENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

fuir;,F.>
======::...:====:

u ...OI0/ eO" ,U l 0/ ' I:I :O" . Ü D

redação:

Não se pode p rs í.ender ~ , ainda que por nem-a C('In~
t tuc rcnal , novo ccnce i to de hora, diferente daquele que cm r es

tJEMENDA lP01167·1
O~LIO

EMENDA SUf"ESSIVA
..t~
DISPOSITIVO EI~ENDl\DO: art. "-30, IncIso V

cr;;~A~~~O~

pE::! 10 BRAZ

DISPOSITIVO EMENDADO. art. '28., Inciso I.

JUSTIFICATIVA

OEPIlTPOO

-e--r

LJ.Q!:llS.5M OE SIS1EIIATlZAÇAO
~----------luTo/""n"IC,~io
EMENDA SUBSTITUTIVA
.,2.:]

art. ....,-4.. Inciso X

Suprima-se, do Inciso X, do art. "'14., "Ln fine", do AI!.
t epr-cjuto , a expressão "sendo a hora noturna de 45 (quareot e e
cinco) minutos".

EMENDA surnCSSIVA
DISPOSll IVO ~MENDADD

DfPUTADO

rrr-------.

I

r=;;;~;

o dispositivo questionado consagra verdadeira manobra
entregutsta, chegando ao cúmulo de admitir que todos os Minis _

o mar ter-r r torial e patnmonial assim como a plati!,
forma conb.nental são, por definição, bens pertencentes
União. sua exploração, oort encc , pela um ãc , não
justifica
que os beneficios fluam, pr e rernnc rateente , para
qua Lque r
Estado ou ~'unidpio. mas devem reverter, isonônlca e equ i t at rvaeent e , em prove i te de toda a Nação Aos Es t ado s e ~luniC"l
p i os j j torãneos Já r rca assegurado o pr iv Léq c de se r em bene r rc.Iadcs pela natureza, que os brindou COM as belezas
de
un lltoral pujante como o br as i.Le ar o
í

í

culiaridaJes de cada estado. Não há como tratar, de forma
Igual, a criação de novos mun.lcfp rcs em São Paulo, Minas e
outros Estados desenvolvidos e densamente povoados, com o
mesmo processo no Centro-Oeste e roa nneaêru a , a mda despc-,
voados e a exigir um processo de cesccncent raçãc de poder,
através da criação de novos municípios, que atuarão
como
vetores de desenvolvimento.

'128

• Assembléia Nacional Constituinte
Trata-se, assim, de medida engendrada num período do
qual o Brasil vem procurando olvidar, desde que por aqui
pass.!
ralll os ares benfazejos de um sIstema verdsde.í reeenre democrático.

EIIENDI\ SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO ElfENDADO• rncLso IV. do

Dê-se ao roc Isc rv do art

EMENDA SUPAESSIVA

S'f

1..2 2art.~...l

DISPOSITIVO EMENDAOO

a~~i #9.-

tt9_ do tl.nteproJeto a

segUl~

1"-"-

te redaç2l'o

Suprima-se, no art 1-2-1 do Anteprojeto, a cláusula «see
de Iuqaçãc do Congresso Naci onalv , passando o dispositivo a ter
seguinte
redação:

I1IV - pernu t xr , nos casos previstos em lei complementar, Que forças est.raope r-as af reoes tz-ens r t ee pelo t e r r Lt d r ro '
í

nacional ou nele permaneçam t€r.pora:rhrnente, sob o comando
dp
eutm Ioadcs brasileiras, vedada a concessão do estabelecimento'
de bases ml~itares ou de artefatos be1J.cos que coloquem em risco a Paz mund.la Iu,

I.,l.l

"Art -121
que tenha valor de lei".

JUSTIFICA.TIVA
a dispositivo do Anteprojeto consagra abertura
não
condizente com a sobe cama e com a Defesa do próprio Estada br a

s rret rc , ccmpr ometendc também nosso relacionamento mt ernac o ~
nat ,
a trânsito pelo território nec rcnej ou a pernanênc.;a ,
sempre temporária, dentro dos limites rer r r tcr ae rs , devem ser ~
penas en circunstâncias especiais e sob condições estritamente
controladas, jamais se admItindo que dentro de nossas "rente I ras se asscnten bases lIIilitares de outras Nações, ut Ll i.zanco _
nos como Ins t runento de seus intentos guerrIlheirescos, contrariando, ainda, a índole eminentemente pac i r.í s ta e não bel1gera!!,
te de nosso povo
ial vedação deve alcançar, igualmente, os produtos re
sultantcs de ccndenave I tecnologia bé Li ce , como os foguetes nu:
c leares , que t enden a Ins t rument af r zar as guerras de conqui s ta,
a exemplo do que Icaentave Imcnte se tem VIsto em outros paf res ,

A norma ccntnca no referido parâqraro concentra ecn
cessão ilJaceitáve1, dando ensejo a Que se ptatiquem i1rbitraI'iedi
des Que, ao final, ficariam acobertadas pelo manto de falsa 11 le
galldade". •
Igual ccncessãc encontra-se no execrado "decreto lei"
que em boa flora o consenso praticamente unânime desta Constituinte prepara para ver banido de nossas insti tuições jurídicas. Tam
bem no decreto-lei e rejeição pelo congresso não impedia que
atos praticados sob sua égide fossem inquinados de
irregurarid.!
ces ,

O executivo não poderá editar decreto -

coepâenentareeot;e , por conexão de matéria, suo rimam -~,
também os purãqr a rcs 12 e zs do citado artigo.

í

JUSTlfCATIVA.

Cabe ao Congress!) Nacional por sua próprl8 natureza, D
empreendimento de tarefas legislativas, barundn-ae ee uma vez por
todas, 05 resquícios do período d1tatorial em que se per\l\).ti~
Executivo formular. unipessoalmente, norma legal com rorçe
cogc!!,
te, mantendo-se, então, a harmonia que deve exr s t Lr entre os PodE.
res do Estado.

Ora, se a medida eaerqencãaj, somente por ser invocada
sob condições especiaHssimas, quando se busque preservar ou pro..!!
tamenle restabelecer, em locais deteIr.linados e restrltfJs, a ordem
~ública ou a paz social, ameaçadas ou atingidas Por calamidades
ou pertubações cuja gravidade não exija a decretação do
Estado
de Sitio, devendo ser levada ao conhecimento do Congresso
Naci.2..
nal (§ 5S!), não te pode admitir que, rejeitado, pelo Legislativo,
o Decreto Que estabeleceu a medida de emergência, o que
conval!
demcseat os praticados sob sua invocação. A permanecer a ressalva
contida na redaçêo do Anteprojeto, incentiva-se a decretação
de
medidas de emergência, mesmo sabendo-se da quase certeza de sua rejeição, podendo-se P:t3Ucax: atos de arbitrariedade enquanto não
formalIzada o pronunciamento denegatório do congresso Nacional.
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EMENDA lP01176·1

fIT

f:

OEPUTMO

O~LIO BRAZ

COt{!SSIiO DE
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:J

SIs;~;;Â~i~Áç~~"'C~~I"lO

EHElJOA SUBSTITUTIVA
OISPOSlTIVl. EII,ENDADO: art

EIIENDA SUBST ITUTIVA
DISPOSITIVO EllENDAOO

rr=;;;;;=:J

EJ.IENDA SUüSTITUTIVA
~3b
DISPOSITIVO E"IENDAOO: Art. ~ § 7R.

J3J."

art.-:&l
};2-

Dê-se, ao

fDfl2!~a)28

art.~l.;.l

do Anteprojeto,

Art-l-3-l~
- As leis ccepã enent.ar es , que discl.plinam as
normas qnr a i s dos diversos remes do direito em complementação
às
normas const a tucfcnaxs , sarnento ser-ao aprovadas por mai.or aa abs.Q.
luta".

64-, § 22.

.231'.
~

do Anteprojeto, a seguinte

redação:

13:>"

6'%

Dê-se, ao § 7Q do art.

a seguinte redação.

1I§ ?Il! _ Rejeitado pelo Congresso Nacional, cessa imediatamente o Estado de üe resa , anulando-se os atos
praticados
durante a sua vigência e com responsabillzação da autoridade q.e
os determinou".

6l
sube tftue-ee, no § 2e do art

'64 do Anteprojeto, <: e,!
pressão "gratu1tamente" por "mediante remuneração, nos
t ermos
da Lei ürqêruca"

JUSTIFICATIVA
JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA
A remuneração dos membros do Conselho de üvvrdcr es
êntn to eumc rpef , criado na própria Lei Orgânica,
obj e t Iva ioo
entre outras atribulçães manifestar-se sabre orçamento mUfl1C1pa l , devere , para sua legitim1dade, ser admit.ida vez que a ccnp LexLdade de representação e responsabillrlade social exigirão
dedicação excepc ronat

Entendo de máxima Iepcr tancaa conceituar-se o afcence
das leis co npj.enenbar es , consideradas aquelas Que são edí t.adas no
intuito de drsc ipâ í.nar as ncrnes qer aa s dos diversos ramos do
di
reito, complementando as normas constitucionaiS

EMENDA lP01181·7
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[!J

DEPUTADO OE:LIO
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co.
A norma contida no referido parágrafo concentra ccn _
cessão Inace tável, dando ensejo a qüe se pratiquem arbi t.r ar Iecaces que, ao final, ficariam acobertadas pelo mando de
falsa
"legalidsde" •
í

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO E:~IENDAOO. art.204 § 12

W~)~
EJ.lENDA SU6SnTUnVA
DISPOSITIVO EMENDADO

~C~/':':

D!:: SISTEIIATlZAÇAO

o dispositivo em questão faz parte, juntamente
com
outras normas, da z-egulamentação do nEstado de Defesa",
nova
denominação dada ao "Estado de Emergência" previsto no
artigo
158 da Constituição vigente, e ao "Estado de Alarme", consoante
proposta ccnt Ioa no Projeto Afonso Arinos (art. 42S)~1
figure
surgida em 1978 através da Emenda Constitucional na 11.
Trata-se, assim, de medida engendrada num per Iodo do
Qual o Brasil vem procurando olvidar, desde Que por aqui passaralh os ares benfazejos de um sistema verdadeiramente democ:r::ít1.-

SUbstituam-se, nos incisos do § 19 do art 204, do Ant!.
projeto,.... s quanUdades <lI! especificadas pelas seguIntes.

C("
art. 85., Inciso VI.

INCISO
INCISO
INCISO

~0

Dê-se, ao inciso VI do artigo -U do Anteprojeto, a
seguinte redação"VI - ~ vedada qualquer di rerença de remuner açêo
ent.re cargos e empregos iguais ou as s emeLhado s dos eerv rco res dos Poderes zxecut Ivc , Leq s La t i.vo e Judiciário, ressalvados, unical"lcnte, as vantagen$ ce caráter pessoal e as rel~
Uvas ao local de trabalho.

I,
Il:

IIl:

quatro;
oito;
quatro.

,)USTIFICATIVA

í

A emenda proposta tem por objetivo equtllizaI" o núme ro
de indicações a serem re.í tes , tanto pelo Poder Executivo quanto

cere t.eqrs Ia t ívo , com vistas a ampliar a Possibilidade de, através

JUSTIFICATIVA

do ccohec.rmentc de vaâcres reqrone ts , canalizar para tão .ímpcr t an
tes funções brasileiros de notável saber jur!dico
-

Não se conterrplou a expres sac à natureza
porque
ela estabelece contrariedade interna no própuo artigo Car-

gos iguais ou as seeefhadcs não podem apresentar natureza d rversa. O p r i.nc Ip Lo de Iscncru a orienta que se remunere
igualmente funções da mesma na t ur eza ,

EMENDA lP01182·5
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EMENDA lP01178·7

L

DEPUT 1'100

oEt.IO BRAZ

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO:

~_.

..J.J"tó
art;-Yü, § 4"

redação:

ADiTIVA
n> l3!
DISPOSITIVO E,.HENOADO· Artigos H·6 e 1'30.

1/:;
por ccnexcs , o mcf so IV do ar t , 14..6
o arhgo 130 do Anteprojeto.
I ;;upr Iean-se ,

Dê-se, ao

" § 72

e

- Rejeitado pelo Congresso Nac:ional, cessa i

rnediatamente o estado de Defesa, anulando-se os atos praticadosdurante a sue vigência e com responsabr i eaçâc da autoridade que
os determinou".
í

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Há de se banir, de uma vez po!: todas, o t:esquicio de
período ditatOrial eM que se pernítia so Execkltivo formular •
unipessoalmente, narma legal c:om força cogente, quedando o P..2.
der LeglslaUvo coma mara peça decorativa do Estado
Se lei há de ser felta. que o seJa pelos trâmite:-s
no.rma5s, con parUc.1paçgo atuante dos representa"ltes do povo
que para tanto foram elei tos.

ol39

DISPOSITIVO EHENDt\OO: art. -2-44 - Parágrafo único.

"3G

Dê-se, ao § 7" do art:24l do Anteprojeto, a seguinte
EI~ENOA

-,

'U10'JU'''n.~~.o

eMENDA SUBSTITUTIVA

o dispositivo em questão faz parte, juntamente com
outras normas, da _r~gulamentação do "Estado de Defesa". nova de
nomInaçlJa dada ao "Estado de Emergência lf previsto no artigo 15ã
da Const;..tu1ça,o v1.gente, e ao nEstado Cie P.lat:me", consoante pro
posta contlds no projeto Afonso Arinos (art.42S}, figura surgld;
em 1978 ahav4is da Emenda Constitucional na 11.

""19

parágrafo único do art. 1?44-do AnteproJato,

a seguinte redação'

"Parágraro único - Na hipótese do "caput;" deste artigo o Presidente do Senado Federal, de imediato e extraoldinári.§.
mente, convocará o Congresso Nacional para se reunir dentro de
três dias, a fim de apreciar o ato do aresxoeo te oa Repúo!ica ,
permanecendo o Congresso Nacional em funcionamento até o t.éreuno
das metírdas coerc~tivas"
JUSTIfICATIVA
Dada a excepcionalidade de Que se reveste a decreta ção. do Estado de Sítio, no intervalo das sessões- leglshUvas ,
a convocaçilo do Congresso Nacional dentro de três dias se teve!
te de maX1llla importância para a Soberania Nacional

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPOl185·0

r=~O~-;;-A~TCC01Uc;S1\O DE
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LOEPUTADO DEuO BRAZ
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EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP01189-2

Cp~~:~;:c-J

r;r----------"""""''''',<o--

EMENDA. ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

ar t

cr;;;;'{''2i]

.!l§

do Anteprojeto o seguinte

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A REFEI".IDA AL1NEA D ;

_ Ficam

d) - g ASSEGURADA A LIVRE HI\NIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PEtlSJl.NENTO,
DE PRINêlPIOS !TICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE InflAS

extintas, ainda que em andamento ou
pendentes de sentença no Supremo Tribunal r eder-ej ou em juízo
arbitral, as questões de limites entre Estados, consolidaoco~
se os títulos dominicalS expedrocs pelos Estados em favor de s
regiões sob 11 tigio e continuando os Estados na posse dos te.!.
r a t.ér Lus en que atualmente exercem a sua junsdição"

JUSTIFICATIVA

Inadmissível impor, aos próprios parlamentares,
Censura aos seus pronunciamentos I ainda que reservada â
Mesa

da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal

FILQSOFICAS, POL1TI.CAS E DE I.DEOLOGIAS, VEDAOO o ANONI.hATO,

RI:SPONDENDO CADA UM, DE CONFORrlIDADE COH A LEI,' Pf..LOS ABUSOS
QUE: CO~IETER.
JUSTIFICACÃO
Considerando-se ~ue ~ censura proibitiva, desde a sua oficiali2f!.
çãp através do DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda do Est~
- do Novo, provocou una perda inestimável âs culturas brasileiras.

JUSTIFIC-ATIVA
Existem algumas regiões objeto de litígio provi se _
1'10 entre Estados limítrofes t que se ven arrastando ao
longo
de tnconteve rs anos
O saneamento dessa situação,
trazendo
tranqullidade para as populações que ai hab.itam, e med.l da que
se impõe de Iraedr at o
A emenda proposta encontra prcc.eden _

"""'"''''''''''======~~
,;]Jt.z-

EI~EMOP. SUBSTl1UllVA

DISPOSITIVO EMENDADO.

art.

te no que fora felto anteriormente, através do art. 184
Constituição de 1 937 •

-2ftf-

Considerando-se q,ue pós 1964 à Polícia Federal assumiu paz-a si a
responsabilidade da censura, tornando a cultura e o artista " ~E.
sos de polIcia" e, em nome da ordem prcecveu uma verdadeira caçil
àqueles que, por seu direito inalienável, expxeasava-a seu pens.!

mento ,

da

Considerando-se que a NO"'a Constituição que ora está sendo E=~cr!
ta, tenda à uma maior valorização e fortalecimento da sociedade
civil o, consequentemente, ao fortalecimento e real 9aTêlntia das
instituições demcccât.Lcas ,

.2It.t-

~:~:~ il~a:tAS~~:U~:d~~::p~:;e~~~b;O:e~~i~:~g~:~:~ã~a
clona1 $ubslstirão durante o Esta.do de SItlou.

-

ccne í.ecrendc-sc ainda, que qualquer tentativa de impedimento da
ruanifcstaç'ão do pcnsemcncc ven ferir frontalmente a Declaração .!!

JUSTIFICATIVA

Entendo não se deva excepcional' o princípio ccneaqr cdo no início do artigo, sob nenhuma 1nvocação, a "rm de não enfraquecer o poder de controle a t r rbufdo ao Congresso Nae r onu I

EMENOl\ SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO

EMENDA lPOl187-6

\!J

PJ COHISSnO

OE

SISTEH:;T:i·~ç;;~''''"''··_,.._,·

Art.~

~ii~ii;"~~~ ~:~~ll~~:~i~i

4~~

tamente subJetivas.
Assi1'l, JUS'l'IFACA-SI: a presente emenda, por cons!cel.ar-se ainda
que a manutenção da redação constante no anteproJeto, fere os prin
cIpios de liberdade contidos nos incisos e alíneas do artigo supr~l
caeeôc ,

O,"

=__:::J [:JQiio'@

"Art. ·$0-1 - Serão mantidas as atuais concessões cu
jos direitos de lavra prescreverão decorridos 03 (três) ancs
sem expf oraçao em escala ccn-e rc Iaj,"

'''.'.===~-==~

§ 1"

Dê-se, ao § 1" do artigo

art

uã-ae , ao artigo-SUl, a seguinte redação:

"."'''n ..
.:J.5"~

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

EI~ENDADO·

4'1,

rr;;'~B"'=:J

DEPUtADO OEoLIO BRAZ

.,

'1'1'1'UL9..2.II - CApITULO I
ART. -;l:3 - INCISO IV - AL!NEA D

parágrafo·

-s

..O'

EHr:NPJ\ SUBS'l'ITUTIVA

/,;6

Acrescente-se ao art •

""2tr5 do Anteprojeto, a expressão "desde que liberados pel' suas
Mesas"

r;r------------'UTON~"I'Il;.;

'tI:f;:3-

Suprima-se, do parágrafo único" In fJ.ne li, do art.

.,1'(0

-,

r.,-------------"'..,'"'''''''',.------------~

~.

Paréqre rc único - art.

F;;;~';:-J

m"~"",M"""''''''

llJ

.:>'10

DISPOSITIVO EMENDADO

e 129

JUSTIFICATIVA

:ti do

Anteprojeto, a segu1nte

COMISSÃO ou SISTENATIZACÃO

Pr eserva-s a desta maneira, a oportunidade de b r as a ;
lelros obter direitos à concessão vez que contratos em prazos
determinados agilizam não só os processos de desenvolvimen _
to social bem como perm tem o aproveitamento dos pot encf e r s oa
S0I:!Clan La nacional, e1l1ninando com a a nt e rrae d.l aç ãn extenporâ
nea.
-

redação:

-s 12

- As atividades de policiamento cs tenaâvcj meoâ-,
ante ações preventivas e repressivas. são exercidas com excfus vrda de pe! as Forças Policiais".
í

" ' - - - - - - - - - " " " " n..'..".

--,

EHENDl\ SUDSTITUTIVA
TITULO I I - CAP!TULO I

ift -

INCISO IV - AL1NEA E - U9 3
SUGERE-SE A SEGUINTE r..EDAçÃO AO HENCIONAOO N9 3

.AR'!'

3 - ~ VEDADA A SUPRESSÃO, AINDA QUE PARCIAL, DE ESPLTÁCULO OU PR.Q
GRAfIA, Ri::SPONDErIDO CADA U:'I, NA FOPJ.1A DA LEI, PI:LOS ABUSOS QUE
CO.HETER.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lPOl191-4

A emenda proposta tem por objetivo consagrar o
pio do "estrito cumprimento do dever legal". embasamento
indispensável ao exercício da função policial.

pnnc.i
jurídic:;

A inserção da cláusula "MEDIANTE AÇOES PREVENTlVAS E
REPRESSIVAS" enfatiza o caráter dinãmico que deve possuir o poU
eãamentc ostensivo, estigmatizando a passividade de meros especta:
dores, postura não condizente com a responsabilidade atribuída às
Forças Policiais de zelarem pela preservação da ordem pública.

fl

Considerando-se que a censura proibitiva, desde a sua ofic~aliza
ção através do DIP - Departamcmtoêe If'lprensa c Propaganda do Es:;ad
Novo, provocou uma perda inestimável às culturas brasileíras:

CO.STITUI.TE HAURICIO FRUET

r;r-----------TUTO/~l.n'

Considerando-se que pós 1964 a PolIcia Federal assumiu para si a
responeeba.Hüaãe da censura, tornando a cultura e o artista corno
" casos de polícia" e, em nome da ordem prorroveu uma verdadeira

....~ig

:EMEt.DA ADITJ:VA

caça àqueles que, por seu direito inalienável, expressavam seu pe!!
sarnento.

TITULO IX - CAPITULO 11 - SEÇÃO 11
ART.

~

- ALlhEA C

Considerando-se que a Nova Constituição, que ora está se'ndo escrit ,
tende ã uma maior vaãccãaeçâc e fortalecinento da sociedade civil

SUGI:RE-SE A SEGUINTE REDAÇEo li CITADA ALInEA C
Vinculado ao "caput". o parágrafo, com a rtldação
PT.2.
posta I não institucionaliza o uso indiscriminado da violência arbi
trária ou as agressões físicas, pois conserva o principio de queas forças Policiais desempenham parcela da Segurança Pública, pr.2.
tegendo inclusive a incolumidade das pessoas. sempre voltadas pa
ra a pr-eservação da ordem pública e com base nas determinaçfles:legais e na disciplina.

c -

COM TEHPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES ACIUA; PELO EXERCICIO D"":
TRABALhO NOTURNO, DI: REVEZAHE.hTO, PENOSO, DE COH!'ROVADO DE5G';S
TE FlSICO E E~lOCIONAL, INSALLBRE OU PERIGOSO,
-

j

e, consequcntemente, ao fortalecimento e real garantia das institu
çêes democráticas.
Considerando-se ainda, que qUdlquer tentativa de impedimanto da ma
nirestação do pensamento vem ferir frontalmente a Declaração unho;
sal dos Dire1tos do Homem, da qual o Brasil é um dos signatários.
Considerando-se, por rim, que a manutenção
in totum " da rcfC!:rid
alínea em seu número 3, a.bre um precedente à censura prO:Lbitiv;l ,

.:JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFIC~-SE a adição da " :Ol-IPROVl~DO DESGASTE F1S!CO E E!'lOCI('I';~!. "
na redaçao da menca.onada all.nea C. no sentido co garantir tar.':léJ". aos

OI

BAILARINOS, ARTI5'J;'AS CIRCENSES e ATOP.ES LIRICOS, a Justa 8Posentatt2.1

EMENDA lP01188-4

fl

DEPUTADO

Gomss1\O

D~LJO

[lf

ria por teMpo de serviço reduzl.do, ccnsaderenõc-ee que :

sIS:~;;''';~''-'~_'';·zc.:u,~"''~o''';~'_
.._''.•' ._.io

EMENDA SUBSTITUTIvA
OISPOSlllVO

I ~;:;:~

BRAZ

E"~ENOf\OO

__'1 a;7~';;m

/o?

art. -410' - Parágrafo énacc

.1.4

Dê-se. ao parágrafo único do art. -4-10'" do Anteprojeto,
a seguinte r-edação
Ilparágrafo único: E: vedada a propaganda con-e rc a af de
sedí canentos , tabaco e seus der rvaccs , bebidas eã ccôã rces
agrotóxicos"
JUSTIFICATIVA

I

- os B~ILARINOS, cãêeeuccs e modernos, COI"'O os artistas de inú;ae:!"êls
funçoes CIRCENSES, iniciam a aprendizagem da prof~ssEo, aSS1m co r-~

a vedação relativa a "formas de tratamento", por entendê-la excessivamente abrangente, impedindo,
até
mesmo, a drvul qação de novas técnicas utilizadas na prevenção,
ccebet e e ef rmmaçao de doenças que afligem a humanidade. Sir,;pIes reportagens, altamente elucidat1vas, de1xariam de poder se;:
apresentadas, com reflexos negativos no empreendirrento de a:;:ões
terapõutlças, unicamente em face da vedação constl tuciona 1,

se

manbda a redação contida no <Substitutivo t E:: sabid~ que
a
"mens" do legislador não seria tão abrangerite
Por 1S50, ente!!
do melhor impedir que o benefício lntentadd acabe por se tor nar em malefício para a população.

Assim, JUSTICA-SE a presente emenda, por considerar-se que a manu
tenç50 da redação constante do anteproJeto, f~re os princípies de
liberdade conbdos nos incisos

na grande matora.a das vezes começam a exercê-la na mai s tenra ida.1
de e, a preparação técnica e artíst.:i.ca para o exercíc.:.o da me!:i-a.exige extenuante trabalho dl.ãrio;

e alIneas do artigo supracitado.

- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses art.istco5
são trabalhadores os quais sofrem inusitado desgaste físico c eao
eãcnat , quando não risco de vida;
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES L:tRICOS { cantor
xes de Opera }. por força da neccasaôaôe de se manterem em

p!en<l~,

condições para apresentação em cena, isto
ao público, mesmo no
períodos de férias, obrigam-se a realizar exauat Ivos cxeecãcr.cs
l:Uários;
_ os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intu1 to de
ê

,

1

conservarem em forma ideal seu organisno { músculos, cordas vccaa.s ,
Suprimem-~e

por entender-se que INCITAHENTO E DISCRIMINAÇÃO são expressões al
tamente eubjer-ãvas ,
-

memória ativa, etc. },a cuidados especa.aí,e com alimentação, vel:'tu.§.
rio e outros, tendo inclusive que adc'!:ar hábit.os de vida, os quad.s
exigem grandes sacriflcios pessoais;
_ esses trabalhadores têm ainda limitado tenpo para o cxercí.c!.o de
sua carreira profissional, guando a elastüadade dos Músculos, a
flexibilidade e leveza do corpo ficam preJudicadas; o em::igecimento
das articulações; o envelhecimento e a calos idade das cordas vocais

lo!
EMI:ND1\ SUBSTI'1 UTIV.A

G

T!TULO II - CAPITULO I
/:U
ART. -3.:3 - INCISO IV - ALíNEA E - N'? 1.
SUGI:RE-SE Ã SEGUINTE REDAÇÃO AO CITAtJO NÇ! 1

1 - OS ESptr:iC:ULOS DE DIVEPSÕES, INCLUlDOS OS PROGRAllAS DE

TEJ~E\'!

SÃO E RÁDIO, NÃO Sr:RÃo SUJEITOS Ã CENSUR1\.. CADl\ UM RESpmmEnh,

NA FOR!'U\ DA LEI, PELOS ABUSOS QUE COlIE'l'ER.

I

JUSTIFIClICÃO
Considerando-se que todas as mani!cst.:ções estão SUJeitas às leis
de proteção da sccãeeezc , não da faz neccssár~o dar tal dc s t.aquc
quando se faz referênc1a aos espet.dculos da diversões.
Cons~derando-se que haverâ serviço de 1nformação e csclarec1.r..cnto

entre inúmeros outros sévios problemas acentuados pelo êiVilnço dos

ao público I sobre natureza, conteúdo e adequação de faha etária

anos, difJ.cultam e até impedem a atuação em espetáculos, consegt'en

qUZlnto aos espetáculos de diversões.
Cond~dcrando-se que o nlenor estnrá protegido também quanto aOs pr.2.
gramas das empresas de tclccomun~caçõcs, quando da classificação
daquC!:les por fal,xa etária e horSrio.

temente, comprometendo a atividade ·prof~ssional.
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria a esses
trabalhadores, quando em vinte ( 20 J anos de carreira, após gran.

Inclui.-sc, por outro lado, a exprcssão "seus derl~a dos", relativamente a tabaco, a fim de expl1cltar a vedaç<ío da

ôes sacrifí.cics pessoa:l.s pela. sua axte e em pJ:ol do desenvolvimE'''\to

propaganda de cigarros, charutos, etc.

guir no exercIcio

cultural de nosso povo, já não se encontram em condiçõC!:s de pross,!t

ae sua

profissão.

considü:rando-se ainda que o cidadão deve ter 9aranH.do seu direito
de escolha c que, os abusos por ...entura cometidos, serão paSt;.!vc1S
de punição na forma da lei, JUSTICA-SE a sugestão da redação ncima

130

• Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFiCAÇÃO

E um 6bvio ululante que o atual sa Ié r Ic minimo,

COnsiderando-se que as entidl;l,des sJ.ndicaJ.S têm como incumbê~ciõ!
easencvaã a defesa dos d.lreitos ê do!::.legr.t~nos i.nt.excs sea e nec.;,ss.=.
ôedcs das calegcria~ por elas representadas,
considerando. se que as entuiades sdndaca.La dão é:ltendl.nento
TITULC}l:II - Ci\1?lTULO tIl
1I.RT. lif - INCISO IV - ALINEi\

NÃO SEt'Ji. COl~STITU1Dj\ fIAIS DE UdA ORGANIZAÇÃO SIIlDICJ\L DI::QU1\L

-

m::Pro::SE~TA'rIVA

QUI::R G'1hU,

DI: m1l\ CATEGORIA ?Ror:t:SSIO"'AL

ou

JUSTIFlCAÇ-ÃO
s~ndical

so-nenee "tem força de representação

o que garante a ~luação de dJ.rcdto

ã

A plurnlidade sandd eaj, referente
sua

tos.ce

no que tange

te e ereví.dêncãa soelal.
• Deve-se contornar o mais urg(lnte possível o

lários das faixas mais altas de servmcres e de algumns na t.cqo r I
as prorissionõlis toda vez que o minim0.lé fCllJUl;tõldO.

EMENDA lP01202-3

"'' . .- ---=:J

rr=

cnírdqu~

E~~u
f:Q;i.!:~

OSHIn LHU\

suas l~gít.1.mas reivJ.nd.1.caçõcs Junto ao.ç

d:S

empregador c ao r-st.eac ,
1\ unicidade aand caj, revela-se de suma iTT'portâncJ.a qunndo üpontar
à luta em torno dos direitos e dos 11291
times ant.excesee e neceamdnâes do t.rabalhador, easxm corno fortalece

EMENDA lP01199-0

í

I
I

um mesmo cemanbc a percorrer

a xcprcscauct.avãôaôe da cateqccae ,

Dsm:n L!UA
t.&u.'Qlt."".lo/l"•• o~",;:O

Cmi!SSl;O DE 5ISTtIlATIZf\Çno

r-

Sendo a Assembléia Geral c órgão de Lâber-at.avc supremo da en t rdede
sindJcal, a atuação dessa entidade corresponderã sempre a vontade s,2
bcrana da maiol'ia de seus fJ.IJ.ados. Sendo portanto, a onta.dade sJ.ud..;.

'lCne'J".,,,'••

(:'1

~h

::::~:c:o:::~~;;~::~~~'parágraro único• • :rl'

::57 e seu parágrafo.

Nova redação

:2.7-1-

cal, a ca ccçomc que a mcr-n'c rcprcscnt.ar
Dessa forma, Justl.fica-sc o caccmmbemcnec da presente emenda
diticLltiva.

c robt cea

relativo a indexação do salário m.írumo , pela qual aumentam os 5.2

l.,?-

repar5vel, Justl.fJ.ca-se a sugestão da presente emenda.

uma mesma categoria servaxã tã

somente para div:ldl.r os trabalhadoras c, conseqüentemente,

ce

a fechar suas portas, o que para o trahulhador s1.gnifJ.cará perda

~

en tadade ,
~

La , a-

trJ.bu1.çiio sinchcal, certamente, inúmeros Sindicatos serão ccmpelJ.dos

qUein

do deva.dament.e reconhecida pelo poder públJ.co. nese xeconbecanenco

co~o mn r ad

limentaç::io, ccucação , saúde, lazer. vestuário, tugiene, transpor.

balho de defesa relativamente aos direitos, do trabalhadctt, bem COh\O
sua atuação de luta no que se referE:!: aos Justos anaca.os da caLcgor5 a.
cons1.derando-se ainda que com a não cobrança obr.l.gatórl.a da co!}.

ECONÔI1IClI., EU CADr. BASE TERRITORIAt..

Uma organização

tais bâs Icas do trabalhador e às de sua família

I

dos ou nao r
considerando-se que 1150 havendo exigêncJ.a legal quanto ã cobra:!.
r-a da contrl.buição aa.nd a.ca L, as eneadeecs reprcsentatl.vas dos
trab§:.
~hac1orcs não telão as ccnôxçêes neces sfii ãns para ôesenvcüvcx Sl;:U tr.f:.

n

SUGpr~-SE A SCGUINTE REDAÇÃO Ã REFERID.!\. hL1.NEA 11:

H)

~s

áreas po~ elas luteladas, aej am os trabalhadores destas, sJ.nd.1.cah.7~

EMeNDA HODIFIC/lTIVA

nor em todos os tempos, é rncanaz de atender as ncec s aa dadc s vi-

art.

r.l,2

~

Modifica as Iet.ras 8. b e c do inciso! do
do anteprojeto da com!.ssão de Sistematização,
Art.

.271

~ •• ~

•••••• ~~

I

parágrafos lº _e 2t! do artigo -erXf;{-io-r, para mandato de quatro enos ,

.

e tonarál posse no dia 19 de jenero da ano suusccuente ,

•••..••••••••.•••• ~ .•••. ~~ .....••.•.•• , •...

l~

I

O üovernaccr de Estado e o Prefeito serüc eleitos alé
eem dias antes do termo do mandato de seu antecessor t na forma dos

a) vinte e' um tlor cento ao Fundo de Partic1p:Jç~o dos Estados e do Distrito Fede=d i
b) vinte e dois por cento ao Fundo de Partici-

Parágrafo único - ccns tcerar-cse-êc eleitos os candid2,
tos a Vice-Governador e vtce-Pre rea t;c em vi~tude da e Ie i ç ãc do candidato a Governador e Prefeito COM eles reqi e t reocs ,

paçii;o dos :.funic!pios;

c)
E~lE!'lDi\

TÍTULO IX

-

Em se ccnsadcrendc Que os prazos es t muraoos para e-

CAPíTULO III

muco -

INCISO U

SUGf.Rr.-~E A AOIAÇÃO DE:

_ A LFr

urseoaã

SOBRE A CRIAÇÃO DI: CONSELHOS DE J:':TICiI, VINC';:" .;0

AClS ÓRGÃOS CULTURAIS,

CIVIL ORG1l.NIZADlI,

leição de Governador e Prefeito são bus tante scee ínantcsj co tc r pe-

JUSTIFICATIVA

,

ART. "390 - Pi\RhGRl\.FO

,JUSTIFICATIVA

ções oficiDis de fomento;

ADITIV"

:Iof!)'"

~~;~/~rN~~~~it~~=:t;~~~~E~:os~~; ~~~if~~i-

COtlFOSTOS POR REPRESE:N'l'ANTíS DA SOC:rEOA!J

i'

CC.1 A ATRIBUIÇKo DE IUFORflAR E ESCU\RECER

paBLICO SODnF' a 1,'!,TURr:ZiI, COl\'lJ:ÚDO E ADEQUAÇÃO DE FlII.G'
QUAt~TO AOS ESPETlÍ.CuLOS DE DI\Tt"RSÕeS E DI: CLASSIFICAR rOR

ET~nI.

í

Fo\I..

FTÁRIA E HORÁRIO A PROGPADIAÇÃO DAS r:~lPRESAS DF TELFCO:-.UNICAçõt "

ccneaaereneo-ee que é ccmpecênc s.e da unaêc

O

~ -fata inegável que nosso País aoresenee contrastes reg.!.Q.
nõl~S profundos. Enquanto :tlgurnas :r:eg!ães apresentam iJltos !nd!.ccs
de
desenvolvimento econômico e socãaã , outras regiões nernanecen à mar qen
desse dcsenvcavãccnte , coe baixos níveis de produção. ccucc ou nentiur-c
lndust:-ializaçllo de suas matérias pr!r.n:s. pequena renda ~per Ci'o!ta, e
ecnseqocnteecntc , baã-eo padr~o de vid~ de SUõlS PO!3~!<::çõcs.
Hloho:: sugestão tCf:l COIllO ob;eEvo a ccscent.rat acçõo de .~
cursos. no sentido de que. dada 3 sol!dor!cd:::.dc nacãcnaã , fo..-n:;-do..-o cc
un!dade nzciom~l e a neccsaacece .!oper!osa db que es rahej cçeecs ncc::ln:~
mos de compensação ~<:.s des!gu:J1dadcs. rncnfen~-se.. 9_ eã.st.ena J:l exlstc,!l

epo xo e o fomento

r

la fusão dos (Sois em um só dam Lnu Lndn desse modo o nº de artl.gos
que já são numerosos.

EMENDA lP01203-1

L

te, ap.ctfe~co<::ndo-o.. c .tãren-se as. r âoueaas dos estados ricos p.ara dá-los aos cais pobres. ·Assim. nrovâccs de m:::;!.s :recursos' desen

çêes cutturaas , bem como o acompanhamento das c eavãõeees da área,
• celnsJ.derando-se que as questões cul turaJ.S devem se: tra tadas p'"- '\':

[MENoA ADITIVA

vover~o a saúde r a educação, a ij,dustri~alização, a agricultura,etc
de tE::1 forma qu~ u~ dia, o Mais cedo possível r eles também serão

órgdos públJ.coS pelas mesmas responsáveJ.s;
consJ.derando-ze que necessário se faz seJa estabelec~da na Cdr fl
agna qual dos órg50s do Poder Públ1CO sc=râ o responsável pelo <Jcan '.:!.
hamento dlJs ütl.v1.daêes art!stJ.co-culturaJ.s, ilSSJ.tn tatnbónl CQ'I\O e p r
l,lelll. dcverá proct:!ssar-se O acoI'lparÍhamenLo a nível de espetáculo'
le

4

ia

Necess,!ria se faz que a nova Constituição estabeleça
Ileeanismos de refarco t=ib~tã=ia que v!sen urna nelho= distr!.bu:ç5e
regiom:l dbs recursos nac~onais.

s'.lgestõo da presente emenda..

pJ

CXclu~lvamente

. '''''...,.".

ENENlJA NODlrICll.TIVA

$ - INCISO 7~

Xlii

"

SUGCRr:-SE 1\ SEGUINTE REIJAÇÃO AO HENCIONADD INCISO

to da

rvi/
m

''----~-----

COlill.:::~ f~:aS:s~:~::t~l:~d:linea I

do art

~"8" do

-'--1

anteprOje_,!
EI.fENDA

Nova redação

xvr-

O ART.

EXE'RC-SR A CLASSIFICAÇÃO POR FAIXh ETÁRIA E HOP...'i.PIO DOS PPO
GRMll1S DAS EHI'RE5AS DE TELEcorm,ucAçõES E li. INDICAÇÃO

n

E~

O alistaMento e o voto são facultativos para os br<iS!-

leiros de ambos os sexos.

CLhRECEDORi. QUAr..TO AOS ESPETÁCULOS DE DIVERstir;S.

n

gramação das empresas de telecomunl.eações.

do pensarlenlo, dc criação, produ<;ão; cJ.rculação, difu~5o c de accs
ao aos bens culturaIs.
-

EMENDA lP01l9S-1

'j

f'J

OJ.'6TITUINTE 1-'
..' \tnlCIO FRl'Z.T

""""'''.

CO,ITSSÃO DE: SIS'l'':'1i\TIZACKo

cc;;~;

EtIENDA ADITIVA

TiTULO II -

1:1-

ART. _1:S" -

CAP!TULO UI
INCISO IV

INSERIR ONDE COUBER;
-

)

~;~;~

SERÃ QBRIGATÚRIi\ A CO:~TnrBUlçi'\o SII.;DlCAL

l

c~nco

co Hemb!:cs do Poder

membros

E~ecut~vo

~nd.l.cê!.dos

pelo Cong!'esso

, con a f.1ne!idede de

~:oc!ona!

ap::es~n:2=

e cí"

criação de Est2dos e outras

~e=tinentes

que lhe

j

estu1Qs

anteprojetos de redl.visão terrílonal do País e apr~c~ar as proposta$

No momento em que se apregoa a democracHi plena, não
mais se jusbfica manter o preceito coercJ"tl.vo oara o exerclcío
do voto Há que se ter l~berdade de decl.são em todos 05 n.ível.S,
razão pela qual se Justifica a presente emenda.

-

ria 1 uo país, com

scj~1'" ê.p=escn~c~c::s

d'].

aU

60(S[SSCNTA) DIAS APOS SU'\ HlSrALAC;íQ"

Como a frcquância aos espetáculos de diversões e mesmq a audicncia

aos programas de televisão e rádio são opcionais, a ação do I:slac1o
deve scr restrita a aludl.da J.nforwação e esclarecimenlo, garanLJ.n
do assim a plena :nanifestação, bem corlo a liberdade de expressão-

1

-

passara a ter a seguinte redação.

4~()

JUStIfICATIVA

ao. públJ.co quanto a natureza, COnteúdo e adequação de fa.l.ua etS:r:l.a
dos espetáculos de diversões r CO'110 também, no ~ntuito de protcge=
o menor, classiíica:r tão somente por faixa etárJ.a e hor5rJ.o a pro

HODlf;~~;'I"U~~ .~'..

tt!J.

"Art. Ja.."..?, - ~ criada a Comssão de Red;,v:'5~O Te..-r:.:o-

I

JUSTU'ICA,C;E"O

Considerando-se. que o direi to de cidadania implica na liberda,ic. de
e~colha, cabe ao I:stado democrãtJ.co apenas J.níormar e esclarecer

J

Em nosso entender cabe
:Jos estados 30r o
vaIOU não natérias da espécie. a.través do parloMento esladu:Jl.
DI
nosso País é hcterogénco, e, ninguél" melhor que a própria comUnHiSdE.1
para dçcidir o que deve ou não ser J.mplantado eM seu território

OSlHn LIf.\A

TITULO IV - CAP1'I'ULO II
ART.
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JUSTIFICf\tIVA
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fo r tn2 02is eQuits.tiva.

EMENDA lP01197-3
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npAl'l:AGRJ\fO UNICO ocpenderJ de prévia aprovaçdo da
Assembléia Legislutiva do estado a c:nação de r"Cservas ext.lalJ.\'.l.st.as na AI'lElzônia."

o Pais grecisa desenvolver-se de forMa no~s ha::côn!
ca, ~"vestindo'oS-iCÇUiSQS ·ge:-i:!do.s pelo esfo!,ço de tGld2 a nação da

I

ca-sc

i.run

ACRESCENTE_SE AO ART. -49'S. ~ I.3fUCO

geradores de recursos.

lvcrsões e da programação tias eI'lpreSOS de telecomunJ.C:ações ..
cons.iilprando-sc ainda que a Novn Canstl.tu.l.çiio que orn se escrC'v
mrila a tm'l n~"J101. Vil);l't'iz,1J:çiio e fort.alacmnto da sociedade civil, Justl.( -

.""._______
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do ert.
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de propost2s
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d:E:s pa=a ..-ecE'pçt'J

de ctiação de Estados e cut!'as r.erLnentcs _ rre\'istC' nt:!

art. 445 - excessiV:Jmentc exíguo dada a nagnitude do assunto e as cHseussues que naturalmente o envolvem.
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COMISsnO DE SISTEMATIZAÇAO

Nova Redaçâc
Art~
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'IV - salário' mínimo desindexado Fixado eM 1e~, na-

cionalrncnte unificadOr capaz de atender as suas neceSSJ.dadcs vl:..
tais básicas e às de sua famfll.a, cOrDllloradia. ahmcntação, edu
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EMENDA MODIFICATIVA

I

tt§ 112 _ O SUPLENTE ~ CONVOCADO NOS CASOS DE VAGA. OE INVE

cação. saúde, lazer, vestuário. higiene, transporte e prevldên: I'
eia social.

DE-SE NOVA REDAÇAO AO § 112 - ...;.+EM

111 - ART•

/IZ
.fH..f

TIOURA EM FUNÇO~S PREVISTAS NESTE ARTIGO OU

DE

LICENÇA ~ OU SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS"

I

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP0121()..4

JUSTIFICATIVA

r

(J

Entendemos que para o bom funcionamento do legislahvo
uma licellça de 120 dias é

J L~;;~~=:J
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prazo suficiente para con.... ocaç o

do Suplente I uma vez que representa praticamente a metade
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/de

[lar a seguinte redação ao § 19 do artigo "*-7;T do Antepr-cae tc de ConstltulÇà'o da Comissão de SlStematlzação'

de um ano legislativo

Adlte~se a seguinte expressão "bem cJ'1r;o de seguridade
social e de pr-evt diinc t a" ao lnC1SO XV do artlgo.99- do AnteprOJeto
de Constituição da COl'lissão de Slsternatização •

1

.. A aplicação dos recursos de que trata este arb9c se-

rã efetuada através do Banco do Brasl1 5.A. e dene i s
instituições fl nence t ras ofl Cl ais federal s ,

EMENDA lP01206·6
~
OCPU1AOO fEOEPAL osnrn LlHA

JUST! FICAçM

--,

1UI~UUI"'0\.'lh,

JUSTIFICAÇ1\O

Pela lrnportãncia da seguridade s ce r a'l e da p.rcv1óêncla
na economia br-es r Ie t r-a e na vida de cada cidadão. em pe r t t cuj e r , o
tcngresso Nac'lonal nãG poderão ea nenhuna oportunidade. de r xe r de
aeonpenha r e flScahzar as a t tvr da des rel at tves a es s e s setores.

'" apllcaçãc de tã'\S recur-sos atra\ês do Banco do
Brasl1 S.A e dene i s lOstltuições r mence i r-es o r t e i a r s fede r a t s
permltirã melhor controle e edm nt s t.r-eçâc , por parte do poder
püblico, pe r-mtt r ndc a obtenção de r esuj t adcs mais r avcr-ãve i s
em termos de retorno eccnômico·socu.l

Acrescente-se a s e çur nte expressão "de p r-evr dênc e"
no inciso -\l~~_r do urtlgo ifdo ãnt ep roa e tc de Constltulção de
Comissão de Sistematização.
í

EMENDA lP01216-3

l:J

JUS11 F I CAÇllD

o

e

setor de IH-e'lidênclas
de fundamentul ltr.portãncla
na vi de e ccnênrc a e social do País, devendo. p01S, r r ce r SUJeito
ã r t s cat i z a cãe da União.
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Acrescente-se parágrafo ao art1go ~!t do anteproaato
tUlçâo da Comssão de SlStematlZilt"â"o. coma segUlnle redaçâo:

I

de

parãgrafo
- As empresas e entidades dtrete ou lndil etemente
controladas pela Urniio recolherão. obr-tçatcr-tamente, todos os seus trlbutos nas lns.
btuições flnancelras- oflcialS federars

-I

Dê-se a seguinte redação ao parãgrafo único do e r t i no
Z-B9 do AnteprOJeto de Constituição da Comlssão de 51Stematltação:
(Otll

-D,,-,1~f2.I!.J:._

Parãgrafo Ilntco, Ao; dt s pcmb rl t de des de ca t xa da União
controle ser-ão éepcs .. tadas em llma unH:i1
instituição r tnance t r-e oficial federal. As dos Estados,. do 01stnto Federal e dos Num c'[p t os , bem COIl'O dos: õrgãoS". ent t dades e empres e s por eles cont r-ct ede s , em lnstltulções r tnanee r r-as ofl~,ais,

,;21'0/

Transforlllal o § Iinf co do ilT'"t"\90 2"6'9. do AnteprOJeto
t i te i ç ãc da Comissão de s t s tenat i z e ç'âc em § 19 e criar o

de ücns

tr";;''';;J

"EPIITA"O FEDERAL OsuIR LI"A

rrw~~m]

EMENDA lP01207-4
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EMENDA lP01211-2
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DfPUTAOO n:D'ERl\L OSI..\IR 11).\/\

c das e rrt t da de s sob seu

§ 29 coln e seguinte redação:

"A ~rrccadaçzo de t.r-r bvtcs r e de r-e t s serã efetuada
pelas r ns t.t tu t çêe s flnanceiras o r c t a t s federais."

JUSTIfICAÇAO
A centrahzaçdo da arrecadação de tributos federe ts nas ms ritUlções l1nanceiras of icta ts rece-ats penr.1tlrã melhor controle e ad1l1nis-tração dos
recursos pübllcos, prcprcrandc, assrm, a otimnação do fluxo de ce rxe da Ufllão

í

JUS1IFIC/',cM
.JUSTI FI CAc1.0

A União tl1spõe de tns t i tu rçêes f t nence t r-as para" execução da pol1tica ec cnâm ce do Governo Como fo ema de maxrmrz e r a
utillzação dos recursos públicos
de fundamental importãncHI que
tais r eeur-s cs , gerados e gerldos, por organizações do governo. sejc.m deposltados nas inshtuições flnance.lras da üm âc , de raanet r-a
11 formar um volume rta t c r de r-e cur-s cs disponlveis para ep t i ce çõcs
pnolltânas, que induzam o- dese'nvolvimento econêsrí co e s cc r at ,
criando empregos e empreendimentos produtivos.

A ccntra1nação da e r re ce de çê c de tnbutos fed"ra;>
nas tnc t r tu'r çôe s r mence t r-as c t i c t e l s re dc r-a i s pcrr.ntlrã ne tnc r
controle e ednn m s tr-e çâc dos r-e cu r-sos piíbhcos, p r opr c t an dc , US~

e

si/i', a otlr::12açâo do r l uxc de e e t r e da União.

cosrssae

_ _- - ,

DE SISTEllATIZf>.CM

'"".

JUS,IFICAÇM

fTôPo7'fs7l

'fl1~h"'''''U~;;~

d:r

~4.-it'

_

As tns t r tu i çêe s f r ne ncc i r-es , especialment.e o s grances
conç t cmer e dc s , er-r-ec e dan recursos finatlCelrOS no mum c f p t o e os
de s t.r nen pala cp l t caçêe s onde
possível obter melhor remuneraç~o, preJuchcando. MUltas vezes, a ccononH: do mun1cíp'l0 atrav~s
~e um processo ée descapltallZação.
lCII\-se que. preservar a autonoma munlcipal. P01S ê
a conullldade que. em ültlMa anallse. deve manlfestar-se Sobre a
convcniênclil ou não para õ lnstalação e funcl0namento de qualq!J(;,.'
dep~ndêncH. de lnstltu1çâo flnancelra.

e

7'f~~

Dê-se a seguinte redação ao § 59 do artigo )'-1,";; do
Anteprojeto de Constltufção du ComlSsão de Sistematização
Art
§ 50

Le-i municipal dlsclpllnürã as condições para ebe r-tur a
e eunc ronauen t.c de dependênc r as de lnstltuições fina.!!.
ce t rns no num c'[p i c , $ubo\"dinando-as aos 'm te re s s e s
da comum dada

e:=~~~'~J

OS"!II l!H'
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Art -

E uma medi da que, antes de tudo. p e r-rm t e melhor e mar s
raciOnal u t t l t ae çâo dos recursos plibt r cos em prol da s cci e dcde •

EMENDA lP01208-2

r.

Inclua-se no Anteprojeto de ConstltulÇâo da Comissão
de âr s t cme t t z e çâo , onde ccuber , o seçu i nte ar-t t so '

_
N1J5
Oe~se a segulnte redaçao ao artigo 290", óo AnteprOJeto de ConstltulÇ;O. da Comlssâo de Sistenatlzação.

....
A cOl'otribu'1ção do empregador para o Fundo de GarantH

"fi. União não se responsab)hzã por depõsltos e apllca~

do Seguro Desemprego serã proporcional ao índlce de
rotatlvldade de mão-de-obra na empresa.

S:ÕCS naS instiu1ções flni!.ncc!lras. salvo se realuados
nas instltu1;:ões controladas pela prõpna Unlão
JUSTIFICACM

A sociedade de ....e dispor de lnstrumentos que lnlbam
a pratlca da rotatlvldade da mâo-dc·obra

O texto insendo no AnteprOJeto incentlva a dlspen!:ã
em massa dos trabalhadores pOlS só terd"o a contrlbuição acresclde
de adlC1or,al quando o numero de empregados dlspensados superar os
, índices medl0s de rOt:atlvldade do setor. Ora. quanto malor for a
• dispensa de trab;})hadores ma"lor será o 1t'athce meclo do setor. Portanto o lnstrUlTlento que se quer imblll'or ê na verdade estimulador
Por lS50 a nOSSa emenda no sentldo de se dar nOva redação ;}O § 59
do artlgo 344

A proposta visa compatlbl1izar
com a nova rerldção
sugcnda para o lnclSO V, do artlgo 336, llue exclul a obngato r i !.
da de das lnstitulçõe:; flnanCClras federals Of1C1ll1S partlc1parcm
do fundo para proteção da economlil popular e garantia de depõsltos
c aphcações até determinado valor.

bJG
Da-se a seguinte redação ao artlgo 4V3" do AnteprOJeto
de. ConS ti tui ção

41&

EMENDA lP01213·9
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~OE/31

-Art../j·!f:(·Cabcrã' às institulções financelras oflcialS fedel<l1s
assumi r as funções a que se refere o ilrt. .j4~ dcs ta
ConstltulÇão. nas cono1ções e prazos flxados em ld
complementar."

-'()!!;:''f.,.!':iO~1J::r

,3fol

Suprlma-se a palavra "pagador" do artigo 289 do AnteproJeto de ConstltulÇão da Comissão de S1stematlzação.

EMENDA lP01209·1
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Dê-se a scgUln1.e

r~dação

ao lnciso

V

do

J.JS"

~rtigo 3:36 00

JUSTlFICAÇ~O

A (lnva redaçiio V'lsa proporcHmar ma.. or flc)l. ..blhdadc
para a execução fln<tllcelra do orçamento da Urllão.

Anteprojeto de ConstitulÇão da Comissão de Sisternat'ização.
V .. A criação de fundo mantldo com recursos das lrsti~
tuições flnancenas priv~tlas. com o objet.lvo de
proteger a econOll'1a popular e gar~nt1r depÕ$ltos e
apHcações ate deterronnado valor.

JUSTl FI CAÇM
Com esta emenda dispõe-se que a Uni'ão não deve cOnti.
nUllr assul""lndo a ,esponsabilidade pelo ativo e passivo de lnstl.
tU1ção bancãr1a ou f1nanceira pri . . ada insolvente e. menos alõlda,
pelos danos ou prejl!lZ0S que aquelas causem a tercel1-0S
•
Ademais. as lnstltulções flnanceiras fedf'ralS oflcla1S
são g<:.rilntldas pe10 Governo Federal" não cabendo" .portanto" sua
partlcipação no refendo fundo.

EMENDA lP01214·7

f'

CONSTITUINTE OSHIR UHA

pr-;~~;;

---:J

" proposta oLJetl'H permitir ao Go'lerno a pOSS,,\n hd~de
de. medlante 1el conple'i\cntar. utl11Zar. além da Cau.a Econômlca
Federal, as dcmalS lnstitulçõcs flnancelras ofic1iI1S fcderalS na
operaC:lonal12ação do Fundo Naclonal de Segundade Soclal. de acordo "com convenlênclas futuras e pccullandades reglonals e setOrlillS
'Que venham a ocorrer. "lsa. alnda. harmonizar' o tratamento dlspen
sado âs instltulções flnancelras oficlillS federais na apllcação de
recursos pübll cos em programas do Governo.

EMENDA lP01219·8

l:O CONS'l'lTUWTE ERALDO TINOC~U"~

F;;~;JnJ
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Suprima-se a expressão "pübllco~ do caput do artigo
*71 do AnteprOJeto de Constituição da Com-.ssã o de SlStemati:z.ação.
Pl>&

E1-ENDA 5UF'RESSIVA

/,01
JUSTIFICAC7\O

Compatibll1zação de redação.

Dispositivo emendado; artlgc"'40a.
... SuPrimir o artigo 408 do <lnteprojeto de ConStituição:),

132

• Assembléia Nacional Constituinte
JUSTIFICAÇiio~

1

- Suprinur o Pardgrafo Úí1ico do artig~

QO!

RIAIS E TRAEALHlSTAS E COM SINDICATOS. DE-

do mesmo anteprojeto.

VERDO PARA TAL CONTRIBUIR PAltA OS SERVtÇOS

Trata-se de drsposatavo, coj,) conteúdo se presta para a lei, sobre_l
tudo.da ren-a dldJtica ccmo é apresentado.
:

SOCIAIS AUTONOHOS. NA FORltA DA LEI"

Se esteros conaioerandc CI 8l"lteproJeto como im lodo, mU3.lo mínucao- I
50, imagJ.nemos que este d3.spositivo supera ClT) muilo. Não é assunto, a nesse ver, :

para

Ui!

Entendemos que o mercado interno, como Qualquer outro, não é passível de se submeter a ordenações O cceccrta-entc de um eerceoc poderá, qu:mdo
se precisar nele Irrterrerar, ser Inf'Iuencaadc e estamuaoc por meio de mecanismos de incentivos Não são medidas coercitivas que dlsc~plina:n mercados.
Qualquer mercado expressa as prmetres necessidades dos seus componentes. Em que peen
se as leis de nerceoc serem de ordem econômica, em sua eerorfa, trazem-nas
seu bojo, a maior expressão das necessidades prlmárias do bceem,
Além de tudo isto, o mercado não suporta grilhões. LlmJ.l:<:r as necessidades do hceem por meio de textos legals é incorrer em erro primáno. COl'lcr,
vestir, cuidar da saúde, educar os fllhos são necessadedes básicas que não se o,!
deren com textos legais. As leis de mercado s50, antes de tudo, 1e1S naturars
que seguem tendências determinadas pelas neceseadaoes do homem.
A supressão do parágrafo õrucc é una ccnseqâêrcra lcgica da fo~
Iação desta emenda.

i

texto constrtucicnej.,

EMENDA lP01220-1

[J CONS'i'l'l'UINTE

ERALDO TINOCO

,-

.. I.:.I.:;:G,
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T~nGflO'Tl

E1IODA SlPRES5rvo-SU85TITUTIVA

j"",
OlSPOSlbvo
arligo -40Z..e seu Parágrafo único.
- O artigo. "487. e seu Paréqrafo único do anteprojeto de COf"lsb.tuição passa ter a seguinte redaç;:\o:

1tlezend<ldos'

~A lP01224-4

~ ror
..~.F.,... ~

MO.'-

~1 ~

écoNsurUINTE lUIS EOUARDO

I'

.

ção. de formação profi&s1.onal, cultural. r ecrea t.a v a e de. assistincJ.a."
Por cuf ec lado. no Capitulo "Da Educ.açãfJ Social". o le lislador const1tuc1.onal, no art1go 389 illlpõe às empresas comerciais

• u.s'r"r-ie-i~~J.~asão-d_~5"C(eur.r-o-o-s-t:'raba-lhadores-". capaci
'tação profissional e a aprendi%agern dos menores. 11
Etltretanto. no Capítulo da Seguridade Soeial, espec1ficamente com relação ao artigo 342. parágrafo único do art. 343. bee c.2,
mo no Cap!tulo das "Dispos1.ÇÕe.lõ transitõrias"'- art. 494 do anteproje

50:

=

'(~TafJu

JUSTlFICJ\ÇJ\O.

como passa a esse fundo todas as contribuições sociais ate entio e _
X1.st.entl's."

_'

Os referidos dispositivos. tratando de matéria conexa. são

conflitantes. devendo. pois. se'rcllI adequados; ao texto constituc10nal

Comissão de Sistematização

Suprimlmos o conselho N3Clonal de coecnlcação para evitar a cruaçãc de U'l outro poder, en nossa Repúb1J.ca. Como esta pceacrcoaoa a oova ~nstitul
ção neste drspcsttavo, estar-se-ia criando, ao lado dos poderes ~)(ecuhvo, leg1~ I
lativo e Judiclário, um outro poder que em mnto fnoverm a nossa organização dos
poderes e sfstere de governo
Adotamos un prazo de 15 (quinze) anos para as concessões com base"
na esperrêncía de mntos países do mundo ccroeoter, incluindo-se o Brasil.
Suprimimos os mstatutos da autorização e da pemüsszo, por
força
do estebclccíneotc do prazo. São eles de natureza precét ra e, por conseçnntc, oãc
cceportaa oerrruçêo de prazo.

...rlca;;;a.

A manter os textos const1tucionais conflitantes, Entidades

~

E:MENDA MODIFICATIVA

~ra

üfspoaft ãvc emendado' Artigo

4{l5'

de formação prof{ss1.onal e de essistênc1a sOC1.-al, nas áreas do cOClêr
cio e da itl,dustri. existentes. como o são os "Se'rviços Sociais Autõ:

eeees", COtlD o SElVIÇO SOCIAL DO COHtRCIO - SESC -,SERVIÇO t'ACIOl:AL

e seu parágrafo único
a ter a seguinte re-

DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 5ENAC -, SERVIÇO SOCIAL DA llm'OStRIA

- O arbgo 405 e seu Parágrafo Único passam

SESI -. e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTi.IAL- SERAI -,

dação:

riatll s1mplesmente l1qu1.dados. pO'rque não teriam como sobreviver
falta de rf:cursos.

40_

I
I

At't. 405 - É asseçuradc a liberdade de expressá o em qual
Quer melO de ccmuru.caçãc ,
•
-

Essas entidades há mais de 40 anos tem-se mostrado de COo.petência fundamental para o crescimento do l'a!s. porque elas dão

Parágrafo Único - A publicação de veículo de comunicação
não depende de licença de eut.orâoade ,

ao

trabalhador ees ane profiu:ionalizante. ensino educacional permanente
e no campo social tem-Se comprovado o trabalho desenvolv1do por elOs.

JUSTIFICACi\O •

Entidades. porque o lazer. a al11Dl!!ntação. a saúde. o esporte. a cultura sio ex-rgências naturais de trabalhador que, também, fortalece-

Esta emenda ab:-arlge tanto o corpo do artigo. como o texto
do parágrafo Com ela, permutamos a palavra "imprensa" por "excreasão" a liberdade de imprensa se torna liberdade de expressão. nes-,
t.e fO!Ma, dá-se maior alcance ao d~spositlvo. A seguir, no parágrafo õrucc, retiramos a palavra nimpresso". Vejamos veículo impresso
de comunIcação passa a veículo de comurucação , alcançando maror abrangêncIa. Por fim, entendemos que o texto ecns t tucacnaã deve ser
bem abrangente.

EMENDA lP01221-0
CO-"TI!.ssão de

l'llai:s

tos coletivos inviolive1.s. a existênc1.a de "entidades de or1.enta -

to constitucional. proibe a incidência de qualquer contribuição

Poder Executivo, "ad referendJ:1" d~ Congresso Nacional, outorgar concessões, de serviços de radiodífusãc sonora ou de sons
e image.'1S.
PAAAGRAFO ÚNICO - As concessões serão por 15 (quinze) ares e só P..Q.
derãc ser suspensas, não renovadas ou cassadas, per sentença fundada do Poder Judiciário.

CONSTITUINTE JOsl::

o anteprojeto no Capítulo "Dos DireJ.tos S,ol,!'t:J.vos"

precll.all1ente no Art. 18. inc. IV. letra "pu. assegura, ccrsc direi-

1:1al, a não ser àquelas destJ.Dadas ao Fundo de Se8uridade Soc:r.al bem

Art.~~ _ Compete ao

cc.:

JUSTU'ICAIIVA

SfiNTA~~~o
S~ste,2t!z;::ção

SI!!

ara em.,pre..H ·j1r_o_dJa_a .•dia no trabalhQ.-J:.sp)l'cjJ·""""""'-'...... =.JW'"J!.+

qUI

tivo e ter satisfação no i1l1b1tO do serviço e junto ã sua família.
também usufrU1 de. tais serviços.

Diante disso, impõe-se modificar o Artigo 389 do Anteprojeto Constitucional, na forma proposta. pa.ra conciliação da mate ria.

í

redação:

r . . , - - - - - - - ..~U.AIMU~~~};wn.<~..'~~;,,

~

C __._==="-====='-

--'I

~----------_T((tOOu'llr'u~lo

gemA St.~ES3IVA

tItuiçãc.
A Med!.da que pr:JpOO:Os tem pcr- [}::'JCt~vc tornar ccnctno e cl')jct:...n o
texto deste dispositivo. " falta d~ objet!.vidade e n ausência de concisão pcesldem a rormüação do dispositivo em causa.
RelativDmente à st.p!'essão dos §Os, 12 e 2!l, nã.o foge do ff'ssm objet3,
vo. Estamos pc=scgulndo o minimo de cooc:!.sfio e obJet!v.!.d::u:!e.

QU"~~

q5

EMENDA ADlTIVA

~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO.:9:4

3q:r

znctua-ee no Artigo..:} do anteprojeto, os seguintes pari-

Olsposi=ivos ~'l'.enda~;;~ Artigo -eea- e seu Pc:r<ÍgrafoÚnico.
- .3vp=ir..!.r' o ".:t:.g~ 71tH: e seu Pav!.:rafo tlruco do anteprojeto de Ccns-

grafos:

.

Art. 94

.

§ S9 Aplicatn-s~aos militares as normas contidas nos .1neãece VII e VJ:J::r: do Art. '$5.

JUS'IFICAÇÃO.

§ 69 t vedado aos militares o direito ã l!VJ:e associação
sindical, ã roanlfestação coletiva e ã paralização coletiva do traba

Além de n'ia sermos part"::dários de definlções COl'liJorer.t o texto constitucional, a metér.:!.a, objeto do dispositivo em questão, está t!"atada no A;:hgo 307

-

~.

do rn:;Sl'lO 3ntep=~jeto.

§ 79'

Lei Complementar regularã as condições em que os J'fli.

litares adquirem estabilidade.

EMENDA lP01226·1
~

JtJS'l'IFICAClO

00

p~tM •• ,~fc.~".io/'u.ce"".. '_O

e:.

Quanto ao § 59, busca-se concedlar aos &larvidores mil! ta _
res os tnesmos benefícios assegurados aos $ervidores civis •

1"<:" SIST~TIZ!'.ç1iO

IDHSSÃO

..-

'U'O/~u"

.. IC.!;;:.,

~

Quanto ao !i 69, busca-se resguardar os principios da hierarquia e disciplina que sustentam as organizações 1l!.ilitares.

E>m:lA SlBSTITUTIVA
9ENJ,A

3'J'j

- O artigo

·lJJr? e seu

SU1ST!TUTIYA

3lf5'
Disposihvos emendados: artigo ll8a='eseus §§.

Disoosltivos emendados: artigo Atm e seu parágrafo único,
Par<Ígl.Jfo Único do anteprojeto de Constitui...

- O artigo
g'l!)

Ção passam ter a segulnte redação:

395

mme seus

PAAAGRArO ÚN'IDJ. A radiodifu~ão e demais mclos de expressiio e COil~
n1cação e os hens e serviços relacionados COOl a llberdade de expressão e ccmunlc~
ção não podem ser objeto de lllOflop6lio, dueta ou inclirata:i'lente, por parte de €l'Tl_
presas privadas ou de entidades do Estado.

...
As FOt"r;as Atlnaj;s possuent. quadros ~ficlai6 e praças ~
porarios que permanecem no serviço ativo, voluntãriamente, por ate
nove anos, não adquirindo estabilidade.
~al s.ituafão visa a atender as pecul1.arJ.dades espec!fi _
cas dos seJ:Viços :militares, conforme a legislação ..ordinária já es-

PJl.RAGRAFO úNICO. A lei garan".1:rã a propnedade intelectual e in-

OOstrial.

t~elece.

EMENDA

'lJSTIFICAI;7íD:

o detalhamento

excessivo constante de un artigo e quatro parágrafos nos leva à concisão que propomos em l.Ill artigo e l.Ill P3ngrafo. Tal detal"'~
to pode ser encaminhado para a lei. como entender.tOs ser mais próprio, mais adequ3do.

Cl';Xll a presente emenda tentarros d3r lIlla ""'rta objeb.vidac!e ao texto
cb arl:1go.

Quanto ao parágraro em si, visar.:os a dar-lhe uma clareza, ressal_
bIndo a radiodirusão. objeto de polélllica. no ã~.blto da Constituinte. Com a clare_
za e a objetividade, propomo-nos contribuir para diminuir a prolixidade oe alguns
d1sposit.1vos do anteprojeto de Constituição.

1

EMENDA lP01227-9

,-

tntONu.fl',(;&~iD

~

_,

ConstituInte LAEL VARELLA

l:

Comissão de

3'JG

Art.ilOl - A lei estabelecerá rr.ecanismos terrpor<1rios de reserva de
detemlnados segrentos do mercado ~ntelno para bens e serviços resultantes co d~
senvolvimento tecnológlco nacional.

u .....

/N1llr~.

;J~6

:IV.

m

O Artizo

- O' artigo 1iOI do .mteprojJto de Constituição passa ter a seguin-

COMISS}\O DE SISTEMATJ:ZAÇÃO

O .Artigo ~ do anteprojeto passa ter a seguinte redação.

Siste;~(~~:f~~..;~o/.Uut..,nio

EJ.aIDA SU8STlruTIVA
a]C

f
,-

Art. ~ As patentes" com prerrogativas, dtreitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em toda a sua plenitude r
aos oficiais da ativa, da -reserva e refot1Dados das Forças Ax1nadas.

DISPOSITIVO EllENDADO:

a) Artigo

Dispositivo emendado. artigo 401

lP01229-~

CONSTITUINTE NILSON GmSON

DlSPOSITlVO EMENDADO: ARTIGO 254

(l

EMENDA MODIFICATIVA

DE SISTE!J
...TIZAÇfl:Q

(:l

EMENDA MODU'ICATIVA

r.r----------'tn.'N1f".~le----------~
COMIS~)!!J

te redação'

Quanto ao § 79, a estabilidade dos militares não pode ser
adquirida, lsenão pela observância de prazos diferenciados entre .as
diversas categorias, graduações e postos.

§§ (lI;! a 42) passam ter a seguinte redação:

Art.i100"- O Estado estirrulará o desenvolvimento cientiflco e a c,!
pacitação tecn~l6g1ca para assegurar a melhoria das condlções de vlda e de trabalho à poptJlação e a preservação do meio-ôlrlJiente.

371

Art.llS4 - É assegurado aos meios d~ ccm.Jnicações o amplo exercíc.!.o
do piuralismo idcológlCO e cultural.

-

J,

PJCON';TTTUHITC Lu1s [DUAflDO -.

ção:

aN

~

EMENDA ADITIVA

,;JS1.f

DISPOSITIVO n1ENDADO: AR1'IGQ

~

do Anteprojeto passa a ter a seguinte reda-

Inclua-se no Artigo 259 do anteprojeto, o seguinte par!

3''!-

"Artito sa9 - AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SÃO .Q.
!RIGADAS A ASSEGURAR A C.\PACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SEUS TRABALHADORES. INCLUSIVE A
APRENDIZAGEM DE MENORES. EM COOPERAÇÃO COM
O lonEI

pOBttco.

COl{ ASSOCIAÇÕES EMPRESA -

grafo:

;l5'f
Art. -2:5:9""

.

§ 49 As patentes, com as prer-rogativas" direitos e deveres a elas inerentes r são asseguradas, em toda Zl 6ua plenitude,

Assembléia Nacional ConsUtulnte
aos ofielais da ativa, da reserva ou reformados das Polícias Mil!
tares e Corpos de Bombeiros Militares, dos Estados, dos Territõ rios e do Distrito Federal.

EMENDA lP01234-1

f

...,"

--,

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

A proposta visa a compatibilizar o texto proposto
relator eee os tItules apresentados.

JUSTIFICAÇÃO

l'S:~='~

Não se pode admitJ.r a livre manifestação coletiva dos m!
litares ou estender-lhes o direito de greve, sob pena de ccmpxcncter a hierarquia e a dJ.sciplina das r'ccçes Armadas, adma b.ndo que
as mesmas ôeaxem de ser essencialmente obedientes, como quer a deno f a a Nação BrasilcJ.ra.

tEJ;'tAJ

COMISS!O DE SISTEMATIZAÇÃO
JUS'l'IFI:CAC1(o

pelo

EMENDA lP01237·6

siJlPlesment71e retirou do Art. ~~rangido pelo ti-

(!J

.u...lO/co..tlolol.nc... uio

.

A matéria suprimida deve ser inserida no titulo ·DA SEGU'RANÇA POBLICA", em parágrafo de Art. 259.

Não se propõe mudar nem a filosofia nem a essência, ape -

.

r) organização, efetivos, instrução específica, justiça e ga
rant.ias das polícias militares e condições gerais de sua convocaçã~
inclusive mobilização.

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

nas compatibilizar o 'texto.

;,::.g

,~ul."/c~wIIIIo"ultow,

EMENDA

119~:&F~~&íVf\

rv - organizar as polícias civil e militar e corpos de
beiros militares, na fonna prevista pela lei federal.

ií,

~

huJ:-dd/ inciso In =- Artigo rI4li do
,()<>

~

a.a4!oeprojeto. ~

seguinte redação;

,,1

Art. 4tl

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aut.orj.zar ou realizar empreend.imentos ou desen volver atividades que representem risco ã vid p humana. ao equilí
brj.o ecolõgico ou ao meio a~iente. ou que importe em alteraçã~
no patrimônio histórico e na paisagem. sem consulta ao Congresso
Nl\c!onal.
1II -

A emenda proposta visa resguardar a função representativa do Congresso em assuntos de interesse da Nação.
Sabe-se
que prevalece nas decisões plebiscitárias o aspecto emocional do
povo. muitas vezes explorados em proveito de interesses econômicos. . Não se pretende com a emenda subtrair ao povo a faculdade
de decidir. mas preservá-lo de ingerências exógenas e da responsabilidade de decidJ.r em questões que exijam foJ:tllação e informação especializada.
Por outro lado. o plebiscito realizado em localidades
-diretamente envoIVi~s" numa determinada questão poderá interf~
rir ecm os intere~7 de outra região. que pode ser indiretamente preJudicada >H1YeneficJ.ada com a decis~ Assim. uma região

produtora de matérias-prinas poderá. por exemplo, ver reduzidos os
seus recursos financeiros se uma indústria não puder funcionar nos
centros industriais, em virtude de decisão plebiscitária da popul,!!.
ção destes centros.

EMENDA lP01231-7

. t rucâc e organlZação que tornem possível a mobil iz.acão para emprego
em caso de guerra externa.
Desde, portanto. a Constituição Federal de 1934, passando pe
las de 1946 e de 1967, bem como pela Emenda n9 1169, vee, sendo ca':cer-c ter-l zadc , com os propõsitos ac ma assinalados, o princlpio fede
r-a t tvo , atraves do qual se outorga à União a ccmpe tênc ta para esta:
bel ecer- os parãmetr'os orientadores do adestramento e do emprego das
Organizacões Po'ltc te r s Ml1itares.
Há que se acrescentar, ademais, que o posslvel retorno
às
exper-tênc tas tmc te r s , relativas ao controle total das Pot Ic ra s Militares pelos Estados membros da Feder-acâo , poderã gerar. como
no
passado, o surglmento de verdadeiros Exercltos EstadualS. em total
confronto com o pr-tnc'Ip ro feder-a t rvc , ac tma rnvccedc , e. em conse _
qüênc i a , com o ma-i s adequado preparo das Forças Pcl tc te rs para
o
seu emprego, seja no quadro da Defesa Ter-r-r tor-raj , em caso de guerra
externa. seja no quadro da Defesa Interna. nos casos previstos
na
legislação cr-d tnãr te , de 9rave ameaça ã ordem interna.

Por Qutro lado, cumpre destacar que a emenda na forma

ora
.proposta em nada caracteriza uma intervenção da União nos Estados T
membros, no que concerne às Polícias Mllitares, uma vez que a ação
federativa tem o seu centro de gravldade na padronização e na ação
orientadora, em beneficio das missões ccns t t tuc tona r s das Forças Ar
madas e das forças Pc'l tc te rs , alem de deixar a tnpr-esc tnd'lvej mar:
gem de controle para a atuação supletiva dos referidos Estados
da
t
te na
t Hal.or,
da ressalva constante do
Parâgrafo únlCo do Art..Ã~que trata da Competencia da umâo em matê
ria legislativa.
.
eder-acâc ,

rs=~'~'~

CONSTITUINTE HERACLITO rORTES

bom-

Considerando a missão que se preconiza para as Policias
Militares, como forças auxiliares, reservas do Exército, solução
adequada e econômica para o País. Já consagrada desde 1934, Justifica-se. plenamente, a competência da União para legislar sobre
as
Policias MJ.litares, pelaR i~periosa necessidade de padronização, em
, todas as Unidades da Fed~aça~, nos aspectos de formação, ensino, ,U1S-

JUSTIFICACXO

I:J

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

..lo

Tn;l~ltf'C.Çia

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

.

~

pr-evrs

Le

e

rr:;";7NJ
_ _- - - - - - - f..TO/.,ltTl'...çlo

EMENDA lP01235-0

.....

t:=---ern;~I_lllllB_l:H-r,.SG1i-GI.aG_al<-1
---

tJ

CO"1ISSÃO DI:

--,

r.r----------"~''"''"•., , . , - - - - - - - - - - - ,
EMENDA 5UPRESSIVA

1{1S"
Emenda Supressiva do artigo ..tsr do AnteproJeto de Constituição da Comissão de Sistematizaçãol para adequação do texto •

SISTE;;;~o~~~~~/mcouluio

EIlr:NDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA
A futura Constituição não deve conter dispositivos

referentes a Anistia, pois o assunto foi perfeitamente equacionado
na Emenda Constitucional n9 26/85 ã cec-ee de 1 969.
Essa emenda
consolidou a Anistia mais generosa da vida política do Brasil que
permitiu a reintegração imediata dos civis e militares punidos, ã
vida normal do País, dando-lhes condições para reparação de pos síveis injustiças e, inclusive, o acesso aos mais elevados cargos
da República. em curto prazo.
As situações individuais ainda existentes, que porven-'\
tura mereçam ~eparação, poderão ser apreciadas, ã luz dos dispos.!,
tivos da Emenda citada ã ConstituJ.ção em vigor, pela função Juri,!
dicional do Estado.
A manutenção do texto do Artigo 482 do Relatório da Comissão de sistematização na futura Constituição provocaria:

1) ruptura do ordenamento legal, com a dispensa
de
pré-requisitos essenciais para o exercício da carreira militar •
permitindo a ccceeêneaa de promoções, no serviço Ativo, sem as ne
cessârias habilitação~ qualificação. vivência e experiência, e ~
recebimento da remuneração indevJ.da, jã que sem a contrapartida
do trabalho correspondente;
2) flagrante injustiça no tratament~ privilegiado dós
anistiados em relação a todos os demais militares, atribuindo ecs
priJneiros regalias ~ direitos não reconhecidos para os últiJnos •
o que poderá dar margem a reivindicações. por analogia, de impr~
visíveis ecnaeqâêncãee por parte de militares no Serviço Ativo e

na Reserva;
3) quebra da hierarquia e da disciplina militar, com a
reintegração de elementos punidos por furto. corrupção, pederastia. peculato, indisciplina grave, etc.;

.() injustificável prêmio ã deliqGencia. indignidade
aos desmandos perpetrados na vida profissional e particular;
5)

e

insuportável ônus financeiro para a União, ao n.í.vel

de dezenas de bilhões de cruzados;

10

DISPOSITIVO EllEND1U)O: ART -l:X, INCISOS IV E V

.

6) imprudente incursão no passado do paIs (pois retro~
ge a setembro de 1946) atingindo situações já consolidadas
ao
longo do tempo e por decisões constitucionais anteriores, que_
nação entende serem insuscetIveis de alterações porque a segurança da ordem JurIdica decorre precisamente da certeza de que
se

não pode a todo inst~?te alterar o pas~~
7) desaconselhável exorbitância dos poderes constituintes que derivan da Emenda n9 26/85. a mesma que concedeu a anistia para o último período da vida pol!tica nacional. A outorga de
poderes constituintes aos atuais membros do Senado e da câmara F~
deral foi. no mesmo ato, seguida de concessão de anistia, circun,!
tãnc1a que implica na solene declaração de que o passado já está
resolvido e de que' os poderes constituintes de reforma devem dispor para o futuro, sem desrespeitar o ato de sua própria origem.

-'

JUSTIFICATIVA

A emenda visa compatibilizar o texto somente com dispositivos de
natureza constitucional. Há flagrante incompatibilidade em uma Const!
. tuiç~o_ serem inseridos dispositivos de cet encr Ie diversa, tais
como
constitucionais e ordinários.

rMiiB'~

Ej"Ô?3

tr-evês

r.r~

Suprimam-se do anteprojeto todos os dispositivos que tratem de fl'l.!
Uria relacionada com legislaçno ordinária.

-,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAçAo

Parágrafo único - A cOJDpe~tência da União não exclui a
dos
Estados e do Distrito Federal para legislar, supletivamente, sobre
a matéria da alínea r) do inciso~. respeitada a lei federal."

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

'~'-:::::--::::::-=:::::-_ _---,

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

tulo "DAS FORÇAS AllMADAS", o que diz respeito às Policias Militares

e Corpos de Bombeiros Mil!tares.

e 133

W

Suprimam-na do anteprojeto os incisos IV e V do Al.t -l:".J:•
JUSTIFICACÃO

Os incisos que se pretende suprimir criam inpedimentos par-a

o livre ôcs envoj.vãmencc da diplomac.l.a bras.l.leira, podendo causar
ecnstarançamcntcs deanecessâracs ao plano cunpramentc dos nossos ~
promissos Lnecrnecâcneas ,

--

--,

Tl".,'UITIf'~l~

A manutenl(ão de tais incisos pode, inclucrive, enseüezr a crl~
ção de obstáculos ao des envcf.vamenco da indústria brasJ.1.eira de ~
terial bélico e suas exportações.

EMFUD1. SUI'RESSIVA

DISPOSI'.rIVO rV.ENDADO: Arbgo

IttJ

-t-2S:

EHENDA. SUPI\ESSIVA

Suprhnam"se os Itens IV e. V do Art. SI]

EMENDA lP01236-8

['J

JUSPFICAÇXO

C01>STITIlDITe h'TI '0'1 Grn SO'!

Apesar de IOcgivel Ilodernldade do legislador. os itens em questio
••• proxt••m mais de

UIl

lftantfuto do qüe de uma

r , r - - - - - - - - - - - T U T O h U . T " ...çiO

CONSTITUIÇ~O

]";J.!ENDA MODIFICATIVA

-t

ir

DJ:SPQSITIVO EHENDADO: .l\RTIGO~, INCISO V, .hL1!'Jr:As ftaft c "b"

EMENDA lP01233-3

As al3:neas "a" e "b" do inciso V do Artigo 18 do antppro
jeto,pdssam ter a seguinte redação:

I'lCklSTINA TAVARES
(!JeOHISS1io DE

. "".. . . . .

SISTE.H;~I;;;~~;~nw...c... ~lD

~:::;: =======-~=;

Suprlma-s.e o Item V do Artlgo.t!

A

I'; U S T I F 1 C A

redZlç~~ al~lllldb

..grada na

e"'~TA

ç~

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

a) ~ livre a manifestação coletJ.va em defesa de intcrc!'scs grupais, associativos e sindica.l.s, vedada aos servJ.dores públi
cos militares;
-

EHUDA SUPRESSIVA

I

;J;. ••. ,•.•• '".••• '"..•••••..•••..••••••.••••.

/lrt ••

V-

O

ser confusa nega o DII\EITO A INSUI\REIÇJtO. con

'qbe deflpe os Dtreltos da Pessoa Humana

-

b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores decidJ.r
sobre a oporlunJ.dade e o ârebJ.to de interesses que deverão por meio
dela defender, exclulda a inicJ.ativa de empregadores e de servidores públicos mil!tares, não podendo a lei estabelecer outras exces
sões;
-

EMENDA SUPRESSIVA
.a5!j- :J53
DISPOSITIVO EHEND.\DO: ARTIGO ~ • ...,

sUIl.rJ.mam-se do anteproJeto:
,J:'P1

e} S 20 do artigo ssf: ;5'3
JUSTIFICAC1io

O tema do presente artJ.go, .:tnserJ.do no capit.ulo da
Famil.).il. do Menor e do Idoso, Já encontra-se convenJ.enterncntc e.bordaào no capitulo da Saúde, por se tratar de assunto J.ntrJ.nsec,2.
mente ligado a programas :LntegraJ.s de saúdé.

134

•

Assembléia Nacional Constituinte

tecer progrilmas e orgenfzi:' planos p.. re a erradicação da pobreza

111 - Alend:unento gratul.to em creches e pré-escolas para as crJ.an

JUSTIF'ICACXO

ças até se i.s anos de adade ,
JUSTIFICAÇÃO

o controle ã pe.sqnasa Já está ccneadc no a cem VIrI,
d? artl..go 353; o planeJamento fal'aliar deve ser um dos obJetos da
assistêncl.a :t.ntegral à saúde J.ndJ.vJ.dual e coãetuve , contemplado no

A Idéia é suficIentemente forte e dispensa adjetivações ..

JUSTIFICAC1\O

1nC.lSO Ir do artJ.go ca t edc e,fl.nalcente, a prol.bJ,câo da e>.ploração

dJ.reta ou .1.ndJ.reta por parte de cnpreaas e capJ. eaa.s de procedênC:::ta
estrange1.ra Já se encontra no S 40 (lo artl.go 355.
uceaa
tizaçâo da :matérJ.a.

h ancãusêo tia palavra "gratuito" :mantém ccec-êncãe
com os outros a.t.ens desse' artJ..go, referentes ao ens anc Eur-dame ...ear,
à extensâc ao nãveã-mêôao, aos portadores de deficJ..encJ..a e supex-

supressão va sa tão somente uma IDelhor sa.at.eea
-

dotados e e tconãaeâc para eãeeavex-ee tal dJ..reJ..to. Q.:anto ao art.=.
go lO!.§." craancas sua razão é ÕbVJ..a. Sem ele o atencJ..I'lentç, de lO ou

EMENDA lP01240-G

tJ

EHEHDA SUPRESS1VA.

I:l,J..I craencas Já ecender aa o dJ..sposto.

CRISTINA lAVARES

(:2-

Suprima-se as atrneas A.E e G e Item I do Art. )~

..: ,._----------,

JUSTI FI CAÇJtO
~

EMENDA

d93

MODIFICATIVA

dição de uSUJEITOu.Por "EXCEsson

r . r - - - - - - - - - - T U : 1 0 ' N I..."h~h---------_ _.,

.353

naU-mortos

Jã

ultrllp.ltssaram a

ria que é uma anomalia ecnj untueat ae um go ver nc débit e não se ju!.

/$.

seguinte redação:

Dê-se ao I tem XXI. do Art.

353
Art. 359"••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S lo - O Estado assegura acesso ã edcceeâo , à J..nformação, e aos métodos cJ.entIfJ..Cos de regulação da fcri..J.IJ.dade
que
não atentem contra a saúde
respeaeaão o d "::~J.to de opção J.ncl.\'J.êl:
aI.

rr a

seguInte. redação:

tlflc.a estar na Carta Magna.

s

cessãl'"ios não sel'"iam

a

ex ee

Consideramos inadequada sua t sençãe na Carta.

JVST I F l CAÇÃO

I

mais es senc l a l s que os alimentos por

p Lc ,

IJlSTAlAÇAo DE CONiRClES iECNO(OGtCOS.

JUSTn'lCA~O

n~

Finalmente, os serviços de água. luz e esgoto I na realidade

).XI - O trabalho em atlvldades t nsa tubres ou perigosas de\lerã

ser objeto de lei ou convenção cc l e t i"a e obriga ao empregador

A tntenção do legislador f l ca melhor e:rpltcltada

A fertJ.1J..dade é uma pré-dJ.sposição

de lucro en tenderac s que o lcglsl2,

dor ecs ej cu r eeer t e se aos extorsivos Juros cobrados pela rede bane!

EHnJM IlODJFJCATIVA

O parágrafo lQ do artJ..go ...as:9'" do Anteprojeto .passe
li.

0$

OI

DISPOSITIVO EHJ:NDADO. ARTIGO'±59 , S lO

a ter

por deae t s eylôente Que

texto- r-e r s

CTn

conciso.

fecundação e eS-1

ta uma faculdade de produção.
•
Nessa propcaea de modibcação do termo ·fecur.àJ.dade"
para ·fertJ..IJ.dade", implJ.ca na me aox abrangencJ.a que o ültJ.lno t.ecmo contempla.
A regula cão da

EMENDA lP01245-7

I

fec::undJ..dade se restrJ.nge a próp=J.a fe- I
cunâecêo , enquanto que, a regulação da fert~lJ.dade, além de ebren- I

fDL·--.:::CR::'.::.S.:.T1:::"~A_T:::'..:VA:::."E.::.S
rrr-

(? COMI SS~O

--..J

_

DE

SISTtH·~~·~·;;~i"tf"/m.,u'"

5~'~';'~

=

f: com

Dê-se o tI! Inee A do I ten
A)

e

Dê-se ao Item XIX do artigo .!-.ffa. seguInte rt'dação:

xt t t ,

do Art.

ê

JUSTtFICAÇ~O

t es ,

No bojo de modificações SOCiais e econômicas provocadas por uraa
revolução t.ec.nolõgica,a rIgidez de desaproprlação IIElD d r nhe l r-e"
"'previamente" l:~rna Velha

d t c s v l r j a prejudicar o Ingresso no trabalho das mulheres.especlal

Art 3'11, lteb VI

seguIrte rcd.:lção:

a lei estabelecerá o procedlmento par a de s ap r cp r l açjio por

ut l l luade pública ou por Interesse social. l1edlante j us ee Iderlza_

Embora generosa a llcença-matf:rnldade por cento e vinte (120)

3-7:</

>! 11

ção resalvaàos os casos presentes ncs t e Constltu'çio ou em 'el.

JUST1FICAÇil;o

li

NOVA COtlSTITUIÇ~O.

Ac.r'esce.n\<'IlIlos que

e
~

lei poderá detcrmlnar casos espee j e r s em que a p r-cp r-Lede de possa

mente as j evens em' Idade de reproduçiio.

ser desapropriada além das exlgênetas deste artigo.

,3';~

ACretlCcDte-IIc ao art ~ i tCIl1 VI do AlJteproJeto de ConstituiçÃo, o flegui~te:
Art. -:'371r:·g,v

r eee VI - Superação

,

EKEIlDA MODIFICATIVA

'EMENDA hODI FI CATIVA

não Inferior a sessenta {&o)

DISPoslT1VO ElIEIiDADO:

.... :O~I ..l.

llllo/""n.roe.. io

~~~AJ

XIX - l Jeença remunerada a gt.stante antes e depois do pn r ec

NÓDIFIrl.TIVA

,O'C.~II.io/

.(.-<-.

ger a fecundação , estará anparando as pessoas não ferteJ.s, dandolhes portanto oportunJ.dades à J.níormações e metodos cJ.entífl.cos para
atJ.ngJ.rem através da fertJ.lidade, a fecundação.

EHEnDA

,......

S51\0 DE SI STEHAll ZA:ÃO

EME!'IDA lP01246-5

r;r;;;;~''''~

lDCRISTllIA TAVARES

ãae dCSltUo.ld8dc~ c dlSCrll'liDaçÕes

l"etl0oaill. "OC1l:11S. étDIC8S. reIlgl0S/lS. lIeXl.lBl.S
•• i. forma~ de dlSer1.Eiinllção

• etÁrills c

flD?/D?7;

e.s,

EMEtlOA SUPRES51VA
/~

Suprlmu-se

J17STIFICdÇlo
EltI se

trAtando de ellminar qu a Lque r desigunldade e

criainação na nOSS8 s o e a e d ede ,

li

questão

sc::tual

IJ

EMENDA SUBS11TUTIVA

1J1fnea D do Item XIJI do Art. J-j"

Art •

JUSTI f I CAÇÃO

dl.§.

..,ff:J:-

Tal como redigido não se trata de desaproprhlção,mas de operação
e t ene I s de comunicação nas áreas de rildtodlfusõo e outros maios

diios ou cidadãs ml1rglntlll:c.ados l'0r questão de ldadc, não
podec::
dClxar de ser eXpl1.Cltados co qualquer deíiniçõo de prineíp1.os ou
normas que tenham ° prOpÓll1to dI.. cOlJdu::.ir os setorc:! que cOl:lpQec
nossa orsani::'llçl\O :loc1.111, princl,.plllt:lente em Um daQuele:r Coo:l1.der.e.
do. báslCOS caDa' o caso da eduC'"açiio.

-

de compra, rlgorosamente tlesnecessãl'"1o de eonstür em uma COJlSTITUIÇM
eletrõnlcos, supervIsIonar e f,J$call.zar sua execução, atendt.:o!ô os
seguintes prtncfplos.
I - Procoçõo da cultura nacional em suas distlnta~
manlfestaçõe~,

assegurada a regionalização da produção cultural

-

nos meIos de c?'(\unicoção e na publlcldude;

EMENDA lP01242-2

F

Fica lnstltufdo o Conselho êe e t ene t de Comunlc.!!.

ção, com a e t r t bu 1 ção de propor ao Cong r e s s c Nae t ona 1 po 1 ft I c a S n2,

, como 11 dos ciclo!

.."'...."'''....- - - - - - - - - - - - ,

eç;w;":=J

CRiSTINA TAVARES

. OZ-Ã-/8

..,,..,,..,.,

EMENDA ADITIVA

/.:?,~

...j

~---------_w,,,

Ir - Garantia da pluralidade e

Supl'"tma-se a al fnea li do I tem XI do Art •

ve

lU - PrIoridade a entidade.s educatlvas. culturafs c:

..;..y

outras sem fins iucratlvos na concessão de canais e e:rploração

JUST t F I CAÇÃO

/"'!-

descentralt:Z~tão.

dada a concentração da proprIedade dos meios de comunicação;

EKEtlDA SUPRESS (VI<.

de

servi ços.

DISPOSI'rlVO EMENDADO: alínea "d·:do inciso XV do drt.l~

O conceito esta contemplado no item VIII, do Art.

f~
~1"

JUSTlfICAÇl:to

A luta por políticas democráticas de Comunicação integra
patrimon1o de luta do povo brasileiro. O Conselho de Comunicação
elal e expressão deste patrimônio.

1.2/

Inclua-se na alínea ·a· ,do :Lncl.SO XV,do artigo.;J.-r do J..ntcproJcto,a seçuJ.nte exprcssão:

dl !l.ão J:averâ pnsão c,;vJ.l, salvo o caso de
devedor ] nadJ.I'Iplent.e de obrJ.c<l.I;ão ~l imentar.

o
s~

EMENDA lP01253-B

tJ

JOSTlFICAc"1\O

"t\EtlDA
No nosso entendar, a supressão da prJ.sâo CJ.vJ.I
por
inadJ.mplomento de obrJ.gação al'J.mentar ser~a Un retrocesso da nova
onstJ.tuJ.câo em relação à "'"tual, uma vez que o dJ.rcl.t:.o do all.men~a
do,)á ameaçado no quadro atual por estratagemas usados pelo alJ.men-

tante - como por ehcrnplo o abandono de empregos e a T'Iudança de àoicílios - estarJ.a desta fOnt'a constitucJ.onalmente dosal:lparado.

,l.,•••,."OW..I••,.'''••
CQMISsAo

DE

e)

O homen e

1J

E do Itero 111 do Art.
mulher são fguafs

LtI

fa:& a

seguinte redação:

dfl'eftos e obrigações.

JUST1FlcAÇ1iO
[

A formulaç.ão que atende as retvlndlcaçõ'C.s dos grupos femInistas

EKEHOA HooIFtr.ATIVA
Dê-.:;e a alfncll D do Item I do Art.

:173

Altera o ~ncl.SO 111 do artJ.go -3.?-'!J,' do capitulo 111 da EduCBCão
da CUltu):"a, quc passará a ter a selluinte redacão:

e

________

-----,

n:.fO'l~'fl'.:&Ç.C_

ftOG

Art.:zr1f_ A liberdaoe de manifestação do pensamento e

§ lr2.. A lei assegurará o direit'o
e as entidades, em todos os vcículos;de
§2Q- P. ação do Estado em reldl;ão
los públicCls limitar-se- à à informação

S!5T.tVJ>.TIZACl.O

..

COHISSJíO DC SlSTEMATlZAçnO

Jt a

seguinte redação

"Ua ImpossIbilIdade cOl'lprovada de exercer. lmcdhu e eflcazmc!!,
te a garantIa prevista na alfnea D!o rstado tem o dever de

de

criação e expressão pela arte, sob qualquer forma, processo
vinculaçbo, não sofrerá nenhuma restrição do Estado. a
qualquer
titulo

~I.,t.

El'lENDA MODIFICATIVA
31d
DISPOSITIVO EI1ENDADO: ARTIGO §l§, INCISO 11 I

CRISTINA TAVARES

E!-lENDA SUBSTITUTIVA

seria plc!'amente satisfatória desta fortla t1als slnples.

, . - - - - - - - - - " : : . " .... ",, - - - - - - - - - - - ,
.

~~~::I~A::~~ea

estllb.=.

de resposta aos cidadãos
comunicação socJ.al.
às diversões e espetácu _
ao público sobre a
sua

natureza. conteúdo e as fa1xas etárias. horários e 10caJ.S em
a sua apresentação se mostre inadequada.

que

§ }2_ Os Partidos Polibcos têm o direito à utilu:ação grE
tU3.ta do rádio e da televisão segundo cutérios a serem
defini
'dos em lei.
-

Assembléia Nacional Constituinte
§ 49_ Não serão toleradas a propaganda de qoer r a ou ave!
cuj eçãc de preconceitos de religião, de raça e de classe.
§S'l ... A lei c r.i a r

é

mecanismos pelos qua i s o cddadâo

tegerá de ag:tessôes sora-a cas pela promoção, nos meios ele
cação, da Ilolêncl8 e outros aspectos nocivos à saúde e à
pública ••

pr.2.
COIDunl

1:el.to à especial proteção eccaaj., eccnênuca e '3urí..dl.ca do Estado e

'!I'/IENDA lP01262-7

demaa.s J.nstJ.tuições.
S 10 - o casamento relig:l.oso terá e reaee c:l.vJ.l, nos tqr-

!J

IDOS

S 20 - será gratuJ.to o processo de hab,l.1:l.tação e a cele-

iJ..-~---------TUT~,.uu

bração do casamento.
S 30 - eseenôe-ee a proteção do Estado e õemaas inst:J.tol:,.

Pre tenoe-se restaurar o que a Sociedade Ci v ;tl propôs

'XITULO II - CAPITULO !I!

sável legal e seus dependentes, ccnsençuânccs ou não.
§

ART.

40 - a legl.slação ordl.nárJ.a regula'TIenta::-ã a d1.sso1ucão

~A._T_Av_A_R_ES

M) -

--,1 ~~

1: COHIS$1ío DE SISTEH~·;i·i~çQi'~·b"u.eo.'n...
_n"

JUS'I'IFIcAÇT,.O

J (1)2J~~~J

A ccnsta.cuacâc da famíl1.a fo). matérJ..a contemplada no art.
13 - Capitule I do presente Antepro)Pto, razão pela qual opt<:'M05,CO'TI
a f1.nalJ..dade de S1.stematJ..zar o texto ccnsta eccacne i , pela presente
redação.
O mesmo rnot avo nos leva a suprJ.m1.r e alterar os dcrna::.s

--,

,~"""".

EHENDA SUBSTITUTIVA

!lq3
Art;m - Cons~l tul monopõl10 do Estado

Oi

erploraçiio de. se!.

S H - O fluxo de dados transfrontelras será

proce.!.

se do por Intermédio de r ede pública c pe r-ada pelo Estado.

A pluJ:'alidade afnda.ce.L refercnt.e ~ uma reesaa categoria scrv!.rã tfu.
somente par-a dJ.vidir os trabalhadores c , conseqãenceaence ,

t

S 2! -

assegurada a prestação de serviços de

pelo Estado.

QI~O""I.Õ1I.\>1'''''' ..,.0

COMIS'j~O

DE

...,

SrSTEr:...TIZAc"'Â:::O

--'

TUTOf""IT.'.. ~;i;o

r.r-'-

A unicJ.dac!e 51.ndJ.cal revela-se de suma llIlportânc,l.a quando apontaf

um mesmo call1l.nho a percorrer ã luta em. to:::no dos d1.rei tos e dos leg!
[ITD2;';"~ temos 1.nteresses e necessidades do trabalhador, easam como fortaleC::;a xepreseneetavadede da categoria.
., I
Sendo a AssernbléJ.a Geral o órgão deliberativo supremo da entjaad~
sindJ.cal, a atuaçiio dessa entidade corresponderã sempre a vontade

319

EMENDA liODIFICATIVA.
JUSTlFICACAO

Esta é a expressão de luta da grande parcela do

povo

bras,!.

Ng

EMENDA lP01263·5

"1~ •••

[J CRISTIIIA

~-s.J

art.

CR.ISTIHA TAVARES

~E.

Dessa forma, Justifica-se o encaminhamento da presente emenda
dificativa.

MOd1.fique-se o parágrafo 2C', do art,l.go :;:sg... do capitulo da Educação
e Cultura do enteprcjeto de Const1.tuição que passará a ter a seguJ..!!
te redação:

EMENDA lP01255·4

$O'

berana da ma10ria de seus fil1.ados. Sendo portanto, a entidade sJ.n&
cal, a categoria que a Mesma tcpresenta;
-

DISPOSITIVO EV;.ENDADO. ARTIGO ~ , rAn!i.GRAFO 20.

Le i r-o

t'

rM;~~"'=:J

CRISTinA TAVARES

Info!.

enf:::aque

rie sua força no que tange as suas legitimas re1.vindicaçõE.s Junto a·o;
empregador e ao Estado.
"

EMENDA lP01259-7

r.T------- rLlu..

mação por entIdades de dIreito prlv~ado através de rede pública op.!:.

JUSTIFICACÃO

Urna ot'ganl.Zação s~ndical somente tem força de representação qu~
do devi.damenbe xeconhecãôa pelo poder público. Esse recon.'lec).Men:o é
o que garante a atuação de direJ.to à entiadade ,

• parágrafos.

l!J

INCISO IV - M,1NEA 11

1\ REFeRIDA ALl1;EA M:
NÃO SEtVi, CONSTITUíDA MAIS DE UMA ORGANIZACÃ.Q SI~DlCAL ['"o.':: QUAL
QOER GP..I\U, REPRESENTATIVA DE nUA CATEGORIA PROrISSION'AJ.,
,;
~ , IDl CADA BASE ~RnITORIAL.:.

I

v Iços púb1Tcos 'de tele~omllnlc:aliões. eOlllunJc:ação postal, teJegrãfi_
Coa e de. dados.

'lfl-

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO

do casamento.

EMENDA lP01254·6

•

..r' •• ~h

.:MEUDA MODIFICATIVA

cões à en t adade fam1ll.ar formada por qualquer um dos paa s ou res?O'2

longo dos debates

r-e da

CRISl I fiA TAVf.RES

da lei.

et rca

,JUSTIF"ICA.çno

e 135

TAVARES

520 - Compete aos Estados e MunicipJ.o~, através di! Le i, comple
Tu •• ,"Un" :.;:;:

mentar estadual, orq am.z a r e oferecer a
6 anos, o ens mc fundament.al e mêdac ,

--,

educ~ção

de O e

EHEtlDA MODIFICATIVA
Item XI do Art. )'3.,

li

~

.2~

I'? do ArtlgQ '3"0"

J 1:- I

D - A lei assegurará llOS autores dt. Inventos Industriais pr.!.
v11;;9105 tempord'rlos para sua uttlI:tação, bem como

li

Itens 1, ti, UI, IV, V e

svpr tae -ee os

uma úllka r-e

dação, r enume r andc e s e os alíneas scg.uTntes:

das obras teonológlcas de

EHEHDA SUPR.E.SS I VA

JUSTIFICAÇJ;,O

,:/,

Dê-se as a1fnens D.E e F

li;

p r op r Le dõ de _

ec r-ât er u tl l l târ l e das marcas de

~ndÚstrl.

313
Em cumpr imenco aos prJ.ncíp.los estabelec.làos nos artJ.gos
'3'*8., :H'.fJ. e seus 1.nc1.SOS; vaaanâo clarear alguns aspectos que de"~
rão ser aprofundados na LeJ.. de ni.re exa.ees e Bases, ou outras ai::.ns
que a COMplementam, ccnsaôcxaeos anõc.spensêvef anc Iua.r o atend~me.!l

JUSTI fi CAÇÃO

to eôueecaonaã obr1.gatór1.o à fan.a de O a 6 anos.

de organIzação pe r t t dâ r l a , Por outro lado 5erá

O eepu e do artlgo

Partidos Pe

e eceêr e r c e a exclusividade do nome ecee ee t e t , su bo r-d s nnnde ve s

Já obrlga multas lias re1'1lndlcoções da lIberdade
II t e t Orgâlllctl dos

t Lctec s , Irã regular a tltualjão

Interesses do desenvolvimento nacional.

EMENDA lP01264·3

f:l
t?

JUSiIFitAÇÃ()
Em homenagem ao desejo nacional de uma ccns e t tuição concisa acr!,
ditamos Que a ven t aõ e expressa na s e t Inea s l),E e 'F poderão ser res~

EMENDÃ lP01260-1

ry~ô·ó""-

l:J CRISTII1A TAVAT:ES

CRISTINA TAVARES
c/

COIilssAo DE SISIEHÀí')"Zí:'Ç'1tb·

.... ' u n...

r.r

UnOfJU$TI'IC ..... D

.,

ml da s na redação proposta.
rmJTSsÃQ DE SP:TEHATIZAÇÃQ
",..-'----_:-

EMENPA lP01256·2
prtRISTlHA
~== TAVMt1:S

__'l pnió';""j

tJ COM I SSÃO DE SI STEHA;.·izÁ~çÃ~·D'MC.W..U.

nlEflDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art. )$odo CapTtu10 V

DtSl'0511'1Vú EMEnDADo: art ~

JUSTIFICAÇAo

I &27j,'i!m

ElogT5vel a Intenção do legIslador porém absolutamente redundante.

3''''

xe e e e eea c e e e no art '3"14. do Anteprojeto de Con:stitui.
çio, o s e gu a a t e l.tem·
.3"1-&
Art. ~97 •
e

EHENDA SUPRHSIVA

:lk

...;

TnTOll~ITIU:.~lo

3r:J:J,.;

EHENDA ADItIV/.

IV - Garantlll de

Su p r l ma e s e a e t Inee C do Item Xlii do Art.

.EMENDA lP01265-1

r:

t.r e t aae n t e e oportunidades ll'Ulli::

CRISTINA 'AVARES

no d i ap c s t o , a n d e p e nd e n t e ele e e xe , e enLe , cor •..!.
dllde e dcflCl.ênClaS fíU.Cllll.

r.r'----

JUSTIFtCAÇM
JUSTIFICAÇÃO

SuprIma-se os r l tens I e I ti. rcnumerando-se 0$ J;emllnescentes
t..
.25'
do Art. ~

ve7 maIs urbanhado. Evidente que casos especiais poderão ocorrer

(~u~- S:stiflqUem

tntcndeJ:los que tlcste princfpioConsllluCl.CVal

II DESAPROPRIr..çi'tO. P<lra argumentar Com o ABSUROo·

expl{clto

li

elltl1nação de

todas cs formas de

tOll:lbém dS
di:lcru:llD,S

Hão ser1<J Justificável a desaproprtaç:io de um prédio onde funC:i2,

çlio,

"asse

lIol.J.1l1 e posslblll.dnde:l orgatllzatl.Vlls da populllção. são
llIUdllDÇllS
que, sem dÚ\ldc., devnlll ocorrer desde li defl.nlçiio Illaior de polítll:11.

clandestTnamente uma fábrica que colocasse em rIsco o melo

ambiente, a vida c saúde dos cIdadãos:

de

115

quals permanecendo

contlnuarão a dlflcultZ:l" « c:onvl.vêncu~

JUSTIFICAÇAoo
Os doIs 1 lcns da soberanIa do povo se. enquadram ...elhor na!'; Dlsposl
çõcs Trilnsltôrlas

.ação e SUa" gr.andcs d irctrlzes.
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ti CRiSTINA

lEnO/JUSt",:~;.O

EHEHOA SUPRESS IVA

Este nrtlgo é rIgorosamente lnac;cltivel em um mundo cada
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I:RISTIHA TAVARES

rEMENDÃ lP01261-9
CRISTtNA. lJ..VARES

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se 11 seguInte redação co Ilt"ttgo
Art.

~ Os

EtlENDA HODiFlCATIVA

1H

)S

COMISSÃO

r.r----

DE

SIbTEHATI?II,CÃO
,.tl90

.."

nztol.1II1Ir"'~~_.

trabalhadores domésticos tem os mesmos direitos

e deveres dos trabalhadores em geral.

.t.~~

do TI'olo X, dao or,po"çõ.,

T.en'ltã"",

a ter a seguinte reda'jiio :

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO· ARTIGO

3:'/0
'3-"1"9-,

'Isg

Art. lW-lr - O mandato do IItual PRESIDEtnE DA REPODLIC/I,

terle1..

INCISO VII

nará em 15 de marÇo de 1989

JUSTlFJC,çJiO

513

Ao rct'lltndte.a'iâo dos trabalhadores domêsttcos podc ser clararne~

Altera o 1no1.so VII do art1.go 3-7"9, do capitulo 111 dei. Educaciio
Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

JUSTIFICAÇ~O

te atendida com esta redaçiio.

Este. fof o compromI$'so com as ruos e as praças desta !'oTs que.

Inc1.GO VII - auxilio suplementar na educação paza crianças de

zero

EMENDA lP01258·9

até seJ.s anos de idade e para o ensino fundamental, através de pro-

p1CRISTIIlA TAVARES

gramas de materJ.al d1ClátJ.oo-escolar, transpcrte, al.unentação, ass~.E
têncJ..a médic:o-odontológJ.ca, farmacêutJ.ca e psicológ1.ca.

r.r----------"n"i~"'··'
..- - - - - - - - - - - EMEROA ~UPRES5I.VA
111&

tornou posslvel a eleIção do atual PRESIDENTE DA REPOULlC/\

I

EMENDA
(

t'

r.r

1~01267-,ª--~.

CRISTINA TAVARES
..

-;_ntd..e/~ I.dlll~U.,I.lo

I (!l COHISSRO DE SISTEHATIZACRD

JUSTItlCACJ\O

DISPOSI.TIVO El1I:NDADO: Artigo;c.S e seus parágt:;afos.

/1/6

O ártigo ~ e seus parágrafos passam a ter à segUl.nt.e

redacão:

~Jó

Art. ~ - a famIlia~ con!l:titul.da pelo casamento ou por
un1ão 13stãv~l baseada na igualdade ent.ze o homem e a mulher, teI:l d1

Entendemos que, este apoJ.o técnJ.Co e fJ.nancel.ro é 1n
"J.spensável para a gat'antJ.a da qualidade do atend:unento ã crJ..ança

,
I

ck

• 'ro até seis anos, contribuindo assim para que o CJ..dadão braS1.lel.-

-o tenha wnÔl condJ.ção de sobrevivênc1a mais dJ.gna, inclusJ.ve pre'\'en '
do a contiml1.dade de sua inserção no processo educêLc:J.onaL
• ~

- ,

EHEttDA SUPRESSIVA

suprlma;se ~?3 Tf\~O X. das dlsposlç~es tra~~!tór1es os segLlln

tes artlJR.Ds: ~- 'lfiJi- -tr4i. e seu parágrafo unleo4~rJ,~(,
urafo- ~ e seus parágrafos-.m e seus ltens- ~- ~-

se't", 4f,ar!
~-

Wa -

t 36

•

Assembléia Nacional Constituinte

.m. itelll 111 do Art • ..m._ -& e seu
e seu parágrafo único e~.

parágrafo único.

Ui~~=d~a~~á~;c~oe:r:;:?i~~if:a
a:~cl:stanto para

~USTIFICAÇ'O

trat~s

As lIlatérlas de que
artigos. itens, incisos e
grafos sti,o objetos de leis ordinárias. Alguns até como o Art.

pa:rá'

~

consolidaS vIelos como O do pelegu!smo patronal; ou a pretexto
enfiteuse chega-se

da

te sentimento revela-se na mamtesteçãc da Conferência Nacional dos Bispos
Brasil, nos seguIntes têrecs,

do

"Cada êldadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena liberdade
etlraçar ou deixar de .abraçar una religUio, de realizar os atos

de

a permltlr a privatização das pralas{ArL 478).

E 1nqueSt10n4vel que li DarantIa const.1tueJ.onal é dirIgJda li liberdade do exerclcIo JJe culto li exterlorltaçDQ da consc1êncIa rellgIosa do ser tunano.

O espaço da liber9Bde religi:osa não se cirCUlScreve Fao próprio in~

[HENDA SUBSTITUTIVA

~03

o tetlplo n110 deve ser epeeas a igreja, sinagoga ou edifIe:Jo pxincIpal, 00de se celebra a cerilllOnla pú!:lllca, mas tanbéln a dependência acaso contígua, o convento, os anexos por força de ecroreeoeêc, inclusive a casa ou
.resloêlcia escccíar, ou do parece ou pastor, patrncente li carudda(Je rel1g1osa, deSde que não ettpregados em fins ~con&l\icos.." (tUll:ft1ar Balleiro, D1n!to Tributár.1o Brasileiro, Forense, Rio, pág. 91).

de

culto, expressar livremente a sua fé e divulgar sua doutrina eontanto que n110 se firam os dIreitos de outros e o bem cmull:·Tem o dl;reito de ~o ser rJlscrilninado emrazão de sua crença ou suas convicçO"es religiosas ou filosóficas; e o direito de educar os fllhOs, de
ecordo com os princIpio!> éticos e sociais coerentes com a sua fé .tsto ilq;llica que seja resguardado na Constituiç~o o direito ao ensino
religioso escolar, respeitada a cDnvIcç1:lo religiosa elo aluno ou de
seus respons~veis, e haja liberdade de assistência rcl1gIosa às forças A11nadas e nos esta':lelec1mentos de internação coletiva."

CI\ISTtf:A TfVAP.ES

Art ..~

os indiví-

As lideranças religiosas do Pais são unânimesem enfatizar a preceçll:o e defesa da liberdade religiosa, como direito fundamental do ser \unano. Es-

EMENDA lP01268·6

(!J

certo, nenhun governante eu estado de sat:idemental pensaria em tributar B IlIissa ou batãsec, nem decretada a CAmara de Vereadores ~asto de
licença, aliás taxa, pelo toque de sinos ClJ pelo nú:nero de círios acesos.
lIAS e-dste Q perigo :r::emoto da. intalerân::la pata com o culto das minorias,
sobretudo se estas se f01"\llôlll de elementos éctníccs dIversos, hipótese perfeltamente possivel n:.n pais de indgraçao, 00l;Ie já se situaram núcleos
protestantes, budistas, israelitas, IlBCJlletams, xintoístas e sespre existiram fetichistas de f'u\do afro-brasilelro.

Por

••• Queda pedir splenamente que, para tocos e por todos, a Hberõade religiosa seja respeitada a todos, e B cada ind.1vidJo, e a todos
os povos••••

m~-m~

... Compete ao Conselho tlactcnal de Cornuntca,io, lIad refere~

dU1l11l do Congresso Haclon,,' e

I ... Outorgar" e renovar autorh.ações e concessões "arll explo-

n"ic de scrvJços de ndJodJfusão e outros servIços eJetrõnlccs

de

cotllunrc:.açio;
ti ... superv t s tene e as licItações públicas par. eences sâe

de

divickJo. A natureza social hLtnana leva consigo, incluso, a associaç::l:o neste terre;

A liberdade de manifestar rellgill:o OU crença estarã sujeita h UmItaçllo e descri-

no, por ser O santuárl0 das re1açl5es pesecars do homem com seu Deus, Criador e Redentor. A Jiberdade rel.1gIosa surge COt1'D a concretização das liberdades de pensa- ,

dele orIU'ldas.

Il'Únaç~ COll li

111" Estabelecer critérios para a fixação das tarifas cobra ..

tecnolêglcn nacional;

V - Dispor sobre a organh:ação das empresas eenees s tenãe te s
de radlodlfusãoi

ill

qua1tdade técnIca das transmissões. da program,!

çio regIonal e de rede e sobre ~ garantia de ~ercado para os p1;'ogr,!
~.s da!õ

produtoras Independentes;
VI "Autorizar

b

Jmplantação c operação de redes prJvadas de

ttl1econunlcaç..io.
S

1~

I

.. As concessões ou .utorh:ações previstas neste attJgo

seria feitas por prazo detetmJnado, nunca superIor

Jl

dez (JD)anos

e sô poderão ser suspensas ou cassada!> por sentença fundada em I.!l.
fnçio definida
S

2~

trativa e

llo'1;I

OIS

ser tão s6 o Estado dos crlstll::IS, ou s6 dos cat6licos OU dos evangélicos.
Deve
ser o Estado do homem, da real!zaç::l:o efetiva de sua liberdade, independentemente
da soluç~o que ele queira dar a sua consciência para sua vIda religiosa, para 2
qual tem o dJ,re1to de exIgIr o respeito, B garantia e a proteçU'o dO EstadO.
A sug~st~o proposta afasta de pronto, por

vez, a falsa concep;::10 do absolutismo dtl l1bcrd<io~ lellglOS<i. Exclui de prqnto) a concepçi!lo libertI_
na de lJooraç!o de todo xespe.1to e Jnter-relaça-o 'exterJor, exercida pela famIHa.
a escola, o governo e a sociedade em geral, como se esta liberdade desobrigasse
totaltnente o incllviduo de sua responsabilidade para com a. conunldade social que
integra. A vista do ensino público - porque nenhLtn de nós vive para si mesmo
(Ra». 7:l4), honestamente nlIo se poderá propugnar em favor de Jna !llm!tada e
absoluta independência..

de Comunlc:a,io

$er~

giosa, !JJpõe BO

~xecut{vo.

EUNICE IoIICHILES

"XVI

'''flh~''"IC.~b

(3

Dê..se eo inciso ')9EV. do Art. "14-do Anteproj~to a seguinte l'edação:
"XXV .. aposentadoria pela prevIdência social ofIcIal e privada;

no caso doJ'1t~balhador rural nas 'COOd1çaBs de rerluç:!o previstas
Artigo :J!lf.n

flSldamental que refletem a essência da liberdade reli.1ndlvIduo cOI'respondentl! deveres B sustentar seus dil'eItos:

- 1npl1ca lJIl profundo respeito à consciência dos demais: quer sejam representados pela llIaiorIa ou tnlnorla elo agl1.Jj:l3lllento s001_
D1~ Veda a arúmo.sIdarle ou esUIIVlo aos conflitos relJgJosos, o
ataque, a d1fa'llElção ou falsa acusação e outras confissões religiosas. O direito de crer, de professar, de ensinar e de viver
suas convicçaes sem nenhun1rq)edimento exterior, 0:10 poderá
servJr de CSC/Jsa para denegdr, atsCU' Uvremente Igreja ou
seus adeptos, esUnulando preconceitos ou ferindo a dignidade
do pt6dmo,

lntegrado por

de dez (lD) anos. ef'! pleno exercfcJo de seus direItos clvis,repre ..
do Poder

l:J

..

quinze ( 15) membros, btasl1etros natos ou natural rudos há mais -

sentant~5

EMENDA lP01271·6

o conceito

Conselho NacJonal de Comunlcaçio.
§ 3~ .. D Conselho Nac10nõlJ

~

no

atrJbulções, a vJnculllçi'o admInis-

recursos da União necessários ao funcionamento do

Acatada a sugesUlo, estado as rerces proverüentes do cúlto ao abrigo di) inu'údade, afastando-se as mais remotas ou eventuais manif'estaçl:les' de descrJJn1nação.
liln1ta~no ou lntolerAncJa para "~O$ cultos de mlnorJas", evltando-se eeeeaís
constantes peregrinaçi5es ao judiciário rIS defesa de direitõ~ tradicionais eroo-dados, mas nem setore respeitados.

Consequentemente, essa liberdade religiosa pessoal nâo pode deixar
na seere a liberdade da Igreja dentro tia sociedade e comrespeito ao Estado, Es_
te, paIs, para que seja o Estado de todos. tercf de promver ,a !déla que não pode

lei, que regulará o dlrulto à renovação.

- Ale) reguJari
05

às rendas

Entend.."lJ, a prlSprIa Caniss:!o de Estud;)s ConstitucJonais dar melhor expl.1caç~o
80 arrp!o conceito da liberdade de culto, colocando ao abrigo da !anidade es
dependências adjacentes aos tenplos. DeIxou, no entanto, de eetercer a mesma
garantia êe rendas provenientes ou adginárias do culto, qOO necessárIamente
exIgemB mesma garantia.

ços eletrônicos de comunicação;

cação confonne as eeees s rdase s da socredade e buscando c:apacltação

OU

são.

.. na ccm.nidade religiosa, o da liberdade dentro da igreja, e
- na sociedade civil, a ..liberdade dentro do Estada.

servo!.

IV .. Dlsclpl1nar e Introdução de novas tecnologia!> de comun.!

culto

quer culto - tem favorecJ.eto razoáveis controvérsias interpretativas, notadatrente na doutrina e mesmo na jurispI'tJd!nc::!s. em 8/Iflaro na objetividade da expres-

A plena l!~rdade re119Ios8 da pessoa hunana se materIaliza em dois
êrrbltos distintos:

das ees .concessIonários de serviços de radlodofU'são e outros

80

A sin'pl1cldade da'norma ora existente, eruneranclo apenas _ os teaplos de qual-

~ certo ser faculdade JnterJór que exige êspaços exteriores de l i..
berdade para a associação e a expressão. Por isso deve interessar ao Estado, em
seu ordenamento, garantir a liberdade religiosa, tanto na esfera pessoal como na
fam!lia e na confissl!o.

frequencJa de. canais, divulgando suas dlsponlbl1ldades ao menos eea
vez por ane ; •

inçoslçn'o de: tributos sobre bens vlnculados

menta e consciência nas reieçees como ser ftIsoluto.

do Poder tegrslóltlvo. entidades elllpr=

•• dals e profissIonais da área de comunicação e rc:presentantes das
eOllunldades cientificai unÍversitárla e cultural. tia forma da LeI.

JUSTIfICATIVA
Assegura~se aos

trabalhadores, hoje partIclpsntes da prevldénc1a
privada cctnplementar D direito .adquIrIdo de usuf:ruirem os beneficios que 8 atu-'
8l legislaçll:o lhes confere;
B contInu!d'ad'ede funcíonamento da prev1d!!ncia
que peneficia a lll8is de seis ll1.lhOes de participantes e

Assegura-se aInda

privada

c~lementar

de.peodente~.

.. 1apl~ca o respeito da Uanseendência, do caráter absoluto e
dfl SrDeranl1J de Deus;

JUSTlFlCACAO
O Conselho de Comunicação Social somente se justiflca com

definiçãO de sua competência.

Dê_se ao:> 1l1!:'Iso

111 do Art.

B

- !rlpllca o respeito tls distintas flJ"lÇÕ2s da Igreja e do Estado:
O Novo Testanento conterrpla lJIIS sociedade pluralista, com fun~ distintas para anOoSj ao Estada, cemo mlnistra de
lJeus
~ete D tarefa essencial ele promo.. ~
.
!:Iem-estj3.r social e
econOmico dos seus cidadãos, enquànto a salvaç:!o do homem ou e
eVBngelizaçao constituem a mlss~o da Igrejaj destas questões de~
ve o Estado afastar-se, mostrar-se ~arc1al. se a verdacfelra
liberdade religiosa exige que o Estado nfto se Indscua nas COl"Ivicçaes religiosas de seus cldacrnos, de outro lado, de modo na..
tural; no interesse da justiça, da harmanlo e do bem..estar ge..
ral, reconhece a necessIdade do Estado regulamentar ou llm1tar
determinadas ações, ainda que impulsionadas por moUvaç:!:o rell- ,
giosa. a civismo n::l:o S!l opBe li lealdade o Deus, no ensIno do
Mestre - dar a Deus o que é de Deus e a ~ésar o que é de Cesar.

seguInte redaçU'o

III - llBERDPDE RELIGIOSA E DE ClJ..TD

.) ~o Jnv.1oMveIs e garantldas a liberdade de consc!ênc!a, de crença e de con-

fissão religiosaj
b) os d1~e1tos de ~eool;o e assoc1a~o est~o ctiIp1"eendidos na liberdade de culto, cuja profissão por pregações, rituais e cerlmOnlas p(blleas é livre;
c) as igrejas e essociaçlies religiosas tem assegurado o dhelto de se ol'ganiza_
rem s~ a interferência do Estado, normatizando sua estrutura eclesiástica,
adn1nistrativa, carQ:tS e funções i

JUSTIFICATIVA
A digrllficaçI!:o do ser hunano cemo reconhecimentodos direitos

As noimas sÚge:ddas procUram consrbst~r.osCõõCe!tos expostos, inspirando ..se ademais: na Declaração Lhiversal rbs Direitos do tbnemi no tex~
to do Pacto Internacional so:"re Direitos Civis e Politicos e rjn Pacto Interna::::io.
na! sobre Direitos Econ6nicos, Sociais e Culturais (aprovados na XXI! Asserrbl~ia
Geral das Naçl:ies Unidas); na Dec1araç~o so!Jre Eliminação de Todas as Formas de In-.
tolerância e Descriminaç!!!o por Causa d~ RellgUio ou Ct'ença (aprovacb por rnanlmidade. em25 de noventJro de 19B1, pela Câmara Legislativa das Naçl5es lh1das); disposições constltudona!s dos países COOl regimes inspirados na democracia sacial,
cano Itália,República Federal da Alemanha, SUíça, Espanha e PorttJgUale sygestÕE:S
oferecidas pela O.A.S. à Cornlssll:o.

e garantias que lhe !:otl" irnlrantes, com~ princ!pios éticos ti fundamentar una m'delll pol!t1ca demx:ráUc:a e da paz social, encontra nos Evangelhos sua fonte tnais

=

_"""""''_'_'_''_',

nEfl'~~"lf~"

•
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Dê-se a seguine redação 80 Parágrafo DnIco do Artigom:
.. parágrafo Onico - O ensino religioso ti livre nas escolas confessionais,
constituindo disciplina de matricula facultativa nas
escolas públicas."
.JUSTIF'IC",TIVA
o dispositivo, COOlO redigido. , vago, sujeito a permiUI' 1nterpretaç&ls divergentes, limitando 8 liberdade do ensino de conv1cçDes r~
11g105aaspelas próprias entidades confessionais.
O ensino religioso manterá Sen'Çlfe part1cu1atidades e
caractel'isticas essenciais das confissaes ou da fp:rmação religiosa de quem o ministra. Eliminada 8 particularidade do credo, descaraçterJ2ado flcar~ o ensino
religioso confessional. que se tornará Uo s6 UTI eprendizado de moral e bons cos..
tUTeS.
A expreSSa0 "sem disUnçlIo de credo". é supérflua, por
ser o ensino de tal natureza de matr!cula f.acultatlv8, Dfere:endc ao aluno a cpça:oda freq6êncIa ou ~o, no el'l$ino público. Nas escolas confessionais. é 8 pro1155:10 religiosa da própria crença, que as tem feito IllE!recedoras de escolha por
pais e responsáveIs dos alooos, dentro do principio da liberdade assegurada a
estes pela definição da diretriz a se: .!n'pr1m1da na educaç:!:!) de seus filhos.

profUl'lda e vIva.
A defesa dos direitos fUlldamental~, lndivJdlJais e coletivos,
Um sil:b asslJllidos pelas mais autênticas l1derancas e setores da socIedade brasileira e consolidadas pela 11tuaÇao, objetiva e veemente, dos insignes consti_
tuIntes.

Dê_sea Bl1nea "b" do inciso

••• !:Nero I\e referir so-~re e quesUlo da liberoade religiosa que tS a
base de todas as demais liberdades e que está iriSeparavelíriênte unida
eJas em;razlo, p;reclsamente. de ser esta d1gn.1dade QUe COIlStitu! 8 pessoa tunana. ...

do

OUS

ertigo~,

B seguinte redaçao:

"B-Terrplos de qual~r confissão religiosa, suas dependências inerentes ao
exercIdo de suas atividades 'e rendas provanientes do culto."

Anã11se percucIente do anteprojeto rev~ fato de -nl!o haverem
recebidO o rerecld~ destaque os direitos e deveres qu(, i~J.vel~nte est~
na base da dignidaõe hunana - o dil'eito k liberdade e pensamento, de consciência
e religill:o, enaltecidas pelo Pêlpa .)oll:o Paulo 11, emmensagem ao secretário Geral
da (NJ por ocaslll:o de seu 300 eniversárIo:

• todas

~1

JUSTIfICATIVA

I

.0 telllllo de qualquer culto ~o é apenas a materialidade do edifJ:clo ••• lb
edificI0 s6 é tell9l0 se o coopletamas lnstalaçaes ou pertenças adequadas
lquelé fim. ou se o util1ZMl efetivamente no culto ou prátiC1l religiosa.

~USTIfICATIVA

A matérIa de qtJe cuIda o inciso deve ser remet1da ê legislaç:o ol'didInária, por sua cOlTplexidade. Adotada a iedaçll:o db Btlteprojeto, dificultada f1

Assembléia Nacional Constituinte

I

'\ eeete a d!wlgaçll:o de fotos de pessoas iluStrando B notícia B seu respeito, se
inexistente a autodzaçlfo prévia ••
Mema1s a prot~o a tn1s direitos encont1:am~se'Protegidos nas diSposlçOes do 1nc1s; XI "a" do mesmo arUgo. ~
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'i!{

~ aHnes

"1'~"'~r:,.t:·
1,l)

"p".~nclso IV do

C

No Titulo da Ordem Social, o Artigo4:it, § 1",afirma que, em terras

Propõem~se pela emenda o acréscimo do termo "federal", para

São dispositivos

-

Art. 18 do Anteprojeto a seguinte redaça:o;

QUe exigem

ee disposto

A redaçao existente vedaria 8 qualqlJet entidade assistencial pri
veda desejar assistir 8 trabalhadores MS érees mencionadas, scc pena de ser
C!!Jrigada a suJt:!leter-se fi direç~o tripartite,. O que se tomaria 0U1la absurda e W
qua llmItaç:to ao direito de associaç~.!> e de eXElrc!cio de atividades.

EMENDA lP01284·8

!!J

CONSTITUINTE

NILSON

A exigência,justifica_se, quando houver contribuições impostas
por lei ou acordo coletivo, que coativamente sejam exigíveis. aesccerce-se a
livre iniciativa das entidades privadas.

lU

redação:
"Art. 10.
O Bprove1.tamento dos potenciB.1s de enerçaa
ludráuhca
e a lavra de Jazidas eunereia em terras lnd1genas sarente p::derão
ser
ereeceacs por espresas nac~OIla1S.11

EUNICE MICHILES

JUST:IFl:CAÇAo

CCHIssAoDE SISTEMAT;zA~AO'ClNI.. h/...nu'..lt

Teres

p..,...~ ~

O conteúdo normativo dos tratados

se incorpora li. ordeminterna, revoga a lei anterior e está sujeito ti denuncia por del1beraç~o ee Cor'ogresso Nacional."

de

nunciados.
Por outro lado não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fiquem submetidos ao rito de Emenda Constitucional.

('l

W'"~

l:

o benefício que se pretende. assegurar através do usucapHl:o urbano,
acabará sendo limitado e restringido. COOI a posterior intimaç:to do proprietário para comparecer perante 6rg~os municIpais ou estaduais, a fim de regularizar ti área cuja propriedade foi adquirida judIcialmente, por ter sido a mesma
declarada pelo poder público área de ....oluta urbana.

ccmssAo

DE

O sJ.stematlZador ao optar pelo d~SpoSlt1VO aprova10 na ColJn;são da
Ordem Scc:J,al não andou bem. Entre do~s d1sp's~tJ.vos conf1l.tantes de :nater~a ee.2:

tO J I,;:' ,.1

m - - - - - - - - - - - n l t f o /...''''u:.;lo

Suprima-se por inteiro a redaçb'o de alInea "JlI do inciso 11 do art.
projeto.

1ldo Ante-

llÔnlca. ele optou pelO art~go da Ccnu.ssão lnCC'rl:pCtente e desprezou o artlgo da
Co1Ussão c:orrpatente
A presente ElrendaTIsa COrrJ.g1t' essa dJ.storção.

JUSTIFICATIVA

EUINICE MICHILES

"c" do inciso U do art. 7f do Anteprojeto a seguinte redaç30:

"C - é vedada a interferência do Estado na estrutura e organização Interna das associaçlles."

EMENDA lP01281·3

f:J

Constituinte

Nilson

r.r-

p:çJ';7;]

n.'ou.n".uçIo

,

BellAlE~

mo sepodetli assegurar na Constituição Al.JTCtDUA ABSOLUTA ao Ffl'ldas associaçeies, pela sua 8Illllitude e reflexos no 1nterelacionamen_
to social destas entidades. A redaçao existente poderá propiciar abusos indesejdveis no funcionamento destas entidades., so~retud:J pela sua 0110 sujeiç30 tl.s •
normas de interesse pútll1co quanto à. apl1caç30 de recursos obtidos do setor governamental ou privado. Pr:Jpllem-se que ha 18 liberdade de organizaç30 interna,
sem interferência externa.

.:JUSTIFICAÇJ\O

que se -propae ellminar mereceria estar incluldo
no inciso IV - O SnlJICATO, por d15cipl1nar procedimentos e atos a eles ine _
rentes. A sua conservaçao regulando o funcionamento das Associaç~es, resultará em graves e Irrepatá\lels petdas e desct1minaçries para as Associaçaes de cu..
nho religioso, desportivo, educacional e similares que congregam mnorias étnicas, sociais, culturais, esportivas ou confessionais, pois estas estariam vendo seus direitos fundamentais e lnterêsses pr6prios submetidos fi. 6rg~os e eo.
tidades concorrentes e até mesmo contrárias a sua pr6pria' subsistência.

Poderia adnltir_se a permanência do dispositivo. se ele fosse
restrito às Associãções canunitárias de bairros e similares.

EUNICE MICHIlES

3~

4')

em exameestabeleceu usufruto em favor dos índios, so

IV - Artigo m. caput· inclua-se~no Artigo 48, item X, excluída a re
ferência a subsolo, de vez que se trata de delini1tação do patrimônIo pertencente a
Un1ão e a COllUss50 competente para definir o Uliverso dos bens feder~is não contenplou o usufruto sobre essa parte;

bre as riquezas naturais do solo e sobre todas as utilidades nele existentes (Ar":
tlgo 48, X). Ora. a cata, a faiscação e a garirrpagem es_tãº con!idos nesse direito
de usufruto. Destarte, o artigo é despicipnrlo e. para fins de adequaçllo do Anteprojeto, deve ser s~rimido.

I-t,(

V - Artigo ~! § 1": inclua-se cono § 50 do Artigo 48,
por tratar..se de definição das "terras ocupadas pelos !ndios", matéria
Q,Je deve constar obrigatoriamente desse t:iltimo artigo, por estar nele a delimitação do patrirrõnio de propriedade da União.

J,U'

VI - Artigo pg; § 212: inclua-se, como § 6" do Artigo lI8, por ser es
te o local próprio para O1sc~phnar o regime juridico de b~n_!:: que se incluem en:
tre 0$ da tnião;
~ tl.
m-

TllTo'••""rlC.~i~-----------,

kd

JUSTIfICATIVA

~

I - Artigo
caput: inclua-se, COOlO item autônono do artigo
parágrafo úúco, ou COOlO parte fInal dos itens V e VII, do mesmo parágrafo, pelo
fato de a matérie já estar tratada nesse úlUno artigo, em Capitulo de abrangência
mais ampla e mais genérica~).1

;14

/r

o dispositivo

"'-·--------_-=BellA=nz'°fÊnp:;;~
Dê-se aos dispositivos abaixo indicados, todos constantes do Caprtu
10 VIU, do Título IX, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Cotnissn'õ
de Sistematizaçllo, una nova c1assificaçno sistemática, no corpo do Texto em exame,
como adiante se estabelece:

lU - Artigo m. § 2": inclua-se o que porventura não for simples re
petiçllo, no artigo 360, procedendo-se a eventual adaptação de redação, pelo fatõ
de a matéria já vir tratada nesse Oltimo artigo, em Capitulo de
abrangéncla mais
arrpla e mais genérica;

Gibson

Suprima-se a redaçao da a1!nea "in do inciso II do artigo l:&.

GIBSON

m.

SUprima-se o § 32 do Artigo~, do Anteprojeto Inicial apresenta_
do pelo Relator da Comissb'o de Sistematizaç~o, que permite ac:s 1OOiosa cata, a
fa1scaç~o e a garin:pagem em terras por eles ocupadas.

O anteprojeto

NILSON

U .. Artigo
§ 1": inclua-se ccmo item do artigo 49, por se tratar de norma que ent.mera a competencia da Lhião federal.

i(J-:I-

~

CONSTITUINTE

f!"tGlISsAo DE SISTfJ.tl\Tlz:,;~·IO' .. ·'ulo/."'.n',,1o

fC';~~~:=J

Gibson

t'6;ISS1!:o DE SISTEMATIZ:~;~lII\l'CCN'Ulo'IlJ&CeN'Ulo
.:JUSTIFICATIVA

EMENDA lP01285·6

l:

A matéria é típica e lndubItávelmente de alçada de legislação
ordlnãrla;J'egular constltuclonalma..nte mandatos e reeleição de dirigentes de
entidades privadas, além de absurdo é contradiçao absoluta ao disposto na al.!nea ..cu do inciso 1 do mesmo artigo.

-""-#'''-L''-''.,

fun •• lflPu:.;b

Dê-se li. al!nea

I r!";'.~~

I -eT"';Õj"'õ07J

SlSTEMATiZACro;c~.".. lo/..m"'u4

EMENDA lP01276-7

l:J

A maténa em pauta é a pesquisa, lavra, exploração e o aproveJt""P.'l
to de -ecv-sce naturais emter-ras ~nãlgenas: a ccmssâo da Ordem sccraí est~
lece umm:mop5ho estata1~5São da Ordem ~ca, scrente, uma reservo!
de «ercedc,
..
Ora essa matérc.a é da car:petênc~a da ccnissão da Ordem Econtnuca.
ooer- duet' à g~antla dos d1re~to5 soc~aJ.s dos ÍrldJ.os - competé!nclada CcrtJ.~
são da OrdemSo:aal pouco J.mjX)rta se a empresa Ql.le explora ou aproveJ.ta os
recursos é estatal ou se é pr1.vada nacJ.O:la1. O que realJrente lJilFOrta é qt.j.e s~
Jam garant:J.dos os cb.reJ.toS soc~aJ.s pect1l~areS à s1tuação m~9ena

---,

CONSTITUINTE EUNICE MICHILES

~

Coro resolver essa :mcompatlbl11dade evJ.dente? O úmcc cratérac ló
rat~one
glCO e JurÍ.chco, eqiu aphcável, é o da Catu.ssão Temát1ca cceeetenee
matenae. As duas Cams5Ões têm ccrcetêocra para expedir- regras envolvendo as
pop.l1.açõe$ .:mdÍgenas. A Ccrm.ssão da Ordemscciai canpete tratar das garant~as
SOClaiS especaaas eptacáveis aos !ndJ.os, à CcIn1ssão da Ordem Econênuca • a regu
lação das atlVJ.dades llgadas à produ.ção, CJ.rCUlação, d1strlbu~ção e censure
bens e servaçcs,

Os tratados, pactos e cooprcm1ssos internacionais não são "revogados" mas de-

EMENDA lP01280·5

caso t!pico de conf11to de dispcsrçôes versando
assunte, Orlundas de duas Catu.ssôes 'reréracae distantes,
aqtll U'lI

A anV1dade exploratónB de recursos naturais em terras lJld1genas,
segundo a cam.ssão da Ordemsccoêmce, pode ser exercida PJr empresas estatals
e por enpresas pravedes necioneaet entretanto. segundo a Catu.5são da Ordem 50
cal, além de outras conchçÕes restratâvas, ela se 'terna lOprJ.VJ.lég~o da Un~ão":

e coopromissos internacionais

acrescente-se parágrafo l3nico com a seguinte redação:

.:JUSTIFIC-ATIVA

,

~J'ISUprma-se o ~ do Arbgo % do Anteprojeto 1nlc~al, ~presen~
do pelo Relator da canissão de S15tematização, que reserva a umêc, "caro pn'Vl
légio". subonbnado aJ.ndaa outras condJ.çães, a pesquisa, lavra, exploração e b
eprcveatenento de recursos naturaJ.s em terras ocupadas por indJ,os, e mcãu-e-se,
no TÍtulo correspondente à Ordem Eccnânica, o artlgo 10 constante do AnteproJeto da CalO.ssão Tem3tica VI, desconsiderado pelo sasteretaeeãcs, cca a segw.nte

bre um JOO$110

Par4grafo Unico - Fica extinto o instituto de terras devolutas em
érees urbanas assegurando-se ees detentores de
posse destes 1ro6veis a imediata aquisição do dom.f:n1o sem Onus de qualquer natureza.

" " 4U' l lf u:.....a - -

nem IE NEIlJN;lD

.:JUSTIFICATIVA
Ao Art

ry;;;;;'----,

GIBSON

15J";7ã?J
m-

EMENDA lP01279·1

('l
(!J

-

erestar-se

A interpretaçtlo llUlic!pal, anpara-se na redaçtlo do vigente'texto constitucional, de ~ as ilflLl1idades do rnccsto Territorial e PrediBl Ur~ano, Inposto Sobre
serviços de Qualquer Natureza e outras, por serem de ccecetêncta ItOniclpal, devem
ser reguladas pela Lei Municipal e não Federal. Adotado esta 1nterpteta.ç~Q advitia
D J.ncooveniente de diversidade no territ6rio nacional de condiçlles, requisitos e
normalização, em prejuízo do funcionamento eflcieF9as instituições que o anteprojeto preterde proteger.

.JUSTIFICATIVA

A opção deve levar

no Titulo da Ordem Econõ,TlÍCE.

"p - nas entteedes de or!entaça:o, de formaçlJo profissional, cul-

tural, recreativas e de assistência sccter, dirigidas aos trabalhadores, com
tr~bulçrses obrlgiltór1es destes e ou enpregados, é assegurada à part1clpaç!o de
• tripartite de Caverno, ';.trabalhadores, errpregador e enpregadores."

evidente edequaçãc

em ce-rta Que, a matérãe possui nítido sentfcc econômico, firma"ldo-se. assim, a pre

I v6lên::ié

as
continuas e reiteradas interpretações divergentes de 6rgãos municipais, que tem
disposto em seus C6digos Tributários, tma série de requisitos não existentes n:l
C6digo Tributário Nacional, obrigando às instituições de educaçtlo e assistência
social a penosas e custosas ações judiciais para verem reconhecidos os seus direi_'
tos.

C30J O§'87J

tlll.""nl#l(t~.

o-<)

rr;'.;I'~:=J

137

indígenas, a expãoraçãc e o eprcvertene-rtc desses recursos
dependem de eutorfzesss
ece popula;õe.s ind:i.genas e da aprova;ão do Congresso Nadooal.
---

t entefldimen.to pacífico da jtn:isPMl!rda dos triblslals nacionais, que a lei
cor.plementar regulamentando disposiçlles constitucionais deverê1 emanar-do Congr~so
Nacional.

]- .IIT""':':""nT"~

.ulllwllu,nt.J.vu..,ulI

I.., mussl\o DESISTEMATlZAÇI\o
-J)G

JUSTIfICATIVA

•

suprima-se o disposto no § )2, do Artigo~, do AntepJ:(ljeto lniciel B.pres~tado pelo Relator da Comiss~o de Slstemati~ação, que veda a remoção
dos grupos indígenas de suas terras e proíbe a destlnaç30, para ~lquer outro
fim, das terras provisoriamente desocupadas.

JUSTIFICAÇAo
Quando o Anteprojeto assegura, em nIvel de Constituiç:to, a posse
permanente e o usufruto exclusivo do solo, relativamente às terras qJe sejam Deu?!

das pelos índios I é 6bvio que se está vedando a "remoçllo" dessas populações e pro,!.
blodo a "destlnaç30" das terras para outros fins.

YJ:n~r:t~i~:r~i~~~~~;~e:a C~~~tu~~l~~~C~~~~o~~~~~s ~i~~S3~~j~~'

por tratar-se
os
cos ali indicados, a norma perderá sua raz~o de existir õ ademais, exclua-se do Tex
to a ser transposto a referência "ainda que já praticados", para harmonizar a nor":
ma constante desse dlspositlv.o]com o principio expresso no artigo 13, X'I, letra fo,
QUE! resguarda o direito a~~l.loú.

.,'

tra~~I~e-a~~i~Blç~ec~~~t~i~a~eMi;:wé~i~P~~Í1~, a~~~~tr~

eis que se
neste últillKJ o seu lugar próprio;
~"
item XI, por tra~:r:s:r8;g~tft[j&i~áa~a~6m~iê~i~n~1~~;~~ç~F:~~~~~; 213,

X - Artioo Jat:: inclua-se no Artigo 98, ccxroitem X:<I. por tratar
-se de competência leQrStâtfVã"do Congresso Nacional. encontrando, pois, neste úl":
timo, o lugar próprio.

EMENDA lP01283·0

[!J

'~'----------,
Constituinte Nilson
rMõii'~
,~U~....

' .... ,II1~'.... <O·,...lo

___'_

Õ

t:~ISSAO DE SISTEMATIZACAO

(IT"Ji";Jã7]

Artigo~,

JUSTIFICAÇ1l.0
Os dispositivos citados 00 Capitulo VIII, do Titulo IX, nl;o foram
devidamente sistematizados na esfera da canissao cmpetentc. A e-nenda visa just,!
mente contribuir para esse fim.

NDA lP01286·4

BellA lE AlEQ:JAÇJIo k~:r
Altere-se a redaç30 do § 12 do

do

Constituinte

Anteprojeto InIcial

Nilson Gibson

~~r~~~;:~~ ~~e~:~~~o~ad~r~:r~~~~õ:c;:s~~~~~~~ç~~,a~~I~o~~l:e~d~~~~;~
jeto, especialmente no QUe tange
pesquisa e lavra de minérios.

·C - patr1m&lJ.o, renda ou servl~s dos partidos políticos, inclusIve suas fundaçlleS, das entidades sindicais de trabalhadores e das lnstituiçlles de educa.;10 e de assistência social sem fins lucriltivos, observados os requisitos

estabelecidos em lei cooplementar federal;

CCIro

.l!.,(.:w...'lol

q

~

"âutorizaçtiolt das populaç'Oes indígenas

[!piIDn'"-:J

o"';;87J

para ã

I

"'----------n.la'J~I""U;i~

__.

JUSTIFICACAo
ElaDA OE AOC"-IAÇluJ

o Itrti90~' no T!tulo da Ordem Econ&nIca, estabelece
nçlo e o aproveitamento ~ recursos naturais depentle de autorizaç~o
s;o do Poder Público.

Q.Je a

expIo-

ou conces-

Suprima-se o § 20, do Arti90:t.f4fdo Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Comissãode Sistemati2açno, adequando-se o seu conteúdo da se-

guinte forma.

138

• Assembléia Nacional Constituinte
30<;

1 - a parte que fixa percentual obngat6no sobre os resultados da
JBvr8 de minerais: deve receber tratamento análogo 80 cc artigo 3~~ § 12, essegura ao proprietário do solo, a titulo de participação nos resultados da lavra, na
fO~3

§ 5~ - A competência e a organhaçãq, dos órgãos

mento da \Tida vegetal ou animal para transformá-la
produção agropecuária, o eaer-cntc direção ou seja o

juriSdicionais agrários serão estabelecidos em lei.

da Iea ,

mando de todos os procedimentos pelo homem; e o elemento

11 - a parte correspondente à contribuição compulsória para
t/~%

§ Gil - Das decisões do Tribunal super-acr

e)(ecuç~o

da polUlca indigenista nacJonal e a programas de prcteczc da eerc ambIente- deve

ser edeqceos ao disposto nos artigos ~~. e

do Título IX (da Ordem Social)

Agrá-

renumeração ou seja que a ação tenha aspecto

rio Somente ceoer-â recurso para o Sl!premo Tribunal Fede-

dando ensejo

à

eccnê-mcc ,

produção.

ral quando contrariarem esta Constitu1ção.
Por outro lado, a Justiça Agrária não pode su!.

JUSTIFICACAo
§ 71 - A Ullião, oS Estados-membros, o

É tecntce-eote JIlpC/5sIvel defjnlr-~e na CO'lstltulção, aprloristlcâ_

mente, QJaIQ'Je. valor percentual relativo a resultados de- lavra,
quer pera flt'ls
de cO'ltrib.Jíç.~o sccrei , Quer para nns do enrertc de cert icaoeçêo do pro;:tnetc:i=do solo A diversidade de situações especrraces a cada recurso, as ccnrnçees peeorsaree ocrcnentes em cada provfncaa nuneral e as crrcunstánctas de, preço e mer.,
CSO:' 1ITÇJ;-1e'l" essa prefJ.):a:;~:; no texto H3J.OI h natérca
rorçosanente oeve ser
deixada a lt.L ürdméraa

A seglftlda parte envolve matéria de contribuJ.ção de natureza tnbutá
ria, vinculada à execução de Polltlcas especiflca. De novo,
é assunto que reaJer
adeqJar;ão ceroeoosa, seja cor, o Çapítulo do saste-e j rjbutétac l\a::1ona1, seja co.,.
as normas Já etaocraaes para )Ir/proteção do sere ercnente

à

tãvos e financeiros mediante convênio, visando
tação

apenas

comê apêndice da Justiça Federal, burocratizando e pro",.2.

Federal deverã~ unir seus esforços e reCUrsos administr!!

veneecee um verdadeiro inchaço nesse ôr-aãc , Há de ser, de

implan-

imediato, independente. Das suas decisões somente

da Just1ça Agrária.

caberá

r-ecur-so para o Supremo Tribunal Federal, quando

30G

Já na Orden-. Ecortórrica, ArtJgo 3iZ; § 1", manteve-se o díreâtc ec
prcpr.ret ár io do solo em pertfcipar nos resultados Da lavra ESSE otsposrt ivc deve
eãcarçar os .inaios (que, não sendo proorfetéraos, gozam da pcsaçãc jut.idlca de use
rrutuérâos) Aqui é necessérrc proceder_se à adequaçao de texto, QJe o slstemati':"
zeoor , nessa fase inicial, não fez.

gir capenga, como a prima pobre das .1lJst1ças. Ou

lJlstrito

§ 81 ... O processo pcrante

à

Justiça Agrária se-

contra-

riarem normas ocn$ti tucionais.

rã gratuito";' para os pequenos propr1etários e trabalhad.2.
res rurais, deve~o prevalecer os pr ncdp Ios

É de se ressaltar que o assunto da

cC''''''l-

do:

í

especiali-

zação de um-a Justiça de terras (clamada por RUI BARBOSA,

1iação, locelh.asão, economia, simplicidade e rapidez.

plataforma da cempanne civilista, lida no Poã ceame bai,!
í

§ 9 1 - Os Tribunais RegionaiS Agrários serão cr-r e-,

no em 191Q) mer-ece t:!'ata':len~t: sé:!'ic, ãec...to e- o'bjct:..-o,

dos por etapas, levando-se em conta as regiões onde as 1:1- ,

não se prestando a ficar ao sabor das conveniências

• des agr~rias são mais intensas e exigem a presença do Est.!. '

de

pessoas ou grupos de interesses.

do

A criação da Justiça Agrária não obJctiva reti
COMISSí\O DE SISTF.... ATIZAC;Q

r-ar- competência de outros tribuna1s, mas sim de

JUSTItICATIVA

r.r----------lulDnulll''''~;;:D

reunir

matéria agrária, de reunir competência, de reunir
À Justiça Agrária competirá julgar as

EMENDA MODIfICATIVA

cãonar- um melhor atendimento à população r-ur-aã ,

agrá~1as: o processo discriminatório de terras 'devolutas,

DlSPOSITlVO EMENDADO: ARTIGO 215

as desapropriações por interesse social, para 1'ins de

:2.11

r-e.,

A espeea eaa eaçêe o:'!n

forma agrária, a propriedade e a posse rural, o imposto s2

.0 ArUgo...2·l-5- do AnteprOjeto da Constituição nessa

atri-

buições e poderes, de especializar funçõe13, para propor_

queatêes

.'l ~"1ça

autí3no-~

Ap!'ária -

e "na-çional- proporcionará as seguintes vantagens:

bre a propriedade terI"1torial rural, prevrcênc e social r:!!
í

a ter a seguJntes redaçlfo:

"1.

r-ea , a preservação dos recursos naturais renováveis, a pr,2

"Art. -e;5- - sao 6rgaos da Justiça Agrária;
I - Ttibunal Superior Agrário;

p r-Ledade ccnsorc-t ej, indigena, crédito rura-l e ccnta-atce

a) maior rapidez na condução dos processos,

agro:!

b) desafogo dos outros tribunais;

rios

11 - TribunaIs Regionais AgrárioSí e
111 - JuIzes Agrários.

c) maior segurança na aplicação do Direito,
uniformidade da jurisprudência;

Os problemas agrários não se resumem simplesmente
aos Conflitos :fUnd1ários

§ 1Q - O Tribunal Superior Agrário compõe-se de
trezes Mlnistros vitalícios, nomeados pelo Presldente da R~
pública, sertcc quat.rc cenr re Juízes federais; três

Ou como dizem alguns

à

d) maior especialização, capacitação

reforma

e) maior independência da pollUcn local;

dentre
A Justiça .!~ .. :.~:!.= :!C'"J'c ter c ...rátEor nec cne.t , orue
n1z~da autonomamente em relação às justiças (r'eder-eãa ou

membros dos serviços jurídicos da União, dois dentre maqis
irados ou oeebr ca do Ministéuo Pubhco dos Estados, do o~~
trito Federal e dos Territórios; e dois
dentre
Advogados. Após a primeira nomeação dos quatro Juízes
Feder a i s
dos três Prccurauores da República, as seguintes só se darão Juízes e Procuradores Agrários.

~aior

f)

í

proteção ao economicanente mais fraco;

g) ma or-es 1'acllidaÚs ao usuár-Io da Justiça, p!.
í

tz

eeeaeuar s) atualmente existentes e mantidas pelo Antepr,2.

la reunião das COIllP P t PI1r-1 R... riil":t'l"'''sas

jetCl. A Justiça Agrária deve-se ocupar de lides emf nerrtn

plicarn em gastos de eenpc e dd nhe f r-c desnece,!

mente _agrárias. O l;ratamento judic1ário

espec rai ãaece

......1'::

eàr-Loa,

que se õerenee visa tornar a justiça mais célerej A pre-,
A Just'1Ç'4 do Trabalho surgiu para proteger o OP!

sumivel perda de competência ou do poder dos magistrados
§ 22 - serão criados Tribunais Reg10nZlis

pro1'issio_

nal, com os. juizes de mentalidade agrarista;

agrária. Essa é uma visão distorcida da atividade agrária.

Agrá

rios, cada um composto de sete Juizes Vltalicios, ncmeadosp-;
lo Presldente de Rf'p~b}jca, sel"~:' d=-Js dentre JuIzes
Fedi
rais; um dentre AdVogados; dois õentre membras ,:!o Minist~

federais {justiça Federal) ou estaduais, não in1'!rmam que

rário pós Revoluçiio lndustri&1. Surge a Justiça

dei:ltam de ter um papel fundamental na Sociedade dell'ocrá_

para proteger o camponês, o homem sem terra, o

tica., pois a instituição "Poder Judic1ário"

dor rural marginal.izado, 0$ "bóias-frias"

permanece

Agrária
trabalha-

e. também,

homens que fazen da agricultura a t'azão de suas vidas.

inal terada, intacta.

ri<l Público Federal; um dentre lI'embros dos serviços Jurí_
dico da União; e um dentre magistrados ou trlembros do

lH-

nisté,:.10 Público dos Estados, do Distrito Federal e

dos

Por soe'..! hH'no, a Justiça "rrftr~'" o'!ve ser ~Ofl1po2.

O eminente relator f:lcaria na histórià. da adrd_
nistraçiio da justiça como o homem que encontrou o

caml-

ta eXclusivament~ por Juizes togados, em todas

Territórios, respeitada a juriSdição de cada Tribunal. A-

nho ade·ql;.ado, correto, para a solução das lides

agrá_

instâncias, em ra.zão das dificuldacIes reais da

pós a primeira nomeação dos dois Juizes Federais

rias

e

dos

e empregador são lTiinoritárias e os coní'"litos são
É Pt'eciso enfrentar corajosamente as

dentre Juízes e PrOcuradores Agrários.

doutrinárias contrárIas

à

sua. c~iaÇ:ão, ou

correntes

de

conservadora e obstrucion1sta ou de natureza

suas

organi-

zação das comunhlades rut'ais, onde as relações empregado

Seria um grande 1'avor ao pais, ao homem do campo

dais Procuradores da República. as seguintes só ocorrerão

§ 3 1 - Os Juizes Agrários serão nomeadas pelo p~

as

natul"'eu.
demagógica

trava-

e~tJ:'e os pequénos e os grandes proprietários,

entre

eles c os "sem terra", posseiros e proprietários,

entre

dos

indiDs e posseiros ou pt'oprietár:l.os, entre o lUCRA e

si dente da República, escolhidos em lista trípUce, orga...

~ agitac10nista. Tambén a alegação da falta

nizada pelo Tribunal. Superior Agrário. Ressalva a primei_

da grande despesa que se :faria em face da irrplantação de

entre o proprietário e o arrendatário, entre

tal ,justiça não mais justifica.

e o lNPS, entre fjosseiro ou I?roprietário e parceiro, de!!

ra investidura, que se baseará em

ti tulos. exigindo-se

o

de verbas Ol.:

FUNA1, entre doiS posseiros ou entre dois proprietários,

minimo de quinze anos de experiência em direito agrár10 e

tre outras.

que não seja proprietnr10 rural, o provimento do cargo f'~

-sc-á

mediante -concurso público de provas e titulos, orE.!!

empregador

C.J. ASSIS RIBEIRO, com nuita proprie.dade :- ên1',!!;
Remarque-se que a Ordem dos Advogados (V, VI. IX

se, diz que "esse argumento, apesar de velho, impressiorw.

nizada pelo Tribunal Superior Agrário, devendo os candid~

E, por' isso. nunca deixou de ser repetido pelos conserva-

Con1'crências Nacionais, como, também, em 1986,

tos atender aos requisi tos de idoneidade moral e de idade

dorcs e obstruc!onistas, conforme o tipo de justiça espe_

do seu Conselho Federal), o lnshtuto dos Advogados Bra-

superior a vinte e cinco anos, além dos especi1'icados
lei.

cializada.que está na ordem do dia. Combateram a

criação

sileiros, a CNBB, CONTAG, ABRA, ANDRA, CNA e SNA, todos,

da Justiça Eleitoral ( ••• ) investiram contra os tribunais

sem exceção, têm de1'endido a criação da Justiça Agrária.

err

através

federais de recursos; ( ••• ) àeblateraram contra a Justiça
§ ';' - COIrpete ::. Just........."" processar e julear

do Trabalho: ainda com ên:fase:, batendo nessa mesma

Nessas condições, o Anteprojeto epresentado pe-

tecia

lo Sr. Relator necessita de aperfeiçoa'llento, para que

questões oriundas 6as relações reguladas pela legislação

de economia, atacaram a criação dos juizes federais,

agrária, lnclusive~

:face de idêntico ponto de vi~ta. Aconj:ece. porém._ -ºue

a

Justiça Agrária já nasça independente.

problema da organi zação e do funcionamen;o do Poder JudiI - as questões possessórias

ou dominial-s

que

versem sobre imóve), rural, público ou privado;

ciário não pode ser apreciado c julgado em terlfos
isto

II - as 8,:ões discriminatórias de terras devol!:!.
tas, 1'cderais ou e13taõuais;

é,

em terr;os de despesas

tais,

O destino da cOll'unidade n!.

cional, eM grande parte, para consti tuir elemento de vida
do ot'ganismo do Estado, depende do hannônico :funcionamen_

III - as desapropriações de imóveis rurais

por

to do Poder Judic1ário

tJ

roNSTI1UINTE JosE: SANTANA OC VASro!'J:ELlOS

E eSSa harmonia deporre, lnegave.!

interesse social, flara fins de reforma agrária, irrigação

mente, da especificação da Justiça, que contribui para

e proteção ambiental, florestal ou indígena;

segurança nacional, no que esta exprcssão ressalta de pr!:,.

IY - as ouestões que digam respeito a a!"l:lc~i3n,

··,,·--------.1_ r;r::P':L"""~
~
_J

EMENDA lP01288-1

a

servante do complexo do ore1'1nismo naciopal. frente' ;., rea-

:>1~

:EMENDA MDIFlCh'I'IVA J'I. 1lIDA!:AO 1)1\ lEI'RA "a" 00 :l?APk:iR1tFo úNICO 00 ARl'Iro-325; to ~

'T.E?roJE'ID DE a:N5T.r'IUIÇhJ.

lncidêncl8 e cobrança do imposto sobre a proprJ.edade te.!.
ção dos antagonismos que podem incidir sobre os sistel'las

r1toria.l rural;
V - as questões referentes à floresta, água,

pe~

ca, DOS recurs,? natura.1s renováveis, desde que atinentes

à

atividade agrária;

cbmpreondidos entre eles, também os vincu).ados

GUINTE RE'DAc1i:O:

lAB, em 1976).

311-

A prestação jurisdicional

VI - as qUestões relativas a contratos agrários,

à

ativid~

$1'1-

~: nt-sE A LETRA na" DO § ONICO DO ART.J25-, A Sf

'fundamentais que o integram" •(monografia apresentada

é

Art. '325'"- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

um dever inarredáve1

§ Único

do Estado. E a criaç-ão de uma Justiça Agrária nacional e

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) ê racionalmente aproveitado.

autonômia é um imperativo histórico.

de de fomento, de produção ou comercialização agropecuá_
As questões agrárias necessitam de

rios,
Vii - as questões que versarem sobre a propried~
de consorcieI indlgene;
VIII - as questões que versarenl sobre emprei ta_

XI _ as relações de direito previstas nas

Jushça Agrária não
reforma agrária
Agrário, isto

da rural e sobre previdência "Social rural,
leis

_tratamento

judiciário especializado. O que Justifica a criação

é,

é

o conflito fundiário, tampouco

Há de se buscar o conteúdo do

a atividade agrárJ.a. Nesse contexto, qu~

tro são os elementos que J.ntegram o conceito da atividade agrária' o elemento suporte f2Sico ou seja a TERRA;

quando veI"sarem interesses rurais assim definidos em lei.

elemento agrob,Íológico ou seja o prOcesso de

A presente arenda sugere alterar a :redação da letra "a"

d~ -~,

2:!

~ ~ ~ E!~' rac10nahcntc apro\lmtado - supr:uru.ndo as Ci-..'PressêP..s aJ ~

Direi to

8grárirQ e no Código Civil sobre matéria jurldico-agrárié:l,

JUSTIPICl'.TIVA :

da

o

aprovei ta-

OJFS) DE SER, visto não ser fOSs.ivel o en~to de um móvel ser raCJ.a1al _
nente aproveitado guarrlo, efet.1.V'allEIlte, seu apttrJeJ.tanento está por acontecer.

DI

Da rraneJIa conb.da no Ant.epJ:oJeto não se pede entenãcr o que va:: a

ser C!!Ip~to~ função ~~~ rural, u:na: vez (jUe a função so::ial foi
literalnentc vinculada ao uso atrJhllà::l' às suas re.5feCb.vas ârca.s exploráveis.

:Assembléia Nacional Constituinte

Estanào,

pcreemc, o

I a XIV

I

uso In VDS cu EM amso DE SER lMP.IRmIOO,

cansJ.derar a "antencão" de aproveitarrento racional caro parê-ecrc carecterazeôor ôc
ao

tz.-.=.=:-'.,

'11'D/.wn'roc:&;it

t

expressão -

-,

pelos desaas pu-ãJretros citados

JUSTI FICATIVA:

letras "b", "c" c "dOI, do mcS!lP di spcsf tavc,
A

EMENDA SUPRESSIVA

Conforme dispõe o inciso XVI do mesmo artigo. o
pouso semanal remunerado é de um d18.

Rb.Cla~ID\"m APROI1EI'XAlX) -, core sugando na pr~

te emenda, desfaz quaisquer dúvidas que porventura surJam e, devolve ao texto,

80

p:>r outro lado, a proposição miClahrente defendida no SUbstitutivo ncsa Prata I
além de caracterizar, cem JUSTICA. o que deve ser FUNÇÁD$XIM. DE :nPvE:L RlJR1..:..

SUpr111la-5e o arCl&O

A lei ordinária poderá dispor sobre a Ifaterla
maior ac u r da de , pc s s l brl r t a nde adequar a norma ã Conjuntura
que se altere o p r Inc r p Io da Constituição.

A admln11craçio púb11c:a Já POSSU1 normas que regulam a eo t c r

lP01289·9

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

tJff~"··~

ga de eeaee s eêe s , autorIzações. permissões. licenças ã ea t a dade s -

51'~1/ã!J

ver c:onc:om1tantemente a incerferenc:ia
t ne e e s s r a e haver autonomlA

das Le a s pe r
e e enêe s ec s ,

t i

popular no p r e e e s s c ,

piibloca

é

-r-r2.

para e se e he , nas fo,!.
í

nenr e e , a delegação dos s e rv r c c e ou pr1vlJégloS

r;r-----------'I.,./""U,,"'-"'I;-

J r;rPFl.... ".---"l

EMENDA lP01294·5

I:J
I:J

I - investidc> na função ele Pr.hrclro-Hinistro, Ministro de Estado,

Chefe de Ilissão D!plarática penranente, Governador de 'l'errltõ
rio, secretário de Esf:acb, do Distrito Federal e de ~~tó-I
rios,

roussIID
roussIID

~ c....!'!

OC SISTEW\TIZAÇM
.~I ••• IC" ..'I.iD"IIOC ••,.. lc

___,

EMEtiDA SUPRESSIVA

Suprima~se

J to4 DlJ!'J

OC SISTDIATIZAÇM

:>JS

o inciso IV. do S 19. do art.--7It-h-

JUSTIFICATIVA
A pretensão do InCISO

EMENDA SUPRESSIVA

68
Sup r Imeme s e o artlgo-6-lr-; parágrafos e Incisos.

ccn t

não p:lde ser detentor de 11
Justificação

dois tipos de nandato p::p.tlar. Assim, fOr exatplo, un nandato no LegJ.Slati_
vc e outro no EKecutivo, no caso dos ~eitos, acabaria por desvJ.rtuar os
OOi5.

A Conshtulção

dades l ce e r s e sem desatender pr t ne Ip res gerais da
Constltu1
çio Federal. disporá sobre outros r ns t r omen t o s de fiscalização.

Atém diSSO, trata-se de bltrlbutação Insuportável.
en
r and c s e exauridas as h i pé t e s e s de institUIção de Impostos p!.
e

no!.

EMENDA lP01299·6
CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCElLOS

fato de que a Fiscaliza
ção financeira, orçarrentária c:peracicrJa1 e patr.inaUal é exercida pelo
gislBtivo, e ra= cae-s Frev.lStos na redação Or.LglTla1, Sto estaria peonitmdo

'h:-/
26S
Suprima-se, do inciso 1, do llrti90~ a expressão: "Re.!
salvada a cobrança de ;a.xas pela uUHzaçiio de vias conservadas ~
lo Poder Público '",

a fiscalização pelo próprio fiscalizado.
EMENDA HODIFICATIVA

Apos a supressão sugenda o Inciso terá

Modlflque~se para o seguinte a redaçio do artlgo-'3--

ES11f fato confli ta COM o d.lsposto ~a letra -s-, inciso rv,
do art1gO-i7;" do eneeprojet.c de constituiçao.

Paráerafo único ~ O controle externo será exercido
o e ux l l r c do Tribunal de Contas do Estado Federado".

De outro modo, deve-se observar que ao c.1dadão Já é
la.!);
çado tr.1butos, genéricos e próprios, desb.nados fazer frente
às
despesas de conservação de vias públicas, tais como Imposto Sobre
Rendas, ou Imposto Sobre Veiculos Automotores.

SuprIma-se o 1nCl10 IV do art.-3-5+Just. f I cação.
JUSTIFICATIVA.

A ronstrturcâo estadual disporá sobre procedimentos de
fiscaliZação, sendo Inconveniente /llanter-se a redação do
art!.
go -v,.. e parágrafos.

A partlclpaCão popular, sob a forma d r r e t a ou IndIreta.
é vedada pelo dl.llpostO no art. 29. que prevê o reglme
repree!!ntativo para a RepúblIca Federativa do Brasll.

IIoTt1,"0 supTitndo

c.on

29 C:1tailo.

por

A expressão que se pretende ver suprJJnida permite a cobr~
ca de taxas pelo uso das va as públ~cas Ocorre que, prelJ.minar:Ii.en_
te, esta cobrança limita o d.1re.1to de ir e vir do individuo,
que lhe .1mpõe uma taxa.

EMENDA SUPRESSIVA'

ws-

seguinte redação.

JUSTIFICATIVA:

"'I-

"ART ~ A flsc:alização financeira e orçamentária do
mun r e Ip ro será exercida pela Cãmara de Vereadores. mediante con
r r c r e externo, e pelo sistema de controle Interno. na
forlll;
de lei orgãnlca e s ca dva l

r . r - - - - - - - - - - - ,..' o / . u l l " , . , & ; l o - - - - - - - - - - - ,

li

" I - Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens,
eerc de t.ributos interestaduaifi ou intermunicipais '",

G"f-

#. lIouto-rep:resentatio populu: do

o ccnt rde

-

A noma do Art. ~prerrle-se ao

flltS, dlret.amente, com o art

t

la União. no art.~deste AnteprOJeto. colidIndo também a
ma a ser s up rr mr da com o diSPOSitiVO retro Citado.

estadual. atendidas as • peculiar.!.

'I'a.lrIbán a P.resi..dãnc1a de Drpresas Públicas e de Fx:orarú.aj
Mista. são1no:Irf;etiveis cem O JMndato ~is1ativo, a tal IOIto que ~ o próprio 1Inteprojeto consagra en seu 1Irt. ~ellpmSSCl proibição para. qUI: o PilE
lamentar m:mtenha "a:nuato oan pessoa de di%eito pjblico, autarquia, ~
sa de pjblic:a, sociedade de eoax:rnia mista ••• " •

IV. transgride o p r e e er

na t e e re lia", do inciso 11. do art. ~este Anteprojeto.
c'
qual. impede a união de r ns t l t u r r 1~~O~tos ou taxas sobre patrim§.

A nollficação prc:posta prende-se ao fato de que o Parla~incipio,

......,

_J

~"f&::-::::l

JUSTIFICATIVA

wentar, t:m" ma. f;Tt1estão até nesro de

!.e-tI1

b.,!.

pr1vadas. c:omo tambem mec:anlsmos de fisc:a11zaçio. nio podendo

DfENM MDIFICA'I'lVA DE fARTE 00 IN:ISO I DO AR'I'.-H-1-

re

Mao! Ido o limite de ljo (quarenta) horas. com. Oito
dIária!;. um dia da s ena na do trabalhador não
será
remunerado.
conflºurando-se grave Injustiça sce le t ,

~

JUSTIFICATIVA

EIY\!;.!jp~

_~

taçãoí

:rresrro nível das áreas efetãvarrente ubhzadas e cmrpridoras da função social, não
i'7""l-~" !:" lI"' fatel da UL1h..ácãc n·",

......_----~-~~_ .....~--~~~ ....... ~~~~~~ ......

xv - du r e çjio do trabalho nio exce dent e a 8 (OItO)
h~
re s diárIas, com intervalo para repouso e alime.,!!

cu:rprirrento da função sccíaj., é eqw.parar, in)ustaJrente, todas as áreas :IN:EXPlDRrl.D.YiS _ desde que para elas se tenha antençâo de tomá-las um cha prcdutJ.vas _,

~-
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CONSTITUINTE JOSE SANTI'NA DE VASCONCELLOS

Emenda supresswa

'ZG5""

da letra ·c". do inciso 11. do art.~ as ex
pressões de "de trabalhadores". 'de educaçio e de essistenclasõ
cial M •
O texto. apõs as supressões propostos, ter. A seguinte
redação".
suprima~5e

EMENDA lP01291·1

(l
(!J

CO<STITVINll:.lJSE SANTIV'l'\ OCVl\SCQ(ULllS
CXJolIss1iD tE

.

•

nn0

3w;"F

supressiva dos

354 -

artlgos~a~

3%

33S

c&;ie

3~2.

lIART.74i-_ A seguridade social será financIada compul
sorlamente por toda a sociedade de ferma threta e indireta
m~
diante c:ontribuições socla.s. bem c:omo rec:ursos provenientes d:
receita tributária da União. que tomporão o Fundo Nacional de Se
gurldade Social. na forma da lei. nele Incluído o Fundo de Gara~

EH&NDA SUPRESSIVA DO ART. -U-4AR!

33,

Emenda modificativa ao art.-3-4+e

SISTEMlni~n"l"h/."'C"'Nb

Supr::l.ma-Ile

JUSTlFICACÃO

tIa do Seguro Desemprego, Sistema de Saúde, PrevldenC:la e
tência Sochl1.

o anunto iJ.-J0~yWat'3~C?rnos artlgos ultenores. espe
c1f1c:alllente nos arts. ~. 352 e 353. sendo o artlgo em foco des
nec:essár10 por redundante.

AssI;
-

§ OnlC:o - r prOibIda a InStrtull;ão de contribuição que
de qualquer forma Implique na bltrlbutação

"'JUSl I F I CAl IVA.
•
A Ifalerla constitucional deve se .restringir a
prl~
ClplOS fundamentais. 11 lei c:ol'lpete dispor pormenart::r.adarneflt.e as
situações previstas êI partir do artl 9
Por Isso que na
.:.
menda proposta ressalvou-se a atrlbuiçao da lei para dispor
s2.
bre a matéria.

0M

3'{Q
Emenda supresslVa do art.-;1-&5-§ 39

EMENDA lP01297·0

F

3~Q

Art. "'3-S-5-

§ 3Q ~ Suprima~se
JUSTlfJcAC~O

(!J
~2.

O presente parágrafo conflita
com o art.4:3-; lnCl
50 XIII. letra "d" do i!lnteprojeto. e. como matena geral. ji esti
regulada em outro Titulo.

CONSlITUINlE JOSE SANTANA DEVASCO'CELLllS

)

.u.....,C•• ,UiD/.W., ....1c
COMISS"" Df SISTEHATIZAC""

~----------

art.

4~

Em.nd.'

... .....
,,"~,

'UO"U'"

.........~~_ ..

.-4Jt--~~~

----,

~

d.

J

o texto primiti«ô. resguardando apenas. as entidll
des slndlcais dos trabalhadores afronta o prtncíplo da isonomlã
contldo na letra "a". do acho lII~ do Zlrtigo4-3-deste antepro
jeto.
"'12Não há porque dlferenciar~se as entldades
tas, seja de empregadores ou trabalhadores.

ClaSSlS
-

A dlferencHcão transgride tambem o precelto COOtl
do no 1nC1SO I\'. letra "a", do art.4&-deste anteproJeto,
q.."E
onão d1Stlngue para o llvre assoclatlvismo entldades de trabalt.a
dores ou e m p r e g a d o r e s " ' q . . .
De outro modo • llmltando~se a lmunldade às ent,óa
des educatlVas e de asslstêncla socHl. lmpede a e>:tenção iqt.E
las de pesqu1sa. extensão e outras. tão vall0sas quanto as enun
cliil.das.
Desta forma. entende_se ser conveniente deixar p!.
ra a lel ordlnãna regulamentar o tema.

~ ....- .

teu 07/81 J

do Inol,o XV do

....._ .. ~_ .. ~~~ .. _~~~~ ............

JUSTIFICATIVA'

r=';~"~

,.----------~

O""

C. Patrimônio. renda ou serviços dos partidos politlCOS.
inclusne suas fundacões. das entldades sindicllis
e
das instltu,ções sem fins lucratlvos. observlldos
05
requlsitos da lei. e".

.n. 43

Emenda Adltivi!l
Acrescente~se

-1"1-

ã letra "f". do lnc1so IV. do i!lrt.-4-8-r- a
pressão ·deSDe que previamente acertado com a tl1reçâo
empressB ".

t!,
da

140

•

Assembléia Nacionai Constituinte
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Art.~

o

IV •

J
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f} - 110 dlrlgente sindical

ê geri!lntlda a proteção ne ces s ãr re

ao exer-c Ic rc de sua atividade. lnC1USlVe o acesso

aos

g'q""."''''''.

10CI15 de trabalho na sua base t er r t tcr te l de atuação,'
desde que previamente acertado com a dn-ecâo da

mEN:IA H:DIFl~TIVA 00 ART. ""83-

Emenda modlflcatwa

eeprese ,

JU51IFICATIVA

~'i

0. poder de eenec
do

deve

ser pr e ced'idc de autorlzllção • p01S entende-se que a empresa
tee
que controlar a entrada e saída de pessoas em suas dependênc ras
principalmente de estranhos ã relação de trabalho.
Pcr-t.ent.c , não se trata de prc rb tr- ao dirigente

direta; salvo o de CClÚiança.

JUSTlF1CAC~O'

Não se deve. expressamente. e t r rbu rr es e ao
pio legls1ação sup'le t tve ã

munlc.!

Unlão e do Estado federado.

A fun;ão de o:nfiança, CXJ\O a pz:ipria de:1aooJ.nação diz, deveI
ser de ln-re p..'"O\'L-e:-,to da a.ltor:ldade
J" red:i;ão ongma1mente feita .tr.çe:h.a que a con!...ança fosse
ê~sit.aõa, !:l\-re-e.'lte, tias pessces Iro'l:"S p..-5>-_'"as da. aJ.tori~5e e q.Je,p:=
:LSSO, ITiUS nerecesccae de S'J.a CO!lfia.""lça seraer ,
A DjI:l'8 f 01 m:::d1fl.cada para ehllUnaT esta grave eo:rtrad.çã:;:

-;~;-/
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I
ra

13

Modifique-BC a redação do 1nC1.60 XXI do art.';*" ( prolblçâo de t
balho elll auvldade6 lnsalubres ou perlJosa5, sajve leI ou convençi? c::oleu\a qUf:"71
além dOI; controles tecnolõglcos v1Sando ã ellmmação do r1l;co. prolllova a reduçÃc I
da Jornada e \J:I adlC10nal de rellluneraç;ão lnCldc.t1te sobre o salâno contratual ) .'

1D6T11UINTE XJSE SANTA!<' OCVASCO-OllOS
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- CONSlITUINlE JOSr SANl ANA DE VASCONCEllOS

-

slnd.!

C~l acesso aos 'l oea rs de trabalho de sua base territorial de

••".

I _ leglSlar sobre assunto de seu pec.uliar mte re s s e •

JUSTIFICATIVA

~.o. mas, s tn, de suborchni_l0 ao conhecimento prêvlo da empresa. -

~QA 1.P9p02-0

seçur nt e-

lateral, ccnsagu!neo ou ahrn, õe aut.oJ:idade, p:x:1e r::C'~1
par cargo em cceassêc, ,inclus:Lve scc centrato, Em ór-//
sãos a ela subord.i.n.ad':ls, na administração direta e itrli

-

.Em consequêne ra , o acesso aos 'l cc a t s de trabalho

Hodlf,que~se a redaçÃo do tnc ts c 1 do artigo-6-2-para a

Art,.-83- Nenhl.lill parente até o seg.nb srau, esn linha reta ou co-

e cceendc da enpre s a ceve ser eXE"Cl

em sua p'lem tude , sob pena de ficar de s ce re c t e r i r a do

Em"·,

I tJüU~;~

SlndlCato

tHEHDA SUPRESSIVA

J
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<X>SlIlUlI'''' XJSE SANT_ OCVASlX>I:E.I.OS
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CC;
Suprlmam-Ie os SS 19 e 29 do artlgo-vt-:-

-13

Art. 4.10-.

nI _ dcsenvolvlt:lento obrll;uõrio de medIdas tecnolõgH:as vl1õando ellmlnar,
ou
reduaa.r ao mínImo. a lnsalubr1dade e a perlCUlosld"lC~e dcs- Iccar s de [Ta::l~
lho. hcando proaba do
trabalho ea alIl~nentes insarubres ou per a gcscs
ã
menores de 18 anos ,

Emenda supressiva

°

A matéria

100

Supnma-se Zl letra "b· do tnc t s c XVI do art.-95.-

é de re,9ulanentação

da

lei que disponha $obre

a organização municipal.

JUSTIFICATIVA'

JU5tlÍlcativa
Absolutuente fora da reahdade a prolblção de trabalho
dades lnsalubns ou pe r rgesas

e;:.

São amphs as ccnpe tênc te s do Congresso Nac i cne l ,

atl\"1.

Atnbulr ..lhe a aprovação prêvre para a concessão de
t mhe s c cmeec re s de t rerspo r te marítimo. f Iuv ra l , de transporte:
rn rer-e s re due l de pe s s e qe r r os em rodovias e t e r r cvre s r eder-e i s e.
de transporte eê r e c , vem re t t r-ar de órgãos como o üepe r t er-e nt c
Nec tcne I de Estradas de Rodagerr a sua pr mc tpe I ccnpe t.ênc te
do que Zl concessão e flScal1Zação dos serviços a
que nada ne ts
ele subordinados.

O que a Consutulção deve garaotlr f: a slste:roáUca atEnç.iic
per
parte de s empresas no uso de egulpaJ::entos
que elll1l1nelt ou reecaae ao
~in~=;;"
a lusalubndade t a pe r acu Lesocade
O texto aprcve a t e o raa t.er a.aI do da s pos a t rv c ~C'l:llf1cado

fhta eee o arL

IV, lctra "c' do AnteproJeto.
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ece,
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CONSTlTUINTE aosc SANTANA DE VASCONCELLOS

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO X-:-OO

ART. --4-9-- ••••••••••••

JtlSTITlCATlVA

ART .-H--

(J CONSTlWIIfTE" .JJSE' SAN1A.~ OC VASCCN:EU.OS

O salárJ.o do traoalho noturno será sUpen.or ao

do diurno.

f'J

Em nenhutl outro dlSpOS1t11.rO se enccn t r a tr.ençâo a que~ e a b e
~rgan!z.ar /I Policia
Federal nos Estad~s. Ora, esta função e cap e t e
a una ãc , COtl exclUS1V1dade. Assim ao nao I:ICtlC10nar os Estados
se
estar1a c1nglndo 11 atua;iio d .. Polícia Federal ao D16tr1to FederAl e
aos Territérlos~

.." . - - - - - - - - J ~PfL
..·".. -----,

EMENDA lP01307-1

-
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Cl>USsllo OC SlSTEWlTI~".. ·"··"··,,·..·,,

_1

~. R"~7Zã7J

De "utra parte, na 'medJda tlt qUE: f 01 outorgaea
auto·~:;.a
polítl.ca e ad!l:ln1st.ratl\'a ao D1strito Fedf"ral - Art --6-5-- a
este
e or,;anlzaç.iiC' ~ %:.a"ll.tEll,á" ti> P"J:<Cla E CO:TF" Gtc r.:r~fo.r~s
tlllltares.
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COC?Ectt:

r;r-"",-.

1':t"
Hod[{lque-5e a redslj:Do da letra "e" do 1nC11>0 IV, do
art -+&- (" ã ent1dsde tlndlCal 1neullJbe a defesa dos d1rcitos e 1~
teresse& da categor1l1, lnd1v1du1l11õ ou c:oletlvoS. 1nclusive caGO
1õub6tltuta proceG'sulll I!tl questões JvdH:1ár1JJS ou ad~uD1r:t..ratlva')

JustifJ.cativa.
Trüta-se de r.atér:La de le:L onhr.árla. O preceito Ctl-::
cisp::::sto aC:Ll""a Já está cont:LÕO no atual te->.t.o Co.-.st.ito.lciOl'"a:,
esta:Jõo a f:Lxaçâo do perce'ltt.ai a ser adotado
E:)"preSSálr,e- ..e
m. legls1êl!;áo ordll1ária, sencc IrU2tas \'E:"E:S alteráCo

1:)-Art.-1-8--;-•••••••
IV - O SIndIcato
e) _ ã entIdade slndlcal 1ncuID.be a dcfesa dos d1re1toS e 1ntere.!.
1õCS da c:ategor1a, lndlvlduals ou coletlV~s, nos
proceu;os
de lntetesse cOletlVO, o Slnd1cato podera funCIonar
COitO
suoStlCuto processual, .qver sCJaJII questões Judlc~a1s ou a2;
IIlln1stratlVas, de5de que &utor1z,ado pela Asse~ble1a Gcrlll

ác::r

T,OS

dos e convençôes coletlvas de traoalho etr, beneficio do
lhaôor, õevenôo ass:ulI permanecer

tra;:;~
-

A Ccmst.l tU:Lçào só deve conter os dlre:L t.os b&sic:os
dcs
trabalhadores, sem considerar o mérito em relaçâo aos peree..
tuais.
-
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COMlssM DE 5I5lEHA1l2AÇAO

tJ?;'ô7787
38

ART. ~ nO VI _ e ART. -M-e § §

A svbstJtvirão processual é matén& de r~e"y"itlcia c~
n1flcat1va e não pOdE ser dec1dlda apena& tlO ill:iblto da dlretoí'"ü.
da ent1dade
t 1mpresc1noÍ\el que o assunto seJa c:on$lcl<rado
partE relaCIonada aos lrtereSSES coletJvcs da l:atet:=~r1a e
In!.
do ã dIscussão em Assel:iblé1a Geral, paTa que a ent1dadE!: f1qUf:
OU não, autor1zada a funC10nar como SUbst1t.~
~ssual ca
ca
tesorla que representa.

p:r;~"'.:J

tONSllTUINTE JOSE SANlANA OE VASCONCEllOS

3Z

Justlf1cat1Va

~SSJID os SISlEMA1IZ~~;~·:"·~· .. ·'·"m""I..-----~ (lõ;7~7~
~ M:DIFIC1I.TIVA 00 INCISO XVII 00 Aro'.

s'l

S>'1

ARTIGO~

11
I a IX

XIV

EMtt.DA MODIFI CAl I \'A DO ] NCI SO ~X-H+-DO ART -4-9-

ee ns r e r mdc a ccspe tênc re desses tlrgãos para o Cc:
gresso haClohal. este d r f t c t Ine nte teri po s s rb t f tde de de e ve t te r
a correta e real nece s s tde ce de ser ou n'ão lmp1antado ce t e rr.v e
Tal
pr o vt dênc te gE"i
dos s e r vrc cs em de t e rmr na dc local do Pai"
rã forte tráfego de lnfluencla em detrimento do povo.
j

EMENDA lP01303-S

Emenda supress)va

JustlÍJcatna

-13
44--

,

A matéua é votada pela lel. ordl.nãru

I'

~3
1Irt.~-
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XVII
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-
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proibid;:) o serviço extraordinârio, salvo t\eg'X1Bç&,
J.1ÜJ.\.jd'.Ja1 e:ltre erpregador e er.preg<do, garantida/

ra-uneração s.;::erior àq~la do rorãr1.O norrel e
oos casos de emargêncla OU de força naior;

['1'

_
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J Coí?!

ro<lSS1ío OC SISID\<\l1ZAÇ1\O

07/87 J

EMEldM Sl1PRtSS1\'A

,+08
Svpr1ma-&C do

artlgo-4-=H;-O& InC1S0& 11 e V • do anteproJeto de COll,!

Emenda supress,va

7.'7-

titu1ção

Suprima-se a letra -g", do incl$o I]. do art.-raJUSTIFICAÇJ;O

JVS'IlFICATl\'A

'1-0'6
Segundo consta do Inciso 1. do próprio

Poder PúbllCO manter os proce&sos ecológ1cos, bell: como

As ciisposiç5es de Otde-, pjbhca, uperatlvas e lrre.',.lTciá.'e..s, Jê.-

maneJo ecológlco das eSpf:C1eS li! eCOSS1&tewas.

mus ~ o VJ.r er preJuizo <b J.ndI.vicr.l::l, cspa:- ...e 1Jre:tte à:I trah3.11'la!br,êes
de qJ.e nã':l ten."\03.:1l J;:Or rotivo o inte.--esse pjbhcx:>.
Ora, caro e>:plicar o mteresse pjbhco de que rungJ.él;, p:!ssa ua=a-

11 e \ ' t perdendo, pois, estes os

lhar ~ ben lhe aprouver, desde q'.le:' receba correta rE!"Uneração e res-/
pe.i to FEia S'J.a nanifestação de \I'Ol"ta:ie ?

t1das no

JUSTHICATJVA'

artig~nculllbe

A nuor s.:rrantia o::nstitu=ic:nal é a liberdade de cada um

o estatuído na letra l'g". tornando inelegl\lels G
c.ônjuge e os parentes por consangulnldade. llfln,dade ou adoçic.
na jUrlSdlÇão do tltu1ar. col,de frontalmente COm o dnposto na
letra "a". do ln(lSO 111, do art -4-a-deste AnteprOJeto.

garant1r

Ora, a norma contIda ne&te ltlcíso nbr.enSe os teores dor:

Incítõos

5eus obJetlvO!i.

~2.

De&tarte, e conSIderando a& cautelas e modos e f1SCal1l:.açâo eon
t"orpo de> anteproJeto de const1tl.l1Cão, d~veJII os

5uprilllldo&.

lDC1S0S sere,

I

Efetivamente. o anteproJeto agasalhou o prlnciplO
da lSonOm1il. lmpedlndo a mantença no texto de d1Spos~t1VOS que
com ele se choqueI!'.

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP01319-4

EMENDA lP01314-3

f'l

CONSTITUINTe JOSf SANTANA OE VASCONCELLOS
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ITT----------- """'"'"",,,.., - - - - - - - - - - Emenda edt t tve do inciso II do e r t

_-_

_- ..-_

tas de forma mal.S

o estado b r a s a Le a r c

ao!!.

lei,

funda:.=E..

=1-17

"IV

- Não se prover a execução de lei, de ordem ou deciE
são Judicial".

rios dos pe Ises de 1T09U3 portuguesa apenas
residência
por um ano Ininterrupto e IdoneIdade moral, desde que h,!,
Ja reciprocidade em seu PaTs de origem.

JUSTIFICACXO:
(KEUDA MODIFICATIVA AO ART.

capue ,

,

Mantem-se o prTnclplo, acrescentando-Soe aquilo
Já é norma de Direito Internacional, isto é li r e e s p r ce l d ade ,

que

~A

lP01320-8-

rrõii'~;';;'"""'-'--'---'~----~

rr=;;~~:J

,

~3

Art.

N.::- .,

I -

Emend/l supressiva

pe'.~

O t s t e dc ar-es lIe I 'o exe r ce r s eb e r e n I.
eent e sobre todo o seu tenltório e bens.!

A soberania poHtlca e econõmlca do Estado
Brasilel'r'o
excede ao sImples limite dos recursos ne ct cner s e ao produto do lav c r de seu povo.

.

Existe todo um complexo imaterial de cut eur s , de von t e -.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.

de, e de r-e I z e s hlstórlcas que também preC1S<I ser preservado perante

na

XV1II- •••••••••••••••••••••••••••••••••••
XIX - licença n:n..memda ã gestante, antes e depois do partO, por
perior.:b não jnfenor a 90 dlas, ressalvada detentdnaçáo eê-

16

Suprimam-se os §§ TO e 20 do artigo-rr:-

e s demais nações.
COm a modlflcacão feita elimina-se a e s pec r fl e r da de que
é ce r ac t e r Ls tr ca de t e r s ordinárias e dá-se uma total anplltude

thca;

JUSTIFICATIVA.

'"".

com a seguinte forma·

A"~:

JUSTIFICATIVA-

43

'l4..

,

A lllatérH~ se for objeto de df s c tp l me , deve
regulada em 1e r ordinária.

4-~

EMD'IDA M:OIFIC'ATIVA 00 DOSO XIX 00 AR'!'.

r=üII'~~
TU'ol.~U",~.~.o=---

~

DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIl;AQ.

<f"

h

CONSTITUINTE JOSe SANTANA DE VASCONCELLOS

\~

~: Hodlflque~se a redação do art. ~ que ficará

fÇ~"~

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

'

1Ul".U"'''~.~.t,

A proposta de ccerêncâa redacional do texto com

JUSTIFICATIVA'

PJ

ee mu a t a s outras tareftlS

Modifique-se para a seguinte a reaãção do inciso IV, do

arUgo-.,,,,
Orlglll.!

EMENDA lP01316-0

t

c e a s não e spe c a f Le a da s ,

..

qui rirem ne e tene t t deee brasileira, exigidas ecs

r,r----------

do

Trata-se Ln c fu s ave , d e texto meramente exempl1flcatlv:-,
que

Os brasileiros naturalizados. 05 que na forma da

EMENDA lP01315-1

Inc a sc e são previ,!

e.xplicl.ts nos dave r s c s titulos e capitulos

aDteprojeto de Constituição.

~

I -- ....------ ........ -- ....---- ....---- ...... __.. __
11

<;0
As normas contidas no art. ~9 e

"19

Emenda modificativa

4,/

art • ...z.o-;...__

.JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VJISC(NE.lOS
ro<lssJ\i) lE SISIDVITl;;;.;;""""·.. ,,·.. ·,,·..

e 141

ser
JUSTIFICATIVA

A proteção dada a gestante não pede e não deve VJX erJ
seu preJuízo. A forna ccec está rê:hgl.do o mciso no p,nteproJeto, em p::__I

-,

CONSTITUINTE JOSE SANTANA OE VASCONCELLOS

nedro lugar, irrpede a gestante de retonar suas ab.vidades no:orais ap5s o I
parto e a afastar-se do trabalho cx::m a'1tecedencia nuito lR:llor do que aq.ela preconizada, hoJe, pelos pI'Ó?nos rrêdíccs,
EtlENVA SUPRESSIVA VI: PARTE VO INCISO 1.110 § la, VO ARTJGO

A ressalva ;incluída na mtmda peIlTlite, nos casos 1lÉ::i1.-

cereeee rco::roondãVcJ.s, se prolongue, até fOr tlI3is teTpo, o afastaJrcnto,ras

garante ã gestante o direito de escolher o narento e o tenp:> de seu êÚas'"~
nento de acordo c:crn sua vontade, perrranecendo o POOer Públ:tconodevet' de
proteger a naterrüêaêe,

/I'{
Art. W-

'•••••••

33'

~.",

§OOOO-SlJl'R!>lIh"E

§

JUSTIFICATIVA

o trabaJho datéstico

do

...

..

"

'9 _ •

QF~".'-J

cr,a;"~~ â7J

nenor Já está regul&b no -caprt." do artigo

na

ned,f? en que se assegura ao trahllho dc:tn9stico disp::!Stivos previstos/

no

Art.::,:w--é seus mcisos, entre os gua.is está o

direito de receber o salár,io rní.nino, e 'Via refle>.a a proibição da gratuidade, ~ COtO, as J..ê=.-/
des em que se permite o tr~ do rrencr - mciso-JGer. XX III

r,r-----------/l;;UO/."""ICI~io,_--_ _- - -

~

o

EMENDA- SUPRESSIVA DO A R T . y

r

p.vuíglUl6o p1UmC..tlLO CI1WlC/lLl D. O/U,gCIIl da..ó cor..tJUbtu.çõl!.il .60e..tD..u• str,
no cnt.a.n.to. dc6.uWl. D. sua .(Jludénua. cOm exce.ção do .tJ1e.uo 1 À .6emellt.:r
co. doI. dC1ll!2M .ute..t.60h e ccee boa .tecn..u:.a. JW'.zct.tco• .t.e.g.uia..ttua., lambEm dc~~
.!ICII. D. mMéIua dc6.ouda. em lei. OJl.dul.lÍJt.ta

/lo
ART.

te ootra parte, a COnstituição dO'le apro;,d.ma]:-se ~ ttáx:1no da ~l.
dade Proibir q,Je nenores, am& que estranhos
família exerçam t:J:aha~ll
lhJ d::misUco é, no minino utópiCO. t neis carum do que se pcâe imaglT.ar/
o fato de rrencres afilhados e protegidos da família, espec1.a..lmente no JJ1terior, ~ s e cem une familia para estudar na cidade. Assim cem os
próprios nercres da fam!lia,rcallzaJll tarefas dcJtésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande nünero de ~e;iros.

SUPRIMA-SE

ê

JUSTIFICATIVA

A nOVD cOnst1tul.çào p r e e a aa ser, DO mill1mO, rcô!!11sta.
PropU{lnarpel.c codl.!1.caçào do D1.rel.to Internacional

é poe

inclusão de normas ece ee t e ave s aphcli :

A J.mpossib111dade de

VCl.S com eflclÍc1a é o grande eap ec z Lhc ,
De outra parte. o Artigo 109 prevê o 'prlDcipio da

uão

1ngerênc1a nos assuntos l.ntcrnos de cu t r c s estados.
Assl.lll o artl.go supr1.m1.do não deve pet"t:J,anece:r no

cexee c0n.!,

iM!NOA IrolFICATI\'A 00

r a t uc a en a L,

r.r----------

ARl'.

Trata-se de norma programât1ca e não de pr1ncíplos

_

ll.,~IJ"n"II;.~le,-

"".,------~J
~PFL"'''''--',
[J D:NSTITUINTE JOSE SANTtIW\ o:: VASO:N:El.lOS
. ~
_I

>tVIII-

EMENDA lP01322-4
tl\QdG:

1U

' Of •• ""Il:&1;U,_-;;;;;-

DO ART ...

~

A nova redação visa presexvar a isooania e o real.iGro da TJa:m.'l
eonstitucion!Ü.
11. 1.~ qlEI"do,.,se tem presente que o repouso SErnma1 nã: é

Público e li. Defensoria Públlca dos Terrltõr:í.os.

em dobro.
O realisro na nedidn em que a inpozição de condições cada "'e2./
nais onerosas ao ~egador acabarão por faz~ dirnin..ur o lli'nro.ro de a;:=e90S pela siJTçles razão de que os custos serão lnSUpOrtáveis.

JUSTIFICATIVA

a ocorrer durJ.nueão de Glprego, este sim um dos naiores direitos dos b..-as.!,

f{(( .... ~..:t--

Reserve-se ã leglslação ordlnãr,a fazê-lo se for o caso.

p3.go

Organizllr e manter o Poder Judiciário, o lhnl.stérlO

]I.

JOSE SANTANA OE VASCONCELLOS

gozo de 3D (..rinta) dias de férias anuais:

,

if··· .. ·

disponha sobre matêna onde haJa interfe~

rencia. de outras esferas de Governo.

(!l CONSTITUINTE

X>t~

""'

':ilf

III

f:.HENDA HODIFlCATlVA DO INCISO

JUSTIFICATIVA'

EJI'IENDA lP01318·6

.

&1USTI?ICA'l'I.VA

r.r

!lnI - estebelcer dtrett-tzes gerais de ordenação de seu territõrlo".

t inconveniente (Iue a Constltuição

Ccnstitulção não p::dc desconhecer a reahdade. Se lhe

leuos, dot; que 'Já t:tah3.lhami'lt'aS, prSnc:l.pa1lrente,

_

n1strat1va ao Distr1.to federal - Art.
sobre

3:1.,
I

'S(;
;;

y{

~

não csbe.â Unlão

dispo;

matéria contlda no lnclDO, no que dl%. respelto ao Dlstrito

l!

Gq

Federal.

ART. -<IV e ART.

~

te de lZn lado assegurar direitos, não p;:de a esse pretexto propiciar

pr!''''~
,
PFL

Na medida em que foi outorgada autonomia política e adci

r,r-----------UIlOfJUIl"IÇ'lio

13

n a XVII

Emenda Modificatw/I

RediJa-se o '\nciso

M-Il 00 1l.R'r."

I-

'trata o título.

5=1ttt , do arllg~ do seguinte

acaso

~3

EMENDA lP01323-2

~TUltnE

'"...,

'l'<lrrq:OU:::o é rrenos verdade que, ã Ccnstitu:1ção cc:rrpete dCÍlr....r I
prmclpios, cabendo à 1.l:li orcllnária a dcf:inicão de CCIlO serão aplic<i:}:;lS 1/
l.<u.E> plJ.nCípJ.os.

I p=-PFt=:J

EMENDA lP01327.5

" ...

CONSTITUINTE JOSE SANTANA OE:-:cV"'AS=C:::O:::NC::E'"'LL:::O:::S-----,

b~

AR'I'. ~ -. SUPRIMA-SE

A cnação da flgura nova do nandado de lJljLD'lção danão funções
leglSlahvas ao Poder Juàlcláno a pretexto de torpar apllcável nor
ma lnstl tuclonal é perlgoso e J.noportuno podendo haver lnterferen_cJ.as nocJ.vas.

~ E SEUS INCISOS

tJPFL"'i
~'~7{ii7J

(,0 \""...."".." ..
EMENDA SUPRESSIV/\ DO ART:

anua1r.o::'.t.e;

aportam ao ncrca:b de traba1h::l.

~_----;

JOSE' SANTANA DE VASCONCELLOS

Emenda supresslva

JustlÍJ.cativa:

daquelt!S~,

w:l.~

,1.,0/'.'.., , " ; i o -

--,

:2:"

Art. ~ ( Emenl3a mod"f"cat1.vl1 )

I

-

SUPRIMA-SE

/tA República Federat:1va do Bras11 é constl.tuida, sob o t'e

II

-

SUl'RIH....-S&

III

-

SUPRIMA-SE

&1me repreSentat1vo. pela u01iio inl315solúvc.l dos Estadoc e do I)i;
trl.[.o Federal. e tem como fJ,lnôamentos: rI
-

142

• Assembléia Nacional Constituinte

d1LSTIFICACAD:
to de que

texto prende-se ao

art. ~ do anteprojeto lhe é outorgado eut.cnono e

DO

da thião a c:a'lpetêncla de legislar e .instituir e jnp:lsto sobre a proprle:tade 1:er'r!
torlal nn:al (ITR), repassando aos Estados e aos Municipios _ ecce ·sugerido neste

((,9

A inclusão 0ist.n.to Federal no

fo!!.
p~

Anteprojeto -, a totalidade.do produto arrecadaao ccn o citado tr.ibuto.

COIllO entidade autõllobllf,! embora sem a denOnl1naçaO de

e.e de , o tn e't r r ec Federal deve, no miniClo por boa e êcnae e
CO_IC&lS1Iltlva. ser aenc acne dc como formador da

Z=tl.

Para que assim eeaa, torna-se necessãrac ~fudr do art. ~ os
inciso I e o § 29, transferfndo...os para. o texto do art. ~Õe, px ~ ,
têm-se que alterar as redzlçÕes dos arts. ~ e do inciso IX do art.. 281.

iit1ca, Ildt:llD16trat1VD. e f a.nan ce a r a ,
t~

Jurid.!-.

~.".,

Z~

Republlca r e e e e a-

E~fENTA

--

J7MENDA
lP01330-5
'"".,----------,
f'r:':"L""-l
(l
CONSTllU1NTE.JOSE SIWTIWA DE VASCO,"JCELlOS
_ J C..-r
_

AlisJ> .. a COlDlssiio de SobCran1.:l e dos na r e a e e s e Gar.HI:HIIl

_ Emenda supres sava aos Artigos
...M!re~

:9'15..<. )'{!f.

do Homem e da MlIlher Já haV18 se ap e r-e eb a d c deste fato e descrevae,

18 o BraS11 como" ••• uma Fe de r a ç

em seu are

â

o a nda s s o Ifive I

de

..

Estados - nJCtllbr06 e D1&t1'1to da Capltal " •

,

EMENDA J.JDDlFJCATlVA DD INC1SO

EMEND~1328-3
•

'~.,

._ _----,

CONSTITUINTE JOSE.. SANTANA DE VASCONCElLOS

'13

n

DO ART. 'i...4-

A saúde é bem imaterial ant ang Ive I por normas legais

lnC1SOS do Artigo ~ são pr mc Iprcs ger a a.s jã previstos

ar-ta gc , '3~

ffi~"'«1

.U.I1I""H.. ".~;.I1

Os
no

'3f.(t:.(

43

r....-

ART.

~';;7787

=--------

Justihcativa:

,.,,~"""',.,-------

_

I a VIII _

Emenda supr e s s tva do 1nc1S0 I do a r t , 29

IX - gr8t,1.Í,1.cação naeez ans

e r t , 29

]
1J

- Suprilnir

nJ

- renumerar
UI - renumerar

1\1

_ renumerar

V
VI

- renumerar
- renumerar

'3Y3

Art.

y" A saúde e dr r-e tc

t
de todos e dever do E!
tedc , assegurada a liberdade do exer-c Fc o
pro
t ts s t one t e de organizaçio dos serviços
priv:
dos.
í

.,.. outorga gcnéraca de da re r t o é a função da Const1tlJ.!

cãc ,

JUSTIFICACXO
ção 00

Emenda edr t tva ao a r t . y

Justificação

Quando se di spõe , na forma como estã na parte sup r r ;
nnda , cesut st acanente , se está vedando mclhorHls e conqua.s

A soberania popular se eonsoj tde através da constltu..!.
Este do ,
UfI'lI vez c r ra do o Estado,

e ele

que passa a

tas futuras

JUSTJFICAC~O.

-

o acr-êac unc de t xe claro não estar pr-otb t do o exerci
tio pr-ct ts s rcna t na ê re e de saüde; enquanto a sa Iide e dever
do
Estado, e faculdade da tn tc te t tve pr ive da

Se após a promulgat"áo da ccns e r eur câc houve r- pcs sãb i ,
11dade de ne fbo-r a r- a base de cãr curc da granf1caçào nat a i a
na, selá lJeCCSSanO raudar a Carta Magna. daí decorrendo 1n6

exercer

a s obe re me e a representação do c cnjunt c dos cidadãos. O co!!.
celta de Estado monopollZa a s ober-e me , A s oóe t-e ma ê a
qu~l.!.
dade que cerca o poder. e lhe dã legltimldade.

Ressalte-se que o texto ad t tadc li o do art. 56
en te pr-oae tc aprovado pela coen s s ão da Ordem Soclal. que fica
sun compa t tb tl tzedo CDl'! o anteprojeto em foco.

meros problemas.

A relação do Estado COm os seus c tdedâos é de • subcr
dtne câc , Não podem ex ts t.vr duas scber en ras , a do Estado e a d;
seu povo. ao mesmo t enpo ,

EMENDA lP01331-3
,

'"".

_

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCEllOS

= - - - - - - - HI.u,~l<o... h'.~..u ' u b _ -

Quando rs t c ocorre sobrev{mum e at e do latente de úuerra Civl1. O que. por certo não ê de seaãve'l ,
-

f:J

CDM155AO DE 51SlEMATlZACAO

A ncr-na supr-umda co l rdre frontalmente com a dlSpt<S.!.
tão do art. ~ do ant eps-oje t c ,

EMENDA

SUPRE").A DO APT

)"

t:J p;~"".~ EMENDA lP01335-6 ._,
~ ~O"'I"O"7~'
67 (!J CONSTllUINTE JOSE SAHTI'.NP. OC VASCOtlCELlOS
_J ~

'~61 J

3°

~.

~

- SUpr1mJ.r

Os e r e a aos que compõem o an t ep r c j c t e d a z em , cada \Im
t

°

rr=;:;~"'~

- segurança contra o desemprego mediante:
a) Fundo de garantia de participacão indivldual;
b) Indennação do tempo de serviço, proporcional e progressiva,
complementar ao Fundo de garantla do Patnmônio md rvtdue l ,
em caso de dispensa sem justa causa;
c) Seguro - desemprego, em caso de desemprego involutãrio

Justlfu:açâo

seu tempo. exatamente

0J

EMENDA MOOIFlCATlVA
Emenda ao art~3K itens I, IJ, IJI. <"'13
~:~~~:aos itens I, JI, e r rr , do art.~a s egumt e r.!

'f"
ART.

-;

do
a!

que prevê o artigo s u p r a.tc r d c que,

a r t c , é desnecessário. e c c nf La t a com o pr1ncíp1o da

de!.

JUSTIFICATIVA:
-13
O art.~nos r t.ens I, 11 e 111 procura outorgar ao
trabalhador a segurança de emprego, a tr-e nqu i t rde de contra o desern
prego, oferecendo e t te rna t tva s que na verdade têm um iimce
obje
tivo: a segurança do emprego, a relação estãvel de t r-aba Lho,
de
Por cce s tâc da ms t r tut câc do Fundo de garantlil
t enpo de serviço pr-eocupou-se com a equtve t ênc ra deste ms t tut c com
O da lndenização e o da estabi11dade aos Ta anos de casa. A pre
sente emenda atende esta velha relVindlcação. Por outro lado,
ã
e s te m l tee de no emprego sob a forma de prolblçã'o de r-es c rsâo , reve
Iou-s e duplamente mccnven tent eeerrte r l~} pe Ia dtmmu rcâc de
pô
der de gestão do empregador e 29) pelo abuso do emprego pelo trabã
lha dor.
reciproca
Tudo -ist.o cr-iando um clima de hostilidade
entre patrão e empregado, tom inúmeras reclamações trabalhlStas.
A presente emenda:
19) real1za o objetivo da estabillZacâo da
relacio
de trabalho, da segurança contra o desemprego;
29) concilia a segurança co cmpllflú, li fundo dE: gàran
tla e o seguro desemprego,
39) acelta li divergência entre empregado e empregador;
4Q) afasta li convivência
forçada - que acaba õdlosa~
de emprego mantido artificialmente pela prolblcâo da resclSão,
59) estipula a seleção democrãtica e valorfza
bons empregados;

represe!!.

c a t rv s d ade con t a da no art. 29 n9 V
o Estado é o representante dos e Ldad âe s , não seu

lnstr=.

mento ou seu t:Icdldor.

í

I

EMENDA lP01332·1
§ 19/49 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 59

• CONSTIlUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELlO"'S

- O 1Jr{osto de que trata o itan VI não incidirá sccre ~

______J ['õ2J~;~

quenas glebas rurais, 00$ tenros defJ.1U.dos em lei.

-fi:!:.-

Art..

'U10'J.. n"'~~tto

~

Cotlpete aos Estados e ao Dist:d.to Federal insb.tw.r im
p:>Stos sobre:
-

EHE"DA SUPRESSIVA 00

7 - SI..lPRIW1.-SE

na

1/0:

IV_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 _

ART.

.

ao Distrito Federal o prcx}<lto

da arreeadacâo do :1np:J:sto da Uruão sobre renda e ~

vento d~ quaisquer natureza, ux:idente na fonte &bre
:rendiIrentos pagos. a gualguer titulo, P='J:' eles, suas
autarqü.ias e pelas fLmdaçÕes que instituir ou mantiver

l:Jcna:t::Oopnrlutoàa~~.l.Ilp:):S'fDs :Dre

aI

propriedade terr!tor.ia1 l:Ura1..

.1.
'l.~(,

Art."2a.t.- .....•.......•..•...••.•.....•.•••..•..•.••••.•••••
7-

.

n - clnguenta p:n- cento do prcduto da arrecadação

dos

inp:lstos sobre a propriedade territorial nu:al, relativanente aos 1m5veis neles sJ.tuados, e sobre a
propriedade de veiculos autatot:ores licenciados

seus territén.os.

INCISO VIII DO ART.

_

~~

"l1~E

ART

2,11-

..

suprlrna~se

ART.0

z:r5

2lK(- Pertence aos :Estados e

;J.rr-

VIII -

§ 29 - S!JPR.IMA-sE
Art..

-'

E r · : · •..· p L
~,

suprima-se

2-1~

JUSTlFICACf{O

se~ ~~~:~:~a d~o~~:~~n~~s

6P} oferece ao trabalhador um reglme ml1c.to, melhor
mais vantaJoso que:
a) o antigo reglme da indenização e est2lbl11dade e
b) o atual sistema do simples fundo de garanta;

~~~~I:;~~r~~s;~~~~S~c

fato de
n:
I!
rio e do Hlnlstérl.() público - Art. lD, VI - e artIgo 8B da
COl:l1!,
são da OrganIzação dos Poderes e Sl~tema de ~over,!o. não
enco~
trou entre os Senhores Constituintes aprovaçao unanime e M<lJorqa
ria
I
Com efeIto, e,bora proposta na Subcomissão da
Polftlcil
Agrícola e Fundiária e da Reforma A9rãri~, a institUição de
urnil
Justiça agrária for natêrla vencida, optando 05 membros da
Sub
comissão pela Instltul!;:âo de Varas A!Jrãrlas na JustIça Federal.-

79) reahza os objetivos das propostas
constitucio
nais, consolldando-as numa solução que abarca as vantagens dos
'Z
slStemas. sem os seus lncovenientes.
Ademais a progressividade da lndeniza.c:ão tornando ~ a
mais pesada não sõ pelo nümero de anos de serVlço mas pelo rOdlce
de agravamento do seu võlor - conforme conta com 01. com 05 ou com
10 anos, acaba por constitUlr um õnus para impedlr a despedlda ou
uma vahosa compensação se ela se efetwar ..
ludo isto a I:lar do Fundo de garantia de Patnmõnio IE.
dlvldual.

Ve sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde
RelatóriO Preliminar do Constituinte Severo Gomes - Art. 35
propugnava pela criação de ItVaras Especiais para dirimir conflitoS
fundiários"

Esta proposta. com pequena modlfic~çã~. fOI a prepond!
rante nO anteprojeto fInal aprovado peJa Cornlssao da Ordem
E.:on~
mici! - Art.
~

"1

fia verdade a Justiça agrâria teria dOIS
fundamentos
O primclro seria o de confirmar a autonomia do dIrei
'o i>ari>~I(O Como rano do dlf(.ltto.
C s(..9.. r,do, Viabilizar sua
apl..!.
lA justiça agrária prevista no InCISO VIII >do Art.11t
'1.cm sua competêncli;l defInida no Art. ~
2... .1'1
Esta CO\llpetencía, no entaflto, por mais paradoxal
que
pareça, não ê a do Vireita Agrãrlo
ASSim n~o compete ã Justiça
agrária, segundo o anteproJeto, julgar questoes relativas aos d.!.
reitos e obTlgações relativas aos bens ImóveiS ruraiS e os
indl
vrduos que 0$ exploram erp suas diversas formas.

ÉMENDA lP01336-4

r

prillc.lpals

~.

A tr1butação de inc:i.denciq. sobre OS :1nÕ'J'e.l.S J:UI'ais está diret.aJrentê .l;!
gada

ao

resultado

cadastral apuradC) através do c:adas1:.r'amento mantido pelo J:NCAA,na

ClOtdição de Orgão da Adnunistração Federal.

Este tributo. tradicJ.cna1mente Já é lançado, cobrado e repassado t:e1o
citado Instituto aos Munic.ípios, satl necessidade da interf"erencia dos Estados.
Passando estas at:r:iliUJ.';Ões pa:ra o::npetência dos Estados o:::o.rrerã., :fatalmente, ma desorgaruzação no Sistema Uac.1C%1al de cadastro Rural, dando ~ ,
1nc:lusive, para o surgimento de nova obngaçâo c:ada$tral sem fins exclusivarrente
tr:ibut.ã:J:ios e de fonna. cliferenciad.a, dependendo dos critérios que cada Estado veIlha adotar.

Matais, o atual Sistena: Nacional de Cadastro Rural tan p::issibilitaão
o corre\:rl conhecJ..'Tento da estrutura agrária e funlhãna brasJ.leua, pernu.tlnão a
efetiva atuação da GcII'erno nas áreas que estão exig:i.r.oo, ae ionro:l. l'raJ.5 urgente, a
~oxna Agrária e a distt:l1lllnacão flD1diária.
~

presente erenda obJetiva penro..tir que o:rlbnue cato atnbuição

da

caç~õ:

Ao elaborar a nova ConstituIção. de outra parte,
leve
o legislador buscar soluções cstruturafs, deil(tlndo para a leIO!,
dlnárla a abordagem de problemas conJun1.urais
A Reforma Agrãrla, a dlsc.riminação e titulaçio de
ras, por exemplo, s50 problema~ conjunturais. Desaparecerão
correr do tempo, de forma ate natural.

ter
com

(7

Assinada criação da Justiça agrária atê seu efetiVO fun
ciollanento, muitas das questões por ela abarc:adas estar~am super!
das e aquelas que efetivamente eXIgem pronta ma1uf:~taçao
cont.!.
nU<lr,am a ser processadas e julga:das pela Justiça Ja eXIstente
O mais efetivo, portanto, fi a lmplli1ntação das varas a9r2rias, no numero que se fizer necessário e ~a forma em que !Ol
s.!;!.
gerida no anteprojeto aprovado pela Cómlssao da Ordem Economlca.

e

Cll'lSTlTUINTE JOSE SANTANJ\ OC VI\S!ThCaLOS

(!J ro.nssMJ t€ SlSTEJ-iJlT;;~~··,Uh/.U•••MlI.h

,

.

5~:>
Emenda supressiva do inciso III do § 19 do a r t r

33S
Art.

:;:r

§1Q

1-------------1 I ----~----- .. -

UI .. Suprima

IV

~se

------------

V -------------VI ------------

Assembléia Nacional Constituinte

Estranho venha a Assenrhlela Naclonal tons trtumte ret u-ar, se e-n-oveda a nor-ee ccnt.tda no ànteprcaeto, a representet.rvtceõe da Câlrara e do I
Senado, das Assemblêlas Leaislat.ives e das Cânaras de Vereadores, CO'110 /
se sõ ela e mau nenhum outro õrgào le!)lSlatlVo após ela, twesse le~ptl
mdade para ser representante do povo bresrleu-c
A viqorar a proposta ê necessâr-rc que se altere o art. l!l do AnteproJe
to, prevendo-se, então, a forma "sem-reoresentatrva" de governo pelos 7
ctdecâcs eteucres com o dos seus recresentantes
A l'eda;. ão que f(n adotada e ol"1ginal'lil da COI\\1ssão di!. Sooerama e dosl
üu-ettcs e Garantias do Homem e da Mulher- mobs tante este fato, a Co-li
rnssão da Organlza::ão do Estado, a quem coapetu-ta a enãt rse da eetêrre,
pelo seu Anteprcaetc aprovado, adota a reerese-rta crvtdede e ej tmne qual
quer ocss ibrl tdeoe de ut.t'l rzea âo do reqree "Sem-re'iresent.s t tvo"
Asslm a emenda proposta vise comoatibt l rzar- o recune consagrad') com I
as demars normas prevtsues para o seu funclonahtentõ e epl rce; âc,

JUSTIFICATIVA

o presente

mc t s c corresponde a

p01S a renda da e t iv rdade agrTcola Já

e

uma
b r t r r bu t a çji o ,
t r rb ut.a da pelo Imposto de

dr spe s t o no art z.~JII.

Renda; Segundo

Trata-se de impc s t c sobre o mesmo fato gerador,
o
que tecnicamente não
correto. Por outro lado. o produto agrlco
lar componente es senc te j da despesa de todo c i de dão , Já
suport;
a ma t ot- carga f ma'l do mundo.

",q

e

Emenda mcdrf tce t iva do a r t , f l
Art.~ - são c rde dê'cs br-a s ite tr-os

13.. _

I

EMENDA lP01337-2

f:
VASClN:ELLOS
ti cocssao ~ Sr$TEHATl~"P~'"101.u"oW'''JO

a) ------

_

b) -----

_

c)

_

lll'ISTITUINTE "'SE SIlNTANA OC

1I --------------------

"""'"""'..."-:3-=1::0
0,------------,
EMENDA MODIFICATIVA

DO

S3°. art

r

EMENDA lP01345-3

(D- COOSTITUINIE JOSE SPNTIINA OC ~~LOS

_

JUSTIFICATIVA

o verbo "pertencer" esta mal apj vce dc ,
podem e não devem "pe r t ec e r" a nlnguem e a nada.

expl~

Suprima-se a expressão 11 bem como os mõdulos de
T<lção da terra" , ficando. assim. com a seguinte redação

Pessoas

e têm d i re

tt os e deveres

As s tm,

e

o melhor

não

EMENDA SUPRESSIVA

113

Pessoas são suae i t e s de dr r-e t tc e como tal

8
"Art.~
31
•••••••••••••••••

Supl"lma-se o

possuem

mctsc IV.do artlg~
I -~
11 JII IV -SUpr1Mlr

.

4

rve , ~

EMENDA lP01342-9
lll'ISTlTUINTE JOSE 5"""NA OC VASClN:ELLOS
'------C.-_..:c..:.:c~=-=-"-====___

f:

JUST I F I CATI VA

tJ'-===-===='-C(P.tI~ DE SIST8J,ll.TI~~~ol'~w ... ,O'.u.tOW" ..

Trata-se de um d es po s r t r vo s rmpLesme->
te programátIco. que não envolve matéria constitucional.

.:J

PJ-";:~"" - J

.

.

Justlflcação:

~__~____' Q!!"~;--;;;;J

o

.

exp r e s s e t- afumatlv:!.

mente o d'tre t t c ,

§}l? ~ fi. lei definirá as zonas prIoritária!. para reforma agrária e os parâmetros de conceituação de propriedade Improdut

e 143

A tmcratwe popular de enendaji ücnst rtuicâc confhta com o resune represen-

ta two,

z:'/-

EMENDA MODIFICATIVA ã letra "b",Joclso

I

art7

do

Z1'-

,r.r

U..

b)

Nova redação

a rt7'

P-PF~··-

J fITõi; 07/ 8i.

é cb rr qe ré r t c o alistamento e f a cul r e r r vo o voto dos maiores de

__,

OO"I1"IC.~lo

de ac s t c anos. dos analfabetos, dos

r . r - - - - - - - - - - , u T o / . " I 1..'e.~ip

maiores de setenta anos e

EMENDA SUPRESIVA DO ARt.YE INCISOS

dos de f re ren t e s físicos

se
AP'T.~

EMENDA SUPRESSIVA
JUSTIFICATIVA

scprtee-se o Inciso 111, e S 30. do

'Z-'13
artig~

o "caput" do artigo trata dos dJ..reitos. •
Ora, não cen nuito senUdo oorigar alg-o.lt3n a exercer aareatc
o~rJ.9atoneCade deve cingir-se aos deveres.

De outra forma. InstItUir-se doIS IttI?OStos sobre uma mesma

Este artlgo é

tI

COOSnTUINTE.})SE SANTllNA

~

.",•.

.

Os mc aec s , por sua vez, se encontram contemplados
nos
títplos e e ap Lt u j e s , de forma até ma li; p r e e r s a , embora me
nos poética.
. A matéria, de outra parte, fOI ex t r a Ide do Ant e p r c j e t n a
provado na Comissão da Soberania e .do s r r err c s e aa rao i Ie s do H:
.mem e da Mulher, mur t c embora seja muito maiS afet~ ao JlnteproJe:
to da Cõmlssão da OrganIZação do Estado •• cujo AnteprOjeto aprovado foi relatado pelo Senador José Richa.
Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma I~
na r acéve l sob o ponto de vista j u r Fdre evlcqa l , portanto, l ne xpl L,
e ãve t a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido

') I'''':::.''''~

VASCCN:ELtOS

..

_

C'-'-I.

_,

....

, ,.""'''" - - - - - - - - - - ,
21 !LV 2-5
21;,

ARJS.,?<;;:~

EMENDA stJPIlESSlVADOS

m.,""ISCS E PAIlAGAAro

yi

~DA lPOl~4J-O__. ,.,..

Z:; Art.j<;SUPRJ>lI\-SE
'l.1f Art~ SUP1UM.'t.-sE

z.s Art:/~

7-')1-

_ Suprima-se do_parágrafo 2Q, do artlgo~s expr-e s sêe s "por
pr tnc tp tc", "ter-âc ce r-et e r pessoal" e "a dmtm s t re câo
trlbutã
rne , !:.speclalmente para ccnr e r n- ef e t tvemente a esse.s objetlVos7
podera tüent rf tc a r re spe t t.e dos os d r r-ert os me rc rdue s e nos ter
mos da lei. o patrlmÔnlo. os rendimentos e as atividades econõnT
CllS do ccntr-rbut nte v,
-

I II _

í

c~

econjimr

-

5l.JPRIW\-SE

I'V -

SUP1IDFi-SE

V-

SUPRllIA-SE

VI -

SUPRIM.l>-SE

art.

.)()SE

5IW11\NA

>'I
Ao deílnir il competêncJ.a da UnJ.ão, o art.'4.t e seus J.nCl
sos 1 a 111, pr-evim de melhor forma e observada a boa te.cn.lC:a
J!
ríd1co -leglslativa.a matérla prevlsta no art.~ ~

J~.

VASC!NE...1.OS

~
EMENDA

JUSTIFICATIVA

SUPRIMA-SE

cerca o p:::der.
A relação do Estado can seus cidadãos ê de su1::OrdJ..'lêIção N5:.":l p:ilêl h.JV]
uas ~anias, a do Estado e a de seu fOVO, ao nesno \:etp:), UiTa sobre p"'IJa'ldo, ou
tando sobrcp'..lJar a outra.
Q.1dJ'.do isto coorre existe a Guerra CJ.vil o que, J7.'r ecrLo, não é de-

..".
[;€

....

&i0v;J

5U~~';lV;""""'''"''··

I

Ii

Suprimam-se o art.igo~rã9rafO incisos, mantendo-se como artiSo ' ~
da Seção VI, o artigo ~ e transformando-se o § 29, do artigo ~ ,
í1
em artigo autônomo com : seguinte redação
-11$""
"Art. 11~ As Comissões Parlamentares de InquérJ.to, que gozem
de
poderes de investigação próprios das autoridades )udJ.c1.árl-a\:>,
se.t:ão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
conJunto ou sepradamente, para apuração de fato deterrunado e
por
prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus membros, sen
do suas conclusões encanl1.nhadas ao Ministério Público para fins
de

7" -

Procedimentos das Com1.ssões do Congresso, ou de qualquer
de
suas Casas, devem ser regulados em Regimento Interno, salvo
quanto
às de Inquérito que devem ter suporte constitucJ.onal.

De outra parte. o art. ~declara que o Congresso lleClO
nal tem a competência excluslva para "resolver u matérJ.as
reint:
vas a tratados, conventões e acordos lnternacJ.cn'als. bem como
autorJ.zar ações béllcas c de paz.

As nOrmêls suprJJr.ldas, colidl<Jm frD:ltalIrcnlc con a dJ.SIXl<"lÇ'iio c1J .lt
~do

ante ro ctn.

EMENDA lP01344-5

tJ

t.,'

EMENDA
•

U~91348-~_

••••_,

_

CDNSTlTUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

~4

"",.-_.---'--

J

CGlSTITUlNTE oXISE SANTANA DE VASC:O!'ULLOS

R -FfL""'''-

P;;~""':=J

5V.~07J

EHENDA AO ART.

13
À ItEM

Xl J1:

C
Modifique-se a redaçiio do ineiso para o seguinte:
XIII _ Partic1paçio nos lucro", facultada a concessão da

El<ENOA MODIFICATIVA 00 § Dmo DO ART yYl"
Art •.>'1'

-

1~

quota-parte dos lucros em subscrlção de ações ou
quotas socials pelo empregado, conforme deflnido

/I o

CID

.

lei.

JÔSTIFICACÀO'

§ Onlco - Todo poder emana do povo e em seu nome fi exercldo.
o texto de anteprojeto não retrata, com a deVlda precisão

promover a responsabJ.lidad~ civ;i.l ou criminal dps infratores,
for o caso".
JUSTIFICACÃO'

SUPRIMA-SE_

100

;.a-:

EMENDA lP01340-2

~o ART.~:'''·Io-- - . - - - - - - - - -

r

AR~-

o Estado, ma vez instituído, é a única expressão de ~an ...a p:lpU1c:rr
O c:onceJ.to de Estado nonop:>liza a so1Y'...ra.'1ia. SOberania é a quahdadc

12 _Por derradelro, a parte flUal, iI ser_supnmida. peTl711
te a criaçao de um cadastro indlVldual do cldadao. ferlndo~o eiii
sua privacidade e 1 iberdade.

i: CCl'STllUINTE

EMtNIM SUPRESSIVA

§ Oruoo- SUPRIl{ll,,-SE

O precelto contldo no § 2 0 • do ártigo ~
como
consta do Anteprojeto, aplicará o lmposto ao cldadão de
forma
pessoal e dlferenclada, podendo asslm, livremente. escolher
forma de tnbutã-lo, omltlndo que a lel deva ser norma geral.
Ademals, fere o pnncíplo da isonomli1 acelto neste an
teproJeto, conforme se constata a letra "a", do H1C1SO JI1,
dõ

r p;~""
l:o]_;'~71 B7

SUPRmA.-SE
SUPR.mJl.-SE

2-" Art/

zS-=r-

_

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

SUPIUW\-sE

nr _

dacã~~Õs as supressões sugeridas. o parágrafO terá a seguinte r!

JUSTIFICATIVA

ep e e s t ave ,

ü

Ef!1ENDA lP01343-7

"os tnpos tcs serão graduados segundo a ce paci da de
do cont r tbur nte",

r

d ema as

s~

toro submerendc-c a um ver-dederro confisco.

Emenda ModlflcatlVa

-

do poder ao povo.

ao voto, una vez que não se .1rp;de o voto em branco, ê,g
ve ser pe.mu.tJ.da a abstenção, direito este ccnsagredc até reesrc para os Se-II
nhores Constitwntes, que n40 são obrigados a votar as diferentes I'iltérias.

opera

eêe, tal como a circulação de mercadonas, causarâ um estrangulamento do

SUPRIMA-SE

O § únlco do arco 19 Já é taxativo quanto â subordlnacão

t\1aIJ,to

A Institulçâo do Imposto de "vendas a varejo de mercadorias" cot r
de com o dr spcsrtlvo contido no art ~ste AnteprOjeto
-

-

JUstIFICATIVA

Mnite-se a, quando rruito, a obrigatoriedade do alhta:re."1lo, I
P:)J..5 dela decorrerão diversas conseguêncJ.as tais cerro, niÍI!ero de parlatn:=lta-II
res nas dJ.ferentes esferas legislativas, etc •

Justificativa.

INCISOS

~

o Art.

JUSTlFICAC.l\O -

consagra o reglme representatlVo.
A e.);pressâo "com e.le {o< o povo} e eyercldo" lim1ta e., mesmo 1mpede, a
representatlvldade
Ao consagrar a represelltatlVidade não se estã retlrando do povo o poder poHtico, mas se estã fortalecendo os õrgãos que.. atua'll por delega; ão
da coletlVldade e por ela escolhidos

o lnstltuto da plIrticlpaçào nos lucros, que dlfere da
ção na proprledade da empresa.

partlclp.!

(9

Sallente-Se que o texto apresenta a partlclpação como fcE.
ma alternatlva: nos lucros ou nas ações. e cJ.rcunscreve apart.!.
cJ.pacão a um único t1pO de sociedade. a sociedade anônima. única
que tem o capltal dlVidldo em ações ..

144
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t

verdade que a particlpação nos lucros pode ser paga

IX - o consumo
a) ••••••• #••• #••••• #•••••••

1ll!.)

da an t e 5ubsc:r1tão de ações, mas não {Dl 15tO que se colocou

no

texto.
A presente ee e nãa apresenta as

19) as eepre se s ,

s e g u a n t e s vantagens

torna n part.iC1paçào nos lucros ex
ane ãus ave as

t

ens rvc a

CD

ações.
29) - distingue o lucro da prbpr1edade. do:u
diu:1ntos;
39)

_0

o) O as teoo proverl. o oini",!! ~noJ.siJens~ vel ao consume esc ...nl..~<d coe t.IbS.ll .. .l-

todas \

que não são de capltald)VldJoo

inst1tutos
-

I
I

Et1t:NDA SUBS1ITUTIVA

15ft

a partlclpação na propriedade se faz pela SUbllcri-

ção do capital social, a a.nd a que com cap1tal advlndo da

Art;{(::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::

cipaçio nos lucros.
o texto 1lI0dlf1cado colide, na parte que determlna

t a r a n t elll

parti

Conslderati"os a-Jscc , prl.nc.l.paltlente elll se tXdldOOO
elo Carta Hatjna,deixElrros oe exigir as pr-ovas necesaãi xea. cue s.=,
ridm fornecãcas através do Or9110 coepe tent.eçpara II n~ll CIJIJ<-ci.-

qúe:

~af>

propriedade p r ava da , citando-se e epe e Lf a e eme n t e

li

JUSTIFlCAllV/\

Dê-se ao item &. 00 art.~ seçumt.e reda~g,o:

part.!:.

c:ipação aCl0nária. com todos os dlSPO$1tivos do anteprojeto

ros , rresce que I->r.oveCl& SUe.. ir.::"'...tot....r.~
de a~ulsitl.va, atenoencc pa ru E::::.SI.. t.1 t::.=.
to o uâspcst;o no art~,inc~slJ r , <.1..11_
neas E., .s. e .&.
11.2..

I

art.. 29 do texto aprovado pela Comiss~o da Ordem Econômica e
in.ciso Xll1 do a-rt. ~ do Anteprojeto em z oce ,

aqlJ.is~t l ... O" r-J~!.!!:(. .(.'U;'Hl<~·

do ast.eoo para sua I!lo.nutençiIo.!

1:1.) .## ••••• #•••••••••••••••••••••••••••••

b) Ct.IJIJulsúri"I,lenr.e aos 65 encs

'r<r'p'r"L'''~
=---- _ J

Em se ccnsanerancc a apcserrtaoor í.e como um Prêmio

r.r----------'U'G/JUSf""'.;b'-

~. o

Art

servJ.r-~e

prol c!d Naç<lo,peroe aquele o seu valor,lJor nãc pccer

---;

HtEtIlDA SUBSTllUTlVA

us.!!

SCl

coe»,

Q

'}S(,

red::l:çtic do item.!, do artigo ~2.Pé.le.

3S(,

seguinte:
Art.

1~C;7

Sala de fr:r:.stesJr:m 01 de JulhO ue

§ 52. coma seguinte redação,

Sublltitua-se

"pr(:m~~

fruí.oo , na maacr-í.a dos cesus , pela Icece avançada CiOS

I

Q

dedIcflç::io do t.racemacoe cur ante a eraacr parte cc sua vl.du.eli'

:n.8

\.1"-

('l
I IOC"'''''-]
'--rC:OOl<'ló"""n.ú;;I"I,;;1E""fü",;p'IT"nll",[TI'AIT'"""<~S""---------~rrm.i~Lu
('l
"'·"""·"'''''''''''~'---I J=rj'''V
LOmSSnO Dl:. SlSL:;.!lhdZJ>ÇAU
~J -Tr---'

acuoc ,

(I ..

JUSTlFlCAT 1 VA

IfMENDA lP01349-6 ",,·---------,1
[J CONSTITUINTE JDSl::SANTANA DE VASCONCELLOS
_

Acresça-se ao art1go

:'1..1• .11.1...0 ...

EMENDA lP01355-1

1\2.

EJ.EMlt\ ADlTlVA

da Dpi.."

I

~

••• _••••• _•••••••••••••••••• ##### •••••••••
• •••••••••••••••••• #.#.# •••••••• ###.# •••••

r:.:(.H:'Tll U~h TG tl!Ir'r.H.Li n ......:::5

~~~

.

§§ 12 a 4'2 - ••••••

#. #
#•••••• #
§ 5'2 - Lei Federal estabelecerá requisi tos mínimos para repasse de verba
pública para que as instituições de ensino sejan reconhecidas pe
10 padrão de quaHdade e ccnsroeraoes de utilldade púbhca e edc
cacional 11
-

encs ce trâoe.lno paru o h!!,
filem.
b) com vinte e cmeo anos pc::la a mulher.

8) com trinta

EMENDA lP01352-6

t:=C.(J:~ rlrpl Tf:bt
('l

~) gr__'''''''_]

..".,
"6' [fi

-

......"'''"''''''...".'''"------)

'-r"ao-...c

-

1:-;--'7"]

CO•.rSStlO O:=. SJ.SldlklJ.Ú.\ihU

lJJl,LJI

JUSllFICA.llVA

ui

o SUlls'titu'tivo 60

Que seja criada. por lei. a possibilidade de que instituições par
Ucolares de ensino reconhecidas pelo seu padrão de qual1cade. sej;::;n cons.ide
obte-;;
ção-de recursos públIcos A legIslação deverá estabelecer.
a) Os requisitos mínimosexigidos para seu reconhecimento como en
t1dade desta natureza;
b) A forma pela qual este reconhecimento serâ felto.
c) Os mecanísmcs de ecorcemcrentc que assegurem a
permanência
dos req.JIsltos de qualidades exIgidos.
Em princIpio. esta função deverá estar sob a responsabilidade da
Conselho Federal da aoocecao, reroreuiaoo no sentido proposto pela rontssüo,
As JnsUluiçp!'r p.. l tlrl., .. r-e recccee, rpctc p~!Jhc... lI", iúI~d lndi
cacwoacJma devem ter SU<l5 ativldades sujeitas ti controle social efetivo
O crédito educativo deve ser <lfIllliado e o sistema de bolsas d~ e~
tudo expandido. segt.rldo critérios a serem estabelecidos pelo Conselhos F"ed!.
ra1 e Estadual' de Educação.
O repasse de verba pública para manutenção de ensino
particular
deve estar adstrito a instituições que. pelo seu padrão de qualidade,
sejam
çonslrlerados de utilidade pública educacional.

Relator.n~o altera cs Oi.5"'L\S~t..lVOS
na atuol constituiçno,confirmando 06Stü. nane.rre o l.tefn UI de
art.10l. assim como o seu pará[jrnfc.o Lnico.de~)\ê1notJ ce e tenuer
ao clan.or de milhões de brBsileiros,ql"e esperam (J pr&rlio pelo
seu t:rabalho.
neet.e forma, em se considerando a apcsent.eccr-Ia, como
um prêmio à ceríacação 00 trCl;onIhoc!or em prol Coa Naçl;(), curente
e maior parte de sve vida, perde a~uelE: o seu v&lor, por ntc.
poder ser usufruido, na maioria dos casos. (-ela ãoece evença-.
oa aos 'I preefacos n.

EMENDA SUbSTITUTiVA

redes CO:lIO entidades de utilldade publica ecacectooaí , para efeHo de

t11S

Substitua-se B 1"edaçli:o do item

I. 00

art.~la

seguinte:

Art.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Multo menos se poderia cogitar en falar em preJY!zo
para os cofres púolicos por causa CiOS proventos pagos ao &PO_
sentado. visto qUE homens e Illulheres, dl.lrcnte 30 c 2S anos ree
pect.ãvenente, contribuiral!; pata a uruão, com tr&oalho. lmjJost;
de Renda .. contriouiç6es P.revioenci.irias e tantos outrLs.
Confirmando a' validaoe de noss6 prlJposta, a legisl.§.
Çno prevldenc!áriéo,. já teconhece a necessioé.oe de aposentsCóoria com 30 anos assegurando eO;t; do Salário-Benef Scio para CJuem
possui aquele tempo de serviço e um ecr~6t:itlo oe 3i. pard Catlá
ano de at:IVioace acima de 3D, até o Illâxino de. lSAh o 41.le ti s9.
oerba"'E1ote injusto.

1 .. oe cní.s terços, no mínIlllOJ d...s mel:<"bras oa CSmera c:os Oel--lt'laoc.s (lU cO ~!.

m.do rede::ral.

.:;UST.ifiCI'1T I VA
Desde

o AnteprOJeto no parágrafl>

q~e

Ugo l exige o quorum de 21"J ps.rã s. aprovaçto

Ern(.nd~ 11 C~UIÇõ10.

C~

~e

00

ll'c~r"o

PlotJ0sta

Õ.!.
toe

!:rale. das SessGes)lS.m CrI OE julho de 19B7

nl!o vemos porGue n'::io exi!:lirncs o nesn:o,

quando d .... aprcsentaçl:o d<.1 proposta.

EMENDA lP01350-0

(!J

ÇlítErH1blL.. k

l!J

LlJ"ll~~kD

Sala [las

r '1"'17;_1

CO~!:rnlUl'~F\

aLE

lk Sb':I~l~~~;~:·;~/ ..

CONSTlTUlNIE N;,pnlAL.l I.LVi::5

s7::'s~és.em OI Coe julho C~ 1~67
MrH1ALl I.t.Vr..!,)

'm..'ula

DS-SE: c:CI item

E. ao

2"/1nclsc> 1 uo

d:rt. ~.

Q

~I;iol.irlt.e 1.,!:.

o&ç11o:

EMENDA SUi3STIlUTlVf,

•

EUENDA SUBSTllUTlVA

2-":)-

Art·7·········· 4•••••••••••••••• #.# ••••• #••••• #••

1 - o n.dstalllentc
&)

l:

D~-st:

11')

Art~
'b;j

Substitua-se no item X, 00 a:rt#' ·I~a e)tprcssECl •••••
n sendo a hora notulna oe 450 tlIinutos~~r'

Art~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

o vtlL<J:

"

•••••••• #4•••••••••••••• #. ' •••• ' •• #•• #.##

dU iteM c tiu art. \.P:'
~i..I s~~l"ln\.to: rBo..:::tL:
:-:

lIos

fl' .. ~ort:s

<.lt.. c.!l:z.(;J.tc l::.nus,

e

f.!

a) •••••••••••••••• #•••• ##•••••••••••••••

..

o ~'" \Jrcl.. r sc.lvl.l pura u&
os IlliÜc.res o;,e setenta ",n~s c
tes f.!SiclJs.

c~~

11<.!H.-

cehl,.it.n,

c) VolunlõJrienl1;.nte. at!ú& 3& l trint.d) "'-111.>S
ele SE1Vi~o ~.Lr~ (I hCrr.l;llJ). lo:t;~
(volt/t.e.!:
cJ.ncw) tonú!:> .....lcl II !íoJlllt.l#

JU~TlFiCfliIVA

C"'lS~E.

on...tjfu.. r:.t.\.~.
c..u~

Acharr.os pOr Der.> mcdJ.f icar a exprel>l>l::!o en.pre!:,hda, pur
ndo qUf':rE.rnos nús arrJ.scs.r a. df:ixcr suutcnoit.l.r Llro L100 .. ficdÇt: ...t..
no t€hlPO of~citu da. hora que é oe sessenla lilJ.nutos#

JU::.l.,lFlCAllVA

S&la dss Sessões, em 01 Cito: ..luih"" oe 1967
JUS1IFICACr;.O
COl~SllTUlH.li

1'-00 lr,om~ntc em

Ql..e (,Ll;io!ro,cs

ItOS t1oriudClO& a refletir suorc

,,&

ti-

HAPHTflLI

ALV~S

Qt.

t.1lI

s~l;l"It:nL.,

,.,-;:

Lial, altómente rcplt:sent&tl.\'u, nTio ~p~nas ~Ill tCU!llJS lJe .......10:tid..oe, IIlUS tan'Lém, r-cla novü reElliLt~H.le alo ,JlIvent",Qb; Lr ..&J.J.ai
re Gue tf::(,l luteoo Cllnstentr:.t.lentt pelas r ...r ...niil.S !:ol.>LJ..dif,
-;;
tr(sn~furl:leçü~s pt.l!t1cQs#

dllENDA lP01354-2

Ç'Sll.GJ.'~IE
fi

......"...",'''"....".,.

I I::':""o-J
~
I ~;-..71
t'llU-lo>

~~

CDIIJ-SS,..,D Dl:. SISldlidlLh\thu

EMEt-.DA $UaSTiTUTIVP

/]r
te redaçGo:

ALVI;.~

.....

l\t ....HIALl ALVc.S

Cem a ev.::lllt;Iío das n.eies t.t: t.ul"llnil.....çnü e::i
t....ns~
quenta informação elõl t:OI:lOS us níveis, wno.lS 4U~ u u~senv{)J.v.l=
I!It:fILCr ~o !-,CrtleJ. De f:-&C:OJ.hd tCI~ se b.,rlll'ILlr...Oc" f <.!.L~ilUU CoJ:'l t.;~e
o jovel~ xt:celJ" r.lf.liOI nutnf:-rc, d& cüne ....<il:!s estIr,..l ...-!l;ls •."..!:oL....

COt~SllTUlt:Tf:. U~PI11hL.l

o Sl.lustitutivtl du Relator. n1!c. 8.,ltela cs 111s.. osJ.
tivo:. 08 Eltudl CClnstl.lUiçüo. ctlnfumllnuo tleslã UlarJE:.Ucl f., iLe;;
do Art. 101. assim como t) seu pdrlgrafc .,jnic ....t.eJ.xdllc_ U~
atE':ncl::r eu C1o;.nlLo1 C;~ milh~E::~ t.ie IIr.. s.1.1lo.1u..s. Ql"ot! E:!o1Jt.l."'UI
lJI{hpJ.1) pe:10 selr tllll.o&lllO.
Desta forma. (.n ~f> ~cn$i(..cr ..nLf.J t
ap...::.t:ntüu..zli ••,
Lomo om 1J1tlrl~tJ ~ OL.tlil..u~~o c/; Lr&ua~lláoúr t:lll ....1.1..1 o... , Çt"'JL.~
111

ncvtl ClJrlf,i.it.tJ...ç c(,. so

c.1ll:~tllS

#•••••••••• ##••• #.# ••• #

c.

u~s de t.Ie,,~s~f:i& 1::lOC,S GU~ e:'L~oI"";:

00

..

.

Lo) •••••• #••••••••

c.) SS'o "~r1.~&tiíril;.s c a.L~s'l ...r "cnt ...

:

Dê-se ao

item--'~.f

Art.~

:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

do inciso IX do

&rt.~

a segui!!.

rbnte a maior parte de sua viera. peroe aqLeIe o seu V lCll.J por
ntio poder: ser usufru1do. na maioria dos casos. pela idade ave!!,
çeda tios "premiados"~
Muito menos se poderia cogit6r elll falar err plejuho
pare os cofÍes púl)llc:os por causa oos proventos psgo~ ao l1pOsentado, visto que bl)lflens e mulheres, du:.osnte 30 e 2;. ",ntos re.§.
pectlvamente. contribuiralõl para a UnUCi. com t:.oabalhc., IoplIsto
de Renda, Contutluiçf5es Prev.l.oenciál:ias e tantos eutrc.s.
Confirmanoo a valiosae De nossó- proposta I a leYJ.sl,!
ç'Eo previoencJ.á:rie., já ~econhece 8. necesslodd~ de aposentaCloria com 30 Elnes assegurando eo~ 00 Sah'hl.o-HeneficJ. .... pdrs tjt.em

Assembléia Nacional Constituinte

possui aquele tempa de serviço e um ecnéscãmc de 2Y para ceda
ano de etdvfoace acfee de :30, et.é o máximo de 15h , o 41.e é sE.
oerbanent.e inJustc..
5&1& das seesües , ar'

Ú.l

DE

.J~ll1o

de 1967

~Pft_lP013QO.7

.. __, __

.,,~

G~lllJ)1[(g.1!f1f!{[ALLA~

J

..

('I ••, .; . '
Lp~UEl-L:.O

I

__

EMENDA lP01363·1

f:

t§fiÕ7~

---I

CONST11UWTE I'lAPHTALI ALVc.S

,,-;r-3

EMENDA ADITIVA

'13

Acrescente-se 80 item lI, do artigo
parágrafos:

..

13

-l

'll'o'~un' .. CAçIo,

Dê-se ec item XV oc artigo ~ a segumt;e reodç:o:

Art. ~

145
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~~1~15S1m ~E S!2T:~;~;~;.~~;==~~~-=-=-J l'ti.!~; !~;J

EMEND:'::::'~~·:~-::-----. ---

•

pá: us

seguintes

.
Art.;pC :::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::: ::::::

I

E SISTEMA!] jACliOnmOUnlflC&çio

_ •.••••...•..•••.••.••••••••••.••••.•••.

11-

EHEtlDA SUBSTITUTIVA

2TT
art.~ se~uinte

Dê-se ao item 1, do

lf:04i:!O:

Art.~ •• : •••.•.••••••...••••••....•••...••••

'2:.-11-

§,lR _ O inpasto de que kr e t a
este
iter. não incide eoba e a
tren.§.
ndseãu de Lens ou c..ireitos ~.Q"
corpcreqcs ao patrlcllônlu ce pL!.
soa jUriÓiCd em reali.lsç'So
de
capital, nem sobre d t.renssu seâc ce bens ou direitos
deco!.
rente de tusão , incorporaçno.c!
são ou extinção de pessoa Jur!
dica, salvo se, nesses cascs , a
alivid.:de preponoer ent c do acquu:ente for
coeérc.í,u cesses

XV- duração De t.raoeãbc n1;dJ s,-,pf:r:.or e 4b(touf.
r-eme e oa to) noras eeuen ...lS I c nãc, eYc~
cenue t, oe (oito) nonas c:!.':z1l.s, ccn intervalo para reoousc l:: ea menteçso.

.

JUSTlFICAT1Vk

Cada aia mais, necessita o PaIs da CC.lc.bOZãÇlio ue

1 _ do prccut o oa errecac..çliO dos J.mpo!,
tos sobre a renda e proventos
de
Ql.alquer natureza e sct.re PIU"lJtIJS
lnc1ustdalizado5, cí.nquente per caI!.

da nres.rrerro, não sâ.para seu ceeenvcrvreent.c , cone taml.r€.n.

c,g,
p.!

ra colnclentizar cada clôedi:':ic. Cá necessãceoe ce se lntegrc:r sn
uma ecc.íecace produtiva, once sl;o"I respea tadcs o sen~Q ce OLrlfi~
,.ao e de drreã to ,

to .na r fo:'L'It. s9llulnte;

°

cene uu c.n ercos , l ...... áç~t".

forma, a ccrapenseçãc que se deseja car atr;;'v~&
da dll"inuiçtio ce cartla hcrérae , seria dada et.rcvés ce I.lma l'ElrJE.
nemção mais Justa, coepet Ivef COIl as neceeea.deces "O trac.a.J.h-ª.
dor, que. temos certeza, optar la pelo melher seaâr í.c ao mvés
de menos tempo de traoa.lho.
Desta

..:iUS"i.l.FlCAT1VA

Naca nais Justo do que euaentarea o rcncc OE:

P&!.

t1clpaç1iu dos Esh.dOS, Distrito FeCleral e MUnlcip.lüs,

vlstlo
que, prãncapeãnente os Estados são onerados peJ.u $i :1;Q DO r.e,!
DIO

Sala

Art1t1o.
Sala das Sessões,em 01 de Julho cc 1%7

Q(,

CO~~lTUINT[ N""PtIlht.I J\LVE~

ti

que se retere a~~1.. at.cm,
ij AIl _ CoLe 6 lel COlilpllen=ntcor t h:Cll

sesenes .ee 01 de J ulho ce lS87

cml~niUlhlc..

as al!4l..tt.\.f.I~ fildXh,<.~ CIO ifiljJc..~

to oe Íjutl
t.en,

NP.PI11ALl JO.LVES

.:iUSllF1C~1

f.llJ

''''.-----------'J

EJ'"

tr'-<:Of<SllIlllliTE...NIlP.J<lALl..J\Ll1E5..._______

..

o presente

!

HF.

se anal.1.sando o knu:prC.,je.to V1rllJS e ccnc.nc.r LJ.Jt.

""---1

GI:OB-GO._

J

r:==~~l~~:;;;;··w n--------

tl'",td

os P&l..ígteJus bqlll. ecrescentecce ~erten_t::I' ao lt(.la 11 uu dI."
tl!:lOr GloC indeviC:<>I',em:e est.evee l.lI::1"tt:.n~L.nClÚ dU .ltt..nr 111.
Da! nOSSd prl;:OCUpdÇtlo ea pusu"l.un':-.los Cl:::vil;!olJt.ntL.
ccntome B e-enoe _spresentê:tld..

EMENDA lP01358·5

(!l

ElI@"iD~_JP0136l:L

ce

cens j.filÚVC~S uu arrendamento
ne.rcent.af ,
ze - I! ce CCI'iJ~tt:"nLi~ uo l-h...nicijJil.J
da si tur\ç;:'u O~ .. to"' l. ..:..~, (.~tt.

~~7;J
COI.5Tl TUINl to:: UflPHThLl AI.VCS

EMENDA MODIfICATIVA

uê-se

8

allnea .!!. do 1tem 1,

Z-1-::r
dQ ax~& seguinte 't!.

EMENDA

E~IENDA

daçtio:

Axt.

~J'.}t

"2~

.

Suprilils-se

- •••••••••••••••••••••••••_••••••• "

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

.
•..........................................

I)

§

r

SUFRESSiVA

312

do a:rtigo

9\

;

1 -

Vs:

EMENDA MODIF1CA!IVA

.JUS1IFICATIVA

.

DISPOSIllVO EIolEN':IAbJ:

A apreeent.eção da presente En.ends, ceaeãa-ae na

llesmEio.ser collidente com o a:rtigo ~ tendo ero, &:lsta Ester
o mesmo. txansfoxlilantlo os ie1::rit~lts C.b ROI:'ãitm to - r.":ltlp{.

a) vj.nte e h~s inteS:ros ptn: cento
Fundo oc ParticljJ<.çgo dos Est&CloS
do Disúito Fedexal.

~

o br.t.

JUSTIFiCATIVA
Nada

10 §

)$/:

Salã de Sessüe:s:enr 01 de 81..1ho oc 1~S7

COt~STl!~NTE

4

eJo anteptojeto, passa a ter a seg:..l1n

..

F".iC8 ~xt1nto

JUS11tlcnç1C.O

do llIesmo artigo.

Dl> tidadtiCJs inveStidOS nas funçlles e cargos ref
em(!nd~ dl!lditatam"Se integralmente • ao cumprimento do
N.l:io l. Justo CJu~ rJquern-, ao deixar o cargo. sem pro teÇJ1b da. sodeotlOe a Que t;etvham e tenham ~e começar a vida sem
qua-lquer bllSCl f'iMntcha.
E espirlto do- :lhteprojeto aJessalva dos direitos
adquiridos. A matéria, "~lliln, é de comp9tibilizaç:io constitucional.

CONSlliUllHE N$\PB1ALl ALl,'eS

Sala das Sessões, (m 01 de julho de 19137

4

o pagarne'lto de subsídio
e de demais benef'1t os doS ex. Presidentes da Rept:blica~ ex-g~
vernadores tle Estadoe rJl!l Cll- Prefeitos municipais, obtidos- em
funçtlo do cxere.f:e1o d:) tUQCJ, ressalvados as siluaçaes que
consUtuir&rn ntl v!CJêtu:::Ul da otdem jurídica anterior
Art. 11

se no AnteprOjeto, dehr;,m oe existir
os
teU'itGrius Sup:tBcitnlJos E: e;o,cetlJél a único ey,jsl:cnt.e, Fcrm.ndo L& Non ..nhd. nl;.o hli razt ... para .. e>istflncH. dI) par! {JF6fo.
Ora.,

mais justo,. em aumentar-se o Fl.nao de PbltiClt!.!;.
çl10 dos EstadoS e do Distrito Feoeral pau vInte e trts j,Ate!
ros por cento r tendo em vista estarem os EsUGas oneraCítlS p.!.

'+3

~J

te redl!çll:o;

em Estados.

Art.

ridos na
mand~to.

NAPiiTALl ALVES

EMENDA lP01362·3

rt'

COI§T1TI'fNJ/:

)c"'''''=:J

--,1

NAPrll~Q.l.;I;o,{~,V;os,.... CO~I ..IO

~r';s~

ll7 67

EMENDA t-íDDlt"ICATlVA

z.'t'/-

DQ-se a nl!nea

!!. do

item J., da art.

~r

redaçlio:

EMENDA

bUPRE.SSI VH

E!'mJ.' lmlFICATIVA

'Z::r3

DISi"OSITIVO

.

Z't3

b) vinte e cinco lnttllXOS lJl.rr cento ao
Fundo de ParUclpaçü:o oús lo1unlcí~ios.

JUSTIF".!CATIVA

Pela análise falta de &rti~o ~ verHic&-se
c,uc
os seus padgrafos 12, 2.~ E: 42 st.O J Od SUé! intE:{jra, cnrespondentes ao item 11 00 ml:!smo &rUgo. ntio havendo razZ:tI oe úeix.:ilos pertenCEntes <l;:) !'terl 111.
Por cutro l<lClu. G suplC:Sfoão oc §}9 J eXj:i_.icE,.-S~ J.lE.1<'
di ficuloEl.oe ns. SE:l~draçr.:o 00 J.mpost:o couraoo so.::ré 6. l.irl.Ulnç,.Zo
O~ merceeorles na venGit to V6r~Jo é por atecú.ciu, o que p"tl~rióJ
tarnoi:~.t prúvoc&r uma desavença entle o Prbfé~ter e Sf.lt..$ Iliun:lt.'::peso'

Art. ~.
5 11:1 - O Controle externo da ~ M.nlcipal s.."'fá e..-erc!cb CQ."!l o eu:dllo do Conse1hJ QJ Trib.nal. de: Contas cbs Msi!clp1os. OY.I" n1nda
r& ex\...qlli xeferido ~, erqJMtn o SiJ:SfIOnão for a1eOO pela Assr!rbléi'ã Legislativa Ested'Jal. o controle se:rd cxarcido pelo TI:1btnal ro C«lt>:!s 00 Estado.
§ Zl - Scx:'rslte P!'".r r.Jcc.is..~ de tbJ.$ tctÇ('s dos I'a'Óros da

fbliciPal d:".iAArá fi":: prevalecer o p.'1reCer pre'/io er.l1tJtb pelo é!'C"~ Uscal..32L'j::I'~, sclJrc ts contas e:u:: o P.tefcll:o IiH...!clr.~ tJ?oIa prcstúI' H'l'.!!Jlrcn\:r;.

lX..'1I3ta

cincu
fine.!!.
Sala de sessDes,eCl \)1 oe JlJlho J.S67

Sala de s'essües, em 01 de Julho (le 1981
éGI\Sl JIUIl\TE B&PHTNl J A. YEs

(,'1-

~.

G-f'.

JUSTIFICATIVA

a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••

1-

Os par~graros l' e:zg do l\1i:t;lo}1do llI1tep1:ojel:o. possa
• ter • S<;IJlnte

1

~

EM::.~1l,OO : A.'nlrop~ 1Q e 2G-

SlJpricna-se o item '111 do Art. ~ seus [lE.régrafo::,.

Nada mais Justo em aumentar-se per.s vinte e
inteiros por cento, visto os ct&'llores por dificuldade
cf'ira que os oesE:los se e.ncor:tr~.

-t

1uT.'.lVn'.lClçlO

a seguinte

COl-lS"TliUlNlE NAPkTAl.l

At.V:'~

Em vários

Estfô;)s

brasllel.ros. coro no Pará, 8 rlscellza

çtio r1J'"crce1rae orçarenbÚ'iB dJs M.nlcIplos ve:D sendo feita, 8 cootento, ~;
tonsc1ha D.l T:rlb.nal 00 cmtcs dos ».süclp1cs. &:r;:n estW.ml. cem 61TleSC16 esbu
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~

trutma d1S tril:U1a1s re l:a"Jtos e em juristllÇLO

JUSTIFICATIVA

1>. pr unerra Vista, a norma é atraente
Contudo, na realidade fática da
eecneete
de mercado, esse prme Ipto poderá criar d,ficuldades In!>uperáveis tanto para
.0
trabalhador como para a empresa

toros os RI'licípios

óete::b.

A emenda vasa a pcss Ib râ tar ao Tribunal declarar o imp!
d mrerrto dos respon$ã\eJ.s por irregularidades e abusos para o u:xer.
c Ic ac da função, emprego ou cargo públlCO. me.tcs Ive de
natureza
ej.e tava , como uma maneira de melhor resguardar os interesses
da
í

Reret1dos Ccxlsn.JJms w Tr.1bf..no.1s ~ üootas dos IUúcipios

1novar= f9 eotBrJ.a dJ f~o. tIro posn:e:t a $r~ da ~.. M3ntêr::l
e::I sua estruturo in 6rê1o d:t cccrc cos ttnlc!pJ.os, cbrrlo un RjtT.ia t~.$lica, cd
clrt1::.traUVôlo, ccnt&n e JudtUco aos f}Jst.ores n.."'1lcJ.ps.is..
Atrav6:sd!

I

....

~""})3tor1ns

Ir!pot'tanl:e, pois, Q..:2 ceaste do texto
ó~

adnmas t'ração ,

Por outro lado, no Brasll. o pr a..n ciplo da responsabll1d!.
de estatal adminlstrat:1va tem suas fontes hlstôr:1Cas no mandanerrtc
ccnst Lrucacnat e nas disJ:lOSlções agasalhadas pelas leis C:1VH~ Em
at enãaaentc a este principio ê que a nossa le:1 adjetiva c:1vil cracu
com eâet avc proveat.e as nedada s cautelares prevent.avas e preparat&,

Não pode nem deve a Carta ConstItucional cr rar- ~ntraves ao empregado e ao patrão
eepenhadcs na busca de uma soluç~o para seus prcb lessas

rc:g!.lnds, os Conselros e tr1b.Jna.1s d:t O::nté::s dro Ib"l1c!.pLo:s ~ v"o;;an D?el'l'JS o ospecto fOI""Ul de, Pl'eS"'~t
d3 Qrltlas, ecs wrifJCe:ll, "!n loco· t o [ll'ld;:D;nto d.1s cbres e servrecs, t:01l •
ceec o vol.l.P:s ees tl3teriaiG ~s.

c:b foIr;;a ~l!cita, referidos

Em conjuntura reees s iva, tCIII 9 empregado!" de fazer face a toda a ser-te de diflcul
dades (retração de crédho, ditnmulção ào eonsuec , escassez de materias
primas,
etc.) que ele, cen seus próprios recursos, não pode doeunar , Então, é murtc C:2
mum o empregador ter de reduz Ir seus gaHos para cooserver todos os empregado!> eatiVIdade, E. a slt.uação em que a conservação do esprego mrer esse , antes de tudo
o me rs , ao e s sal ar-Lado

Cumpre ~essa1tar que, na atual ~Ituação de ncs so país, acordos no sentido de redu
21r se lérrcs visando a manutençao de empregos tem sido formalizados entre empregã
dos e emlJregadores
-

rias.

c:cnsUttr..J.cro3l, '

Nessa mesma Lanha de cr r ent.açâc , a emenda obJet:1va prev!
nã r o erãr rc de preJuízos da provável eccr-r CucIa , cr-rar-dc-The cor.
d:1ções de garant ra , a qm tar em-s e lesões de difíCl1 ou mcer ta l",!!

estoóJa1s.
o::tSTIlUINTE ERALOO TINfº

=-

...u ....

~

..'u,.......,.

paraçâc ,

l'OHISSJl:O DE 5fSTEHATlZAÇ,llo

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO
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~~ ARTIGOZltlCISO~

S~tlrlma-se

çao

~ Eúblico e a :1ndlspomb:1lidade ~ ~.

~3b

o

.rtlg~;-~

I . do Anteprojeto de ConstitUIção, da Cbnlssio de Slstematl~

- 11 VIDA, 11 EXISTEuCIA DlliNA E 11 INTEGRIDADE FJSICA, HEhTAL

i

~

"

Pretend'to esta emenpa tão se-teme !'.anar pr-cvjive l esqueclnentc e aprllt,;:;rar o texto dlJ
AnteprOjeto, porque certamen.c se compreende na necessárIa garartla da Integrlllaoe,
do cidadão, e da pessoa hU"l3na, sendo de suma ImPOrtdnCla qlJt. ;:;O'1stt< 00 tC:>Ito cons
tltu(:lonal, talllbén o aspecto moral, além do fíSICO e n ...n tal
-

Quer o AnteprOJeto de Constitulçeo, no artigo em epTgr.fe, que OI folha de slIlâQlos
!>eJa a base exc Iusrva da segurIdade SOCIal a fIm de que nela não sejam
Incluídos
quaIsquer outros tributos ou contribulçõe!>~
Desnecessarlamente,·val o Ãnteprojeto criar diflculd;des instransponíveis i
~~~~Ia pr rvada que !,e alimenta de conrTiblllfÕes inc-Identes sobre e folbêl de

previ
sal:!

[ sebrdc , outroS!>IIIi, que expres s lva fonte de receita dos s l ndr ce tos ee
trabalhado
res são os percentuais das folhas de saláriOS previstos nos pactos coletivos e nas
sentença!> normatIvas.

':r.:.S"

Al,ás, no artIgo
estão relaCionadas, com abundáncla de detalhes, as fontes
receita da Pre:=,I ellCla :oclal. o que slgnJfJca DiZer que a supressão.do artigo
er-, nada afetara Os demaIS pontos do AnteprOjeto relaCIonados COlll o custelo.:l'a
dêncla

de

3V
pZi

~,

'f.1.;--rso

De~s= ao inciso XIX, .de 8TtigO,.JX"do Antep!ojeto de Constitulçio, elabor~det pela C2missao de SI,sternatizaçao, a segult1te rerJaçao
....
"XIX ~ licença remunerada ã gestante. antes e depOIS do parto, por perio~o...l1ão info!·
dor.a 90 (noventa) dias 'lI

tJ

'f1D

r:;1

'1'(-3

Art~ ~ decisões do 'l'r1bunal de Contas da tJnião, em mat!
ria de contas tem ~ ~ sentença ~ e, quando resul:b:! i!l
putação de débito ou multa, torna a dívida Uquida e certa 0XIl f"0E.

ça executiva. independentemente de quaisquer outras formalidades.

-:3r,c

~ ~l'::~ :C'

.~

:

"

'

jurispruc1êncier, que SOIQ€ml.e adrr.1tem a interferencl& do PCJd~r Juã!.
eiário limitada aos aspectos formais, certo é que. em matéria de
contas, o Tribunal decide COIIV:I se Poder .Judiciário fosse.

-

Ora. o artlgojl..tKê sua alinca "b" jã dclerrlna que
"Art~ )JVDepcmdern de préVIa autorIZação 00 Congre~!>o t:aclonel

~'i~s;aia~ã~:~~u

DISPOSITIVO EMENDADO:

9r","lO~

Por outro lado, impõe-se a necessidade de conferir-se às dec!
15'ões do Tribunal que imputem débito ou multa a :f.nchspensável e~
cutoriedade, tornando-as dividas llqmdas e certas, independentemente de quaisquer outras fomalidades.

al'"l?11dção de cenUillS hu:roelétrlc,;" c.e
per
te, temonoc/cares:, terr-,oclétrlcas, de uSina de proce~s,;'t:nlo
De
lMterlals férteiS e fissels, de Indüstrlas de alto ?otentlal pelol
dor, e de depó!>l1os de dejetos nudeares, be"l CO'"lO qU;;'Isquer ~vojê
tos de Impacto ê1f'1blental "
100Anis. ao tratar do compelcnclõl e:>:cluslva do Congresso NaC:lor,al, ta ...bel't o ~
~~~~e:'''~~n~~~~~r~t~~~,~~~iI/~c:~~lul "a lmplanlaÇ;O de oeras federaIS de
.;r<If;õe

ARTIGO /

- - - ---;rr - -

De-se a:, artigo '1{ do Antep!ojeto de Const I tuiçio. elaborado pela Comissão de S~t:.!
matlzaçao. a segulIlte redaçao~

Y

A emenda. visa A emprestar ef"icãcta da coisa julgada às &c:I.sêes
do Tribunal de Contas da União em matéria de contas, exclusivame!!,
te camo, aliás paeificamente tem siôo reconheciôo pela doutrina e

~~~ s~i~r-'~r::~' ~ :~~~:;E:~~~ ::~~: ~~~~:, c~/-::~: ~:.;~~~:a ,~: t~~~:~.~

/l S-

atENOA IiOOIFICArlVA

"Art

•
;:;;._~

.tOKISS~O ilE~I'S"EAAlIZAÇM

r.r----------n.rr~/~un"OUl;lII----------___,

1S

JUSTIFICATIVA

~~~~~~:~~e~ur::~~ I ~a:,~~p~~:~~~~e:~o~q~~ 1~~~c~v~;~~~::~~"~:~~~~_;-~
-i1nb,cnte, cu c",e lI-poru- (:"" .. lte·d,à:. '1:'

ocorrênCia

ro<sTJTUIN1E ERAl.110 T1ro:o

l"?

Dê-S~,./l~ seguinte redllção ao ert.~

jUSTIFIC[,T1VA

De fOItO, o dIspOSItIvo a ser eliminado I'retende que
7~
_
"Arl y _ - A ~n~ ....., ·.,s E!>tados, ao DIstrito Federal e aos "!.'1,c:P!es i: ,-e:;"do

lf1D:~

IJ

~ ~ . ARr'GO$~XIX
13
.

EMENDA lP01375-5

pe

Oeve es!>e Inc:1so 111"', do artlgo~!>er retlrõdo do ,ex.o co f,,-a::lr(.jelO por .tr .. ~ar
de matéria já dl!>clpllnDda, alIá!> de forroa tecnlcar,ente r.a,~ il;'ropr'Õda p<>lo artlco
~Iinea "b't, que se contérol e~pecifica~ê'1te nc. capftu" que H lefere ao
t"el~
-AlIblente

l.f10nentar

__.

---,

TlIT~/MT"~oç1o

SuprJll:a-s= o IncIso Jl J
df' arll!}o
Anteproj=to de tons: ItUIÇ'W, elllb':Jraco
la~Co.'lI1ssaQ de SIstCl'\õtl:açao, e"l ~'d~s dlspos1çoes contlcas no Capitule- VI, e:;
:íi~~o,,:~teprOjelO, que trata "Do Helo A~blentell, partlc:ular-erte no artigo
~

,

E"ENOA "ODIFICAilVA

.,

.."."'.

Ressalte-se, outro!>!>im, que a proteção excessiva pode vIr a en!>ejar a
de discrIminação relatl\lamente áquelas que se pretenda proteger

~~. ARTIGO$~~

~

"n.,~

AdemaIS, havendo qualquer abalo na saúde da gestante, pré e pós par-to, está ela pl,!
namente ao agasalho da.lel vIgente, COlll garantia de seu emprego

~;(

11 - '"

··.êOMJ:SS~O DE-SISTEIiAT1ZACAij

Hão há qualquer justjfl~ção de ordem méd,ca ou biológica para que se conceda, como
no inciso que se pretende alterOlr. licença remunerada ii gestante, pelo prazo d~ 120
(cento e vinte) dias.

COHlssM DE SISTE!".ATIZAÇ~O

::: -

l:
=-

ro<snTUIN1E EflA!.OO rnoco
... 1.....r""".. i<>/. ...OM'... 1D_~
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• PENDA SUPRESS IVA

EMENDA lP01374-7

(J

I

Acrescente-se aD incIso 1°, do aTtI9o.JkdJ) Anteprojeto de CO'lSI1IU1Ção, elaborado
pela ComIssão de Slstematl:zação, o voeãbulo '~", peseencc SUd reoação a ser a
seguinte
"l~

Finalmente, se. exemplif:1cadamente. constar_do
tex~o
constitucional a tipicldade ~ sanção ~ mul~a, deverao
...t~b:m
constar as sanções aaa s graves da inablhtaçao E!!! ~ exerC:1C:10 -E.

gJb".

EHE:NDA. SUP~ESSIVA.

A lei protegerá o salário e punirá a retençiio definitiva ou
tClllporárlOl
de qualquer forma de remun~r..çio do trabalf10 Ji realizado, sem justifica
tiva legal~"
- -~
-

A emenda é eminentemente técnlca~
P"Tece~nos que expunglndo-se do texto a expressio "l:OI'IlO crIme", substituino'o-a
~
los Ur,lOOS "sem Justlfn:ativa legaP' para a retenção de salários vamos
.til'lgir õ
mesmo objetiVO. Ocorre que n~o se_tlplflca ~ ~ uma retenção Justificável lo!
galme....te. COlfO, por exemplo- pensa0 allloontltla, Imposto de renda na fonte, contrl
buiçôes Sindicais. etc
'
-

I

EMENDA lP01372-1

fMENDA lP01368-2

[!J

tOHISS~O -DE

EHEHOA HOOlnCA,TIVA

t:J~I:ESJ.STE}lJl.~Uuo/Ul"'"'lD/."'C~""'1D
...

COKISsAO DE SISTEHATIZAÇ~O

TUto/IUIT".. &çi.O

DEmA 9-FRESS-TVJ\
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• "ENDA MODIFICATIVA

~~:

/tI

--,

SistClllatizllção.
.'V~ ~

ARTIGO$.INCISO!!y

arti9~k

"XIV - naciDnaliZilÇiio do trabalho nos terlflOS que

~e ConstitUIção da

olI

COl'Illssão

~de

5upr.lma-se do Mtepro=ete:
a) o parágrafo úú.co 00 A..-t-"8

seguinte redaçeo:

b)

Greve. -ficando o seu exercíCIO dependente da IIIilnutenção dos servii.0s .- e
atividades essenCiaiS) IndIspensáveis i eomunidilde, e ii cooserviçaõ d~
qUinas e equipamentos em bom estado de funcionamento, confor_e defini~s
em lel."
JUSTIFI~AÇ~O

A mat~ria vem uatitda no

r;;'}.

~ país como o nosso, o .assunto tem eolori~o e dlfnensão sujeitos a frequentes muta
ç~es. Nossa econO'nla, em acelerada expansao, tem fome, em .determinados setores ti;
tecnlcos estrangelr~s, portadores de tecnolog.ill ainda por nõ!> desconhecida
'
A norma proposta tIO AnteprOjeto é ~erlgosltmente inflexível e, em dadas sItuações de
alguns segmentos IndustrIais, dl~'eultará nossa polItle:a desenvolvlmentlsta
Confumdo·se ao legl~lador ordrnarlo o tratamento da questão, deixaremos ",berto o
~~;~~~ pilra a soluça0 de eventuaIs e Inespendos problemas de mão-de-obril esoe',.!

I

Refe!'ido parágrafo, coofllta e não se COOflStiblliza COOl
o § 3'l! do Art •....eróJ nesm anteprojeto rode a Ill2.téx1e: de criação de TriblJlais'
de Ci:rltas Ibl!cipais fei devid<Pente xegul2da~

lOOs OJ

AIJ~ teqxl. es~ece confusão COOI os atuais Cons~
Tri!Ulais de Cootas dos lbüc.!pics q.Je são oxgãos estac:lucls, criedcs I

na Coostitu!ção do Estado e d!sclDllnados pelas respectivas le.1s orgânicas.

fMENDA lP01369-1

ant~projeto de Constituição de maneira ampla e

detalhada.
incompatível com um texto constitucional lI'Oderno Pode-se ver que todas as constl
tUlções de paTsc!> que respeItam o dlTelto de greve, remetem Slla regulamentação
ã
legislação ordinária

l~mbérn

entendemos que deva ser
nuina autonomia coletIva

~ssegurado

tal direito, serr o qual não pode haver ge
-

A9rega-se,~todavia,

a ressalva de que se trata de direIto relatIVO, il ser cwnpatibl
llzado com as neceSSidades essenCiaIS da comunidade, e com a IncolumIdade de
pr:2
prlo equipamento lIlstalado no estabelecimento et"l"tjue ocorra o II1OVlmento
grevlstOl,
onde a parallzaçio de determinada atiVidade poderá acarretar prejuízo!> de
II1Onta.
E IStO, seja pela ImpOSSibilidade de retomada Imediata, ce!>sada a greve, do proces
50 produtIVO. seja pelo dano Irreparivel que pos!>a ser causado a dete"'lflado equipã
mento...
Prescreve-se, outrOSSIm, que lei h,erarquicamente ,nferIOr dlsporã !>obre a«liltéria~

Cll'lSTlTUINTE ERALOO

noo:D

- . . - ...i<>/........'ui.o

EMENDA lP01377-1

COI1JSS~O DE SISTEHATIZAÇAo
-,

tU:r()/~If"~;'''

EMENDA SUPRESSIVA

.
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vi
~~- AATIG~INCISD~

ln~lsoyr€,
VI

iI

JU5TIFICACAo

A nlclonallzaçio do trabalpo é tema das legIslações de todos os pa1ses~

Suprima-se o
de 51stematizBçao

'I !IARTlG~~,!.!!E.!!Q. Y::.

A malllfe:staçio coletlva~
a) ~o~i:r:l~dr:a~::~staçiio coletiva em.defesa d~ interesses grupais,~s~~c~tl

lei d'5puser õ"

JUST I F I tACA0

f

~ ~KENDAOO

Oe~se ao inCISO Vi'. do artlgo).8':"'"do AnteprOjeto de Constiturçiio. da Ce-issão

i

D!.SPCIS!TIW BeDAOO : MTlm,.J48

Di-se ao Inc!so XIV. do
do AnteprOjeto
51stonath:açao, a seguinte Tedaç~o

l!J

SI5TEHATlZAClo

(!1 aNSTITtJTJlTEERJlLOO Tno::o

[!J

do

artl90~do Anteprojeto de

Constl(uiçeo d;i Comiuã

JUSTlF1CACAo

::~:-~h;r~n~T~::d:'i~~~~:f~iil~;~~:~~~r~:l:n"UJPir-se,

~

texto

o

'\'1 2

Acrescente-se na redação do art. ~
1'il
.
Art~~Verif:1Cada a existência de ir:regulandades ou
abusos, o Tribunal de Contas da Umão aplicarâ aos
respons,[
veis as sanções previstas em lei. que estabelecerá. dentre o.!:!
tras com~inações aul ta proporcional ao vulto do dano
causado
ao patrimônlo público. inabllitação pau o exercício de
fu!!.
ção. emprega ou cargo p6.bllco. inclusive de natureza elet:1vB.
aléJ:l de indisponib:11idade de bc:n~. em c:aso de alcance.

[1

,•

COOSTITUIN1E ERAl.OO T100c0

----,1

r;r"::::----,

.

C- " . _ J

.......,...".,,,.....,."-------:<

tOHISS~D DE SISlEKATIZAÇ~'ô"'-EI1EHDA SUPRESS IVA

~~

IJ 1"
~~HCISO.!!

Para harrronizaçio do texto constitUCional, suprlma-se, na íntegra. o inciso lX, do
.. rttgo~do Anteprt>jetD de LonstitU1Ç.ã'O. da I:allissâo de $istem.atlzaçio ..... .:.

Assembléia Nacional Constituinte

aq-

JUSTIF!cAÇA0

__

m:tê

ES1... rrctsc IX, e respectivas al Ineas , do ..,rtlgo~O Anteprojeto [fata
de
r-f a que, a flgor, se-encontra topogreflcamente deslocada ees te 'apitulo, que trati
dos direitos e liberdades ccl etrvos lnvro~ã.vels.

'fi""

D'e fato, as disposições nele contidas se chocam com o art,go~o
cont rdos no capitulo sobre a Ordem Econômica e Pmence r ra
g ec
Prevê 30o.~rt'9o~"In verbls".

"Art.)~ A Ordem

"}o'l
artigo J.Ur,'""

CONSlllUltllE JOSE SAHlANIl. DE VASCDNCELLOS

EMENDA MOOIFICATIVA DO

De-se ao

,,-

valorização do

__,

m------------1I.UIJ~.,,,It"'lt

tr a

El:onômtca. fundaoa na trvr e rrn c r a t ava e na

S 32 .. r. mllntid". instituição do j er ! , c:om a
organiza
ç:io que lhe der a 1,;1, auegurlldo o sigilo du votações.'
plenI
tude da defes.a do r eu e .. soberanlll dos vereditos, com os recursos
previstos em lei. e a competência exclusiva p/Ha o JuiSl"lflento dos
c e r mes ce teses ,-cnt:rfl a "ida.

EMENDA lP01381·Q

balho humano, tem por fim assegurBr a todos exiStência dIgna, cenforlile
os ditames da Ju~tlç:a sce le l e os seguintes pr mc lptcs

""1.

att~

"Ri.X

seguinte re.daçio'

i~Os eStreitos e.
rio os segui~lncrpios:

llbet'~ades

individuais ohtrva
-

, - :I~;d:'m:n~:::tin~ia ~ig1'l:ll e a int~9Tidade.

S 3S - O Estado indenizará o sentenciado que ficar preso
1l1ém do tempo dll_se.nten~a, sem prejuízo dil a.ç.ão ~ena' contra a a,!!,
t or idade r e s pons a ve 1;

f!

111 - a c1dildanliD;

§ 36 - A lei assegurarã iiI indlv\duah2~çíio da pena enio
a dc t e rji cu t r a s penas aié m das de privação da l r be r dade , perda
de
bens em caso de enr l quecr ment c r Hcr t o no exe r c Iete de função
pú

a liberdade,
a cens t t ru t câc de família estável;
a honr-a, a dlgnidilde e a repuhtçio,
a privacidade da vida indIvidual e hlliti.r'
o ace s sc ãs refert;nclas e informações sobre' e "
própria pessoa,
IX • a Infc:.rmação,
X - ~r~~zer e a l rb e r de de de disposIção do tempo l,!.

EMENDA lP01378·Q

l!l

j!J

•
-

=~~~: i : I ~: r~~~ ~~: ,e~ t ~~:~:~;ã~o~~or~~e~~~ ~i~d~e e: l~:: :os " " taçãõ
§ 37 - O processo judiclal que ve r s e r a Vida íntima
familiar correrá sob segredo de justiça,

S 38 • Os abuses que se- cometerem pela imprensa e
mais meios de eenun t cas âe serão punidos.

XI - a expressão da a t l v r de de Intelectual, artística
c re n t If r c a e técnica.
•
XII - o a srl c e a não extradição.
xr r r • <I p r ep r r e da de privada, assegurada· e protegida pe
lo Estado,
XIV - a sucessão heredltirla~
XV - ti segurança jurfdlca,

COOSnTUlNlE ERALOO 111'l)C()

COHlssAo Pf S!STEHAT!7AÇ!O

JUSl tr te"l

JUSTIF'HATIVA

De fato, já dISpÕe a ~línea."b", do anrgg...iHt;;Clf tJl[)do, alrás, tecnlCllImente
4ue

aprop'í1aô~,

(!IIt

-

1l\iI1~

'f10
.
"Art ~ Depefsdem de prêv~a -ilutorrzação do .congresso Nacional:'
b) ;

''':::~alação,

ou anpl

la~ão

nuclEares, be-r; COIlC

(llti!.lsque~

d~

p",oJetos

e

Ir.

I~~:m~d~~~l~~rv~7~:r~Oa*I~,S~~~:I:~~~;~~lra~~::;~~~;Vo ~ ~ ~
'1""'1- --

.. - -

- -

-. .-

--'--

1It:.) a amplIação ou Inst~lação de uSinas nucleares, de Indüstrlas poluell
tes ~ de outras Indust.rlas de grande porte, suscetfvels de causar dã
no:> a VIda e ao melO amblcnte, dependem da concordáncla das cClllunrdã
des d. ret<lmente Interessadas, mal'll festada por consul ta popular"
-

A (orma .dotada de Itens e alheas tirou a consistêncl ••
11 pTec:.isio e 11 ~''''teza que deve tel; uma declaraçio de e t ee t res •
O de t e l heme nte tornou- se
este capítulo.

~a;:::;~~.~a:x:~c:~~~~1:~c:~S~~uer p~~;~:~~~na i;

of f c io ou
;sio
que a lei estabelecer,

S S9 - ( assegurada" 1 ivre manifestação individuai c!e
~e princfplos éticos, de convlq:ôc:s rellglous,
de
idelas !lIDs~flcas_e polhlcas, vedado o anonlmata e exc.ll.1rda1o as
que inCitem a vlolencia, defendam di~crIllinacões de qualquer na tu
~~~:t~t:~:i~~m contra a ordem democraticil assegurada por
e$ti"

E desucQu em parigrafos esp"ecfflcos c.. d. u.a das
pies alfneas que mereciam maior dest,1lque

ç.eo do;

fi~h~:,§ Bo -

incluí
radlo, ficam JuJeltos is leis di

('assegurada aos pais plena liberdade na

educ!,

Enfim, expurgou-se o desnecessãrlO e e.pllcltou-se
os direitos e garafltias Ind\\'lduais.

t

assegurado a todos o direito de 'resposta
ofensas C?u li informaçõe.s Incorretas,
§ 9 0 - A mor~dle é InVIolável, nela ninguém poderá pene
trar ou fer~anecer senao c:.om o consentimento do morador OU por de
terl'lll1..a:i1~ Juolclal, sa\vt) o caso de flagrante delJto ou para ã
cudlr VItima de crime ou desastre,
-

i 10. t assegurado o sigilo da cones.pondênclCI e.
comunlcaçoes em geral, salvo autorlzólção JUdicial,

par.

si,!!!

Foram eliminadas as matérhs repetitIVas ~ as
lmprõprlE
da declaraçio de direitos IndiViduais como, por exemplo. o
direi
to de patentes e marcas que é dIreito de ordem econômica,
pertl
Rente IlIclusive li pessoas jurídicas.
-

§ 60 ~ As dlversô!s e 0: espetáculos públ icos,

:~~t~:ã~r:ir::~~e::d~:levlsaoe

Imprõprlo e inadequado

Ademais como se vê do Item I por exemplo. repetiu-se nes
te capitulo matéria própria do eep Itute da Ordem Social e de
oü
tros.
A presente emenda enumerou os direitos enunCIados,
slmpllcidade e mais ênfase

pe~samento,

de centraIS hldroelêtrll:.as de grande porte

termonu~lea~es, t~rlllOeletrlcas,_d!: lISlna de pro:essa,.,ento de
rroêlte'
rlalS fertels e fl5sels. de Industrlas de ilho poUmclil! poluI(1or

~:C~~P~~;~~~t=~ ~EJetos

:r~it

tVA~

Trata-se de artigo que contém. dccl.r.. çio dos direitos
e garantias Individuais.

.,
§ 2 0 - Nlnguêm ê obrIgado a fazer ou deixar de hzer e l
guma c c r s a senão em virtude de l e r ,
i 39 • ! livre. tocomo,io no terrltórlD nacionel e em
• ::~:oa d~er~Z, e entrada, • permenênch 011 • sarda do país, rt:;pel

o d~Spa51trVO que se obJet.lviI supr lrmr trata de rr.atérlil1jUe Jã ~Há dISCIplinada.,
capltul.o topografIcamente mars aprofrlado (~~~tU1Q VI, "00 Me.IO AmbieMetl).

d!,

§ 39 .. t:enhum trlhuto será: exigido ou .ufllenudo see que
a lei o e s t abe f e çe , nem cobrado em cada exercício. sem que e Ie t
Que o houve-r Institufdo ou aumentado esteja em vigor antes_do In1
cio do ex e r e Ie t c financeiro, ressalvados li tadfa alhndegarla e
li de transporte, o Imposto sobre p r e du t e s l ndu s t r l zl fz a éc s e
o,!!
t r os e s pe cr e l rre n t e l nd l e acc s em lei complcmentar, a-lem do imposto
!~nçad~ por ne trvc de guerr~So>-.Jt.cmals casos prcvistos nesta
Con,!

§ 1° - Todos são Iguais perante a lei e o Estado.
sem
dlstlnç~o de sexo. côr, raç~, ne tu r e aa do trabalho, idade.rel iglio,
eenvr ecêc pc l I't t ee s e f,losoficas ou qualquer outra condiçio
50
e te t ou individual.
A violação desta IgualclClde será punida na.f"orma da lei.

EMENDA SUPRESS I VA

~ 33 - Os presos têm direito ao respeito de sua
dlgnlda
de e Integridade frslca e ment e l , i e s e t s tênel e espiritual. educ!.
e eene t , jurídica, sanhãrlll, i sce t eb t t tde de , i comuntc.blltd.. de ,
.0 trabalho produtivo e remunerado. fla forma da lei õ

~ )" - Nenhuma pena passará' da pessoa do re5ponsável, •
obrigação de reparar o dano e o perdimento
de bens poderio
ser
decretados ti executados contra os svces s or-e s , atê o liMite de
va
lor do pattl..inÕnlO tumsieTido e de s~us fruto"~,
-

II - a nacionalidade.
IV
V
V1
VII
VIII

_ 147-

mais

Houve apenas nova sistematização do texto, utilizando-se
a materla de ml!:nto {parte) contida no diSpositiVO modlftci!.dÇ)

'das.

_ S 1I - A Imagem llessos1 bem Como a vida rntima c
faml
}}ar na!? pede,:, ser divulgll:des. public:~das ou Invadrdas. sem a aü
torlzar;ao do Interessado;
_
~ 12 • (_vedado <:l sct"v!ç.o, pübltc.o ou privado, t1e in\'~s
tlgacao ti prestaçao de Informaçoes sobre a vida Tntima e familiar
d~s pess~as, sal~o os ser~lços pollc1l1ls e militares de Investiga
~:~.pertlnente-s iI de 11nque.nc.i a e subve.rsio -da ordem COristitucio--

EMENDA lP01379·8

['l

fJ

COOSTITUINTE ERJu.oo TI""""
C-oHlssAo DE SISTEHATIZAÇAD

=-

S 13 - E. assegur.do aos respectivos .ulores o direito ex
cluslvo i utilização, publicaçio e reproduçio de su's obras, trens
mlssrvel aos herdeiros,
-

TtUoUUIT'.tr:.~.O

1f3
~~~NCISO~
EMENDA "ODIFICATlVA

Artlg~do

Dê-se .0 InCISO XV, do
Sistematização. a seguInte redação.

';3
Yn

S 'llt - E assegurada a pt'Cacçio, c.onforllt. a lei, is PaTt,
clpações individuais em obrlls coletivas, e i reprodução da 11lI'51 tii
humana, inclusive nas atividades esportiv.s.

Anteprojeto de (:onstltulção, da Comissão

_ § IS -' r. garantido ao
utlllzaçao do Invento,

"XV - duração do trabalho não superior a I{8 horas semanais e não excedente a 8
ras diárias, Com Intervalo para repouso e alimentação 11 ..

~

A fiSIologia do trabalho comprovou que Jornada de 8 !loras e1ll trabalho normal,
que
não e1tIJa excepcional dispêndIo de energias, não e preJudu:lal ao corpo humano
As demaIS 16 horéls do dia são sufIcientes para Outras atividades do empregado fia so
cledade e no grupo famdlar e, por Igual, para repOus<lr
No ;nstante em que nosso país preCisa do ~sforço e da dedIcação de todos os seus fi
lhos para superar os obstáculos que ainda o separall' do pleno deSenvolVImento ecotlõ
llIlCO e. cultural, é Inc.oo:tpre.ensivel que se queira Inscrever no tel':to constItuCIonal
a redução da Jornada de trabalho. Poderial'lOs Invocar o el':emplo de outros POVCls na
:~= etapa de desenvolVImento eCOnÔ'TlICO do Brasil - onde sequer se cogIta do pr2.
Salta aos olhos de qualquer um que a medida Virá encarecer nossa produção
Esta Clrcunstãncla e Intolerável. nesta quadra, é/Jl que o Brasil luta por maiores es
paç.os no mercado InternaCional. DIsto depende o bell'-estar de todos os brasilelrosNão podemos, nem devemos, crlar novos ônus para a produção nacional, quando
competIdores 00 comérCIO exterior procedem de maneira exatamente oposta

005501$

Ademais disso, é facultado ãs empresas, que o qtllserem, dIminUIr a Jornada setr.anal
por melo de pactos coletivos Mas, na Constituição - como regra geral e universal
"IIer.te acelU - a jOfnadi' t>; de. seI; de loj8 Iloras
-

'I

1..t.
T>oc3er .Tud1c1ário dos Tosta ..
llo" c cJl"l Dj'RtrJ.t.n "'pi'p.ri).! P. ~c.rritõrio .. inst.éllarã

Inventor o privilégio tempori'rlom

"IUl.,:nr1o,; eS1ecillis, in~or"'lili<; c c1e nroCCldir.entos Ma!
CiUlt:.I"r'\l"''ltn nraij'; P sllnãrio'>, CO" 'uI2Ps t;onaclos Pl'l1":1 CI ,:fulna't"lentn (' n P.... cll ....ãn ec Cilut;a<; civai~ C' cr,!

i 16 - A desapropriação por utilidade pública e por

I.!!..
teresse socul
obedeceri
processo
definido em lei,
COIr.
ampla defesêI_adminlstrativóf e judlchl do desapropriado. asseguran
do inrJeniza,ófo justa, prêvJIJ e em dinheiro, res5õJlvéJdo, quanto
li
esta forma de pagamento, a desaproprfaçio da terra nua i1nt>rodutiva
para fim de reforma agrãrh.
§ 17 - ( assegurado a todos o acesso ã justiça.
:~t~d:~~er f'übllco o serviço de assistência Judiciária ilOS

manten
nece1

18 - A leI não pode rã exclUir da apreCIação do
JudiCiário nenhuma lesão de direito.

Poder

§

runnis eto Mronn::. !"elov5nc!~L.§!I..r=!!lb.I~~t-l~i~ __
crut"i'los. se...,...re (1"[1<1 fXIss!'ml. nao; co"un1.ril~~,; 10ca::.., 'l;ra-': ~at;;:- (--;:;-c:-õ.,a!Dfriío-nuo -cnu::'ror.
~:::::;':IEL::::-I.

S 19 - A lei não prejudlcani o direito adqUIrido, o ato
Jurídico_perfeito é a COlsil Jul9ada
e só terá vlgéncla após
publlcaçao e. se for restritiva l;le dlre-itos e liberdades, não com
portarã !xceções enio poderi ter efeito retro-ativo. salvo se
for
mais beneflca,
ve1

10Z'trr'-:;:'

lios '1a10':0:; co":!"'ronissO!; f~RV, t:onstituinto nesta 5r~il,
fie
ry LI; tor.,r·-li' -lil,i<; acrosslvcl êI sel"lTu:mto'i "1f"c "té a'"lora ~.,':.i(';o<; 5. "'}3r'1C., Ui!. "lrntel"'ão )\Ieic1al.
':"~I -~ ro':crl' n~~ :L.l':nt'lü2J.s-o ':"'::l'iA'; ."ui::ados r....... l;ciai::l. nl'>n ~ suo
"""'c"'i~'Í.r.:!.(\ orill.:.L:"I"~ 0.1 ao" "",.t)C~t~·l"'nto<; c ret.ivC\npnt'2 <;u"iirit)nl'''' .. ,,11"'- 1ft I~C" j..,.,r.!'""':-. - T,;"" n.....c ...t n nUr> 0<; lcinO'i. cnnVtlcar'o'"
t ....

§ 21 - Não haverá fôro prlvl1eglado', nem jurzo ou
tribu
nal de exceção, salvo aS excessões constantes desta Constltulção-;
tllftguem será processado nem sentenCIado scnão pela e\!te"rrdade cor
"etente
. -

!~z·~-::_;'t-, r"n ~'i·Y. '''''l''.1'' 011 lir, ..,.. <;t'il} r~J.st;rito~ ,'n_
." ~ r.t.· ..::- ,- ~n';~ (i ... co,=11:t<t ...i:i~, "1,"'],,"n lS"l'"' SP"l1l fa=tlvcl.
no!
Dalllor, nuando não se cuirQ de criMP<; t1a Menor relcvMc!a social

n.i:l'; co",;:

'_22 - Nio tlá_crlme sem lei .nterTor que o dcfln ••
pena sem previ. cominaç.o 1I:gal;

S 2S ... Ninguém seri preso $-enio em flagrante dcllto

ou

po~ deci~io e ordem, escrius e fundament.lfdas, de autoridade 'jUdi
-

«.oI. competente;
• COHISSAo DE SISTEMTIZAÇJlO

.....""" .." , , ' . - - - - - - - - ,

iJ":(-

EHENDA MODIFICATIVA

~~ ~CISOlY.:.'~"e"
A alínea "e", do inCISO V". do artl~o AnteprOjeto de
pela

Cc;~são

de Sistematização, passa

~

ConstitUIção, elabor:ao
ter a seguinte redação

"Art ~- •• _••••••••••
IV - e)

li

;~tld~de

s;ndu:al Incumbe a defesa dos

dlr~ltos e Int~resses

~~c~~;~;~r~~'a~~~~~~~~:~~v~~,coletlvos, ,nclUslve em questões J!!.

_
§ 26 - O_preso ser. Infor~ado' de seus dI r-e i tos ti
das
razoes de sUa pTisao. tendo diTeito • • ss\st.in~h da fUlt\ la e de
advogado. e a com ele ent-revl5tar·se antes de. ser ouvIdo pela .uto
ridade competente,
§ 27 - A prisão de quplquer pessoa será: cOlllunicada. den
tro ~e ~Inte e quatro horas ao JUfz c.ompetente e à famíl la ou pes
soa Indicada pelo prese e, Quando iot ilegal, o Juiz "'determlnarã
a sy..a soltura, promovendo a- responsabilidade da aULorldade
c:oato
ra,
-

...
§ 28 - HI ngu~m se rá ob r 19a do a da r tes temunho cont rs sua
proprla eessoa; o silencio do Indiciado ou acusado niio será
In
cri~\natorio.
[vedada a realizacão de Inquirições ou de
Interrõ
gatorlos sem a presença de advogado.
-

i 29 - Qualquer declaração obtida sob c:oaçio não

JUSTIFICAÇA0

O instituto do "subs"tltuto processu<ll" e mat~r1a emInentemente pertencente ao campo
do DIREITO PROCESSUAL, nio cabendo e não fázendo o lIlenor sentido a "Carta
tlagnatl
legislar sobre t.écmc.as do Dtrelto de Proce·sso.
Por esta razão.

Just,(Ica~se

a aprolldção da presente enenda

validade c:omo

pro~a.

teri

exceto contra o coator.

S 30 - Presume·se a inocêne1a do acusado ate o
em Julgado da sentença condenatória,
•

'C,'l

"~':'~l::a-'ii.o Cn Jus't~"n

§ 2:0 - Não haver. prisão civil. Sl!Iho o CIlSO de responsá
pelo inadimplemento de obrigação altmentar. na forma da lei. ~

S 21{ : A leI 'ssegura ampla defesa em qualquer processo,
com todos 05 meIos e recursos li ela l_ncrentes,

ou. cc t'!ircit.os int1is'DOnvais. 'i"u'CI, nest.a TlroT'lOsta , tennai ar c: _
"'lressiio social do f!ua este ~recaite) no cama na jU5til"'il distribt1-

l

tiva. f: , ,.,Oi5 , im>erioso anrinorar o preceito en CXll.'lC",
bhjeti'VO tia nre"õcnte C'T"IC"nca. JI;;O sc cuida Cf! inovadio. nas de" cornati:,i
lizar-ão co,.., ü. nr~ri" nis<;~o constitucional COlio un toün, t'lcstaCi:\
da'ilentc con o C""'litu}n dos nir('ito~ t> Garantias Indivinuai$.
-

I

I
I'

'un'' ' OTt.o:..t$lIt.

su';

--,

~1,pema;~

suprima-se ti art,Yrc' Anteprojeto do Relator.

JUSTIFICAÇAO

ZGS"
A matéria referente a imJnidadesde 1nstitulçljes sem fios lucrati-

vos está tratada no'art ~ item 11, óo Anteprojeto, e foi elaborado a partu de
centenas de propostas e após 8lTllla discussao na Ccm1sslloD. instituída especifica_
mente para tratar do BSSUlto.

~al'ldO

trinslto

to 31 - Aquele Que for civill"ler-te identlflc4ldo nio
submet ido ã identJflcação criminal,

co L:!..s'?Ositl\''-'' l-n 'lrn:,o<;tn. ora e..,nnt1.u';-::,
nu":!.<=. i-...,n'iJ.I"'p,,,, cons~itucJ.o~a~ nuo r~T')re<;nn

l~"" =a"or<=>c.:!.cJOG

..
S 23 - Nos proce$sos contene1osos, a instrução ser. con
tr.dJtorl •• e elll todo f 05 C"OS o Julg.mento seroa fundamentado sob
pena de nu.lldade,
•

CCJt.5TITUltlTE EAALOO TII'KlCO

J.n:;l:;:~c~P,-;;:'"

AApliar a abrangência 00 artigo
novaS'" hipóteses de
iilU1idade, especialmente em capitulas destinados e IllJtérlas de outra natureza, 111B utlidatle do sistema tritlutárl0 e B :rigidez dos prln::ilJios CJ,Je o

I plica desagregar
o~ientWll.

148

• Assembléia Nacional Constituinte

a reroa e proventos), os itens 1 e IV do art. _ e o item 1 do art. _
(ilrpostos
sobre B propriedade).
Xl.l..
.:213

De fato, e definição de empresa nac1õnal, proposta no anteprojeto em discussão, deve sua origem ao anteprojeto do Relator
da Subcomissão de Principios Gerais da Ordem Econômica, O eminente
Constituinte Virgildásio de Senna. tres , nesse anteprojeto - o
do
Relator Virgildásio de Senna - o conceito de empresa naclonal, embora criticável sob outro prisma, tinha l1gação orgânica com
o
restante da proposta, pois, em função desse conceito, era assegurado às empresas neeacneae tratamento diferenciado em várias matérias,
como no caso das compras governamentais, do exer-edeac da atividade
f'inanceira e da mineração ..

caso o Governa pretenda ooter seícres recursos através da tdbutaçaa
de prodtJtos industrializados, da cnculaçt'io de mercadorias, da renda e do patrironlo, para atender despesas de seguridade social, basta elevar as alíquotas desses
Iecostcs sem necessidade de criar una contribuição para esse f1m, q.Je seria, na rea
110000, un adicional sobre esses tributos.
-

No presente anteprojeto, porém, o art.
está solto,
sem função. Ora, a Constituição, como as leis em geral, não deve
conter disposições inúteis. Com efeito, qual é a aplicação prática
do citado artigo? Aparentemente.
o seu § ll~ onde está dito:

Pelas mesmas raszes, justifica-se estender, ao parc'igrafo 9q..e autori~:p:n~~~a~:ose~u~i~~: ~~i~i~~~~si~~~~~fi::~noaa~~~~\:ra~~~~~~~

II§ l' _ As ativldades das empresas neeâcnet s , que a lei
considerar estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológ.1co, poderão ter proteção transitór.1a. 1I

Utem

~I1ma~se

~

o artigo

da Anteprojeto da

Canissno de Sistematiza-

3'l<:>

JUSTIFICAÇAO
enenda de cOOllat1bnizaç~ot posto l:fJe o texto em causa, q.Je veda a
incidência de tributos "sobre as entidades sem fins lucrativos oedrceocs à peSlPi
sa ou ao ensino, habilitação, l'eabllitaç~o e tratamento de pessoas portadoras de
-defici!rv::le" I trata de matéria já COCltell'plada 00 artigo ~ lU I "c".

..-'---------,1 1õr'~~IRJ:=l
flWCISCO ~LLES
_ L ri'" ~J

EMENDA lP01385·2

[IêOOSUtulnte

m

O faturamento e o iccrc (item I),_a renda

ela atividade

agrícola

e o patrimOnlo (item lI!) são tributaoos pelos ÚIflOstos ele QJC trate

o

de outros trlbutos além dos expressamente nomlnaoos 00 Anteprojeto de Constituição'
veceçêo de utilização de fato gerador ou base de cálculo próprio de iJrposto, não
CU'flJlatividade e aprovação por naíorde absoluta do Congresso Nacional.

I Ui'''7f?J

I'"§íSSl\O DE SISTEW\TlZÁÇM~"··"b"~".""
m-

privados.

§ 2" _ A lei poderá instituir outras contribuiçl5e:s de;Unadas 11. garantir 11 manutençao ou expansao da seguridade Social.

~(~~O~~~~~~t~~~;i~I=~~ood~\:~r~a~L°2~j(~~O 6~~

tt~ÍÉ~~

çllo.

~os

VI _ edlc::ional sobre os prêmios dos

EMENDA lP01384-4 "~---------'I IõrPFLIRJ''''~----'
l:conSt1t~lnte ~ISCO I:lOOtRlES
. c...J
L-J

Tule/......"uçlo,-

--,

E>EIllA DE N:ElIJAI;IlD
~r1marn-se

as expresslk:s:

I _ "fJscaisll, no § 2Q do art.

COOlissão de Sistematiza.tlo

. n"_'''''''·'~--'---I

~ '3Dl/-.

Il _ "fiscais e outros" I no art. ~

s'?3

III _ "incentivos fiscais". no § 3 11 do art. ~
lator.

JUSTIFICAÇAO

4l?
scortee-se a letra "e" do item I cio artigo .. do Anteprojeto ô:l Re-

A supress~o das eepressêes sr.endonadas se justifica porcuentc a 12térla já está abrangida na cCIIl'Ç)etênciB tributária da U"lião, Estados,
deral e M.rliC!pitls (Anteprojeto, Titulo VII, capitulo I).

JUSTIFICACAo

Dl.strito Fe-

o dispositivo em foco

disp~ que o "excesso de lucro nas atividades
ecorõedcas e financeiras será deflnido por lei e obrigatoriamente aplicado no pronac~onal de errazüceçãc da pobreza .."

grama

.:no

O iIrposto de renda de que trata o artigo _ , item III tributa o lucro das atividades econômicas e financeiras de q..te trata a letra "e" do item I do
artigo. do Anteprojeto do Relator.
,:!A recerta do imposto de renda pode ser aplicada no programa nacional de erradicação da pobreza.

I

:
Propõe-se, portanto, a scpressãc do cUsposIt1vo por cooter
, Já oascípãmeca nos dreposãtavcs indicados.

~rJma-se

EJeCA

o ca

DE N:ElIJAI;IlD

t do Artigo

~

do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Co:nissa~istematlzaçao, que reserva li I.klHfo, "COOlO privilégio", slbordinaóo ainda a outras coocncees, a pesquisa, lavra, exploração e o
aproveitamento de recursos naturais em terras ocupadas por índios, e inclua-se, no
Titulo correspondente li Ordem ECOl"IÔIIlica, o artigo 10 constante do Anteprojeto da
Cooús~o Temática VI, desconsiderado pelo
sísteeattzaocr, cem a seguinte reda;ft0j

Constituinte F'RAOCISCO lXRt€L.LES
Canisstlo de sistematizaçb,o

'*

".u;io-------------,

"Art.
O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica
e B lavra de jazidas minerais em terras indígenas semente pcoerêo ser efetuados por emrese nacionais controladas por pessoas físicas resacentes no
País ou por entidades de direito público interro."

TUTD/~u . .

E>EIllA tE l>DEI1JI\ÇlIO
~r1ma-se

JUSTIFICACAo

A atividade expãoratõrãa oe reccrsos naturais em terras indígenas,
se~ a CCJllissao da Ordem EconEtnica, pode ser exercida por ermresas estatais e
por esoreses privadas nacionaisj entretanto, se~ndo a ccenssãc Da OrdemSocral ,
elém de outras condições restI'ltivas, ela se torna "privilégio da uuêc''
Corto resolver essa incCXllpatibilidad~ evroe-rtev O único critério
gico e jurl'd.1co, aqui Bpllcável.. é o da emissão reeétãca cceceteore ratacoe
terfae, As MS ccníssões têln competência para expedir regras envolvendo as
puiaçbês indígenas À Ca'nlSS~O da OrdemSocial coo-pete tratar dOIS garantlas

lóm:posociais especiais aplicáveis aos índios; à Comiss!.!io da OrdemEconómica, a regula;ão
das atividades ligadas à produçao, circulação, distribuição e consi"lllO de bens e
sçrviços.
A matEria em pauta é a pesCf<Jisa, lavra, exploração eoaprove1tamnto de recursos naturais em terras indígenas a Corrn.ssfto oa ordem Social estabelece
&IJl a:::nop611o estatalj a CcJ»iS$~o da Ordem Eccotmlca, semente, una reserva de rer

cado.

-

fj;

Ora, essa lllatéria é da cOl"'Petênciada Ccm1ssao da OrdemEconOOllca
garantia dos direitos sociais dos índios - corrpetência da Comissfto

da Ordem Social -

JUSTIFICAÇAO
2Cb
O item III do art. _ displSe:

2.'6

"Art. . . - t vedado lllküt1o.
1 - •••.••.••.••.••••.•••••••••.••.•••••.•••••••..••.••••..•.•••••.•
11 .
III - instituir isençr5es de tributos de ~etência dos Estados ou
dos M..nicIpios."
Na atual COnstltuIçlfo, o art. 19, § 212 estabelece epe 8 lhilfo, ·lflC-4
diante lei cooplementar, poderá conceder isenç~s de bpClstos estaliJais e IlUlicipaIs.
No Anteprojeto esse dispositivo foi ~rirrudo, o Q.JesiQC1iflca que
8 U"lH!o ni!io tem poderes para isentar irrpostos de CCllq)eténclados Estaoos e dos Msll
cIpios, pois o poder de isentar está corlhdo no poder de tributar
-

Por essa razao

i

o item UI do art. _

~~Jc:t~~i:i~~sEs~f~~a:~i~~s lIDs~~~;~ndi~e~ortaé

é dispensável

~,r;,

pouco illlJorta se t3 ~resa que explora ou aproveita os recur
que sejam ga":

O sistematizador ao optar pelo dispositivo aprovaoo na Cc:rnissao da
OrdemSocial nrio andou bem. Entre dois dispositivos conflitantes de matéria eccnõ
~~a~t~~~ pelo artigo da Ccxnissao incorrpetente e desprezou o artigo da Ccrni:!

Consti tuinte FRANCISCO DORNELLES

TUTD""" ... "' ... lo,

A presente Emendavisa corrigir essa distorçao.

~

30A
Suprima-se o art. . . , que diz:
301
"Art. ,., - St!rá considerada empresa nacional a pessoa
Jurídica constituída e c:om sede no Pllis, cujo controle decisório
e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas fIsicas
domiciliadas no Pais, ou por entidadeS de direito público_interno ....

Constituinte FRAtt:ISCO DDELl.ES
Cctnissllo de 5istenatlzaçllo

JUSTIFICACÃO

Esse s.rtlgo deve ser suprimido, por sua incompatibilida_
de lógica e ontológica com o sistema do anteprojeto..
I - ~rlmam-se.
335"

a} as expressnes "faturamento e sobre o lucro", no item 1 do § 1" do

art.~:

335"
b) os itens III e IV do § 1" do art.
3.'l.S;"

11 - Dê-se ao § 2" do art. _

a.

a seguinte redaçao:

"§ 2Sl A lei poderá instituir outras contribuições destinadas a garantir a marutençao ou expansao da seguridade' Social, respeltadas as restriç~ contidas no art !!odesta Constltuiçao".

JUSTIFICAÇAO
33~-

O art. 31115- do Anteprojeto dispõe:
z:>f;J-

"Art. _ - A Seguridade social será financiada cCll:pJlsoriBlfente por
toda a sociedade, de fama direta e indireta, medlante as ccntriooiçôes sociaIs, bem ccmo recursos provenlentes da recelta tubutáda da: Ullào, na for
ma da lei.
§ 112 _ As contribuições sociais a que se refere o caput deste artigo
stlo as seguintes

I - contribuição dos etI'ÇIregadores, incidente sobre a folha de salários, faturaJt:ento e sobre o lucrai
11 - contr!bulçl!o dos trabalhadores;
111 - contrlbuiçfto incidente sobre a renda da atividade agricola;
IV - contribu1çlio sobre o patrlttõnio liQJido das pessoas f!sicas;
V - contribulçao sobre a exploração de con...-ursos de prognósticos,

~

"as. para tal efeito - perguntamos - seria necessário definir na própria Constituição o conceito de empresa nacional? Se compete à le1 ordinária escolher as atividades ditas estratégicas, merecedoras de proteção, a mesma lei poderá qualificar as empresas nacionais, para esse fim, tomando-se, de tal sorte. supérflua a definição contida no ~, definição ademais exeeeeãvemente elaborada
para um e:feito tão limitado.
Prosseguindo. o § 2' do mesmo artigo d1z. que às emPresas
terão pre1"erência no acesso a créditos publicas subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecimento de
bens e eervaecs ao poder público. Já aqui o anteprojeto preferiu a, benãoner- o conce~ to enunciado no S!E!!!, para qualificar diretamente
a ernpresa sob o angulo do ~ ~ ..
fio art. 313, no tratar ee apro~eitamento dos potenciais de
energia hidráulica e da lavra de jazidas minerais em :faixas de 1"roneea r-e, o anteprojeto volta a falar em "empresa nacional". quando 1'0~eria ter empregado a expressão "empresa sob controle nacional ti, ou
~mpresa de capita~ predominantemente nacional", sem precisar lançar
mao de uma definiçao geral e abrangente, a exemplo do disposto nc
art. 324, § li, onde, a respeito dos navios nacionais, se exige das
pessoas jur-{dicas, que lhes tenham a propriedade, a maioria do capital pertencente a brasileiros.

as ~ ~

~o art. 336, o anteprojeto rerere-ee às "condições para a
participaçao do capital estrangeiro" nas instituições 1"1nanceiras..

Co~o se vê, o anteprojeto regula, a cada passo~a atividade
concernente as empresas sob controle nacional, onde acha conveniente
fixar esse requisito de controle, deixantlo de lado, eatve em dois
dispositivas de menor alcance, B apl1caçio p;rática do -ccnceãec posto
pelo art. _ .
gOl
t certo que t ..l iormuJ..açe.o assistemát:ica proveio do anteprojeto da Comissão da Ordem Econêmica, mas r.eee não é razão para
mantê-la.

O lIIais grave, porém, não é a :falta de coerência entre a
definição adotada e a sua aplicação • .o mais grave é a ccnrueâc que
se estabeleceu, desde o primeiro anteprojeto, entre o conceito de
empresa nacional e a condição jur1dica das empresas de cap1.tal estrangeiro que operam no Pais.

o item UI do art. 271 do Anteprojeto do Relator.

teres aqui lIll caso tIpico de confHto de disposições versando sebre lIlI .esrro assunto, orilJ'ldas de duas Comissões Temáticas distintas.

Quer dizer:

Illatéria

o

Colocado como está, entre os principios gerais da ordett.
econômica e 1'inanceira, tal dispositivO. na verdade, não enuncia
nenhum pr-inc:!pio relevante para a ordenação da atividade econômic2.
nas ter.; o poder de limitar o exercício da soberania nacional em matéria de grande importância para os interesses do Pais, qual seja,
a do direi to aplicável às sociedades comerciais que operam no Brasil. sob controle de capi tal estrangeiro. embora cansti tufdas e sediadas em território brasileiro.
A norma em questão pt'oveio do art. 3R do anteprojeto da
Comissão da Ordem Econômica, com duas alterações: a} onde se
lia
"controle de capital". ficou Il~ontrole declsót'io e de capital; b)
onde estava "sob 8 titularidade de pessoas f1sic89 ou jurídicas dom,iciliadas no Pais", escreveu-se "sob a titularidade direta ou indireta de pessoa.s 1"isicas domiciliadas no pais". Enquanto a primeira modi1"icação é sobretudo expletiva, a segunda .introduz. inovação
substancial no texto aprovado pelo comissão da Ordem Econômica. 1:5Sa inovação autoriza, pois, uma emenda de mérito, e não só de :forma, no sentido de adequali-á.o ao anteprOjeto apr-esentado pelo llustre
Relator com o aprovado pela referida Comissão, nos termos do art.
19, § 2', do Regimento Interno da Assemblé.ia Nacional Constituinte.
A emenda se restringiria a restabelecer o que ficara decidido na Comissão de. Ordem Econômica, se fosse só esse o problema.
Ocorre que. considerado o anteprojeto do eminente Relator como um
todo, o artigo em causa revela-se desconexo e contraditório com os
pr1nc!pios gerais que devem orientar a :fUtura Constituição. Ora, a
tarefa de sistemiltizar, cometida a esta Comissão, impõe não só
a
necessidade de adequar o trabalho à matéria precedente, mas também
a de eliminar contradições e incongruências do sistema.

Como diz o Pro!'essor UHBERTO LEANZA, da Univers.1dade Naval de Nápoles, a nacionalidade das sociedades indica tão-somente •
existência de uma conexão entre a sociedade e determinado ordenamento jur{dico, de que deriva a sujeição de eeas errtea ao direito
lDate:-lal que nele vigora ( ~ Dlgesto ~,verbete 50~ Straniera). Em outras palavras, sociedade nacional é socie:dade regida pelo direito nacional; e sociedade estrangeira é sociedade regida pelo direito estrangeiro.
Trata-se, pois, de uma questão de direito internacional
privado, que consiste I em face de UIl'8 pessoa jur1diea constltu!da
originariar.'ente fl!m con!"onnidade com certo ordena.'"\ento jur{dico, el'l
saber qual o direito material aplicável à estrutura e ao 1"uncionamento da entidade, quando esta opera no território de outro Estádo.
Outra que"Stão, bem diversa, é a relaoionada com a Condição jurídica das sociedades ou empresas que queiram futlcionar no
terri tório de um Estado que não o da sua nacionalidade ou ainda das
sociedades que, embora nacionais (porque regidas pelo direito naclonal), estejam, digamos, sob controle de capital de origem externa. Conforme ainda IDiBI:RTO LEANZA (loc. cit.), "as questões relativas ao tratamento que, em concreto, cada ordenamento juridico
reserva às sociedades a ele estranhas, submetendo o desenvolvimento
de tais ou quais at.1vidades dos entes em qu~stão a p2:rt.!cular d:!sc1plina, concernem à matéria da condição juridIca das sociedades estrangeiras" .. Também pertence a esse tipo de questão o tratamento
que a lei interna reserva ao capital est~geiro, isto é. ao capital de origem estrange1t'a, como previsto, aliás, no art. 308 do
anteprojeto, nestes termos:
30:!"Art. - . - Or; lnvestimentos de capital estrangeiro serão
adroi tidos no interesses nacional, como agente complementar do desenvolvimento econômico, e regulados na forma da leio"
Com de!"inir empresa nacional como a pessoa juridica sob
controle de pessoas físicas domicil~adas no Pais etc .., o anteprojeto, conseqUentemente, renuncia ao pOder-de regular, de acordo com
a lei brasileira, a existência e o funcionar.lento das sociedades que,
embora consti tul,das no .sra~.1l e com sede no terri tório brasileiro.
estejBlll sob o controle de cepital estrangeiro. De acor-do com tal orientação, uma sociedade anônima, por exemplo. organizada de acordo
com a lei brasileira, com sede no Brasil, não mais ser-á regida pela
lei brasileira, com a vigencia do siste11'8 proposto. se o controle
decisório de tal sociedade estiver em mãos de pessoas domiciliadas
no exterIor. fica-se, porém, sem saber qual será o dit'eito a ela
a.plicável. para reger as relações entre os acionistas e deste:s para
com a sociedade ou para reEular- o seu 1"uncionamento, c::omo, por exemplo, no que diz respeIto à organização e pUblicação das demonstrações financeiras, realização de assembléias etc.
A definição acolhida pelo anteprojeto, portanto. em vez
de de:fender o interesse nacional, milita contra ele , na medida em
que abre mão de parcela da soberania, remetendo ao direi to estrangeiro o regime juridlco de sociedades constituIdas no 'Brasil e que
aqui têm a sua sede. Neste ponto, o artigo em questão con1"lita ontologicamente com O conceito de soberania nacIonal, expresso nos
artigos 2' e ~ do anteprojeto.
J,.o contIár!""

lo

1.E::hdênc.ia dominante hoje no campo inter-

nacional está em os fstados cÇln1"erlrem ~ abrangência maior aos
conceitos de residência, domicilio e nacional1dade das pessoas jur1cUcas. com o objetivo de aumentarem seus vInculos com situações
extrater-ritoriais sobre as quais possam exercer o seu pod.er.
De :fato, como escrevemos alhures, grande nÚmero de questões que têm surgido ultimamente na área das relações ebonõmicas,
fiscais e financeiras internacionais decorre do fato de os Estados
procurarem alargar o alcance extraterritorial de seu poder de impér10, f"azendo com que suas normas jurídIcas venham atingir pessoas,
fatos e negócios fora d.e suas fronteiras.
O enteprojeto elaborado pelo ilustre Relator da Comissão
de Sistematiz.ação, no que diz respeito ii de!'inição de empresa nacional, segue um caminho oposto ao que se observa hoje no aundo. Ao

Assembléia Nacional Constituinte
do desarmament.o nuclear e da proseneio universal de armas
nucfea
a-es , Em conseqUência, este principJ.o passo a constJ.tuir o caput a";;

negar a empresas organizadas no Pais a condição de nacionais brasil.elras. se o seu controle acionário pertencer a residentes ou domiciliados no exterior. o anteprojeto diminui as conexões do Estado
brasileiro com essas empresas. aumentando assim as conexões delas
com o pais onde estão domiciliadas suas matrizes. Na medida em que
essas subsldiârias perdem a nacionalidade brasileira, os países de
, domicilio das matrizes podem passar a exercer sobre elas determinada influência econômica, que a nacionalidade brasileira obstacUli-

thlÇio pievel-:.dispdslt1vClS que 80 mesmo t enpc atendam à todos "CS in
t~resses nacãcnea s e não permitam c nascamentc entecâpaâç de
conf1!
tos emncae desses mesmos ant.e res ses ,

Art.igo.
Quantó

ã responsabilidade civil por danos +nuclearês-. o en1.l!!.

c aadc que pretendemos ver consagrado no text.o ccns ta tucfcnaã r efere-se <iOS danos nucleares, obrigando-se
te, pela sua cccr-rêncaa ,

eeva,
Os ~stados Unidos. por exemplo. a partir da definição de
empresa nacional Bcolhlda pelo anteprojeto. poderiam tributar os
rueroe das subsidiárias, no Brasil. de empresas lá domiciliadas.
.. inda quando tais lucros não fossem distribu.{dos. pois, pela lei americana, a sistemática do diferimento do imposto só se aplica aos
lucros auferidos no exterior por empr-esas de outros países.

ã Unlão,J.llmJ.tada e objetJ.\all"'-l!,

A nova- redação-é cons-oante-cO'fl-a-I~1:uãgenr-e-ãp~o-si~ão~bt::.si

Lea ras em "fOTOS" ãn te macaonad s , Não altera o conteúdo do preva sec no
parágrafo

l~

original.

O Artigo, como foi apresentado no anteprojeto, prevê o

con
trole pelo Poder Público que compreende o Executivo. o Legislativo;
o Judiciário. Ora, o parágrafo 3 0 aduz â fucali2.ação pelo Congres
so Nacacnat, o que nos parece redundante com·10 controle do Poder Pú-':
bf ãcc , Além disso, a fJ.scalização supãet rva pelas entidades da sacie
dade cava I nâc neces s a t.a ser exp Lac a-tada no texto constitucional,.p:lls
a fiscalJ.Zaçao pelo Congresso N.acional lhe perm.t e , quando for O caso, ouvir a sociedade civl.1. São nctõraos os múlt::l.plos usos da energla
nuclear em segmentos da saúde, da agricultura e da dndiis t.r-aa ,

Concluindo, entendemos inadequada a det'iniçâo de empr-esa
nacional, come cons t s do antE'I-rojeto. lna~E;;;,.. ace, e contrária aos
mais legItimas interesses nacionais, porque limita o exerc!cio ee
eoberanla da Nação brasileira. Demais, tal definição é estranha ee
texto de uma Consti tuiçâo. não encontrando paralelo na lei l'undamental de outros países. A persistir o propósito de inserir na
Magna Carta o conceito de empresa naeional. a única definição eceã,tável é aquela adotada na lei das sceaeueees anônimas, su1"ragada
pela doutrina internacional, ou seja, a Que considera sociedades
brasileiras as organizadas em conformidade com a lei do' Brasil e Que
têm no Pals a sede de sua administração.

Dessa forma, o texto const í.tucaonaj deve prever uma hrerar
qua a de ccepet êncaa qu,: ~epresente a gradação dos interesses, gU8!
dando-se a pr erer-ênca a de estadual sobre o 'Ioc a I e do necaonaã 50
bre o estadual. Este prmcfprc harmoniza os diver-sos nfvea s de maner
- r a-descenrrerã'ãada , p erma t.a ndc a efetiva exr st êncf a da
Fe(jeracã~
em prol dos interesses da ne câc bresa Iea.ra, Tal principio estava e!
posto no Art: 45, Parágrafo únlco do Anteprojeto de ccns tf tuaçâc da
~ Comissão de Slstematlzaçâo.
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Congresso National poderá escolher indlvíduos ou soc aeôade afJ.ns
setor de mt er es ae ,
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EMENDA MODIfICATIVA

Em cada caso, bem como na geração de ene r ga a eãêt race ,

e 149

SA

üê-s e ao J.nC1SO UI do Art. • • do AnteproJeto de

Constitu.!

câc , da Comissão de S"l.stematJ.Zação, a s egeânt.e redação:

lU _ aut o raz ar ou realizar empreendamenrcs ou desenvolver
atJ.v;J.dades que representem rlSCO ã vada humana, ao equilíbrlo ecológico ou ao ee ac ambiente.. ou Que importe em alteração no patrJ.mónio
histónco e na paisagem, sem consulta ao Congresso NacJ.onal
...-

__.

~_,..,..,4Ul1lf"0$1.

JUSTIFICATIVA

Emenda: SOPRESSIVA
438
tf3tJ
Dispositivo Emendado: Art. . . e _

'i1S

,~c.I.""c.D....l1o/'... CO.''''o
COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

~;?

I. emenda proposta va sa resguardar a função

~---------'''''''"'''''''''.-------------,

Sucr1lnarn-se do anteprojeto os artiaos . . e _ .
JUSTIFICATIVA
Há uea_nIUda contr~dição en:re o disposto no arth~~

4L10

Dê-se a letra "b" do ArtJ.go 416 do AnteproJeto de Const.itui_
cãc, da Comissão de Sl.stematl.zaçâo.a seguint.e redação:

~,~:j:r~:p::::a:ed:r:;~~:i:: ::::~:O:i:~d~V~S~: :::~~:~r=,
indept!rdE:ntemente de discutir-se se redivisão ter:dtõrial ~ Prioridade. na.cional ou mesmo assunto da órbita constit.ucional.
De todo modo, corno nesta etapa dos trabalhos cuida- •
se apenas da comp~~bbilização do texto, optamos por sUÇlerir a perm~
nrn.~ia ~~qarti90 . . , em detrimento dos demais artiaos correlatos
{ _ e "'}, por ser de natureza mais amola e aenerica e por remeter

o assunto a tratamento posterior e n!vel infra-constitucional.

4."

" pxopósito, o artiQo
ao anteprojeto, no seu parac.;:rrafo 39, estabelece as norlllas para. a redivisão territõrial.

Art. 410 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) a anat aüacâc ou ampliação de- usinas de
grande
port.e hadroefêt r-ãces , termonucleares, t.e rncef êur-acas , de processamen
to de mat.eriais férteis e .fisseis, de J.ndústr.l.as de alto' potenc1.al;

Iui dor , de depósitos de r-ej eâ tcs de alto

rlSCO,

inclusive

radloa:

~;l~~taiimlcos e bactenológicos, bem como de qualquer projeto de
BfENnA SUPRESS!VA (CORR:LATAl

4r

DISPOSITIVO bMENDADO'ahnea Uh". do J.nciso VIII, do Art

a.

urpacto

EMENDA lP01392·5
~con.U.u1nte "ALDEC'
t=JcOmissio de

"b", do J.nC1SO VIII, do Art a.4:r.

---,
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OIlNELAS

Sistema:;:~;:lIk/'IfC-"lo

ElDenda: SUPRESSIVA
439
DbposiU-.o emendado: Item :I do art. . .
~õq

Suprillla-se do. anteprojeto o item I do art. . . . .
JOSTIFICATl'V1\
Refere-se o dispositivo ã criação do estado de 5anb
Cruz, desrneIllbrado da 8ahiZl. OCorre que esta proposta, na Comissão,
Eo! aprovada em bloco, no bojo da emenda 250159-7, juntamente com a
criZlção de vários outros estados, nio tendo as normas reg!mentais
permi tido sua votação em separado.
Ocorre que no caso isto erZl de fundaI:lental 1rnportaneia, para permitir Juizo coTreto no seu julgamento, haja vista que,
diversaJl1ente dos demais, em relação ao projeto de criação do estado
de Santa CrtJ~ havia superposição de propostas, como as de números
250154-6 e 250421-9, mnhas recusadas na Comissão, mas que constituem uma clarll evidencia de que não há, sequer quanto à área territorial, convicção suficiente face ao prcJeto proposto. S lIcito concl.!!
ir-se, portanto, que face ã votação em bloco, ficaram viciados os r~
sultados quanto ao proJeto relativo ao estado de Santa Cruz.
Por essa razão, e corno se não bastassem outras ainda
:IIa1s relvantes, julgo.de bom alvitre que a proposta seja excluida do
texto do anteprojeto constitucional, podendo vir, se for o caso, a
ser considerada pela futura Comissão de Redivisão Territo:dal, C01lI
cuja criação também se conflita.
Assim, sem sequer se considerar o mérito do questão,
em nenhuma hipótese se justifica sua manutenção no texto de- anteprs
jeto de ~nstituição.

Po r outro lado, o pfebas catc rea1i:z.ado em localidades "du!
tamente envolvidas" numa det ermmada questão poderá arrt er-fer-Lr- com
os ant eres ses de outra reglão, que pode ser indiretamente prejudlc!.
da ou beneficJ.ada com a decisão Asslm, une regl.ão produt.ora de mat!
Tias-prlmas poderá, por exemplo, ver reduz ados 05 seus recursos
f.!.
nancea'ros se uma 1.ndústria não puder funcionar nos centros
mdust rdaa s , em va r-tude de decisão pteba sca tãrãa da população des t es" ce!!

tros.

SuprJ.ma-se,em cOflscquênCla da Emenda ModlfJ.cdt1.\a acirla
nea

a ali

'

JUSTlFICATlVA
t.-j.(O

A nova proposta para o artJ.gG . . . enseJ8 8 forma t.êcnJ.ca correta ,ao mesmo tempo que se refere a rejeJ.tos de outras oTlgens, que

náo somente os radioatlvos, taJ.S COIíIO químJ.cos e bactenológJ.cos , en
t.re outros. EmbOTa reconheçamos que a prot.ec;ão e preservação do mel";;
amblente é um direito ~~divJ.dual e coletivo fundamental, a letra"b",
do inciso VI I, do Art • refere·se especiflcamen1.e ao risco de dano
â vida e ao meJ.o ambl.ente em conseqUênda de ativ.idades industnais.
O artigo 419, ao est.abelecer reqUJ.slto constJ.t:ucional para as mesmas
atJ.\'J.àaàes l cria uma superposlcão de J.déJ._as
'Em ra'Z.ão dl.sso, propomos a supressão da letra "b", do inciso
VIII. do artigo • • 4;

R~

SUprimir o Artigo. do AnteproJeto.

JUSTIFICAÇÃO

A ocupação dos cargos de confJ.anç:a não pode ser
inJ..bJ.da por qualquer ~ restrJ.ção que independa da vontade da
autorida.de A úm.ca exigência. cabivel é ser o nomeado da confiança
da autorl.dade, ainda mais levando-se em conta que o. cargo não é
permanente, estando diretamente vinculado ao titular, não gerando
qualquer vinculo permanent.e.

A concordãnd.a das conunldades dJ.retamente interessadas está
J.mplícJ.ta na prévia autorização do Congresso' Nacional, seu legítimo

representante. Destarte,quando se t.rata de us~nas de geração de ele
t.rlcldade, J.ndústrias de grande parte ou qualquer atJ.vidade human;
assoclada a rlSCO, são diretamente interessadas não só as comunlda_
des 10c:aJ.s, ma.~ toda a nação brasJ.leJ.rae Est.e fato levaTl.a ã consu.!.
ta popular de ambJ.to naclonal, para que efetivamente fosse nelo retratada o pensamento do povo hrasllelro, ou atravGs dos representan
tes do Congresso Naclonal como o proposto na nova redação.
-

EMENDA lP01398·4
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supJ:'imir

EMENDA lP01395-0
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Dê..se ao

~

§ Zo _ O Congresso NacJ.onal flscalJ.Zarâ o cumpn.mento
dispost.o neste artigo.

.

do

_J

expressão "com remuneração em dobro" do Inciso

AS

AnteproJeto de Cons1.i1.u1.':-

o relator tomou comO parãmetro a grande empresa que

J...~t ~ - A UDlão, os Estailos e os Municípl.os. ouvido o PEder LegislatJ.vo, podem estabelecer concorrentemente, restrlções I!:,
gals e admln1StratlVas vlsando ã proteção amblental e ã defesa dos

representa apenas 5% do total das empresas. brasileiras. As
mlcro, pequenas e médJ.as empresas não poderão arcar com maJ.s

recursos naturais
_

essa responsabilldade social

Prevalecerá a competéncJ.a da Uniáo quando envolver
os 1.nteresses de mais de U1II Estaõo, e do Est.ado
se
envolver os J.ntereSses de ma~s de um MunJ.cípio.

;}O _

! assegurado total lni,"ormação às comunl-dailes 10caJ.s
lnteressadas d1.retamente, sobre o cUmprJ.tllento do dl~
posto neste artJ.go.

F.l

o ÕlspOSltivo provoclirã maJ.s

desemprego e J.DstabilJ.dade social. Será rnUl.to dificJ.l ou quase
J.rnpossivel aos Estados e Municípios cumprirem a deterTTlJ.nação
do AnteprOJeto, awnentando consideravelmente o déflcJ.t púb1J.co,

estaduais não podem d1.spensar o'u d1.minuir as exigê!!
elas federus, nem as municlJpa~s podem fazê-lo
em
relação às estadUals.

s,!

caso o Governo Federal tenha gue subsldlar os Estados para tornar possivel a J.mplementação da rnedJ.da.

J m--P'::B""---'
CJ'!-~
_J

EMENDA lP01399-2

l?

CONSTITUINTE RONALDO ARAGJ\O

.

do
JUSTIFICATIVA
lUTD"U,",,~.;io------

o 1I1'"8S1.1 ê um país: em desenvolvimento no qual o progresso

JUSTlFICATIVA

c::\.~c..~~

Ao propormos est.a- pova Teda~ãc 20 AT~ Q17, pretendemos dar
melhor forma legJ.slat.iva e JurfdJ.ca às J.dêlas nele contidas. O princfpJ.o básJ.co é que as at.J.vldades nucleares sem
exclusivamente pz_
Ta flns pacíflcos, ebminando-se quaisquer outras formas do aphcEcão

e conformando-se com a tradição de nossa PJlítlca e>::tenor a

r:2!~

JUSTIFICAÇÃO
40~

do Artigo _

S tI! - As 1J.mltacões e restrições legus e admlnistrativas

§ 10 - A responsabilidade da Unlão por danos nucleares i!!.
depende da eXlstênc18 de culpa, vedando-se qualquer liml tação relati
va aos valores lndenizatórJ.os.
-

li

XVl'II, do Art. - . .

IW>J:kJ

E'"\ENDA. MODIFICATIVA

~ L T E B ~ l C . 417~ f::!l2Zl: 11 p?Tãgrgf 5 l ' e 2'
-Dê se as ~ de> ;rf)RQ 11' de l.nf;epl'lljetD de
CoJlstitu.!.

~aa CóJll~ssão de 5islellldli;za'ião, la. '~egulilte reda~ãe:

\.....,)......,-4-< .....cJI,

I m---P:~'B""---'

ARAG~O

COMISSÃO DE §.ISTEMTIZACAO

§ 10

Art ~ _ As atJ.vidades nucleares no terri'tôrio nacional
rão desenvolvldas exclusJ.vamente para fins pacífJ.Cos.

CONSTITUINTE RONALDO

r . r - - - - - - - - - ,..'''''''''.~,.-----------.

cão, da Com1S4~9 de S1stematização, a l"eguinte redação:

IIf'iNDA
lP01393-3
smNlOR l<NA!OO _

representatha

do Congresso em. assuntos de mt e res se da Nação. Sabe-se que preul!
ce nas deca sôes plebisclt.ãTlas o aspecto emocional do povo,
au i t.as
vezes e:<plo:rados em prcveacc de mt ereases econômicos. Não se p:rete!!.
de com a emenda subtrau ao pov o a faculdade de decadrr , mas prese!.
"\-á-Io de J.ngerênc1.as exógenas e da r-a spons ab aLadade de deC1.d1.r
em
questões que exijam formação e lníoTfuação e s pe c a a j a a.ada ,

ÍE\or

--,

desordenado poderá causar aanos J.rreparáve1s ao lJ\eJ.o ambiente e aos

,A3

seus recursos naturais.

Alt:erar o ::l.nciso XV, do Art • •

Simultaneamente, o acesso de t.oàas as classes sociais â
r!
quezíl nncio'lal é fundamental, P015 o subà~sen\'oIVi1Tlento pode constl

"duração de trabalho não superior a 04 4 (quarenta e quatrO horas semanais, e não excedente a D810ito) horas diárias, com J.ntervalo para repouso e alimentação;"

tUlr-se no Jll<i.dn poluldor JlDClonal. Lm c.OJI:.t:<tuLncia, deve a constl-
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP01408-5

(J

A dissolução conJugal não pode nem deve preJudJ.car a

o texto que está sendo proposto pelo Relator da
Com15são de saseemae aaeçêc provocará certamente uma dl.ml.nuição

5ubs~sténcJ-a

dos fJ.lhos menores.

mercado de e-preçcs , ecn-eneencc a.1nda
dos no Pais.

o número de deseepreçe-

l','US

"l.uuoo/nM'a.l.'.u.~•• ' U l o _ . " . _ _ - - - - - . . ,

f'J

na oferta de ernprego , com sêr-acs danos para a cãesse trabalhadora.
A n-aacir- parte das enpreaas não está em ccosrções de
absorver maa s esse encargo sccs ar, prcvccenec urna retração do

CONSTITUINTE PAULÔ....oPUElITEL
COOISSJ.O DE 'S15T&'SATIZAÇ1iO

r , r - - - - - - - - - - ....." ..",.., ' . - - - - - - - - - - . . ,
EMENDA HODIF'lCATIVA

EMENDA lP01404-2

fi
'---=====...c;:==...c;:==---

--'l 15;;"1

CONSTITUINTE IlONll.L.DO ARAGÁO

tJ

COMISSÃO DE SIS1'E;;;.;;oo;~;~(.u.~O.tUl.

DISPOSITIVOS EH:E:llDhDOS -

~';7mJ

capi tulo

"'A

,

Artigo .112Inciso V
Item F (Acrecentar)

COMISSÃO DE SISTEMATIZACJ\o

= - - - - - - - - - - ...."_ ...,,,.------------,
Altera a redação do parágrafo 29, Art.

~!..

Ad~tiva

A D~ssolução da sccaedeôe ConJugal êXJ.11\e ambos os cônj uges da Responsabilidade pela sUbsistêncl.a do outro, exceto em caso

~:'

de incapacidade físJ.ca ou mental, como doença ou eenêcnude , com
xa at.ênca.a de união conJugal posterJ.or àquela da.s soãv da ,

Enquadrando-se o !tinJ.stêriCl Púàlioo no õr~ãô
co Poder zxecut avc deverá fiçrurar no Ca'"lItulo II, que euãee de r e~e:-rJ.do 6rgão de pcâer ,

ln~

í

§ 29 - O nÜlrlero de Deputados por Estado ou Distrito

JUS'l'lFICATIVA

Federal se rã est eberecaõc pela Just1ça Eleitoral, prcporcacnaf-

rio

ãnca so proposto tenta evitar a J-nstituJ.c;:ao da Pensão Al:unentícJ.a como tneio de vade , o que est~mula o ÓCJ.o e favorece a dJ.s
solução de costumes. Cogite-se ainda que a desobrigação eV'~tarã
o
agravamento do relacionamento, após a dissolução da um âc , por disp!!.
tas eccnênc ces em anc'i so seaumee , tarr.beM proposto acrescentar, obr,!.
ga".-se ambos os cônJuges ã manutenção da subea seêncae dos filhos,
O

:Mente ã população, com os ajusees necessários para que nenhum
Estado ou o DistrJ, to Federa! tenha menos de doze ou mais de

sessenta Deputados.

ó!.5~

.,930

as artigos ~ a _
pasaan a ter nuneração sequencial a partir do art.
g&:,

r . r - - - - - - - - - - "..,,'""""','.-------~--__,
CONSTITUINTE RONAlpO lIBAGÃO

Alteração de posJ.cionanento de artigos

~I

E-

!: que o Ca...itulc r .. C"•. 1lte, ec Poôez- .1ul!lC2á _
:,.ãc coe ó:-ç:âos vancureecs ã -u-es ta r-êc :-uris=lc":l.Q~,a='.

Isennur- sentiàc t.e- que o '·U'ilstÉr:!.c ?ü='21.c=
!"ique corjc órgão autônono, e", Cêl"littolc "lró")r:l..o, l1uc"1e,C' inte-ra
Po5.e= nxeeveãvc,
Ader.:a1s, na crôer- natural ca s:s.steMati::ar-ão,
o l:J.nisterJ.o público deve vir J.trIeciata"1e"lte eoês a seçêc que cui _
da da Procuradoria Geral da União.

JUSTIFICAÇÃO
IMpõe-se o estabelec~l"ento de un- nÚli'ero mín~",o de 12
(doze) Deputados por Estado e pelo

m st.rr t.o

Federal para -manter

urra relação de equilibr~o com as um.dades federatJ.vas maa s fortes pc Laticarr,ente.

EMENDA lP0140S-1

l:J C~NSTITUlNTE

r.T----:~--:_ .~CII

tJ

"'''

--,

RºtVq.no ll.Rf;Gf\O

.. 0/~~., ..l.'"""•••'..I.,

_,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

f';:~~~

[fõij"ô}?J

Capítulo I :

rr enores e ao OJ.strJ.to Federal condJ.ções de lutar,

Artigo

no mesmo nível, pelas suas re~vJ.ndicações, poa.s eles eenpre são

A constJ.tuição fia farnIIJ.a, pelo casen-enco ou

us t i.ça , Não se pretende

SupriltL!r do

isso, evrõente-enee , resorver o ercbj eme , »es ecer-uâ-fo e
torná-lo 1""e1'OS tra~co

JUSTIFICATIVA
Essa redação pretente a proteção de ambos
cônJuges contra preconceitos mecha stas e fernJ.nistas , ou de
qual

ARAG~O

CONSTITUINTE RON.LOO

"e

quer outra natureza, elJ.m~nBtlaO outras rorraas de prJ.vJ.legJ.o alem
dos naturais e Jurl.dicamente concedJ.dos à rraternidad~.
Ver título 11 capitulo I artJ.go 13 ancf sc III
itei'l E.

' - - - - - - - - - , j r.r " '.''''=:

EMENDA lP01401-8

E'1EHDA SUPRl:::SSIVA
DISPOSITIVO EHEHDADO - § 2... do art. . . .

por união estável, baseada na igualdade moral,social e JuridJ.ca e,!!
tre o homem e a mulher.

COJll

['J

___,

aso

Incíso V

Estados mais populosos e mais ricos.
j

COMIss'X~"'óE5'iStti~Ti~ç1io

~--------_mw-."."'.,

_A2-

massacrados nas votações por um número exces savamente elevado de

~ UI'lB questão de ascnoma e

COIiTlTUINTE PAULO PIICEIITE\.

I:

O sc s t ema atual, com o número de oano Deputados, não

dá aos Estados

EMENDA lP01409-3

('J

"~
_J
p MD

~

~30

2 0 do art. _

a expreesêc

glo:bal"~

Não se c0"1pre3ende CO"1C atribuir-se ao "i
Púb:l.ico essa exci3::,cl.o'"lal e inusitaca ~aculdade ôe eâebc _
rar or-çeaeneos -globais", quanôo tal não se concede, ancãusãve
a
bar- ccc-reêa fiscalJ.::ação crçeae-rcêr-í.e ,
a ~ .. alr:.Jer out.r e ih5tituiçêc do Poder do I:stado.
n~stér3.o

EMENDA lP0140G-9
4.t" 4Jb

suprimir nos ArtJ.gos 4I:!t e

~

a expressão "subsolo".

f!J

lXlIISTITUINTE PAUlO PIICEllTE!.

O ltJ.nistérJ.o t>ru::.11co terá, pela nrO")05ta e-i exanc , autononia fina'1celra, el<:t;b~ra"ldo e eccar-ã-r'ie-iéo i'~r~

tianent.e ao Poder Legislativa sua pro;x:Tsta orçanentãna. net s
co
que isso, será arnar tal instituicão, desnecessaria'1ente. de ~"lS erune-recs de arbItrio. A locução de que se trata deve ter decorrido da ~nadvertência, tal a preocu!"ação que provoca.
f: prõ::'r::to do estado de direito e de.'o::~!
ti cO C!ue todos os órgãos, instituições e er.nresas revele., suas: pr~
te"lsões e icc! .. tifiqu~n seus .,ro:,ôsjtos '?eral"te õrnão"- :JsC'?!~:!a~""-

JUSTIFI CAÇÃO

EJn::NDA SllPRI:SSIVA
JZ33
DISPOSITIVO I:m::UDADO - § 39 do art.

"4

A Constl.tuição deve garantir ao 1nc!gena o usufruto
das rJ.quezas na'tur-ec.s do solo, cOhtinuando o subsolo como proprJ.e-

da de do Governo Federal

.f/.S3

As nquezas do subsolo devem ser explora-

das pelo Governo Federal ql1e tem os recursos necessán.os para J..SSO
Caso, nas terras demarcadas para os índios, seJa constatada rJ.queza no subsolo as terras Voltarão para o Governo e os indígenas
receberão em troca outra terra, na mesn,a regJão e com a mesma
extensão.

EMENDA lP01402-G

f'l

ARAG~O

CONSTITUINTE RONALDO

to • • •

Euprir.tJ.r do § 39 do art. ~ o seguinte :
podendo avocá-los para suprir onu..ssões, ou quan-

do destinadas a apuração de abuso de autoridade,alé:::;.
de outros casos que a lei eS!lecif~car".

O insti tuto da avocação guarõa '"lert~nênc:la
00-, o ?OÕer hierárqw.co das autorJ.da.ees a"::'tul'istrat2vac;.
Desc;a
~orr..a, não é possit'el f!Ue o l-b.nistér~c PúJ:,l~co, que-não Jie,....Colo _

F;~;;":J

[Çi/';fl?l

ca e-

~siçã::-

às l-.ierarca e"M relação

ao~c::~os

nO:J.c2a2S,

~,

S=f. Acrescenta-se ã flarte final do inciso r
do art. ... o se!Juinte :

CllGTITIIUlTEPW PUlEJlTEL

I:J

COHISSXO DE SISTE~lATlZAÇ~O

Há necessl.dade de se dJ.scl.pl~nar e limJ.tar a ocupação das terras pelos indJ.os, não 'penn1t:tndo que a sJ.mples ocupação

• ••• e so~re !lrocedinento judicial, oh servac10s os princ:i:,ios gerais definidos e.":l lei COio _
plenentar" •
___,

0233

Dar nova redação ao inciso VI do art. _ ,

que passa a ter a seijUinte :

de a eles o direito de pleiteá-las. O Governo atendendo aos interesses maJ.ores do Pais deve exe<:utar uma política racional de
demarcação das nossas terras, indicando aquelas que podem ser
oC'üpacas pelos nossos J.ndigenas.

VI -

vis tos eM lei:

Intervir

C~

")rocessos, "lOS casos nre
-

.fi.,3

A~~io

F!~~;':J

I fIT"õ!i'~7U1J
Capitulo I
Artigo.
Inciso V

A'L

Item E l acrescentar) aditJ.va
Em caso de dissolução da sociedade conJugal ambos os
cõnJuges obrigam-se a manutenção e subsistencia dos filhos gerados por aquela união, nos têrmos da lei corrplementar.

~ue

u.-' dos MêJ.E rel~'''a ..tes cO"""lrO""llSS05 dc Constl tüir-te., CO""l o '")~
Ê co- sua a1ili::ao:ào, e au-serda de ,!uase U'1â.."1i..""llê entt::ndinento '"!ue esse obJetivo a ...e'1as
:'aderi! ser alcançado CO'"õ a õescentralizacão da co-"etel"cia para l=.

vo brasileiro, no toca.."lte ã Justi"'a.

g~slar ao nenos quanto ao procei:.mento Judicial, observados
prJ.ncip1os qer,us enunciados e.'l lei cO"l:,lel'lentar bacional (v.

u..,

CONSTITUINTE RONALDO

A atual Constit.I..i,:,ãe- ta... ::,é::o atribui
ã
exclusiva ~ara lec:1islar sobre ãireito .,rocessual
civil e penal (art. nç" ",,"YI!!, b'. Senl!o, "lO e"1ta"lto, i"lêm'l.êosc

L~ão co.,~tê"lCia

da

Pelo te;., to do AnteproJeto basta que os J.tldigenas
ocupem'a terra para terem direJ. to à sua propriEc>dade o que poderá
problema sóc~o-econõml.co muJ.to sérJ.o.

EMENDA lP01403-4

.,

SISTEHATlZAÇ~O

EI1EHDA MODIFICATIVA
.:1.33
DISPOSI':'IVO :c.m::rmADO - inciso VI do art. _ _

JUSTIFICAÇÃO

l:

DE

~--------"""'""""""---------.,

EMENDA lP01407-7

[!1

r.r----------ttnO'J~U",u.ic

gerar

COHISSXO

E1lE1IDA AJ)ITIVA
Ç!
D!SPOSITl.VO E1U::UDhDO - inciso I do art• •

pOSSE.

avocar, esvazil:.:>õo a co,:>etência destes.

I.l.ts' No Capitulo VIII - Do Indio, substituir no Art.
Art.
. - . (caput e parágrafo 29) as expressões "OCUpatnh , "ocupadas" e
"ocupadas" respectivamente, pela expressão "demarcadas".

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEl
--,-_ _ .~1 ....."OM""l.C/IIllC.I,..L c -

r.r

'""
O inc~so \'1 de art. _
de Ante:;.roJeto, ccê a]tanente J..nCC''''VE''::2ent:E. j;as hl?ó~ese
nãecaS,lJ.stJca..,e"lte óe=i.,fdas e .... :Lei, de J.!lte::-ve",{"fiQ Co :·:'-J.s~é:-ic t>:_'

respe~to, "O Estado de são l:!'lUlo", de

a

6/6/87, pã'). 72), visando e~

no at']ora reêigJ.do,

" !=,ro">osta enendar':a. trata a:"e!".a.!>
d!:
i'"'llCiat.iva le'J:l.slat;l.....·a quanto BC' -,rc:.CeS60, r:ue não a2ca"l~a neces~

~lico hOS ~rocessos cíveis, ~t.andc a ln. a-......aF co-ê:,c:l..o.. a
ez::::.!
ã nrese"l.ça de interesse ;>:i=:.:ico ou o;: rele'la.,t.e 2J't~
resse social, ao .:Tui::, CO'1 !lrevia aueiência ca re=e:-:.t:a ~nst~t..._ção, que até poderá provocar o ree'(:a."e da questão e;:o senunda instãncia, ao Juiz, repito, ê que conpet8 decidir de sua '"lertJ.nê~ _

sa=J.a:-.e,.-.te, o rroce':i"e""lto (...... a reS""leJ.to a Mais auto:-izacn

~nt.ervehcão

eia, de seu cabinento. 1\~e'""las ao Juiz, órc::ão in~arciê2 e não St. _
JeJ.to a c:!uall1uer ti:"o de pressão ê que incunbirâ afe::'"u d? e...e.is _
tê'""lcJ.i!. de interesse pú:!:llico a lc,:,iti":lar a intervenrão do ItJ.nisté~
rl.C'I J>ú=-lico
Hã evidente rl.SCO de inst.ituirão aJuJ.zar êa con\'t: _
r.jênc!a ce inL'reSsCl en processo SUJeite. P. ...,..~~::t;'-.,..;i' ~'" .,,,i~.

dol..~=

na, es::-ecialrlente a Dbra de Niceto Alcalá-ZaJ:lora y Castillo, .cues
tiones de 'l'ernunololJia Procesal-, !lexico, 1972, pig. 134). A dubl;
dade dessa locução já levou o eminente jurista JOsf: FREDtRICO' K;.~
/JUES a afimar que o preceito constitucIonal vigente perMite
aos
l:stados legis1arf) sobre procedimento judicial. POde-se, portanto,
ra:!ooavelnente supor c:!ue o cis:'Ositivo agora sugerido está supribdo
O!:Iissão da prO?osta enendada ou adeq:uando-a aos seus nalores ObJetivos, cono a da agilização da t1ustiça, expresso en outros nroceltos Ca:.t. 195,. 5 29, 197, etc.).
•

I

Assembléia Nacional Constituinte

Não se trata de emenda itJ:Jertinente,':lO!.
que essa fase de j;Jdet]uação, porque nani~estanente cO-:l">recndlca na
finalidade de con,o.tibil12.ação do aí.seena,

Dar 'neva redação ao ae r t rço
a ter a segulnte reôeçêc

~

Art

ceré , mediante controle externo
VII! - a eçrectecac , para t a.ns de reçr st r o , ca
legalidade da acumuf açãc de cargos e das concessões de epcseot.e-

.i.ÔO

í

c.e1:ne'1~e a !l::ace,sso (art. ":3. inciso! e ~arágra=:o úrtico).
1-. enenôe -erece eorcveçâc,

â

dcr ras , transferências para a reserva remunerada, re rcr-nas e pen-

,

tos ne sue ConstltulÇão e na aea , ccepreenõ.iees
sua !J.'FJabêade.
Parágrc.fo umcc - Ao

lo'....
n15tirlo Publ:lcc:.

sões, ressalvadas as mej.ticr aas poater rcres , quando oecorr-ent es de

nesta

aumentos

e

,

aã t er am a tunoeeeot açêo legal do ato, oevee ser epr ec r aoas pe ...

r,à'TlCl:J;.ra, cor eer.ecê c OrçalT,Enta::-..c
pr-opr a a e gl"bbal, na forrr:a dos par.Ê.
9rafos 12 e 32 de er-t aqc 200, ca~:.

orglio de 'controle ext.ar rro Quanto a inclusl;o dos atos de t.r aos rerênc f as para a reserva remunerada, na eorecãacao pelo 'l r buna ; de
Contas, ê neces sér c eseaerecer que a grande waacr aa das fh<.,;i:i!:s

do-lhe prover se as cargos, funçã!:l:
e eervaccs euxa a ar-e s , obrJ.gatoria-

de proventos dos maLí t ar-es é rea t a nessa oportunidade

confundl(~a

í

â

DISl'OSI~IVO

J?:33

mente por concurse de provas e t::~-=
los, e propor ao Poder Leçuslat:1.:::
a :f),.>..açf;Cl ôcs SE~l: ve-icc.eent os e 1.ar:
• .,-ç.- .. ~f' c;.... '" "'=r:':~':;' (; S.t:I\o.1o:re!õ
e a c:rl.açâo e extl.nçeo de seus cargos e eervaçca aux:Ll:Lares.

I:ffENDAOO - § lÇ do art. ~

.1.33
nc § 19 do art. _
"pur-a o Conselho c:,u")erior

õ;;'

substituir a locução
tlim.st.érl0 Públ::"co"

por "para o ';ribunal con;>etente

lt

,

excluindo-se

í

)Caç~o de proventos já feita, sendo me~o at.c

declaTatóno,passhel,

em algun~ casos, de levar mais de dez anos para ocorrer Ora
se uma fJxaçã'O de proventos na pas s aqem para a reserva TeI"U-·

no

nerada for e retuere em desacordo com a Lea e não for apreci~
da na ccas i ãc pelo rrib.mar , certamente pernanecer-e irregulc:-

"esno dispos:l:b.VD a locução "do Procurador Geral".

r. .incjusâc

até que venha a ser exenmada na re rorma
•
O l'bl'llstérJ.o PÚbJ~8C" fol. ccnceaeueac por
preceatc
ôesneces eé r ro da scm-s avc (art . . . j , t suflC:J.ente esclarecer,
que
lhe meunrce , como 1nstl.t.u1Çào essencae i à função
)ur1sdlclonal

::

~.itulo eue

r-,,_s t écr

trate

[!J

i

rnNSTTIJ!UJIE pnlll o plflFNIFl

tJ

t o que se c'bj e-t av e , eenec-se , lncluslve,
reaõ;::!::'
ce aos parágrafos ee ano 23<:, reunldcs et- paraf!rllfc II~:"

rom5SpO Df 5T5 FMA' J7 AÇno
'
UJ'o'..un'fIC4;'O

EMENDP. MODlflCP.TI\lP.
Jl ~g
DICiPOSITlVOS EMENDADOS Art~. V
<) item V do art.~ do anteprojeto passa a

cc-,

dos Di:-el tos e !.lbert:aúes Fl.onêa"l!~ntais: e, de racôo ;>artlcula::-, nc
art. _, 1no150 111, alinea "c".

t qUE a tooos os orçà=s de poder compete a
de:~l:'c
oc Es .. acc õerr.o::::rátlcc A recaçãc oa:3a no 1..ntecro)eto parec€
rer eI1.tT,lna!' os dema1::" orgãos de zelar pela::" l.nst.J.tul.çôes democrá
tlcas. l>.enhuna lnst-ltUl.ção tem ou pode ter prlvl.léglo que pret-e..::e
pre~ervar tal.S caract.er,Íst..lcas do Estado braslle1ro. A
redaçêo

12.

CON5TTTI!TNlf 2M!!

EMENDA lP01416·6

cus as fJ,nallàõdes no t.ex e c se j an enuncaecas como pr a ve t a.va s do "'1.
ru s r ér-a o P.itlJ.co

c:~ã:o~:~;J::.~~~~~~ ~:;~~::::~:~~;;~~~::: ~:~~~:::~i::~:t:~:~~~~

ter a seguinte redaçSo:
Art . . A.1:i:.s: •••••••••••••••••
V _ é compulsório a aposentad:lria, com
vencime"ltos

Orlqlnal pretende afa"'t.ar o!= dema1S poderes da vl.gJ.lâncla democrá
tl.ca, o qlJe torna lncorr,pat.ivel o preceltuado cor-, a evolução col"s':~
tllcl.onal
-

o

Cp'lIsslQ DE SISTNêTT?7J.C'iº

proposta

v r sa a âopedrr q re isso ocorra

Crl.mlnal e cl.vll de relevãncJ.~ socae t , (como também o é a
ad vece
ela quanto à )urlsdJ.ção em geral e et.é a defensor la pub'l a ce I ,atua:
nos casos pr eva et.os na Const1tuJ.ção e nas aeas , Não há razão para

-ise , de outra parte, :?Ostulaão :l'1scul::-J.c3o no

A r ercrr-e

drr et a se dá em casos de incapacldade fisica e alguns outros que
pouco representam no cômput.c geral das Jnat rvecões nu i tares ,
Quando o ato de r eroree é conseq\!.t'!nc3.a da passagem ant.era or para a reserva remunerada, não sofre ar ter-ação a fi·

â

EtlEIW1. SunSTITUTIVA

com as r ev i aõe s e refixaçl.\es de proventos que, eua-co

t..:,:;l.\c'51õ f:lca, ~!::s~; 'r ac a s cL-:;::-..i.
n a a fl..nc,:,c"êl, aCl1'",..lT":.st.rat:l\.a e

=...

......""......"".... .... - - - - - - - ,
.".-----------"""'''.... ".... -------------.

geTals que não aI terem a fundaeentaçãc legal,

JUSnFICAçltO
•
A expressão "concessões Iru.c i aí.s" é tnedea.reoe ,
uma vez que a concessão da epcsentador re
úru ca , não podendo ser

apl:lco1l'-se cs

pr anc Ipa cs da ur_jade e ee lnC:l\_~";'

COMISSJ\O DI: SIS'l'El~TIZAÇ"'O

de Contas da Uní ão exer-

e parágrafo.!:, pa s aanâc

"art." - O thnlstérlo PúbllCO é 1nstltlnção permaren
te e esseneae r à função ,urJ.sebcJ.onal crl.mlnal e
c';'
vel de re evêncae s oe ae
atuando nos casos
pre\J.~

" co-useãc '!:>rovisõr~a de tstudos COOS'.:1
tucionais aludia a cO"J.;>etência concorrente nessa natéria (art. 15."",IV) e ainda pernit.1.8 a cc-oeeêncí.e su-uetave dos Estados no CO"-

131 - O 'rr rbuna l

• 151

!l"~egrals.

por

invalidez .ou elos setenta anos.

e facultativa, aos ':riota nos de serviço, após dez an~os I
de exercido efetivo na judicatura ressalvado o direltol
adquirido pela ordem jurídica anterior até a data da promulgaçll"o desta Constltuir;i1o

E'lEHOA ADITIVA
cfl 00
DISPOSITIVO I:U:UOADO - inciso I I ! do § 10 do Art. ~

~Du
Acrescenta-se ao inciso III do ~ 10
art • .-o, após "dentre". a IOCUlÇão "rnagistracos
carreira", supri.,indo-se o artigo !,l ucal ·os·.

~ conse~~, o re!erldo
passa a ter a seguinte reda,:,ão :

'w---." ...·,,

~r---------

do
de

EMENDA MDDIF"ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

dis")ositJ.v~

_

tiuidas
ARTIGO D, ITEM lV, li;TRA D

<2- do anteproJeto, p2SSê:
A letra "d" do ltel'i IV do artigo JI
a ter a seguJnte redaçi:o

111 - cinco, indicados pelo ":Ireside"lt.e
da Re!"ública, dentre t.lalJistrados de carreira 1nte'3ral
tes de llstas t.ril"l!ices, orCJanizadas para cada va _
ga, pelo Supre.,o ':'ri'l)unal Federal.

I
I

~l~~!~lft1!~~

JUSTlfICAÇAO
E da tradição do Oue!.to consti tucional brasileiro ressalv~r o r;fireto adquirid:l na ordem jurídica aI!.
terior; todas as vezes que unn ,ova ~onstl tuiçSo é elàborada e contenha dispo·sições restuilvas ·de ,situações ja con~

Arl

I

,2.
1:1-

IV d) é assegurada a hve manl festação ldeológica de
pensamento de pnnc.iplos étJcos, de conv:.cção reIlglosa, de ldelas f.,!
1050flca5, polítIcas e de ldeologlas

EMENOA MODIfICATIVA
3 3 ,(
DISPOSITIVO EIotENOADD. ARTIGO JilI:l!j

JUS1IFICAÇJ:\O

Trat.a-se de e"'lenda de ade!!Ua ..ão do dis"';2 \
sitivo con os enunciae.os nos :;..nCl<;OS omt.erlores tI e In. ,. ermo"
sição do /:;uT;lreno Tribunal Federal ate'1ê.lerá a una relativa naridade entre os t:res f'otiercs do T;stado, con "Per:!ucna e inevit.ável va'1t!
ge-, e'i ~avor do LeJislativo (cinco do r..xecut.!vo, se1.S do Lc']islat!
''o e ci'1.co co ,1mUci'ã:rio). Se:ria, "n;l.s, za::oã\'cl "ue r::ua'"laO ã :u'=;
C""'... z ... ai: 1u":c!.~::-..lc., t:~Sf. E.SCu::',,<> recaísse e-. na,?!st.~c:'::os Ca ca::- :r-eira, "',a"ltenêo o :refeXldo e"uillb:c,i.c.-C..~t"': S!: o1:.JeU\<a, n~" ':'r~
bunal co1:lpetente para exercer fundatlentalnente a jurlsdicão consU
tucional, é aproveitar juIzes co., natural sensibilidade ~lltica,
juristas por esse T.lotivo indicados pelo President.e da RepÚblica
(51 e pela Cânara dos Deputados {li), se...... õesconsiõe'1'ar a experiência de T.lagistrados de carreira, nais afeitos a julgacentos e menos
desafeiçoados, porque dele colaboradore-s, de una ju:ris:,rudência
CO'lsol1dada at.raves dos anos de vivencia judiciária. !:sse ideal,rY-I
entant.o, a,enas poderá ser alcançado cot:\ a a~rovação des_ta J:""len _
da. Do contrário, a rna~istratura nacional de carreira ficará es""Ue
ciõa nesse deseJada co....~sição, co.... evidentes preju1zos não
~o~
Juizes narginalizados desse processo, nas ã boa técnica dos Julqanentos cesse TJ:'ibunal.
;;;a Constltu;l.ção ca Es=,anha denocratica,

essa e" ;l.gêncie. está e"'.'""'):ressa nn de=iT'irâo dos ne-lb:ros ::'e seu ':':!:'i=_
na! CO'lstltucíoni"! (ar't 15~, 2) e .,es"1O de seoJ Co"'selio Gera: d-:-

:O~~:r~~::;~~2(~::~.o~:~'L
O) ~ ~) "'I~;: ::O:::d:~ ~:;~~~"~:r:~
~~:::~~:~.e;nP~;~:::~o ~~:;~::::' e:;~:::;~=:

")

;:: :~;;~:~~i".,:t~:;"

no~re

De=,oJtndo O~\'7,!,.!;IQ 'lAt:!:DO l'n'~:m_?'n), ~arlane'ltar de- j.Del"'â\"e:
c-X?er.iência e !'ronotor êe Justiça, c'lelJando a ser a~rovaêa. 'Poste:rlornente, :foi c1cl:tada !lOIra para oportuna conslàeração, que a'Jo:-a
sur'Je (!:õIenda 35-0:ln~-9).
;; 1':roviêê:'lcia: Vl.Si" a esta~elece:!' nle:-o
e,:uilíb::-lo do Estado, no tocaJ"::e aCl e .... e~cício de seus !"Cderas

,31

O artigo ~ do Anteprojeto passa a ter a seguinte reda-

~jssão Temâhca e ap:o::~~~:: ~: ~~:::;~~O~al~:~~~::on~et;::~e~:~:z~=1
r;~o,

embOTa tent"ja orIgem num.e: preocupação legítlma de jde,tlrJCaçà.:
problem~ lntrinseco QU; ê::,,:
retara, caso lncluído derlnJtlvamente no texto constltuclo"lal. o hr

de autores de texto, tem, no entanto, um

I

do proprlo exercíclD da hbercade de lmprensa Trata-se do chamado $o.!
gilo de fonte. sem o qual o Jornallsmo não pode ser pral1C:ado
Muitos e classicos são os exemplos naClonalS e I~
ternaclonaiS do que o slgllo de fonie posslbllita em lermos de pratlca do jornalismo em defesa da socledade Do escândalo de tlalergale,
que mudou a históTla de um dos maiores países do Ocidente, até o recente eplsódio da denÚncla de prática de alos de corrupçi'íO na concc:-rénc.1a públlca aberta para a escolha de f.1rmas empreIteiraS que
rial"l eor-arreoadas da conslruç;;~ da ferrovia Norte-Sul
O SIgilo de fonte, mantldo nos dOIS eplsodJ.os, "a
da tem a ver com a responsabilldade penal do jornallsta ou do Jornal
As matérias _ e iS50. consuetudinanamente, faz parte do entendlmel"to
JUt.idlCO brasllelro - são de responsabilldade daquele que a asslnô, 04
Quando este~não esta ldentiflcado, do Edltor do veículo de conunicação
A vedação ao anonimato, portanto, não traz qualquer benefícJo ao exe!'cicio do jornallsmo correto e eticamente crlterloso Acaba, apenas,com
a lJberdade de buscar a notícia e informa-la à socledade, tornando-se
mais uma barreira a formação "de uma SOCledade democrátIca.
I
A exclusão das expressões "e excluídas as que lncitell' a vJolênC18 e de'fendam a dlscrirrinação de qualq\.ler es~ecle",con~
tltUl urra porta aberta à censura, porque é Matena subJetlva, de lnterpretação JndiclVual, uma. tentação para Que todos os poderoscs, exerCltem o controle, que sempre deseJail', da llberdade de lmprenSé, s .... m
a
qual nê.o eXlste democracIa
Além do m'lls. a garanUa ele que nloguerr sera d.:.scrlmlnado, por motlvo algum., Ja faz. pQ.rte do anteproJeto,
,to, redul"ldante a preocupação neste caso especiflco
E a razã.o da emenda supresslva

ção;
~

3 84

Art. ~ _ P.s verbas públicas ser1:lO destinadas às instituições públicas de ensino. Atendidas estas e _havendo disponibiiidade, podem, na forma da lei e em casos excepcionais, ser atendldas es
colas confessionais, filantrópicas ou comunltárias, desde que;
JUSTlfICACltO
_
As responsabilidades impostas pelo anteprojeto
ao erário público justifica a apllcaçiio preferencial e priorltaria às
escola públicas
~
As ni:io públ.leas, que não sofrerlJo ingerência do
Poder PúblJ.co (parágrafo único do artJ.go .-." fJearão no regiMe da
livre iniciativa
3~4

EMENDA lP01418-2

f

--,

,~"

CONSTITUINTE PAU! O PIMENTEl

pr';;:":J
fu/~11flJ

EfIIENOP. HOOlFICAilVA.
3].8
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO ~ PARAGRAFO 12

3J8

O § 1" do Artigo

~

do anteprojeto. passa a ter a segu!!:!.

te redação.

3]8

se.ndo,pQrta~

Art

:IIa§ 12 - Compete à União organizar e oferecer o ensino

supedor.
JU5TIfICAÇltO

CQI'STlJll1NIF

EMEN"OA SUBSTITUTIVA/MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAtlO

J.JO

- art.. _

•

e paragrafos

EMn~DA

MODlrICATlVA

fAlir O

pIt"'FNIE!

tfa8

DlSPOSlll\10 EV,El'tOP.OO Ar~3JlS e se'J item VI11.
a art. . . e seu lterr VII do anteprojeto, passa
a te! a seouinte redaçrto:

Na medida em Que o sistema federal não é
ca-'
paz de prover as necessidades do ensino superi'01'", os Estados e os ~u
nicípios são obrigados a manter unlversidades e estabeleCImentos isolados de ensino superior não obstante a educação báslca e a de
grau
mecHo
A emenda visa l enti:io , tendo em vista o disposto no § 22 do Artigo __ I confenr à União a responsabilidade pelo
ensino superior.
378

152

• Assembléia Nacional Constituinte
Ar

EMENDA lP01419·1

Art • •

t'
f

~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9 _ a lei definirá os casos em que a

paralizaç~o

XII - Salário família, na forma regulada
JUSTIF1CAÇj:íO
O dispositivo dá a

c.2

impress~o de restriç:ao.
A bem da clareza deve o direito ser ccnseqrecc sem explic!

letiva constituirá crime.

ter, unicamente,

JUS T I F 1 C A C A O.

O·§ 22 do art.
q

jl

do anteprojeto I passa a ter

8 seguinte redeçãcr
•

Art.

j,t

..

§ 2l:! - o número de Deputados, por Estado

Ao assegurar o direito de greve, em toda a sua
a sua amplitude, é cê arc Que a paralização, em si mesma, não vai nu!!
ca consdtuir crime Mas, há a necessidade de a lei detmf r os iHc!
tos praticados em cau;as. ou em nome. do movimento paredista.

ou pelo Distrito Federal, será es tabaãecãdo pela Justiça Elei-

toral, proporcionalmente ao numero de eleitores rnscr-rros , com
os ajustes necessários para que nenhum Estado Ou Distrito Fed..!::.
1'al tenha menos de oi to representantes
JUSTIFICAÇAO

da~

"~"------------'I I'l-·p..r"l"----,

(JCONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

.

C

r . r - - - - - - ,...,;"'".".•." ...."."

]

tJCm.US::tAO DE SISTEMATIZACAO

.

~ro::-;::?

IEl1a"Un"'c.ç.a

Felto o recadastramentO não se pode mais duvldo alistamento eleitoral

EMENDA lP01424-7

Se a representação é proporcional

e o voto deferido, apenas, aos alistados, o sistema adotado .de-

!!J

_J

EMENDA lP01420-4

."..,

------,

(JCONSTITUINTE PAULO PH1ENTEL

"f"

C ~ ...~J
•

~..,

EMENDA SUPRESSIVA
3Q2.
DISPOSITIVO EMENDADO: Art • .-., I. 11 e 111
suprimam-se do anteprojeto:
O Artigo __ e seus itens I $ II e 111

,no

.Ar

do !tem II do Art.

JUSTIFICAÇRO
Em outra emenda modi ficou-se a redação

JUSTIFICACAD

pr-~;~"--=:J

l§2i;;vw
'EMENDA MODIFICATIVA
-11-2.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO _ , PARAGRAFO 4Ç!

tbY~m

coMISSa o DE 5ISTEHAIlZACM

Suprimam-se do Anteprojeto'
a letra

[=C.;;;.]

rON5IITIIlNIf PEl!!l o Plf.lENTEl

EMENDA SUPRESSIVA
41DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO . ., ITEM rr , LETRA F

s)

uma determinada faixa de trabalhadores.

El'IIENDA lP01429-8

ve refletir a vontade dos cãoadãcs I dos eleitores. e não da pc-

puração ,

.

Art .A.~

na lei.

da letra vu", do item

~

~

do art.

para Que a Uriliao legisle

e respeito de normas gerais sobre desportos.

E. pacifico Que nimguém pode efetuar descontos na r~
muneração do trabalhador sem Que haja_sua autorização Todavia exceções existem. como as contribuições peevfdenc Iãr aas , as pensõ..s alimentícias por determinação judicial, adiantamentos salariais etc.
O dispositivo é. portanto. i!,completo e não se alça

Dado o caráter das normas gerais não
posarveâ , a nivel constitucional, estabelecer "principios"
Que podem ser destinados ~ entidades pr5.vadas. Tal regulamentação dele

constar Ida lei.

a nível constitu...i onal

472.-

O § 4Ç! do Artigo _

do Anteprojeto, passa a ter a segui,!!.

te redaçJ;io:

rDNSIITIIH!IE pn'lJ n PIMENTE'
Art. 11-2_
§ 4Ç!- A competência para dí.esoãver a Câmara dos Dep.!:!.

tados não poderá ser utilizada pelo Presidente da República nos últimos seis meses de seu mandato, no primeiro ano da legislatura, observanda a norma do § 6Ç! do Artigo JaI:I~ último semestre da legislatu-'
ra em curso, dur'ante a vigência de estado de de resa ou de sítio

r , r - - - - - - - - "..,.., , " ' . , , ' . - - - - - - - ,
EMENDA MODIF!CATIVA
54 XXIII
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. ~ , "u"

A letra "u" do item ~ do art
projeto, passa a ter a seguinte recação ,

Há uma necessidade evidente de compatibilizar o
dispositivo emendado com e vedação contida no § 62 do Art.lgo ll~, já
que ao rerer.tr-ee a "primeiro" semestre a norma impugnada poderia ca,!:!.
ser ou refletir um confll-to no texto constitucional.

EMENDA lP01421-2
rnNSTIT!!WIE pnJl! n pIMENTEl

rn-

l:J

cOMIssa" DE SI5TE!.lRUZDÇ!lO
~--

~

U.Ta/.un" .... ~.a------_----..,

-

EMENDA MODIFICATIVA
13
DISPOSITIVO EMENDADD: Art • • IX

do ante-

A3

Arlo aSR
.
XIX ){~I!I •••••••••••••••••••••
u) Diretrizes e bases da educação na-

JUSTIFICAÇj:íO

(li

CONSTITUINtE PAULO PIMENTEL

cDuISSnD DE SISTEHATTznçno

O item IX do art • • do anteprojeto"
ter a seguinte redaçl:lo:

passa a

art • • A.~ •....•.••...•...... . •. . •••••••••
IX - gratificaç:ao natalina, na forma da lei.

cional e normas gerais dobre desportos
JUSTÍnCAçj:íO
A unããc tem interesse social e cul tural na
prática desportiva. Assim. deve ela legislar sobre a m!,
téria através de normas gerais não <sendo possivel o d~
talhamento a nivel constitucional
Outra suprimirá o art. ~seus i~c1sos I
posto que desnecessários

JUSTIF1CAÇAO
Parece suficiente a acolhida pelo texto ccns.,
tltucional do direito ã gratificaçl:lo natalina. E assim
deve ser até em beneficio do trabalhador pói!; a lei pode '
prescrever uma regulam,entaçJ;io melho'r do que a "remunera _
ç ã o integral de
dezembro de cada ano".

PU •••IO/COW,$lla/ll>lcatl,uia

cnMI5snn nE SISTEHnUzAçttn

EMENDA lP01426-3

EMENDA SUPRESSIVI\
A!t..
DISPOSITIVO EMENDADO: ART• • , XI, "a"

."..- - - - - - - - ,

fõI'p"r"l"---=j

l':CONS"'ITUINTE PAULO PIMENTEL

L...-

= - - - - - - - ....,."'..."."'.........,,------.,)

1"iT"':"'.... ~

flCDHISSAD DE SISTEMATlznCRO

_J

êozto":f.lil:!. J
ÇON5tII"lNIE pAI!! n PUIEN1E!

SupJ;'ima-se do anteprojeto
A letra "a" do item XI do art. • • 42--

EMENDA SUPRESSIVA
t/'1
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO . , ITEM IV. LETRA G
Suprimam-se do Antepr::.jeto:

EMENDA MODIFICATlVA
113
DISPOSITIVO EMENDADO. Art.

»,

./17-

e) a letra "g" do item IV do Art.
JJJSTIrICACJI:Q
O assunto está disciplinado na lei de imprensa
e no Código Penal. A unanimidade da sociedade civIl pregaI
B extinçM da lei de imprensa e a tipicidade das infraç~es no
Código Penal. COnsiderando Que todo aõusc const! tU.l um .llícito, seja civil ou penal, não há raaões para que o d.lspositivo impugnado conste de texto constitucional Deve ser remetido, pois, a lei ordinária penaL

COHISSAO DE SISTEMATlZAÇj:íO

J.!l

X

13

JUSTIFICAÇP;O

O item X do art • • do anteprojeto. passa a ter

e seguinte redaçl1o:
A matéria é da alçada estatutária dos sindicatos.
Se a Constltuicão vai perder a total liberdade

X - Salário de trabalho noturno superior ao
diurno, na forma da lei e das convenções coletivas.

sindical não parece razoável Que, de logo, fixe qua~_Ó!~~~D
de deliberação da entioade.

JUSTIFICAÇAO
O importante é a consaqraçãc no texto cons t to.,
cional do direito tutelado. A sua regulamentaçl:lo deve ficar
ti lei ordInária' ou à negociaçl:lo coletiva dado o grau add anta.,
do da vida sindical.
í

EMENDA lP01422-1

[!J

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

rr";'~~~

COMISSj:íO DE SISTEMATIZAÇAO

e:ç;z;~~JEJ

rn-----------uuD"un"'~.~h

E!-lENOA SUPRESSIVA
42.DISPOSITIVO EMENOADO: Art. :D r V, "e"

EMENDA SUPRESSIVA
"3
DISPOSITIVO EMENDADO. Art • • • XII.

"a"

.;f

Suprima_se do anteprojeto a letra "a" do
item XII do art.
s

Suprima-se do anteprojeto:
A letra "e" do inciso V, do art • • A2-

[!J

JUSTIFICAçno
O beneficio deste drspcs t.Ivo pode ser
até melhorado em funç:ao das ccndí ções sociais dos tr,!
balhadores de hoje. Todavia, indiscutivelmente. a matéria é de lei DrdiOlhia para atender às modi r.reações
de urna relaçlJo contratual extremamente dinâmica
í

JUSTIFICAÇAO
A matéria diz respeito ~ lei ordinária Que deverá regulamentá-la. Não tem alçada constitucional.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL
r~~.'.IO/Uw,,"laIlUluwlula

Hl1a"'\JsT" ...~b'-----------,

TU1a/.UI1".. .t;'a

EMENDA MODIFICATIVA
4-=1DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO _, ITEM V. LETRA G

4'1-

A letra "g" do item V do Artigo •
B

ter a seguinte redaçao:

.EMENDA MODOFICATIVA
113
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. a, IV
O item IV do art. __ do anteprojeto. passa a ter
a seguinte redaçl:l.o:,
o1b
",
IV - salário mínimo fixado em lei, nacional
mente unificado t capaz de atender às suas necessidades vitais I
básicas e às de sua familiar com moradia, at íment.eçâc , educa _
ção ,
saúde. lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social, vedada a sua utilizaçll:o como fator de Indexação
ou
vãncureçãc , em qualquer caso •

COHISSRO DE SISTEMATIZAÇRO

CJcm.nssno iJE SISTEMATIZACj:íO
~

EMENDA lP01432-8

[!J

EMENDA MODOFICATIVA
J{ 3
DISPOSITIVO EMENDADO: Art • • • XII

A;
do Anteprojeto, passa

O 'item XII do ar t , . . do anteprojeto, passa
11 ter a seguinte redaç:ao-:

JUSIIFICAÇ'JlD

A grande dificuldade, hoje constatada, para.
Rlelhorla do salário mIni mo é que ele transformou_se em indice I
de referência para muitas relações
A sua desvinculação poderá trazer

benefi-

cios aos trabalhadores porque o reajuste real do salário mínil'lo
não acarretará ccnaequênc Ies em outros setores da economia.

) 54

• Assembléia Nacional Constituinte

rONSTTT!lUIIE

cAl!!

J

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

o pTMn'IF!

EMENDA ADITIVA
nrssosrrrvn E"'ENDADO.

r ; r - - - - - - - - - - ,...."...".. , , - - - - - - - - - - - - - ,

/"Z..
Art. j;.(,'" XV, "y"

Inclua-se no art.

I 2-

jeto a seglJinte letra ~

~,

EMENDA MJDIFlCATIVA
DISPOSITIVQ EMENDADO

• ••

•••

Art.

21t

f?

EMENDA HOTlF'ICATlVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIG0;X; INCISO XVIlI

§ H!, "a" e "b".

item XV. do anteproA letra

Art • .a-,- •••••••••••••••••••••••••••
XV..

vav

e "bll do § 112 do art 216 do

• ••••••••••••••••

§ 112

.# •• #.# •• #

•••• _

••••••• _

nomeados pelo Presidente da
República dentre os juizes da carreira da magistratura do
trabalhoj
menos dez anos de experiência prof1s~ional e três dentre I
membros do Mlnistério PúbllCO, todos. t amhén , nomeac;los I
pelo Presidente da República.

JUSTIF'ICAÇM

_,

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

"·,--------1_

EMENDA lP01455·7

Erp"F"L"'-----'

~

t'bONSTlTUINTE. PAULO PIMENTEL

_J

____,

O !tem XVII do Antepr...jeto, passa a ter a seguinte rede-

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEl

12-

K

í

EMENDA MODIFICATIVA
\)
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO)4: J.NCISQ XVIl

ITi;JRJ

r r r - - - - - - - - - - 1 U l 0 I l U.. "~.~io

EMENDA J.lODI~ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Art.

D Tribunal Superior do Trabalho Julga, epenas,lllatéria de direito em grau de recurso de revista. Nao
existe a necessidade de represent.eção classista não obsta!!
te reconhecer-se a cmabcreção emprestada no Judlciário do
Trabalho.

rr=";;~==:J

u, •• l.

O período de férias já está fixado en leI ordin!
ria. O inconveniente do dí spcs tcvc modificado é a remuner acãc en dE!.
bro do período de férias, hoje de t.r mt e (30) dias Os ônus daí decorrentes são insuportáveis pelas micro e pequenas empresas.

JUSTIFICAÇIW

A matéria é de .::ompatibilizaç:l:o const1 tucional
e visa garantir a efic:ácia da norma maior.

'Oto~'".l.'.U••

JUSTIF'ICAC.qO

b) três dentre os advogados. com pelo

dica e as entidades de classe.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

XVIII - férias anuais eeeuneredas ,

••

8) onze

eção aqueles que, pessoalmente desfru.!;ariam do bem jurI _

f'J

a

Art. 14 -

Art. 216 ••••••••••••••••••• "

constitucional, caberá ação juduclal para fazê-lo valer.
ainda que o dispositivo que o contemple dependa de requ.,
ãesentaçao , cons.i derem - se legitimados para proporem
a

EMENDA lPOl447-6

O !tem XVllI do Artigo 14 do Anteprojeto, passa a ter
$eguinte redação'

sneecrojeto, passa a ter a seçurnte redação-

y) Quando eç ãc ou cmí ssao estatal J.mplicar agravo ou impedimento à fruIçâo de um bem jurídi_
co, interesse ou direito abstratamente previstos em regra

r . r - - - - - - - ..U ..

tr";~~:J

I r:;[7~flIJ

COMIS5Jl.D DE SISTEMATIZACAO

r . r - - - - - - - ....d .... ,.O ..,•• iO/.U .....'.l1o

XV, "til

,'-

,

';110:

COHISSAO DE SISTEMATIZAçnO
Art.

A letra nt" do inciso XV do art ,..1'5"" do
anteprojeto passa a ter a seguinte recaçâc ,
Art. >51?_..•... _
_
XV ••••••••••••••••••••••••••
t) O Estado indenizará o sentenc acc

f s,

EMENDA MODIFlCATIVA

DISPOSITIVO EH~NOADO: ART. ft, I, !lhl'
A letra "h" do item 1 do art. 13 do anteprojeto
passa a ter a seguinte redaç!:lo

í

que ficar preso além do tempo da sentença 1 sem prejuizo
da eçãc penal e da eção regressiva para ressarcimento,
contra a autoridade responsável.

Ar!.

.

JU5TIFICACAO

)51?:......•.....•....

I

•.....•...

#

•••••••••••••••

'"

h) ê. dever do Estado amparar e assistir I
aqueles que se encontram em s tuação de absoluta
pobreza.
í

JUSTIFlCAÇAO
A omissa-o da autoridade responsável pelo
cumprimento de pena em excesso. deve. realmente acarr!.
ter, como ecerret.e, direlto a jndenizaçâo A açâo pe-/
nal somente nãn é suficiente. Necessário o ressarcime~
to da Fazenda Pública pela Lndend aaç ãn que for obrigagada a pagar pela cnussêc do seu agente.

t?>

yr -

XVIl - proibição de servrçc extraordinario, salvo os
casos lJe enerqêncãa ou de força maior, na forma que u lei requfenen;
tar.

A dinâmica da relação de trabalho não é compatível com UPTa .. ':gidez na regulamen_ação ...a prorrogação da jornada
de
trabalho. Deve ficar. portanto. par-a o âmbito da legislação ordInária.

JUSTIF'lCAÇJl.O
O texto original 'consagra o dever de o Estado esta
belecer progamas e organizar planos para a 'ecrecreaçac da pobrezal
absoluta e considera a execução adequada e tempestiva desses ore _
nos e progtamas como eumprimento paulatino da obrigaçao constitu _
donal em caso de impossibilidade comprovada de exercer , com efic.!
eia, a garantia consagrada na alínea "b" deste inciso.

CQN5TTIIIINIE pe!!! o PIMENIE'
COHISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA MOOIFICATIVA
J 2DISPOSITIVO .EMENDADO: Art.;Z; UI. "elo
A a1!nea "e" do inciso 111 do art. 13 do anteprojeto passa a ter 8 seguinte redaçãc s

rrr

COMIS5Sº DE stSIfMATIZACAQ

EMENDA HOOIF'lCATlVA

l'l

111 •••••••••••••••••••••••••••
e} O hO#lem e a mulher sãc 19oais em dIreitos e obrlgaçl:les, inclusive os de nature.za doméstica e fali! _
liar.

CONSTITUINIE PAULO PIMENTEL

,2-

DISPOSITIVD EMENDADO: Art. _;.3"; XV.

Art • .,M"\:-•....................•..

EMENDA lP01452-2

lu1.,Ntnr.. oo;io

COMISSJl.Q DE SISTEMA.T1Zn.ÇAO

"s"

11_
A letra "s· do incIso XV.. do ar t $

do anteprc-,

Art

JUSTIrICAÇAO

1".'1

EMENDA HDOIF'ICATI\lA

jeto, passa a ter a seguinte redaç:io:

As di ferenças fisiol6gil:as entre o homem e

DISPOSITIVO EMENDttOD: Ati. fP", § 1;.

n"L<-: ••.••.........•....•.....

• l-

XV
.
5) nenhuma pena passará da pessoa do responsável; a obrlgaçl:io de repassar o dano e o perdimento
de
bens pcderãc ser decre tatícs e executados contra os sucessores,
até o limIte do valor atualizado do patr1mOnI0 transferido e
de seus frutos.

O § 1101 do a:rt. ~ de anteprojeto. pãSSG li
seguinte l'e~açaO'. b f
Art.-6'3" •••••• ~ •••••••••••••••••
§ 1~ - O controle externo da Cáma:a 1o'un1cl_
paI será exerccido com D auxilio do irlbunal de contes do Esta
do.
-..__
-

ter

a

norma I

B

--

JUSTIFICAÇJl.O
A stual1zação monetária não pode ser e ras tede
do ressarcImento sob pena de dano irreparável à Fazenda PQ
bllca e de enriquecimento indevido. por parte dos que lesaram o erário

r

mulher são por demais 6bvias para demandar registro em
constitucional •

~~:~~-

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL
.... ú

r.r----_ _

....,

.~,..u..m.llnWwt;~

COHISSM DE SISTEMATlZAÇAO
1hl.,..".1"...; ..

Os~rri1'.J"êis de ce-e as Est.a= ...es e , cc- e s ce s-,
sac de cinco ast.aeee , Ji; exe rcar , sêõ:isfõtc:h·i'.;-t~1 c ess-e

EMENDA SUPRESSIVA'
DISPOSITIca EMEN:lADO: Art.

das ccnt es l"lu'iid;l.d.5 ;'55_f", 2 ~=ia;~:. =C5 C~ .. s=_~:s "'_-:::_
pais é ceeeeees s.ãr e e cne r ose 2':'5 CC"'!!:!5 ~{.::::ic~5 es e ec .. =:5

--,

12~

XV, Ilr ll

í

Suprima-se do anteprojeto:
(z
A letra "I" do item X.V, do art • .)?'
CON5TIT!lJNTE pAULO PIMENTEL

m---

.U.~o.o/U~.. 'i~l'U •• ~W, ......

EMENDA lP01453·1

COMI5SBO pE SISUI-lATIZACAO

[!J

rrr----------1U1./.I\lu"II:.~i~

EMENDA MODOnCATIVA
J zDISPOSITIVO EMENDADO: Art. i-5';'" XV. "d"

C0Io\15sp.Q Df

A letra- 11d" do jtem XV do art. 1', do anteprojeto, passa a ter a seguinte reoecãcr

n,l-

JUSTlnCJlçRO

.

Art.
XV
.
d) Nlio haverá pr í.sãc civil po drvrce,
1lIulta ou custas, salvo o teso de depositário infiel ou
do
responsável pelo inadimplemento de obrigaçl:io aã ãmentar
forma da lei.

JUSTIFlCAÇJl.O

A lllôl:téria diz respe! to à lei processual penal

CQNS1ITUlNTE PAUlO PIMENTEl
SISlf~ATIZAÇI::D

EMEN)A MOD1F1CATlVA

ft./"1

DISPOSITIVOS EMENOADOS: Art

lA8"e

O

ar t

e, também, a pol!t1ca de admlnistraçao do sistema pen~ten
cUrlo. E sem dúvida, desmesurada a pr ecccpaçãc com o tela
cionamento dos detentos até com "companheiros". Não se co;
bate uma po1!ticB penitenciária que a a s sc et.enca , mas na;
se pode admitir a sua mserçãc no texto mar nr ,
parágrafo único

1,/4

,

).iff e seu parágrafo ú -rico.passa'll a ter

a seguinte redaça~
Itf~
Art. 1)8'- As normas es tabe Iec rdas oest e seção
aplicam-se à organizaç~o e fiscalizaçllo dos TribJnsis de Contas
do Esttldos e do Distrito Federal e dos 'r r íbunaâs de Contas dos
municIpios.
parágrafo único - lei complementar es t eeef ecerã
as condiçl5es para a cr1aç~o de Tribun.ais de Contas "'ul'licipus I

EMENDA lP01458-1

(!J

tI.~d"""U

r.r

'~"-;--------'I

rnN5TIT!lINTE PAII!

o

fi MENT!;L

sOes constitucionais.

.1USTIF"IC!..;tG
Os 'Tribur-ais de Cc-tas Estã1_si5 cc,'õ e)<ts;~::!
de c!nc~ Esta::t::.s. ;á elCerce-, .sa:is"'êtt.O:-i"'-=-'::=' c: e"'H;~ :::l~5
C:C'ltas ftunici.oõ.is. -A~11'1 • a c!'ie;~c: d:.s Cc"s~:"':s ..._-rc:i~êis
é desne:essárIã e one:osa 60S c:fre..s ~.j:.1icc:~ e~:a?..ê:S

r;r='P"F'L"'-----'

L.

_J

_,

COMISSBO DE 5 IS TE MATI ZACn O
1UIO/<llltl"IC.~io-

EMENDA SUPRESSIVA

As ressalvas inseridas no dispositlvO s~o
tradicionais no Direito Constitucional btlllsileiro AdemaIs,
nllo consigná-las equivale a premiar com a impurlidade e fal_
ta de sanç§o coercitiva aqueles que se encontram nas exces_

.

...'.lo/l......'uiB

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

- - - - -_

,21

X

VII, "d ll e "e"

SuprilllSIlI_se ...0.1 anteprojeto:
e) a letra "d" do item VII do art. 13j e
b) 8 1etra "e"' do item VII do art. 13

____,

Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICAÇtl.D

JUSTIFICAçAD

a) A vida do homem público, necessáriamente, há
de ser do conhecimento da sociedade. Os exemplos recentes
acontecidos no mundo dao a medida exata da Inrcrmaçêc iI!.
dispensável. O eleitor deve ter conhecünentc total daque-

cnNSTU!!JNTE PAII! O pnFtJTE' -

..

EMENDA lP01459-0

..

r.r-------'~r.i~/c~ ,'.I~'"U.t

.. ,••i~

O segundo grau de jurisdll;ão trabalhista
juJga
recursos ordinários onde a r epresenteçãc classista, no cr tee i r o grau
Que fica mantida, já se pronunciou ~ um julganento mais t écru co que
requer p r'u f'Ls s Luna a s do Direi to

_

COMI$SIlD DF 515lEMATTZAÇllo

r.r----------'Uf"'.".."..~~ •.

le Que se apresenta à sua escolha.
b) A preserveçãc da vida frrt Ima e familiar deve
ser efetiva no que respeita às pessoas dignas e honradasl
A investigaç:to é necessária sob pena de se estar diante /
de uma manifestaç~o de censura e atentado à liberdade de
informaç:l:-o

t'

EMENJA SUPRESSIVA
DISPJSnVa EMEND~O:l

_

"'~5"
Art~.

Suprima-se do anteprojeto:

O art. ~

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

P;;~"":=J

COHISSlIO DE SISTE/oIATIZAÇAO

U;:;JP}

4:ró

JUSTIFlCAÇAO
A erü s t i e politlc.... _ foi ccnceot oa através
de lei prõpr re , importando, tecnicamente, em silêncio
I
Ademais, a mat é r aa , na atualidade, não tem nível ccns tf tucio'1al.

EMENDA lP01464·6

~'="'E p,"" o P"'ENT::'"

Suprimam-se do anteprojeto",2J
a) a letra «c» do 1tém I do artigo.>31 e
b) a letra "9" do item I do artigo ~/'<'

-,

l:OllilS.~ruLff-illJ-ttll)~~·~:;~~'I.:._'>_""_"_"'_"

~_ _~_-.:...J

P

EMEND/l AOItIVA
DISPOSITIVO El-IENDAOO

';~::::J

p: T;~7g:{J

JUSTIflCAÇJlO

nlENDA ADITIVA
OlSPOSlTl\'O EIlENDAD:J -,I(iffIGO

se baseia a Ordem Economica e Financeira a livre l.niciat,!
va, a propriedade privada e a l!vre concorrência Em tal I
contexto é extremamente subjetivo e contz;adltório o conceituar " excesso de lucro"
De igual modo a "absoluto incapacidade
de
pagamento" reveste-se de subjetivismo incompatível com
texto constitucional, principalmente quando a jurisprudência
pátria ja consagra, firme e forte, a tese.
Em ambas as hipóteses, o objetivo é a ccmpaUbilizaçl:lo constitucional.

EMENDA lP01460·3

m"
P"CONSTITUINTE PAULO PHIENTEL

r.r----

gra f ti

Transitórias, onde couber'
Art.
_ Os Tribunais de Contas dos Estado!: eceserver ãc
atual ccr-pcs ção do seu ecr po de procuradores. Na vac âr c a cesee e
cargos passarão a exercer suas funçBes membros da car r e r a do Io\:;pstério Púb-lico Aos ocupantes dos cargos que vaçe r en , fica, as s e q...rE:doJ:,

'B

---"
_

bros, em final de carreira I do MiniSténo Públlco

,

JUSTIF'ICAçnO

til-

li emenda visa preservar situações já ccne t t ..rj das
í

.

que o espírito do anteptojeto ressalva

§2Q - O núuer c de ccnse rnear os dos t r abune s de CC!!
é fl.)l.ado em "} (sete) e oc OlstTito feoerãl e dos l-'lJem no máxime 7 (sete) e no míni'nO 5 (c mcc)
í

tas dos

t~tados

niJ:íp~os

EMENDA lP01469-7
rrCOtl5TITIJ!rnE PAULO

ror'p"r"L"----'
C_J

JUSilflCAÇA.O
A fixação do nôeer c de eo-reejnea r cs ccs Tribunais ee Contas dos Estados propicia Q, perfeita hêtli'onlZ.açl:io dessa c;~
dição entre os Estados, o ürst r i t.c Federal e os Municíp ..os da Feder~
çãc , eva t encc que se cr i en d~sparid2des injustificáveis nessa matéria.,

passa

*" .

1~~
~
nr t , ~ - Os I-lJ.nistros do Tribuncl de ccnt as da Un,Uo
nomeados pelo res i dente do Congresso
dentre b:aslle,!
ros maiores de t r a nt a e c anco anos , de idoneidade rrorül. de reputação ilibôda e notários conhecimentos JurídJ.cos, econõet ccs , f.inance.!.
ros ou de administração públlca, obecec ce s as seguintes cO!'ld.i~ljes
respeüadas as si tuações cons.ti tuídas:

ção:

EMENDA lP01465-4

r=

.

__J

CONSTITUINTE PAUlO PHIt:NTEL

E-P;~··=-~·

ser ãc

"J ~"2-/~.tEJ

cm:tssTlO DE SIS1EllATlZACn..,O,

--------------

.

a) Todos podem reunir-se pacificamente, em locais
abertos ao público, sem necessidade de autorização nem de prévio aviso à a.u~or ..l1ade

EMEt'oDA

DISPJSITIVO EMENDAD:J
O art
te redeçac

A parte fil'!al do Artigo é totalmente dispensável. O Que ela pretende já esta compreendido no poder de policia
da
Administração Pública que e obrigada a garantir a reunião mesmo
que
para tanto se j a obrigada a desviar o fluxo de veículos
O fluxo de pessoas não deve ser considerado po.!:
que pode servir de pretexto para o esvaziamento da reunião

*'B'AJf I:J

Art

1it~

~

A emenda pretende evr t er Lec ãc à s tueç ãc

E=J?A~~~~~~~:;,:~~~~~~:~~ ~ l;~~.__]
Ç~ID.'i~~;, .. ~;;;:;;:;;;;;;;,-----_·

['J

EMENDJl ADITIVA
DISPOSITIVO EI~ENDAOO. Al"t

COMISSJlO DE SISTEMATIZACJ:lO
~

EMENDA lP01466-2

f'r.O~STI'U1N;E

...fG
§§ III e 2"

PAULO

.....

•••••

§ 42 ••••• •••

1JtJ[

O artigo +tt.;. do ent eproje to , passa a ter a segUInte

,'0'

Fixando-se o Artigo, apurar, na culpa grave do empr.!:.
gador como fundamento oe sua respemsabilidade civil na ação acãoent

EMENDA lP01462·0

!'l.
êJ

• ••

§ 5"- Nenhum ESt.;:ido será criado sem o,~nt.epro.
jeto e a proposta respec t.ive da Comissão de Redivlsao rc r r a tor ej
do País, salvo o disposto no art. 4"'8

red!

í

1~lj

A:rt +& - O T:ribuf'al tle Contas da umêc , cor. sede no Di2,
t r a tc Federal e quadro proprio de pessoal, eut.cooru eicr ça-enrer r a , f1-

JUSTIFICA.ÇP.Q
A cr.í açac de Estado deve rf car adstrita li

nencear a e edmí ru st.rat ve , t.em jurisdição em todo País
í

é-

ris, desnecessária a descrição ou fixação dos graus de culpa, uma vez
que a jurisprudência é pac f f.i ca no sentido de conceituar a culpa qrave como violação dos deveres legais e contratuais A matéria é de lei
ordinária

. ..• "

§ 2lOl •••• " •••• ".
§ 32 ••
•

Ali!;

JUSTIFICACJ:lO

~Ltl.fo

Jilfo

Art~

EMENDA 110DIFICATlVA
DISPOSITIvO EIIENOADO' ARiIGO ~

+T.{~

lei complementar.
A criaç!Io de novos Estados no texto d,1 Const.!
tuiçl:io. além de impertinente. acarretará ônus elevados que a Naçl:io
nIlo astá em condiçl:ies de suportar.

JUSTIF']CAÇJlO
A presente emenda objetiva ell'p:restar autonomia o;
çamentárJ2, financeira e adml.nistrat~va de molce a assegL!:ar a inde_pendência na fiscalizaç'~c dos recursos Públic;s, cuja co-;.etência con.2tJ.tUCl.ona1 lhe é defenda

EMENDA lP01471-9

CONSTITUJNTE PAULO PIMENTEL

tIo~~;-;~~~FNT~~·~~·_,---------

C0f.11SS~O

~~U1lliI~A~;~~~::~···~/~'m~

O~

SlSiEMP,i1ZAÇ~O

DISP:tStTIVO EMENDADO. Art

~,

§ H.,I

Art

."...,

33S- .

§ 111 •••••••••••••••••
1- Contribuiç!:lo dos empregadores, incidente
sobre a folha de salários ou faturam~nto ou sobre o lucro,

-----

PARli.CRr,~O

~3~

o
çãO:

artigo

ARTICtl ~

.:-lIt
~ do

-

-

~--

--- -

-1

PARAGR~FOS

19 AO 411

Suprimam-se J'l~jnteprojeto"
a) o artigo *"'"6' e seus parag=afos 12 ao 9P, e

.2."f1t

b)

anteprojeto. passa

t~'~~l~_~~

- J t· ~2 -;iL@

19 AO 92

ARTIGO Jrtfio l !TEIII A IV,
El-IENDA ~ODIFICATIVA
DISPQSIT!VQ EMENDADO

"J

__

-=~
"- -

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGD **'&,

33'

O item I do § lfl do art. -l-lt-i- do anteptc.leto, passa
a ter a seguinte redaç!:lo

..!~

;~~"""'-".-------

EMENOA SUPRESS1 V.

335"

EMENDfl, ....O 'JlflCP..ilVA

;~L~

jncãua-se no art. li"ir5' do ant opr o.jc t c o seauf nt e

parágrafo'

§ 1" ..

b) O § 20 do Art.

L.?

J

--

JJl("

_

PH1F''oTfl

Suprimam-se do Anteprojeto'
,
1(:;
B) o § 1" do Art ~, e

dos

í

ra.

i

JUSTIFlCAr".,....
4Jt9
A aã teração produzida no eapuí, do artigo ~
visa encrest ar a igualdade de t r at amen t o na crqení.aacão dos
Tribunais de Contas dos Estados, do üi s t r i t.c r eoer e ; e dosl
Mtlnicipl.os

.....- - - - - - - . J rr-"p"r"L'---'
. L
_J

,

atua i s Hinl.stros defJ.nida pela urdem co-is t r tucionúl presente e futu-

~í

.uNi~I~'co~l ..l~/.u.CUIIll.. -

Nec í.onaã

JUSTIfICAÇ~O

do anteprojeto, passa a t er a segJin_

Art.
As normas estabelecidas nesta seção
aplicam-se à organizaçdo e fiscalizaçiia dos -ribuna!s de ccntas
dos Estados e do nãs t r tc Federal e dos Tribunais e cc-isef t-cs
de Contas dos MUnicípl.os
" -

C'bONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

s

í

1..IO:l1FICATIVA

JUSTIFICACJlO

ARTIGO~,

1# fi

1~5

-1,/-

..:....._1I11.,IUST"IC-&;I~

';'''::;'DB

lei
L. ~ _ e-r

O ar-tigo..J..lo4- do anteprojeto, passa a ter a seguinte redo!

A letra "a" do item I do Artigo"ft do Anteprojeto,

=---

--I
-.J.

-

·iJ..s.I.E.:!.A~~T[JI.z.Z!!!AC:.;'lQQ

EMENDA MODIF'ICAiIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO' ARTIGO ~

ARTIGO -!-&, ITEM I. LETRA A

I -

DC

--]

PIIIEN1~~~·--------- --_~ ~:~":N~

m=--------........n ......" .."'......

Ctru:us.sno

-1'1-

EMENDA lP01461-1

í

§IQ - •••••••••••

'Uh/.~I1I,"'~i~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADO.

í

rncãva-se no arUgo J.4.8 do a...t eprojeto, o seçua o te parátrans tcrmanco-ee o parágrafo- único em § 2".
Art

e ter a seguinte redação:

f1

COUl:-::R

a 'quaãquer t empo, todos. os dneitos, veee íeewtcs e va....taç;E"'\s CCS r'EE:

*s- 1;"!'

1l.t9

°

Art

CI\iD~

DISPOSIÇOES Tr:ANSITORIAS -

Inclua-se no anteprojeto, no capitulo das Oisp:.siçi:ies

í

o anteprojeto consagra como principio em que

EMENDA MOOIfICAtIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

e 155

a

c artigo

~'

itens I

ô IV

e parágréft.'s 19 ao

!lQ

ter a segJinte reda-

.2.4,:/

JUSTIflCACfiO

Art. .;q..g:. - Os Tribunais Regionais do Trabalho ser;'c campas
JUSTIFICAÇAO
As aI terna ti 'Ias utilizadas na emenda s~rvem para
dar OpçQo, afim de e...itar a col:lrança cumu.latilla injl.-!.ta
da
contribuiç!:l.o.

tas de Juízes, nomeados pelo Presidente da RcpGbl cC! dertre os juíze';;
togados vJtalícios de magiEtratura do trabalho, ad\'0~a~c.5 e //lembros do
Ministério Público. Ser~ observada a p:,o;Jorcionalidaae estabpleClda
no artigo 216 e suas alíneas.

A supressgo é motivada pelo texto de outra el"ie!'lda onde fica proibida a criaçl:io de novos Estados sem que a Comiss~o
de Redivisão "Territorial do País apresente a Pol"opos.ta e o ar-tepI"C1je-

to

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP01485·9

'"".

_

Art

EMENDA lP01494·8

3'l'1

4ft4-

t'CONSTlTUINTE PAULO PIMENT;:'"

ÇJCONSTITUINTt;' PAULO PIMENTEL

PARAGRAfO ÚNICO - Os meios de ccnum caç ão e serviços r epodem, da r e t a ou J.nd1r~_
tamente, seu cbjet c de monopólio ou oligopõl10s, por parte de empresas privadas ou entidades do Estado, ressalvado o disposto no § 2Q
deste artJ.go
JUSTlfICAÇAD
ãaca cnadcs com a liberdade de expressão não

-1 g~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO.

ARTIGO~,

O item IV do artigo

IrEM IV

1~1
~

A1:t.

~

DE

do anteprojeto, passa a ter a se-

SI5iEMP'~L;;~~;~"1."U"U""C------"

EMENDA SUPRESSIVA

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o parágrafo 20:/ ca t adc será ObJeto de emenda

r;Z:-;&f:"JF]

ARTlGO 4Z8; PARagra fos 1!2, 20 e 39

Suprimam_se do anteprojeto

Comissão Temática.
e) o § H

~

do artigo

4i1e i

tié,

b} o § 29 do artigo

di tJ. va à parte

IV _ Os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribu-

--]

r .~~,.. '''J

421

DISPOSITIVO EMENDADO

A remissão não está correta
Deveria abranger o a r t a qn 40 do anteprojeto da

1 g'l

guinte redação:

tJCOMISS~O

-.----]

e 157

c) o § )0 do

nal Federal não ceder-ão ser inferiores aos percebidos. a qualquer título, pelo Primeiro Ministro, mantendo-se 2 dl ferença máxlma de
dez

e

artigo~

JUSTIFICACAO

pontos percentuais entre os diferentes graus nrer er qui ccs O vencime,!!.
tos dos Desembargadores corresponderão aos de Secretário de Estado, a

A nível constitUCJ.onal basta a norma constante do
ceput do artigo 428. O ccnt mc nos para grafos suprimidos constitui ma
téria de lei ordinária.
-

qualquer título, não podendo ultrapassar os dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, mantendo-se, a partir de í., uma m rerença máxima
de dez pontos percentuais entre as entrâncias ou graus mer ãrqui cos
_

TUTo/lun"'c.çi~

JUSTIfICAC~O

EMENDA SUPRESSIVA
1~
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO -&50, ITEM VIII e ARTIGO 487

_
Os vencimentos dos magistrados devem ter explicitação no texto constitucional. A Constituiçl!io deve manter a hierarquia necessária entre as diversas runções da magistratura

Suprimam-se do anteprojeto
a) o i tem VI I I do artigo 85;

EMENDA lP01486·7
tJCON5TITIllNTE

pA1!!

.....

_J L.....eEL...-J

o PIMENTE'

",-

e

JUSTIfICACAO

EM::NDA MO:>!fICATIV,:\
OIS::'OSlTIVa EH::NDADO' Art

As materias disdplinadas pelos eü spcaa t Ivcs su
pr rmí dos são de alçada de lei ordinária, especialmente, o Estatuto
dos Func Loné r i os Púb Li cos Civis da União
Trata-se, assim, de ccmca t ab Lí aeçêc constitucJ~
naI

UUONul1"'e.c io

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

m..

bl o artigo

----, ['] "'''''----'

O § 1Il do arligoJ1[ do e-it.ecrcjot o, passa a ter
§ 111 - Os Ministros, ressalvadas a nso-v í t af í.c ecade da hipótese do exercício de nenoet.o , t.er ãa as n'e-anas gélranti...
as, o rre rt cs , va-rt aqe-rs , pr er r-çat rves , venc Ieent c s e implldine.,_
tos dos IHnistros do super acr Tribunal de Justiça e scne-it e ooder ãc aposentar-se cc'n as vantagens do cer qc ap f s cinco anos de
e re.trvo exercfc rc
í

Suprimam-se do anteprojeto

Ito;

tj,JJ:k

e) o artigo

e

b) o parágrafo único do artigo {LOY

- - - - - - - . l [']

EMENDA lP01491·3
(JeON5TTTIIJNTE PAI!! o PIMENTE'

JUSTIfICAÇ~O

Não existe necessidade de a Constituição se ref~
rir a Conselho Nacional de ecmuru ceçãc , Se é a um orgão técnico que'
o anteprojeto se refere a matéria não é constitucional. Trata-se,a~
sim, de compatibilização

_

§ 111

a seguinte reoaçãc •

í

ARTIGO 407 E PARAGRAfO IlNICO

lU

----,

L-p...E.L--.-J
JUST IFECAÇAO
Objetiva-se com a inclusão das e epr es sões "dirC1tos
e vantaae-rs», as s eq.rr ar na sua plenitude a 19ualc;;;dc dos ní ní etros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de J ...stiça

EMENDA ADITIVA
'/05
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 4J:.r
40~

Inclua-se no artigo 4H! do anteprojeto o seguJnte parágr,!!.
fo único:
Art
• ~l"~lO/co"".1o/IU'le ..,,do

~3
ltl-2' -

ONICD - A cassação das concessões e a perempção
delas somente se efetivarão por dec a aãc definitiva do Poder .fud c a ario.

l:ÇnHI5SAQ DE SISTEMATIZACAQ

í

r;y

EMENOA AOITIVA
..J
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTlGO~4

Inclua-se no artigo 404 do anteprojeto o seguinte parêgrl!,

~tl_,

~;
§

,.

-

za _ Constitui

COMISSAQ

rcUOI.u ..

EMENDA MOOIfICATIVA
DISPOSITIVO EM::NDADD

'

.

Se a outorga de concessão deve ser referendada p!
lo Poder Leqa s La t Lvn (art 99, XIY), dentro cc-espf r t.c da ccnst turçãc de estabelecer "J r e i os e contra pesos". a retomada na delegação,
por qualquer de suas formas, deve t ac ar subordinada ao Poder audrc e-

.

jeto passa a ter :r::gmt:.

Ao

r

emenda proposta ê o artigo

lJ do anteprojeto

çãc entre a representação dos

tJCONSTlTUINTE PAULO

PIMENTE·~

~

.U....'O/cou'"1c>/. ......,.. o.o

~

COMISS~O

ços serem monopolio da uní ãc

..,

Em outra emenda é proposta uma compatibiliza ...
't r bunaa s" de JustJ.ça e dos Tribunais RegionaJ.5 Federais já que os seus seus juizes são de
igual categoria, isto é. do mesmo grau de jurisdição, a mer!
cem, assim, tratamento igual na composição de uma corte fede-

EMENDA lP01492-1

da Comissão Temática que nos parece necessário' paI: compatJ...bllizê:• proibição do monopólio do § 12 com a necessidade social de t aa s servI

do antepro...

~:~~~~~: ••• ~...........

b) de um juiz dentre os juizes de direi to
escolhido pelo Tnbunal de Justiça e de um Juiz Federal escolhido pelo tribunal Reg1cnal Federal respectivo,
JUSTlfICAÇJ:iO

de

serviços públicos de tele_comunicações, comunicação postal, telegrêf..!.
JUSTIfICACAO

221

~

I - ...•..•••.•..........•.•••.••...

rio

fica e de dados

_ _. ,

~,I,"b"

A letra nb" do item I do art

í

monopólio da União a exploração

Art.

"'c.ei.-------_~

2U

ã

í

§ IQ:

DE 5ISTEMBTIZAClm

",-

JUSTIflCACAO

fo, devendo o parágrafo único ser transformado em
Art.

•••••••

PAR~GFl.AfO

DE SISTEMATIZACAQ

í

raL
EMENDA MODIFICATIVA
404
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~
O artigo
çlio:

,."-------_._-

..... ,,. ... -_._-"'~

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EI-IENDADO: OISPOSIÇDES

TRA~SITO?iAS

Incluam-se no Capítulo das
gu1n\.~

-----l

..

üí

spcs çõcs t r ans I tÕrias,
í

artigo com sec parágrafo único:

oJ

~1

~

Art.Q~ -

do anteprojeto, passa .;\ ter a seguinte reoa-

E: livre a manifestação de arte, informaçi;o ou

pensamento, respondendo cada um, nos casos e na forma da lei,
abusos que cometer.

.:!....!:!...~_.!_)

F I C A

ç

pelos

EMENDA lP01497·2

[!J

CON5TlTUTNTE UI OURICO PINTO

",-

11: O

O dispositivo emendado é reprodução do artigo 45
do anteprojeto da Comissão iematica que parece mais compatível com o
texto de uma Constituição.

UU
ll#V 1

&ll:NoA MODIFICATIVA

52'

DISPOSlTiVG E'ICNOAoo. ARTIgo

g,:. INCISO

Art.
- r rcem extintos os et c at s manda t os ccs r epr es e-r-,
tantes classistas no Tribunal Superior do Tróbalho c r.cs r r ccoe rs R!

O inciso lI, do Artigo

í

~:~:oa~:q~:~m: ~::P:;~~~:sdü:t:i*t' s

r

e rer rocs nes-

EMENDA lP01493·0

.....

_
Art.

[JCONSTlTUINTE PAULO :IMENTEL

JUSTIrlCAç~

t'lCOMISSIl.O DE SISTEMATTZACAO

17

EME~oA

SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO

te.!,

águas subterrâneas subJacentes ao tern.tórJ.o de mais de um Estado

ARTIGO 'Vi, ITEM VII, LETRA "E"

e

.....

.

renos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado. cons t a tuaml!

í

EMENDA lP01489·1

fiZ

a

mi.te com outros países bu se estendam a terrJ.tõrio e s t r-ang ear o ; as

O dí epcs t.Jvc ecresc i cc é co-reequêncí a da ExUnçl;

da representação classista nos tribunais t rebe Iru s t e s

PAUl Q

a

!lo .a:projeto. passa

XI - os lagos e qua ikquer correntes de água em

.LC..tOlO/ec,,".h/.ullo","'"

.,,-

fi,

ter a seguinte redação:

PARAGIU,fO ÚNICO O provãcenro dos cargos por juízes toge -

19 CONSTITUINTE

II
(;;2-

910na1s do Trabalho.
::s D;~~:~I:~~:

.'t...;1t

_

9S

águas superficiais e subterrâneas s1.tuadas .ncs Terrl.tôr10s.

Suprima-se do anteprojeto.

PIMENTEl

A letra «e- do item VII do artigo

!7

JUSTIFiCAÇÃO

~

..,Is'Io

.~l~hlO/eo~II'"o/'u';I

flCOMISSAO DE SISTEMATlZACAQ

EMENDA MODIfiCATIVA
3tf~
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO Iteir. PAMGRAfO ÚNICO

'31~

--=1

O pa1"ágrafo único do artigo 4'O"trdo anteproJeto 1 passa
ter a seguinte

receçaor

a

JUSTIFICACAO

Os

Os contratos de concessão em permissão Já p r evêm
cláusulas especãars de controle e fiscalizaçllio.
••
P dispositivo suprimido constitui r eoundêoc ra po.!.
Que tal fiscalização
item lI!

Já

está prevista no artigo

~

parágrafo único

aq~íeros

subterrâneos que ultrapassem o

tório de um Estado devem ser geridos pela 'un1.ão. para eva tal' a

terr1=.
sua

exaustão por um" unddudc fedc'rada r em prcjui:zo de outra ou outras.

Sei nos termos do § 2". do Artigo 44. do arrtcprcj eto. os Territârios lntetTnm a União 1 aS. ãzuas neles situadas a
flC'rtcnccm.

ela

Assembléia Nacional Constituinte

e 159

133

Art.

~-

IX _ As dec.i s ões adnn m s t r at r vas dos t r rbuna r s
rão motivadas e identi ficados os votos
"'

n1T01."."' ...;;.O

EHENDA HODJflCATIVA

JUSTIFICACAO

o relevante no dasnos t Ivo e que o faz nec e s sé

4ft

DISPOSITIVO EMENDADO

,

í

ARTIGO 4&j PARAGRAF'Q

4/'
.4-23 do

O parágrafo 59 do artigo

rio é a motivação ob r rqat é r a e das oec i sêes ad'll'ln~strativa; com ares:
pec t a.va i cent a r.icação dos votos O quorum, por ve-uu-e , acot aoo« deve
ficar restrito ao regil'1ento rnt ernc ja que não e mat e r r a ccns t i tuc i o-,

se
anteprojeto, passa a

ter

a seguinte redação

f'llCtIDl\ i\DI':IVl\

DISPOSITIVO Z:·iI::,lDA.'O - Inciso VI do art.

e):lgênc~a

Ademais, a

~-

•••••••••

§ 5Q _ O

~

for

"0

de dois terços, no t e z t.o

cOr\stl.tl.lcional, poderá tornar lmpedl..b.... a a modlfJ..cação de dec raõe s q'le
venhan a ser'- ~ncon.... ení entes ou inoportunas.

0.0

casamento pcue ser dissolvido nos casos

20 1

xcecscenenr ao inci"lo "I ,10 nrt. ~J ')0
seu ~inCll, "sal
'1U3"'co a li'1um.1ü ....;:("I corr"""l-'o~{'l""
te esteja sendo pxocos aada ri' Just1.ca e'it<l.iiual".

naI.

4ft

Art

I

pressas em lei
JUSTlfICAÇAO

A parte final do paragraro não é mat e r I a cons t

nasce ~roccssos csecefic <;IlJeit" .. , ","ntr-l."nane Lda a co.,:'!etência cUT"l.ulat.i·,a "'re"isttl nê' .,rn.'oR'::;n.
contJ.nuar5 -u-occ-rsenco a .. l::t:nuiê-arõ:!<;, 'õC'"ll'O a
CO"'~c.tüt'c.'!.n dos crdrvas tl~ura:"os nc.s<;cs nroco s ec.... 1\t:;i' \\:'t ... ~ ., .lGt!.
r-a federal. ucn há raz50 Juridica nu .,ar«l "ar n~up e snn ,'. ,,11 "'l"c>
ccor-rn , /\ encnda obJetiva es aa corxr-e-âo , con=,iltihi 11:::.. m'., o êi"i'·"''l-.
sitivo co-r o s as tc-ia da pr0l'0sta. no contrnr:l.o, o r-r-.... 1::.a,'o .. l"""i!:
do - aryi11.::ar esses r>roccssos cri'uniu<; - flOr'f'ril. rcsu Itiar .,n oT1or;to.
~ões

i-.

se

~or

11. Justi~il. cneecunz,

tucional
P. parte Iruc i e t t.eocee padece do e-esraa oe re t to
mas deve ser mantida en homenagen à t r ada ç ãn do noSSD ni r e i tc cons t r-

tucional

zet

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMErmADO

ARTIGO ~, HEM II

O item II do Artigo
guinte redação

fo7

~

do Anteprojeto, passa a ter a

EMENDA lP01520-1

s~

tJ

207

t1J1

Et-IENDA SUPRESSIVA
OISPOSlTIVa EMENDADO. artigo

lli,

co'tIssiio De

~~···P.1illLQ_P;~T~~=-..J F

I:

_

2"1

te.mA 4\DI':'IVi\

DISPO[;I?IVO

~l~

~~~~;;.~~;~;~";~~... : - - - - - - - - ) [J~:t ;~~
_u.·" """.....

II - os demais, mediante promoção dos .Ju i z es Feder ar s , com mais de dois anos de exercício, sendo me t ace por ant rcurca
de e metade por merecimento
-

PARAGRAFOS 12 E 2 2

rO"'õ':iL.l_-L"

t'

Art. 2J.t -

c-c mi,DO - Art.

2-l-3, inciso

Suprimam-se do ent epr oj e to

m.

JUSTIFICACR:D

a) o artigo
capu/i7
b) o § 12 do artigo ~
c) o § 29 do ar t a qc

ncecsecnecr .1.0 ãnct so ! ":0 •• rt.
.3 "c,o'lcort!nl'l"

O anteprojeto prevê que um dos pr ~~r:::.fD10S a se
rem obser .... ados nos estatutos da magistratura, votados med~ante t e r complementar, pela uru ãc e pelos Estados, é. a "promoção per mer ec amen
to"
II) cs ta , pressupõe "dc i s anos de exe rc Ic i c na respect.!vaentrância" (192, 11, Ub"). O dí spo s i t v o emendado pr ec i se ser comoe-,

lJt.

lP1

~,

n ·,ós

"de falê'1cia", a nensão

(m,

JUSTIFICAÇAO

o dí spcaat Ivc busca regulamentar a relação de parentesco que já é regulada em lei e a norma reflete a cr i entaçãc dominante na ccut r ma e na jurispru.dência

í

t Ib Lj a z adc com

O texto constitucional e p r-Lnc apn Lmen t e com os p r a nc I
pios nela enumerados
-

O or rnc rc i c , como v a at o , é. o de dois <100S
exer cf c rc na respectiva entrância Na Justiça Federal p reve i ece a
trância única. Daí a necessidade da adequação p r e tendi ce

A investlgaçcio de paternidade se encontra na mesma si tuação ,
A materia consagrada no § 22 é tlpl

r.icaca

na

lei

fi ol,is'ião que se :-orct.e"l(~c cGrri ....i~ é cviõencc , :.'5.0 ser1.<:1 <:1,).,is.:;l"e1, ne-r ~C:l::'ill C'"un1n.er ::\lnt'~1e to r .. =ni.vcã , atrJ.bU1:l::'-':;C 5. Just.1ca t'er.!eral ,'lS co~cor"il'::;.:l.':; -ic-rca o h a,•..a , quando de suas ct...r i".hl1.,:ões =lC;:l.., c.·clui~'..'i as : .. Lê-ic ína,

de
en

AdemaIs, os JuIzes r eoe re i s são r ec rut edos nos
mais rigoroso r-cncur sc público brasl1eiro fato que re rf e te , t ambém, a
necessidade de não obstar a carreira

penal.
Ademals, as t r ês questões não ecns t tuem materia
í

cons ti tuC] onal.
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E>ENDA SUPRESSIVA
~3
-oISPOSITIVO OIENDAOO' ARTIGO ~

!'J

CONsrITUINTE PAULO PIMENTEL

t:

COMISSAD DE 5ISTEHATIZAÇhO

EMENDA SUPRESSIVA

]G8

Suprima-se do Anteprojeto o Artigo :FHr.

zeQ

o elevaclo '1ú'1cro de. • e )r.:J'ô I't;! u., ':ri lu.a:' XO.J"ôcr·,!:

_,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EIJ,ENDADO. Art.

-se que el1 são 1'au10 o ':'ribunü.l de .;.l.:;t.ic;" tcn cento c ·~"'td
c
seis desc·,h="iluo=es) :lão t'~ria., concli"õc"l <.la o (crcê= "tri hli çõo'> OI1U.'ciõl~i:ln nc!lta. .,ro;-osicão 'õC não ~or ·\"ntit••• nol.r;
1inhüs "Jer;:us, eSS<l ~os::;:ibi11~üde dc <;0 cri.. :-. :'tesses ór.,;j(ls.
cclé"Jio ':temor, na for"":1<' estatu!t1,.
seus RC"Ji"lCnto"l I,tC=IIO"l, .:!.

JUST Ifl,cAÇAO
O art. ~, I prevê competência privat.:.va dos
JribJnais, entre outras faculdades, a eleição de seus orgrios
diretlvos.
N~o existe necessidade, assim, para que os di~
posItivos suprimidos dlgam e imponham. no texto constl~ucio_
nal, quais os eleitos E bem de ver que isso I1~O se ac"'a em
consonência com o 'Principio geral do já Cltado artig ... ~.I.
Ademais, a matéua é de nível regl!õlental
Por tais razões a compatibilizaça~ de .... e

COMISSlI.O DE SISTEI-IATIZAÇAO
'.".~'.

Parágrafo -ún1co
paragrafo único

'1:,

CONSTITUINTE PAULC PHIENTEL

••

~/'

~

Suprlrnam-se do anteprojeto'
a) o parágrafO Un:tco do art.
b) -O parágraf'O único do art 22"5

.A matéria é da alçada da legislaçã-o ordi\:,ria e d=.
pende da existência dos respectivos recur$Os.
'

11~.e'.u

:\cresce:ltür lõ:!.:l::'5!j:i:l:o ÜO nrt. ~
r:mdO-Se os tlc,~üis. co., o sCl'Juintc t.:lG=.
~
- 1.10:; Tri.)11.,o,is co.., .,n15 ·e"i 1';.""
cinco ·:tC!llI.J:OS, ,oc:~=:i. sor con:i::.H..u!(o i'=~~() "'e cia1, co":\ o ::11:11'10 <.ie 0.. ;"0: C o .,:"1 :,!, 'I") \ : ··1n::''1
cinco ..:~ se.!s i~':c-=,Int':!'i, "'n:-n o ..... :~ R": ';r)
,i,..
atrillui,:,ões ac:!ni;üs':=A~i'Ja:; e Ju=inc.1cio~ni'"
ê.:t
co':tpatcncia uo ':'rl:. }.Jn"ü :>leno, lltt :"r..., ':!!lt.1. Jclc':~
da cr:l 50.15 rO'1ii'1.c"l':O~ 1n::e:::n.,s.

...,

UO

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art.
Art.

JUSTIFICAÇAD

h ••• ~,~/.o ..'.lt~'.UI.;w .. ,.e

2Z-q

1•• U~'~/t.V" • .I.,.V.C~., ... ~

,

:!7'
-B':"~

11.,

e.,

tt!ndiu<:1s <:1S pccu1J.<:1:ridôl.c.cs 10C<:1is.

EMENDA lP01522·7

t'

PAULO PIMENTEL

t'

feita.
Supr.f.ma-se do anteprojeto
O art

ffi

201

JUSTIFICAÇAO
O anteprojeto definiu CCIlIO princípio constitucional o~ republicano - representativo A slmples menção ao termo Repúbllca Já evoca, como essencial, a respon_1
sab1lidade que é contrapartida dos poderes Orlundos da representação popular A prestação de CO'"lt;;;s esta ínóita na~
forma republicana e no sistema representativo não havendo
necessidade de ncrlll9 expressa na Constittnção O principio
tem mais força do que a norma

DISi'OSITIVO ::d;:IO..\OO - alínei\ "':1'" (10 1ncis., T \~O art. ~ .~ inc_00 rI do .'1rt... O~, .~!!ncn ",1"
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f'J
l!J

201
SUflri·lir .. ül!nai: ".," 1'0 1,ci:1O : 'n <lrl.
~ c acrcscr_...t .. r
inc~r;o r: ("co ürt. ~ .. ;]lineu "d", con a s':!'J.:intc: rcta,:,5n -

ti..,

......':n... U.e/.".....} ..e

COttI~c;Ão

z::u::rID1\

!lr

SIC:~'1i\TI7Al"i\O

surnrS<;IV/\

DI';I'O'"iITnO i:'U:.IDi\DO -

:

=" do

d) as cnu",,,,s OH ':\.<Q a "<\"'is~:::n':; l:::fI. ....1 ,."U";
menb:::05 te:l:)a., "e:::<l.1 i,,::'croo;!iC :~=i";'!.cn I" ',1.', en'
lJUC nais <:e C.1.nCit!c,l<l "0::: ce.1to LC ':'ri) u'-.l rr'corrido CS':cJa'1 ii'1.:etU..:o<;

20f
art. r't'l

Suprinir o ..

"O

1..10 art:..

204

~

1

'ln"",I~~~'ldc'I~'~e,,,,,to

tJCOI-HSSnO Df SJSTEMATIZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E~lENOAOO

JK$
ARTIGO

~

O item IX do -Artigo
guinte redação.

g

.ITEM IX
do Anteprojeto. passa a ter a se-

A natéria, C'v.!.l'onto·"~ntc, é {"~ e'i~C'"!.=-,lin."l l~r
lei cooun c niio co.,stit.. cior,a1. Inclusive, i":1:"er1:l.ri.1., rle'õ"'Qcf'~<;'''i!!.
Dente, out:l::'a uivis50 i'1.te:,..Vt t.'o ':'ri~)J."lal. O'lIP,
"'ü.t.1l:'l" "", ''''''!lSo:!
nostrar-se co:l'I~'lie'l~e. 10 ,>anoCl c1i~irultnr!C1. c tr""""1;l.-.r-"ttl"', r.'õ"l,'
possivel 3.!.tl;l:l::';)C'"ão.

,'l

Ad.,ite-se ,:ue c<;suc; C01US'... , :or r,.=õc~ 6:ticü .. ,
sCJün su'Jr\clit1as a es~ccJ.al di'1ci:.üi.tn. rect..r<;.:tl. ·~as. t U.:l.st:.nr5. '1I1C
das dcc1sões nela:; ~ro=cr.1.t1ns c,lilJ<I :'l"cur,o o::'t'!.nnrio :'i1::'n o I':u _
periar ':'rilJunnl de .l~stic::-a ;.5:0 '>0 Justi=ica sCJn., essa,,;
.'1,:,õc"
nanti-das na co"1f'etênciOl orig:l.nSri ü (~o !iU~'rf'no ':'r~hun"l rQt'c:r.:ll
O que se pre::encc e se Ju .. ti~1c.1. - 'lnOn .. 'õ 1 ..1'>0 - é que CS50lS causas sCJiln :'1<1i5 dctíclü'1onto c. n.,inatl'1"l ••\lu dindo-se a intercnse será convenJ.ente .. centua:: r:!ue <;~ c!Jicl;\
..lc
intcroDoe jurtc1ico, que a ciãnci<t do tUroito c <'Itr a nOS<;il 11C'
proccs<;uOll COiJu,'1. dist.inlJuel';l, con nitidc::.

160

• ASsembléia Nacional Constituinte

11 - promover, sem excaueavaôede ,
Pft. •
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C'onsti.luintc

li -

• 'U"'~IC~~ U'OIt~,~O.'U;'
DI: SIZ-:I:.li\':.'I~l\('ÃO

eomssxo

188

I:.'\lI:tiDi\ AOI':IVl\.

DISI>or;I'I'I\O I::tI: iDi\DO - Art. M%"

m

b - li representação por inconst1tucionalJ.dnde

l\crcsc:e"ltc-sc ao art. ~, o.:õn " •• :c!'C011plcim'"1tarcs ::c..!oral c estatl.Jü!. ..... a o.-,rc'i.nn
"de inicia\.lva .~o r.u:-,crio::' :'::'iwJ.na!. C::c ,":<1,;'.:1-'
dos :'ribur'3is de J'ustio:a", nantiC::o o te ~:'l') rc-a

-

Jur.7!...:rJ. ...:'·...

1\ lJratuic1nep 11(' jU!;lt.~t:'"

de c;uportôll" essa ô-rus sc.., o sac:::-,i.!!ciQ
JCC;'1'IF'IC;"':':U;...

de fais leis

cn"plC~'lt.:ltC5,
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CQ".t>Luboo

n~or::u"!i"lt11"

p;~~·O~:rE-L- - . - -
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=:J f

1
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2u3
~

!i 19

EtII:NDTI. 1\DI';'IVlI.
DISPOSI':'IVO EJ'.r..iDilDO -

~o"3
ce art. "UMl,••n '('IC"1I

J13
Inciso VIII do nrt. ~

IfS

re~rescnt<L':'õc'i :'l('l::' i~co-r,tit,Jr-1':)~1.·;t~n~'p"

r~spectlvo

Df1<;nl2ccss~:-!.r-, n ,!o, tr-r>c; <', C' .. t>:!.í\:-C....r>r
o I'=OCU~;;l.~'::l:= :1,=,ra1 u<' '1.(>.'::.:11ca 'iC'=â Q\l"i,-n -;1.'> ~"""I"'!:"~\-.'- rf"l"r~o"'l"'
taçõ.;! .. , "::!'li:l.1"l.'0, n,I'" fl"lU"lCiru'n '1",1- «....·1<:1, ta'" ,;;" se 1.'>.1'" '~a
sefá e!e ouviú, "C., ::0<:0'; O'i r=oC'~'>'><:I" t'''' CQ":,ct::'r-::I' "l"l r;lI"r~°>fl
':'ribun'll rot:e:!'n1". :': r('':u''''t'~ê'nClil ('/o,!.~ .. nt',.. sC'r i:"'tr<=~'rC"I:.õ"o,"l =(>3t=iti';a~lcntc- cn outrüs c Inntllt\i"i rC':,rcscnt.-lr-õer, eso" ,'ut:_':>"lc.!.n 'i-'=i,'\

A rncruil. ohJctlvü sisto.,ati"'ju·

0\

COnsLH.inCc

1
,

'~D.

O princi.:"io !'r':)ccs,>u;ü
nas deve ser e'{cc,cio,;'Jeo e.,
::s

"':l:'õ~csC"'i

e

:,u' :icic'i'tc

'ce.,c~n"l'!.-;,

;:l""'-

... :"r('<;sõl- .....-

r'~::~:~:~:,Il::~e:::~l::::~~~~e~~cL:C~~::~ ~i\:~:!.:_~~:c=~:~:a

natéria Llpcnas l'Or lei, nostr.a ü c :!,r.:n.ênC2i""" .10dc:-i," "P;l :'1.0:::\ c=
suficientc.,cntc csc;es casos, cn nuc a. inti""'tll'm'l'" ,'," -,-tc<;
L-põe naior resIJuü::'t10. ,;\uQn.:lis, n50 so J.Jsti~ir.:'" il il:!.tc .. ,~5... (t;:
critcrio, cono o vi'Jc"'ttl~, Cluc te., nrov~t:o 'JC" i, 'l1'l ... é1.~' '1ão

nrO"lnr,ta

lUsposit:LVO.

":~:::n:::: ~:~::~:u:'~~::~~a:~:' ':'1:~r~:.::~~~ ~~~~~~ :"'~~:~~:~,~~'
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':'.=.::.. .u'!ai".
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dis~ensã·lcl.
re~critlo

..
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rlos Tribun.:als te., c!ic5cia norntltJ.v,"l ,te> lei en f;ua ilxC"a t'e co "n;::

1

SuprJ.MJ.u-se a faculdc1e do ~1J.nistérJ.o Público Lnt ez-va r ,
a seu talante. em todo e qualquer rpocesso cJ.v11, Submetendo-se
exame da pert1nêncJ.<1 de sua anecrvençêo, ao JuJ.% do processo.
ExcluJ.u-se a palavr=t "extraJudJ.c:lalmente" do e s.spcs atJ.vo que trat ... da defesa dos lndígenas, porque o N.1n.1st~r.1o PúlJ1J.co
na defesa dos da re i.eos e 1nteresses da sccfeecôe , não tem
atum;no
fora dos processos cr mu.ne a.s e dos processos cfve i s do
relevâncl.a
socJ.ill. fora das sJ.tuações conflJ.tJ.vas CJ.vís ou penals postas
)UJ.zo não se ]ust~fJ.ca a J.ngeréncia de nenhum órgão estatal.
As
transaçõe'õ extra]udl.cJ.aJ.s não nece'>sitam serem rcIcrcndi\ctll.C;
pilra
terem {orça de título e'(ecutJ.vo. cumpr.1ndo notar que a rcc'laçiio posta, a pretexto de amplJ.ar, acaba por restrJ.nq1r dI" rOtmi\
prcJlId.!,
cia1 a c!1cncJ.a dessc'> llcnrda<;.
IgualMente incabí.vel a competêncJ.a concernente a exp~
dição de notJ.fJ.cações e requisJ.ção de J.nformações e documentos, de
vez que tal matérJ.a não é de índole constJ.tucJ.onal. devendo ser trã
tada na legislação 6rdinária.
Entendeu-se de outra parte, J.nconvenJ.ente o elo.ercí.cJ.o
pelo MlTí1stérJ.o PúblJ.co da "supervJ.sào da J.nvestJ.gação cr~m:bnal" ,o
que J.mplJ.carJ.a em J.nvasão da competêncJ.a inerente à atuação dos Deleqados de Polí.cJ.a. Igualmente a corre~ção na PolícJ.a JudJ.Cl.ár:ta é
matér~a dr- competêncJ.a prJ.vatJ.va do árgão JudJ.cJ.c\rJ.o

tência.

rr=

A
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.:rr:I1DlI. .\OOII'IClI.:'IVA

DISPOSITIVO ::.tr,mr.lID - Iten 'lU do art.

de;,

cicio, a outros segmento'> da acc a.edade ,

In do art:: • .:lA"1'

xeecsccrwc-ee no inci"io ';=1: ' .... ar t , =-,:~'
ilnós "a lei", o ,>('quinto : "0\1 o :" \"'~'ünto
...

con o

Entendeu-se convenaent.e enfatJ.zar a cJ.rcunstànc1.a

a. ação civJ.l pÚblJ.ca, da representação por ancons e a tucaone t aôar'e na
área estadual ou munJ.c~pal e da eere-se )udJ.cJ.al das populações 1nd.í
nas, entre outros atos mencionados, não serem exercadcs COf'l e:l>c1nS2
vaõeüe pelo MJ.nJ.stérJ.o PúblJ.co 1l redação atualmente proposta pela
COfl\J.ssão de sJ.st~matJ.zação J.mplJ.car~a em J.rrem~ssível à rE''õtrJ.ção
à
ereuave
proteção
dos aludJ.dos dJ.reJ.tos sub]PtJ.vos,
aos quaJ.s se pretende dar meaox amplJ.tude, pe-rrm t ando-cs e seu
exe!:.

';r~" ~
Co!]SH t

f2:,

cendn f,'CIlI tado seu acompanhamento

rer do p'rc cc scc , r1e::.-unte assa ns,;'::!=':iVõl_ ",CSSÕ\ h:!....õtC"~ .... "'0"'"""; a
suficicncla cconõ-uca do vencã-ieneo =asta:!:" :"rc,..1.r~.', ""n!..,; C"..-::<t=...,,'1
un sucunbênca.c dcvo » !"C' -2:.C" ntriiJu!to e,
l"; nt~cr!.lAc:-iio t:n rrvtz-c ao di'i"'lO ..t..... \.... -u-z , 13,
ãncã sc :N, '",",

tcrà'l

(~i·lln"'1.."l.<;.

~ (lc;~~:UJ

Supri"Úr, no

950 "nas

c1cs<;C!'i

IV - requisitar atos investigatór:Los c r arm naa s ,

,o

rcstri"'õ.o n,Jar.to ~ 1.,,1c1 "'ti"::
nor =c!"~ri=""\-sC ela'> il. .-isci·,li:''::'

contllçõcs !'Iara aferir o .,êrito c a

,1.0'1 i- 'n~'i!. 12.it.lo'i

(~n 'iati'i~n"';::o l'ôlS - ... c,.... ,,!. ".:!-

de s b5.aic;;l.s ~rõfl=ia'> e de sua fan í.:!.!a, ã u-m rC"'=il .... _I"' :lI'" t-"õ r- a...-t
ncnhuna z:c1u~ãncia. -tee , ce sn ry!"i:ltui('n.~c nno r>0c'r< tr<Cf"l==""=
da afir;"\aljão do li.t1ttil.'1tc, '>u',sic;t.i \,'';1 üir-r~<l "'UP. a .,= .... ,."
,''''cor-

In~õe-sc ca-ra

Ó3:

aea õu ato ncrmeuavo estadual ou muna c a pa L
quanto à Const:LtuJ.ção do Estado, de 1e1 011
ato normat avc mun.fc a pa I em recc desta ConstituJ.ção e para fins de J.ntervenção do Est~
do no Hun1c1pio:
111 - J.ntcr.vJ.r em prcceesca judJ.cia:Ls, nos casos pr~
vistos em leJ.:

nascente.

:?c!cullnr 5. i"'.lJ.']istratura. J\!ltmas os ncrcio'a,~o.. ':'=i!;J~"1ni-;

ação CJ.vil plíblJ.ca. nos termos da. leJ., para
a proteção do patrJ.mônJ.o pÚb11co e soe i.e r •
dos interesses dJ.fusos e eej.e t rvcs , notadallIente os xe.í ecacnedcs com o meio ambaent e e
os direJ.tos do ccnsumadce , do.s dJ.re1tos J.ndJ.sponíveJ.s e das situações )urídl.cas de ;Hl
teresse geral ou para cc a.ba.r- abuso de autorl.dade ou poder eecnêeuec,

/13

w:-

ComtituJ..\::'''

"o.c=--------,

PAULO PIMENTEL

cTPF·c..··:J

redação contJ.da no J.ncJ.so X é totalmentQ lncol'lpatí-

ve~ com o texto proposto para o "caput" em exame, pelo que necessá-

ria sua supressão

~';Z;:;:rcJ

o

itcn uIl elo art.
selJ'u!nte rr<("a...i\1) •
VII - :to C;;l.<;O C:c ,uc'" ,,"'a Co:t 'il"',~,.. CU CO,1\=ca !lnra nLtro ·'.:-ic:"'~o, ao .,.i ...l .. ~ri!
do sprã =ilc.,!!ti"~'" =C>fUl"O=-';(l :':lrü nova se~f'. ;>ê'rê' OLt:::'.. ro.,.:l.:::c.. :c!~t1nl
entTMcia, 01:" C.Jt.~::' r-i"','";-i' i~i.1;:lt·e
venci"e,tos irtc-=~n!s

E'n::'m:'l

·tODlrIC1\':'NJ\

DI"H"OS!~:\O

ISS
- inciso

1:9:

,'o art.

j13

ri03 porJerão c=i ü ::: n JU'iti..." 11c> \"Oil7 rc'"mert\I~<l, Cl').!:!.
posta por cidacliios clc>itos no dist:::-ito, '>'=!~\ vincul!!
'ião ;1artidãria, ~10 voto ,'ireto a <jccr~to,
CO'l
ronclato de quatro anos, CQ"l COI"l."lctê"lc"in ":Ir i\ a. C'-'-

Jiatõrins '!ue o

,'Tui~

DISPOSITIVOS LJII:iJDJ\íJOS - AL'!'J:IU\çKO Dl: nr:nOHI.;1\ÇÃO or C\j11':'ULO

o Lcqisl"tivo, o ;C"'Ceçutiva c C' 3udiciiÍ rio, C0'10 clesil'Jnados nos Ca:,í.lulos r, 11 c r~t
r.1o
Ti.tulo v, passaI!1 a ser nOI'\C!ados CO"\O "oder J.d'Ji'>1nt:l
vo, Poder Exccutivo c Potlar Judiciário o
-

(1e:temirar.

1\ Justica (2e roa:: renunr-rm'" r. in"'lO'iirão 1!
recusável c corolnrio nQcc'>'i5rio I'r- nUa no tra:Jn1!m hfi '.l"'nnrc ,le
corre,;pOOt"cr una co~10sic:::50 ,'c!>sn o::;ncclc, so:tlvo tlUõlnt'O t'l"'cnrrr<
do a-..crcio ue "nunu!l" ~iiblico. 1\ elairÃo dCSf;CS '1l"'rvil1orc'i vi11C'lr!
:ar5 aS::;" ...tivitlnua, clct>cle qUe! n50 se lnnon1lil, nn C"nntlit1:lto,
n

,I

~

!Su-...ri.,.:l-se n "'a::-t.C" !:ini':!. ,'("'l i lei,>n i', rn
art. ({K, ou seJi'l, i\ -...ro::'o..r ....5,n "o ~'''a'''.' "210 voto l'e to:!.'> te:::"'o" aI"' seu'> - .., ~=o<;" .....

vinculaçno ,arlil15rin dc .. nrccssfiria nnrqllc I'c,>lirtõluõ:\ el.' ~i,'C"lic"'
de n UM l'rol'j:-n.,.1. lla ntllõ\C'5o. tln .. , o P1.ococUnentn e1(' habilililr- 50
nii:o pol1c fici\r ü cnr'Jo c1es<;cs Juí~r. .. dI"' i'n::, nor'lu'" C<;'1C<; ilotO",
ort1cnõ\tlo~ c de 'Jrnl\tlc rclcvâncii""l, rC"cl"n,n o cnncur'in ,1c 01.11 :111nres c de Urm infra.estrutura 'lua a~enil.. os Cartório!l ~o i'e'1istro C!
vil das Pessoas :Inturais possucn. 1\ cOJ1!'ctência, nC3O:;:,~ n·,r"'i("t\~nr,
há da fica" r~c;t.riti\ a celebração de ,en::;n.-.entos. ro, tr~tam'.o-'ie ('e
pessoa hem ra!o:tcion;;l.pa na conunülat1p :!.oc;;l.l, tanto ~uc e!eitco, no dará servir cono conciliador, en r.1cten1nmla Cilusa, r:!u::me'o o .lui:::
verifica:: ser o caso dessa ~articulilr ntuac:-;;'o. 1\ prr.:sen tC' c'ienc'ü
reveste

a. proposta e:.aninada dessas

md lJênc:f..1.s.

EMENDA lP01530·B
Parece r-Ile c"l5e "l""UO:::U"\" "'l'Õ\~!:~Cil-1')
,'ae!::;õas ;::1C.'=,i:oi::;'t.=ntiv;:<s {~OS ':'.=i.Ju"'In:!... {to':' .. tc=c:-n:. 1"+, "1~ 1"1 "C""lU=')'i}
dcco:rc l'e a2o;I..n armivoco. 'õe " .. e~cci3õC~ c'" "1.it.Ô=..1. ..·.~-:!.=...a~. :;t) lccl0.1.:l.'lT':) 2!.ccs da ;:!.i:llor =c:!.c'/s"-ci .. '1Qc!.n:, c'j'-n, ......1' C"°,,~'nln, õ\s
(le fll"\!lio.. n':!;·u·~es, ...2'11.\.-n<: a'tê 1....n==('~n'!'n c!f'" ',~"l-; "1"'''1."1 =l"'''it=itiv","::; :a l!.~r(·:l<le, são t.O"'1.~'ilS :00= -..,inr~õl 'i!."I'!l"'S, -;;" r. -,\":0;' '01
r:!uc toeo.:> ns l":nci ..õcs n(l....lni'it.~at.ivi1s elc";",,s chlp"'i.'t~I"'~, ::0.,0
etC'1plO, cn rncc rle rõ!:'iü'i ('e 'ni~c",;, <:!t.r.. ,'r>v.,., "i\r tO-"1~.,r; 'i0""".te r'0r e'oi~ tcrr-os uc sous inte'lr;;l.'1t'J':i. li. e:.i'1c'1cin r-"'_Õ\~ia 1.1u,H.ndo a ou:;rn hi,õtc,;e, i::co'!itncl-=c, :-rn°,h, n(1 tr<:'tn 'Crtc!n'1"<~o.

J:i1I:UDl\. .,.OI ....IVl\.

lcbrm;50 ele CaSnl1C"ltos, 111én elc> atr!lmic:-õe .. conci -

.'Q

:::.t;:::n\~

113
,ia ar't. -3:9'7

2"

o ci.is"'o'Õi-':.i"() "'0('" ....n::c>J.:l!"
c~"nl'Jero" incOoJit.arJos na "rntio Juri<;" c~a nQ=-tn. ;\'>!li", sro or-n!"rcs ..... a
tranrd:erênc.i.a "n sede do JUí.-o no '1C!'inO 'unic!-'1o, õl;>C ....,::; l'f"< IJ" t'i<; trito r>ara out.ro, 'linda i\<;::;in i\ ei\culti\tp. e .("('·'c!nna'o -:""cf"<c'it'. trnt'li
conalnentc tiO t"'''lj'i5t!''ar'o, :,"oderJ.a ser inVt'lc<\l'•• TlCCC"ltl"'"1.·..·t,.., c'1 ro~o
Paulo, jul=os t'!i!ltritai'1 ~C'lr;:1.T' concc"lt... m'~<; ...., ]l)!-n<; =I"'...~o, ..i.: '0'1
Se!; cn ...o , SC'!:'il1 i.r'l,C"nsnvc1 n c'!.is:'\oni'lilic1n'·... lolunt.i'ir!.1. CI)'CI"'Ci.,o,-tos intc'Jrn:l::õ, dos juí.::cs ~csse>c; juI-o:: con ::are: tr"l.'1.......ritl"l
, '=.0
MO rec1i'Jit1a i'I :-oropostõ:\..r- ;;l. ro'1amlnr'il. p~rnitlr!a a i1""C'lc.v"''''
c c1i=ci
to. 11. ültpri\c;'50 é n se'Juintc : "ao invéc; e.c "lutanC"Ol. C\l '1~,',1 r'n co.,.,r:
ca p;;l.rõt outro ·tunicí.:-oio". ~·ill1.:l n,i'1.

DIS~O';'I':'lVC

z'f..
~ ~

O !: ~~clo art. ~ P<'S"'" "\ ter ü. se lJuil)tn xaclaç50 :
fi ~ - Os I:st'lc'o'i, o ilistrito rcc1e.rn.l~ C': os ':'crritn

Co:'lO rCt~i~i('o,

i: tc.rCA !itiU",J-;.. -;n·,\

I:Itr.:tIDi\DO -

r

Constituinte PAULO PIMENTEL

EMENDA SUBSTITUTIVA/SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ENENDADO
- incJ.sos 11 a foi do artJ.go 2&
te;

~.." -l

'1'otlas as Constituiçõcs =o:,Ju"l!cnn,,':i tlo nosso Pa1s, cono lenbro:t a. -.cIhor doutrinü \cho"lpm1cra-n o p:.crcíc.lo 110
Pol1er pela fórnulü nontcsquianü, .:lssento SOl: esse o nelt'or i·\::;t::unento polI.tJ.CO ue controle tlo r'odar pelo ;::Jod('r (cf. IVC"5 "1nmlra lla
Silva lIartins, "1\ se~ariJ.c:ão do~ poderes tIo I>rasil", ;Jãns. ~3 c 51).

I:ss~ sepal'ac:'3.o de roucre$Ç\ nelhor c:!e::inido:t e d.lvulfJadü ~or

:10, ':'r:'::-

J5 se cncontrüvl1 sU'Jaridü deade A't.I5':C'lTI:Lj-;, LOV.):
nOUS5L.\U, scnprc "constJ.tuJ.u tc:.cnica de e::trena rc.l::vfinciü
rara
garantia tlas liberd::llles f1úblic.:lG, cono .:lindn o õ", nnn n1J'1t:lnto:- .,gora sen a. rigiue:: dC1 outror'l Ccf. JOC;rU 1\I"0::':iO Di\ 'õIJNi\, "Cur'1o de
DIreIto Con1õtituconnl Positivo", vol. r, piil]s. ~3/~5).
"
Uem cercein C5Sil lihcT.:l1 nct'ic'a ('e contC"ltc: ão <le c:-,cc'>sos o rC'Jinc pnrl'lncnt<\r ou o que
r;
:lI~;\"O,\
desi'Jn'lv'l cono "parlil.-:lo'1türi:'<l.t;ão <los :,oc1erC"s c ......Ctll.iVCl'1.. C!.!:!. "("0flC!nl5rloti 5 Consti.tuição de 19G7, con ü r.nC'ndõl nn I/G9) cono I, p5g. ~33}, J\]i5~, ~ ~::..,;'t'.. ta d.." coni:: ..50 t"ro'lHôi,rJ.n tl(' r...lmlo'i ronE.
QUII:U c qno

rOOITI Dr

tituc.1.0nais, n:io obstante inclllilanuo-sa !'Or Ul:t ~.1.stC·I.l ·'101rl.,nent.1r
atenuado, t:lanleve-se fiel a essa trat'licionnl trirartic::=ío tli.:; rnc~,"
res, dispondo n(!sse sentido e.{pre5silnC"~te Cnrt. 03 e ücnO"1L\.::t...r;,~s
das Seções lI, III c IV tio capitulo V t'le seu Titulo II). InJU~ti~i
cãvel, pois, a o1.ssão dessa referência c;nct:'1ilni:o os OCao'i. tUl~~ I, II e 111 do Titulo V üpcnas rotulat'o::; elri T.c<ji .. lilt.i.VO , i" cCUt1VO c
Jud!cJ.5r!0, cn d!ssonã"!c!a nani.fcst.a co?:.~o dis~ost:o fiOS arls. ':",
iJ."jlXV, "bOI, 21 , 47 e fi!:, § 19 do 51 a 71~ inciso IIII, nuC' 1""1u';idosancntc n!>,>entan cssa divisão de POc1.r.U;é3:. 11. r-ro<;cntc .: 10 \Cl<l. o',jc
tivn, portanto, co":"atibili::ar ess'l (Us~osi<;õcs clctcrnit,anc:!o
'1u-;;
o LcCjJ.slativo, o E {ecutivo e o Judiciário cono.desilJ'mulos no'i .,encionados ca;?itulos, seJal:t none.:lc1os cano roder Lc;gislativo ,
Poder
E cccutivo c 1'oücr Judiclârio.

Assembléia Nacional Constituinte

Hão se cuid.:l. il!"cnâs de qUO'i1

no

EMENDA lP01535·9

"lC'lll.11t,!,

tJ

cc , corno a menos aví.sado posea pa:!:'cccr

Tal acrõsci.,o, inclusive, dic;tin'1uirfi
referidos órgão'> de c--mn'll;-ii.o de poder ucs denais instituic-õc!. ~'rc
vistas no corpo da Constituit;'ão quo nocnas ccnpêcn íl C'1truturn dos
poderes ncncd onados ,

PAES DE ANDRADE

fiT

..

ILtu""~,,,, ,,u.t~WKa"'u.

COMISSÃO DE SISTEHATl2A

COMISSÃO VIII

l:J

fV";=zJ

(lCOMISSÃO DE

a segu rnt.e redação ~
~~ d: Antepro~
eto aos
p ecaat
excepcdonaa s-> d"
A

......

co, e o Capitulo VI, Da Defensoria PÜblica e D~

go e parágrafos, Da Procuradoria Geral da União, em Capitulo prõprio~
inserido entre os 'CapItulos Do !1ini::>têrio PúlJlico e Da Defensoria p.§
blica.

dede",

<\-,.."1

JUS T I F I C A C Ã O

JUSTIFICATIVA

~-

o

art. 19 do Anteprojeto, no Título I, Dos Prin
cIpios Fundamentais, proclama que "O Brasil é uma República Federat!
va instituida pela vontade do Povo COJllO um Estado democrático de
D!
reito" •

Os defic1.entes ffsicos ~ motores e sensonais e os superdotados

dação'
U§

49 F1cs assegurada aos professores a

precisam receber

aposent.ador ra , com proventos arrtegr-aa s , aos

trata~ento

e specaaü na Carta de 1987_

Tem, também. esta nossa emenda o obj eeavc de consagrar no novo

O 'art. 44 do mesrcc AnteprOJeto, por sua Vez
,
diSpÕe que nA organização politico-administrativa da República redera

vinte e cancc anc s de se rva.çc no Hag1sté-n.o

texto 'const1.tucional di.spcs i cavc 'de autor i.e do e.x-Depu t.ado Thales

federal. estadual ou aumcapat , na Adnam s-

Ramalho. de forma a. da maneira a ma.a.s ampla possível, mrcg rur- es-

tra~ão

ses brasilelros na vada socaut , eccnêmca , cultural e educc cacnat do.

Da r-e t a e Indar et a , bem como

jl05

con-

tribuintes ã Previdênc1.8 Social".

('J

fC';:'~~:J

PAeS DE ANDRADE

rrT!u,78!J

grande esforço mcntal e que ccas a ona acentuado desgaste físJ.co da-

Dê-se

lJ.zação de tarefas espcc Iâãcas ,

I ,1",,,,,
80/r

.' 405"

-

Logo,. -; instituição incumbida da representação
Judicial da União não pode subordinar-se ao Chefe de um. dos Poderes ,
pois, se isso ocorrer, os demais não estarão representados,
ficando
indefesas na hipótese de conflito entre qualquer deles e o Poder que

do A r t ? do AnteprOJeto a segu rrrte redação

OIS 19 A publ1cação de qua lquee meio de

A reproduçãc , na Carta de 87, de da spc sa t rvc da va gent c õcns t i tu,

detiver o mando sobre ti!l instituição.
.o Anteprojeto situou na Seção V,do CapitUlo :n.I
(Do Governo), a Procuradoria Geral da União, "encarregada de SUa def.!!
s a Judicial e extraJudicial" (art. iL90).
Essa localização, aliada ã circunstãnciâ de ha
ver sido atribu1do ao Presidente da 'República, a "liVre nomeação" .d~
Procurador Geral da União, fez com que a instituição criada
ficasse
subordinada de roodo absoluto ao .Presidente da RepUblica,reduzindo-a ã
condição de representante deste, em vez de representan'te da União,que
compreende tanto o Poder Executivo, como o Legislativo e o ,Judiciâriq,
consoante o disposto no art. 47 do AnteprOJeto.

ccaunrcaç âo ampr e sso mdepende de

çâc , assegurando apcsontnécr a e ao~ vmue e c mco anos de maglsténo.

í

r

,

lhos de preparaçâc de programas de ens ano , cor-reção de pro.. . as e rca-

xac r cnc

Da lel.tura desses dislX'sitivos fundamentais na
O,rganização do Estado brasileiro~ resulta que a União, ente que ab.run
, ge os três Poderes da República, a eles se superpÕe, não se confundin
ao com qualquer deles.

queles que o exercem, quer na man a s t r-açjio de aulas, quer nos traba-

é mcdi dn de absoluta j us t t ça , a

t~ncia".

Por outro lado, em seu art. 47, o referido AnteprOJeto afi;
ma que "são poderes da União o Legislativo, o Exe·cutivo e o
JudieIS
rio, !ndependentes e harmônico)) entre si ~ •
-

EMErIDA-lP01536·7

JUSTIFICAÇÃO

AC:~<'rlhl~lõ'l

tiva d~ Brasil, compreende a trnaâo , os Estados, o Distrito Federal
e
Muni'cIpios , todos eles eucõncmcs em sua respectiva esfera de com~

05

socaedede ,

Principalmcn"te no Bras1-!, o mag1.stõT1.0 ê at.av adade que ex age

licença de eut c radade",

qum cspcrnmcs ver consagrado pel:t

ro :t:.:.......to.
JUSTIFICACÃO

EMENDA lP01533·2

f!J

O § 1 ~ do Arte 37 do Anteprcj et o , provavelmente por equívoco.

tr!'íõ~'"'~

PAES DE ANDRADE

dispôs que tiA publ1.cação de vefcut.c -unprcs sc de ccnumceçêc não an-

CGj";J?J

depende de- r acença de aut c r-adade'", conrc.gur-andc , portanto, medada

Verifica-se, portanto, nitida contradição com o
principio da independência e harmonia dos Poderes, que deve ser corro!
gida, ~ediante o acolhimento da sugestão contida na Emenda ora propo§.
ta.

censória que cumpre expung i.r do seu texto.

~

,

Acrescente-se §

3~

OrganiZação

Suprima-se a seqão V, do Capitulo 111, Do Governo; e inclua-se o arti

nêmaca , cultural e educacacnat da sociS

Acrescente-se § 4 9 ao Art. ~ do AnteproJeto com a s egua nt.e re-

,I ITi':fJFJ

Advocacia, todos do Titulo V, Da
do;; Poderes e Sistemà de Governo

nadas a anteg râ-Lcs na v i da scca.aã , ec,2

lIT!J';'7ã!J

rMDB'~:J

Emenda supressiva da seção v, do Capitulo III ,
Do Governo; e aditiva de Capi.tulo VI, a. ees in
cluIdo entre o capItulo v, Do Ninistêrio Públl

.r'

complementar da.spc r sobre medidas dcst,,!.

r;;;~;~

'PAES DE ANDRADE

)

SIST~r~~'~~'i;"""''''''''''

fJ.cJ.entes e super-dct adcs , devendo Lea

EMENDA lP01532-4

..,

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE
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tJ

~O-
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EMENDA lP01538·3

E'p~;~~:=J

•

ao Art ",7 d o AnteprOjeto com a seguinte re

dação:
"§ 3 9 Aos autores de obras h

ter âr-ras ,

artí~

EMENDA lP01537·5

ANOR;~'~-

t acas e científ1cas. bem como aos que dec La-.

}!J CONSTITUINTE

rarem as ter prcdue rdc por meaos par-enroma i s

WCOMISSÃO DE SISTE~lA·~",·;·A"Ç'":.·o'.. u/l~'U''' ..il

ou psiquicos, pertence o excãus rvc d1re1 to
de ut1lizã-las, o qual

é t rensmas s Ive t por

PAES DE

L

'"

J.r..

no texto onginal, as expressões' "bem como aos que declararem as te
produndo por me10S p3ranorm.ns ou pSiqU1COS". por tratar-se de d1-

Suprima-se a Seção

v,

,JUSTIFICATIVA

re1to conexo ou de d1reJ.to vizlnho, ao d1re1to de autor, n3 segundo

responsnbl~ldi!.

lnt"ercssn

clpios Fundamentais I

O art. 19 do AnteprOJeto, no TItulo I, Dos Prin
proclama que "O Brasil é uma Re pübl1.ca Federat!

va .instituida pela vontade do Povo como um Estado democrâtJ.co de
.:dto".

do n facultl 1(1 e de nrl rm:í-ln. mNhnntc dcclnrnç50.
d~spõe

o art. ,lJ4 do mesmo AnteprOJeto, por sua vez
que "A organização politico-adm~n).strat::..vada Rep\i.blJ..ca Yeder~

tiva do, Brasil compreende a Un;'ão, os Estados, o D.1.strito Federal

EMENDA lP01534·1

tJ

Dl

e

~ ••".I

o~ MunicIpios, todos eles autônomos em sua respectiva esfera de comp.=
~ tencia". por outro lado, em sell art. 47, o refer:Ldo AnteprOJeto afi..::
ma que "são poderes da Un1.ão o Legislativo, c Executivo e o
Jud1.ciá
~~'78!J rio, independentes e harlllÔnicos entre si".
Da leitura desses dJ.spos.1.tivos fundamentais na
Organização do Estado brasileiro, resulta que a União, ente que abr<J..!!:'
ge os, três Poderes da República, a eles se superpõc, não se confundJ...!!:
Acrescente-se 1 tem X ao Art. ;..(do AnteproJ eto com a seguinte
do com qualquer deles.
redação
Logo, a instituição incumbida da representação'
tlX - plena l1.beTdade de convicção hloséf.!,
Judicial da União não pode subordinar-se ao Chefe de um dos Poderes ,
CB, vinculada ou não a slstemas C1enpois, se 1sso ocorrer, os de1JlaiS não estarão representados,
ficando
tíf1coS ou lrellglosos, bem como a l1berda- indefesos na hipÓtese de conflito entre glJalguer deles e o Poder que
detiver o mando sobre tal instituiyão.
de de reunl.ão paTa estudo, divulgação e
O AnteproJeto situou na Seçiio V, do Capitulo III
prá'lJ.ca dos seus postulados, desde que pr~ (Do Governo), a Procu:radorl.a Geral da União, "encarregada de sua defe
sa
Judicial
e
extraJudicial
n
(art 190).
servados a ordem púb11c3 e os bons costu-

f1Yf.lDll

PAES DE ANDRADE

\~~.í

mes".
J

l.~

j li S T I F I C A ç 1\ O

Pretendemos amp1J.ar o vJ.gente dlSpOSJ.tlVO, constltucJ.onal (Art.
153, § 59), que trata de maténa análoga, e1S hue, na vida moderna,
o honzonnte

cu~tural

do homem não mals se l1mlta às estle1tas llndc

do culto rel1g.ioso, praticamente reclUZJ.do. hOJo, aos at.os mer3Thente
exterJ.orcs

Essa localizayão, aliada ã cl.rcunstância de

ha

ver sido atribuído ao Presidente da República, a "livre nomeação"

d~

.

..... ~,...",'"..u.......

r

1""1

--='

.... ~
p":l- J%f

~

DE SISTEM1I.TIZAÇJ\O

,ure/'~'''''''lh-

)

_ _- - - - -_ _-..,

Emend~...suprcssiva da Seção v, do Capítulo 111 ,
Do GOverno; e ad~tiva de Capitulo VI, a ser in
cluido entre o Capitulo V, Do Ministério públo!
co, e o Capítulo VI, Da Defensoria Pública e Da

Advocac.1.a, todos do Título V, Da Organização cbs
Poderes e SJ.stema de Governo

do Capituio 111, Do Governo; e inclua.. se o art..!

go e parágrafos, Da procuradoria Geral da .. União, em capitulo próprio,
inserido entre os Capí.tulos Do MJ.nitterio público e Da Defensoria p.§
blica.

hlpótese.

de1xand~..J10

.. [!JCOMISSÁO

cluido entre o Capitulo v, Do Ministério Públ!
co, e p Capitulo VI, Da Defensoria Pública e D-;;
Advocacia, todos do TItulo V, Da Organização êbs
Paderes e Sistema de Governo

SugercMse a amphação do preceJ.to constltucional de protoção
aos dlreltos autora1S, J.nscrJ.to no atual art. 153, § 25, 1nclu1ndo,

•..·;'--------------.I~.
P"'O"B""----'

•••• _ fB CONSTITUINTE PAES OE ANDRADE
~

JUSTIFICACÃO

dndc p .. ]a úU1....hi..l..:..IÇ:iO do fenômeno p3rtmormal,

['J7:~;'''_ EMENDA lP01539·1

~-

t0::r-il'f

Emenda_suprcssiva da Seyão V, do Capitulo 111
Do Governo, e aditiva de Capitulo VI, a ser in

heranç.a pelo tempo que a lei fJ.xar"

Deve Ílcar claro que o cons'titu1nte não nssumc a

n U.,I/'~n",u~i.

Suprima-se a Seyão V, do capitulo III, Do Governo; e inclua-se o a~ti
go e parágrafos, l?a ~rocuradoria Ceral da Un~ão, em Capitulo próprio,
inserJ.do entre os Capitulas Do Ministério Público e Da Oefensor.1.a P!!
blica.
,JUSTIFICATIVA
O art. l° do AnteprOJeto, no Título I, Dos Pri.!!:
cIp10s t:.undamcntais, proclama que "O Brasil ê uma República Federati
#a .instituí.da pela vontade do Povo como um Estado democrático de
Di
reito" •
O art.. 44 do mesmo AnteprOJeto, por sua Vez

,

dispõe que "A organJ.zação político-administrativa da R~públ:1ca Feder.,!!
t.1.va do, Brasil compreende a Un150, os Estados, o DJ.strito Federal
e
os MUnicíp:Los, todos eles autônomos em sua respectiva esfera de compe
tência". Por outro lado, em seu art. 47, o referido AnteprOJeto afi~
ma que "são poderes da Un:1ão o LegJ.s1at:1vo, o Executivo e o

Judici!

rio, independcmtes e harrnôul.cos entre s1".
Da leitura desses dispositivos fundamentais na
OrganJ.zação do Estado br{lsileiro. rasu! ta que a União I ente que abran'
ge os. três Poderes da nepúblictl, a elc~ SE' superpc, não se confUn(b.~
1 ao com qualquer deles. .
f
_
_
Logo, a instituição incumbJ.da da representação'
judicial da Uniao nao pode subo:rd:l.na:r-se ao Chefe de um dos Poderes ,

pois, se isso oc~rrer, fS delJl~is não estarão x-epresentados,
ficando
indefesos na h:Lpotese de conflito entre qualgller deles e o Poder que
o mando sobre tal instituJ.ção.

~etiver

O AnteproJeto $J.t.uou na Seção V, do Capitulo III
(Do Governo), a Procurador;1.a Geral da União,

sa JudicJ.al e extrajudicial" (art:. 190).

"encarregada de sua defe
-

Essa localização, aliada ã circunstância de
ver, sido atribuldo ao Presiil.ente da República, a "livre nomeação"

ha

a~

Procurador Geral da Un1ão, fez com que a instl.tul.ção criada
fJ.casse
subordinada de modo absoluto ao Presidente da República,redu:ando-a à
cond:Lção de representante deste, em vez de representante da União,que

Procurador Geral da União, fez com que a instituição criada
ficasse
subordinada de modo absoluto ao Presidente da Repúbl1ca,reduzindo_a ã
condição de representan~e deste, em vez de representante da União,que

compreende tanto o Poder Execut:1vo, como o Leg.1.s1ativo e o Jud.1.ciârJ.q
consoante o disposto. no art. 47 do AnteprOJeto.

compreende tanto o Poder E}tecutivo, como o Leg.1.slat1vo e o JudJ.ciár:1q
consoante o disposto no art. 47 do ,AnteproJeto.

Verifica-se, portanto, ní. tida contradição com o
princípio da independênc.1.a e harmonia dos Poderes, que deve ser corri
gida, :mediante o acolhimento da sugestão contida na Emenda ora propo~
ta.

Veritl.ca-se, portanto, ni tida contradição com o
principio da independência e harmonia dos Poderes, que deve ser corri
gida, medilmte o acolh.1.Jnent;;o da sugestão contida na Emenda ora propo-;
ta.
-

162 -. ~sembléla Nac:IonII Constituin~.

Emenda_substitutiva do art.

234e

tal' contradições, na medida em que os diversos aspectos envolvidos

seus incisos

do Capitulo V. Do Minlstér10 Público, Do Titulo V,
Da Organizaçã.o dos Poderes e Sistema de Governo

~o

ê-se nova redação

art:

231

na.

disciplina constitucional do Ministério PÚblicP (chefia, estrutura, o!,
gan:l:z~ção, atribuições,' etc ••• ) dev,a receber definição adequade às p!.

culiaridades decorrentes do sistema reeeeat.ave ,

e seus incisos. adotando_se a seguinte:

são exemplos dessas contradições os que se Vf'r~

ee, 235 - O Ministerio Publico compreende.

ficaram quanto

I - O Ministério Público 'da União integrado.

à chefia do Ministério Público e às leis orgãnicas a ..

per-tanentes.,

e) pelCl Ministério Público Fede!,al, que ofiCiará perante

o

Com efeito, enquanto o § IR do art. 234

Supremo Tribunal Fede r'a.L, o Superior Tribunal de Justiça.
os Tribunais Eleitorais. o Tribunal de Contas da União

estabQl~

permi

rios;

t1n~o-se uma

reeencccão«, os ar-na, l?r IIl, ,!!, lol? VIII e

J.I"I'I_

aperfeiçoar o texto, sob o ponto de vista de técnica legislativa,

i

Presidente da República, após aprovação pela câmara dos Deputados, J:;c!!.

tJ

aprovação pelo Senado Federal.
Por outro lado. no que diz respeito à discipl1n
normativa infraconstitucional do Ministério Público. o § 2 R do art. 23

e) pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Terri_
tórios.

'11 - O Ministério Público dos Estados.

Uvos Procurat1ores Gerais. organizarãer cada Ministério Público". O

Por eXigência de sistematização e respei to ao t'~

1'lT

1nll/<l1ln...uçto

~

das de Uninc -

e

t..

§

Poderes e Sistema de Governo

!!.

ãer-endo-ec que a disciplina constitucional do Ministério Público da

§ lR _ O Procul'ttdor-Geral da RE.públi-ca

acarr~

tar ~ contradições, na medida em que os diversos aspectos envolvidos

na

disciplina consti tucional do Ministério Público (chefia, estrutura, o!.
gllJllzij.ção, atribuições, etc ••• ) dev.a receber definição adequada às p.=.

ce que

"cede Ministér-io Público elegerá

de
do

í

reco~duçãoll.

e

IJ;f,

IV, dispõem que o Procurador Geral da Republica deve ser nomeado

pelo

os arts. láf.' lU •

r.r------ ........".....

________ ... ........,'.

antes (lo termo de

SUá

Dê-se nova redação ao

via do Senado Federal.

Cortsoante a redação final do Anteprojeto, em seu
art.

~rt.

t i tutivo. da

231 e seus incisos, adotando-se a seguinte

tivos ProQ.lra'lores G€o-Iais, organizarão cad.a Ministério público ll

•

O

§ lr!, foram suprJm1dos o art. 100 e seus parágrBt'os do Sub:

trar:

ccer eeâc da:' Organização do:;; Poderes' e Sistema de ccve-ne ,

lOeJ. inci~c,

a) no art.

ofici~,

ção de

e)

tórios.

n~

irt.

lf~,

deral1smo, impõe-se distinguir.. em tópicos separados. o Ministério I'ü~

~DA lPOl545-6

ramificado em simetria com as Justiças especial1za-

.....",.....,,,.....,,,..

---~

••u ..<tIfCo..

r-~

1 ..

'e'.....,' .... Ç.,

__,

Emenda_substi tutiva do art.

231 e

seus incisos,

contradições, na medida em que

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Art.

23f - O Ministério

23'1 e

seus inc.isos. adotando-se a seguinte:

a) pelo Ministério Público Federal, que oficiarâ perante

aspectos envolvidos

ganização. atribuio;ões, etc ••• ) dev.a receber definição
culiaridades decorrentes do sistema federativo.

§. 19 - O

adeqUad~--

Mini$t~r:L~ PUblicD

f!.

19f. VIlI e

ti"I,

a. sua

aprovação pelo Senado Federal.
Por outro lado, no que diz 1espeito à disC'iplina

23{

tór1o~.

tivos Procuradores Gerais, organizárão catnl. Ministério Público". O
lt do art.

Por exigência de sistematização e respeito lIO f!.
r-amií'icado em simfo.tria com as Justiças especinliza-

4~, po~éln, esta~lece.que

a lei orgânica do

Mini~tériC): Pú-

Vê-se," portanto, que se não for feita a distin ção entre o M.1nistério P.úblico da União e o dos Estados, persistirão
contradições. insolúveis, inviab!11zando a aplica9ão dos textos constltucionais.

terem sido obJeto de emenda, desaparecendo, assim,do
Entretanto, nesse mosmo Ant~proJeto vamos encon-

l~f

alínea~,

a) no art.
ineiso III,
a competência priva1:J..va da entrara dos Dep ta~os para aprovar, por rnaiorin absoluta, "a indicaç~o i h '
Procurador Geral da República";
"
b)

no art.

§

blico da Uniao sera encaminhada pelo Procurador Geral da Republica.

pr~

.J
1,

trarr.

e) pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos 'Ierr!

e o Mini~tério Público cios Estados.

d;e::::. da investidura, dependerá de anuência

destituição, antes do termo de sua investidura, depende de

dispôe que "leis cO"lplcmentares distintas, de :Iniciativa de seus rC::'l=~

lico da União -

;::::0

:e::;P;~:l~e nao

Presidente da República, após aprovação pela Câmara dos Deputaoos. sc!!

normativa infraconstitucional do Ministério Público. o § 2'P do art.

deral1smo\, impõe-se dlst.lnguir. em tópicos separatlos. o MinistériC' Pú-

de
do

Federal, eleitos em lista tríplice por

consoant~. a redação final do AnteprOJeto. em seu
§ 19, foram SUprJJllJ.dos o art:. 100 e seus parágrafos do Subs
t1.tutivGl, da eo~issão da Organ1.zação dos Poderes e Sistema de Gavel.no~

art. 23

o) pelo Ministério Público do Trabalho,'

JUSTIFICATIVA

Pres~dente da

JUSTIFICATIVA

ma da lei, dentre integrantes da carreira, para mandato de três (3) aros,

-..- C)peloHin:l.stêri0 Público J.1:I.lltar;

II - O MInistério PÜblico dos Estados.

rt=.

:::a:~

do que

b) pelo MinIstério Público Federal Eleitoral,

da Repúbl1.ca serã nomeado pelo

Rep~lical den:re_cidadãos -maiores de trinta e cInco l:nos,
notave: sabe: JurJ.dico e rep~tação i l.1bada, dentre membjrOs

23if estl'lbcl!,

::tV, dispõem que o Procurndor Geral da República deve ser nomeado pelo

rios;

dtis do União -

p:ocUrGldOr-Gera~

19,

::::$/ apos Cl:rQvada a escolha pela Câmara dos Deputados, para
_fI por tres anos, permit~ndo-se uma recondw;ão. Sua exonc-

os Tribunais Elei torais.

_

Cr9anização~

ficaram quanto à chefia do Ministério Público e às leis orgânicas a cJe.

Com efeito, enquanto o § li' do art.

Tribun...l de Cont.bs 0& Ur.iãu

ao Capitulo v, Do lIi

pertinentes.

permItindo-se uma recondução". os arts. 1"'" 111,

C'

231,

numerando-se os eXistentes:

ce q1,1e "cada lhnistério Público elegerá o seu ProCl..lrador Geral, na for..
o

"] 1'l2;l'ii;]Ij

Acrescen{e-J:;e ao art. 235J um ,parágrafo, -que tomará o núnero

na

Supremo Tribunal Federal. o Superior Tribunal de JUsti~i"..
os '1rI bunai S e Jui:..es Feóerais Comuns e os Juizos Agr á

Emend':,. aditiva ao art.

são exemplos dessas contradições os Que se ve"l-

Público compreende

I - O'lUnistério Público'da União, integraoo'

J ~~D~':.=:J

~,le/lYtte ..,..io

nist.ér1.o PÜblico, do Titulo 'V, Da
Poderes
e Sistema de Governo
,

I

disciplina constitucional do Ministerio Publico_(chefia, estrutura. ar:

do Capf tulo V. Do Ministério Público ;-De Titulo V,

Dê-se t10va redação ao art.

~s dlv~rsoJ:;

da

f€"pl.\tados,

-,

COMISSÃO DE SISTEl'lJ+.TrZll.çAn

I

.

lD'i!~JWtal'

Me.'

:rr-----------

!!

derando-se que a disciplina constitucional do Ministério Público da

"

Pre$fder"'~

!.J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE·

e o- Ministério Públ1co dos Estado.c

nlão não deve ser imposta aos Estados, assim como o modelo estadual não
~"."et---,
PHDB ~ po d e ser:. t ranspos t o para o n ! ve..1 f e ...f : aI
.'.
_
_
----;;A InexIstencIa da distinçao sugerida pode acarr!,

Comissão oe Sistematização

pr ívet.rve do

A introdução desse pal'á&rafo é, portanto,impre~

,

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

cOll'"pet~ncia

eindtvel, para compa.tibilh.ar os textos SUpIS reí'eridos.

Por exigência de sistematização e respeito ac f!.

r-

cl~

~ Procuródor Gerái da RflpúhlfCCI".

Essa distinção também se faz indispensável, con~

tJ

inciso 1\', a

República para "nomear, após ap[C",\lação ç-f>la Câmara dos

lJ

'EMENDA lP01541·3

exonera

do procurador" Ger~l da República, antes do te rito

JUSTlf"ICATIVA

das da União -

inc;~CClÇão

1nvl;.'~lidur-ó."i

eue

e) pelo Minhtério Público do Distrito Fede;al e dos Terr!

blico da União _

_a competênc1& privativa da câm,!

para "aprovar, por maioria acsoâutie e por voto secreto, a

d) pelo M,i.nistério Público do Trabalho;'

J.ico da União será encaminhada pelo PrOcurador Geral da República.

ontradições insolúveis, inviab.1:.llzando a aplicação dos textos consti-

.2.,

b) no art. lO~, r.nc.í eo V.III, a competência privativa do Senado Federal

II - O Ministério Público dos Estados.

tucionais.

toss.im,

do pr ocueenor GcrE-I da IlEptlbl:l e a'! ,

c) pelo Ministério Público MUitar;

ão entre o MinistérIo Público da União e o dos Estados, persistirão

UI, l:ilinea

r-a dos Deputados par-e aprovar, por moioria absoluta, "a

rios;

Vê-se, portanto, que se não for feita a distin _

V A

Er.trctanto, nesse mesmc I.roteproJfo.lo vamos encon

o

os Tribunais e Juizes Federais Comuns e os JU1Z0S AgrÉ.. "

§

C A T I

de ter to final.

os Tribunais Eleitorais, o 'Iribunal de Contas da Un1::'o ,

porém, estab;lece que a lei orgância do Ministério Pú-

F

s' despei to de não terem si:do objeto de emenda, ceuepere ccnue ,

supremo Tribunal Federal. o Superior Tribunal de Justiçe.

dispõe que ".u:i5 ccmpacmentcrce distinta~ de iniciativa de seus rcencc

23,f'

Da OrganIzação dos Poderes e Sistema de Governo

a) pe1~ MinistérIo Público Federal, que onciará perante

23/.

r'

J U 5 T I

do Cap1 tulo V, Do Ministério Público, De Titulo V.

1 - O Ministério Público'da União. integrado'

disciplina

normativa Jnfraconstitucional do MinistérIo Público, o § 2r! do art.

451,

_

exc rr:

Emenda_sut;lstitutiva do art. 231 e seus incisos.

b) pelo Ministério Público Federal Elei tior-aâ ,

à

eeue

pCl

ã

ração, antes d"a '~ermo da investidura, dependerá" de anuêncIa pr~

Art. 235 _ O Ministério Público compreende

investidura, dcpende

Por outro lado, no que di~ respeito

r e te tdrl3te

servir por três anos, per,:ni linCo-ce uma ceecnsuçêo , sua

_ _- - - ,

, "

de e.prov.e:ção pelo Senado Federal.

lI! do art.

1.....".,,, .. -

Comissão de Sistematização

câmara dos Deputados, s~

Presidente da República, após aprovação pela
do que a sua destituição,

.2., 10f, VIII

!'ri.

pares, após eprcvcda a escolte pela Cêm.l1a dos neputadce , PP8

me da lei, dentre integrantes da ear-r-e f r-a , para mandato de três (3) an~

penn1tindo-se uma

í

Minlstéric: Púb:ico Federal, eleitos

seu Prccur-aecr- Geral, na fo!:

(I

rã ncmeaôc pe~oPresicentl; de

nctável sfJb€:- juridico e reputat;'ão L'l Lbnda , denta e nen.brc s

são exemplos dessas contradições os que se ver-a-

Çom efeito, enquanto o § Ir! do art. 235 estabel~

E'(

tucãcneas ,

cul1aridades decorrentes do sistema federativo.
t'1earam quanto à chefia do Ministério Público e às leis orgânicas a ele
pertinentes.

r-e-

República, dent re cf dedâcs n .. c res, de trinta e c nec anoe ,

pode ser transposto para o nível :i'ederal

"nexistência da distinção sugerida pode

1',

contradições insolúveis. inviab;llza,ndo a aplicação dos textos consti

n1ão não deve ser imposta aos Estados, assim Como o modelo estadual não

J..

I

que tomará o númer-o

numerando-se os el$-istentes'

ção entre o Ministério ~úbl1co da União e o dos Estados. persistirão

Essa cl.1stinção também se faz indispensá.vel, con~

23{um'parágrat"o,

Acrescente-se ao art.

vê-se. portanto, que se não for feita a di.stin

flinistér-io Público dos Estados.

do Capitulo V, DoM.!,

mistério Público, do Titulo V, Da Organização dos

blico da União será encaminhada pelo Procurador Geral d~ República.

da União --ramificado em simetria com as Justiças especam rea-

1100

_:_-------~

23~

Emen"da_BditiVa. ao art.

19 do art. 451. porém. eseaceaece Que a lei orgânica do Ministério Pú

erolismo, -impõe-se distinguir, em tópicos separados, o Ministério Pú-

~

CONSTITUINTE PAES DÊ ANDRADE

dispõe: que "le1s complementares d1stlntas, de iniciativa de seus resp
JUSTIFICATIVA

••~.,

'EMENDA lPOf544-8

do que a sua destituição, antes do tenno de sua investidura. depende de

d) pelo Mlnistéri'c Público do Trabalho; •

e
co!!!,

, Pl'l.tibil1zando-o com o arti,ao 235: na redação proposta pôr outra emenda.

IV, diliPoem que o Procurador Geral da Republica deve ser nomeado pelo
Ele1tordl:

c) pelo Ministério PÚbllco MilItar,

norma

do Anteprojeto. Procu;a ~ apenas dar melhor sistematização ao capi tulo

ma da lei, dentre integrantes da cer-r-eãr-e , para mandato de três (3) aros,

os Tribunais e Juizes Federais Comuns e 05 Juizos Agrá _

b) pelo Ministério Público Federal

JUS T I F ! C A T'! V A
A emenda em nada aI tera, em substância, a

ce que "ceda Ministério Público elegerá o seu Procurador Geral. na :tor:

l

lar:

inciso

V~~I, ..a

COMpetência p:r:ivativil do Sf"::!nado Faderül

para "aprovar, por 1l'.aiorj,a absoluta e por voto secreto, a exoneração dei ofício, do Procurador Geral da República, antes do termo d~

sua inves,?idura":
c) no art.
incJ.so IV, a eompetência privatiVA do Pl:"esidente
da
ll.epública para "nomear, apõs aprovação pela CâItara dos Deputados,
o Procurador Geral da. RepÜbI.ica".
A introdução aesse parágrafo é, portanto,impres
cindivel, para compatibilizar os textos supra referidos.
-

lA!

•

Assembléll'Nadonal cónS~
EMENDA lPOl546-4

.u....

ção que estabelece serem "asseguradas garantias. direitos. vencimentos,

-t

I r~:r;'~;'~o---,
-----' L_Wl!_. ----!

(J'CON5!!TUINTE PAES DE ANDRADE

~SSÃO DE SISTEW:~;~:~;~··~/luoco.'Uie

fl2;~-mJ

:=1_----!

r.r------~----n
.. oNum."'.clo

231,

do Capitulo V, Do Mi

nistêrio Público, do Titulo V, Da organizaç~od:;;
Poderes e Sistema de Governo

234

19,

ao art.
um paragra.fQ, que tomará o número
numerando-se Os existentes:

r!:;

ccnrer-tdes , por esta Constituição. aos membrcs

vale dizer, da defesa dos

bens que o art. 48 'enu~era (vias de comunicação. ilhas oceânicas. plataforma continental, terrenos de marinha, recursos minerais. etc,)

notava1 saber juridico e reputação ilibada, dentre membros

do

~le~tos em lista triplice por seus

EMEI'lDA lPOl549-11_.o<o.
_-_-I 1'l_'P_M~~':'_-J
~~~~~~TE PAES ~~_.:A:.:NO:::R::.:AD::.:E=--_._~___ --I l
_
... . : - - - - - . "
UCOMISSÃO DE

~,

rt.

Em sintese, a explicitação suger"!da mediante
presente emenda visa ao suprimento de omissão e

à

solução de Lnccngr-u-,

de

.J
23:r'

EMENDA lPOl548·1

tituUvo. da ccsuasâc da Organização dos Poderes saaeeaa de Governoé

a despe,ito de nãef''terem sido obJeto de emenda, desaparecendo, aSsi:m,d~

.o...- - - - - ' J EJPMõâ""---'

tJ CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

_

r . r - - - - - ......""....·'''.....·..·''---'I

tJ

-

~onsoante a redação final do AnteprOJeto em seu
§ 19, foram-suprimidos o art. 100 e seus parágrafos ~o 'Subs

CmlISSÃO DE

SISTEI~TIZAÇÃO

.

L:..:..

~J

IOf.

no art.

a)

inciso III,

allnea~,

a competência priVativa da Câma-

Emend~ substitutiva

no art.

tf~

inciso IV, a .competência privativa do Presidente

23M

23B - Os membros do MinistériQ Público gozarão das seçuarrees
rantias:
I - V:l.ta1.:Lcicdade, não podendo perder o cargo senão
sentença Judicial, ~om eficácia de 'coisa Ju19ada:
I I - inamov.:Lbilidade;

CONSTITUINTE PI\ES DE

por

29 -

v,

do Capitulo IH, Do G~

C 0 1'1•
1

Art •

à

Seção- V, da Procuradoria Geral da União, um parágrafo,

a r~diloã~ seguinte

.Y-'" 11 •••••••••

I
•

§ - Aos mell'bros da Procuradoria Geral da União são asseguradas
garantias, direitos,

venóimento~,

prerrogativas e

vedaço~s

conferidas, por esta Constituiçao, aos membros do f.linisterio Público Federal.
JUSTIFICATIVA
A redação do art. 190 é conseqUêncla do acolhi _

mento, na Comissão de Organização dos Poderes e Si~tema de Governo, da
Emenda 3s0752-1, de autoria do Constl tuintc Plinio de Arruda Sampp.io •
Por força dessa emenda, foram eliminados, do

§.49 - A aposentador:l:,a sera compulsória aos 70 (setenta) anos
de
idade ou por invalidez, e .facultativa após 30 (tr:Lnta)
de seevãçc para homens e 25 (vinte e cinco) para as
mulh~
res, em todos os casos com proventos integrais,reaJustáveis,
na mesma prop6rção, sempre que se modifique a remuneração cbs
membros da inst.l.tuição em atividade.
§ S9 - Os membros do Ministér-J.o Públ.l.co estarão SUJeitos às
ved!:
ções conferidas nesta Constitu.l.ção aos Hagistrados.
§ 69 - Os mernbr6s do 11inistério PJiblico ingressarão nos cargos in!
ciais de carre.l.ra, mediante concurso piíblico de provas e ti
tulos, com a participação
P6der- Judiciário ~ da Ordem dos
Advogados do Brasil, obedecendo-se, nas nomeaçoes, a
ordem
de classificação.

d?

te~

,

p~

lo art. 238 do Anteprojeto, que as enumera em relação aos membros do

M!

nistério Público.
Entretanto, a Redação Firal do Anteprojeto Substitutivo deslocM, para fora do .Capitulo do Ministério Público, o rcf~
rido art. Bl, alé.m de substituir, pela denominação IIProcuradores
União'~,

da

a referência aos Procurador,es da República •.
Em razã.o disso, os iní.egrantes da Procuradoria da

União, incumbidos da representação da mesma, ficaram sem as garantias
indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais a defesa dos
bens, valores, interesses e serviços pertencentes à Nação Brasileira tana-se precnria e totalmente vulnerável às pressões e interferências que
tal defesa necessariamente suscita.
Indispensável, portanto, é que Seja suprida a
missão ora apontada, que -

é

preciso lembrar _

não resul tou

texto,da Emenda 3s0752-l e sim, da retirada do mencionado art.

2
do

8l~

do

Além disso, a omissão decorrente do aludido deslocamento igualmentc acarretou incongruência _

A proposta preserva, do t.ext.o slilistitui:do,
principio da independêrlcia .funcional e as garantias asseguradas
lnembros do llinistêrio Público.
Procura, no entanto, conferir-lhes
tratamento
mais s:bstemãtJ.co e destacar o perfil próprio do lJI.inistér.l.o
Público
que, embora atuando perante o podcr JudiciárJ.o, ~m ele não se confu.!!
d~.
Ademaisl explicitam-se os conto:rnos das mcnci,2
nadas garantias, para mais bem asse9urã-las, com temperamentos
dit~
dos pelo .l.ntcresse público.
Outrossim, tratando-se a aposentadori<1 de dire.!
to ~,,;'nrporóldo ao csto.tut.~ ..:...... I ..... I ..... :L ....:; do HinJ.s'Ccrio Público, em vez
de garantia institucioI}al, d~vs integrar a lei orgânica prãpn.a,
de
caráter complementar. Dai por que a proposta de emenda destaca em Pj!
rá~rafo próprio o tratamento da matéria, bem como lhe retira qualquer
caráter punitivo.
Visa, ainda, a correção do texto, à coropatibil!
zaqão com a disposição do artigo
allnea S,., da seção II, do CapIt~
lo VIII, do Titulo IV, Da Organização do Estado, que estabelece a
sentadoria facultativa após 3S anos, para os homens e 30 anos,
para

Bt

lPQ

s mUlheres.
1: o pr.1.ncipio da isono'.l11a, adotado em termos g2;
a.is, que deve ser .mantido, em termos correspondentes ao especial tra
amento dado aos membros do Ministério Público.
Ouanto ã promoção, suprime-se a :ceferência

Capitulo do Ministério Público, no Substitutivo da Comissõo

a ser corrigida _

,

em face do tratamcnto coní'crido aos Defensores Públicos na artigo 239.
§ 1', pelo mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradorcs dos Estndo~,no

art" 51, § SR.
':om cfcitá, o nt't. VII d" "'lb~Li tuUvo dt"'l'lIl1 h ,
quE! os Procuradores dos Esta20S e do Distrito Federal incumbidos de
sua representação judicial e dc sua cansul toria juridica - - gozarõo de

rel~ão às carreir<1S do Ministério público, também
tocante às promoções, sejam observadas as mencionadas
Por fim, no t.ocante às vedações
tas aos membros do Ministér.l.o PUblico, a emenda segue

em

bros do Ministér.l.o Públ.l.co.
Procura, no entanto, confer.l.r-lhes trat3l1'ento mais
sistemático e destacar o perí~l própr.l.o do MinistérJ.o público que,e.!!!
bora a tiuando perante o Poder Judiciár.l.o, com ele não se confunde.
neemeas , e.<plJ.c.l.tnm-se os contornos das mencionE:
das garantias, para ma1S bem assegurá-las, com

t~mperamentos

ditados

pelo interesse pülH.l.co.
Outrossim, tratando-se a aposentadoria de dlre.!
to incorporado ao estatuto dos membros do M.i.nistério público, em vez
de garantia instJ.tucionu,l, deve integrar a lei orgânica própria, de
caráter complClllentnr. Dai por que a propo9ta (lI"' ('",('...4 ... dC'nlac<l. en P2
rágrnfo própno o tralamento da matéria, bem como lhe retira
gun!
quer caráter punitivo.
Visa, aind'7i a correção do teÀto, ã compatibil
zàção com a disposição do art.l.go 8')', allnea g, da Seção 11, do CêlpItul
VIII, do T1tulo IV, Da orpan.l.~-ação do Estado, que estabelece a aposenta
doria !acultat.l.va após 35 anos, para os homens e 30 anos, para as mulh~

titucional 1)rasileira, que, não as explicita por inteiro, para
mais bem seJam definidas no plano da legislação complementar.

divers!.dade de organização do NinJ.stério Público a nIvel federal e cst~
dual - um organizado em carreira .de âmbito nacional, outro
organizado
tendo ~ vista as comarca? e entrâncias peculiares às unidades da Fcdo!
ração. Tal divers.l.dade, que impossibi.lita tratamento idêntico em rela ção às carreiras do Min.l.stério Públ.l.ç:o, também impõe que, no tocant.e às
promoções, seJam observadas as mencionadas peculiaridades.
Por fim, no tocante às vedações a serem
impa,!
tas aos, membros do Ministério Público, a emenda segue a trad.l.çdo const..!
tucional brasileira, que não as explicita pOr inteiro, para que
mais
bem sejam definidas no plano da legislaçâo complementar.

F

ll11l"'~1in,tll:'~'"

27f)

Emenda supressiva do § 49, do Art.
da
Se
ção IIl, do capItulo I, do Titulo VII, Da Trib~ ,
tação e Do Orçamento

Suprima-se o § 49 do art. 27,Q
JUSTIEICATIVA

~~,

prevê o anteproJeto a

instituição
real,!

da, Procuradoria G.eral da União, com competênc1a exclusiva para

.l.mpôe que,
no
peculiaridadcs.
a serem
impos
a tradição eon!

IIgarantias iguais às do Minisf,ério Público ll , o art. 239, § 12 do atual
disposl-

do texto substituído,o pri,!!
, •.r.pio da independêncJ.a func.l.onal e as garantJ.as asseguradas aos roel!!

'NO' art.

[mesma, de.l.xando às leis orgânicas sobre ela dispor, tendo-se em v1sta
a diversidade de organização do MinistériO Público a nIvel federal e
estadual - um organiz<1do em carre~ra de âmbito nat:ional, outro organJ.
zado tendo em vista as comaJ:cas e entrâncias peculia:res às
tmidadçs
da Federação. Tal dJ.versidade, que irnposs.:Lbilita tratamento 1dênbco

Ântep:ojeto, por sua vez, conservou para o Defensor

P~bllCO a

JUSTIFICATIVA
A proposta preserva,

Jnento dado aos ]!Iembros do Min::z.stério Púb11co.
Quanto à promoção, suprime-se a referência
à
mesma, deixando às 1.eis-orgânicas sobre ela d.l.spor, tendo-se em vista a

JUSTIFICA'I'IVA

Considerando-se quc, nos termos do rcfc-ridtr""Eme!!.

sendo eles membros do Ministério PúbUco Federal, estão alcançados

a ceaem-ôe classi.ficação.

rais, que deve ser mantido, em t.ermas correspondentes ao especial tratl!;

do inciso I I do art. 104, Que atribulam ao mnistério póblico Federal a

República, desnecessário se fazia rcpctir, no arl. ElO, as gnrnnl ins .'
dir'eitos, vencimentos, prerr.Q.gativas e vedações dos mesmas, porquanto,

iniciais de carreJ.ra, mediante concurso público de provas
e tItulos, com a participação do Poder 'JUdiciário e da O.!:
dem dos Advogados do Brasil, obedecendo-se,nas nomeações,

t o princIp::z.o da isonom.l.~, adotado em termos g~

ra Lima, o art. 103, o § 5R do art.. 102 e a última parte da alinca "c"

da, a Procurador~a Geral da União scria inteer~da pC'los ProC'urndorcs dn

ções conferidas neaea Constituição aos r-tagistrados.
§ 69 - Os membros do Min.l.stérJ.o público ingressarão nos
cargos

res.

'to do Substitutl.vo apresentado pelo Relator, Constituinte Egld:LO Ferre,!

representação judicial da União.

Justáveis, na mesma proporção, sempre que se modifique a
:remuneração dos memb:ros da instituição em atividade.
§ 59 - Os membros d.o Min.l.stério Públ.l.cO estarão SUJeitos às vedl!

ocorr~r com fundamento em necess íôuee de serViç~.

§ 39 - nos trclnb:Los do MinJ.stérJ.o PUblico é assegurada parJ..dadc. de
vencã.non tos e de vaneeeons com 0<; órgãos JudicJ.5rioG 1_
II .. :L,lll
te os ll\ltlis exer-cem as suas funções.
-

Sistema de Governo
Acrescente-se

anos de serviço para homens e 2S (vinte e canccj para as
mulheres, em todos os casos com proventos integrais, rel!

A rernoç::io dar-se-â de ofIcio ou a pedido. A primeira somen
por etc do chefe do Poder EÀecutivo, com base em .repxes entaçlío do chefe do M:Lnistér~o Público, depois de ouvido
õrgJo colegiado interno competente.

vernc , do Titulo V, Da Organização dos Pode r-e a e

de,

perante

§ 49 - A apo~el1t<l.dorJ.a ser.:i compulsórJ.<l. nos 70 (setenta) anos
ôo
idade ou poz invahdez, e facultativa após 30' (trinta)

c;r;

tê podcr5

Seção

vencimentos e de vanta.gens com os órgJ:os Judici.5:rios
os quais eva-r-........... -,'''~ iUllÇãc!:..

cãcao , não podendo o membro do J.l.in.l.st~rJ.o Públ~co nesse p;
riodo perder o cargo senão por deí abezeçãc do órgão
cole
gitldo interno competente, pelo voto da matcrae absoluta
seus integrantes.
§

à

§ 3lõ' - Aos membros do Ministãr.l.o PUblico é asscgurada paridade

§ 19 - a vitaliciedade serã adquirida após 02 (dois) anos de exer

ANDRA~v~~.

J:.U1enu<Laditiva

ato do chefe do Poder zxeeut.avc , com base em .rcpresenteçêc do
chefe do l>tinistério PúblJ.co, depois de ouvido o órgão colcg.l.a
do interno competente.
-

aos impostos gera:Ls, inclusive o de renda e os extraor
dinãrios.
-

•
A introdução desse parágrafo é, portanto,impres
cind:Lvel, para comDatibilizar os textos supra referidos.
-

t:

ga
-

int;

§ 29, - A remoção dar-se-ã de oficio ou a pedido. A primeira somente
poderá ocorrer com fund"lmento em neccss aôeôe de serviço, por

III - irredutibilidade de vencimentos, sUJe:Ltos, entretanto,

da

República para "nomear, apãs aprovação pela câmara dos Deputados
o Procurador Geral dá Repúbl.l.ca".

EMENDA lP01547·2

perder o cargo senão por deliberação do órgão coã eqaeôc inter
no competente, pelo voto da maa.cr-í.e absoluta dos seus
grantes.

ratere-se, no Capitulo v, do.Hinistério público, o art. 23Áf, adotan _
o-se a seguinte redação.

b) no. art. 101, ipciso VIII, II competãncia privativa do Senado Federal
'Para "aprovar, por maior!~ absoluta e por voto secreto, a excnea eção dei crãcrc, da PrOcurador Geral da República, antes do termo de
sua investidura";
c)

sen

cio, n~ podendo o rnerr.bro do 1-!in1stêrio Público nesse período

~.,.~J

do art.
do capttulo V,
do Ministério Público, do T!tulo V, Da Ol;'ganiza

clt' i'rt •

ra dos Deputados para aprovq,r, por m'l.J.oria absoluta, "a indicação
Procurador Geral da República";

Os membros do Ministério público 'J0zarão das segu:Lntes gara!!
tias:

§ 19. - a vitalicJ..edade ficrâ adquirida apÓS 02 (dois) anos de cxe rcI-.

~/·::;P·

s:ão (los Poderes e Sistema de Governo
Entretanto, nesse mesmo Jlntepro;Jeto vamos encon-

do Ministêr.l.o PUblico r o art. 23~, adotando _

aos impostos gerais, incluS:l.Ve o de renda e os e:l>.traord..!
nãrios.

'tn~/llIit''''''I;'~

f'J

texto final.
trar:

23~ -

v,

lI.I - 3.rredut1Íl::zJ,idaÕe de vencimentos, sujeitos, entretanto

anuência pré
-

JUSTIFICAT IVA

art.

."':;;';2lJ
_

L_'?-.!

I - vitaliciedade, não podendo pe.r dez- o cargo senão por
tença Judicial, com e-ficâcia de coisiÍ Julgada,
I! - J.namovibiHdadc,

êncr e de gravissimas repercussões quanto aos interesses maiores da Na-

ção.

pares, após aprovada a escolha pela câmara dos Deputados, para
servir por três anos, permitindo-se uma recondução. Sua exoneração, antes do termo da invcst.,dura, dependerá
via do Senado Federal.

_ ••_

do Min:Lstério Público, do TItulo V, Da Organiz.ê,
ção dos Poderes e Sis tema de Governo.
Itere-se, no capítulo
e a segu:Lnte redação:

fiquem inteiramente desprotegidos,

, . - - - - - - - ] I!J--

-··--;::;~'~~~"~::~::·~v-:::~:~·~:fd~C::~::.1

tegrantes do incomensurável e indisponivel patrimônio das atuais e ruturas gerações de brasileiros -

,

SrSTENATIZb~KQ

1!!,

sua atuação, contra os agressores desse inestimável, acervo.

§ 19 - O Proc;urt;ldo.t-Geral da República será nomeado pelo Presidente da
Rep~1ica, dentre cidadáos maiores de trinta e cinco anos,
de
Ministério Público Federal,

e vedações

.,

do Mlnistcrio Publ í-cc'",
Não é adm15siv.el. dlànte disso. que os Procurad2

res incumbidos da representação da União -

ernend,,- aditiva ao art.

Acrescente-~e

prerrogativas

163

que

2ar êl defesa Judic.l.al e extraJudicial da União FederaL
Incompatibili~a-se, assim, o 'parágrafo a ser sE.
primido que estabelece competência ao órgão Jurídico do l>l1nistério da
Fazenda, com o dispositivo supra::itado.
Além do mais, não se pode deferir ao órgão adIO,!
nistrativo que autua o contribuinte, fiscaliza as irregularidades fi,!E
cais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem comprom:Lssos
com o princípio da legalidade, princípio este que. orienta todo Estado
de Direito.
Necessário, assim, se faz, em nome da boa sist~
matizaç;ão, a exclusão do parágrafo.

E.fI\EI'lDA 1'f;OHi51-t l

.....- - - - - - - - - - "
PAES DE ANDRADE
.

fl" t;ONSTl~U'IJtTE

SUGE~-SE A SEGUINTE REDAÇÃO

r.l- .. ...... ----,

C

_J

PHO

d)

-

li REf:':R!DA AL1NEA D :

:e

1'.SSEGURADA A LIVRE MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PENSAMENTO,
DE PRINC1PIOS ~TICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSZ..5. DE IDr:.:rAS

FILOSÓFICAS, POL1TICAS E DE IDEOLOGIl'S, VEDl'.DO O ANDNII1ATO,
RESPONDENDO CADA UM, DE CONFORMIDADE COH A LEI, PELOS ABUSOS

Emenda ~up:essiva de expressão no
1:0, da Seção

§

41, do

v, do Capitulo 111, Do

QUE COHETER.

art.

do Bt"t

Art.. 190 - •••'

~a

I

f~m.

I

Por
a supressão do § 112 do art. ?Use propõe porque é
\,til ccotra-sensc atribuir-se a Justiça do Trsba!'lo o pape! de -!~bitro da
p"n'''I<'''lCl
normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí resultar. - -- a

coneãõeeanâo-se gtIe a censura proibitiva, desde a sua of~cializ~,

51st.!:,

ção atra'iés do DIP - Departamento de Imprensa e P::opaganda do Esl:!

mas de ücve enc

J ~I.

Suprima._se no

:t1

JUSTIFICAÇÃO

Governo.

do Ti tolo V. Da Organização dos POderes e

~t. ~~

.. e emenda supressfve Justtrtea-se porque tratando-I
s
, - e de una função tet'lloraria e com duração flláxima de nove anos prevista no Próprio
go, resulta paradoxal que- se lhe assegure a aposentildoria com tão curta duração
at1vid~de no serviço público, Abstraidas cutras consideraçties. vale só pesar
a
DP1n~ão pública que se tem maciçamente manifestado contra o que soa a privilégio

do ucvc , provocou uma perda inestimavel às cultura~ brasileiras.
Considerando-se que pôs .1964 a Polí.cia Federal assumiu para si a
responsabilidade da censura, tornando a cultura e o artista to c~
50S de policia Ir e, em nome da ordem promoveu urna verdadeira caça

expressão seguinte:

.

, .41 _ •••••••••••• "ou a advogados devi'damente credenciados. 11

âqueães que, por seu direito inalienável, cxpxes suvem seu pcns.f!.
JUS-T!FICATIVA

A supressão se evidencia necessária por ser

menco;
Considerando-se que a Nova constituição que ora está sendo escr!
ta, tende à uma maior valorizaç50 e fortalecimento da soc1cdndc
civil c, consequentemcnt~, ao fortalecirnento<c real garantia das
instituições democráticas.
ccnsLãcranôc-ec ainda, que qualquer tent<1tiva de impcd1.n';ntb da
maniCcst..çtLO do pcnsanlCnto vem ferir írontnlmontc~ a Docln.r;;lç;:\o g
niversal aee DireIto!; do llomcm, ca gUill o Brasil c um dos slgnJt..1

I!!

compativel com o texto. do § 2 1 do. mesmo artigo. que estabelece o ingre!.

•

nos cargos ãntc at s dq carreira. somente por -ccncut-sc público de prS!.
í

vas e tf!u1.os.

~~::~dcrando-se, por fim,~a mábntenção

- in ecbum " da :efer!j
da alínea em seu número 3, abre um precedente ã censura proibitiva
por eseenôee-se qué ItICITAMENTO e DISCRIMINAÇÃO são expressões a1

=-

- - .......

tamente subJetivas.
Assim, JUSTIFiCA-SE a prl,7Sente emenda, per: considerar-se ainda

H ......" '....• .. • ..

Comissão de 51slemol.tizacão
.U'./~v.... '~.~;.C--------~Emen.a 'mOdificatiVa do § l ' do art.

,!Jf;,

d. Seção

cí.pios.

de

liberdade conUdos nos incisos e alineas do artigo

fio

~rt. J.l'O~~'q. .•••• .••
f l'

Sua exoneração, antes do termo da investidura, dependerá

lXlHIssl\O DE sIsTÉMAnZAÇl\O

de.

>./.1. n,

c - suprimir

Ao art. l:or.:r::. rr, d - suprimir
Ao art(!j'l'9.1, IV, - "os vencimentos dos magistradas serão fixados com diferença

não excedente de 1m: de una para outra das categorias, atribuindo-se aos
eenoros
do SupremoTribunal Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos não inferia
res aos percebidos a qualquer titulo pelos Ministros de Estado e secretários de Es
tado mentire, respectivamente. resseãvaoee pessoais".
-

Copsoante a redação final do Anteprojeto,

art.. 235. § 1', foram suprimidos o art. 100 e seus parâgraf'os do Subst!
Orf,dnização dos Pode, es e Sistema de Governo,

a

:

c}esp1-1to de n'õ.~ tê~ sido objeto de emenda, dcsaparC"cendo, assim, do t.e!.

IFI'

:;::-1~ ~I s~::rr

-_
Ao art. 1~t; VIII - suprimi:r
Ao art. 1~. IX - suprimir

to final.
Entretanto, nesse mesmo Anteprojet.o Vamos cncon z,

~'1ft- suprim1r o~.

Ao art ,

d, %/9(

trar:

VII.

a) no art. 106. inciso IJI, alínea C!, a compet.ência privut.iva c:a Cnmnra
dou Deputados para "aprov~. por maioria absoluta, a indicaç130 elo Pr

e !!.dando-lhes a seguintes redação:

•

Ao art. 19'/ que resulta acrescido, dos 1nclsos anteriores fundir

b) G cri:;:;ão

Ào ~art.

para Olaprovar, por maioria absoluta e por votó secreto, a exoneração
de oficiO, do Procurador Geral àa República, antes do termo de sua i!!.

~;PÚbl1Ca'"

Q,J

extir.ç~o

de Tribunais de Alçada.

-

1~- deslocar

1m

A presença de juÍZes leigos na primeira Instância, onde os Il"~
bros do colegiado travam contato direto comas partes, tem sjdo de algtJn modo pro":
veitosa, no encaminhamento de coocí nações, O nesnc não se pocere dizer, no ente-no
no qoe se relaciona à partic1pa:;5.o de tais juízes leigos nos tribunais. posto
que
oetes se desenvolve trabalho t~cfjico onde o conhecimento do direlto se afigo.Jra essencial. Nã~ teria, portanto, ser~lUt.l b~!lbuir a pessoas r~Q Oülatlc:l~ (It. flJ!Ii.a;a:i
urídica adequada a il'lCUlbência de atual' como orgãos de revisão de sentenças emana
das dos juIzes de carreira.
De outro lado. sabido que a representação classista deve reces
sariamente, guardat vinculação cca as categorias. profissional ou econômica de que
se originam, tem-se comoconsequência, que falta aos mesmos o atributo essencial de
lllllarcialiclade. Salta a evidência que os representantes paritários devendo fidelida
~a~~r~~s°t:~~i~:o reúnem os pressupostos indispensáveis ao exercício da magi:!
~ que tange à agilização do~ processes, vale consignar que su
pressa a representação classista na segunda instancia e Providas as vagas resultan
tes por magistrados de carreira, as Turmas de julgamento, nos tribu'lais se tmJlff
~i~=~ec~l~r~~s~~~~: ~~:~arho:errpo de tramitação do processo, fazendo eq

Pelos núneros atualmente existentes, a emenda extingue apenas
cerca de oitenta e oito cargos de juiz classista na se!P'da instância enquanto pre
t:~~e~~i~~;~t~o~~=~ que são os juizes classistas qJe atuam ante as j~
Coroo arg.nento final. vale ressaltar QUe a questão tem sido exa
minada, exa.Jstfva e profundan<>..nte pelo excelso Supremolribunal Federal
e aincjã
mais reeenteme;nte, p2la Co:r.issão ~ Estudos ConstllucICl1ais.
•
I

para a seção VI OOS TRlBrnAlS E JUIZES 00 TRABALHO.

suprimir.

~arágrafo

-

21e..

Ao art.
§1~, a) villte e lJll logados e vital!cios, nomeadospelo P1'Csidl'nte
da República, sendo· treze ~ntre o!flrtfzes de carreira da IJagistratura do lr2bnll'lo
QU<illu dentCt: Juízes dOs jnDuna~~ ReQlonals onundos da classe dos advooados e
atro dentre os origináriOS do Ministério PúbHco;
b) doze classistas e tCll9orár1os em representação paritária
dos empregados e empregadores, nomeados pelo Presidente da República. escolhidos em
lista trípl1ce organizada_~las confederações das respectivas categorias;
}

1.egislativo e o Judiciário. inconeeb1vel é que o chefe da Procur!.

doria Gera! da União ~ cuja inJéiat1va é necessária não só para solu-

COMISSA-o DE SISTEMATIZAÇA-O

m-

-

f;

ção.-dcs conflitos entre os particulares e o Estado, mas tambéI'l nos litij
g10s' entre os Poderes - ' fique absolutamente subordinado ao Presidente

I

da República.

I

.

Impresclndivel. por isso. é que o Chefe da Procu-I
Ao art.
balho:"

g02.e da confiança não só do l'res:l.dente da Repú-

blica. mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente.

Ao art.

do processo de sua investidura e de sua eventual désti tuiçno.
Ao arl.

Além disso. a demissibllidadc ~ faz

c) .;;ptlmir

2.JJ- "Poderá ser

EMENDA ADITIVA

DISPOSI1IVO EMENDADO: Art.

criado, em cada Estado,

lJll

Tribunal Region~l dó Tr.!,

t.~ ...

-

-

--,

Acrescente-se um inciso IIl:

"IIl - se destinem ao acolhIllento e la educaçlo de crianças e adolescentes ell situaçlio irregular, na forlla da leI."
PARAGRAFO ÚNICO - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

o primeIro - "recusando~se o ~regador à ~

JUSTIFICAÇA-D

tadas as disposições convencionais e legais minimas de proteção ao trabalho."

Se ê cabIvel alguma excer;;:lo no preceito do presente

JUSTIFICAÇAO

do Procuradbr Geral deutre os membros

"J8f,

' ut tt ' lClÇ10.-

11 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~'suprimir " ••• e aposentadoria regulada emlei."
~ §1g - suprimir

~i~Ç~~l~ieO~r~~~~~aéJ~~~~;a~ ~r~~:e~s~~~ei~~;~sr:i:~a~ ~~l~~~~~rr;sg;r

a fiel defesa dos bens da Nnção quõJ,~c sempr c nu~cito..

TU tl/

Ar~._)~(~.:::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::

C. h'" ~-l-ltt1 n' ~ jJ - r--r- dRj Z-~! .

Ao art, "2~i §21il que passani a ser

que os r'elev~ at.ribuições da Procuradoria Geral ela União sej ..m cxe;:

I

Artigo, nenhuma é mais justa e legitima que a propos;'ta neste inciso.

As emendas suPressivas visam exclusivamente retirar do texto
ConstituciOllpl matéria Que COlll ele não se comoadece, Trata-se de assunto
adeo:Jado

lnstituição. por outro l~o, visa a compatibilizá_la com a norma in~.

à legislação complementar e à ordinária, jã satisfeita através da Lei Orgãnica da

cr1ta no l§ 11, do art. 235 do Anteprojeto, que prevê a eleição do Pro-

Mêlgistratura

c~r.dor Geral de cada Ministê!,io Público, "dentre os integrant.es da cat

Nac~onal

e normas esparsas.

Na hip6tese do art. 196 e sua supressão como caput deve-se a
que ~x1stem no corpo do anteprojeto Tribunais Regionais Federais e dõ"i'rãbalho cuja
ctIITP"tência está ~gualmente assegurada neste anteprojeto e. em vingando a redaçao
do art. 196, ficariam excluídos das atribuiçoes ali fixadas. Por outro lado no Snci
$O VII. a) a redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inc1so VII. b) passa!!.
do, então o c) para aquele lugar.

re1r.".
A int.rodução do paragraf'o sugerJ.do. é. portanto,
1rnpresC1n5'iverpara a compat1bii1zação dos textos referidos, bem como

par. "

miii

Ao art. 21iparágrafo 12 "o Tribunal Superior do TrabaltlJ cOl'l;)or-se-á de trio
ta e três miniSfros, sendo:
-

p·or outro lado. sendo poderes da União o Executi-

da

Regionais do Trabalho serão comcstos de juizes toga

AO' art.
112 "Cada Tribunal elaborará própria, sendo-lhe repassa
do o nu:nerário correspondente a Sua dotação. em duodéc~lllClS, até o di:; lO de cadã
mês. sob pena de crime de responsabilidade;

pública para"nàmear. após aprovaçii,o pela câmara dos Deputados, o Pr~

A e~colha

as alíneas a
-

19P suprimir o parágrafoj!':-

Ao art.

Ao art.

vestidura";
c) no art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presioente da Re-

em carátcr precário. sujcit.ando-sc de imedi .. to O., prt.::o;(;e's de'

reranereroc os incisos 1. II e In para V,VI e

a) a alteração do OÚTIero de seus membros. a criação e extinção de cargos?

curador Geral da R"epúbl1ca",
no art.( 107, inc1so VIII, a competência privativa de Senado Federal

dl1 ordem ~uc

do artigo.

JUSTIFICATIVA
nrdIUflUDIM."."",~_nl#

Ao ert,

cidQ,~

it~s

21~- "Os Tribunais

Pectl~~ ~:g~~S do Hinistér10 Público do Trabalho dentre os proõeraecres da re,!

JUSTIFICATIVA

radorie. Geral da União

Suprimir os demais

por

lUluência prévia do Senado Federal.

O

PQ

Ministério

a) os advogados. pelo Conselho SEccional da Ordem dos Advogaoos do Brasil da
respectiva região.

_

dos, para servir por três anos, permitindo-se Uma recondução

vo,

blico;~ cinco dentre juízes dos Tribunais Regionais, orill'ldos do

Pàrágrafo único - Os merrtlros integrantes do quinto serão eleitos, em lista tr!
plice
-

seus par'es., após eprcveda, a escolha pela câmara DOS Deputa -

Geral da

b) cinco dentre juízes dos Tribunais Regionais. originários da classe oos eevc
gados;
-

bros do Mimstério Público e da classe dos advogados.

§ li, adotando-se a seguinte:

tre membros da instituição. eleitos em lista tríplice

cur~dor

três

a) vinte e t;rês juízes de carreira, integrantes dos Tribulais Regionais do 'rre
balha:
-

Art.

ral da República. nomeado. pelo Presidente -ôe República, den-

Com1ss~o de

21/. e 21f

dos e vitalícios, em nLtnero fixado por lei, reservado lJI'\ quinto das vagas para

_ A Procuradoria Geral da Uniao tem por chefe o Procurador Ge-

tutjvo da

Dá nova redação aos artigos

Art. 21fl.§ 112 - "O Tribunal Superior do Trabalho compor_se~á de trinta e
lllinistros togados e vitalícios. sendo:

supr~\

de ueverne

Altere-se, no

--,

etiliÃ AO ANTEPROJETO DE CONSTlTUlAO 00 BRASIl

citado.

do Ti tulo V. da Organização dos Poderes e Sistema

•.do
l'edaçao

....ce"'.lb

......._ tUTO/lUtTlIlC&Ç1.

que a mânuteJ;lção da redação constante no anteprojeto, fere. os prio.

• V, dá Procuradoria Geral da União. do Capitulo III

J~
art • .;r.''''

,~Ul~lo/'f."s1el

Qlo!ISSAQ DE ;;lSTEW\TlZAÇAO
r;r-,.

~

lP01557·0

Constituinte

_ . - - - - -_ _~

NELSON AGUIAR

Oatual art. 19tmelhOr se situará na seção que trata da Ju.§.

coerência 'Substancial e forno"" do sistema adotado no AnteprOJeto.
tiça do Trabalho

Lflt;§l'i1

."""----------- pr-;;.......- !fj

~À lP01553·7
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EMENDA SUBS'l'ITUTIVA

.,,1.ULO 11 - CAPI'ULO

AI\'r'1{- INCISO IV

I

- AL1NEA O

EHENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

nistros do Tribunal
que ali aguardam solução se somarão naturalmente aqueles que decorrem da a'l'pliação

.

Sl1P:i~~tdo2~t;~:l~t~Ç~:; ~c=~é~ ~i~i=~~~ad~é~~~c~:s~~

..

'êlUSTINA TAVARE;

....

PHDB

.

da cewnpetência; proposta neste anteprojeto e ~ J'edundará nun considerável acrésc,!.
rro no nCmero de recursos. T8/lt)ém se alvitr~ a vinculação da nomeaçãode ministros a

~;;r!m

I
,

TUtl/'utt"~.---

A operação proposta ao art.
pretende tornar explícl
to que cada Tribunal é una UfÜdade orçamentária. ;4~~ do Poder Judiclario ~
vez que não resultou claro que o!j'Tribunais Regionais Federa~s : do Trabalho _ as:::.rr
estaV81l sendo considerados e. a e.1E5 ::'v subordHl~ I'IU1lerosos orgdos da punlC.!1. o g o..

existência de lJll8 carreira evitanda-se o ingresso na magistratura diretamente para
o seu terceiro grau.

~rt.

Quanto ao
2'; a alteração é porque não se lj'CIstra acons!,
lhável 8 criaçD:o de Tribunai$ do Trabalho em cada Estado face ao escasso movimento
processual em lQJitos deles ngistrado. Por outro laclo a experiência do tribunal em
Cmpinas. co:no SI.b(Iivis~o de lJlI8 tnidade federativa. foi válida Uo somente apra a
•realidade de S§o Paulo.

Art.

_

~1-f
ArL ~ Acrescente-se 80 S 1" o seguinte:

ti!-

: .

S 1" _ Compete preferencialmente li UnUo organizar e
oferecer o ensino superior ••• -e O ensino técnico industrial e IIgrotécnico de nível médio-.
§ 2· - ••••••••••.••.•••••••••••••••••.••••••.•••••••
§ ) . - ..........•..•..• .'.•..••...••..••.••.....••.••
§ ~. .

JUSTIFICAÇAo

CONSTITUINTE

Assim, grandes áreas ilt9rodutlvas poderão, dessa formal ser- Integradas
ao processo da agricultura, pelo sistema de drenagem adequada

UICTO'''''ICTllcacb

EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO:
Inclua-se no Art

..,

coarssac DE SISTEMATIZAClIo
..,...-'''T".ItI'''OUO:.O'

ADITIVA

Art )))
do anteprojeto constitucional, 'maIs

Art 3)) - •• ,

S 1. - •• ,

i';' ~.~"

JUSTIFICAÇ.D

nu.b."'"."'h""'u",..

[=I;?Zi'~;z;?J

..,

~

DE SISTEMATlZACAD

--,

'~fr

• EMENDA ADITIVA

111ft'''''''I'oCAÇ10'
EMEND~

-As cooperativas são formas úteis ao desenvolvimento social,
justamente pelo fato de garantirem o me1s amplo -controle por seus
usuãr1os.
Exercendo uma profunda função social, sem fins lucrativ~s,
contraditório seria gravar I1sicamente empreendImentos de
tal
ordem.
O cccperet Ivêsec brasileiro sempre f oi marcado pela demasiada interf erêncfa do Poder Público na vida e na administraçao
das. cooperativas.

---,

ADITIVA

Art~4~ incIso. VIII
"rncaue-se, no incIso VIIl',do Art 18, do Anteprojeto ConstltucJ.2,

DISPOSITIVO EMENDADO:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~ - Acrescente-se um PARAGRAFO l3NICO:

-Aplica-se o disposto neste artigo aos éentros de Educaçll:o
Tecnol6gics' fi ~scoIas Técnicas do Sistella Federal de EnsIno.-

nal, mais o

it~~,

coma seguinte redaç!o:

Art)8"- ..
a) _ •••
b) - •••

JUSTIFICAÇAO

o

r;f.

--,

o S 412, com a seguinte redaç;o:

r:=~~~'~:J

NELJ)N AGUIAR
'UdlUll'CO"'IIIo"VI~'.'''~

~

Ao dispor sobre os objetivos e instn.mentos da política agr1.:01a, base
essencial para a vida e' o bem-estar do povo brasIleiro, pre~-se o Relator em abranger os vários aspectos que melhorem e a5!iegurema produçl:lo e o
abastecimento do mercado interno, estabelecendo, inclusive, esUlIlJlo e apoio
li irrigação
Como essa caracter.!stica é maIs carente nos Estados do Nordeste, julga-se oportuno tanbém dar esse mesrro estinJlo e apoio nas áreas; alagadas, Que
se encontram nos Estados do Norte.

;edado à UnUo, aos Estados e aos Municípios,
instituir trIbutos 'Sobre o ato cooperativo, ell quafquer- de suas
t oreas de serviço, operação ou atividade.

~ lP01558-8

l!J

EIiiiENDA lPõIS64-2
(!J Constituinte ELIEL RODRIGUES

JUSTIFICAÇAO

Cumpre ao Poder Públlco estimular e organizar o ensã-,
no técnico industrial e agl'otécnlco de nheI médio, com a preocupaçlo de criar eonrneees para, aos poucos, ser construi da uma tecncãc-,
gia nacional, que concorra com 8 dos países super_industrializados.
O ensino técnico industrial e eprotêcní.cc de nível médio será o degrau para a formaçtio 'de suficiente e sóUda base da moderna crlaçlio
tecno16g1ca. ~ a marcha para a emanclpaçllo econômica nacional, el"IqlJêI,!!
to que I nos dias de hoje, sofremos a sangria anual de mais de seis
bllh~es no pagamento de royaltles e de tecnologia importada.
Esse
considerável volume de recursos poder-é ser aplicado, errtãc , ell nosso
desenvolvimento econômico e no atendimento das lacunas dos setores
de educeçãc e saúde. Por isso, é desejável a eprcveção da presente
emenda ódlti ve ,

Brasil tem sido muito tílllido na deflagraç§o de um pr.Q,

grama nacional e eficiente de educação tecnológica. O Presidente

Nilo

JUSTIFICAÇAO

Peçanha, em 1913, deu o primeiro passo, quando instituiu as Escolas de
Art!f1ce, dentro da realidade da época, e depois convertidas em Esco _
las Técnicas, se transformaram, por sua vez em Centros Tecnológicos F~
derais de Ensino Técnico. Temos, porém, a lamentar que, havendo permanecido como ensino de 2" Grau, estria a exigir o vencimento de nova
superior etapa, qual a da criaçao de Centros de Educaçf!io Tecnológica,

Em razão disso, exige-se a defesa constitucIonal, no se!!
'tido de Que a ordem jurídica insti tuc!onal1ze proteçlio ef icaz e
permanente ao sistema cooperativista, assegurando-se certeza
absoluta de que o cooperativismo pode crescer e se desenvolver, pois :oign1ficará real incentivo, longe das ameaças que,
constantemente, palram sobre ele".

c) - são consIderados bens inalienáveIs e, COOlO tal, irrpresclndívei$
ao bem-estar da ração, ao seu progresso e lt segJ1'ança coletiva, os valores
rals, éticos, espirituais e o equIlíbrio ecológIco

q.Je;

VIsa a presente emenda assegurar à nação valores,
preservados, lhe
permitirão progresso e segurança coletiva
sendo o homem dependente do melo ambIente e das cIrcunstâncIas que o
cercam é irrprescindivel atentar para a necessidade desses valores, para LITI pe!.
feito equIlibrio da natureza, tanto hunana coce terrena.
!'mo basta~, é preciso manter a liberdade do ~ integral.
Can esses princfpios salutares a nação será próspera e feliz_

(Edra!do da pubããceçãc "Mensagem aos Constituintes 1987",
produzido pela Associaç~o dos Advogados Cooperativistas,
do Rio Grande do Sul).

de )" Grau, como coroamento do Sistema de ensino. Do contrário, o ens.!
no tecnológico prosseguirá sendo obra inacabada. Temos a intenção

de

corrigir a falha.

;EMENDA lP01565-1

tJ SENADOR CID SABOIÁ DE CAR~~HO

EJ.EN)A

DISPOSITIVO eEtDAOO: Art

EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO:

ADITIVA

Supressão do artigo 2
e seus parágrafos e do artigo 28
parágrafo único, do Anteprojeto do Relator.
•

31jl;. 1nciso V.

IrV;lua-se, no inclso V, do Alt :578, a letra !, cem a seguInte redaçlo:
Art

JUSTIFICAÇAO

3.f).,- .••

MODIFICATIVA

\f"
Art %, inciso V

1- ...

]3;.

V - ...

A letra -e-, do inciso V, do Art .-o, do Anteprojeto CoostitH.
donal, passa a ter a seguInte reoaçãc,

a) para os efeitos do dIsposto no incIso anterior, será crIado o Es
tatuto NacIonal do MagIstérIo, na foma q.Je lei COTfJlementar estabelecer.
-

Art 18'll'. ..
V - •••
a) : ••

JUSTIFICACAO
A nossa emenda tem COOlO finalidade a valorizaçao do magistério em todos
os níveIs, o que só é possível através da criação do Estatuto do MagIstério Na
cional, na forma do que a leI carplementar estebejecer,
Há necessIdade de LIll8 justa iSOl'lomla salarial, nos ârrbitos federal, estadual e llUlliclpal, para os professores, ao longo de sua carreira profissIonal,
de acordo CClTl sua qualificaçrio, tempo de servrcc e outras vantagens estabeleci
daseml~.
-

é livre a greve, salvo no servIço pÜ!Jllco e atividades essen
cials à ccmun1dade, como transportes. saúde. ccm.rnlcaçãoe energIa, CCIlPe
tindo aos trabalhadores decfdfr sobre a oportunidade e o âmbito de Interes.;
ses que oeverãc por melo dela defender, excluída a inIciativa de enpregado~
res, não podendo a lei estabel;cer outras exceções,
b)

JUST I F I CACAO
A redação dada li: letra "b", do inciso V, do Alt 18, dO Anteprojeto da
Canlss'13o de SJ.stematlzaç'ão, cria una situação perigosa, em virtude de gerar
danos in1maglnáveis ao Estado.,
Colocar na Carta Magna que as classes trabalhadoras podem parallzar,ll
vremente. o respectivo trabalho, seja qual for a natureza, cOI'ltraria, no nosso entender, os próprios princípIos democráticos
O consagrado e justo dlreJ.to li: greve, é una conquIsta da classe trabalhadora de todos os povos livres. Entretanto, esse dIreito não pode e_nemde.
ve ser absoluto, emrazl:io dos limites do ser hunano
~
A experIência tem demonstrado que greves in.justas, além de afetar
econootIae segurança do Estado, trazem no seu bojo, terríveis prejuízos
para a populaçllo, prIncipalmente a maIs carente.

A proposfçãc visa, tanbém, prcpdcíar , aos professores dos cursos de alfabetização, ou especializados no tratamento de deficientes, una gratificação
de 1m; (dez por cento) sobre seu salário-base pela prestação desses servIços.
Ao submeter a presente emenda à Assenbléla NacIonal ConstituInte, estamos certos de que ele merecerá a atenção que lhe é devlda, mercê do
elevado
sentido educacional e socIal que InspIra sua fo:rnulaçlio.

(!J COMISSI'oO
Temos de levar em conte. que serviç.os essenciaIs devemser assegu_
rados para o bemda coletIvidade, motivo por que somos pela Il'Odlf!caçlio
da redação, nos termos ela proposlçl:io

Trata-se, com evidência, de materia de tipicidade ordinaria, a
inda mais que, pelas circunstâncias, faz referenclas ao Banco Centrai;
Banco do Brasil, Tesouro Nacional, órgãos que. mencionados no
texto
constitucional, terminariam por inviabll1zar futuras rercrees adminis
trativas a respeito dessas entidades, salvo se, antes, houve1JS!! refor
ma consti tucional. A Lei Complementar, prevista no artigo 26;t.-do Ante
projeto de Constituição, ora em exame, receberia, COl"" mais cor-odldad;:
as du;:;osições que, aqui, estão propostas para a Carta Magna propria
mente dita.
Deve -i ser evitadas referências. salvo en disposições finais
e
cr-eos.í tôr es , a órgãos como Banco Central. Banco do S"as11,
r:.inist~
rio da reae-ide e qualquer ministério, a fim de que não fiquem
consã
grados consti tcc rcnatmente , obrigando a futuras reformas da Carta Maã
na sempre que houver necessidade de aJ teração ad'nt nt s t ret.í va
zese
p r-cvI qê nc a pode par-ecer- despropositada mas, na pratica, pr~duzlrá escelentes res.Jltados. Os trabalhos das Comissões Temáticàs foram marcã
dos por essas referências, o que levou o Relator da Comissão de Slste
matização a que as eepe t ase , Tratando_se de urna .Const1tuiçã~ e
nde
ce lei cr-d rrár-La , temporária ou perpétua, ao invés de nos re re r-t encs
a r.1inlstêrio da Fazenda poderemos dizer Fazenda Pública F-e""--' ..._;~
vista quc , por- exeil'p10, alr,a..l-~ ~u"'-lã :,~r extinto o ~liliiste"io da Fa
zenda (api:nas uma hipótese para argumenta .. ) para o surgimento do
K'i'"
~istério da Econo"'ia. O Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia pode
rão ser r:feridos COl";O ba....c os dE fomento fcdt:r .. is re:gionais, e,tc
Na ve.rdade, não podemos transforlr,ar em órg,ãos permnnentes aq.Jc
les que, por necessidade. administrativa, possam sofre(' alteracàes nõ
t~do ou. pm rP:lrte ou de d~nominllçrlo. Atend1da no..ssa eflienda a Consti tu.!.
Çél" s"'ra rr:.! ~ durr.;:!e-t..ra.
,
í

í

í

í

DE SISTEMATIZACAO

~
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EMENDA'?1 SUPRESSIVA-ADITIVA
DISPOSITIVO AlTERAOO: Art)/f, 1nclso XII.

Art,,(lJ •..

Constituinte

r=;;;;;:J

ELIEL RODRIGUES

'un'''''IT('IC...t'_--'-

~

EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO:

Art

fITW'~7V?J

ADITIVN

~ ltf~

Inclua-se, no final da redaçAo da letra "mil, do § 1;, do
artigo )33, Ô3 Anteprojeto, a expressUo: "e drenagem".

''

.....

--,

r . 1 - - - - - - - - - - "..."~·,,,,·,··-----------,
Nova redação para o ar ti go 25,2. supressão do artigo n'
exceto o parágrafo único que se remete para as Disposições

Art.

Discriminar-se esse benefício apenas para os de baba renda, não pare
pois todos têrll os seus encargos e responsabiliDades farnllla:

2St-

A Segurança Pública é dever do Estado' cumprido

através de policiais civis e mUitares.
§ .1' ~ Os municipios poderão organizar guardas - munic!

pais;

JUSTIFICAÇ'O

Procura-se, através d; Emenda, propIciar tratamento Igual a idênticas
sltuaçlSes. O salário-familia atual do trabalhador só alcança os filhos até
14 anos, excluIndo a esposa i a regulamehtação do salário-famIlIa, referente
ao funclo."lário público, prevê que a esposa e os filhos estudantes, que temam menos de 24 (vInte e quatro) anos de idade, podem recebê-lo

2~

Transi t&,

rias:

.

XII - 5alário-1amília aos dependentes dos trabalhadores, neles incluído~
a esposa, os filhos inválidos, de qualquer idade, e os de até 24 anos, que cOOlpro
v~ sua condlç~o de estudante e"não exerçam atividade lucrativa.
-

pr;:~~;'~.
(Ç/~;7ãiJ

ArtJ):

1- .....

EMENDA lPOl560-0

lPQl566-9

&NADõi CID SABOIA DE CARV~LHO

SlfJr.1ma-se, a parte final da redação do inciso XII, do
do Ant'projeto Constituclonal, cnde se lê: "de baixa renda"
e inc1ua·se maIs o seguInte disposItivo: neles incluídos a esposa,
os
filhos inválIdos, de qualquer idade. e os de até 24 anos, que CC!Ilprovem sua condição de estudantes e nll:o exerç<Jll atividade lucrativa.
Assim sendo, o texto da ref erida alínea passa 8" ter a seguInte redação:

!!J

pr;~~~~
fÇi~;7ã?J

'EMEI'IDA lP01559·6
(!J ConstituInte a.ra, ROORI~IITM

§ 21 - As policias judiciárias ou civis, salvo a

Fed~

ral, serão reguladas por lei estadual.
JUSTIFICAÇAO
.

O próprio texto do Anteprojeto dispensa a extensão do art!

2~

te razoável,

go 25ie a existência do artigo

res.

deve ser deslocado para as Disposições Trensi tórias.

salvo o seu parágrafo único

qU~

EMENDA' lPOl567-7,

)

(l

CONSI'l'UIN'l'E SOTERO CtmHA

('J

CO,MISSÃO DE SISTEUATIZAÇÃD

,~~"'_I(I'U"'t.l~'IU'~U~"'o

=:=J[57~~

t~no''''''t''''U;io_--_

~

.EMEfIDA lPOl571,5,

r;,"'''''('J
nc

_-

EMENDA ÍP01575-S-.

SOT~O

...1e

I K/';JPJ

CDMISSXO DE SrsTEMATIZACi\O

-

31f

EMENDA ADITIVA

I" ~

'~rullll/to.llllll/.ul'''lIlo

~1110,

..... ~'rlUo~io

J1.7-

No Cap 1\', suprImIr o Art.
Inclua-se no art. J83 do AnteproJeto o § 59;

I}

r

e seu Parágrafo único.

t1

A defInIção de empre$a naCIonal constante do Art.~ seus parágr-a

O aluno que COncluir S(!U curso de segundo
grau com a média m!nima de 06 (seis). terá o direito de
matricular-se em qualquer curso superior, por ordem sucessiva ,desde que haJa vagas. sem o vestibular e
distinçao de êaea ,

JUS '1' I F I C A T IV A

: fos

é

suficiente para priVilegIar o desenvolVImento tecnol;glco

C' acr;sc Imo àque I a de-f I 1"1I ção,

onal,
SUpl'"

VI

ab

ecns't ante do

I1 aer-

iil

nac:~

,

-I

er-t tgo que propomos :

Imlr, reveste-se de carátel'" espec I esc e con.Junt"ura I, podendo
1

C"~·G1n.ando.

Os princ!pios deliberativos das pessoas )ur!clicas de direito privado já se encontram regulamenta-

,
1

7'C r

JUSTifICATIVA

.. Suprima-se do texto a alínea g " Ydo artigo J:'S',
que regulamenta as atividades da Assembléia Geral dos
Sind,icatos e ôutras entidades de classe.

pr;;;"';

I ~7./4'7-J

CO,l.flSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA 5UPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~§ 59

)

CONSTITUINTe SOTERO CmmA

(l
~

,

~U1C/"llIT"ll:açiO

DISPOSi'l'IVO EMENDADO: ARTIGO~ aUnea "G".
,,,~•.~

fS,'';;;'''---:J ('J

CUNHA

neU_IO/Ul"""1e",,,~o.,

('J

1::'-

EHENDA $UPRESSlVA

CONSTITUINTE

11)-

I

transfel"'enc Ia tec:nol ;91 ee do exe er- i cr- para o Bras I I ,fu,!! ~

contr~rlo

E'I,oent"ualmentS, ao

I

do prt>tf"nd,do

JUSTIFICATIVA

dos pela ccnsei aaaçêe das reas do Trabalho e pela
Lei n'? 6015, de 3Cêie-dezembro de 1973, não sendo, PC::
tanto mãtéria de texto constitucional.

o direi to que venha adquirir o aluno pela
conclusão de seu curso. de 2'i' grau, a não necees aôaõe de
fazer o vestibular, ~inev.rtavelrnente ur. ~stímulo e

EMENDA lP01576-6

t'

seus estudos, capacitando-o melhor para proasequamenec
do curso que escolher. Ao mesmo tempo reduzirã a comercialização dos "cursJ.nhos" tão dJ.fundidos, ficando es-

CONSTITUINTE SOTERO CUNHJ:'.

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

tes coce urr curso al;:ernativo ao preparo a ~estibulares

COMISSJtO DE SIS'l'EMA'l'IZAÇM

nosmaãment.e exe rca, t~do pelas Faculdades.

EMENDA

4oJ-

SUPRESSIVA

e Suprima-se o artigo lJ1J7 e seu parágrafo único
EMENDA t:ODIFICATIVA

DISPOSITIVO

/.:}Art. )-8'; Inciso U, letra 1.

E~mNDADO:

fr
seguinte: redação:
O Artigo

ter

êl

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

Inc1so 11.,. letra l, passa a

--,

,.,tU"""UJtnIhJwn-~'"H

o artigojJirem seu inciso XlII, es eevera Que
cabe ao Congresso Nacional (caput do artigo). dispor sobre
todas as matérias de competência da umãc , espec raâeenta, _
.entre outros assuntos _ o Que se relaciona ao sistema (10ciso XlII) nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa.
JrlJ2..
Logo t é descabido o artigo (Ji.E:01 e seu parágrs
fo. conforme acf ea câ t euc , por não guardaI secuêocã e lógica,

COMiSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
'UtD/'Ulr"",aç"D'

~

Se mais de uma associação pretender

1} -

repx::esentar o mesmo segt:lento sccaaí, ou a mesma comuna.da
de de interesse, cada uma, por si, terá direito a repr;
sentação perante o Poder PUblico, conforme a le:q
-

-,_",

EMENDA MOOlfICATIVA:,3',iJ'Art. 49fr:"

No Cap IV,

,

- Substituir a expressão "O Estado prolfloverã" por "'0 Es~ado assegu-

JUSTIFI.CATIVA

além de ccor.i t ar juridicamente coe- o próprio texto de relaí

Com a redagão anterior do AnteproJeto
vedando o direito de representação a uma segunda e terceira entidades,depois da existência da primeira,
que
a.penas, por 51, se representará, criará sério obstáculo

tor.

JUSTIfICATIVA

Ao Estado cabe, obrigatoriamente, em um regime

!!.!: o

prestando-lhe, sem demaSIada Int:f""fer~ncla, todos os melas ao

ao exeretcio das entidades filantrôp1cas e sociais, tal
qual as associações propriat'lente filantrópicas. O nonopólio concedido a uma única agrer.:iação interessaàa por
um segmento poderá causar transtornos irrenlediáveis
e
f/ns: IUJnil associação até poderá não es eac deSQrnpen.'~do
bem e a contento o exercício dos obJetivos, e seria
qrande e irreparável -prejuí.:o para a sociedade. A ccn _

l'./'t'IENDA lP01577-4

(l

Estado. a promoção da mencionada tarefa, mas a toda a Sccr edede ,

-CONSTITUINTE SOTERO ctrnHA

f'J
EMENDA lP01573·1'

tJ

!:J

seu

alcance para a consecuç;o de tal objetiVO. Não cabe, entretanto,ao

corrência entre congêneres tradUzir-se_ á em estimulo.

,~A

democr~tlco, a~~egu

des covo l vrmenec cientifiCO e tecnológiCO da SOCiedade,

.....---------,1

---CONST.1J'.UINTE SOTERO CUNHA

lPOl569-3 '

.

•••• Ó.... /C •• ,llio/.U.tC.. 'u1ll

El~~OA ADITIVA

I<r ' : -':" ' - - - '
p
~.......

_,

/1 I

DISPOSITIVO EUENDADO: Art.

q

'Jf,§ 19

,

417

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

conSTITIlINTF': SOTERO CfWID!

r;,-

.. l U o ç h - _ - - -

,

~txll>'.un

Acrescente-se ao Art • .oH!6-; § 19,a segUl.nte r!;:.

dação:

COMISS1\:O PE STSTEM;TTnçr.a

EMENDA MDDlfICATI~~f

.. 'ca;ie

~

~U'D'lua1

No Cap

1.'1

EMENDA ADITIVA

IV, Art.

- Onde se lê "O Estado promoverá", modr f r que-cse para "C' Estado e a

DISPOSITIVO :eMENDADO: Art. ~ Inciso IV, aIInea "a"

A lei regulará os casos de internamento do tle
nor infrator, sarantl.ndo-lhe ampla defesa, bem corno, :
concições de reabilitação para tornarem-se produtivos à

-46'0""
'

-seeaeaaae ,

Inlclatl'a privada promcl\'erão".

Dê-se a seguinte redaçao:

JUSTIFICATIVA

A. promol;ão pelo Estado deixa antel<er a Intenç.io de ser e"19Idr. de

Os detentores de mandatos eletivos
tem

• cre t rv e privada epe ne s o ônus de ~

o dever de prestar contas de suas atividades parlamen-

~

nanC:lá-la

lal

da no An'teproJeto da Subcomlss~o VIII-B e no Scbst rr urr vo do

eleitores.

I

\1"c;T~,mf'n'tC'

COtr. o acréscl.rnO da pala vra pec i a-

("onrinuc

f'fr

<:,,{.ncla

in

Não é efica~ o mero internanento do menor
frator sem oferecer-lhe as ccndaçôes de sua re.3.bilita ção, a fim de que venha contribuir para o ôesenvcâvaeen
to nacional corno C::idi1dào.
-

Relator

::r:::~:~Oo:~ ~.p~:::~,s~::r~~~~..:: ~:~:~ .:P:~~:::':~::,. ~:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFIC1-TI\,]o

11"11

Idéia esta .. a conti-

1I

~ T<'cncolcít'ã

ment.are s e v 2.t.ará o errtenõarencc amplo eefaeacneôc com a
v:uia partlcular ou pxavaôa daquele que exerce o cargo el~

'EMENDA lP01578-2

['J

tiVO.

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

EME!'IDA lP01574"()

(l

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

l:
COlJIssÁo DE SISTEP.ATIZ,~AÇ",Ã",.0c~

lra-l.t.~n'f.açb,

C'OM I SSÃO

~

tlISPOSITIVO EUENDADO: ARTI(\O

Suprima-se

o artigo

8's.

~..J

à&

--,
D/"IIS1I.lCa;it

~_

~chf11ra

redaçào do

.J. :.r

.

~j,QU

.

Supr iml r o Art.

i.dS--

-

"É assegurada a I iber-dede de

mpr-ense em que 1-

JUSTifICATIVA

Irfs° é redundante com" anterior - ~

lÓgica para assegurar- a melhQr~a ces condlliÕes de ....I(fa e de trabalho da
população e ê presE'f"vação do meIo .wttle~te.

O Art.

Parágrafo Ú~ICO' A lei 9arargpj a propriedade industrial.

do aos me I os de comu" I cação amp I o e:ocerc ~ e I o da

Suprimir os q ..atro paragrafos do AM

I

quer me I o de comun I eeçee" •

Art.~para

AM:.~O Est-;do estimulará o desenvolvimento CientifiCO e. a cap<Jcltaçào tecne-

do Anteprojeto.

JÓS'l'IFICATIVA

EMENOA SUPRESSIVA

UOl

EMENDA "t::lDIFICATIVA

l::HENPA SuPRESSIVA

~'~.a~o;;~~~~l~~i~ç~o

"'

_

que

diZ:

"t

assegura-

I Iberdade .....

~

JUSTifiCATIVA
As vantagens que se poderia l!llf~rir C01'lO resu1 tado
deste artlgo são set'l procedência, ainda mal.S consideraàas
as vantagens de cargO ou função de confumça ser ocupaclo
por wn ~arente prôYimo de primeiro e segundo graus. Se é
ineAistente ia confJ.ança por parte daC!uele que indi ca, em
relação ao ~Dlhcadc, é caso própr2.o, devendo ser Con'lecido antecipadaJ"lente. Salvo os en~lanos. que poderá e>'J.~tir
n11.- e noutro caso, é preferível às vezes o pare"lte
Na

proibição de 1JJT, parente para UI'l cargo, entraríamos ine"i
ta'\"elrnente no camp::> das discriminações, eonflitandD COItprJ.nc!pios jã consagrados.

A redaç~o proposta apresenta as se9Ull"ltes vantagens em relaç;~

à

e"Istente

- torna mais coerente o papel do Estado. o qual de..."" es;tlmular e nào prOlllO ...e r, una
ve: quE' a promoçãC'l exclUI as demaIS el1bdacles par-tIC'lpantes do processo, to~nando passIvo o seu papel
,
- a prcmoçãC' da autonDmla 'tecnolÓgIca
esTITIlular- a

-(3)

capaC"Tac;ão t"eC'n~~~a

QUaTro parápr-afos

é

l.Jt~Jca

f'

u1a'tlngj\.(.J. Poclem.:>s-, no

do Art. 4??-sãt' redundantf>S com as

'tllrefas

do Istacko

má.. . 111l0.

'EMENDA lP01579·1

['J

CONSTI'l'UINTt SOTERO CUNHA

-----'J

,~t"'.ID(ce~ HhIaU"O"'U1D'_~_ _
CQHISSXo DE SISTE'HATTZAcEo

'Arr
EllENDA ADITIVA

A no\a redaç~o, além dE' maIs coerente e "enxut'a", fOI a Rlen~rlo, a ni'f"l clt- ;::0011:são Tefnitlca. 'tf'noo ~Ido \ltOI"'IO'<B por 3; CC'lntrõ 21) ,CItO!;, tk-1"'1"'u\:.and'" ~
p.. C';\"!;ta
tb Relet"or da COlf\lssão Viii, egol"'a I"'essusertada pelo Relatol'" da -c:on,ISMO de $15t"_
Illat" I%ação.

r?q .

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

A"Crescente-se ao Art •

..il1

?I;

do Anteprojeto o § 6Q

er;~~'''''lli/~ 1((/

I~IJIK""CMF*: t
o responsável por menor, em idade escolar,
ficarã

obri9'~do

a ll'atricula-lo em estabelecimento
ens~nó público ou particular.

., 167

JUSTIFICACAO

JUSTIFICAÇÃO

de
o ebjeuvc desta emenda é a recuperação, para
o
texto da nova Constituição, da Integra do conteúdo que 101 estudado e aprovado pela Comlssi:lo da..organlzaçllo do Estado em relação às fmalldades da Repúbhee Feder.!!,

JOST:IFICAT:IVA

tlva do Brasil.
Na verdade, não estamos propondo modlflcaçl:les no'
conteúdo fundamental do que Jã consta no Artigo 62 do AnteprOjeto de Constltulçllo
Este conteúdo é o mesmo da redação que a Ccmtssãc da Organtzaçno do Estado apr.2,
vou 5ó que a forma aqcr proposta nos parece mais adaptada a um texto
]urIdlco,

Tal dispos~ti...o tem a finalidade de conc.ribuir para er:radicaçao do analfabetismo.

Jmplle-se mcdrücer o "quantum" das detlberaçlles legislativas,

poli

I com o mrmmc de um quinto e "qJOnn" de maioria não qualificada, puder-se-la
, matéria aprovada, em ccrmssãc ou em alguma das CAmaras, por menos do que
(vinte por cento) de ccmccercac total da Casa, por exemplo. Por mais corriqueira
rctmerra que seja a metene, nãc parece conveniente IIprovaçno ou reJelçno com
pouca qualrtrcação,

ter
20%

tia

pois é mais concisa, clara, cbjenve e menos discursiva ou épica.

-EMENDA-lP01585-5 ,

Obs. Estamos solicitando o parágrafo 6Q (esta designação
ordInal), em virtude de termos outra EMENOA já pronta
requerendo o ecréac mc de um Da.rágrafo para o Art.363,
recebe-ido o número ordí.naf voe § 5' (quinto).

I!J Senador

JQS( RICHA

tJ'COMIssAO DE SI~;~Ã;;lI"_"'Ulo
G'r--------_-'UlO'~Ull"IC&Ç10

lPOl580-4'

~~.2:'!'!-'''''''~CO;;;;:N~ST:;''=TU;:;';;;N:;;;TE;;-SOTE-:RO-C-:UN-:H-:A'-------'Jprp-;~"OO--

EMENDA 1P01582.:t.
(!J Senador ~ RIa-tA

Nos termos do § 22 do art 23 do
5lstemaliza;1l0 - (Relloluçllo nR 01/87 C.S.).

f [!2J;t-;dS

conrssxo DE SI5TEMATIZACAo

---:_ _

_____,

fUloIl~I1',.U~:OIl

J.

EUENDA UODIFlCATIVA/ADITIVA Y
DISPOSITIVO EUENDADO. Art. ~ incisos

de

-V - aprovar a incorporaçlio, subdlvisllo ou desmembramento de 6tells '
de Elltados ou TerritóriOS, nos termos do art. 44, § 3!!."

q.:l

~

Suprima-se, no caput do art -,% do Anteprojeto, a palavra "misto".
incisos II e V

JUSTJFICAC)tO

),;lf

JUSTIFICACAO

Art. 4"&'3- - Ao ex-combatente civil ou mil~tar,
que tenha partic~pado efetivamente em operações
bélicas,
na Força Expedic~onãria Brasileira, l'<arinha de Guerra, ne:rinha ne rcenee , Força Aérea, Força do ExeJ::cito, ou outra
Força aliada a estas, que, como cidadão em defesa da
pátria brasi.leira, portador ou não de diplona, ou medalha, de
qualçuer ecnba ee , que tenha prestado quaLque r- servã çc
de
segurança ou v~g~lãnc~a do 1:1.t oral ou ilhas oceânicas, são
aeseçue-eêee os" segu~ntes dl.rei tos'
I - aprcve ee-nerrcc no serviço públiCO, serí

e:Y.i~er=:l-e

Interno da ComlssDo

Dê·se ao Inciso V do Ilrtlg~ seguinte reda;lIo:
r;,--

Dê-se ao Caput do Art.
a segUinte redação

Reglme~to

100

A redoçlio proposta co-npaUbdlza o mencionado Inciso, sem prejurac de
seu conteudo, com a regra geral sobre a matéria, contida no ert 44, OriginárIO da Comiesãc IJ.

Entendemos que esta é uma das raras oportlSlidades que o
Brasil
tem para implantar um sistema de votação distrital puro, corro instnrrento poderoso de regeneração do processo eleitoral.
Se se admite que o sistema proporcional gerou tantas e
tamanhas
distorções na representatividade popular, parece contraditório mentê-jc para
a
escolha de metade da Câmara dos Deputados, metade das Assembléias Legislativas e,
agora ou no futuro, metade das Câmaras Municipais.

a

_----------'UlIl/M'''~lo----------__,

Seria sustentar una situação anômala, que todos pretendem elimi_

de concurso, COM estabilidacie;

11 - aposentadoria integral aos vanee e cancc
anos de seevaçc público ou privado, além de importância '
adi cional correspondente ao vencí.nent.c de Segundo Tenente
das Forças Armadas. Esta poderá ser requerida a qualquer
tempo sen preJuízo dos seus õireitos adguiridos ,

Como admitimos, de plano, I'lIÍ1lero par
à Câmara dos oeputados - oita para Estados e qcatrc
runero de distritos eleitorais, em cada Estado, será
à Câmara dos Deputados, é Irreãevente ser ele par ou

Nos tl:,m)s do S 29 do art. 23 do Regimento Interno da Cooussão de
Sl.Stematnaçio _ (Resolução n9 01/81 C.S.)

para a representação mínima
para Territónos - e como o
igual ao de representantes
ilJl,lar: 23 os Dep.;tados êate-

q~

d"

duais de UTI Estado, 23 serão os distritos rixad:, também, de antemão, que o núm~
ro de Deputados Estaduais será o dol::ro do de federais, dividindo-se o distrUo em
dois subdistritos, qualquer que seja o núnero de Deputados Federais, o de Estaduais será seeore.par,

III - pensão aos dependentes, compreendendo os
valores do inciso anterior;
IV - assistência médica, hospitalar e educa _
clonal gratuita, exeensãva aos dependentes:

o sistema distrital sinples reforça não apenas a representativida
de, mas tanDém os organismos partidários que a cetetãzaa, contribuindo para
operacionalidade das maiorias governamentais

V - prioridade na aquisição da casa própria
para os que não a possuam ou para suas viúvas, com o juro de ~inquenta por cento menor que o cobrado normalmen-

p~tk. ~tú.~

EllDline-se o inciso XII, do artigo ~ ~
da Crntwsão de Sist-Gla~ e renumerem-se
demais.

JUSTIFI.cACXO

A celebração de convêmos e acordos. seja cce Estados e
r.tmiciP10S. seja com outras msemacões, deve ser una atlvidade admfmstrat1va retaneara do Executivo Federal, não se justJ.ficando. a nosso ver, que. para cada ta.
desses atos. tenha-se que fazer una le1; o que scbrecarregarae o legislat~vo. de.!.
necessariamente. e emperraria. despropositadamente. a execução de leis. serviços
e obras.

te,

JOS'ÍIFICATI\'A

arecãeencs fazer Jllstl.ça coa; aqueles que 1...
tara::' a:-dua-,e"lte en guerras, co ..o a ültima Guerra :m"1cii
al, sacrificando seus nal.S Inti~s interesses, e a pró:
pria vida, pelos interesses necacnaas , e até bunenanerree
universais.

lPOl587-1

,EMENDA lP01583-9'

t:

Senador

JOS~

'7

•

[J

Temos, pcae , que resgUardar os dl.relo tos
adquiridos pelos ex-combatentes, além de assegurar-lhes
outros que considerarnos importantes, sem qualquer preJuf
ac de vantagens obtidas, praticamente see onerar o erá-rio r,:.Ú;:Ilico.

Senador JQSr

.ualalo/C""II.laJ.llI~II ..

II1I

..,

COMISSÃODE SISTEMATIZACÃO

fUll/llllllf'.uç10'

A

JNC1SO n

pel a Cãmar;f

.J:'-

6~

L'

EMEI'IDA lP01561·2

fl

5,n,d..

pr;;;:;~~~

JO~ RICHA

JUSTlFlCAÇ~O

Mo,hflque-5e a redaçllo do Inciso II do Artigo 71, sub
dlvldmdo-o perce três temas que &borda e reenumere-se os demaiS Incisos.
ART~II - assegurar a partlclpaçlio organizada do p"ovo na forma
çllo das deCisões naCionaiS,
III - defender a demo~raCla polItl~a e econOmlca,
IV ~ fazer respeitar a constitucionalidade e a legalidade;
V~
..

5i~;JIDJ

d~OV;r~~d~~::r~se~:r~:~~:'~~a~ea~~~~~r~ii:ss;~:~u~~:~~:~

"fi 30 - Ao Presidente do Conselho de Ouvidores competirã
COMunicar ao Ministerio Plib'l r cc qualquer abuso de autoridade. desvio de rode r ou rl'â aplicação de recursos pübl tccs ",

Nas tetmos do § 2~ do Arl. 21 do Regimento Inter;
no da Comlssllo de Slstemallzaçllo _ (Resoluçllo oi! 01/87 C.S.).

deixar de ser tratada cera a atenção Jue 'bem merece.

.,

b3

Dê-se aos parágrafos 29 e 39 do artigo flil do anteprojeto
de Constituiçio I seguinte redaçio:
.

EtoENJA MODIFICATIVA b ~

DISPOSITIVO EMfJ\VAI)Q ARTIGO

,-::-

,

1I1lI/'UI1"~O

g com esse obJetivo que apresentamos esta
emenda, por acreditar, também, que esta parcela da sociedade de tão poucos que ainda restam em nossos dias,
-êessee heróicos e patrióticos defen$ores, não deverã '

__

RIC~'A . - - - - - - - - - - - ,

RICHA

e

~
I
I

O Conselho de Ouvidores
iir(lão auxiliar da Cãmara de Vereadores, como dessull'e dos itens I e
do § 19 do artigo
Toda-·
Vla. para oue a vlnculação com o Poder legislativo ~lunicipal se to,!
ne ainda T1'alS explicita. sugere-se que sejam seus merr.bros eleitos
pela prõpria Cârrara de Vereadores Desse lI';do. exercerão em harrr.onla cal'" ela suas lmportantes funções de controle subsidiãrio e auxll ia r. fi cando afastadas, portanto. qual squer poss i bil i dades
de
superposlCão ou in~erêncla.

iJI.

li

""lI/'u.ltIlCl;lo

E:ME.NDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTmO

6'':

p

Nos termos do § 22 do Art. 23 do Regimento Interno
dá ComlssUo de Slstematlzaçno

~

(Resoluçno n!! 01/87

~

Por outro l;do. não serla convenlente conferir ao F'resi.. dente do Conselho de Ouvldores legitlmidade processual para representar, oerante o Poder Judlc,ãrio. sobre qualquer abuso de autor!
dade. desvio de poder ou mã aplicação de recursos püb11COS. Essas

JlJ5TIF1CACÃO

c..S.).

o que se objetIVa é apenas trotar em InciSOS dlferen
les assuntos diferentes (cada um deles Identificado como uma tarefa f.undamental d;;
Estado), como manda a boa técmca legislatIVa.

I

atritulções são próprias do thnist.ério Publico Ao Conselho de Ouvldores c<'l~erla. em tais casos, simpl~~mente comunicar"lhe os fatos
apurados. F o oue se propõe.

SUbstitua.se o disposto no Artigo 6e pela seguinte r;
daç!lo

,t:'

Art.

jl" - A República

Federativa do BraSIl tem co-

mo finalidades.
~

-,

defender a soberama naCional e buscar a convlvan
da pacIfica e a co04eração Internacional,

III dignidade

da

e promover a sua v~ô'nzaçl!:lo;

,

_ zelar peJo respeIto
11I

pessoa humana

• garantir os dIreitos mdlVldualS e coletiVOS, bem cE.,
mo a Igualdade de oportumdades para a efetivação

ll.lO/'U.'lt~:OIl

Ao" ~""I<-i;olt.~t:....rp{,

da justiça,

IV

_ promover o bem estar individuai e coletiVO e o d,!
senvolvlmento social, econOmlco e cultural

__,

Nos termos do § 2e do art. 23 do Regimento interno da Comlsslío de
SlstemaUzaçno - (Resoluçlío ti!! 01/87 C.S.).

"um quarto".

Substitua-se, no art. l.D:'f'deoAPI' prgj.~g, 11 expressllo "quinto"
/'

por

Nos termos do §
da Canissão de Sistematizaçllo _ (Resoluçllo

2~ do

nQ

Art. 23. do Regimento

Interno

01/87 C.S.).

Acrescente-se no Art.

~, ep6s

õ termo

antes da palavra"rent.nerBçIo" B expresslo "dos proventos ou di".

"totalidade"

e.

recnícenente remuneração é o que se percebe no servi
ço ativo, proventos o que se percebe na aposentaoorfa.
Ao tne~ionar o termo "totalidade" terna-se

patente
que foi intenção do recetor do dispositivo incluir coao pensão, após a morte
do aposentado, todo o que ele percebia da Alininistração enquanto vivo, apose..!!.
tado ou no serviço ativo.

Daí a necessidade de se incluir o termo

"proventos"

para torna:t:, clero o dispositJvo.

COla efeito. a :realidade cultural do Brasil indica. em alguns
pontos do terr1t6x-ió nacional • haver possibilidade de tais guardas virem ser utilizadas COIIO ãnst.rueentcs de pressão política
,
caracterizando-se, neste caso total_ente contrárias aos altos in
teresses da segurança publica.
-

m - - - - - - - - - - - .....""",,....., - - - - - - - - - - EMENDA ADITIVA
Art. : , 111. alínea "9"

EMENDA lP01596-1

(!lCONSTITUINTE ,",VRIAM

~'Z..

Acrescenta-se a alínea "g" ou ~tem III do Grt~go
W. a locução "desde que o ant.ereasaec comprove a :lmposs:lbilJ.dadre
de paqar custas e taxas"

~ COMISSJl;O

J l:TY~~.'~

SISTEH;l~~AÇ;;'MII~"'''lo

J

rp;;;iliJ

lZ
'!l,

Incllil-se onde couber, no incho XV do art

a

seguinte alínea:

1 i T - - - - - - - - - -..n"~"""".----------__,

creres

- O Juiz atenderâ t na apl1caçfto da lei,
da Justiça Soda!.

aos ptin:

MODIFICATIVA

JOSTIfICATIVA

DlSPQsrnvD EMODAOO : ARTIGO 4!!

Visa 8 inclusI:lo de ta! disposlUvo dotar o
POder,
JudicHírio de instrumento capaz Que lhe racuj te não julgar o mérito
Quando da sua cecãsãc possa resultar grave Jesãc a uma colet1vidad~
merecedora da prot eção do Estado.
Inobstante esteja este princIpio, timidamente, inserido na lei de Introduçtio ao Código Civil, por esta circunstância
mesmo e em se tratando de lei meramente substantiva, nlla vem sendo
apl1oado como norma de eficácia plena.

NDs termos do li 22 do Art. 23, do RegImento Interno
da Comlssll:o de Slstematlzaçll:o - (Rel>otuçllo n2 01/87 C S )

o/l

P-w,j<[;; JL. ~~'I"(h

O Artl~o~passa a ter a

redaçllo:

-,

EMENDA ADITIVA
12DISPOSITIVO EIolENDADO: AR!. ~. XV

Há neceesaeeee do ecréseamc eeaet avc ao COtld1C:lO
namento da gratuí'dade para os casos de .!Jobreza comprovada, V1sa;
do-se compat1b11:l41l~r o dispOS1tl.VO em questio com o que estlÍ enun
_ caedc no art~go !!tj do errcepr-oje t.c ,

E~A

DE

._----

PORTELLA

seguinte

!"RT~ - O Legls!al!vo, o E)(e~utlVo e o JudlClârlo
do ar; principais Orgri'os da eoberarna do povo e exercem, narmeotce e Independenta;

n9

Nos termos do §
do art. 23 do Regimento lnterno.da Comssão de
- (Resolução n'" 01/87 9'~')
ck Cev..dc-";(;.;,,' I
Dê-se ao ~ do art. 9'6( do.,e,m:epmJeto ao RehtC'M? ÇmW$iáde
~ a seguinte redação ../
•

~istemat1Zaoão

?~

I

.J?.,.,,\-d{>

;;;;~:'te~ ~~~O;i~~dd~~~didã~; :~oie~:n;3Àte ~;

mente, as funçlles fundamentais do Poder do Estado.

lJ!Il eras e :no exerc1c1o dos direitos políticos, pelo slSteina--aIStr~=
iãf1iiiSto, voto majoritário. õareto, secreto e prcpcrcrcnar , em cada Estado, Territorio e no DJ.Strito Federal. na fama que a
lel
estabelecer.
1

:JJSTIflCACÃO

S }9 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
No lugar de "poderes fundamentais do Estado", coo!!!.
deramos mais adequada a expreeeãc "as funções fundamentais do
Poder do Estado",

§ 2° - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 3° - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

reforçando, assim, as opmlnes mais modernas sobre 8 unICidade e a mdlvlslbllldade do
Poder do Estado e retomando 8 expressão funçlles do poder, devidamente utilizada por

Arlst6teles

JUSTIFICACAO
'&ENDA S!.lPRESSIVlI
DISPOSITIVOEMENDADO: ARTIGO

Deputados e a

, fi

ÇOHISSBD DE SISTEtlATIZ,CSD
nnotNlt"lUçb-'--

terno

da.

comissão

de

-,

MODIFICATIVA

xee termos do i

2~

do Art. 23 do Regimento InSistematização - {Resolução n'" 01/87

C.S.).

Reordene-se os arti90spe

forme:

I.fs"

ART.yART.

LJ'f
y-

para CompoSlçio dl\ Câma,.ra dos

Pt'l8

Pt.I~tU ...

aéreo. a platafor.m: sullcar.1m..

;::=====::.-.:===~

Itr

e qualquer tempo, por deliberaçio da
Bll!:lOr:l8 absoluta dos membros da câmara
dos Deputedos. med:lante representação pe-

(!J CONS'l'U'DIN'l'E

propõe-se reor6enamento sistetnat:lzador de ltatéria.
ordem, no AnteproJeto, está desart:lculada. Com p proposta, obedece-se e sequênC:lB lógica.

3f1ãior JOSE RICHA

n nrt.

~n,,;,,;n , t~..pr 11 ";P'1nlnte: I'C,1nrõ:n T

dirot.o, secreto e propardional,. el'l' clllla l:st:at'o. TcrrIt:i):rl0 (! no Di!!
'tribo I'cdornl, na forma que: n 1e1 r:m"tc."\oolp«::ar".
não "lO t'ot1p. prn!iAar " núna%'O ']r')~ r';llras~n
tantes elo POVo, wna VéZ que uQvcrno ser cr1atlll'i novan uniüat1cs !(!~
rat.1va~. Ingo, haveria, em conse:'lftência, rcl1uçno 1.10 nü":e:ro e1~
l!lcnt.ares el!l alguns' Estados, o que rpclunl1."\r1a en inúttl in'lUictaçnode dcputntJos. con,,"5m dei:tar o crit.érI0 norrmt.ivo lc'ln!. o núncro Cg
pa.rlamrmt,"lrCS, inclusivc c por conscqtlênc!n í!a aro1icnçno elos !)ar5 _

JUSTII'ICAçXO

COhfoxae nd1gido... O ~ di

)

ainando porém-o proce..o de produçio do conjunto.

.•

m-----------'I~lo/."'"'ItI~---

EMENDA ADITIVA

terno

c.s.).

da

,

Dê-se ao 3.t1Ci50 VII do
a seguinte redação'

~b~

Ar~o

Vii - assuntos relac).onados

cional. por :ltl1.c1ativa do PreS3.dente

~

A def1n1cio de controle t_ecnolõg1co nacional deverá,.
Ulp1. d1aCUBSio, .er objeto de lei ordinária.

,p§;J..

DISPOSITIVO E'HEHDADO : Art ~. inciso V

tigo:
"As guardas Munlcipais.l1 sere. reguladas por lei estadual
destil)am-se á vigilância do patri.Onl0 Munic1lJal. sob a supervi
-

~A

lP01599-5

.pÔ.

p:r;;m;iSSM

A emenda objetiva trazer ao texto UMa i.portante adequaçfio ,
eis Que todos os órgãos citados nos incisos I a IV do art.
contêm sua destinação , exceto as GUARDAS MUNICIPAIS.
U:z..
COIlO consta na atual redação I poderUo ditas forças tornarem
se"para lIil1tares·, se. controle rigldo de disciplina e' superviSDO
técnicB.

necessár18.

I

~

~

tófiW-w

tUl'Non"'u.b

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARllGO_J2S

v.s

ar

JU5'1'IF'ICACAo

_J

SISTE"AT;·;;Ç~;"'···"M. .."...

",-

JUSTIFICATIVA

.~..-----~ r.rpM'D'B'''''~

G s t t t u l n t e EXPeDITO JUNIOR

são das Pol.!cia$ Militares..

8

Trata-Be de ,.adaptaçio redacional
por força do teor d~ capu1:. do Art. ~Âb3

Este. aio alguns Ue:;lplos. que deaoJUltrlUD & dificuldade
o
até .esJ:110 a 1mpossibiUda4e de ae definir ecmpleta e lDIlqu1yocaaente1
o que aeja controle tllcnolõgico nacIonal.

Inclua-se no CapItulo V - DA SEGURANCA POBLICA,o seguinte arAtlt~projeto

segure.nça nada RepÚblica';
COIn

j

aesmo produto \BI.a _presa pode .hão dQm1na.r coapleta
mente a tecnologia de processo de Prot1uçio de todas as .uu partes ,d
Em tmI

,

Nos termos do § 2' Cio Art. 23 do Regimento In"
Comissão de S:lstematização - (Resolução n D 01/87

EllI tmI aesmo -*or de atuaç.io, UIU detllralnac1a empresa
pod
completamente .. teCholõ9!_ de um dos prcXIutoa que fabrica
dominar completlUllente a tecnologia de outros.

d~ar

I . J1ag

--,

MODIFICATIVA

.aJ:gem ..aat. d1verau inter

pretaçôe:s.

'UdlUO/ulIl •• 1ot aw t , lIln 1o

EMENDA

1f03Q}

.10 art.1.go m;~
b) O parigrafo iin1co 40 artigo 4G23"1

l!J COMlssn(J. DE SISTEMATlZAÇAO

unotlln''''''oçl,,

3OBN:~

SUPRIMAH-Sl!: DO AN'l'EPROJB'1'Oa

• -A Cnnara üoa Deputados cOfJpoo-:;e ('a J::'lhorauohtatl'tos 'lIn PoVo, 'c~cl _
tos ll10ntrc ciunUão'i ma10ras .1A '~-o1 to nn03 c n" ~:!P:tçlcirt ela.. tUreitos polIticos, pelo Ristrunn (l1strital mistn-, votn 1"~i()r1t:5::'io,

qrafos do art:i.'Jo I)ra emendado.

m-

lnglos. dentre u.r..-..::.

EKENDA SOPBESSIVA

parI;

:~A '1I'OJ591.0·

UNA'lO

DlSPOSlTZVD ~ADO • AIl'J'lCO

~ "t.ow.~{ot~

CUJB

OClJpad2:!Z ll'e=lo~

ti C)!IISSlo DE SISTEMA';;;~;;;:b/'''C''''~

~e:Jo

~'«J cit> ""J.'i'5'

:1:~~g~ :r~=~d~:;'J.~=: c:-~:a~

tere-as

.EMErIDA lP01598-7

.!Xt'

EupriJ'lir ,lo ,nrt. ; ; n lncn,.i\r. ";' 10,1'" nt;
rjuntrocnntos a nlt"'ntn c ncto:!lo.

§ 2' - O defensor do :Povo poderá ser destituído.

~

u ...'-.,I1IUC1.

,DIt.:!'Of>ITI-VO ErU:UDl\OO - 1\rt•

aOST'IP'ICAClo

&r OO\L::;~~e~~, s:u:n=i~, c:v:~~e~~m ev;i:O~:l.:::~~ee:~:~:7

patr.iJnon12.1s da Ul'llão, os recursos minerais do subsolo•

~~~2~~:~~7r;:;;~=~~~:

,.le/._'a1I

E1Ill1UlA StJ1'''''S.IVA

5 3· - ( § 3· do Art.;à
•
IIN.<. ~~

COI'IIO bens

lIleguinte

(ceput, inalterado)

r

nada no k-t.

Além da desnecessárie repetição da atribuição desta pro;>-!.e-jadt
oulross1lt, ccec acerto ca eaenoa cee prol':)S1.a, que i:.!os:!.1t

COJtISS:'tO DE SISTT.fU\'l'Ír,J\rJl"o

~f

JUSTIFICAÇÃO

e Un:oão, reeseãte-se ,

....- - - ' - - -

pular que lei regulará.

,,'

1. expressão, no fma:;' de ArliEo~, "e pertence::< ê Ur.if.~"

ção do a\GC!l\to da população ou de una futura e possível -reâavasãc territorial.
sem que haja necessidade de ::edUZlTos atuaas quantitativos 1llÍJl:uros (8) e mãxi!tO por Estado, ou por TerrltoJ'J.o (4).
A elevação da idade tnínuna de 18 para 21 anos. cano r~sito para
o-cJ.dadâo camhdaUT-se Ir Deputado. Jusnf.1ca-se pela FÓ1»"ja Televãnc.1a da função! que só devena ser assl1nlda por ~ssoas ~ plena malor!dade. a qual \ô
é
.cbnda. segundo-os ccsteees e DSpadroes legals do nosso peas , aos 21 anos.

(caput, inalterado)

f I" - ( § 2"1 do Art. 151)

'3tl6
~

--Suprim.; «se do antepro.ieto.

487 é o niinero atual de representantes do t>OY:0. elevando-se
para
Soo esse pantltativo dá-se logo una pequena margem de acresc:mX> pera, chegandose a lIIl raeerc redondo e máxllno. poder-se faz.er os reajustes necessãracs em fun-

... ld_tu."..J../ ....'""ulo

EMENI)~

~da~
~e~~ =~t;~~~ mãxlloo

Inclua-se no Art • • do anteprojeto,

D

se-

guinte Inciso n.
n) Rodovias vlcina1s de acesso às sedes de Ir.!;!
nic.ípJos.

-f

JUSllFlCAT!VA

I

JUSTIFICATIVA

inconcebível que num país, caminhando a lar
90S passos para sua suprema oeeccret raeçao, deixem a juventude co;
acedes ce 16 anos fora do processo de escolha de seus lideres m~io-I
res ,
É

o anteprojeto carece desse dispositivo.
o
qual sem ele não há como o agricultor escoar sua produção até o ce.!!.
tro armazenador.

~A
lPQ1~:. "''";---''-:~-----'I_ L u _ '
Constituinte EXPEDITO JUNIOR

""'-P"H"D':---=-:

[1

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO
O

"l

Art.~

guinte r-edação.
lUl0f'~UI"U~10'

EMENDA ADITIVA
DlSPOSlilVD Et-IENDADO: Art.

ffi,
do anteprojeto. peasa a ter e

JiJ -

Art
O dever do Estado COll' o ensino pôbl1co, baseado nos princípios da democracia I da llberdad~ de expreS
"são , da soberania nacional e do respeito aos direit~s huma~os efe:
t í.var-ee-é mediante a garantia de:

~

,-32.D
;zo

Inclua-se no Art. <i1tB do- Anteprojeto, o seguinte Par!

JUSTIFICATIVA

grafo I1oico:
lnclu~ ..se

Pariígrofo IJnléo - As pessoas jurídicos estrangeiros I
não poderão possuir terras no paIs cujo somatório, ainda que por In
terposta pessoa, seja superior a três CO}) módulos regionais
d;
exploração agrícola_

:II~

•

no Art 3i'6 do anteprojeto, o segui.:!.

I

te parágrafo único
Parágrafo ürucc • - Todo o imóvJ~3 rl{rsl
Que
não cumpra a sua obrigação social nos termos do Art 3~6 e seus inc,!
aos , fica sujeito ~ ces.epr cpr eçãc por- Interesse social para
f'ans
de r-erorrva a~rárJa,...í'ií?'Qlante~'indenJ.zação

Esta nova redação tem por finalidade

~

e ltIelhQ! t.>plidtaI c ens:lfI,o lje agers ett. ciante no

ampliar

pais.

I

í

JUSTItICATIVA

JUSTIfICATIVA

A opinião púbHca na cio na] jamais aceitará que
a n0.l'a cons~jtJJj.ção não enfrente, com realismo, este orctneea , cansa
grando prIncipias e normas que sejam implementadas concretamente -

fJilENDA lPOl601-1

(D

....'

I

Constituinte EXPE.Dl1Q JU~~~R:"~·~·----~:-'---"J

l"?

cosrssno DE

=t.JILLJ

l(o'i

_

Art.~

Inclua-se no

EMENDA MDDlflCAllVA

cr=;.:.~a~~

I Pâ/'m'

SISTE~;~'~;~~;;~"'"''''''''

EM~NDA ADl1IVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~

~./'~?

. ~

IU10,.~n".u~õo

DISPOSITIVO EMENDADO

FJI1EI'IDA lPOl6lJ9:6 '

l!J

I rr;~;~~

" ......m.".l./....."...

C-f~O DE SISTEMATIZACM

".,.

I

-,

Constituin;c EXPEDITO JUNIOR

~

A osesente emenda tere por ob je t avo ,
deixar
claro os' aecvef s ruraas sujeit.os à desaprop~lação por não estar cu~
prindo seu verdadeiro papel

zrr

te põrágrafo único;

do anteprojeto, o segui,!l

ARTIGO CJ?a, PARAcRAfO E INCISOS
~

;30-

" .....H ......" ....." ...

Parágrafo únicD - A Uniâo concederá incenU ...
,\tos fiscãis a 'municípios nos Quais existam grandes áreas de peeser-,
veçãc ambiental

~1,.nSS1\O OE SlSTEMAllZAÇr.o

ARTIGO 325. O uso do im6vel rural, cor-respcnde uma obrig.9 ç[io social.
Parágrafo único - A obrigação é cumprida quan
do simultâneamente, a propefedecea) é racionalmente eprcveãt adej
b) conserva os recursos naturals e preserva o
meio ambientei
c) observa as disposições legais que regulêlf
as relações de trabalho e produções,
não
motivando conflitos pela posse ou dOl'dnio
da terraj
d) não exceda a área m~xill'la previsto como limite regional.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO Cfi!41'H~
Suprima-se
Pan~grafo

do

JUSTIfICATIVA
/to destinar o Governo federal de pequenas vez
bes , através de leis Ordinárias definindo os incentivos
pre\l:.to;
no presente Parágrilfo Único, estará 'audJiando o Municipl0 a preser
var- o meio amtuente,
-

anteprojeto.

único.

JUSnrICATIVA
-;l~
O paragrafo único da forma como foi
colocado
em seu A1t~! ~7 do anteprojeto, somente é just1fjc~do a sua adicão
no Art ~, entendo Que en seu bojo fundamenta-se o ccs-prcmâaec de
ens f nc como dever do ãs taco

JUSllrICATIVA

'-f.MfNDA lP0161().O

l"?

A cláusula deve ser" uma constante no contexto

consUtvcional. Para não haver dúvidas futuras, nem injustiças. Reforma Agrária para quem tem tudo, não significa nada, mais
para
quem ntlo tem nada ela ê ude
A s urar a terra para quem nela queira trabalhar, não é apenas um ato ou' efeito de reparar. Uma
preterição
!"olst6riC'E! muI t.!ssccula~ mas talf'bé'l'l uma decã sãc polltica que et e-me
ês reívindicaç5es, às carências do presente e prevenir as nece.ssid.!
des do futuro. Foi o trabalho árduo e sacrificado de homens e mulh!:,
res , que tiveram a coragelll e a ousad1a, trabalhando de sol a
sol,
batalhando 8 terra, que permitiram aos brasileiros conquistar
a
'lrlaior parte deste continente. Esta presente emenda deseja também e,!
t abeãecer o congelamento das áreas das atuais propriedades rurais,
que respondem à sua obrigaçlio social.

p.rcrrnISSAo DE

SISTE~~;~;~çÁ~;/M:""rI~;
rU1I/'I/""".~h

DlSPOSliIYO EMENDftDO; ARTIGOta:03.1'f

Inclua-se no
".,.

IUIO/>VJ"flU;ie.,--

• te parágrafo:

_

zl

do anteproj.eto, o segu1!!:

-JUSTIFICATlVA
Com este parágrafo, deseja-se realmente pro, -por 8 e>.ti'lçllo ca grãnc~e prcnr Iedeoe latifundiaris ao lítE:~mo
,tell"po
• assegurar, explicitamente, a propriedade dos médlos e pequenos prb- I
pr Iet.ãr rcs
lo u~a eme~da Que visa l1m.Etar a ' propr Iecade
rural, daqui para frente, a defi.nição fundiária dos lilllites mádmos
permitidos para os im6veis Jurais
~

Ir

A- presente enenca reitera nosso ponto de \.:.§.
ta, segundo'o Qual deVI! haver diferenciação, pois eis que hoje a R!,.
gUio Amazônica I- representa o único espaço com que conta o País para
abrigar seus. excedentes populacionais, traz.endo sérios problemas p.!
ra os governos estaduais, isto ser- contar que a geç.í ão ,cl'lü:ô"l!ca ...!
presenta aproximadamente 2/3 (dois terços) do TerritóriOo Nac ronaf

A letra "8" do Inciso I no ArLgJJ do ant.eprojeto, passa a ter a seguinte redação.

Art.~

Ptiragrafo •• - O tamanho máximo de uma propriedade rural é de 100 m6dulbs rf:gionais de' e"Plora~ão
8fIÍcola,
r.i cancc o excedente sujeito a desapropriação por Int.erease
so::iaj
para fins de reforllla agrária.

JUSTIfICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
Ü"
DISPOSITIVO EMEMDADO. ARTIGO 1l. LETRA "a" DO INCISO 1

ffi~~""~

J ~ill

EMENDA ADITIVA

Art.m •••.•.....••.•.••••
c) C'inco por cento para aplicação nae regiõ~s
Norte e Nordeste, atraves de suas instHuiçeies oficiais de fO"lentc;

'11"f""lllf"J~1t

"'P

Conotituinte EXPEDITO J"NIO'-.- - - - , . . - , , . . - - - - - , ,

I

I

r

J

h) _' São obrigatórios o alistamento e o voto
dos maiores de 16 anos, salvo para os analfabetos, os maiores de 70

anos e os deficientes fisicos.
JUSTIFICATIVA
Busca-se cem esta emenda assegurar aos
jovens maiores de 16 anos cemccr-et fcenent e exercer em sua plenituoe o
direito de votar, bem como d~ ser votado para o cargo de Vereador.

I

= - - - - - - - - - -.....,""".....,-----------,
EME:NDA ADITIVA
li;
DISPOSITlVO EMENDADO: ARTlGO W, INCISO

:m

Inclua-se no Art,Ga9 do anteprojeto,

=

tJ

COHISS~O

2}

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~i LETRA "8 11

.

A letra "8" do Inciso II no Art.,
projeto, passa a ter a seguinte redaç~o:

ól-

~

do

b) _. Sfto 1nelegIveis, os inalistáveis e os menores de dezesseis anos.

A eMend~ se justHita pela necessidade c= se
definir ,e
o direito àqueles que, por dgum motivoln1!l0
rem frequentar uma sala de aula durante o correr de sua infêncla.

rec~nhecer

do IIiKIIfroJeto de constituiçllo/terá a seguinte

r.

red.!

~•••• -.-:.- •• ,- •• ~ ••••••••••••••••••: •••• - •••••••••
--_._-- :
__
_
_
_.-._
.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

ante-

~~:)

LeJ. complementar organizará a Defensoria Públiea
• da··Unlão, do Distrito F'ederal, e dos Territ6rios
e
estabelecerá normas gerais para a organização da üe
fensoria Pública dos Estados, observando os
prlner
pios ~stabelecidos, nesta ConstituIção, para estrut;;
raç~o do Ministério Ptíblico.
-

Inciso
- Acesso ao ensino de ,_" Gra~, pLÍ~l!
co e gratuito, será também garantido aos jovens e adultos que
na
idade propria a ele não tiveram- acesse.

INCISO 11

TtIll/Mf.nc.o;JI

§ 2'1

-,

t
100
!

,.

Art.

c segui!!,

OC SISTC"ATIZACAO
lC~10r'~ITlrle.;lo

EHENDA

~p JfiN#!'f#.
Çllo.

te inciso

,~C" •• ..,'c~~'UlolluJCOI/IUl:~

,

O parágrafo 2" (segundo) do Art_ ~, Título VJ# eapíMo V~

~

I

A 'redação aqui oferecid:e permi te o melhor esclareci
menta dos princ!plos já lnstitu!dos em outros dispositivos, para ;
efetiva estruturaçillo da Defensoria Pública, elll hauania coa o de:s.ejo do presente anteprojeto de COnst1tl,Jlçlo.
-

~-EMENDA

(!J

1P01612-6 . •~o _ _- - ' -

~

rtONSTITUHHE CID CARVALHO
.~~""IUlI/C~W'SI1o"Ulco

tJ

~

.... do

COMlSSAD DE SISTEM)UIZACfI.Q

Passa o Art.

l'l'l
~

~-

"Art.

. § .TIl; -

(I

rç;'~;;;J

.!eZ10"Ullrrll:.çi.

~_"-

:~EMEI'IDA

f!3~~;':J.

,tJ

....

fC';:~;]

"--

depois
tor ".

tÇ7~~

,L..A.lCl/co.... dol.ncc...ulo

COMISS}lD DE SISTEi-lATlZAÇ}lO

,.,,-_~

'I.U/'lf'!,n';.,çio

-:-

"ee

Incluir no inciso I do artigo
palavra " Presidente ", as expressões "ou

Os serviços notariais e registrais são exer
cãdcs em caráter privado. por delegação
e
flscallzBgão do Poder público.

Art • •

m

dit~'

JUSTIF'ICACAD

Dê-se ao parágrafo l Q (primeiro) elo Art. ~ Titulo y. do C,!
p!tulo g, do judiciário, do Mt~projeto de constituição a seguinte
redªçUo:
~,

a ter a seguinte redação:

112-; .

--.

~75

"

A ãntençãc é Que passam os
Deputo!
dos e senadores, ocupar também outras funções de direção nas
Empresas.

..

Lei Complementar regulará suas atividades ,
discipllnerá a responsabilidade civil e cri
mine! dos notários. registradores e
aeus

§ 1Q _. Ao t1efensor Público são asseguradas as mesmas
gata.!!.
tias, d;reitos, vencimentos, vantagens e prerrogativas
conferidas
por esfa - ConstituIção, aos membrDs do Mi1'l1stério Públ1co e impostas
as m~smas vedações atinentes aos membros daquela instituição.

prepostos, por erros ou excessos cometidos.
e definhá a fiscalização de seus atQ..s."
§ 2 SZ

lP01616-9' _ , - - - - - - - - ,

C"''CONSTITUINTE CID CARVALHO

O ingresso na atividade notarial e
1'e915
traI dependerá, obngatot'iamente. de tumeut:
50 público de provas e títulos.
-

-

_.~

COMISSnO SOE' SISTf~~ATIZAÇnO
=------------Te::u/lUsn'OCIÇão,

JUSTIFICATIVA

_

.A. A. emenda•.objetiva esclarecer criteriosamente a intênção do

··dispositivo, ap~rfeiço.ando_o Jexfcamente ,

Lei Federal dispcrã sobre o valor dos emol~
mentos relativos aos atos praticados pelos
semços notariais e registrais.

§ :3" -

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

•

.. Emenda ao AMkprojeto da Comissll;o
de Sistemat1zaçlIo. '

JUSTIFICATIVA

A presente proposiç~o tem por objetivo principal tornar mais
siL'llPlificad[) e coerente o "caput" do artigo e seu parágrafo primeiro.
Com erej.to, o que é racional e muito mais lógico, é que o Po
d~blico que conceder a delegação da função, deve ser o mesmo da
fiscalizaçã[), a fim de ev!tar futuras complicações quando da elabor,!
ção da Lei Complementar prevista, além de tornar mais t.écru.cc o tra
balho da .ccnst Ltumt e , pr1~ipalmente sob ~ ponto de vista juridiCO:-

EMENDA 1POI617·7·

I:J fÕNSTITUINTE
=-

t" COMIS5AO

~_ _--,

.....,

(!II!O'NSTITUINTE CID CARVALHO

pr;~;~'~

'IllU/MflflCa;10'

Art.~ r: •••••••••••.••••••.••••••.•••••••••••••••••.•••••

JUSTIFICATIVA
manter o seu Poder Judiciário e orgãos de estruturação da
Justiça
Que lhe são afetos.
A redação do Anteprojeto estabelece a ccmpetêncaa ea União
para organizar os Orgãos acima mencionados, no Distrito Federal
Terr1t6r~os. mas não fixa competência para organiza-los no
âmbito
Federal, isto é. junto à Justiça Federal. A presente emenda, J:lorta.!l
to, objetiva sanar a omissão neneionada.·

.

r - Organização do Judiciário, do Ministério Púhlico e
da Defensoria Pública, a carreira e a garantia
seus membros.

de

g.

tJ

_

'uno/""n'lCaçle

f1.C_/CfI... 'do/••C O . , U b _ - - -_ _- - - ,

COHISSAD DE SISTEHATtZACAQ

~~~;-

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

rrtRi~7/(j7
_

ao II#projeto da

Exclua-se

tçj~~7/G7
,rr

Comlsst!:o

?

"í
§

lJ!l do artigo :51'".

n:n8/"'""'lClÇão

JUSTIFICACAO

Eme,:,da ao f,#.fprojeto da
de Sistematizaçllo.

7ÊMEI'IDA 11'01614-2"1 . _ , - - - - - - - - - - ,
pr,:~~';;:=-J
(l étiliSTITUINTE CIO CARVALHO
' ..

COMISS1l:0 DE SISTr ~::.OT,-,I",Z",ACt!:~"'O

~.enda
EMENDA lP01618-5

A presente proposta objetiva compatibilizar o texto do pr.Q.
cesso legislabvo com os demais órgãos estruturais da Justiça
OH
nistér.io Público e Defensoria Pública). Vale, ainda, pela compatibl
. l1zação do que já se encontra nos Artigos
inciso XIn e Art. 2Q9J..
f 2Q do tf#~pro~eto de Constituição.
:J}j

ct

rr~;~~

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

de Sistelllatizaç§o.

JUSTInCATIVA

~~

Ministério
Distrit.o

E:: -necessário prever a competência da União para organizar e

.

§ lO

tJ

As disposições, referem-se
óbvio, senda desnecessária a sua form.ulação no texto con1tituciona1. A exigência de aprovação de plano trienal e .!
nual, propiciará garantia da boa aplicação dos
recursos
públicos.

....

'J.J,

I

Ao inciso xm, do Art. ll:V'; Capitulo II da União, do frl!prE.
Constituição, dar-se-áFl seguinte redaç'ão:
~

Público e a Oefensoria Pública da União, do
Federal e dos Territórios.

Dê-se ao Art.
§ 1" (primeiro), inciso I, Seção VIII, do
Processo Legislativo de" fPFFprojeto de Constituição, a
5e~alRte
copsUtlJiOãe, a seguinte redaç~o:
Art.

ee

XIII- .Organizar e manter o Poder Judiciário, o

l?t
J7e

.

5?/;07J

DE SISTEMATIZAeJlO

3UST 1 F 1 C~

[Çi'~;;;:J
=_L

. . ,.s-iu"""w.vnNtJ••.to
nno;q, lCIClo

jeto

EMENDA lP01613-4

Exclua-se do 1/lfàprojetos o § 112
e seus incisos I e II do arUgo ~, renumerando-se os d!,
mais parágrafos.
~

tr}~~;:J

CIO CARVALHO

Comlsdo

Exclua-se do § 2Rv'do art.1go

IilY2!A~;;J

. A representação judicial e especial
mente a conSultorIa jurídica dos Estados, não podem ser pr!
vativas dos seus Prccuraccees , pois Isso afastaria o concuE.
se de grandes juristas na defesa de interesses dos Estados.

961a

W

expressão " ou mais de sessenta ••

fD/fI/Snl'lCA;I.-----------,

'J..~(

üê-ee

80

ceput do Art. 2a'1, ti tulo VI

~

Cap! tulo VI,

~

3USTIFICAC~O

oC'"tártu, do +flHprojeto de Constituição, a seguinte recaçãcs
~

•
Pública

institu!da a Defensoria
pera a Defesa,
instâncias, dos Juridicamente nece~
,
contra pessoas fisicas e jurídica-de Direito
p.!1
b1ico Ou privado.

•
A l1lR_l taç:lo do~úmero de
Oeput!!,
.ees , prejudica a proporcionalidade da.s béncadee.Federafs ,

em todas as

sf tedcs , com etueção Judicial ou extrajudicial

t:

A suprecitada redeção vem esclarecer lI'elhor o que jti eldste
na redação original, tornando mais explíc,ito o campo de atuação
da
Defenspria Pública e evitando margem de dúvida quanto ao
exercício
J pleh~ das J:lostulações Que exercerá.

~EMENDA lP01615·1 I
CON;TlTUINT-E CID ~ARVA~HQ'~

l!J

r.r

'-

r;r

r;r

COMIss1I:o DE: SISTEMATIZAClto
,.no"'um'ICIC'to

tçj~;~

Emenda ao ~n#projeto da
de Sistemat1zaçtlo.

_

\\ lj...
Inc~uir no !.inal do Inciso I
tigo ~ depois da palavra federaIs, as expressões
taduals ".

=-------...,,_'='-'lnO/.IUlf"lCICh-S"~r--_-------,

n

do .a,!.
e e.!

âmbito da

Art •

.g:

r:

CONSTITUrNTE ALARrco

O)

!:Eiõ;iã!]

q objetivo é .estender a permissão
também, para a ocupação de cargo, de Presidente de Empresas
Estaduais.

- ·Organ1.zação JUdiciária, do Ministério Público ao
~
Defensoria PúbliCa da União, do Distrito Fed~ral e
dos Territórios, bem como, a organ1.zação adm1.nistr~
va dos 'lerritérios.

EMENDA 11'01620-7 I

Es'tando prev;f.sta a orga.nização do M;f.n1st.ér10

do

Distrito Federal e dos Territórios, harmonicamente, .faz-se ne::essãria s' inclusão da Defensoria PÚblica, tendo em vista- a compatibilização dos textos no processo legislativo.
~

r.-----m..
(!l

Públ;f.co

necessário, ainda, estabelecer a competência da União p.!
ra. organi:z:ar os orgãos acima mencionados, também no âmbito Eederal.

>~'\

~dO

.

JOST:IF'ICAT'IVA

AR'1-8-----~ r;;;"~-:=J
:In./~"'eayb----_-_-_-_~

3USTIFICACAo

l I : : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~-

Pela natureza dó matêria, a mesma deve ser tratad'a no·
ordinãria e não constar do texto constitucional

1esgila~ção

[EMErmA 11'01624-0

Ao inciso !!!, Letra O, do A.rt• .j;Y, Capítulo n/da União,
dar-se-â a seguinte redatrão:

7'-"1'111

~

JUSTlFlCACM

Comissão

pr~;;~:=J

(Çi"~;zã7J

Suprima-se o artfgo ~ e seu parágrafo uni co do
projeto de Constituição da Comissão de Sfstematizaçio.

EC;:~~

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL
PLld_/CO..IS.lo/.... CIll<l'ÚG

....

'II'./IU1'"ICA~h

.{d

EMENDA lP01619·3·

JUSTIfICATIVA

~

Art.

1-'1'
7» -

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

COMISSnO DE SISTEMATIZACnO

..-

~~;~;

~;~

,m"'"~'._---

'Emenda ao ifo!Fprojeto da
de slstematizaçIlO.: ..

Coeisslo

Dê-se a seguinte redação ao parigrafo único do arti90
frKeprojeto de Constltuição da Comissão de Sistematização:

Parágrafo Unico. As dl$ponibilidades de caixa' da irniio
e das entidades sob seu controle serão depositadas em uma única
instituição financeirl:l Oficial fedenl. As dos Estados. do Distrito Federal e dos Hünicípios. bem COIJlO dos õrgãos. entidades e empresas por eles controladas. em institu1ções financeiras oficiais.

,)USiIFICAÇ~D

... União dispõe de 1n~tituições fÚllmceiras: para a execuçio da politicl:l econômica do Governo. Como forma de maximuar B
utilização do~ recursos públicos
de fundamental importãncia que
tais recursos. gerBdos e geridos. pOr orJanizações do governo. se"

e

jam depositados nas instituições financeiras da Uniãô, de maneira
a formar ~m vol'llme maior de recurs os duponíveis para aplicações
priorf tãrias. que induze.m o cesenvej vimento econõmi co e social,
criando empregos e eepreendrmentcs produtivos.

-I

JUSTIFICAÇAO

nnll"""lltlCl41Io

E uma medida que, antes de tudo. permite melhor e QlalS
rllei onal ut11 i zação dos recursos pübli CO$ em prol da 50C1 edade ~

,E'MEI'IDA 11'01625-8

..,

Adite-se ,3 segui nte expressão -bem 1~~o de seguridade
social e de previdência- ao inciso XV do artigo 9:tr do f/,ftlprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematizàção.

I

fl
a.Bo...

permitiri melhor controle e administração. por parte do poder:
piiblico. permltindo a obtenção de resultados mais favorãveis
. em termos de retorno econõlllico-sClcial~

f'JlefÓA 1rol635-5
CONSTTTIITNTE' SI APIC~":QTR

JUSTIFICACM

PJ.

Peh. importância da seguridade social e da previdência
na eccncm a br-ast l e t r-a e J1a vr de de cada çidadão, em particular, o
Congresso Naci cna'l não poderão em nenhena oportunidade. deixar de
acompanhar e fiscalizar as atividades rehtl'vas·a esses ~etores.

Suprima"'se~o inciso VIU do 'artigo 2J« ~o ~(&f,fprojeto
de Constituição da Comissio de Sistemati;ação.

A IPlicação- de tais recursos atraves do Banco do
Brasil S.A~e demais instituições financeiras oficiais federilis

(:J CO~lJSS1\O

DE

SISTEH~T~~:çiô·h/'~t'.'UII
.~S-

,tttIlA'l,,"ou,h

Dê-se a seguinte redação ao artigo -f:9fJ".. do A1tteprojeto de Constij;!:dsio. da Comissio de Sistematização:

JUSTlFlCAÇ~O

.... Un'1ão não se responsabilizá por depôsUO-s e I'plka.
ções nas instiuições financeiras. salvo se real1zado$·
nas instituições controladas pe.la prõpria União.

JO-I?

O artigo j3.J6 do referido tf,,#eprojeto jã prevê a es tru...
turação do Sistema Finaceiro Nacional. que deverã compatibilizar
as funções de todas as instituições financeiras. inclusive as oficiais de credito da UnUo~

"EMEflDA 11'01626-6

\!l

CQNSTITU"NTE' Al...flR!t:'O AO!B-

_JUSTIFICAÇM

1-\(;9

('l;:~~"':J

CONSTITUINTE ALARICO A8I8

Dê-se a seguinte redação ao arti go A14 do M~projeto
de Constituição da Comissão de Siste.lllatiução:

~'Dliã7"J..
'U1l/~"touch

"G)

.

Art. ,41JÁ -üs recuracs financeiros relativos a programas e projetos de carãter regional de responsabi1idade dá União
e das entidades sob seu controle. serão depositados
em institulções financenas oficiais fêderais de ·credito e po~ elas llPl1 eeecs,

::;)..

Acrescente-se parãgrafo ao artigo ~ do f~tfPro5eto de tonsti....
tuiçio da Comissão de Sistematização. com a seguinte redação:
parágrafo
- As empresas e entidades dire~ ou indiretamente
controladas pela União recolherão, obrigatoriamente, tcdus cs seus tributos nas in,!
tituições financeiras oficiais federais.

JUSTlFIÇAÇ~O

JUSTIFICAÇ~O

A centralização da arrecadação de trfbutos federais nas insti..
tLlições financeiras ofici~ federais penllltirã melhor controle e admlnistraçâo dos
recursos publicos. prop}tia.ndo. a.ssim. a otl'llnução do 11u1(0 de cai:ta da União.

o tratamento a ser dispensado às institulções finlo.lceiras ertetats feder-ats não pode. nem deve ser discnmlnatõrlo.
A redação ora proposta enseda dar condições ao Gover...
no Federal de dispor de maior flexibil,dade na alocação dos recursos destinados a programas. e pro3etos de desenvc Ivtmentc regional.
isto porque são raras as instltuições que dispõem de dependências
em todos os pontos do territõrfo~

EMEI'IDA 11'01632·1

t:

'f.. Acrescente-se a seguinte expressão "de previ.dênciano incis~}J:'Ff do a.rtigo ~ do Áb"eprojeto de Constituição da
COlaissâo de Sistemeti zação.

;QNSPTlJINIE flI ARlÇQ

~

De-se

o setor de previdenchs ê de fundamental importineiJ.
na vida ecoflõmica e social do País. devendo. pois, ficar sujeito
ã fiscalização da União.

li

fl

,ld./IIIOC ••

Com es ea emenda dispõe-se que a União não deve conti·>
nuar- U$sumindo a responsabilidade pe10 ativo e passivo de institUlçao bancãria ou financena privada insolvente e, menos ainda.
pelos danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros.
•
Ademais, as instituições financeiras federais oficiais
são garantidas pelo Governo Federal, não cabendo, ..portanto. sua
participação no referido fundo.

filb
'

§ 59

-

1Á(J

.

do

,

••••
A contribuição do empregador para o Fundo de Garantia
do Seguro Desemprego serã proporc1onal ao índiçe de
rotatividade de »re-se-ees-e na empresa.

A sociedade deve dispor de instrumentos que iniba.
a pratica da rotatividade da mão-de-obra.
O texto inserido no ##projeto t neentava a disJ1ensa
em massa dos trabalhadores pois sã terão a contrlbuição ac res ct da
de adicional quando o número de empregados dt spens ados superar os
fndfces medios de rotatividade do setor. Ora. quanto maior for a
dispensa de trabalhadores maior será o ~tndi.ce med'\o do setor. Portinto o instrumento que se quer inibidor..e na verdade estimulador.
Por isso a nossa emenda no sentido de se dar nova redação aO § 59

1JZ;

f=l
,

CONSTITUINTE ALARICO A818

CO~lIss1io DE SISTEI1·~~~-;;ç;~'lIllIOr...'uto

CUNSTlTU!UTE

-1
('<'li!!~

'11Il1I........oc..'Ti..
-----~'-\
-;l-.
J.
Suprima-se a palavra IIP.agador- do artigo,i;f!JT' do

,,: p~oJeto de Cons.tltul~ão da Comissão de Sl~.tem.tiz.ção.

:.

VI,""

A no..,,,, redr.çie- visa proporcionar maior
para a execução finaA.ce.i.ra do orçamento 4a União.

.

Da-se a seguinte redação 10 artigo ~ d~ .t.nte·proSeto
de ConsUtu1çiõ:' ..
•
.

JUSTlF!CAÇ~O

f1.e.xibilip'&d~

-ArttM'3 .....cab~ri às instituiçqes financeiras Ofichit~~derai$;
assumir as funções a 9ue se refere o art. ~ d~sta'
Constituiçi'o. ·nas condlções e prazos fixados em Lei
cOlIlp1emM,t a r . .

/IR'

'-_--,

JUSTlF!CAÇ~O

COMlssM DE SISTEHATIZAÇM
tl:ln/A'l,"oc.,h

",t5:J:1"f

3-2-P

D artigo"J'3b. do referido anteprojeto em seu incho lU
já prevê que Lei po Sistema Financeiro Nacional dispor,â sobre a

E;~~";-

AU~R!Ç9~~"B
.Utlrt<t/ct.. nlo/lllOu .....1f

JUSTlFIÇAÇ~O

(Ifõ'2ir;7/ã7

~ 11'01629-1 '

ar.

Suprima-se o § 29 do artigo~" transformando-se O
seu parágrafo-lO élll parãgrafo ünfco. todos do 4'ftokproJeto. de Constf
,tuição da Comissão de Sistematiz.ç;o:
.-

órganizaç'ão. o funci oname·nto e às atri but ções do Banco Central do
Brasil .. Desta forma, entendemos que nio sobrevivell razões nem moetves para a manutenção deste. parigrafo _no texto ecns etecetener ,

~ 11'01633-9.

l:J

~USTIFlÇAÇ~O

do artigo

3~

JUSTlFICAÇ~O

....._ _..,

bê-se a seguinte redação ao § 59 do; tigo

~

A centralização da arrecadaçio de tributo; federais
nas instituições financeiras oficiais federais~permit1.Tã melht,l'I"
controle e administração dos recursos püblicos, propiciando, as
~im. a otimização do fluxo de caixa da União.

o1.i3

,Ule

~rojeto de_Constituição da Comissão de Sistematização:
~õ3-

JUSTIFICAÇM

Y .. A criaç'io de fundo mantido com recursos das insti
tuições financef.ras privadas, com o objetho de
proteger a economia popular e garantir depõsitos e
aplicações ate determinado valor ..

COMISsM DE SISTEMATIZACM

Art.

liA arrecadação de tributos federais seri efltuad. ~
pelas institu'ições financeiras oficiais federah.-

seguinte redação ao inciso V do artigo~do

CONSTITUTNTE ALARICO "819
,~td."/C••

p;~~;""""]

.s

f#!prOjeto de Constituição da Comi:ssão de Sistematizaçio:'

~ 11'01628-2_
r.T'

;;:~

~'1
Transformar o § único do artigo~ do ~·pro3~eto
de Constituiçã2 da Comissão de Sistematização e•
19 e cr1i.r o
§ 29 com a segul nte redação:

~~';illJ

JÚSTIFlCAÇ~O

I:J

jJ.,S'.

compatibl1"~r

A proposta visa
. com a nova redação
sugerida para o inciso VI do artigo ~"~ue exçlui a obrigatorfe
dade das ~nstituições financeiras federais oficiais pa.rticipare;.
do fundo para proteção da,economia popular e garan"tia de depõsitos
e aplicações ate determinado valor.

suprlma-.e a .xpressão 'públiC/"

do caput do artigo

do IPl!eprojeto de Constituição da Comi'ssão de ~i\tefDatitação.

JUSTlFlCAÇ~O

f
.. A apl1caçio dos reCursos de que trata este artigo SI"
ri efe~uada .travis do Banco 40 Brasfl 5.A. e de.afs
instituições ftnanc"tras o~t ctat., fed.r.t••

"
A proposta objetiva permitir ao Governo a possibil1dad
de. mediante lei complementar. utilizar. atem da Caixa E'cQnõmica
federal, as' demais instituições financeiras oficiais federais .na
opu,cionalhaçatl do Fundo Nacional de Seguridade $ochl. de acordo com conveniências futuras e peculiaridades regio;ais e sttorid
_ue venham a ocorrer. Visa, ainda. harlllonizar" O 't1"atamento dispu'"
Sido às instituições financeiras oficiais federais na aplicação
,",cursos" pubHcDS ~. progr•••s do 5ove,....

ã.

IX - •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
111 .
IV _ gratuidade do ensino público de IR e 2Q grau.s.JUS T 1 ~ I C A T I'VJ\
Existe uma verdadeira sindrome do ensino oficia.l gra tu1to de 3S1 grau.O ensino superior gratuito é uma utopIa , mormente levando-se em conta que é propagada em nome da justiça social, &
aqulnhoando 0$ ears carentes.
Na prática é' justamente o contrário.Aqueles que tem acesso às escolas superiores oficiais são justamente os de mrior
poder aquisItivo. marginalizando os mais carentes que não podem
pagar"escolas particulares. Assim, o propalado ensino gratuito leva a um resultado frontalmente contrário ao proposto, devido, ai!!,.
da. à impotência da Estado em aumentar as vagas.
Não se trata, aqui, de fazer a defesa a escola privada
mas o ,interesse dos men,:!s aquinhoados. Aqueles que defendem a gratuidade. impedem os pobres de terem acesso às universidades. O ensIno pago cria condiçlies de o Estado aumentar as vagas ensejando
o acesso de maior núero de Jovens às faculdades Que a nosso ver
constituI-se na verdadeira Justiça social, alt!:m de contribuir para sua roreaçãc , poIs para pagar -é preciso trabelhar.E o~ trábalho
dI9ni fica o homem.

Pl.f1fllllO/c_,.lo/.U1U.'u1t
COHISSAD DE SISTEMATlZAÇAD

~~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO %

, A letra "b" do Inciso I, do Art.igo.28";""doM -Aftteprojeto da ComissD.o de Sistemat12açfto. passa ter a seguinte redaçao:

*

.Art.. ~ _

t

obrigatório o al1stamen.to. e a vota fa-

3USTIFICATIVA

~ ~p~lnC!Plo elernenter de Direit~ que cabe ao cida dUo exercê-lo ou nãc , bem como da -oportunidade, quandO resolver
pelo seu exeecrcte,
Deste forma, o dispositivo é coercitivo. ferindo
principio amplamente ac~ito. A tradiçao constitucional brasileira
deve ser revista, para quê-ti Democracia seja realmente implantada
neste sars , para se tornar mais cabal.
Se eprov8CI8

(!J

CONSTITUINTE AGRIPINO

Artigo em tela deveria ser: "Silo deveres invIoláveis" e não dire.!,
tos invioláveis, como consta.

tJ

COHISSAO DE

ENENOA SUPRESSIVA

,\

DtSPOSlTIVO EMENDADO: ARTIGO

. EMENDA lPOl646-1
CONSTITUINTE AGRIPINO Ô7=O:-:LI=-V=E=IR:-:A-L-:I=-N::-A----......ltIOlt_.1I/....

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

"'r

~

c_..,to

prpFl':SP
~~'~/i;
_

'Un/Alt'''~o'

EMENDA ADITIVA
J
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO?
~

I~

A .Petra "bff do AT.:tigo ).?;do ,rf1fproJeto do Re.lator da Comiss:lo de Sisematizaçao, passa a ter a seguinte redaçl!o:
-Art. ~ - A al.lmentaç-llo, a saúde. o trabalho e
sua. remuneraçl::lio, a Iloradia. o saneamento básico, a Seguridade' seciOl, a trnasporte coletivo, a educeção "e' o lazer consubstancIam o
mínimo necessária ao pleno exercIc10 do direito à ~xistência digna
e garantI-lds é dever do Estado ..-

OLIVEIRA LIMA
JUSTI~ICATIVA

SITE~~~~~{t;I~""'UI"tllo

o lazer constitui -se num bem inalienável da condiçao
humana, como reparador do esforço e das energías despendidas nas
lides diárias.é: condicIonante de melhor finalidade de vida das pes
soas, sendo, por assim dizer, o antltrabalho.
DevI'do à importância r no mundo atual. do lazer. compete •
ao Estado prover. promover e estimul_alo para melhor equilíbrio de
vida das pessoas.

o § 51:!, do Inciso V, do Artigo..3O"'. do ~projeto
do RElator da Comiss§o de SistemaUzaçao, passa a ter a seguinte
redaç:to:'
"Art. 30 _ Os partidos terão acesso aos meios de
cemurüceçãc social, ecnreeee a lei, em espaços e tempos igua15,
quando for o ceso..-

_

TUTe~U."'OCIoti.

DE

nac10naLE ent.re essas está' a organizaçl!io administratl-

Cada Estado da F'ederaçâo tem suas características e p!.
c:uliartdades e será temerário estabelecer constitucionalmente os
E::t"tl:.é.dos; generalizados T raz:io pefa qual as Cartas Estaduais dev!.
Jl;a.o ctitar as orfentaça'es pctt'ói C'$"~~ caso.

.'

COHISSAO DE SISTEMATIZACAO
r.r

Q- tJfIt.c1a.de

xa cce Estados,.e, particularmente, a criaçl!io de municIpIos.

EMENDA lPOl643·6

obrlg11tor!edade do voto, o «caput" do

8

Nesse seõt.too , torna 1111S:ter devolver aos Estados a in!.

ltia..tba de gerir, autonomaMente. as matérias que contribuam para

CONSTITUINTE ACRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

a) e letre "h", do Item IV, do Artigo.i"8i
b)

.3USTIFICATIVA

\<-

Suprimam-se do A1tt'eproJeto:'

as letras "e" e "g", do Item

\~

A prática nos tem mostrtldo que existe flagrante I,!!
justiça na distrlbuiçao do tempo destinado 60S diversos partidos.
A proporcionalidade do tempo aos mesmos se afigura uma injustiça
que precisa ser corrigida.
A dIvulgaçao das idéias e programas exige" um esp!.
cc e tempo 19uais para todos os partidos, independente de siglas
ou de representação no Congresso eu de suas prcporções ,
AssIm agindo. rex-ee-é a justIça e a Democracl~
será exercfca mais cabalmente.

Y, do ArtIgo"..-l-a7

JUSTIFICATIVA

q

~) 1t l.egislaçfto teve incutir o senso de responsabilidade das partes.Se aos empregados cabe o direito de greve, eles
eeveesc arcar com a responsabilidade por esse ato. la empregador
~ que deve saber se determinado funcionário convém, ou não •• ecs
interesses da empresa. cabendo a ele dispensá-lo, ou nac e em
que situaçGes.1
1 ••

r.r

EMENDA lPOl644-4

(ti

l

CONSTITUINTE AGRIPINO DE' OLIVEIRA , IHA

13

ENENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO j:<

Supdmam-se do ~M6projeto:
l3
a) a palavra "estável" do item Ir do ,~rtlgo-±"'i",
b) a letra "d" do Item I, do Artigo.J...ir; e
c) os itens IX, X. XIII, XV. XVIII e XXVI!.

I

COMISSno DE

1'1

Suprima-se o Parâgrafo untcc, do Arti,go..4"', do
Anteprojeto, do Relator da Comissa o de Sistematizaçlio.
JUSTI~IC:ATIVA

A florma constitucional em tela prec1sa explicitar cada
caso de menores que poderiam estar enquadrados nela, uma vez que
existem casos diversificados de menores que poderiam nessa situ!.
çUo.
A v!Slfo tIda pelo legislador é bastante louvável, contudo, não 8 teve nos variados casos e sf tuações , pelo que deverse-ia tornar o dispositivo mais abrangente e tlpificar os casos
desses menores.

......•.. /co ....lio"... co.......
SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 3SS
;:g~

O Artigo ,.)a8"'"do-AR-t-eprojeto r de ReJ;elor da Comi,!
são de Slstemat1zaçDo...,.....passa a ter a seguin'te redação:

'38.~

"Art.. ~ - As empresas comerciais, industriais
e agr!colas deverão contribuir COIll o salário edvceçãc , na forllla
da lel.TI'

l!J

OJH1SSAD DE SISTEMATI~ÇAõ/cou'u .../CutC~W'ItIO

.".----------- 'CITO/.. . "flC.CIO======~=====
El-EflDA SOOSTITUTIVA

Dispositivo emendado: artigo 235 do Anteprojeto
Ao "caput" do artigo 236 ca-se a seguinte receçãc

,JUSTIfICATIVA

JUSTIFICAtIVA
Item I _ A palavra "estável" aparece mort,c vaga no d r apo s Lt r vc ,
carecendo, pois, de melhor definição, para evitar constrangedoras

s1tuaçõ:~_n~:.~:~~~~~: • ~~~:::~~~~~C:~~~::~~~:

. .. .

.

b)-

, •••••••: • • • • • • • • • • , • • ,

c)-

~ •••••••••••••••••••••••

d}- é um dispositivo injusto·ao empregador. pois a resccosabllidade, na essência, pelo sucesso ou insucesso. da empresa,c~
be t:lo somente a ele;
IX _ as empresas que já vivem assoberbadas por tantos en ~
cargos de toda ordem, ficarao ainda mais oneradas,
X _ numa época de taManha cr1.se econômico_financeira. n~c
devemos estimular o ÓC10 r mas, sim, O trabalho;
XUI-a norna é injusta, porquanto a justiça mandaria
Que
DS mesmos tivessem partlci:Jsçao nas perdes;
XV _ o certo é aumentar as horas de trabalho e 011:0 diminui
_las. mernlllhado como está o País na crise,
XVIl! _ nao se Justifica a remune:raç~o em dobro das férias.
M
A legislaçtl.o mostra-se por demais generosa, procurando onera:t os empresários com os ônus da "justiça social" que
o.Estado nDo consegue implantar;
XXVII _ como nos itens anteriores. a legislaçf:iO incent,iva
o óoio. ao invés de valorizar e estimular o trabalho

- EMENDA lPOl642·8'
•

CONSTITUINTE AGRIPINO

&U::

OLIVEIRA UMA.

cr -Pf~:SP
mi'~~

EMENDA MODIFICATIVA

~a

DISPOSITIVO EMENDAOO
"'J o::r\
•
O Item IV, do A:rt190~ do ~rojeto~
Cornisstl:o de 5istematizaçllo, passa a ter a seguinte redaçao:

.~r~·.Th:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

_

l'j

ENENDA SUPRESSIVA

tJ"!.......PFL-SP

CONSTITUINTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

' lOOCAÇ1o
/oAIt

DISPOSITIVO EMENDADa: ARTIGO'~

•

g) cabe 11. .:Justiça cemcet.ente julgar se determinado m.Q.
vlaeHto pode configurar-se em crime ou não , pois cada movimento
tea sues caracterIstIcas e peculiaridades, e, portanto, devendo
ler anal1sado isoladamente pela autoridade competente.

..
TU

A redaçao dada ao dispositivo é ambígua o que poderá o!
carretar transtornos, futuramente.
Oferecer ensino fundamental gratuito é dever do Estado
e não das empresas. Estas eeeerãc ser~~ 'partícipes na prcpaqaçãc
do ensino, contribuindo com trIbutos, no caso, com o salário-educo!
çao.
Somente empresas de grande porte poderiam arcar com O
ônus de oferecer ensino gratuito aos seus empregados e filhas des.tes.

----------

EMENDA lPOl645·2

f'J
ê'

A/JUPINJ Di:: Cl.IVEIRA UMA

EMENDA KOOIF1CATIVA
\{~
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO Jrtr

"ARTIGO 235 - lrw::urbe ao Procuraoor-üeral do Ministério Público
Federal ti

CadaMinistério Público. segundose_eepreence dos §§ 111 e 2g do arti_
236, terá o seu Procuradar-G8ral que. evidentemente, serâ identificado pelo _
respectivo Ministério Público de origem. Assim, é irrprópno designar-se a U"l da
queles Procuradores~chefes de "Procurador-Geral da República" se ao Ministério N
blico está vedada a representaçao judicial e extrajudicial da Urdao, conforme ;
item x do artigo 237.
A atual figura do "Procurador_Geral da República" de=orre da dúpl1ce
funçao exercida pelo "parquet", situaçao esta que vem sendo modificada por esta _
Assenblêla Nacional Constituinte que, nos diversos estágios anteriores, já consaw
grau a separação daquelas funções COOlO doutrinariamente necessária e caneta.
A presente Emenda, de s1sternat1zaç,110, coaduna 'O texto do artIgo 2%
aos parâmetros do Anteprojeto, corrigindo ltllB anomalia que n~o pode permanecpr no
texto.
E a just1f~cação.
go

O § 412, do ArtigO~; do AA.t-e-projeto ~
da ComlssDa de Sistematizaçllo. passa a ter a seguinte fedação:
"Art. -44 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S 112 - .'~ ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••
S 212 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 312 .
i 412 - LeI !stadual estabelecerá requisitos li!

r'lll:1os de população. eleitores. aspectos sócio-econõmicos, necessl
dades regiDnais e a forma de cons.ulta prévia às populações dIreta
nente interessa.das r para a criaç:l.o de novos municípios, bem comosua divls110 em distritos."
3 U S T I

r

I

cAT

I VA

Na reorganlzaçao da sociedade brasileira, cabe aos ilustres Constituintes. restabelecer, na sua plenitude. o federa _
U$IIIO de$f1gurado durante o pe:-todo ButorltárioM

a:MISSl<o

DE

. . . ~,,,n. ,,.===~-==~ i

~

D"""" SUPIlESSIVA
DISPOSTrI1IO M2>!WX>- § lo dor\Artigo

"I

~do~eto

artigoWdo~proJeto,

o § 19 do

I

~.~I

por desnecessãrio e
6iderando o c1isp::Gto no § 29 do artigo 23S e no § 3~ do artigo 190 do li'e9fe"
SUprl.n\!l-se

~_.. _,

projeto.

Diz o § que se quer suprimir que "o Procurador Geral da :i\t:;~::""'-..c;"
no prazo de tento e vinte dias, enca::d.rbarâ. cor intePréd.i.o do Pteside.."te r.Jl "":.. . ~lica, os Pxcjetcts das Icls org~~ nestas disp:GiçÕes transi~"
Jt.JSI'IFIOmVA.,-

o texto evidencia al~ impropriedaêl.esa Há várias leis orgânicas previstas nas
"Disposições' 'l'ransltôrlas": ~90 448, § 19 torga.-uzação e instalação õce novos
Estados), artigo 449 (todas as leis ccrrplettEntares previstas "nesta ccnstituição
e as leis que a elas ileverão se adaptar.....), artigo 457, § 19 (Ministério PiibliO) e P;rocuradoria GenÜ da união), artigo 465 (al1quotas de ir.;:ostosJ e artigo n9
467 (que se re}Xrl.a. ã lei CXI1plerentar a que se refere o artigo 285, item 11).

Enteojemos, ainda, q.,a~ rcrsc cccc se expressa o dito parágrafo, ntta

Parágrafo único - O ensino é Lj v r e a inicIat.l ..
va privada, Que o admInistrará sem ingerência do Pccc r Público,
salvo para fjns de eutor r aeçêc , reconhecimento e credenciamento
de cursos e supervisão da qualidade,

expHc:!ta '1'131 o omr ~Hco e n setor hiP..arouJeo deste po.:ler com força
3to~ t§" sérios e t1Jogt'f1ves.
o poder da INíERVe:.;;t'..o está contido na Cô:lítulo VII e cerrtrn dele CIW:::
ti;: CE:s:r~.u.~ e5t~ ccot.íccs no artigo 1.:5 Inc!&
50 xtI1,1tens lia", (lb". fie" e Ilon e. dentro deles devem sei explicitados.

e exercer

ser explicitadO•• O$ ete,

Justificativa

"l1i'1

E'n especifico, o "cap1t" do artigo 457 se refere ao Minis\::êrio PÜbllt:O "da União~
geraln'ente tratado no 1lnteprojeto scb o nare de Hinistério Público Federal, e
ã
PJ:ocuradoria Geral da União. Esta últuna está tratada no artigo 190 e' seus p<tt"ã-

Recomenda-se a modificação redaclonal do 'er t , ~ por en-,
tendermos que o texto como est.é mantém a alual situação de. uso
privado dos recursos públ1éos, ferindo o principio da não t.r aneferênc·ia de verbas .públicas ao ensino Pr~vado

grafOS. O priJreizo, no artigo 234 e seguintes.
O § 39 do artigo 190 defere ao Presidente da ReSJÜbllca a iniciativa da I.ei. ~l.!;
ZDentar que organizará a Prccuradorla-Gera1 da União. O -§ 29, do artiSO 235, defe-

re aos xespeetivos

~ais, a

mi,ciaUva das propostas que versem se-

Ull'l é o Ministério Público
:Fe:1=ral. O § 19 do artigo 457 mistura as o::d.sas;reUrando.do Presidente da República a ;iniciativa quanto ã PJ:'OOttadorla-Geral da União, e 00s Procuradores--Gcr
a iniciativa quanto aos ~cUvos MiniStérios Piihl1J07 Defere tudo ao Procurador-Geral da JEpÜbllc.a, a ecem jn~, ~r eJ(C'eSso{ o /daoorar •as t1efM1s 1e1s o,.;:
lJinic::as pmvistaS nas Disposições Transitórias ao 1lnteprojeto.

bre a Clr9anização de cada Ministério PÚblico, dos quais

DeDA 11Xl1ftCl\UVA

O § 20 do Artlgo % do -IlAteproJeto. possa a

ter a seguinte

,~III.... 'c~II'n1.~/IIIIUIl'IS"'

3'{Q

redaç"o:

a supressão ora ~ta é un ;1n:perativo de- sisternathação, pois
JIlérito das questões envolvidas dever.!- ser apreciadc- quando 00 exare dos zespec:t!

m-

Art.y.r.t"...
§ 2St - O setor privado de prestação t'e servrços de saúde,
poOO. partic1pat ce foma et:q)le<..entar n'J. ssiistênc!a à saúde ca PCF,lUlaçto ~ as ccn:1lçi5as...êStáfielecldâ:s em contrato de direito públlco, tendo pref~1a e tratamento especial as entidades sem fins llCtativos.

lá

giea cb texto ccnstl:tucional.

t

:EMENDA lP01658-4
I? - ROSER10 rRElRE

'1'\'\

:e evidenbÍ que

vos tí:tulos.
Assim, espero o ac:oJh..1mmto deSta Drenda SUpressiva, por necessãria à font1a e ã

~'\'1

DISPOSIUVD E>EWAOO: MTIGI);z1

_

flÜ.,llI;1"~lçl.

EMENDA MODIfICATIVA
OISPOSITIVO EMENDAOO

"7:t'
Artigo;;rí Inc Isc IV

.,,'1-1

O inciso IV do artigo

m

passa

ter

a seguinte

redação:

a justificação

7-:r\

EMENDA lP01654·1
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f'J

CiHIssrol tE

I

I"6NSmUlNTE W\R1O LIMA

EJ<l<JA Slf<lESSIVA
DISl'OSmVO EJ.EUJA!Xl: ",~=;w-:.~.:>ré:Nr
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7"'"

oA- -rt-;.J>-1I
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~

fi<1-7"IIrt.

77,iJ:;:;,

:r-.... ::rr:/

A defesa do laicismo, cone requisito de: eceecartizaçaõ do ensino, implica em não prevlle'giar um credo religioso em detrimento do's outros, não confundindo ainda, o laicismo com a,telsmo. No Estado nepub t Icaço não há rel!gião oficial
Na medida em Que se asseguro o ensino Jc cc , garante-se, censoQuentem.cnte, a liberdade religiosa e de pensamento, pos~ibn1tan
do a mani fes!açi;io de todos os credos, mesmo os n50 reccnher ccc
í

Ar~.1ô",,-:r1.

JUSUFICl\Çl\O

-

Justi flcati va

~-

'1--8" q.'1

Sq>r_ do_roJeto:

---

IV _ O ensino púb l Iec é gratui lo e laico
todos os níveis de escolaridade, sen distinção de sexo, raça ,
idade, confissão religiosl}.r' ~iillação política ou classe social.

SISID~TW.çPD

EMENDA lP0165O-9:

,."...

___,

COMISSAO DE 51STEHf\TIZAÇAO

í

o dispositivo

oficialmente.

cuja supressão é proposta fixa llm1te de participação dos órgãos e
ennresas estatais no custeio dos planos de previdência das er.t1dades fechadas,
por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na contribuição de enareçacce e
empregpdores, estendendo a regra à prev.1dênc:ia parlamentar.

Por !rocu!darJe.

Além de constituir matéria cuja tratamento extrapola os princípios que devee i,!!
formar o texto c~tltucional1 tal dispositivo já se encontra discipllnado pela
Le! 6.4)5, de 15.07.n, regulamentado através de Decreto especifico.
Acrescente-se, ademais, que da maneira corno foi redigido. o texto ating!3: institui
ção de indiscutíveis propósitos sociais, que intogralizam benefícios securitários
conten:plam grandes massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de empr~
go e dinamizam o deserwol\J1mento econômico e social.

_

UKt9llu."r'c~õ.

..:..__,

11l1'./~í,;11'IU~lt-_''--

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência cDIIfllementar privada, hoje
mais de seis rnllhões de trabalhadores e dependentes associados, não é equit,!
tivo limitá-la apenas e de forma diferencial para aqueles ligados ao Setor Púb1!
co, O Estado e suas empresas possuem a mesma necessidade de retenção de rodo de
obra esoecranaaca que o Setor srtvaco, o que Justifica o flc'<lbll1dadc no co...·-:s,
são de benefIcios, Caberá à legislação ordinária a reg1.Jlamentaç~o da eatérfa.
COOl.

EHENDA SUPRESSIVA

'1(;f(

DISPOSITIVO EMENDADO' Parágufo'único do Artigo

%

;-=t'

EMENDA HODIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDA0 O: Artigo;;:táinciso VI

o

inciso VI do artigo )78 passa ter a seguinte

redação:

;1-\

Justificativa

_

ArL~

A defesa do laicismo cos-o requr s t t c oe

c!c.~

VI - eliminação das desigualdades t' das o!scrJminaçõ l1s regionais I socis.is. de raça, de etinia, de sexo e de re
l1gião

cartlzação do ensino, implica e~ não previlegisr UM credo rel!gloso e~ detrimento de outros, não confundindo, ainda, o lalciS-1
mo com ateísmo

Justi ficalin.

Do momento em Que assegtJra-!oc. o enSH'C lah.o,
gàrante-se, conseQuentemente, a liberdade religiosa e de pensa-

i~

asl!lA f.OOIflCAUVA
DISPOSITIVO

Propomos esta emenda ao anteprojeto por considerarmos que não poderá deixar de ser contemplado, em Texto Con~
titucional, a eliminação das desigualdades e das discriminações
por sex.o, compatibilizando este enuncIado com os do c<lPItulo I,
Dos Direitos Individuais, referentes ao mesmo assunto

mento

aaouxe MTlGOÁ Itr:ISO 1 E m::ISO XIX;

O 1nc1so I do ort1go

~ do #~W"'Jeto. passa ater a segJ1nt. ret>ç""
EMENDA lPOl656-8

I~

Art.)" ...
1 .. Gatt::'ltia do direito ao t.reh-"J1ho 1le:11s.!'lt.e relsyo'b ~ t:r.;'l~euo est5vel dxorr1dos 2 (cbis) ~ da mbl1s&lO, l'e'>SS1vados:
a) •••

ROBERTO rREIRE
I L';~;'----:J
~===-=========~
l"
COmSSAO DE Sls;~;;;';';;";~~~"" .. ""·_---------,1 rzj"77WJ

fl

Os itens nb" e"e" serão Slflt.1m1d?s, passancb o itm "d". a tEU' a letra

lUt.'JVST'''~.çlO

4#4;:roJctc,

pa:5a a ter a S29'Jfutc rc ~J-

çllo:

EMENOA HODIF'ICATIVA

XIX_ licen;a nm.rerada à gestante. antes e cbpo1s cb parto, pc: P::!2
do

~o

-

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo )a<'incisos I c II

,}
O 1nc1s::l XIX do arU~)4" do

EMENDA lPOl660-61

l: ROBERTO FREIRE

7~ i

EMENDA SUPRESSIVA

"b";

~

• Justificativa

.1nferlor a 90 (noventa) dias; -

;:rl

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo •.J7"'S inciso III

Recomenoa_se a supressão dos incisos I e II
por entendermos Que o texto como está no

~projeto

mantém o

uso privado de recursos públ.lcos, fenndo o princípio da

EMENDA lP01652-5

I'J

mSIInlnUF

;'1-1
O inciso lI! do artigo Y"5 passa ter a se-

não
Quinte redação.

tranrerência· de verbas públicas ao ensIno privado.

In"lflE

;'1-\
ArL;>rll ••••

~A lP01657.6

11
;, 'I ~

m:NlI\ StJ'fiESS!Vh

DISPOSITIVO EJODI1IXl: MTIGI) pS

Supr1na-sa do -eRteprojeto:
§ :;:g do AJ::t. ~"..

",,\1\

ROBERTO FREIRE

li!
. DJ.lISSAO

'
de ensino •

DE SISTEMATIZAÇAO
lUtD/~~"rlC'~i.

il
EMENDA MODIfICATIVA

,,~\

DISPOSITIvO EMENDADO' Artigo

VG' e

.JJSTIF!CAr;flQ
, Ent~ndemos q\la D ato ~e ItflER""IR E ClJ t€SAPi\'iPRlAA, por parte 00 P()lj:;lr
PlCll1co deve c~st1tuir c<:pítu10 prépr1o, flC6r-odo a eS;:iec1fic!é:aée c~so a
caso (v.Q., Hospitais. farmácias, cooperativas e outras tantas 11lstitulçlle. """"'ltárlas ou ~orllcu1~).

lU .. Pluralismo de idéias e de .1nstttulçõc$

I1rll'.14/c~II",1../5;;'~DI/'II'"

Justificativa
seu Parágrafo Único

,,~\
O artigo)fr( e seu parágrafo único passa ter

a seu1nte red.1Jção.

;1\
Art. ;M!6 .. As verbas públicas ser§o destinadas
às escolas públicas

-.

Ficam suprimidns as expressões "públicas
Privodtl!." do inciso lU, na medido em que se e,'lcndc

que

o

plurn!l$lnO de ld~ias ncio deva estar restrito à ".d.ureza

Ju-

rídICO (Ia instituição Que o veIcul,J, bem como a .JH<lnl!a

de

Dcesso no ensino,

l:f/IEND'A 11'01661-4
["U

" ..,,.

Ú

NYDER OAROOSA

Hon

~

(Çj~;Jã]l'

rrr

«ne'.~lt.,":I~iio.

~

.l'.MEI'IDA 11'01665-7

tJ
tJ COlUSSAo DE SISTEM;~";~~~i~II01l"'.OWIIl1e
=

nno/....I1 ..

o próprio gIgantiSll'O da previdência social já seria
fator a Justificar urna justiça própna; dado que esse gigantismo se projeta nos
6rgãos Julgadores através d'2 volumosa massa de recursos dingida às' diversas

~;;;=J

NYDER BARBOS/\

!ni

&7;;1;]

Desse modo} Justificé5e a cr-Iação pretcncrce.resta
ocasião em QUe se elabora o novo texto c::onsUto:ional. dentro dos elevadas
'ideais da Nova República, de forma a garantir a tutela Judlclal direta dos
sagrados direitos da sociedade Junto prevacêrcãe social.

~O

a- BeDA ADITIVA

.,,<r:t'"

')(0

Acrescente-se ao artigo)8'2,

SUprinJa-se. em sua totalidade, o artiga~e SCU
,Parágrafo úni~ da.f:ção rr, capítulo II, ..rJG...Rei7:rlde qRal Ela 6o:IIissao da oruem

~

a seguinte

I

têrcías,

L::::0

o -parágrafo õorco, com

redação~

§ Onico - aplica_se o disposto neste artigo aos Centros

&rf''Y.''-'

de

e:duca~o

Tecnológica

I

à

Deputoda Constituintes

e Escolas Técnicas do Sistema Federal. de Ensino •

.:osnnCATlVA

.lJSTlnCJ\TIVA

o dispositivo QJja scsressêc é proposta fJ:>:a lilllite
de ~rUclpaç~o dos 6rg1:l05 e emaresas estetms no custeio dos planos de prv}(j:::n~ia da
ent1~ fechadas, por eles netrccioacas, esteteâeccroo a pamoaoe na contn1:;..::~f,o
enp~s e enpergadores, estendendo a regra à prevJ.dência parla~tar.

oc

Além de conshtuir matéria cujo tratamento extrapcta
aos princípios que devem inforf"-iJr o texto constitucional, já se encontra ela d.2SCl_
plinllda pela lei 6.1135. de 15.07.77, e seu regularoc:nto. Decreto ne 81 240, de 20.01.
lB. C:_':l-"lto peão ~l"T,..to rf.! 93.5'37, ela 21.11.86, em vms de ser alterado por J.nlc:iati_
ve do Poder Execub.v visantlo a aperfeiçoar os d15;:lositivos nele craaocs

êcrescente-ee, adePaiS, que da mancara como roi reI dlgldoJ, o texto atinge lru;t1tuiçdo de indlseutíveJ..s crcoõsrtos SOClalS, que inlcgrall
, zom benefícios seeLIritános,.ccntell?lam qrartdes r-essas oesprcteçidas geram poccanças,
abrem frentes de errpr~go a d~lZ2lll o ocsewcnveetro eccnêeucc e socraf,
Nrlo é cercts lefTbrar Que na IlI<InutcnçlIo da pre"ldâncH
complementar pr-Ivada, boje já ccn eats de 6 milhões de trabalhadores e dependentes

EMEI'lDA lPOI668-1

Man1:ida a redação anterior. o ensino técnico ~ndustrial
e agrotécnico podeUam-vir a ser de responsabilidade estadual ou rrunicipal. E: do
conhecimetoo de teces os brasileiros que ensino crcrecãdc por essas Escolas técnicas é cn dos melhoJ:es existentes no País. Una alte1'ação neste momento pod~t'Ía cacs~ uma QUedana ql.lahdade do enstoc oferecicJo

EMENDA 11'01666-5

(l

NYDER BARBOSA

t:

NYDeR BMOOS.

m-

l't:uo/.... nlfl.A~i.e.------------

f'0~~~:=J

=

s.J~~mu-se

fÇj~'7-;;;)

r.r

ln.DNOS1..

_,

,eA~i.Q'

JUSTIFICATIVA

assocraoos, não ~ cquitativo hmita-lo acenes c de forma dircrercmt paro a:;u..:les h.
gados~<lo setor públ acn, O Estado e suas crcrsas possuem a nesma rccessnreoc ou rctcn
~l}_dÇ,,!;ião de core Czpc(:J.ahzada que o setor pravauo, o qu~Justlfjca c rlc:u/.Jllld.Jcc
na ccccessac de bencrrcros, ccccré a legIslação ordinária a regulamentação da 'satera

f\ ntanutençó") t!a e-pressão llccr'?:J::t='l"ento se"u:al h
no texto c::mstito..:c!.of'21 certercote aD!";'::â umprcceuente pe!"_soso, c:::!p:.z da
estimular- ccnacrtc-eotos CjCa preocupa ram..!:l;'ar e choca a scctcdace LnsileiIa. Tal espressac , de'Jido a pejêruce de cc-corte, 030 conste sequer
de
sccíeoeoes avançad!ssis::::s. cor:;) per ~;(2l1:l.lo e,s Estac::l:!; Urlitb5 , ~ a pressão e-ercíoa por grupos bcrcsseeoats é ..eenser-ente mars rcrte.
Propostas de ~"terorcteç5E!:s e-cesstvenente tnnévclas da condição de hor.:osse~.Jal, qualific<:nt:!Q essa condiç!:io de rcnerra J.ndiferen~
te ou atê mnsmo oca par a a scereoece, é exprnssl:lr o proole1'lâ de n:an~i:rÕl. mito
s~mpllsta. O assente, C01l::udo, serece espada! atenção do govc.rn..:::, não através
de ma possfvej, legal':'zzçãc da cond!.ç:.l:':l de hcmcesexual, comporta eento G",.Je
do ponto de vistga I"'.oral pede ser consrcersoc CQm des~::denado e, consl;!qu~nte
T>.a'ote, ruil'l p:lra LI desf!f'Wolv':'T"Ien~o $ad..o CC s;:;cü:cade.
Ademais, os dueitos fundamentais <lbrang~ljl ccrtar-cn~
te n llbcrdadc partlculnr de c;;da ~ndivíduo C COn:::CD!! Justos dJIo!tos c C,:!~='1
tias a dlgm.d<ldc da pessoa, J:lOdendo cntcrder-se como lftP:fíCltO a inpossSbl1id~(le
de di:;cnMJ.n!lç~o pura e sill".plt..s para com grupos hc.õ.lOSsexualS.

I.\\~
SUbstitua-se o artigo.425, do Capítulo VII, passando
a tEu: a sEguinl::e redaÇão:
'\ \
Art. )fl5 - O cieoejeneoto fal''Illiar , fUndado nos
princípJ.os de patermclade livre ~ responsável, na dignidade e nos respeito à vida,
desde sua concepção até a morte natural, é decisão do casal, ceececmec ao Estado
colocar à disptlsiç%Q da sociedade 'recursos eõccactcoete, técnicos e ci.entiflcoS,
para o exexcícJ.o desse direito.

8

r.r

l'rrfO/J11ft1

rrc"

...

EJJaDt\ Sl..f'RESSIVA
SupriM3~se,

"7~

em sua totalidade, o artigo ;5-42" d:l

a CJo!press:=.o· " •• cc-ccrtasentc se-oml••"

da al.ínea f • item I!I , a!'tigo'p<

.JJ5l"IF"ICATIVA
O

p}<lIlCjomento fanuliar foi objeto de lot'lgos debal::es

em todas aS subcornlssões e , também, na Comissão Temática. Nesses oeuatê:5. a "oãtérla encontrou aprovaÇão na maioria das Conshtuintcs, sendo incluída em ~
anteprojetos aprsentados pelas subco;1\J.ssões. Portanto, a maténa deve ser
lnclulda no Projeto de const1tuiç~o a ser discutido em plenário, e , para tanto,
conto com a atenção do J.1ustre Relator.

48 -t<A<~-./_'

NYorn i1'\P.DOSA
A nanutenção d::sse dispositlvD no Projeto de
constl,tmÇ1io traol.lZ U1la tentativa tl.e tral'\Sferil: para esfera dn Põder Público
Orggos do!ll:! O SESI, SENAI, SB~C SSC. Ora. esses órgil:os. que muito têm contribuid~ para suas respectivas categorias, sl!:l mEntidos pela iniciahva privC!da.
Em face d:l êxito d:lS serviço;; prestados por esses não se justifica q..alquer a1'fera~ão da };úuaç-to atual.

EMENDA 11'01667-3

f'l

.• ~.

EMENDA 1POl669-0

fl

'<VOS" 8MBQ,.
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NYIlCR tJl1illlOSI\
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r.r
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l'.r.~,.uu"'~I.ÇÃQ

EJ.aDA SU3STI1UTIVA

e.'8'.'DA ADITIVA

,Ú

:lo*"

Inclua-se no artigCl )91, o ltem IX com a seguinte

Substitua-se a alínea b, item IJ artigo 2tr, passando a

redaça'o:

ter a 5eg'Jinte redaç11D:

IX - Trib:.n3is e Juízos Prevldenclários

b) para os brasileiros maiores dI;! dezesseis anos e

menores de setenta anos, o 3"lista:nento é obrigalórlD e o 'loto facultati'Jo,
salvo os qUe não saib~ exprimir-se em idio:.:a nocional e 0<; que esteJam priv~

JUSTIFICATIVA
~

~
)l!'Jt~que

SlBSTITtIrrvA

Substitua-Se o o pmgrafo priroiro do artigo
passará a ter a sesguinte:redação:
§ lI:! - C01pete preferencialmetne a UnHío organi_

zar e oferet:eX o EnsinoSuperiOr, O e."lSino técmco industrJ.a1 e Agrotémco de nível
médio".
JUSTIFICATIVA
o intenção e o errpeoho do Estac10 em conte:nplar com
enslllO suoerior no país cert<lllIDnte é oportuno c louváveL Contudo,
está provado que: no estáglo atual do desenvovimento brasileiro, o ensino técnico
a nivc.)..tr4dic é un ilt'9Drtante instnmmto de d<>-sefivo1v:im:mto e estím.Jlo à áIeas
estrat~gicas p31"a d1t.an~>os o cstt;.!o de paIs d~$l;nllnlvido. Portanto, nada mais
justq do que dar a atenção net:essãria ao en$J.no técnico neste pais_
toda atençãO

ttl
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EJ.alJA INCLUSIVA

lrelua-se no ite:a 'IN:
"São plenamente capazes ptma 0$ atas da vida civll
os cid:llfIos que conte.n idade igu~ ousuperior a ,a (dezol.to) anos, na forma da lei.
.x.GTIf'ICJ\TIVA

e. inestimável

o poder de penetração dos veíClllos da

CCIfUlldação de massa.
Podelll:lsafirmar que as rápidas transfomações por que
vên p!lssando a nossa sociedade têm nos meios de co.1J.1ru.casffo, isto é, nos Jo!"nais, nas
revistas. no rádio. no cinew3. e • principalemnte na televisão, a SJa mola mcs'tra. \
Através da evoluç'ão eI;:Js lT'8J.os de cO'runicaç'do e da trl;)ior
difusão do ensino. está co:rÇlrovado que os nossos jvens estão pr~parados para p:Jrtici_1
par mais cedo da vida nacional e assumir o controle do próprio destino
Assim, se o brasileiro aos dezolto anos Já pode scrVlr
de tcstE:llU'lha p!;!r<lnte a JustJ.ça, pode tirar a carteira de hablhtação para dirigir
veículos, ~ ser preso e pode votar, não Vem:lS Por que: admitir a rna10ridade civil
apenas aos 21 anos deidade.

dos dos !Ü2'citDS poJit1cos.

Os connhos surgidas na: Previdência S.~cJ.al S!"asilena entre os benefic1ános ell geral, etr.presas e as entidades do SUS'AS
(Sistema Nacional de Previdência e Ass~stêncla S'Jcial) sil:o dirlmid:l.3 por

;ll5TIFlC!\Çl\O

A obrigatoriedad::: do voto é instI'l.Jmento próprio

Colegiados, de e~fera adninistrativa, que são as Juntas de Pecursos da Previdência Socia!-Ji\PS (19 grau) e o eo,seh;! R...agion:::l1 da Previdência 5o=ial (0f5),
este último formad:l por se1S turmas
{2 Q grau) ~ três gro.Jp';Is de
turmas (3º grau)
A composiçl!o dequalquer desses organismos
julgadores re.sul ta da d~slg'aç1:io por ato do Hlnlstro de Estado qu~ recai
C.1I servidores das Institutos (IAPAS-I~S-lNru.j':lS). constituIndo a R~presenta
ç~o Governamental, cCMplem::ntando o Calegin:lo julg<l:lor por rne:mbro3 rcprese'ltando a categ:Jrla econêrnica e a d,~s trabalhiJdorcs, estes eleitos pelas F"ed6'~
rações e CO"lfcderações respecbvos.
Os membras do govQ.rna compêic."'I sel'1Pre a m~tade em
cmla org::lrll~rr.o Julgador, qu~r seJu Junta de R~curs':ls (JRPS). Cj'.II:~r seja Turf"'l!t-ou
Grup) da Tu1"fl'.=J" do Conselho de Recur!õos.
Comessa superioridade nurrenc:a da RcprcscnbçJ.o
governamenlal fica p:::tlcntc O dcsequllibrlo em rdm;ão 'IS dUlld.1S Rf:.prc.r,W"ll~U:!S
a CIos EMpregadores e a de Eltflreg1dos, Cl'lbora se observe lIlIl.a notural aproximação
dos merbros das Representaç~es Classlstas, talvez até para pUQ"lDr em coMiçõcs
de 19ualdQde com a Representação do governo
Cumpre ressaltar, ainda, que por mais se esforçem os !lu.!
tres julg~dores. é da pr6pria condiçllo h\.tnJna, senão por tend~ncia de raíz 0'.1
liame à sua OrigeM, a .inclinação em favor. exetam:!nte, dessa? origens, governam;!nt.al ou classista f:"alta, ~portanto.~ está é a verda.de. o f.ator de aosollota indep20dência 0'.1 soberanlíl aos membros que b,Jscam at.ravés dC5l:1::us variad'os arg-Jmentos, nem sempre jurídicos ou confoI'Tlle a lei, beneflc~ãr aos .1ntaressados
(Institutos,Eínpresas ou trabalhadores).
O que se quer sustentar com a criação da Jvstlça PrevidE!],
c1âr1a Federal é sorr.ente essa independtncia e soberania absoluta nos decisórios
onde os julg:ldores esteja11 e sejam imunes a qualq.ler tipo. de representat:J tt~da
de e, portanto, livres de injunções das partes em litígio
SuprIMidas essas instãnclas com a cnação de eslrutura
adequ<ldade uma. justiça previdenc:iãria à semelhança da Justlça do irabalho,
certamente 0'5 Julgamentos g3;~r~o até e'll velo=idade•. alê.'Il d3 que tlesafogar:1o
os Tribunais Superiores e toda ti J..lstiça f"ederal sedlada ms Estados
Ademais, é necessário enfatizali a importãnc~a da lr:ovaç~o
dado que a prellidência social brasileira é o sustentáculo da maIor parcela
populacional do país, dando-lhe proteção do nascimerrto à marte, atrêl~és de
varlado elenco da beneficios. portanto J com características deflnltivas e
não cpJ.sódicas, como só acantcc~ na .Jvst1ça da 1xab"lhO, está jã lnteg1"<lr-ü no
Pod~r JudicilÍrIo Br.J:aleiro. Efetiv::l!l'.ente, enquanto a .Justiça do Trabalho d~Cldt
soare tlpm3S um fllto na ex1sténclll do trab.nlh<ldDr e va CMpresll, a prevlc![.ncia .
social d~f1ne~lhe o destlno e o de seus dependentes.
E de substancial l.ll'pcrtância, pois revestir de autoridade judiciária o Conselho da Recursos e Juntas de Recursos, dan:lo aos seus
julgadores completa isenç~o ao julgar, livres qJe estarão de qualquer dependên
cia ou subordtnaça:o.
-

de regimes autontários. Isso se verifica em países onde a dJ.laturo lmpce leis
l"'.PI"C'....<lfl!Ü'l

l'l vnnfl'lrfp m lMlvjrUJ" p('.. t~.,to

~ste ~.,to €I1'J ,-:..!e t.' 8r~~i! <!.t!:<!._

vossa Ull processo de rade'1>OCrntiZação. não se concebe a obrlg3torledade da

voto, por ser ele a vontade do cidadão _ ltõl direlto alcançado ~ niíel um dever.
Preceitos autoritários, nesle nn:nento, devem se:r
definltiva'llCntc banidos da lCg15Iação brasl1cira, que caninha rumo õ: plena
liberdade e aperfeiçoDmento das instituiçõeS poHticas.

.f'ê-t~0··

N'I1lCR llMilOSA
DePutado

.)

Constitu.mte

Yl-

Inclua-se no artigo.re: o item V, coma seguinte red3_

ção:
scgJfld:l

v - criar tribunais de: Justiça t:llitar. co:"',;) órgão de
instância, co:» cOllpdénci"a par<! processar e Julgar, nos cr1mas definidos

em le1. os integrcntes das polícias militares.
JUSTIfICATIVA

.s~grúfjca

lJj';);J

séria lioutação

A exclus~ dessa norma no novo texlo conslitueio.,al.
afeta a a!Jtonc:-llll dos Estadas da F"c.::m:çao

qJJl:!

Todas as ConstituJ.çõ~s qua s~ segu1I:"m1 a de 1981 rcservaraIQ aa~ E$tados a c:o:;petência para legIslar sobre sua lhvisclO e DI{J?:nl.zaç-ão
judiciária, COlll a obscrvdncia dos princípios gep.is nelas contidos. Dndos COll"{lrovam Que .s50 das malS cf.1cientes e disciplimd3s DS Po1íc~a5 141litllres en Que

~:~~;i~Ym~l~~:.~:~l~:r:l~~~~:~aN:::~~:a~:s~:i:~: :c~~;~~n~i~:~s iuEstados, onde ap:::!t'lilS dois oficiaJ.s fora denu.tidos da corporllção, Il'esr.<l assin por
se tratar de cnmes que causaram esesndalo nacional.
E Jl'l.lito in-;mrt....n tf: que nós, conshtuin\.c$, proc\Jre_
neste lIIwlI!mto t prestjgiar nossas polIcias militares e, neste senbdo, so:!licito ao lluslrc l1elator que ac<ite a presenle ErnCí'ld..l J por se tratar d.; norlNl Ju::;l:l

mas

e oportuna.

f/jA.~.~·'
tl\'O.'"R BMOOS/\

Deputado Constiluinle

AssenJbIéIa N8donII ConstIIumIe •
EMENDA lP01671·1
DE?:1. A~ ~":l:1: D/'-.30SA

tributãria.- Da diferença entre os fatores RECEITA-CusrD-OES'ESAS. SU!.
ge o lucro, que é: distribuido entre os componentes da empresa. da q.al
o Estado parbãcapa prioritariamente (Imposto de Renda).As pessoas f.ísicas, assi~ como as entidm:les sociais

JUSTIFICJ\TIVA

f?

Nest~

DISPOSI1IVO ALTERADO' Art. 417, "caput;" e parágrafos 19 e 29
Dê-se ao Caput do artlgo 417 do AR1:eprojeto de
Const1tul
Cão da ccnu s sãc de S1stematl%ação, a seguante reda!'j;âo)~~

O'"~~-'r

'I\l- .....~~.

Art ~'f-As ee avadades nuceãar-es no territórlo nacaonaã
rão dcsenvolv1dh's exc íus avamenue para Eans pacificas.

nonentc em que os constituintes se dedica."l'l a

moralização das instituições polítlcas no país, esceciarseote no que diz rcspel.to a atuação digna c caneta do parlamentar. não se compreende qu~ U!IICI norma
constitucional sugira a t.ramitação da a;fu de ill".pugnação de mandato em segredo

ENENDA NODIFICAlIVA

ou filalTltr6picas, têm

§ H - A 'respcnseb i.tdaede da unaãc por danos nucleares an
depende da e-cas rêncãa de CUlpa. vedando-se qualquer 1J.ml.tação relati

ve aos valores anden i.aat.ér-acs ,

NVOCR OMDOSl\

JUSTIfICATIVA

dar

melhor forma Leg r s Lat ave e j urId i.ca às idéus nele contidas. o prinCiP10 bâs acc é o de as at avadudes nucleares se'r em excãus avanence para Eans pacíf1coS, e l ananandc se quaa s quer outras formas & apfacacâc
e conformando-se com a trad1ção de nossa políu.ca ext c r ro r a
favor
do desa rmcment o nuclear e da prcs cracâo un rvers a l de armas
nuc Ica
res , Em conscqüêncxa , este pr-anc Ipâc passa a ccns t r tu a.r o "caput" d;;
Artigo.

........

c

I

~.-

- - -.......

...

r.r===-c~===

l:J

uu,o/'OYI"'o/'YI.O"'U'"

cmllssno DE SlSTOl.1\nZAÇ1l~

Quanto ã responsatn Lrdade oiV11 por danos nucleares. o enu.!!.
ciado que pretendemos v e r ccnsugradc no tp:>..to ccns tn tuc rona I rcrcrc-se aos danos nuclcaTcs. obr1I1ando-$c ã unaêc l.1:l.lIll.t.ada c obJ ct a..... ;m~R
te pe L't sua ccc r rênc ra ,

7Ino/'~ITlr'c';i.,,-----------

Suprima-se, em sua totalidade. a a1.ínea.!. do

I~

-=~ .. O~eál.culo

da dedução seria muito simples. caso

~

dedução,- daria a parcela a ser deduzida da renda bruta ,-.
Senhores e Senhoras Constituinte. pela relevância
da mat ér-La tratada nesta proposta c pelo impacto POSlt.!.VO que t r araa
à bolsa dos assalariados de todo o Brosil. rogo o seu lndispcn!aívcl

EJ.BDA SlffiASSIVA

A nova rcdacãc é consoante COlll <lhnru.:l~em e a pos rcâc brasi101-rascll'\ "foros" âat.ernàcacnaa s , Não alte-ra. O conteúdo do prevc et.c no
par5grafo 1 0 onglnal.

-d,!!.

se queira dar mais ampl~(;eitu~ção e esta proposta. isto, é. havendo predominância de salários. d~duzir-se-ia todo o lmpostopago.Em sentido restrito (salários/prestação de serviços), ccaee-ee-ãa a renda liquida tributá...e l relativa àqueles itens
que, multiplicada pelo percentual da faixa de renda,colll respectiva

EMENDA lP01674.6-

[!J NYDER I3MnDSfI.

l.IlI

como o I.C.H. e o I.P.I. para as empresas comerciais e industriais,
para as quais é despesa tnbutárias, dedutivel da receita opertclcrn1.Por que não deduzir da renda bruta da pessoa fis!
ce , principalmente do assalariado. o imposto pago na fonte e por d!
c,la:-ação? Na declaração prestada por pessoa física com renda predominante de -saâãr-Ios , nada mais justo do que deduzir-se o imposto p!.
go na fonte e por cecãaraçãc , relativo a salários, e outras rendas
sem vínculo empreqat.fcão , conceituando-o como despesa no exercício

Dcpulado constrtuintc

Ao propcrmcs esta nova redacâc ao ATt 417, prc tenéeacs

binômio RECEITA-DESPESA. resultando daí

o Impsoto sobI:e a Renda? Cpnceituado extiataeerrte cesto ~1 assim

-;fJ~~ .

§ 29 - O Congresso Nacional flscalnarã o cunprunent;c
dxspc s tc neste ar-t a.gc ,

O

fieit" ou "supeI:ll~it".- NKo TEM LUCRO_ ...
As deduções e seus limites permitidos por lei cst:;'o
longe de representar a realidade, principalmente agora com a limit!.
ção das contribuições para entidades de previdência privada.-J\creseenta-sc o fato de que o Imposto de Renda pago na fonte não é duduzldo da ~enda liquida para efeito do cálculo do Imposto devido ....
Se a pessoa física não tem lucro. o que é para ela

o eleitor exige transperêrcia nos atos dos partamentares que eleggro'1l, portanto, nad4r'l31s incorreto do que cercear a sccxecaee
do direito dc tom:lr ccrnecrmentc dos atos abumvcs praticados por poHticos
desonestos que, mutas vezes, se beneficiam do segredo de justiça para driblar
a cotruãc publica. O povo. através do vete, ê o grande juiz dos pol1ticos. Assil
os atos il.ícitos por parlamentarcs devem ser de conhecirrcnto público.

Se
-

175

apoio para que a mesma s_eja aprovade . >

itE'lll l, dO artigo;a:'
JUSTIFICATIVA

O Art1go como f 01 apresentado no arrteprcj eac .. prevê o I co!!.
trole pelo Poder Púb11CO que compreende o Bxecu't avc ,
Leg a s La t a.vc e
o Judacaârac , Ora, o parágrafo 30 adua ã íJ.scallZaçiio pelo Congre~
so I\aclonal o que nos parece redundante com o controle do Poder- Públlco. Alél'1 d1SS0, a Í1.scaluação supletiva pelas enu rdadea da soei.!:.
dade C1\'11 não neces s a t a ser exp11cJ.tada, no texto ccns ec tuc rcna í.pcas
a f1scalização pelo Congresso NacacnaI lhe pertn1te quando for o caso. oU\ir a soc:ledade cl.vl.l Sâo notónos os múltiplos usos da energia
nuclear em segmentos da saúde, da a.gr1cult.ura e da indústrl.a..

°

A constituição não tê:m ccndicões, e nem pode.

.eMENDA lPQ1677-1

qa-

rantir o inexcqu.ívelnu:na democracia. Ing[}rencia de tal monta na atividade econômica c ranercerre, mesmo a titulo de «sicostceente'' erradicar a pobreza, somente resultaria num grave retrocesso na Irucãatfva pravaca, Trata-se de noroa, '
no m.ínimo • crreettsta e insensata. A sociedade espera de seus representantes
na Asssembléia Nacional Constituinte nucíataves de venham sanear ma econosía
a rruitos MOS atrofiada.

f:

NYDER

~;:]

Di\RBOSA

cç;'~;;;;;J
r.r

.. or.:A;i.e

tU.o/.U~T

EM:N:lA INCLUSIVA

Em cada caso. bem COll'O na geraçâo de energ18 elétr1ca,
Congresso ~aclonal poderá escolher 1nd1víduos ou SOC1edade afJ.ns
setor de l.nteresse.

Inclua-se a alínea z no item

I~

';IN do artigo..-a;

con a

seguinte redação:

z) os tr.enores dezesseis

NYDER BARBOSA

veis, ficando sujeitos à normas

oeputado Constituinte

estabelec~das

anos são penalmente inirlpJt!

na legislação especial.

.1USTIFlCATIVA

EMENDA lP01672·0
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COmSs.i\o DE SISrfMATIZACAO
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PEMI:\DA l-IODIFICATIVA

DISrOSITnO ALTERADO

alínea "b ll do Art ~

m.

De-se; letra "b" do ArtJ.go
do .A:n-;-cproJcto de Const1.tu1._
ção da ComJ.ssâo de S1.temntuaçâo a seguJ.nte redação:

Ev.=ml\ Sl...PERSSlVA

Art.~ ~;':::::::':::::::::::::::'.::.::::::::::::::::::::

,
SUprima-se da alínea

b) a' J.nstalação ou amp1J.ação de USlnas de
grande
porto hidroefétt'"l.cas. termonuc.leares. terlãoelétr1.cas. de proceSS2men
to de mater1.aJ.s férteJ.s e f!ssels, de J.ndústTl.as de alto potenC1i'1;
IUJ.oor. de depôsJ.tos de 1'01e1.t05 de alto TJ.5CO, J.nclusi"e.
rad,oa~

~~::e.~~aiuímJ.cos e bacteriolôpcos. rem como de qualquer projeto de
E'JE'DA SUPRESSIVA (CORRrLATA)
OlSPOSITI\O L11I:\lJADO.alínea "bit, do

seguinte expressão: com a ú!uca e:l:ceçZto"1 cbs
ÇdO,

nea ub", do

J.nCiSO

VIII, do Art

~

'\~

I

do itCM lII,do artigo)3'; a
têm sua ori('(::.m na -gcsta-

CjU~

no partoeno alc1tamento.

J.n:iIacto

,[11ncJ.SO

VIII, do Art~

r;,--

Suprlma-se,em c:onscquêncJ.a da Enenda MOdlf1.catl.va ac:ma. a ali

T.IT"IJU"I'I~I;i.o

Em que pese. a intençãa do ilustre cQl\Sutuiute

J1!71::f

que, certelll"..nte. objetl.vou de1xar clnro a quem cabe as funçEics aciro descri-

JUSTIFICATIVA

tos, convém,contudo,

..----

A nova proposta pa:ra o-a"l"trg;~oensc)a a io,ma tccnic<1 COl'_
_
ao mesmo tempo q:ue"";e refere a rCJ C1.tos de outras orJ.gens, que
nao somente os radJ.oat.1vos, taiS como químicos, bacteriológicos en
tTe outros. Embora reconheça-os que a proteção c preservaç,To do mel.~
all'b1cntc C um dlrelto in~civl.dl1al e coletno fundamental, a lctra'tb",
do lnCl.SO VII, do Art JS -tcfcrc-sc especlflcanentc ao usco de ....:1110
ã vida c ao mel.O ambl.ente em conseqUcnCl:1 de at1\ 1d<ldcs 1nclustr1:ll..,
O al't1{:.o 416, ao c1:>t.abcl'C~cT TCqU}.S1t.O constlt.ucl.on:lI p<lT<l as mcsnas
atl\·lu.llles, Clia um<l_ s,.upcrpos1ç50 de ltlé13S •
...J

Os Constituintes devem levar ~ consideração que- o
legislador, ao elaborar o e6dlga Penal , em 1940, fixou a idade de dezoito anos para
o início da responsaoilidade penal, tomando por base a mentalidade do Jovem da época
Ora, hoje. temos que considerar que de lá prácá decorreu mais de ll'.eio século, e a
s~.!.edad<:! passou por siqnificatlvas modif:Lcaçí5es cientiflcas e sociais, fazendo com
que mcrc& da evo1u::;ãodosmaios de cOiJJJnicação. o 1ndiv.íd..Jo.aos dez anos já tenha
conhecimentos lllJlto tnalS alq)los das coisas do que una pessoa que vivia naquela (peca
Dessa forma , entendemos Que o cid<Jdlio, a partir dos
dezesse1s anos. podendo perfeitat'lente participar d.. vida pU>hca. poderá tam:Jém
arcar cem a respon~billdade penal. já que tem c;ondçT5cs plenas de dicernirrento para
saber o que é licito e o que é ilícito.

j):::-J:JJ}.) :i\'-""J2:i 3AR30S.o\·

lelnbrar que a gcstaç::io, o parto e o aleitamctno

eEDA SUBSTIMIVA

são

%6

SUbstitua-se o

sa colocaç50 no artigo que, com r.l.llta oj)'1rtunidade e jushça, garante
~gualdade de dlreilos e obn9<lçí5cs do homom e da mulher.
lilio obstante.o_dosejo de a1{!une desajustndos, B gravidez, o porto (I o 'a~ciialI!l.anto a:.uldn são tomos da
ficção oiontíl'ioB, em se tratnndo do sexo maaculino.-

item V, do artlgo,..a!. passando a ter a

seguinte redação:

v - Os cargos em comissão ou funções de confiança se:rão exercldos privativamente por serv~doIcs ocupantes de cargo cfetJ.vo:Ju emprego
permanente de carreira tecnica de profissionarlotado no órgão, exceto os de Chefe de
Gabinat'e e assessores duetos, Ef'I sentido estrüo. da autorl.dade máx1ma do órg:;:o.

NYDER DARDOSA

Deputado Consh tuinte

Em razão disso, propomos a supressão da letra ub", do :t.nC1SO

3JSTIFICATIVA

VIII, do al't:t.go;t-8:':!':{A concordância das comunidades diretanente 1nteressadas está
1mplíc:Lta na préV1a autorização do Congresso Nac:Lonal, seu legítimo
representante' Destarte quando se trata de usinas de geração de ele
trl.cldade, 1ndústr1as de grande porte ou qualquer atlVldade hu.,an~
assoc1ada a r1SCO. são d1retamente 1ntcressadas não só as comunldades 10ca15, mas toda a nação bras1le;l.ra. Este fato Icvar1a ã consul
ta popular de âmbito nacional, para que cfct1Vamente fosse nela Te:
tratada o pensamento do povo bTasile1ro. ou através dos representa,!!

J:MENDA lP01676-2

tJ

f:J
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NYDER DIlRBOSA
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COMIS'ii\o DF.: SISTBIi\TI7ACAO

rç;~~7;J

UlTo/...,..lno.;lo------------,

EMaDA INQ.USIVA
_ _ ~ _._ _ ------;..q..~

-~ ~ Art. 2!1T _ Na dec~aração de rendimentos prestoda por
pesssoa fiska, com rCl"da pJ:edo,illrIantemente de salinos, será dedundo o in9osto pago na fonte e por declaração.

tes do Congresso Nac10nal como o proposto na nova Tedação.

_________
_.--

Essa nova redação dada ao inciso V, do artigo éS.
apresenta comando rlOl'ir.at1"G li.:: gr.:nde ir;:mtân.c~a paraa wdorização d:J servi!;o públi_
0lSll nnmento 0'11 que se pretende prestigiar o servidor publico em todos os niveJ.s. oai. nossa preoClt,):Jção en dotar o referido dispositivo de
precisão tcrrnlnológica. indispensável a sua aplicação criterJosa. A experssão Itere.:.
Uva" após a palavra "cargo", bem CO'T.O as palavras "errçJrego permanente", e>:;:»licltam
que..sé orservidorcs.estatuLário"!f"'õi:i"êêlcUSfas" de carreira pocer~crocopal'-f-unçõe.
de diroç<IO e assessoramento superior.

co de carreua.lsto OCOITe

,
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t:

JUSTIfICATIVA

fr=";;;~.L]

NYOCR Bi\ROOSA

(TW~~7ã7l
n.TfOU•• l' .. oçi.o

o

TUT"I,u'T"or.:.;i.o-~---------

'B

item rol, artigo..2fSJ

'SUprima-se,

em sua totalidado, a

~

do

Imposta de Renda é devi.do em razão de sua própria natureza e denominação.- Em consequêneia, o assalarlado
será
trl.butado, não sendo válidt:l a afirrnatlva de que nsalário não é renda".A conceituação básica do Impsoto de Renda é
de
que é rJistribuic30 do lccrcs, n@:o representando. por conseguinte. /
despesas para as pessoas Juridicas.Essas tOm uma Recai ta Operacional da qual são aba-

1

tidos o custo e as despesas, nessas incluido o

l~C.M ••

como

~~

Inclua-se no

arti~

-,

B7 a alínea "e", cem a seguio-

te redaça:o:

e) com 1:elrpo inferior aos das lOOdalidades aelma,
pelo exercício de trabalho notumo, de revezarrento, penoso, insalubre ou perIgoso.
segundo se d1.sp.J$er em lei.

~mbIéIa °Nadonal

17,6 •

Constituinte

JUST1l'ICATIVA
A pecualiarldadl! funcional de alg..ma5 catego-

rias gera maior desgaste físico e psfqulco, sUado aOS trabalhDs insalubre e pecrg~o~ Assim, é de Justiça que possam usufruir de epcsenteccrre C01TIlerIOr teroc de
scr.'iço.
O artigo 362, letra "c", conteapla com epasentado:r-1a especial DS trabaihadares QUese enquadrem nas categorias acima citadas.
Ser1ü. odioso que servidores públicos civis exercendo o eesoc tipo de atividad~. tl-

vess<:mUqtalt'Cnto diferenciado.

gcrescente-se, tW1bém, que a COllll.S~O 00 Oedem Social QUando aprovou otexto acre», estendeu aos servidores públicos civis.
Porém, por ocasldo doordena'l'lCOta e corrçmtibiUzaç50 da$ matérias aprovadas, tal
benetício não ro~c>:pt"CS5ado no capItulo que trata aos scavtoores públIcos, permi1~
necendo tll:o somente para os trabalhadores.

respons âvet s pela exec.ução da poHtica eccnêmt ca seja realidade.

EMENDA lPOl687·6

Não podamos ccnt t nuar- pe rmj t.t ndc - letlalf'lante: ou não - que o Banco
rcn tr-a I do Brasl1 flnancie. dlreh ou ;ndiretanJente, os 'res curcs da
Un.lão, dos Estados, do Distnto Feder-aI , dos Te.rntSrios e dos nunlcl{1l0s.
A t"cstt'lção ora imposta ã concessão de empréstimos pelo
Banc.o Ccntl"al do Sr-asll às instltutções finance'\t'lls não nacioninS
JUstlflca-Se em vt t-tude da alternativa de lngresso de cap t t at s cxtc,!,.
nos. que tni$ instituições dispõem. aliado 'a neces s t da dc do d1.Yisas
quo carilcteriza um País em desenvo lv tmcn ec cone o Brasil.

~TADO HAUIOR DE LUCA

~·~;·Õ~o-l

.L ••Z.... fC ....11<I/.... c..... ü,

..,.

lr.r!J CQ/IlSSM

_

FY"íJô7/ã7

DF SISTEIlATlZAÇM
uu.,~un"«;I;h

'

Aditc~se a seguinte expressão "bem e1c:,mJ de segurfd.:tde
social e de preVidência" ao mcr sc XV do artlgo.:.g..g. do ~rojeto
de CO/Tstitulçãe da Comissão de Si;telllatizaçio.

JUSTlFICAÇM

Pela importância da seguridade social e da previdência
na aeoncen a br-as t Ie r re e na !f\da de cada. ct dadéc , em p;J.rtl(:u1ar~ o
Congresso Nacional não poder-â , em nenhuma oportunidade. deixar de
actUt\p,annat" e fisc.alnali as ativit!ades relativas a esses setcees •

J:MENDA JPOl686-6
l'!J PEPinADO lIALWJg DE LUCA
BaU J1!)ITIVA

tJ COllI5S1íO ME

JUSTlFICAC)tO

,\;b

Inclua-se no artigo i'6, os parágrafos 29 e 3", 0001
a scgJlnte xedaçi:lo:
22 "- Esgotado o prazo previsto no caput, o SlJp~
Tribunal federal dec1dirã, dt;ntro de 5 (cinco) anos, todas as questões zejatã-,
vas à contestação de hl'litcs entre os Estad:Js e Municípios.
)2 :.. As qcastões não d~idid3s pelo .Supr''1'.o Trj.bu~
na~ no prazo previsto no p3rágrafo anterior• .l1T.plic::arão no recon.'1ecilr.cnto dos

A nova redação vt s a proporcionar maior flexlbiHdade
para a; execução flnancelra do orçamento da União. A execuçâe flnanee t r-e do Orçamento da Utl1ão não se resume a pagamentos. mas tambêm
a recebimentos. Assim. entendemos Que li supressão do termo " pa gadt-r"
e necessária para não criar obstâculos ã execução f-i ne nce t re do Orçamento da União.

SISTF;;:;;;;~;·~.,·"'cO .."ü

4-

Acrescente-se a seguinte expressão "de prevldencia"
no inC1S0 ~ do artigo:ê- do ~projeto de Constituição da.
Comissão de Si.st~matiz.ação.
JUSTlFlCAÇ~O

.l1mUes c:<1stent:es qu3n:Jo promulgad3 a CanstJ.tulçl:Q de lB9r.

O setor de previdências e de fundanental fmportãncia
na vida econômlca e s oc'raj do Pals. devendo. p01S. r r ca r- SUJeito
ã fiscalhação da ümâc ,

.1ISTIFICJ\UVA

Esses dO~ pará~~afos têm por objetivo principal
preencher uma lacuna na ncrr'a (artigo~ já que o !lustre Ilalator J no trabalho ce preparação co Anteprojeto de ConsUtUlÇ"ll"O retirou a complen-<8l1taç.1io
contida nas sugestões acree, aprcveoes na Comissão temãttce, Faz-se necessário
ntetltar para a tupôtese de qUEl nt:l prazo de círcc anos a l"lEItéria pcôerfe a1nda
ser objeto de litígio, Portanto, nada eaís justo do que dej)'ar mais este espeçc para a solur;ão dos mDblema3.

f/j,v»-/,'
NYDER BIIRBJSI1

[3J-;:~';':J

['J ~OflISSM

DE SISTEflATlZAçM

Dê-se a seguinte redação ao § $9 do artigo ~ do
db Com"lssãO de Siostemati:zação:

do Seguro Oesemi1regc serã prop,~rc)onal ao
rotatividade de mão~de~obra na empresa.

SlSTElI~T:·~;:~~~,:çÃ::,~:;:

=======~

..::,,::"·:,,·:,:;:·..

1.u'''J....n',.u(h

tnd~ce

~;ôa'oe-

'-----

(!l3~~1f17

~~'1

Transformar o § único de artigo za-g-, do Itn-t-ellrojeta
de Constituição da Comissão de Sfstemati"zação em § 19 e criar c
§ 29 ecm a segui nte redação:

de

!lA arrecadação de tributos f,ederais serâ efetuada
pe'tas ins.tituiçõcs finant.eiT<l.s. oflcHl.1s fede't'ais."

JUSTIFICA~~O

SISiErfA;~·~~Ç~~·"'l"IvO~U'"Ll ..

-'-

DEPU r AOO UAl/lOn O, LUCA
COltISS7i.O DE

r,r

,,~
Are. ~oo.o
§ S9 - A contr1bu,ção do empregador par-a o Fundo de ãarent-ie

o

• ")

(lDcfPTAOO llA\flJl< [],E LUCA

=

~

t:

~rojeto d~ Const.itu,~io

lPOl681-9

ê!OHISS1iO DE

f:MENDA lPOl689-4

~ii1in7J

s,E

Deputado Constituinte

i:MErIDA

=:=J

lo

u:n"(~u"UI(~~

o

JUSTl FI CAÇM

A sodeda.de deve dispor de instrumentos que inibam

rJf3

Suprima-.se o § 29 do artigo ~ transformando-se o seu
pará'gr<lfo 1Çl em pia·ãgrafo iínico. todos do anteproJeto de Constltul~
çio da COrnlssão de Sist~matização.

JUSTlFlCAÇ~O

pratica da rotati.vidade da mão-de~obra.
O texto tnser-tdc no ~projeto incentiva a d'i s pens a
em massa dos trabalhadores flois sõ terão a contribu'\ção acrest:'\da
de adr c i cnaj quando o- niimero de empregados d rspans adcs superar os
'indlC.c.s lJ.l'édios de l'Otati'lldade do Setor. Ilra. \;\uant.o ma,or for a
dispensa de trabalh1.l.dar~s lllaior seri o rndice médio do setor. Pot'-'
tanto (I instrumento q,ue se ,\uer inlbldor e: na 'lc."rdade c.stul.111adl)t".
Por isso apresentamos ~.f~a emenda no sentido de se dar nOva reda~
ção ao- § 59 do artigo~. para coadunar com o espírito da prOa

ti centralização da arrecadação de tributos federai~
nas instituições t mance r-as OfiCUlS federáis pnmltlrã~ ne'thcrcontro ie e adml ni s tração dos recursos pubh cOS, propi ci ando. as ~
sim. a otimização do fluxo de caixa da União:
í

JõMEl'IDA lP01690-8

l::J

DEPUTADO UAUtOR DE LUCA ""'1'

posta contida no prõprio parãgrafo.

3J-&'

s(l.

Por otltro lado. na nova ardem econôflllca e sociai que ,e!
peraMOS. se installre após a promulgação desta Constituição. o Banca
Central do Brasil deverá "ter características ciãsslcas. executando
com cficlêncla °e eficãcla a polltica monetãru e a fiscalização das
atfvldades bancãrus de forma permanente. de forma a evitar as fra~
des c esc.ândalQs que nos ült1tlVJS anos 'I~m colocando. sob susp,e~ta ~
credlbilldade de administradores e da pr-õprla Instituição.
Na nova ordem econômlca deverá haver total tranSpül ê'lch e lndcpcndêncla entre a polltica mOl\etãru e a polítlCa da dlv.!,
da püblica. A po11tica monctána deverá ser executada pelo
S.:lIlCO
CenLlal do Brasll. qUQ cuidarS' d", regulação da 1,qu,dez monel5'n;l.ó.l
econolllia c do controlo das ta>.as de Juros. enquanto cabcrS ao Teso!!.
la UdGIOII.Jl e"ecutal a po1íllca di! díVld" pii&llCoJI HISl2rtndo tiO Orçamento Geral da Umão as 'necesstda'd"es de ffnancumento do déflclt
público àtravês da emlSsão de títulos. da divida publica.
ra

i1

AS$itl. entendemOS não sobreviver razões nem motivos
manutenção deste pat'ágrafo no textD constitucional.

pa~

EMENDA 1POl682-7 ,
~PUTMO

fIAUfC" D,

r,,----------- "",.,.. .""1<:..; 1 1 - - -

~

do referido anteproJeto el1l seu H1CTsa 111
já previ' que Lei do Sistema financelTo flaciona1 duporã sobre a or9anhaç~o. o fUnclonamento e as atribuições do l3anco C~ntral do 51'.'!.
O art1go

rry'1üii"=:J

LUC.~

EJI\El'IDA lP01685-1
(OI O~PllT AOO

Dar a se;ulnte reda;ão. ao § ltt do artlgo):; do-A-ttt-eproJeto de tonstltuição da Comissão de $lHemathação:

E'~';i~'D-J

HA1'10R OE LUCA

.. A aphcação dos recursos de qUe trata este artigo se.rã efetuada atravês do Bunco do arasil S.A. e demais
instituições fi nancel rlls ofi ci ais federai s.

\?02i'~'7m]

~{b

SUf'rima-se a expressão ·públicos- do caput do artigo
~o -Attt-eprojeto de constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICACM

A aplicaçiio de tais rl!Cursos atraves do Banco de
Brasil S.A.e demalS. instituições financeiras oficia.is federais
perlllitlrã melhor controle e adminlstração i por parh do poder
püblico. perrnit,ndo a obtenção de resultados malS favorãvrns
eln terlnos de retorno econômlco ..soeial. I

JUSTlFlCAÇM
1\ presente emenda obJetiva cornpatlbtlizar a "ntençã.2...-.- ~
tontldü no texto, pOlS não se deve vincular a or,gem dos recursoS a
Serel't transferidos ao Tesouro ftaClonal O que deve prevalecer. na
verdllde. ê que todos os recursos destinados a operações de credito
de fl)f;tcnto. ~nd~pende.ntemente da otoige.m. devet'\ ser transfer-idos i:l.O
Tesouro rracional~ que, através da Secretaria do Tesouro Nacional. fará'
sua alocação ãs l11stltulções finaneeirõs oficlll.is federals.

EMENDA lP01691-6
~Q~II-IOR DE LUCA "V1u
~HrssM

l/AlllOil DE

~LU~C~A

Dê-se a seguinte redação ao artlÇ10 ~ do ~roJeto
de Constituição da Comlssiío de Sistematização:

.-J

I'Ç''''~
tLOüfl
1

o

Art.itM.-Os retursos flnancelTos relatiVos a programas e proje330 tos d~ car'ãter reg10nal de responsabilidade da Un~ão
e das entidades sob se.u controle. serão depositados
em , n~ titui ções fl nancei ras Of1C1õI.l s federa 1s de crêdito ~ por elas. apl1.CildGs.

V!"

'J-d'

Dé se a seglJinte, redação ao artigo.P31í. do '"I\n-teproje~
to de Constituição. da COllllssão de sistcmathação:

[ vedado ao Banco Central do 8ras11 conceder. diret<l !lU
1ndit'etame~te, empréstimos ao TesoUl"'o Nacional e a qualQuer órgão ou entidade que não seja instituição flnancci

ra Melonal.
"JUSTIFlCAÇM

A Ração brul1eira c1artl! por uma nOYlI ordem econõmica
e sodal. onde a transpllrinci" no relacionamento das i nstitui çõ~s

l5i7~';íã?]
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~AlJO

l5I1~~""=:J

OE SJSTE;;~~;~;~';~efutc.~""Lo

-A Unlão não Se responsabi1ui por depõsltos e aplicações nas ipsbuições fillancelras. salvo se real{zados
rlil:S lnstittnções controhdas pela prôprHl União.

JUSTIFICAC)tO

JUSTlFICAÇM

A proposta Vlsa tompatlb,lizar
COlll a nova redação
sugerida para o inciso V, do artigo 336. que exclUl a obr1gatori~
dade das instHuições flnancefras feder11s ofafais participarem
do fundo par;;; proteção da ecOnomia popular e garantlo1 de depQsftos
e aphcações ute determinado valor.

o tratamento a ser (hspensado às instituiç.ões ntlan~
celTas oftdais federalS não pode, nelll deve ser discriminatôno.
fi. redação ora proposta enseJa dar condições ao GoveT~
no Federal de dispor de maior flexibllidade na alocação dos recur
50S destaados a programas e projetos de desenvolvlmcnto reglonal.
isto porque são raras as instituições que dispõem de dcpendencias
em todos os pontos do terntõrio ..
w

I

\

•

llScr20 esb:t1ndtm ao GerY!l:n:ties do 1'oro ~1le.i.c:i&.l.,~D1'll\

1~1692-4

EMEriDÃ

do1'1nidns por 1cd.respcdtados os direitos do seus n:tuüD

ID
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.uocl.,~/.. w,.. le/,u,co.,..

~

,~,

_

'Ul.1JI/I1II~.'h

titulares."

O art. \~

=:J ~3õiô'6m
---,-,-,

1e

"A lei

Inclua-se no ~rOJeto de ücns t t
de Slstcmat12.a.;]:o~ onde ccuber , o sequtn te artigo.

art.

~

~inl:i$O

B al!nen ~

_

O: o

Estado carantirlio

Q.

todos o acesSO ~ jun-::iça.

t

!E. vorMo I

,

-:. devor do SJto.do presbr ll!3sist~ncb judicilirlu crni'.ü~
to. nos CDJ.o n&o podCl:l tor aeeaee tt. justiça. ccQ, ~ncr.U·:I.clo do

Lei municipal discipllnarã as ccndt çêes para abertura
e funcionamento de dependênc i as de inShtU1ÇÕCS 'ilnan.
ceiras no municlç1io. subordinando-as aos t rrte tes s es

r

~o indispcns;'..ol à exbttut.1a di&Dtt."

o art. ~\ ttllllbé:n DO

encontra

em

l <::t
con1'J.1tQ com o n"C't. ~do pro;lio.

t~r.:IOOI

to. Dcateo

da comunidade.

"A prestcqfao jurisdicional

~ crntuittt. desdo qu'o n pll~to

ntinnc li. il:1110:;tl1billda..].C' de p"lcnr cu~t:u: e tnxcc."
80 00 Derv1ços notaritdn e "rcg1.:otra1s" forem prestados Ol:!. cantor
priVl1do.coltionte o pD,$e.t:Iento de CQ.D1wllontos. ea :=rl.tl:4l CCtl;arce:;l pobre,;; do
interior. as cn:in nceeesaecaee de juotiça, ~ao hc.vcrte. aee tabeJites.nem

JUSTlflCACÃO

As fnstitu1ções financeiras. es pe cre Imerrte os grandes
conglomerados. arrecadam r-ecur-sos financeiros no municipio e os
deSbnan\ para aplH:.ações. onde
passival obter melhor r-emuner ação. pràjudic~ando, mui tas vezes , a economia do murricIp ro através
de um processo de dcscapitah:zação.
. _
,
Tem-se que preservar a eut.cnomi e nunt c tpa l , p015 e
a comun{ôade que. ell\ Ultima ane't t se , deve manifestar-se sobre a
ccnvcm ênct a ou não para a lnstõtlação e funcionemcnto de qua lquer

e

dep.endênClI~AA instit.uição

\

COQ, I)

(V. ttllnee. a) quo prescrevo I

tul çjic da ücat s s âc

Art _

•

est~,iguoJJnente. em contradiC};:o

otiei~ de reGistro, pois eaaee serventl1arios. z:nto

U

diSpolíiçSes eone ..

utucionais cd....a4an. 1!l0::Teriall1 de fo.:lo.
ror tudo :Lsto, a oficinlização doa e<:::'t~os ~

UIi1

le:u trcmquilo o

e corrente nos meios ;Jud.td.a..""ios de todo o :ra!s. i:Stá no art. 206 ae, atue.1
çonsti tuiçSo, COQO u.mD. conq,Uj.sta do ordCCl social.
Sala daS sossSos.. 28 do ~unhe de 1.987

Ifi,temA lP01698-3. ._
f.:J Deputado CID ROJAS A\tERICO -D-.-C-A-RV-A-LHO------'

r-me ncer r-e,

t:cm.JIssÃ~ DE SISTE~~~i~AçÃÕ·1e/•.,......,1e
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·u.lOlcfcow",lo 'wHullllt---------,

OE 5r5TEIlAIT7.A.C.M.--._--'
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D;Lt:põo o lrt.

.. ~R
Dê-se a seguínte redação ao inciso V 'do artlgo ~ do
.J\n.tC.projeto de- Cons t i tUl ção da Comlssão de Si s tema ti zação:
V - A criação de fundo rnantldo com recursos das '\nstituições flnanceiras privadas. com o objet1Vo de
proteger a economia popular e garantir depõsl to;; e
aplicações até determlnado valor.

~ a 3.1. g.

liA 1.cl. do Sisteca.

u'm~.~1e
Ntocional

para o :l'Uneionamcr.to

d~

dispor~.1nclU3ive sD~re ~

instituiçõco fin~ceirllS'
bem COl:O do~ c:Jtll.bolec:!::len1:es de sCS\1).'O.previdêncin e.cllpitaliz:lql.o;
RETIRAR, str;P1!.IJJIRt
'
:I .. a.

tu1torll'.a9~

'Uto••

F1n~coiro

lI. - condiçõcG para a participação ~1., capital estranseiro nt::J institui_
ções a que ee refere o 1teg ante:dor.tendo e:n vista.cspcc:ta1::u~."1te;
a) os intoresses nncionaics
b) os acordos internaCl.onniss
c) critério de reciprocidade.R·

JUSTIFlCAÇM
JUSTI:PICAÇ~O

Com esta emenda dispõe-se que a Umão não deve continuar assumindo a responsabllldade pelo ativo e passivo de iosti- tuição bancãna ou flnanceira privada lnsolvente er mEl nos all1da.
pelos danos ou prejulzos que aquelas causem a tercelros.
Ademil.ls. as instituições financeiras fe-dçrais OfHlil.1S
são garantldas pelo Governo Federal. não cabendo, .portanto, sua
participação no referido fundo.

}P - A mat'érln do incioo 11 quo se propõe supricdr est~ contidll

no 1nci.so I, u:nn. Voz que. so na Lei do Sip~c.:::Ie. Financeiro dir,;porá.~nc2u_
Diva sobro o :func.onm:U::lto das instituições tinanccir~." 6bviCI:leI1te.eDcn

lei :ir~ decidir sobro pcrticipttÇM do cnpital etltrn..')&oiro uessi:.!l :i.ns~i tu!,
:;!J .. A participnção ob:d6n:t.&ria de capHaJ, estrtmseiro nos ootn..
boliH::itllcnto~ de J11·evidSncia.. di,spos1çlio qu.o deco%"1'e -do to.c.to quo se pro_

plio suprJ.tdr l no ~o !lO retere 00 cot:lpencnte do GtiÚdo • esté c:n eoníll 1:0
COtl.

o 2:40 do art. 355. á!l'Ler.b1.:u
-Fica pTOibida. n oxp10rnç:io direta. 0'.1 indireta,por pnrte de e=..
presns 'e cl!jli tc.io de procedência ootra! z;eirll,doo !Jer:1Qos de tw:liD_
tôncin ~ tlnudo no l'clfl."
~o ..

50

o nrt. '35 estnboleco

~!:!!. lei r do 1'on.'u1
,..,..---_'-

'Y'l;"~

J%9

'UtO/W

ti.

l:I.UO

o ''Sitltc:u. Financeiro

001

~

C"f ..

I'roJlovc::o o dotlonvo1\"1tlc..'1to equilibrado do l'd!.~

o a nerd.r:)s intcrcsoes da coletividade ", a dita. lei pode.rin,em. det~:r.nina

''''''I~b

dns c::l..rcunst&i.c::l..Il.Cl. couaidcr?r

De-se a seguinte redação ao parãgrafo iÍn1Co do artigo
do -Afl.teprojeto de Constituição da Comlssâo de Slstematização

dcsa~nnel1:.\vo1. a. parM.cipc,;2.o

de cll.pi:t:al. os ..

transeil-'O na.s in~tit.uiçS'cs finenceiras ou nos cstebelocitl.cntotl de nebUro.OI1
de previd~ci.ll. ou de cnpit<:.1.:Lza.ção. Essa co~cl.tnão do lc,Sislll:l.or o:ê1nàrlo
dC:Jtinndc.. na strrv1r os interesses da colotivide.dell.colllo prescreve o dito art

Parãgrafo Ol'\ico
P.s dispon'\biHdades de caixa da União
e das entldildes sob seu controle sc ..ão deposltadas em uma única'
institulção financelra oficial federal. As dos Estados. -do OlStrito Federal e dos ~1Íl:mciplos. bem como dos õrgãos. entldades e empresas por ~les controladas. em instituições financelras OflClalS.

335. e:Jter!.. Dusto.da pelo inciso:tI do art;. 336.qIlc so prett=dc mtp.rlc1=,.ondo
antecipada e irreversivclc:le:1to, ~ estabelocidn n pnrtid.paljão do ce.p1tal
eG'tre:rgc!.ro nas inotituiçõcs finenceJ.ras e nos estabo1ec;l,;nco.tos de seGUro.

utllaõção dos recursos püblicos é de fundamental lmportâncla que
talS recursos. serados e geridos. por organliações do governo. seJam depositados nas, instit~ições flnanceiras do Unlão. de man::ira
a formar um volume maior de recursos dispon'fveis para aphcaçoes
prlontârias. que induzam o desenvolVlmento econômico e soelôl.
tornndo emPcft!.gos e emprllendimentos produtlvOS.

po~to

i 1 9 - O Congresso Nacacnaf fiscalizará o cumpr'amerrto do l1hnestq arhgo.
•

S 2 9 - A responsab1.11.dade da União por danos nuclearps illd~"
:pende da existência de culpa. vedando-se qualquer lullitação re1ll1Jva
aos valores indemzatõr1.os~

JUSTIFICATIVA
Ao propormos esta nova redação ao'Art 417. pretendemos
dnr
melhor forma legl.slativa e Jurídica às idé:las nele contidas. O IIdn"
cíp1.O básico é o de ·as atl.vidades nucleares serem exclusivamente Im"
ra f1.ns pacíficos. elim1.nando-se qua1.squer outras formas de aphe.II.:iu
e conformando-se com a trad1.ção de nossa politlca exterior a
f,lvor
do desarmamento nuclear e da proscr1.ção UnJ.versal de armas nuC'I~·.I"
Tes. Em conscqUência. este princípio passa a consti.t.uir o Ucaput" do
artigo.
•
Quant.o ã responsab1.11.dade civil por danos nucleares. o L'lUlIIciado que pretendemos ver consagrado no texto constl.t.ucl.onal refl'I\'"
-se aos danos nuc16ares. obrigando-se ã União l.1imitada e obJcth.lm\'"
te pcla sua ocorrência.
A nova redação ê consoante com a linguagem e a posição brll'.i ..
leiras em "foros" lnternacionais. Não altera o conteúdo do p1"e\1<\o no
parã'grafo 19 original.
O ar'tigo como foi apTesentado no ant.eprojet.o, prevê o
trole pelo 'Poder Público que compreende o Execut1.vo. o Leg1.slotn'o c
o Judl.ciârlo. Ora. o parágrafo 3 9 aduz ã f:tscaluação pelo
COI11:1"OS"
so Nac1.onal o que nos parece redundante com o controle do Poder
Pú"
blJ.co. Além «:1.1.550. a fiscal:1.7.ação supletiva pelas entJ.dades da ~ocio"
dado civil não necessita ser explicltada. no texto constLtucíOn.ll. roi $
a fiscalização pelo Congresso Naclonal lhé permüe quando for oca'"
SOl ouvir a soc1.edade civ1.L São notórios os múltiplos usos da
energin
nuclC3T em segmentos da saúde. da 3grl.cultura e d1l indústr1a.
4

elétrlco.
.congresso Nacional poderá escolher J.ndivíduos ou sociedade afl11:;
setor de interesse.

00

capital estren&eiro estará ossegurada por.J.Q preceito constituclonel.

40

A União dispõe de instituições financeiras pàril a execução da política econõmica do Gov(!rno. Como forma de maXlmizar a

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERAIlO~ /I:rt. 417. "eeputve paTâgrafos 1'1 e 2'
Dê-se ao caput do ar-eagc 417 do AnteprOjeto de
Const.1.tull;iio
~om1.ssã~~mft1.Zação. a segumce redaçãoJ~"',A'o'\'1rt 417 .. AS at1.vidades nucleares no território nacaonat $""
Tão desenvolvidas exclushamente para f1.ns pacífl.cos.

Em cada caso. bem como na geração de energia

prov1dtnd.a e enpitalização, ecitle. da 10i ord.i';f~p.., pois a pretlençe. do
O

JUSTlFlCACM_

red1visão territor!al e apreciar as propostas de crIação de Estados'
e outras pertinentes que lhe sejam apresentadas até 10 (dez) dIas ,
epôs a sua inst«1açlo.
~
...
Como se vê. houve a Intenção do constituinte
de
partir de um amplo programa de estudos de re,!efinição, de divIsão te!.
ritorial do País, e, após, isso submetê...l o ordinariamente ao Congre,!
se Nacional. O enunciado admite e cria as pré-condlç6es para que
O
assunto ganhe consideração Por outro lado. preveúdc a delicadeza de
qualquer decisão. que envolve grandes interesses econômicos, .scctars,
polHico~ e regionais, prevê 'um ritmo ordinário de progressiva ava ..
llaçilo. Essa é a regra instituida.
Os' artigos 446, 447, &A8, com seus padgra fos
•
incisos s~o a contra reg'ta. eete , de eho~fre, divers5s Es'hdos
sen
consIderar os estudos necessários, os recursos possíveis e a tremi..
tação ordinária imprescindível..
As duas posições são absolutamente confrontantes
e como o espírito constitucional é definir o princIpio deixando a
lei complementar e a lei ordinárIa a sua complementação e detalha ..
eentc , apresentamos as emendas supressivas acima mencionadas
para
que prevaleçam spbre a matéria apenas o disposto no artigo 445. de!!,
tro do esp!rito de compatibilização da natér-âa ,

conf"dto ~,pois. e'd,donte e a Stlpressão se iIllp3e.
-

1'or ~ltimo

11

importante assinaaar que n;o hou·..e na V cocicoKo

do Sistema 'h'ilut&rlo 111ten.ÇZO de asseguTtor.p.a ccnst'S.:tui'9~o. ti. pt,;~t1.e:.p3.çiío
z;arentida do cnp~tn:L cstrnnttciro nas instituições 1"inanceiras e nos e3t2.be..
lecitlcntos de sesuro,prcVidêl1cle e capita:ti::ação. mau, dinntc dos acirrad.os
deba,1:e!l.prevaleccu (l cntcndit1cnto de que õl z::at~ria devdrJ.o. ::er t::.o:u:.sterldn

.UlliItlO/U'OI.I1.I'IISc:ntll1e

comSSM D. SISTI"IATIZAÇ1;O

para a. lei ordin~ril1, coco coneta do art. ,,~ nprovo.do c que dever~ pral"o.le.

'-tIO

.M.NDA MODIFICATIVA

Sala das SossScs.2B do junho de 19D1

DISPOSITIVO ALTERADO: 111Ínea "bu do Art J-t6
Dê_se a letra "bu do Artigo 416 do .lm:Wpro)eto de
cão da Comissão de Sistemathação à seguinte redação:

[ uma medida que. antes de tudo. permite melhor e r.lalS
raeional utilização dos recursos püblicos em prol da sociedade.

Constitui..

Art. 4-1'6"- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••
aJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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EMENDA SUPRESSIVA: Artigos. parágrafos
~'{o

Art. ~

E/.!EIIDA SUpnESSIVA,.

Suprinn-Bo o nrt.

o

~ o DeuS p~raf08.

/).OôJUSTIrI~AQXO
nrt. JP' e Deus parS.gr21'os

Art.

r
rosteJlrCilp~ ba.rono.tos das !:crvcnUu

de jUntiço., onde tabeJiKes. o!'icin1s do resistro4 de 1"~Vci~ e ou"t;roG ~el!L..
ll~:rl'.:n enomo~ 1'o:rt'.mas, e.dquirJ.:r= poder pclllt:J,::o ccntr~D ao :ihtcreGs.
:rlbJ.:,f.CO e contraria:r= 1'ro:ttc1::1en1:o o ~ClIle. do ;1uotiÇ.ll. be.rctn lO mcsr;:o srz.;tu:s,.
tc.

flUO

pa1e.onde mD.ifl do 60 % do flUa popu~a,;lro ,,'j,vo

e art. \~ em cnTS,ter 'Orlva.do está Clll contradiç'rro COl:I o ut• ...46t do
, I
do Pt'oj eto qJ1e utaboleCGI

%

5~·, §,.,..ss<~,,i'1lf;'~

i~s..,..r; ~.;n..p'illl,

~

,

5251, §351,

Art.~~/~

'lT.l"

•

• ~~~ENDA SUPRESSIVA (éORRELATÁ)

,JUSTIF"ICATIVA

o anteprojeto apresentado pela Comissão de S!ste...
matizaç60, no seu art. 1145, cria a COlllisslfo de Red1Visllo Territorial
do Pais, com a finalidade de 8presenter estudos e anteprojetos de nossa
"

.

r1-

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "bu • do incisco VIII. do Art. ,.11f';'"
Supri1lla-se, em conseqUência da Emendo Mod1.ficativa acima.
alínea Ub", do l.nciso VIII. do Art..K':

11-

,

'\'1'1-

e%t~t::lW.

pobreza..
~ O cxorclcio dO!! llervi90s notariais ottreSistrais ll• COrlO esta.belece
e.IIIo

51., §2.,
'l'l\~

e incisos abaixo relacionados ..

b) [l instalação ou ampliac:ão de usinas de
grande
porte h1.droelêtricas. termonuclesre$. termoelétTicas. de processame,!!
to de materiBl.s fêrte1s e fisseJ.$. de ~indústrias de alto potencial P.2.
lU1.dor. de depõsi'tos de: rej ei'tos de alto 'J'istoo. inclusive.
,'t'udipativos. químicCts e bacteTio1ógicos. bem como de qualquer proj eto de
impacto am'\P.enta1.

.JUSTIFICATIVA

4\°

A novot proposta para o artigo ~enseja a forma t.êcnicli co,!
reta ao mesmo tempo que se refere a reJeitos de outras origens. que
não somente os rad1.oativos. ta1s como: químicos. bacteriológicos e.!!,
tre
outros. EmbOTa Teconheçamos que 8-proteção e .preservaçiiodo meio
ambiente ê um direlto ind1.vidual e coletivo fundamental, 8 letra '~"••
do inciso VIl. do Art WVefere-se especificamente ao risco de da••
à vida e ao .eio Ubitpl~e em conseqüência de .t.ivid.~es indU5tria1~

o artigo 416 .. ao estabelecer requisito constitucional para as mesmas
atividades, cria uma superposição de idéias.
das sc , propomos a supressão da letra

Em raz.ão

JUSTIFlCAÇJ\O

"b'", do inciso

Kr.-\"'':(-

VIII, do artigo

Todos os funcionários mili t:ares punidos pelo regin:e

vo,

Discriminação ainda Jl!êis ignominiosa quando se sabe que menos
de 40 oficiais têm condições estatutãrias' - e desejam - retomar
ao serviço ativo. Tais manifêstações intransiqentes não estio s~nt2.
nizadas com os ideais de concórdia e pacifJ.cação, objetivos pr1nelro

.atual art.~, embora contendo una dispos1.ção geral. es::ã colocado na Seção lI, que tral:;a da organização e da cOl"?et~ncia
co
Supremo Tribunal Fedcral, Sua redaçãol parcialncnte repete o que

A concordância das comunidades diretamente interessadas está
iaplicita na prévía autorizaçãõ do Congresso Nacional, seu -legi'timo
representante. Destarte quando se trata de usinas de geração de el,!

Já está contid.o no art. ~~, VIII, da Seção! - Dis~=s:_ões ,~a=
o qual veda a realização de sessões ou Julga"'tmtos
s<:cr~
tos por qualqucr órgão do Poder Judiciário. C:.lanto ã
obrig<.tg,

tricidade, indüstl'Ías de grande porte ou qualquer atividade
humana
associada a risco, são duetamente interessadas não Só as comunida"des locais, mas toda a nação brasileira. Este fato fever-ae ã consulta popular de âmbito necacneã , para que efetivamente fosse nela
T,!
tratada o penseaenec do povo bresaãeã ro , ou através dos representBl!
. tos do Congresso Nacional como o proposto na nova redação.

da transição dernocráticao
!njustiça e quebra da hierarquia,

~,

J3iedade da f1.ndati'entaçâo de todo JulS.::-ento. c.s':.a C:c.. e se r f"".anti
da porque ccnetia tuã princíplo geral '1ue dc.'e::-á cs ec-izec-ee a t2.
do e qunlquer órgão Juãlciário, e não e.p::nas ao E:r&o;:io S,-p:"el'O
Tribunal FedcJ;'a1, CO"110 bem o dC;.ionstra sua errc.:-.ea cct eeaçâc
tc"tto do AntcSlroJcto.

Não se exige a expulsão dos 820 militares dos quadros

r.r

e hierarquia.
Manterem punição perpetua as vítimas ê , no mínimo. ince!!,
tivar a indJ.scipllna. a quebra da hierarquia e futuras agressões ã
hierarquia dos militares que hoje estão em serviço ativo. 11 conce!,
são pelos constituintes livres e soberanos, da Anistia 1.mpla. Geral
e Irrestrita _ corretamente ex-p11c1tada - é a única forma de se
~ concluir dignamente a transição democrática ansiada-por todos os se!!

~_~TlIClr'_Il'lUCJe

,"\09

DJEtlDA MODIFICATIVA

Dê-se ao Caput do Artlgo ~do Anteprojeto de convt itui-

neneee da Nação Brasileira.

çio. da Comissão de Sistema.tização. a segumee redação:
Art ~~ - A umêo , os Estado~ e os HunlcíploS. ouv do o rg,
der Legislativo, podem estabelecer concorrentemente. restrJ.côl.°q l~
g~ aôamaat ratavas visando ã proteção ambiental e ã de Ec ...;t
\10$

EMENDA MODIFICATrVA

DISPOSI'l'IVO EHENDADOt ARTIGO

JHL

'-li"

recursos naturais.

'-\'1-'5""

Prevat ecerâ a competência da União quando C'1l\'OlH'r
os interesses de mais de um Estado e do Estado
~c

Esc::larecer

envotver os interesses de mais de um Hunicípio.

-

S assegurada total informação às comunidade .. tocnfs
diretamente toceresseaes , sobre o cumpriment n
dq
dbposto neste artigo.

§

I
I

1

!

JUSTIFICATIVA

seus 'recur-sos naturais.
Simultaneamente o acesso de todas as classes soeiaio.:i r1
q,ueu naeional é fundamcntal, 1'015 o subdesen\'oldZ!lcnto POdl' vou ..t1
tuir-se no maior polui dor nneional. Era conseqUênCltl, deve ~ um"1 i- !
tuiçáo prever dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os i!!.
, tOl"esscs nac10nais e nãD permitam o nascimento anteclpado de confl!
oWoJl eJll l!:olilC t dmes JIIesmos interesses.

dando'"se a preferência do estadual sobre o local e do nac10nal
52
ire o e-.stadual. Este princípl.o harmoniza os diversos ni'vel.S de
m!,
. .Ir.. 4tlsccntra11Z"ada, permitindo a efet:n'a existência da Federação
. . ,rol dos lnteresses da nação braS1leira. Tal principJ.o estava e!
no Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de Consutui,;ão da

,..to

eo.issão de Sistematiz.ação.

{Ifp~;~~;;G-

a De \Itndo CID ROJAS ~líRICO DE C-\R\'ALHO

:=J

I

ID;-;:~~'

TlxTe/~S'"" .. A~4:

S-!

alENOA ,IODIFICATIVA

Dê-se ao inclsO '111 do Art .A-& do ~roJcto de
,~o, da ComJ.ssâo de Slstemat1.::açâo. a segulnte red"ção.

...

Consc.Itul

lU _ autor1zar oU TcalJ.zar emp'l'eendlI'lCnt.os ou desemoher
ativJ.dades que representem risco ã Yl.da humana, ao cqul.libuo ccológlCO ou ao mcl.O amblente. ou que l.I:l.porte em alteraç5.o no patrlmÔU10
histórico e na p:l1sager. seT'l consult3 ao Congresso \5':10na1.
JUSTlF!CATn'A
A emenda próposta. V1sa resguardar a função
rel1rcsC'nut1\;;
do Con-gresso em assuntos de 1ntercssc da ~ação • .,;ão se pret.ende COM
a emenda subtTa~T ao PO\'o a faculdade de dec1dzr, nas
presonã-lo
de 1nget'enc~as exógenas e da responsab1lidade de decldlr e,m questõcs.
que eXJ.Jam :f;,ormaçâo e informação especlal1:.ada.
Por "outro lado, o pleblsdto reallzado em localldadcs "dir.!::
~alnente envolvidas" numa dcterml.nada questão poderã intcrferJ.1"
com
os lnteresses de outra l"egJão. -que pode ser lndlrct,1I'ICnte prcJudlc~
da ou beneflc1açla com a dec1São Asslm, uma regJ.ào produtora de mat~
rias-primas poderá, por exemplo. ver rcduzJ.dos os seus recursos
r,!
nonccirQs se unia Jndúst.rl.o não puder íUnCl.Onolr nos centros
l1ldus.t.rialS~ em vlrtudc de decJSãO pleblSc1tãl'Ja da pOPU1;lÇão dcs~co;
cc!!,
t.rQs.

A ani.st1a de que trata este artigo garante

sados,' COI\1 seus valores corrJ.gidos, a cont'ar da data da Punição.pr;
moções a c::argos: postos, gral1uaç:ões Ou funções, observada a perspect~
va de can;eira de cada um ac llIator grau hierãzqUico, conpul:ando-se o
tempo de afastamento 'COIrO de efetivo serviço,~ para todos os efeitos
legaiS.

~mã-se

o art.

W,

da, Saç<>o 11.

1.

~

Inclua-se nO a:t.,~, da seção !, o lncis2~.:L~
SC9ulnt:e re:daçao:

,~&

Art.

jn:""

.

X _ Todo julgamento será !unda..t i!!ntado.

ifMENDA lP01704·1
~O'

I.

CO"lISSÃO DE S!STE".ATIZAç1\O

"1) a

dOI

art.~. t ne t s e I. letra 1I1J.o(

representõ.~ão

por i:nconstitucio"1alidade. em tese.de

ãe-

gisl.i"tivas ou executivas·.
JUS:r;ZplCA:rIVA : A ação di~t;a de inconstitucional!dade pre'\'ista na let.ra

'"1". do ltem I. do art. ~. do JarteproJeto. como de co:::pelênc~a origln.!.
ria do Suprémo '1'ribuna1 Federal, foi tratada, tanbé;n, nos AnteproJetos
da Comissão de Organi~ação Eleitoral, partidãria e Garantia das Insti1:u!
ções. no Titulo UI - DAS CARAlIITIAS DA COI~STITljlçhO - CAPITULO I - DA I!:!
VIOLABrLIDADE DA CO'~STITUlÇÃO (arts. 37 a 39) ~ e no J.....tcprcjeI:O êa Cotli.!
são da Soberania e dos DirC!!itos e Garantias do Uo-.ero e da :,ulher - Titulo UI - DAS GARANTIAS CONSTITUCIO!l.hIS (art. 38 e Fa~t.s~afo únlc-o) •

cor:tespondem respectivamente. <:lOS 19 e 39 do artiqo .49 do 1Inteproj!:,
• to da COmissão da Soberanta e dos Direitos e Garantias do Homem e
da }Julher {com!ssão IJ x

No AnteproJl!to êa Comissão de 5istii:rrati==i'ão, n5e: se levou e'm conta ponto essencial. na definição co instit\:.to da alião
cireta
de incoJ"stitucionalidaãe. constante do art. 37, 11 e III~ 60 ;,n"eploJeto
da Comissão de Organização Eleitoral. Partidãria e Gan,:nth das lrostitu!
ções. qual "seja~ a ~ ~ de que se destini!!. a "c.eclarar a, inccnstitur=jonal~dad!!. em tese. de lei ou ato nOJT.latit,.o federal ou est:;C:ual'", ou
"por omissão de recdidas legislativas ou a:..ecutivas". O Ar.tepro)Qto da C2,
missão de Sistematização limitou-se a reproduzJ:r, em ~cu art. 4J.. o que
ccmstava do art. 38. itens I e lI. do ProJeto êa conissão dc Sober.mia e
àos Direitos e G3rantias do HOr.\cm e da Uulher. Ora, ess~s
di Sj;losit.hos
dizetn rcspeito~ üpc.n~s, li ação dlrcta de inconstitucionõJl1u3de para 9;)-

Oportuno esclarecer que a presente emenda nada ad!.
dona. no conteúdo do artigo 482. sotrente corriqe possível omissão 1tE.
t:ivada. provave1Inente, pelo e.x1guo terrpo disponível.
O Relator. em sua fundamentação (:Fls.50 e 51) ,deli
ne a expressão -incorpora- como significando que o texto indicado fo
objeto de insettão. com ou sem nova redação no dispositivo do Antep~
jeto.
Na llEIsma fundamentação Cfls. '76). esclarece que o
artlqo "fl2. calJut. !ncorcora o artiQo 49, caput. da Comissão da Sob!!.
rania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher rComissão I) e
todtls os seus paráQrafos. Ora, inequivocamente, tal não ocorreu, li:!
sim a presente -emenda corrige 1:a1 omissão que se reVela seria.
Sem
uma clara definição dos direitos advindos da Anistia Ampla. Geral e
Irrestrit.a, sua interpretação ficará vulnerável e duvidosa. J;: muito
importante - no caso da anistia .. preservar no texto legal a nIt!.
da intenção do legislador quando determina na promulgação da
nova
Constituição.,. uma inadiável pacificação da sociedade brasileira.
Várias razões :lnpõem a adoção da presente e~nda.
O artioo 482 como está redi,?1.dO, não esclareee que
tipo de l:eintegração asseguriL Não exp1icita quais direitos e vant!.

~ens estão ali garantidos, Nãod~t.ei~x~claro
o le~ítillO direito ao r!,
cebimento de todas as diferenças
lar!
cor Qidas lIOnetarilJtnente
-

pPF~"''''--'

~_ _- - , l&l-Z--1"'7'-,"S'_
_-1 ~
•

1e~ ou ato normativo federal o;; estadual, ou por c-uesâc de neãidas

b tor da Comissão de Sistematização, atravês de dois parágrafos que

,.,"

,u~:~l:I"~"':llwn;:;....;o~

Dê-se ã letra "1- do inciso I, do art. "2'&i, do 1r!'rt'Cprojeto. a seguinte redação:

....J USTIFlCACAo

,.

J

'APOLE~O

El1I:'r:DA "'001 FI CATIVA
DISPOSITIVO EJ'EN~AOO:

Propõe-se. de acordo com o llegimento Interno da l\;!!

<,

HUGO

~

!J -

... são consiBeradas preenchidas todas aS exigêa
c1as dos estatutos e demais leis que regem a vida do servidor civil
ou to.11itar, da Administração Direta e. Inaireta, na presunção de que
foram anplamente satisfeitas. no que respeita à reintegração, prorre.
çõcs por ant.iguidade, rnerec1mento.est;:olha, e em ressarcimento da Pr.!!
ter1ção, venel11'lentos. sarãeícs , vantagens e gratificações, e não p!:!.
valecerão quaisque:r alegações de preocricão, decadência ou reniinc1a
de dLreH:o.

-

uma bandeira histórica do antigo lIDa e do Manifesto de Fundação do
PMDB.

Essas ser!ssimas omissões são facllrne,nte verifiCA
das 1.10 artigo 482 do Anteprojeto. No entanto, os textos dos paráqri!,
fos 19 e 39 do artigo 49 da Comissão da Soberania e dos Direitos e
Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I) n'âo foram omissos a esse
r9speito. Deviam ter sido inco%poradosao presente Anteprojeto; mas
não o foram.
Na história da Repúbliaa, todas as 34 anistias 3D
tel:'iores a 1979 beneficiaram aidadãos sublevados conf:ra governos c:;'n!
tituIdOs. concedendo, invariavelmente, suas reintegrações às respect.
vas profissões. As anistias de 1979 e de 1985 - ao contrário - fo
ram dirigidas a cidadãos punidos por tentar defender a Constituiçãovigente em 19&4, mas inteiramente mesquinhas, não devolwndo os direa:
t.os, deles arbltrarianente usurpados pelo regine militar.
A primeira delas ~ a de 1979, só foi generosa em f!,
vor dos funcionários civis e militares gue se excederam na repressão

EMEI~DA SU1>RESSI~;Ti~õ'~'~c~~~
".'1-,88
~i_~P.2.tl.!.L"',Q.5~.~-t'í.. <ll"'t5: 2~_..!...l-"'Í.

• da Constituição representa a submissão da soberania da Assembléia Ng.
cional constituinte às pressões daqueles poucos recalcitrantes
que
tentam se maneez- corno os gendarmes da democracia, arrogando-se ao d!.
reito da força, quando tent.am determinar onde e quando pode ou não ,
haver concõraia e democracla. Os poucos brasileiros que falam
em
democracia mas que não querem praticá-la de modo nenhum.

se~lltia =acion"'l Constituinte. e~a-àe!t~a a expll:::~=~_,.fart.
do caput do ArtigQ 482 _d~ An)<d'ílt~~~onstituic:ão do Sr ' Pe'!

Dessa forma, o texto const1tucional deve prever ul'la hiera!,
traia de competência que represente a gradação dos interesses, gua!

..•, ' - - - - - - - - - ,

artigo ~ com dois paxágrafos COm a

aos anistiados civis e mUltares a reintegração ao serviço ativo,:r~
cebi.mento dos vendJOOntos. saliíl:'ios, vantagens e grati:ficações atra

O Brasil é um país em desenvotvauentc no qual o prtll'rc~~o f
desordenado podern caUS01,r danos irreparáveis ao meio ambient l' c ,IC''; 11

fII\END"A lP01701-7

O

seguinte redação:

S 29 - As limitações e restrições reaaãs e admln1st r-at h"ao;
es taduaf s não podem dispensar OU dinunuit 3$ ('~i)l.ê-~
cias federais, nem as municipais podem fazê-lo
("ill:
relação às estaduais.

S 39

.----?

,

Negar a lInist.ia 1'Jnp~ral e"....*restrita na promul~ação

í

19 -

do

serviço ativo das Forças Annadas que se excederam na repressão pol!.
tica. Exige-se. tão somente. a c1emocratiza~ão plena. com o restabe
2ecimanto urgente. dos verdadeiros princípiOS de justlça. discipl11\A

Deputado CID RDJAS IUII;RICõ' DI: CARVAUlO

S

amb~s gravíssimas. for

cometidas contra nd.lhares de funcionários civis e militares quando e
purqados de seus quadros funcionais. seríssima ruptura instituciona
possibilitou a ampla e geral fase punitiva contra brasileiros que P
tenderam defender exatamente a Constituição que. presentemente, tem
de eee reescrita. por causa dos desmandos ,dOS governos militares •

EMENoA lP017()().9
,

do

~rbítrl0 foram discriminados e não foram reintegrados ao serviço at!.

Esta emenda visa a adequar o texto do lfl{.lprojeto ,
segundo os ps;ncipzos rec:o";!en~a20s pela. técnica leg1s1atlva.
O

política (2.000 funcionários civis e militares), ab.golvendo-oS,PFeJlt-~
mente, dos crimes de morte e tortura cometidos contra presos poIIt:i...,:,
coá indefesos .. Todos continU8l:am - e continuam - em suas carreiras,
obtendo promoções e até condecorações.
A enlatia de 1985 conCedeu, apenas, minguaaos direi
tO$: promoções e reintegrações para toOOs os funcionários civis e p~
lllOr;ões para os funcionários m!Utares. Permanecem até hoje sem qual
qUE'lr aniatiA õa praç:as, oa mortos, oa asaapareciggs e as vItimas d~
cllssaçâe. b ..anc.... ~ c ••••ç:õc. b~~li busca de novai;
prOf!S~ões, ~v.r_ o da •••pero aoH:i!rae ~ tos cass~ao••

rilntia do pleno c:..ercIc1o dos direitos e das l~berdaaes e ..._
inerentes ã nacionalidade. ã soberania do povo c ã cidadanta.
Dessa maneira. na sistc"õlatização dos AntenroJet~s,
era possível omiti~ o conteúdo êio art. 37. II e III, do AnteproJeto
A_
"')nissão de Org.mização Eleitoral, Partidâria e Garantia das
Inst!t::.::'ções. onde se prevêem as regras gerais a resguarilar a inviolabilidade da
Const:ltuição, para nanter. apenas. aq,lelas específicas ã êe!esa das -garantias constit:ucjollais", dos dIreitos e das ~:iberdades do cidadão.da nª
cionalidade e õa soberanla do povo.
A emenda objetiva, dessa maneira, suprir o lapso da siste
matização dos AnteproJetos das duas Comissões, eis que não eram
noroa;
superpostas. mas com âmbito de abrangência específica.
,
Propõa-se~ assim. que. -ao definir a cor.lpet&ncla originária do SUpremo Tr~bu'nal Federal, quanto ao processo C: julgar.lC!nto da ação
direta de inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato norr:ativo fedQral
, ou estadual ou por omissão de lI'ed:!.das legislativbs ou ~administratÍ'\'as. ;;:
,produza-se, na letra "1". do item I, do art. 205, que cuida da :::atéria ,
~ recis~...cnte. a norma geral que consta do art. )7. 11 e 111, do ;.,tepro, Jeto ia CO':ljssão õe Organização Eleitoral. Pa~tii!3ria e Garantia das In,!
tituições.

1

t de ver. além disso, que~ nos parágrafos 19 a ,,'?~ do art.
2D7, do ,Ant.eproJeto. estão p=-evistas norras que se referem, tc.-l:.ém,
ao
sister:a en apreço, da ação direta dQ inconstit'uclonalidade.

f,MEl'/DA lP0170S·0

li]

Sl!1{A"OO~

HUGO nAPOLEJto

- _ •.

=.~,~=.

Et~t:DA SUl"R.ESSI~A

':,;:,,- -- -

..2011

DISPOSITIVO EKENeADO:
al"'t. ~. §4~ do ~rojeto.
Eyclua-sra do § 49 do art, -re-r a e;'!;lressão "Juízo ou"

. 0203

•

JPSTlrlCATJ:VA - Cabendo. originariamente, ~o Supreno ~ribu.~al ~
a. c:ompetencia para 'declarar a inconsti tucionalidaee cc: lei ou ato

Assembléla Nacional ConstJb.*lte

vo federal ou estapual, não se Justifica, ao lado. da e)pressáo
"Triounal", alinhar a palavra "Juízo". CUida-se de er-enâa de ra-ra adeç:uação do
eexeo, que provém, originariamente, do parásrafo único do art. 38, do 1.:1tepro)eto da Comissão da Sobera'1ia e dos Direitos do no-er- e da }-'ulher, a
fim de a=-eiçoã-lo, como está correto, ã sis1:.r"ãtica aa C'o"pctê,cia do SE
premo Tribunal Fe.deral, a quem incumbe declarar, em tese, a incünstituciç
nalidada de norrra ou ato normativo ou mesmo adrrinlstrativo, fcàe:raI ou

T:t:TUlO IX
DA ORDEM SOCIAL

~ist(.-a,

Dê-se a seguinte redação 30 Parágrafo üní.cc do art.
do tl:fl-teprojeto do relator da Comissão de Sistematização:
Art.

nestes

3à\ -

1. • • • • • • • • • • • ••

..2.0.3

TUTO/'u'T..

ss-

~,

Inclua-5~\no art.J~ o

parágrafo 59, com a seguinte r-=dação:

"§ 59. Quando o SupreMo Tribunal Federal di:!clbrar a ~nconsti
tucfonalidade, em.tese, de norma legal ou ato nornativol pcr
derao eles a eficacia a partir da punlicação da C:.;cis.ã~".
-

[

f

I JUST:rPIC~Tn'A - Trata-se de norr-a constant.e do art. 39, do AnteproJ~to da
ICÕmiSS5? da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Institu1.lj'ões,
l de mei.ex i"'lportância no sistema da ação direta de incpnst~tucionalidade,(>s
Ita~ele::::endo ~s limites temporais da decisão de incoI"'stitucionaliêade
d;
llei ou ato ncrme ta.vc , Ampliado o aãabcme da ação direta pelo
Ante;.ro)c:to

,de nova constituição, reveste-se ainda de mais alta sisnif~cação
1:í",r.teor
n orm a a~ natureza da constante do art. 39 do AnteprOJeto da ccnr seãc da 0E.
lsanizaçao Eleitoral, Part.iê.ãria e Garantia das Instituições. Ficaria"', de,!
,de logo, definidos, aí, os efeitos, no tempo, de norrra fê~eral 0.1 .::::'.:.":,.'11

i

_

~çio

tl-lENDA MODIfICATIVA
~
DISPOSITIVO EHENDADO: Artigo?81
Título IX
Da Ordem Sacia:'
capítulo III
Da Educação e Cultura

t...

Jclarada, em tese, inconstitucional. A omissão v-arificad: no FE'l-:'''úl:'ic e
:;'.nt.eproJeto êa cc-mesâc de Sist~""iatização deve, ecs.í-a, aer s.lpriê::.,.:'t-.:'cv .=3.
it:ndo-se o te"to do c:tado art. 39 do A11t(;:proJcto da Co-issiio de Cr~aÕli::;
jyao Eleitoral, Partidaria e Garantia das lnstit.uições. O local prc.?rio p~
r a Lr-eer-Lr- a ncr-ae é, cone se propõe, a Seção 11, do cdpitulo rv, ....ae tra
ta do supreac Tribunal FederaL
•
-'.

I

tJCOInSS1l0 DE

EMENoÃ-

lP01707·6

didático-clentifica, admnistrati-

1 - •••••••.•.•....•..•...•.•••••••..•..••...•.•..•........

.. Acrescente-se ao Art. }S'6" do cmt.eprojeto ~
da Comissão de Sist.erreatização os seguintes Parágrafos:

)8 \

Por outro lado} o ensino superIor não está todo o.!.
ganizado em universidades, predominando o número de institu3.ções e
faculdade isoladas.

A~t.

"~~'qr""

EHENDA AD ITlVA

%

dO'.!tttt4proJeto·

~A lPOt714-9
tJconstl tuintl:! VICTOR rACCI~~;---

DISIlOSIÇÕES TRANSITOlUAS

Art. )..".

':1'-1 8

(Acrescente-fie)
•
•
•
Parágrafo único. As vagas que decorrerem do afastamento
do; atuais Minis1:.ros do Supremd 'l'r1.bunal Federal serão preenchidas., as duas prim~iras, -po~~miicação do próprio Tribunal,na ,f0E.
ma do inciso 111, do art.~, e as nove subseqüentes, a;Lternat!
vamente, pelos critérios fixados.nos incisos I, 11 e IIl.
do
mesmo art.~. p-o'b

JUS '1' I F I C A T I V~"-'&

President.e da República (2 mais os 11 at:uaiS) ••••• 13
cãmara dos Deputados • • • • • • • • • • • • • 3
Como o § 29 do art.
estab~lece como normll de caráter
permanente, que o provimento
?11<.7

#

•.

,.ltTO/~UIl..

"d'e. c..da vaga obse:. vará o critério de seu
to original", I
.

pree~chimen

.-

verifica-se que a, composição supra _indicada rnan'ter-se-ã inalterada e
nun"ca se alcatlçará a determinada no § l~ ·do prõpr.to art • .PJ'1f, ou seJa
~
~o
6 indicados pela Laml:u... •
•
S. indicados pelo Pres,i.dente da Republica e
5 indicadoS pelo próprio Supl'emO'.
Dai a necessidade da et.Ienêia, re~ulando. em d!spos:u;ão tr~
sitõria.. a sucessão .dos 11 atuais Minis~ros 'do Supremo, afim de atingir-se a composição det.ermin,!da no citado 9 19 do ar!-. ~ó e possilJ!
l.1tar a·posterior aplicação ~o que se cont.é}\\ no § 29 do mesmo arhgo.·

.JUSTIFICAçno

::;egundo suas convicções, crença:j. princípios e anse10S, utilizando-se
da escola que melhor atender a esses objetivos. Ao E.stado compete

a

responsabilidade de proporcionar-lhe os meios e condições para isso.

EMENDA lP01711-4

l: Constituinte '/IeTOR FACCI~~~-

~;~;;--

t::e:&r/'o'r

r.-r-----.-----",..,'"'''"..".----------j--
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ErlENDA HODIFIrl\TIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Artigo p1I, Inciso I
T1TULO IX
DA ORDEf.J SOCIAL

nE ••• ,~/EOM".io/''''COM''oio

COI"SS'O OC

SISTtMPTIZAÇ~

7-=t~

EMCNDA MOOIFICAnVA
DISPOSITIVO EHENbADO: ARTIGO }81, PAMGRAFO I1NIcn

~

_

'3 si

Acrescer ao "caput ll do Art. .?8"G a expressão "também
à concessão de bCl,lsas de estudo a alunos que comprovarem insuricill!!.
cia de recursos", redigindo-o assim:
'
..
Art • .?Bõ1~1 As verbas públicas serão destinadas
l:ls

filantrópicas ou comunitárias.
JUSTIFICAÇJ\O
A bolSa de estudo constitui auxílio ao aluno e

não

à escola.
Se em determinado local não existir escola pública,
ou se não for possível a ela atender a todos. ou ai.nda naqueles cu..!.
sos não ministrados por estabelecimentos oficiais, somente "os
que
dispuserem de recursos terão o p'rivilé!Jio de acesso aos estudo~.
E essa a distorção que nossa emenda pretende corrl-

giro

CAP1TULO lU
DA EDUCACAO ~ CULTURA

;,'1-:}..
O Inciso 1 do Art. )?8 do ant-eprojeto de

I - democratização do acesso e permanência em todos os n!veis de ensino •
..;.

EfIE"OA ADITIVA
'I
DISPOSITIVO EI'ENDADO: Artigo ~ lICaput"
Título IX
Da Ordem Social
capItulo l I !
Da Educação e Cultura

escolas públicas I podendo, nas conqiçêles da Lei e em casos exceoc1,2.
nais, ser dirigidas também à concessão de bolsas de estudo a alunos
que comprovarem insufic1ênriJ,a de recursos e a escolas confessionais,

Constituição da Comissão de Sistematiz'lção pêlssa a ter a seguinte
redação':
.,'l'~
Art. ]:H!'. •••••...•••••••••••• : .•••••••.

[ri

IE.çlo

\lI

constitui direito natural da fam}:lia educar os fllhos

De acordo com o disposto no art. ~ cas Dispos1ções ~ian
sitórias, ·dos 5 cargos novos de- Ministros do Supremo Tribunal pederal~
2 serão nomeados p~r indicação do Presidênte da 'República e 3 por ind!
cação da Cãmara dos Deputados. Após estas nomeações será a seguinte a
composição do Supremo Tribunal Federall pela indicação orJ.ginãria
de
seus Ministros.
..

.

§ ••• - O sistema de bolsas de estudo não caracteriza repasse de verbas pút1licas para entIdades privadas de ensino
§ ••• - O valor das bolsas terá, como ~parametro,
o
custo de ensino de igual nível de qualidade oferecido em estabelec,!
mente público congênere.
JUSTIFIcnçno
Em outra emenda, sugerimos a aã teraçêc do "caput" do
:;66. Çll.'TIOri@. que as I(erlk.-spúblit:as sejam destinadas também à concess'ao
de bolsas de estudo.
l\ bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e
não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o s3.stema de bolsas discr.!
mina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou
até sem alternatIva, onde esta não existir.
O valOT da bolsa deve corresponder ao· custo cqm....ult..!..
te no ensino público, para evitar prlvilégl0.

FACCI~u~o;

~'~7!ij]
OISPOSITIVO EHENDAOO' ar.t.

_

1~\

J~STIFICAçnO

Como redigido no anteprojeto, o artigo se choca com

tS';~"'=:J

Senador IIUGO NAPOLEÃO

..J

E"E"OA ADITIVA
'3g\
DISPOSITIVO EIIENDADD: Artigo ~
Título IX
Da Ordem Social
CapItulo 111
Da Educação eCo:'tura

:EMENoA lP0171D-6'

.t:

____..J

SISTEMA~;;·~~o;;~.. io/auoco,...,...,
l.uo/....nl'lc.ç.O

va , econômica e financeira, obedecidos os seguintes princípios:'

rrc;nsli tuinte VICTOR

" ..

l:tQ!h~!l'I_".CTllQlJjRCJE'"OlCC_".cIlln'"&;CL;·

"Y'ri--

o p:ev!sto no Paragrafo !Jnico do Art. )8"6':

"rf'

Acrescente-se no Inciso lU do Art • .Fn do afl-t-eproj~
to a palavra nobrigatório", redigindo-o assim:
•
Art.
lI! - atendiment obrigatório em creches e pré-"'--"
las para c:.ianças até 6 anos de idade.

,EMENDA lP01713-1

O nCaput" do Art. ;J.8'1" do -eeêeprojet c OO-~ da
Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação,
Art. ~(lfs instituições de. ensino supe r acr- gozam,

nos termos da lei, da autoncnua

Inciso UI

JUSTIFICAÇJ:tO

1-1-

do An+eprojcto.

/?'f.

Título IX
Da Ordem Sacie!
Capítulo lJ;I
Da Educação e Cultura •

Anísio Teixeira o grande educador brasileiro já cns!
nava , há décadas. a imprescindibilidade da educação pr-é-esccâar ,
o
que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a peda9E,.
gia e psicologia.
)
Sem a garantia obrigatória da educação pré-escolar, ..
os Poderes Púbhcos continuarão deixando desa tendidas milhões de
crianças carentes, ficando o pré-csco.rar como privilégio dos que po!,
sufrea ~ais recursos.

EMEI'IiiÁ' lP01706-8

ADITI VA

tÇj:~M

"",.':l-3.

JUSTIFICAçno
A redação aqui apresentada parece maIs adequada, urna
vez que mant ém a liberdade de matrícula por parte do aluno, gara.,!!
tindo-lhe o direito de atendimento a essa dimensão de sua forma _
cac nas escolas públicas.

·USCllMOR HUGO tlAPOlEJl.O

'lDlsposttlvo emendado: e r t

DISPOSITIVO EllENDADO: Artigo

• ••••••••••••

Parágrafo único - O ensIno religioso, sem dis _
Unção de credo, constituirá disciplina de matrIcula facultativa
nas escolas oficiais.

_'

~E~Jnll"~&;10

EIlENDA ADITIVA

;,'f\,

"§ 49 • nos casos de inconstitueio.,alit:atie por inc>'ist.ên·
cia ou oriss50 de atos de a:dr~nistrac;;o, se o F~tado denonstrar cOi1.pro\8ch:-:cnte a i-poEsibiÍiêa:::ie ~a
preaccçâc
por falta ou 3.n5u:~Clência Õ~ r-e ccxeos , o 7rl!:. .).~al a declararã para o cfaito de c'l~ir, em orazõ qti~Cõ..;slognClr ,
um progl.iiia de erl.:'dic"l9dO da ir~c~siC'j]id:.":~, ou, E'.ds
t.a ndo o p:,"l,)gr~"i'a. pttra o ~í'-·3.to ze filil••,r r:n.C.llC,lUC e f.
,ar os F'ra~os lir,j t.cs das et:l.:".:I.s C:c C....ccoçãc",

; &:1:.1'10/\

SISTEfI,f\~;·~;.~E~~nlo/.l1IcDM_,.._~

tJCOllIssno DE

'31-b
"':mJ

e~

17~

cr;~~:'~Os

CAPITULO UI
DA EDUCAçnO E CULTURA

tadual, ou por c-na.ssjio de Il',eãiC:as le,!Slati\-as ou éc.-inistlati"as, Cf t':;:OI
da letra "1", do item I, do art.~ .. do ~proJeto, o:.a cr.e-iôedc , l~a~~
Justifica a expresaãc "Juízo" ao lado de "Tri~unal"; ceeee a últi!"<:l, rca
tando a redação do § 49, do art. '"Ztr9-, assim adapb ada ao
termos:
01-03

•

Ií::MENDA lP01715-7

rrr--

-

UillLstitu:mtc

cm"r;;s:o
~
:li..

•

'u"".o'co.'ul~/.ulco.' ..

~

CS;;:;=

)

~L;;./QL

io

DE SISTEf.IATrZI\CIm

g\

E"CNoA HooIFICATIVA
1
DISPOSITIVO EHENDADO: Artigo}aí, "caput"
Titulo IX
Da Ordem Soclal

JUSTIFICACAO

I:: preciso garantir o acesso e permanênda
do aluno em qualquer grau de ensino. A gestGo é de natureza técnica,
com provimento regulamentado em leg1s1aç'110 própria, conforme a natureza jurídica de entl~ade mantenédora da escale.

.....- -

VIC10~ f1'lCCIONI

Capitulo UI
Da Educação e Cl.Iltura
O "Caput- do Art.
seguinte redação:

,..<

g,

J!J.

do anteprojeto passa a ter a

180 • ~ l"IacIonaI ConsUtulnte>
Art.

}at:' -

As verbas públicas serão destinadas

às

..." " -

esccâas públit::as I à ccncesaãc de bolsas de estudo I à ampliação de
atendimento e à qualificação das atividades de ens mc e pesquí ea.L

~

em todos os nfveã s ,

~~I<.''1

L...eDs~

A bolsa de estudo, além de descentralizar, consti-

tui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se

, Paragrafo Unico.

a

bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos 1Q.

Título X
Da Ordem se ih, . ",/
Caoítulo

cais onde não houver escola públlca.
~

í

EMENoA lP01716-5.
flcons"t"!nt.

'
r

,

Os incisos I e I1 do anteprojeto cri ..m discrimina-

ções, reserva de mercadc e proteção do Cstado às escolas ccnrcss g
nais, quando es te deve ser dí esccaedo oe instituições re1J.g.lo~,Js,
sem ampl.lar as condições de acesso e a mclhona de qual.ldadc,
todos os níveis, de modo gcneraliz<ldo.

comissão-.:!:

J

~~çno

:EMENDA lPOl723·8

\11

tJ Constituinte VICTOR F"ACCI~:;

e cu~tura

/ /,'
,,/
/
ncl1:Ía'::se no Artigo
do Afl-t:.eprojet"o~ da
.1
srêmatlzação
segu~nte ;'<1.rágrafo unica.:

~

vrcros f A C C I O Ü I - - - - - - - - - - -

rrr---

JrUQINS1 ... ~-----------

.,11

Título IX
Da Ordem Social
Capítulo III,
Da Educaçllo e Cultura

E preciso nãõ. .dúpl1c:ar me10S para obtenção dos Mesmo
fins, descentnaã í.aendo a ladministração e aplicação dos recursos, par,
racionalh.ação de Qastos/e otl.mização de resultados,
tindo ~lnd
que os recursos permaneçam na mesma região on
o gerados.

.,,-:r3

m-

Art.
O dever do Estado
se-á mt;diante a garantia de: ••••• "

J!MErIDA lP0172o-3

rr

'1 '1-1

m

ncrescente-ee ao «caput" do Artigo
do
da Comissão de Sistematização I a expressão.
do o direito de opçJ:lo da famiHa ll •
~

CO'iISSnO DE

-a-A-t-eproj~
"respeil~

JUSTIFICAÇAO

o Estado democrático deve respeitar as crer-ças , CO!!
vâcçücs e filosofia educacionais da família, não lhe impondo uma
instrução em choque com seus princípios, pois constitui direito natural dos pais a escolha da educação que pretende para seus filhos.

CONSTITUINTE

VIE!oR-fAccio~I

)

TI~D/JUI"r'çltÃD

.JUSTIFICAÇAO
dever do Estado é o d~ ministrar o ensino, de eco!
do com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o mo!:.
ncr gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se d!:.
ve restringir sua atuação, de modo a não tolher. em cada momento e em
cada local, a forma possivel e mais conveniente.

\.

.,203

m,

o ensino efetivar-

o

_

EMENDA MODIFICATIVA
.:J,03
DISPOSITIVO EMENDADO : Art "2's:{ lnc IX

üê-sse ao Art

COIR

F"pos"'-

SIST:H~Ti:IO~AÇ~~D/I~<U'"liD--------,1 ~ ~~°obl/8'

rrr-

}f-?

Suprima-se do "Caput" do Art. ?1S do eeeenrojetc do
Relator da comí ssão de Sistematizaçl:ío a palavra "publico", redigindo-o assim:

/

~

CÇJ;~~
---t

\

EMENDA ADITIW'
DISPOSITIVO El-lENOAOO: Atotigo;;rt - "CaputQ~

to

-"

TUTD/JUlTlfK:&;ÃD'

EHENDA SUPRES=.IVA
7<:f'"'l
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~, "Caput"

\

TItulo IX
D~ Ordem socraí,
'Capítulo III
Da Educação e Cultura

cr;~;:;;

fCOM1ssnn DE STSTFH:~";::~;~·ID/'UlC._••_.,,_"'

38i

Art;3'ÍÍ. '
.
parágrafo \Jnico - a PrJduto da contribuição com o s~
lário-educação será adminh\rado, em cada unidade federada. por inst!
turção criada pelas empresas optantes, para atender a suas finalidades.
JU5TIF'ICAÇAD

.....

JUSTlfICAÇRO
Este Artigo, que corresponde ao Art. 68 do anteproj!!.
to da Comissão da Ordem Social. se for mantido, tende a desestabillzar '0 Sistema de Previdência PrIvada Fechada.

inc IX do -Ant-eprojeto do ncfeA obrigação do Estado é com todo o ensino e não
tritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

tal' a seguinte redat;ão:
IX- O Chefe do Ministério Público da União e dos
Estados.

P1tErmA lP01717-3

.=.

JUSTIrICATtVA
.,).03
A .redaçãc proposta ao inciso IX do artigo"2C7" do

tr;~~~~~~

tJ;nstI tuinlc vrcmn FACCIONI

~::·)./.lr

.EMENDA lP01724-6

8A!eprojeto foi aprovada na Comissão da Organização dos pod~
ree e Sistema de Governo (Emenda nº 351091-3), razão pela qual

PJ:PHõaiBAJ
!"ii;-7;0?J

(!'bs:P. JUl A\-IY . JUNIOR

deve a mesma integrar o anteprojeto desta Comissão de sf sbcee-,
tização, com a justificativa aditada naquela oportunidadc, co!.

(COMISSAO DE

SISTEMI\;;;;;~;"IW.unDflIP"

",-

nrnlNl'lflC&;b

----,

rigindo-se, dest 1 arte, o lapso.
EMEIlDA SUPRESSIVA

Título IX
Da Ordem Social
Capítulo lU

EMENDA

Da Educação e Cu!tura

O Artigo

.....

_

!Ir
.
Cconsti tuinte VICTOR FACCIONI

"3 &7

~

1~1721.1

l

~

...,...-

L.Jms...ns..--.

do -ARt-eprojelo 1:fo--Re.l-atoF- da ComissdO de

sistematizaçDo passa a ter a seguinte recaçacs
"Art. 38& - p's empresas cceeecnar e , industriais e sgi."!
colas sAo responsáveis pelo ensino fumlamcntal e pré-escolar gratuito
de seus empregados e dos respectivos dependentes, a partir dos
três
anos de idade, m~diante a memrtençãc de escolas próprias, eoncessêc
de bolsas de estudo ou ccnt r Ibuí.çãc com o salário educaçêo , na rcrea
da lei".
JUSTIFICAçnO
E preciso não duplIcar meios para a obtenção dos me!
mos fins.
Devem, por isso mesmo, ser desenvolvidos e inccntivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade. utilizandose a capacidade da rede pública e da rede privaoa, bem como a dispon!
bllidade de empresas, para a racionalização de gastos e otimização de
resul tacos,
A bolsa de estudo constitui medida descentral.lzadora,
eupnz de ntlngir er s c cb jet rvc ,

EMENOA MODIFICATIVA
~-;rg....
DISPOSITIVO EI.ENDAOO: Artigo "prf - Inciso IV
T!TULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO 111
DA EDUCAÇAO E CULTURA

,1-,l.,

-<;

inciso IV do Artigo Na do -AA-t-epl'ojeto de Constitui
çãc da Comissão de Sistematizaçlio passa a ter a seguinte redação:
O

Art.

V'B"::-:

..

IV - gratuidade de ensino fundamental e, no pr é-escolar e nos demais nIveis, para todos que comprovarem insuficiência de
recursos, em estabelecimentos publIcos ou particulares,respeItando-se
o dli-e-ito de opção da família.
'
JUSTlfICAÇRO

Et1ENDA JP01718-1 ••
~uinte V,'-'C"'T."O"n..!f-"A"'CC""."O"'N'LN.

EMENOA 1I0DlfICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADD: Artigo

_

_

"38\
~

parágrafo ünãco,

Titulo IX
Da Ordem SoC'ial
Capitulo !lI
Da E~ucaç§o e Cultura

~ dever do Estado garantir a todos os conhecimentos
fundamentais. O direi'to,1:É opção da família é sagrado. Cada pai, cada
família Quer, deseja e deve ter a oportunidade de educar seus filhos
de acordo com seus princípios, suas crenças e suas convicções e não
aceitar a simples jnstruç~o .imposta pelo Estado ou por Quem Quer Que
seja.
A gratuidade para aqueles Que apresentam insuficiênCJ.D. de recursos é necessaria para dar oportunidades iguais para todos,

EMENDÁ lP017~-O
FACCI~~;

l':constituinte VICTOR

Substitua-se o Parágrafo unãco do Artigo .J.B'li pelo
segulnl:.e artigo:

TUto.lAl$'U'>l:.~8'

"Art.
O ensino é livre à iniciativa prlllada, que
o ministrará sem ingerência do Poder Público, salvo para fios de a.!:!,
torização, reconhecimento, credenciamento de cursos e fisca1iznç~o
80 cumprimento da legislaçlIo do ensino".

_

r?

EMENDA SUPRESSIVA
"3
DISPOSInvo EHCNDI\DO: Artigo)6t

Titulo IX
Da Ordem Social
Capítulo 11
Da Seguridade Sacial
5eçrlo II
Da Previdência 50chl

I

.JUSTIFICAçno

o Parágrafo "nico está deslocado, pols o artigo .386
trata de aplicação d? verbas.
Atribuir ao Estado a supervistio de qualidade significa ingerência na organizaçD:o didáUcél-adldnistrativ8, sendo que
deve competir à pró,pria cOllunidade e au usuário.

Retire-se do Anteprojeto a criação do Estado de Sa!!,
ta Cruz, suprImindo-se no art. ~ '-\~ ~ :
e) No ceput , a expressão "Santa Cruzb) o Inciso I de forRla integral
e) No parágrafo 21:2, a expressão "de Santa Cruz".

Suprima-se O Artigo
Comissllo de

Sis~ematizat;lIo.

..O

~ -do

..aftteprojeto do Relator da

JUSTIFICATIVA
"\~,
O Artigo ~ que cria o Estado de Santa Cruz, no C!,
p!tulo das Disposições Translt6rias, sem audiência d:J Estadj da
Bahia, é insubsitente, por contradição com o principio Federativo. pro..
clamado no Art.
do qual o Art. ~ e seu ~ N são desdobramentos.
.J.._
tI~
O Ant-eprojeto em tela elegeu como forma de !::stado a
federação.
É regra imanente e inseparável do princípio Federatl
vo QJe os Estados não po1elll sofrer fracionamento no seu território se;
tj.Je sejam ouvidos.
O postulado advém da Pátria do F'ederalislllo, os E.!
tados Unidos da América do ~orte, onde sua Constituição, textualmente
dispõe: "O Congresso poderá adnltir neves Estados à União; mas 010
Se poderá criar
o novo Estad:J
dentro da jurisdição de outro; ne.
se poderá formar ue
novo Estado pela União de
02 (dois)
ou
filais Estados ou de partes
de Esta:los t
sem
o ecnse-tt Iee-tto di'!
Legislaturps.
Este regra universal1zDu-se nas Constituições de
todo o mundo e foi sempre reproduzida ininterruptamente ee nossos I
textos Coostituclonais, desde 1891.
A conclusão é assim inevitável - ou se ausculta_
os Estados, ou ·não há Federaçlo.
Dlr-se-à, todav1a, que éI regra da audiência fol
apenes extepcionalmente afastada no Capitulo das Disposições Transitórias.
De fato, ninguém sustenta "que Disposições Trans!.
t6r!as não possem contrar.1ar o texto básico, porque precIsamente l! '
esta uma das suas finalidades.
Ocorre, entretanto. que as normas de um mesmo di
~loma ainda que Constitucional não convivem em igualdade de posições,
senão que se escalonam hierarquicamente.
Bem a propósito do tema Nelson Sampaio lembra:
"Ninguém pode comparar. por exemplo, o valor de
normas definidoras de nosso Sistema Constitucional com outras de natureza rigorosamente regifllentel" (em Revista de Informação legislaU
va, ano nlõl 22, nlõl 85, pág. 08).
Nessa gradat;ão normativa, têm-se acionadas regras
meramente formais r sem constltlIClonalidade material, em plano inferi...
or, até os chamados lIPrincSpios Sensivels ll Que ocupam o topo da pidlDide•
Esses -principios sensivels" Um. evidentemente '
t;:ratamento especial.

t\.

mf.7J1L

,AuImbIMa rtIdonII

0..... .

lií

\

\
As instituições financeiras. especialmente os grandes
conglomerados. arrecadam recursos financeiros no município e os
destinam para aplicações onde
pcss Ive l ' obter melhor remuneração, p reaudr candc , nur tes vezes, a e conceu a do munt cfp o através
de um processo de descapitalização.
Tem-se que preservar a autonomia mum c tpa'l , pois é
a comunidade que, em Ii l t tma analise. deve man.ifestar-se sobre a
convemjincf a ou não para a r ns te Laçâc e funcionamento de qualquer
dependencl~ de t ns t f tut ção flnanceira.

e

ees - ou se os adotam em sua pIen! tu da pu não se os acolhem.
Imagine-se, por exemplo, que se proclame que todo
poder .emana do povo, mas que. ao mesmo tempo, se afirme que pelo esp.!!,
ço de três meses o Estado será governado autocráticamente.
Jamais uma tal constituição, vasada neste termos,
seria considerada democrática, ante a insegurança de que o transitório viesse a se repetir.
O mesmo racioc!nio é oportuno quanto à questão da
federação.
Se ela é adotada, não é possível admitir-se que'
não vale neste instante para a Bahia.
'
Quem sabe, da! a um ano esua mesma exceção não se
estenderá a outras unidades?
Pensada esenu, tal transitoriedade compromete irremediávelmente to~a a filosofia d~ fcclcH.Ç~O.

l:J

CONSTITUINTE JONAS

f?

••

COflISSÃO OE 5ISTEllATlZAÇÃO

...,..J.I

/J"rff -

Disposições Transitórias

'13.Q...

~do

I

anteprojeto, a seguin_

~")!)...

j

EMENDA

f'l

Suptlma-se do at'l't-eprajeto o art. 440 por completa:

lP01728-9

r=;;:~''''!

CO<STITUINTE JONAS PI""'IRO

Art.

EMENJA ADITIVA
DISPOSITIVO EVENOAOO: AATIGD
Dá-sel~

1"1.

extinto o pagamento de subsídios'
e de demais benefícios dos ex-Presiden
tes da República. ex-Governadores
Estado e ex-Prefeitas Municipais, obU
dos em função do exercício do cargo. -

d;

""~

)t(, item j>aV

JUSTlfICACAo

seguinte redação:

Comete-se com esse artigo uma .injustiça com nos ..
sos Governantes I sobretudo ex-Governadores e ex-Presidentes da Rep6~
br tca, muitos dos quais dependem exclusivamente dessa "pensão" para'
sua sobrevivência •
Esta Assembléia Nacional Constituinte não se deve
prestar para retuar justo direito adquirido ou segundo outras inter
pretações promover revancrusec,
-

~ ~ ~~o~~~~~~·~~:.;t::~~~d::'~~.~~~;~~:~~;~.;~~~~:.:
JUSTIFICACAo

É consenso entre a mamrde dos constituintes que, por afligir
milhões de trabalhadores brasileiros, a exploração da mão-de-obra desqualificada
(os chamados bdiae-f'rres) deve ser objeto de esoecrel. atenção por parte dos realizadores da Nova ccnstrtrução Entretanto, a redação msemda no Anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, cujo objetivo'
báSICO é o de coibir tal prática entre nós, foi fcrmrlada de maneira medecueda'
vez que pode ser entendida COOIO regra proibitiva do funcionamento de empresas já
consolldaddas em nosso SIstema econômico e até mesmo emnível mtemacrooaj, ta-·
is como: consultoras de engenhana, assesscraa de projetos, 1J.mpeza, e conservas
ção de edifícios, etc.
Desta forma, a redação seçeraca com a presente, além de ter I
oestmaçãc esoecffuca para os trabalhadores rurais, tem a Intellgêncla de creser ,
ver esse moortante segmento do setor encresaraet , afastando de plano Qualsquerõ
dúvidas de mterpretaçãc. Vale reçistrer , tarrbém, que a atãvadade econômca é de
onde oerrve o trabalho e conseouentemente, o emreqc, não sendo razoavcl consignar em norma de cunho çeoéracc, as ccnorções pcssfveis de contratação de mão-deobra, fazendo comque as eeoreses se adaptem aos dirertos dos trabalhadores.
A atfvrdade eccnêmca empresarial, por sua prdpraa natureza,'
é dinâmica e anesçotãver I enquanto que a contratação de mão-de-obra, salvo nos I
casos dos trabalhadores rurais sem quallfIcação prorassaonei , é única e exclusi..
venente derivada do fenômeno ecresartar, devendo a este se IOOldar.

\ %~

O artigo ~ de rrl{fprojeto, passa eesee seguinte
redação:

COMJ:ssAo DE

,89

Art. )H3 - Um quinto dos lugares dos Tribunais Est.!!, I
duais e do Distrito Federal e Terr1t:ários será composto. alternadamente, de membros do Ministério Público e de advogados, de notário'
saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de experiência profissional. no efetivo exercício da profis -'
silo, indicados em ",lista sêxtupla pelos Órgãos de representação das
respectivas classes.

EMENDA 11'(>1729-7

(!J

,~q

EMENDA MODIF!CATIVA

DISPOSITIVO EHEiNOAOO: ARTIGO}ln

1: CONSTITUINT, JONAS PINHEI~;
SISTEM~~;~;~~i'~tlol.UUO ..

llllo

1!ol.

JUSTIfICACJ!.O
EMENDA SUPRESSIVA ." o~
DISPOSITIVO: ARTIGO)fJf, PARAcRAFO 3D
Suptlma-se dq anteprojeto o parágrafo

-

lIT""§i 07 mJ

Lei municipal disciplinari as condições para abertura
e funcionamento de dependências de instltuições finl.!!.
cei r,s nQ muni c'lpi o; subordi nando-IIS lOS i nteréulI
da comunidade.

'iP"4p.a-- Fica

1W;;'M

=-~~~p~:~~~~~,s~~g~r~~~~~z~~.~~iar~~ante locação, salvo

Inclua-se no~projeto de fConstituição da Comissão
de Si s tematização. onde couber. o segui nte arti go:
Art ..

•••••••••••••••••••••• i ..... ·'·············

EMENDA SUPRESSIVA,
Y}.2.
DISPOSITIVO EAENOADO: ARTIGO ~ - Disposições Transitórias

rr;:~;J
~

~;:rr'-

Ao se tratar de Reforma A.grária ou desenvo1viWlento' "
de uma t'egião, o processo de colonização tem se mostrado eficiente ,
sobretudo na regIão amazônica, e de modo geral com pouca inversão de I
recurso por parte da União.
:
Neste caso para fixar as famílias no meio rural, as
culturas permanentes são essenciais pois estas inicialmente permanecem na propriedade pela expectativa do início de produção e, poster,! I
ormente, pela fase de colheita de forma duradoura e sempre lucra ti • I
va,
.
As .cuf tures anuais em lotes de assentamento, quando ,
a terra não fJ.ca cansada é o braço do homem que cansa.

~

Essa proposta visa volorizar o efetivo esercrere
da advocacia e enaltecer os Tribunais com advogados de a.l to preparo

'SI:

e experiência profissional, impedindo dessa forma, aquele que após'
concluir o curso sub'erãor e nunca exercer a profissão, mas pela amizade

por completb:

As empresas públicas, as sociedades de economia I
mIsta e as fundações públicas não poderão gozar de benefícios, privilégios ou subvenções não extensíveis, paritariamente, às do setor
privado.
§3S1: _

JUSTIFICAÇ~O

,~I.lal"col" lo/,".~

do 1lft1;eprojeto, o seguinte Pa-

~,..~

JUSTIFICAÇ~D

I

As emendas visam
retirar l)o1"6rias demasias do
texto constitucional na parte relat-iva· a-éstrutura-do Estado, sem
prejuízo de que se proceda uma adequada recacão dos artigos
nãomencionados aqui, para que se atenda às regras de etabcracãc nor
mativa de clareza, s!ntese e sistematização.
No particular do Art. 447, propõe-se 8 preserv8_
çlio da integridade do Estado da Bahia atendendo aos reclamos da
sua população,com a supressão do pretendido Estado de Santa Cruz.

CON5TITU!NTE ALARICO Aem

~~

%

"'Ressalvando no dispositivo a exeressãos "salvo'
aqueles com direito adquirido na data da promulgação desta Consti _
tuição, estaremos cometendo jushça àqueles que foram nossos manda- •
tários, além de eva tar J.nterpretações que virão a macular esta As _
sembléia Necaonaâ Constituinte como revanchista.

JUSTIFICAÇ~D

r.r

rágrafo dnico:

Art. ~_ •••••••••••••• ,
.
--.-.-o.salvo aqueles com direita adquirido 'na~data
da promulgação desta Constituição.

.J

I'"'

Inclua-se no Art.

""P,.qJ.)

EMENDA lP01726-2

,,~

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇ~O

Inclua-se no art.
te redaçUo:

DA COMtssAo DE

E_ Art. ~;
e pir;
1-\
f- Parágrafo único do A:t't• ..6*;
G_ Art.~ 1-\
g
"
H.. Do Art. ~~o Art •
inclusive·
1- No Art.~, suprimam_se: a ex~resslIo
Santa cruz. do seu ceeut , e o seu inciso

r:r;;-;;'~,
n ,.
~vr~frJ

....."'IU;1f

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~

,\~a..-

EMENOA AOITIVA

JJ~

frà

l'

PJNHE;;~'

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

,

:tI q"a~!Y' t/1f(»-~~'

.

'~~10/

rr;!~''':=J

parágrafo úní.co - A União reconhece a utilidade da
Colonização, como coadjuvante do processo de Reforma Agrária e, neste caso, nos lotes de assentamentos, 20"; da área serão utilizados •
com culturas permanentes, adaptadas à rení âo,
' ~

'n'o/~ul1l'eca;io

A_ 00 Art.
até o Art.;.(,;1.2§" inclusive;
B- 00 Art 24'l:! ao Art. ~ inclusive;
C- Art '~I #/J ~_#M"f~ ~./~rI;

ri l~t/'9

DE SISTEHATlZAÇAO

~

tJ COMISsAo DE SISTEH~~·;;~~i;iO/.Ulco.llJ1D

EMENDA lP01725-4
CONSTITUINTE NESTOR oUART~IITOlI

D-

)

.....~". . .'""H".'....-------,J
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~m
Ir COMISSAo

~DA lP01727-1

I

'EUo.ul1'roc:a;b

•.,.,

CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO

Art.

Tem-se, pois, o dilema - ou a federação vale pari
~ todos os Estados e el'll qualquer tempo ou ela simplesmente não existe.
lf esta distorção que se verifica no corpo ,9)ns-t'1"tucional, não se constituindo, aliás, em fato no.vo tal espécie de vicio.
Já o Tribunal da Baviera em julgamento que se tor
nau clássico no direito Alemão, assim se pronunciou:
" A nulidade lnclusivamente de uma disposição cons
tituc!onal não está" a prior!" e por definição excluída, pelo fato ~
de tal disposição, ela própria, ser parte integrante da Constituição.
Há princípios constitucionais tão elementares e expressão tão eviden- .
te de um direito anterior mesmo à Constituição, que obrigam o próprio
legislador constitucional e que, por infração deles, outras disposi_
ções da Constituição sem a mesma dignidade poder ser nulas". (In Nor:..
mas Constitucionais Inconstitucionais? - otto Bachof - Atlântica EdItora - Coimbra; Tradução de José Manoel Cardoso da Costa, pág. 23).
Estas são as razões pelas quais se propugna a suO'
pressão Indí cede , como tema que, como se vê, não envolve absoluto ques
t Icnanentc de mérito, senão estrita 16gica jurídica que afaste a con':t redíçãc evldente.
Coerentes ao próprio sentido dá federação I não se
sentem os subscritores titulados senão â defesa do seu próprio Estado.
razão porque limitam a presente Emenda à pretensa criação do Estado de
senta Cruz.

. EMENDA SUPR!:SSIVA:
SUPRIMAM-SE OS-DISPOSITIVOS SEGUINTES 00 A1't'ttPROJETO
SISTEMATIZAÇAo:

I
~[J

í

Não há, .esste, meios termos em relação a tais do,g,

Finalmente, sabendo-se que esta Comlssi:» não pode
.dentrar ao Mérito das proposições, todo o raciocínio acima exposto
calca-se excâusfvamante en aspectos de compatibilizaçao no âmbIto do
próprio texto, buscando adeq.Jar preceito das Disposições Transitá::las
• os pt'incípios sensãvers eãotadcs no 1n'tkprojeto.

)MErIDA iPo1730-1

JUSTIFlCACXD

Basta observar-se que a atual Carta Pol1Uca pro!
be emendas tendentes a abolir a Yederação e e República..
Tais preceitos são intangíveIs e imod1flcáveis por
via de emenda r já que se erigem como pedras angulares da Organização
Pol1t1ce.
Os referidos "Princípios Sensíveis" têm estrutura
dglda. Nem comportam emendas, nem podem ser alvejados por DJsposições
Transitórias que valeriam por afastá-los, ainda que temporariamente.
560 regras de tal ordem Que o Estado não pode con
viver sem elas r mesmo que por curto espaço de tempo.
-

Seria um retrocesso na administraçl10 pública, sobretudo'
na eficácia da atuação das Empresas públicas. Sociedades de Economia.
Mista e Fundações Públicas, que prestam serviços sobretudo nas áreas
social, educacional, pesquIsa, assistencia técnica rural, aquelas
de obrigação quase exclusiva do Governo.
Este parágràfo tomaria inviável, como por exemplo às
Fundações Universidades, Empresa Oficial de PesquJ.sa ou de Assistência Técnica e Extensão Rural, que possuem como obrigação principal o
atendimento a setores do meio rural que não concorrem com a iniciat!
va privada. outras instituições da administração indireta seriam pr.!!,
fundamente ahngidas, inviabllizando suas ações, pelos "benefícias ,
pIlvilégios, ou subvenções não extensíveis, parHanamente, do setor

_ e bom_entrosamento, consegue a sua .indicação para algum Tribunal.
Para conseguirmos
atingir as metas preconiz.!
das. com uma sociedade fortalecJ.da e os Poderes harmônicos entre si
mister se faz o fortalecimento, intocabilidade e dignidade do Poder
Judiciário, evit~ndo os cl1entel1smo e as jogadas políticas.
Com essa propostà cremos na eficaz contribuiçlJ,o·
para a edificação do Poder Judiciário na Nova Carta.
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---------,1. I I~
' rp"F' ' - - ,
L _

3 \1-

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

~ PARAcRAFO llNICO, LETRA "a"

privado".

Suprima-se do--8Ateprojeto a e~presS§o:

Em quase todos .os casos, o setor privado atua em faixa
diferentp daquela que é a prJ.nci[ls] fJnlllidade do setor. público.

.> •....·ou está

eII

curso de ser- ........

• 183

'~ l"IKIonIl ConstIb*lte
//

~ ; j,

, MENOA SUPRESS IVA

11"-

-'"'

o exees...o de t:entf'l!o\h;ação e seus 1fIa.\e.fi<:.\os são ~em c.onhec.hlos de todos nós. levam

â inoperâncIa, ao desperdlclo e ao esbanjamento de recursos.

Por oportuno, cabe-nos frisar, tambem, que o artigo 3~2. do Anteprojeto vai
criar
serias dificuldades aos sindicatos pr-of Lss s ona l s no que diz respeito ã fonte ......de re
celta representada por descontos em folha de salários das empresas, descontos autõ

rizados por pactos coletivos e sentenças nermertves , Está a norma, ·adeMai!i.~conflito com a alínea 119" , do inciso V~. do .artIgo 18 do Anteprojeto.

~

regls1=rar~$e~ outrossim. que il previdência privada é alimentada, em boa
por contr-Ibulções incidentes nas folhas de salário!>

t

.

em

1 De
;

-

_
Art. ~ - Aquele que, nUo sendo pl'oprieUrl0 ur_
'bano. detiver a posse não contestada por .s (cinco) anos, im6v~1 U!
bano, cuja metragem será definida pelo poder municipal até o limite mádmo de 500 (quinhentos) m2 J adquirir-lhe-á o domínio, podendo requerer 110 juiz que assim o declare por sentença a qual
lhe
servirá de título para matt-ícula no registro de im6veis.

"Art ~.: Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regIme de ecneessâe ou
permls
,sãQ, sempre etr-evês de eenecrrênc te pública, a pr~staç:ão de se!' v..1~os p:!
btlcos. 1I
'

~~: ~)!!f (Continuação)

JUSTIFICATIVA

I

USUCAPI~O DE AREA URBANA PARA PROPRIETARIU RUML

j;MENDA lP01744-1.

['J

Vejo importância em vincular o usucapdãc
urbano
que a
maioria dos proprietãrios rurais é classe descapitalizada e sua c!,
sa na cidade é para os filhos estudarem.

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

a Quem não é proprietário urbano. pois a realidade mostra

t:OM1SSÃU DE SlSTEMATIZAÇAo

-,

HnO"\lI""u~.,,

EMENDA MODIFICATIVA

{_

~~

AREA t-lAXIMA .. 500m 2

ARTIG0!.É. ~l!.!!

,

ao

Para melhor adeq.:<!ção
contexto do #rllhrojeto de Const'itulÇão elaborado pela
mIssão de Sistematização. dê-se a seguf'nte redação ao I"CI'SO III'?, do Artigo 7".

Também a ~~ máxi~ de'á;·ea urbana em 50011' •

C.2-

1I.f11 ~ estimular a livre Inll:la·t.va e a per t te rpeçãc d~todos nos frutos das at lv lda
des produtivas. mediante a democratização do eeprte l da empresa.~1
-

.mrtDA lP01748-3

I:

é para evitar atropelos em situações pacíficas de pequenas e médias cidades, onde as residências têm quintais e elp·endres.
Por outro lado, o conceito de tamanho difere qUR,!l
do se compara o Sul com a Re~Uo Norte.

~ ••l l ' O _

CGNSTITU!NTE JOSE GlJEOES

JUSTIFICAÇAO-

'Tal,cOtllO se apresenta, a redação da~a a esse dlSP.9sltivo, no .Antep~oJeto. pode -l;n~~
jer 1I1terpretações tendentes a ebc l l r a propriedade privada e a propr-la l rvre lnjcl,!
tlva.

.enG/NSllflCo.çl:

E/EJIlDA HJDlrICATIVA

Não se deve confundir a democratização das cpcr-turu dades , oferecida pela livre
inl
e lae rve , e o estímulo ã partiCipação de todos nos seus resultados, mediante democrã
tização do capital, como a.mera dlstrlbulção~de riquezas e ate dos meios de produçã'õ

A alínea "S'I do Inciso !lI ·.do'S.~t1go -28;
passe a •
ter a seguinte redação:,
I\rt.~ •••••••••••••••••••••••••••: ••••••••••••••

ClImNDA lP017S1·3

I:
,fl

III- A CAJll)101\11.RA
~
~

b) são privativas de brasileiros natos as candidaturas para os cargos de Presidente da República, Senador, Deputado Federal, Governadore Vice-Governadordo Disttito Federal, de
Estsdo e
TerritóriQ.

I

I - soberania nacional;
II M pr-cpr-redade privada; (grifamos)
~-"

;j
A reda)-ão ôra proposta se harmónl%a melhor com 00 próprio contexto geral do Anteproje
to.
t
-

nu..'o/l:llw ..

ccnrssrc

';)(

'~11l1.IO'to .."do/IU'~O"'''1o-------...,

W,

Dê-se aos itens I, 11 e 111 do
a' segu3.nte redaçãq.; ~'1~

Art.

r

Ir 11 c III.

5

1R do Art....

""

~,

,

}-41"_

S

19 -

I

-

.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••

contribu1ção dos empregadore:s. sobre o fatura _
~ento;

11-

HODIFICATIVA

~~

11 - contribu:1.ção dos trabalhadores;

~:!!,~m,~~

.~.

I=\-

III - alocação de recursos orçamentários.

Dê·se a seguInte redação ã alínea li!:", toetse VllO, de artigo;&; dolol/lprojeto-de
Constituição, el~borado pela cemr ssãc de Sls'temathaçao:
•

"e)

d.,.""......lo

DA SIST"IJATIZAÇÀO

- "'Dispositivo Emendado; Art:.

Nosso país já viva sob grande influência de pensamentos estrangeiros e SlI'.pl1ar esta atuação,. permitindo qtJe bresâterrcs
naturalizado", sejam capacitados para exercerem o~ cargos
de Senado:"
D~PU;3do Fcd:raf e d~ Governadoré; no mínímo, tma óigressãn.ao pensaec-to naclonJl1sta.
Ne:stc p<::t1cular davems permanecer com o pcnsamc!!,
to da atual Constituição.

epro...

pr;;;;;:;:Q
I lilYii~;7»J

Const:1.tUJ..nte aOB1:nTO CAMPOS

JUSTIFICAÇ~OI

COHISSJ'\O DE SISTEHATIZAÇ~O

I!J
EMENDA

A edequaçãc local deste dispositivo é ma1s
priada para o poder lIlunicipal •

...'1-

De fato, estã em desacordo com outros••prlnciplos· Inseridos no prôprlo''teXtb tio -Ant.!:.
projeto. a atribUição, ao Estado, lida tarefa ftindamental" de "de7lOcrat.lzar.! .!..!.y.!:=

fim

01.'1-

OISPOSITIVíl ~n(l,[)(): JI.RTI~O 28", INCISO I1í~ ALINEA ~.B".

~,-promoYendo~dlstrlbu/cão~_~,
~~.!:.dos~~
~
cae , a f rrn de aco t rr todas as formas de opressao e exp lcrecéo e garantIr o bem-estar
~9üaTidadeEiida~~"-.
---------

Conflltam, por exemplo, com este preceito, o artigo 13 e seu InCISO XIJ1,que Incluem
lia propriedade privada, assegurada e protegida pelo Estado" entre os direitos e Ii
berdades r ndrv tduat s In"'loláv er s , bem como aquele outro contido no artigo 306, segui\'
do o qual
liA ardem Econõmlca.. fundada na.llvre Inll;iatIV>l_eJIa vSlJotlzação_do _uã_
balhÕ hurrono;-tem por
assegürã'r"'"'ãlod'õsewtencla digna, conforme os
ditames
da Justiça e os seguintes princípios:

OEFINIÇM DA AREA PELO MUNI cf PIO

JUSTIFICATIVA

nos serviços públicos e nas actvteeees essenclaJs executadas diretamente pelo
E:st-edo ou administrados sob regime de permissão ou concessão. haverJ .,9!'ngato
rtaJtl.en~1: uma comlltsão nacional no ãmblto do respectiv~ órgão públlco'--respons,!

o

~:~ir~:~~i :: ~o~~~~:s~~o~~~~:~~n~~; :P;~;~d~:r~;~ ~:~~~s~~on~~~~:s:n~~ n;~5p~~~
I

órgão público. para efeltos.de flscallzaçao e planejamentc , na forma da

)='."

atual :1.nciso 1 1mplJ.ca Uma contn..b uição que pode

se tornar cUlllulntJ.-'Va, e que

CDMISSli.o DE SISTEMATJZAeJI:Q
lUn/lltm'w:o.çll-

_

é

tecnicamente imprópria por não pr e-,

c a s ar- o fato gerador. Sugere-se que

(I

fato gerador seja o fatura-

mento da empresa, para evl tal'" uma discrinJ.nação contra as empre _

.

,
I

I

EMENDA MOOIFIOATIVA
''Y~''''''
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~ INCISO I, ALfNEA "C"

JUSTIFICATIVA

C.so venha a ser efetivamente aprovada, a participação direta preconizada nessa alí
nca " e u . do Irei:::: "'II~, do artigo 18. do AnteproJeto,~at=nde!:á multo melhor ãs fI
nalidades par .. que. fOI imaginada, se existir juntp ao orgao publico, seja
Hlnlst.!:,
rio seja outrO urgão federal, r.esponsável pela formulação da política relacionada
com'os serv\Ç-Os .úbIIcos. ou atIvidades essenCIais.

-r*

ter

; A Inclusão dos representantes das conc::esslonánas. é de fundamental Importânclâ para
c que a comissão .. :Inja seus altos objetivos. Os conheCImentos dos representantes das
a execução do serviço público autorizado ou concedldo, tornam
oferecer aos
problemas le ...a ntados a eKperlênCla no trato da cOisa púb1tca.

8

'lJ't"'lArt.

~ concessionárias sobre

~ EHENDADO

Ê;U~O

rrii~;~
Emenda Supressiva

1751>
D:1.sposit1v0..-Emendado; Art.,)41', IV, V e VI.

~tIi., INCISÕ~ ~~

, ,??:)

ll..V'
elabor!,

do ~proJcto de Constitu.ição.

o

Norte e NOJ;'deste brasileiro são as regiões
concentram 'os maiores problemas.

11 - ••••••••••••••••

patrimõnlo, "enda ou serviços dos partidos politJcos, InclusI
ve suas fundações, das entidades SIndicaiS e das Instituições
de educação e de assistência SOCial sem fins lucrativos, ob~er
vados os requisitos da lei, e
-

De acordo com o Artigo 269. ,nclso II~ (das Ilmita~ões do Poder de Tributar).
do
eroprlo Anteprcljeto! flcavedãciõão!>õder Público conceder tratamento !r1butãrio d~
slgual a fatos econornlcos eqUIvalentes, Independentemente da denomlnaçao
Jurídica
dos rendimentos. titulos ou dIreitos, Justifica-se portanto a Igualdade de tratamen
to tributáriO as entIdades SIndicaIS patronais e de trabalhadores
Por esta razão, Justifica-se a apro...ação da presente emenda

Foi discurso
bate às desJgualdades.
/

~oria

dos Constituintes o

qtla
JUSTIFICATIVA

I

~
írí constl.tue dupla

COIl'i-

\

Naturalmente, o êxito de parte substancial deste
objetivo é a desconcentração administrat!~ dos recursos públicos
também em favor do Norte e Nordeste.
I

O J.nc:iso

gerador cOJ.ncide com o do

E~~~ROlJ

lP0175ó-S

CONSTtT!lWIE

~

•

Jns~ G!!EnES

COMlssM DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA HOD I FI CATIVA

~~.

"?'o <if
ARTIGO J;!Í

...."m'''.~'.==~~~
*'S-

Di..se a seguinte redaçip ao artT,go%. do~roJcto de J:onstltuIçio,
elaborado
pela C~lisão de Shtematlzação:
'-

EMENDA MODIFICATIVA
.101.DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO per

-,,'J..

O arUQO

Ji6

p.... •

ter a seguinte redaçl1o:

de Renda.

Finalmente, o 1nciso VI
.egurado.

t:

~mpost'o

tributação pois o tato
"""

,

O inciso V e s3.up1.esI:lente ininte~igivel."-

(grifos nossos)

~A
CONSTITUINTE LUIS

SuprJ.mam-se os i tens IV r V e VI do § '1; do Art • ...3~

JUSTIFICATIVA

•••••••••••••••••
c)

rrP~~'~~-;-;

c) cinco por cento para aplicação
nas Regiões Norte e N,ardeste, através de suas instituições oficiais de fomento.

{)..~ ..." ..; , .

':.r:f

~

.. A União entregará:

a) •••••••••••••••••••••••••••••••
b) •••••••••••••••••••••••••••••••

A alínea "c", do Inclso;l-rl", do Artlgo.:r!5 do-Afl.t.eprojeto de ConstitUição.
do pela;~~são de Sistematização, paSsa a ter a seguinte redação:
"Art.;:xr

~

I - do prC'duto da arrecadação dos 1m...
postos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre prOdutos industrializados, qu·aren.ta e nove por cento, na torma seguinte:

CCHISsAo DE SISTEHATIZAeJi:o

'"ENOA MODIFICATIVA

'Utuetl dupla trJ}olltac;ào. po.1S o fato l!r;rade>r t'e>lnt"JdC' com odo ImroS'tn denC'nda,

A alínea "C" e Inciso 1 !Jo artigo j.&2, passa
seguinte redação:

~ Mse ImprescindíveiS para o bom funCionamento da comissão, em razão de

CONSTITUINTE LUIS

sas de uso d n t.en s avc de ttio-dc-obra, euj a folha de salÁr10s rcpr!
senta parcela lõIaJ.or dos custos empr.;sar.1al.s. Os J.nc.1SOS 111 e IV ('"Oll!.

redaçRo:

é

uma forma de

onerar..

184

• Assembléia-Nacional Constitúlnte

§ 2!
A desapropnação de que trata este
t:a.go é da ccmpeeêncae da Just::Lça Agrar::La.

Artigo~: Na ordell internacional o Brasl1 propoe;

8L

§ 3!l: são exclu:í.dos de desapropriação por in

teresse social os ::LmÓVe1S rura1S reconhec::Ldamente
em
proélução de acordo com a extensão das terras e comprovados em documentos f::Lsca::Ls .:a.dôneos.

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP01758·1

l.?

Coostitu:nte SANTINHO FURTADO

thJ~i-~

r.r

Excl.ue-se também de desapropriação para f::Lns de
Reforma Agrár.1a o imóvel
pessoalmente
exploraélo pelo proprJ.etário que nele eeeaea e
cUJa
:~~~~~:~â~ã~g~1~~~~~sse10 (dez) módulos regJ.onais de

fl;ID~'''''

_

nUo/.~n",~.~lo

§ 4!!

Acrltcfltalllo5 que o termo preconiza. em se tratando _
de ordenamento internacIonal deva ser substituído por um termo mais
ameno,no caso: proptie.

q'\-

Mod1f.1.que-se as reélaçõesI' eespeeeavemenee , dO\ arts~
seus parágra;-os ze e 32,. e parágrafos 12 e 22 do art.

•
§- 5!! será facultado 'ao proprietário do imóvel desapropr::Lado para f::Lns de Reforma Agrár::La continuar no domín:l.o e posse das :l.nfra-estruturas da
sede
e õemeas 20 (v::Lnte) módulos,. se não possuir outro imóvea. e nem cutee fonte de eenee , Neste caso,. as
benfeitorias remanescentes serão pagas em dwhe::Lro e
à
vaa'te ,

EMENDA lP01754-S

['J

Con!lt1tul.. t

~

:

: ••....•••..•:

4M
HOa---J

5AIlTIIlIIB Fr:JRTAaS

....,··"'"'..'''...,..,..

r .... ~

~--~t

'--eaMiSSRB--BE SISTEIICTIZrtliJ:;8

. loo-/87-4:rJ

EHENDA H~VA:

DISPOSITIVO E~lENOAOO: ARTIG8 6D.INCISOS IV

e

V.

Os Incisos lV e V do Artigo 61:! do
paSSBI! B ter 8 seguinte redsç§o:

•
Parágrafo ún::Lco. O processo judic::Lal
terá
uma vã.s tcr-aa prév1a, de rito sumar1ss:ímo, onde se deci
d:a.rá o cablmento da desapropriação e o arbitramento de
depósito prévao, sendo ansuseet.Ivea de penhora a propr::Leélade rural até o llm1te de 5 (eancc) módulos
r-egiona::Ls de exploração õgr!:ola. e"plorõda
da r et.emen-

fnllfroJeto

Artigo 62

IV - ravorecer o sentido socIal da liberdade _
entre todos,no sentido de cl1nhar a socãedade na dJreçlfo de uma demo
cracia de liberdades IgualtidaSi

·1~

Trata_se apenas de dar um sentido mais claro _
redst;D.o dos referIdos Incisos.

EMENDA lP01755-6

fi

tl;!~;J;J
lUTo/l~n'rll:&ç{e-

~

}3

EHENOA HODIEICATIVA

DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO

X

INCISO 111

8

O Inciso III do Artigo
seguinte redaç§'o:

ARTIGO

~rtfprojeto,PBssa

('
)<...•.•••••.......•.•..•.........•:

Pretende-se reduzir o número de Deputados e

TC.'o/.~nlrlC:.çio

Trota-se,s nosso ver,de medida absQlutamente
justificável,porque FGTS,f::'IS e PASEP têm por meta a forl'll?Cç;o de um
patrimOnio pesa o trabalhedor ,cujo objetivo é assistencIal,a ser usado nos casos de necessidade, previstos em Lei.
Com efeito,os referidos institutos demonstrara
ao longo de sua existêncla,o quanto têm sido impottantes da vida do

trabalhador bras!1eiro,sendo .inadmissível a sua exUnça'o.

_

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO Er-IEnDADO:

Capítulo -V, Titulo IX

Inclua.-se no capítulo
V. Título IX do ant eprc jeec , um artigo
com a seguinte redação: " art. - As enueecres de eeaevasâe são obri-

do

Os deb~tes em torno da polít:l.ca Agrícola,. Fund3.ár18
da Reforma Agrár1a não têm chegado a bom termo, mesmo porque
um assunto grave e que envolve mU1~ClS J.uteresses.

gadas a .1.nclu::Lr na sua programação um mfna.mo de 30% de proqramas pro.
duz1dos e em1t3.dos na sua área de alcance e só poderão d1fund1r um
l::Lm1t~· máx.1.mo de até 20\ de programas não produz1dos no pa:í.s".

e

JUSTIFICACXO

palmente pela explosão demográf::Lca, conJugado com uma estrutura
arcaica do uso do solo e que avulta o problema do abastec::Lmento
de al1mentos à população e 3.ncent::Lva o êxodo rural.
Essas questões
justiça e a paz sociais.

JUSTIFICAITIVA

Senadores

Não ~ ccncebfvea que num país que atravessa ccmuneural c r'a.ae econômico-f::Lnanceira tenha parlamentares em número su
per10r ao existente na ma1-oria dos outros pa:íses.
-

A inclusão desses d1SpOS1t:l.VOS no texto const1tuc10nal contrlbul.
rá para reStr1nq1r a ação monopol.1.stJ.ca dos mC10S de comun.1.cação, a!!J-

Há um processo histónco irreversível, imposto princirII - rundo de gal"ant!a por tempo de serviço (FGTS) ,programa' de lntegraçtio soclal(PIS) e programa de formaçDo do
patrimflnio do servidor públ1co(PASEP)i

.

qu ... cc.mvõc o Congresso Nac3.onaL

Estamos reapresentando li cceueeâc de
51stematização
emenda que já submetemos à cons::Lderação da Comissão da Ordem Eco
nêmica da Assemblé.1.8 Nac10nal Constitu:l.nte, tentando levar ao r:
lator e demais membros dessa cceuesâc a nossa contribu1ção par;
que o tema se je tratado com menos radical::Lzação para o bem

13
J4"' do

~

JUSTIFICAÇlo

-

Brasil.

• ter

"Art.

_
f l ! Cada Estado e o D.1.str.1to Federal eleg~
rec d01S Senadores, com mandato de 5 (cancc) anos.

JUST:IFICAÇlo,

(IT=;;~~;O~

CAOstltulot. SANTINHO fURTADO

~
§ 22
O número de Deputados, por Estado
ou
pelo D1str1to Federal. será eatebeâeca.dc pell1
Just::Lça Ele.1.tor~I, proporc3.onalmente à população com ajustes neceasat aca para que nenhum Estado ou o
Distrito
Federal tenha menos de 4 (quatro) ou ma a.e de 30 (tr.1.n
ta) Deputados.
§ 3! Excetuado o de Fernando de
Noronha,
.Çada-'terr.1.tór::Lo elegerá ôca.e Deputados."

§ 2!!
A representação de cada Estado e
do
Distr1to Federal será renovada de cancc em cancc anos.
alternadamente. "

"Art. ~
O Estado, reconhecendo a importância fundamental de agr::Lcultura.,
prop::LcJ.ar-lhe-á
tratamento compatível com sua equiparação as demais at1V::Ldades produt1vas, const;::Ltu1ndo o Fundo Nac10nal de
Reforma- Agrárla com dotação nunca infer::Lor a 6t. (seis
por cento) da eeceane orçamentár::La da União para execu
ção de Reforma Agrár.1.a."
-

JUSTIFICATIVA

B

---

, "Art. ~
?'- ~1i~nação ou concessão, a qua,!
(}Uer t1tulo, de 'terras pub11cas :federais, estaduais ou
mun1c:Lpais, com áreas euper-aoeea ã 3.000 ha
(três mil
hectares), a uma só pessoa fís1ca ou Jur:í.d1Ca,. dependerá de aprovação pelo Senado Federal, sendo vedado o
dom:í.n::Lo e posse de maa s de 'i Icancc) módulos regl0na::LS •
de exploração agrícola a pessoa fís::Lca ou Juríd::Lca estrangeira."
-; {).--"3
\

v - prcecver B justiça socIal pela ielplementaçtlo das condiç15es para que o bem-estar de cada um,contribua para o _
bem-estar de todos.

para

- 'I'\-

te pelo trabalhador que nela resida e não possua outro
::Lmóvel rural, sendo lim::Ltada excâueavemenue à safra to
da e q~alquer garant::La ~ad~ l:'or obrigação
finance::Lra
ccnt.reãae por seu propr::Letar:Lo.!!
•

:

as

"Art. 86".
A Câmara,dos.Deputados
compõe-se
de até 243 representantes do povo, eaeaeee dentre Cl.l.9adãos ma.1.0res de 1B anos e no exerc:íc.1o dos d.1.reitos
P91:í.ticos, pelo ea.eeeea Distr.1.tal M.1.sto, voto maJorl..taI;'10, da.r-e t.c , secreto e prcpcreacnea , em cada
Estado, Terr1tório e no D1str1to Federal, na foma que
a
Le a, estabelecer.

'1,y~ .••••••••••..•••..••••••.••••••••• "

';Art. j;rl: A Lei d:l.sporá, para efei~ó de Reforma Agrar1a. sobre os processos adm1n1strat::Lvo e jy
diC1al de desapropr1açâo por eneeeesse eecaea , assegurado ao ôeeeprcpraeec ampla defesa e ao
propr::Letário rural com mais de 55 (c::Lnquenta e cancc l anos
de
::Ldade... que não tenha outra fonte de eucsaseêncae , receber o valor da ::Lndenização em d1nhe::Lro e à
va.eee
sobre o valor global da área expropriada e
respectivas benfe:a.tor:l.as.

I m- ' '''' ''----'

.~.

eM para

seguintes:

pl3.ar as poss1b.1.13.dades do mercado de trabalho e proteger a cultura e
a proélução naciona::Ls.

exigem sOluçãõ= que as conCil::Lem com e
C ()NST1TUINTE HAR6LD:::O--:L:-:I"'N=-A--------,

Acreditamos que no ãmbito da Comissão de Sistemat::Lzação,. esses três assuntos do Capítulo 11 encontrem uma atmosfe-

°

~a ma1S prop!C::La ao seu exame e
Brasil, com isso, consiga
::Lnstrumento const::Ltucional à altura de outras nações, ::Lnclusive
de modelo cap:l.talista,. para resolver seus problemas
fundiários
e poder produz::Lr o al::Lmento necessár::Lo ao seu povo- e
amenizar
a sua dlv::Lda externa.

r.r----------'nn/"'SI'flC.CIo

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

~

Capítulo 111. Título IX

Inclua-se no ca~ítulo 111, Título IX do IrffproJcto, um art1go
com a segu::Lnte redaçao:
Art. - As organ:l.zações representativas de
ti

p~ofessores. de estudantes univers3.tár.1os e secundarlstas. de funcJ.o-

nar::LOS da Un1vers::Ldade e da comunldado c1entíf::Lca terão represent<lhtes no Conselho Federal e tlOS Conselhos Estadua1s de Educação".
JUSTIFlC ACXO

Dê-se aos d1sposi't1vos abaixo enumerados do

~proje

to de const1tuição a segu1nte redação:

r,r---

'W\-

• ••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo ún1co. A ,função soc1al é cumpr1da quando o imóvel:
e) elevar o padrão de v::Lda econôm1co-soc1alcultural das populações rura1s, através da
prestação
de recursos humanos, técnicos e f::Lnanceiros pelo
G2
vemo;
b) aumentar a produçiio e a produtividade agrícola, de fOrllla a garant::Lr o abastecimento
interno
e gerar volumes exportáve1s;
c) conservar os recursos naturais,
preser'Vando o meio-amb1et)te contra ações predatór::LBs;
d) criar condições de acesso à
propr1edade
da terra economicamente út11 8QS trabalhadores e suas
fam:í.11as, de preferênc1a na re;g1ão em que halJitam ou,
quando as c1rcunstãnc::Las o aconselharem, em zonas
ajustadas na forma que a le::L determinar."

~

~n::Lão

:Art.
Compete li
promover a
Reforma Agran.a, pela desapropr1açao por 1nte!t:'esse
soc::Lal, da propr1eélade terr1tor::Lal rural, comprovadamen
te 1mprodut1va. qualquer que seJa B sua extensão, mel:hante pagamento de prév.1a e justa indenização. jud::Lcialmente arb,-trada.
§ l!l: O pagamento da ::Lnden::Lzação de
imóvel
desapropriado para f1ns de Reforma Agrár1a se fará da
segu1nte forma: 50\ (c:l.nquenta por cento) em d1nhel..ro e à v1sta; 50\ (c1nqüenta por cento) em titulas da
dívida públ:l.ca, resgatave::Ll3 em 10 (dez) anos;
100\
(cem por cento) ea d::Lnhe::Lro e Õ V::Lsta quanto às
benfe2tor4as exi~t~n~e" no imóvel.

'IUOl.UITlflC:&;Ia'

---,

EMENDA MODIFICATIVA
1:l.
DISPOSIT,IVO EMENDADO: ARTIGO;a-;lETRAS
INCISO 111 ..

"Art.~.

ao" do

INCISO I

A J.nclusão desse art::Lgo V1sa assegurar no anteproJeto const:l.tucl
nal a part'-c1paçâo de professores, alunos e func10nár:l.os nos Conselho
Federal e EstaduaJ.s de Eélueação, como foma de ampl1ar a democrat1zação do ensu)o.

e,"e" do _

E/lrnNDA lP01761-1

\ 2,..A letra "a" do INCISO I e a letra "e" do INCISO
UI do Artlgo )5" passam a ter a seguinte redaçtlo:
\~

.rUgoj).

:

I:J

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

I - ••.. ,

:

à) - Adquire-se

~

B

ccmdlçtlo de sujeito de dIrei-

tos,ao adquIrir-se 8 v1d8t
lII

e) - O homem e

:
B

mulher stlo igua.1s em direitos

l.\lO\'

El'1ENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

'1~"
J.M

art.

~

Dê-se ao art.
do capítulo V do Título IX do -à»t-eproJeto a
Sf'gulnte rE!dação: ri Art. ~\1- As em3.SS0ras de rádio e telev::Lsão são
obr1gadas a difund1r 9ratu~ta e per::Lodic<lmente opínlões e informaçõef
do Poder Leg1slat3.vo, dos part1é1os polít::LCOS e organ3.zações s1nd1ca1!!
profJ.ssionais e populares. na forma que a Le1 determ:l.nar".
J'USTlFlC AÇXO

e obrigaçt5es.
A formulação que propomos é ma:l.S abrangente, garant.1.ndo o d1rei-

.:JUSTIFICATIVA
Entendemos desnecessário exelllpllriear e tazer _
exceçl1es,ttndo elll vista a clareza das expressões usadas.

to de aceS$O ao rádlo e telev1são não só aos part1dos POl:í.t1COS. mas
também às organ:l.zaçôes s11ldica1s. profiss.1.ona:l.s e populares, 19ualt'ler
te vít1mas de d1scr.1.m1.naçio por parte das ern.1.ssoras de cOlllunicação e
ao Poder Leg.1s1at::Lvo.

Assembléia NaciohaJ. Constituinte
JUSTIF[;C'lI.Çlo

EMENDA lP01762.9

!:J

• 185

"§ 39 - O valor das bolsas terá; como parãmetro,
o custo de ensino de i9lllL1 nivel de qualidade. oferecido em ~stabelecimentos estatal conaênere ....

Consideramos despropositado esse dJ.sposJ.t1VO, além de profundamente ant1democrático. A PolícJ.a Federal não deve se transforma,r num
órgão destJ.nado a reP.r,1.m1r as ações polít).cas do povo brasJ.le1ro.
_

r.r----------tntO/~~'l"IC.Ç~O

3 (I D

EMENDA ADITIVA

PISPOS1TIVO EMENDADO:

1nC150

-não ao

te no cnEino piihli=~r i'::.:a Evitar privilégiO.

- Suprima-se do ~roJeto de C:onsti tuição o Art. ~ xenumex-ando"se os d~mais.
~\l5TlnCATI.VM

JUSTIFlot'AçlO

A alteração proposta va.sa compat1.b1.11Zar o. xexto deste dU'POS1t1VO com o peevaeec em outros artJ.gos do cap.ítulo I, 'h.tulo VIII, do

A Lt!i n9 6.683, de 28 de agosto de 1979, bem como
e Emenda Consti tuc!onal n9 26, de 27 de novembro de 19B5, concederam

uma

d'lS

mais generosas anist;ias da história política do país.
Apenas para citar um exemplo, na Aeronáutica,

que eat ebeãecem normas para as empresas e proPrJ.edades

eseeeaas ,

fo-

ram punidos pelos atos de exceção 487 servidores, sendo 131 Oficial.s,
313 Sargentos, 02 'l'aifeiros e 41 funcionários civis. Destes, apenas
quatro deixaram de se.t" an1stJ.ados porque haviam sido condenados
na
Justiça Militar ou na Justiça Civil por crimes tais como homl,.cíd:lc,~
questro, assalto, estelionato e falsificaçã.o de dinheiro. Todos OS ~
mais foram promovidos e recebem os proventos a que têm direi to na 51,
cueçâe de inatJ..vioade, devendo-se ressaltar que 29 militares e civis
foram efetivamente reintegI:ados ao serviço ativo e, posteriormente.
passaram d. reserva ou foram aposentados com todos os direitos.

EMENDA lP01763·7

!!J

estabclec~mento

- c:ritlUna o "estudante pobre que só fica com !?pção da escola- púb1:{cA
ou sel"l-al'ternattva ond.e est.a não existir.
-o valor ela bolsa deve corrcSEonder ao custo coujv.101en_

,!?ooO Acrescente-se a expressão.••••• e estatal" 80 ancase 11 do
art.~. Capítulo r, Título VIII do anteproJeto.

~proJetol

ao aluno carrente e
de ens ãnc; Vedar-se o sistema de bolsaS dis-

A bolsa de estudo constitu:s. a)uda

•

11. Ilrt. ~

CONSTI'l'UINTt:: HAROLDO LIMA

SUBSTITUTIVA
JX
DA QRCOI SOé.AI.
CAPíTULO 111

rrnnc

.stt

DISPOSITIVO ~MI:NDA'OOt alí.nea d, utC:LSO I.art. ~

Sup1::1ma-se a e:lCpressào " ••• para 1móve1s de até três módulos ry
ee a.e'' constante da alínea d, ancs.so I do art. ~ da seção v, Capi:tu·

0211

~projeto.

A supressão proposta objetiva

c~mp:1b:11izar

~edi9ir

- contraria toda a legislação militar no que respeita aos Cursos e interttcios que a carreira exige:
- os anistiados não conseguiriam assimilar adequadamente o progresso tecnológ~co alcançaQO pelas Fo.t"ças Armadas:

Art. ~ - As verbas p~bl Ieee serão destinadas

jeta com o preceaec adotado no art.

J

desapropr:1ações por aneeeesee secaaa s e
dulas rueeae ,

às

dar-se a bolsa de-cstiJdo Implica "jm/:lcdJl"

-'r

d escentrallzl1r f

I;("educação~de

aluno

Veca-,

Os incisos I e II do anteprojeto crii3m discri_
minações. r-eeer-ve d/;l mercado e proteção do Estado ~s escc tes
fese r eee r e , quando eeee deve se!, dl eeeei edc de

CO!!

Inst,tujç~es rei

i-

glo~as, sem amplIar ee condições de eces s o e a melhoria de qualld!,

de, S::m todos os n;vcls de modo generall::ado.

câ us Lva às armas. Não ser.1.a lIcito permitir que as pessoas, que f.2
ramo afastadas há aecadas , retornassem ao serviço ee.tvc em postos E!
ra os 'quais essas pessoas não reúnem as tnínimas qualificações. J~
vai longe a épo~a em que as patentes eram adqUiridas: pelo prest~.lO
poUt.ico ou pelo poder econêmãeo , em detrimento ao mérito prof1ss!

l?-

anca se VII f art.,J:1 do eapítulo I

1"-

Supr:s.ma-se da !alínea..g; 1tlC1S0 VII do art • ..r.rdo capítulo I do
Ti:tulo 11 do 4'P~Fprojeto a expressão" ••• e às at1VJ..dades que va sem
subverter. pela vJ..olência, os fundalllentos ecns t a rucaonexs da Nação".

militare~, sendo

TíTULO IX
DA CSmDl SOCJAL •

"~.

---,

LtJY"~;"DO!

'OEPUTADO CARREL 8ENEVIDES
,

=-------

Tl:~1'0/~US"~..

DlEld!A

.o;Io,

II f

k-

%

O parágrafo e:stã des locado n'b art i go

pelo seguinte:

gozalll no; termo:, da

lei, da

autonom~lI

EMENDA SUPRESSIVA

~~

DISPOSITIVO EMENDADO; §§s 3l! e 4 2 do art.

m

'781

)s6'que

'tr!!.

"'.. ,;;'" ....... ,':ã",n ...~

,,1;a de ôlP' icação de verbas.

As Ins'tltu ções de ensino SupCl'"I(lr

Super.}isão d~ qual idade s,gRifica ingcr;;ncia

dJdátJ-

organi::a.ção d,dát.co-adminjstratjva~ sendo qUe deve. c;:ompetir

co-c.ent.lf,ca, I3dmlnlstl'"atlVtl, economlca e fi_

d~

JUSTIFICAÇÃO

CUlTUR~'r:r

Substit~~o art~

'~(lIl..l!I'co",ulo"\JlO(Oll"lllI

livre ,B' inciat~vll privaóa que

alJtori::a'Cão~ reconheclmento r credenciamento de cursos e fiscal iZII
• ção do cump"lmento da legislação do ensi~o~
_.... _ ..
.-

IX

• ~A roU"AçÃO E

C OMISSt\,O DE SISTtM1I.TIZACJl.O

é

o ministrar';, sem ingerência de Poder Público, salvo para firrr

CR~rn S~It\l

CAPíTULO

"Art.

"'Art ••• - O ensiho

-,--,

SUBSllTUnVA

TíTULO

Substituir o ParágraFo.lÍnlco do Art.. )8Õpelo ss,
guinte artigo:-

cç;'~;s;l

COMISSÃO DE: SISTEMAllZAGÃO

DA

ê

própria c:omuntdade e ao. usuário.

nanceira, abedee.dof os seguIntes pr.nc:;;plos."
JUSTifiCAÇÃO
Como redigido no anteprojeto, o artigo se cho-

:l~~

42

EIlEM!A susSfl'iüfl~:A"

quase que lmpossívcl sua

....EW•• ""COw...l0'""'C.WlIlIo,

lu10N~n""I.l;.o

COMI5SJiO DE SISTe.'ATIZAÇAO

c.APíTUlO 111

A supressão proposta V1sa compati'b111zar o texto do anteprOJeto

SuprJ.mam-se 05 ~pará9rafos 32 e
pi:tulo IV. Ti:t.ulo V do ..an.t.-eprojeto.

l?

IM EmJi:AçÃO E CULTURA

(!J

com o espír1to democrát1co que deve permpar o texto ccnst.a.tucacne f ,
A e)."pressão proposta tem um conteúdo arbJ..trár10 que, na prát1ca, J..n~
t.1tuc10nalJ..za os servJ.ços de J.nformações poli:tJ.cas, fer1ndo a democr~
cJ.a. Dai: a supressão proposta.

DEPUTADO CARREL BENEVIDES

ebsorcãc pelas Forças ATmadas.

EMENDA lP01768·8
JUSTIFlCAC]iO

EMENDA lP01771·8

fJ

anal. ASSim, a anistia pretendida significa uma afronta às leis, âs
normas e aos regulamentos

-.Ir

ca com

do ART. ~ da Seção IX, Ca-

(I

previsto no pal'á gr a f o ~llleo da arf;o

Por outro l.ado, o enSino

%. ;31'
sup~rlor

não está

do organIzado em universidades, predominando o número de
ções e faculdi3de

JUSTIFIC AÇ1i.o

A supressão que propomos vJ..sa comtaoJ.lJ.zar os dJ.SpoS1tJ.VOS rela.
t1VQS à JusU.ça MJ...lJ...tar eom os pr~ncí.p1-0S gera1.5 do Poder Jud1c:LárJ...o,
não perm1t1ndo a cr1ação de Just1ças M11J.tares EstaduaJ.S.

DEPIlTAQQ

t:

DEPUTADO CARREL BENEVIDES

"~-------'J fõr"::".

CJ:'."-'O

isoladas.

EMENDA lP01769·6

~

.EMENDA lPOl772·6

t!!,

Instlt.ui

"~"--------'I r:r;,~'B""----'

CARREl ElE:NEVrDES

_

Q'I.I

-'

ElmNOA

SUBSTI1'DTIVA

Titulo

:ex.

na Ordem Social

capítulo :I:II
Da Bducaçáo e eul~a

CGlISSAO DE: SISTEWl.TIZAÇAO
..,,--------_o---'U10hUlllfll;l;10'

-.,1"Q..-,

-,

Subst1tuir o inciso I do tu=t.

pg

pelo seguinte:

EMENtlA ADl'l'IVA.

CONSTITUJ:NTE HAROLDO LIMA

Título
r.r----------I"&"'""/.r<ISt,rn:.~IO _

DISPOSITIVO EMENDADO.

de

Os postos da carreira não são privilégios, antes
significam mél;'1to pessoal e profissional que credenciam o militar
ao desempenho de determinadas funções, na razão direta dos cursos
e dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de dedl.cação ex-

doTítulo I I

EMENDA SUPRl:;SSIVA

.:Jmpllüção

rente nos loca i s onde não houver eeec I a p~b I lce ,

j&

ltnõ'~~I"~Il;.;b

r.r

oi

ccnse r eu r aJuda ao e Jono e não ao cstabelecimento de ensino.

Por outro lado, senhores constitu~ntes, a anistia
não pode ser considerada como um reconhecimento de atos ilegais co
metidos no passado histórico da Nação, mas sim com') um ato magnãnl

CONSTITUINTE NAROLOO LIMA

s:

concessão de bolso3s de estudo,

JUSTlfICAÇJ,O

cabendo mais qualguer reparo, Mormente em termos da nova carta Ma,2,
n••

EtlENDA SUPRESSIVA

.;

qual iflca<;:ão das atividades dc ensino e pcsqUl

A bolsa de eeeudc , além

- tal medida implicaria na reformulação da legislação militar,
quebrando_se a hierarquia e a disciplina, uma vez que a lei
n50
exi$te para se adequa]:' a cases particuli3.res.

•

à

(caput):

sa, em todos os nfve rs ,

mo de perdão. Nestes termos, àqueles que foram punidos a Nação
os compensou de forma generosa através de legislaçiio anterior, não

DISPOSITIVO EMENDADO' allnea

esc(Jlas p~bl iCIJS,

de atendimento e

- haveria séria reJeição dos anlstiados por parte dos militares
ao
desempenho de s~s funções:

estabelecer 1:1m1t.es de mo-

assim o ert •

3_5)

da ativa, não se reconhecendo naque í.ee as qualidades necessárias

..a-l+t.-e-pro~

o texto do
do C'ft1:"eproJeto, que prevê

..aá6

tepro)eto, principóllmente no que diz respeito ã :eintegração d6s militares ao serviço ativo, pelos iniimeros incovenientes resultantes;

JUSTIFlC AC1i.O

3/f

E1

ríA EUUCAÇÃ" E CULnJRA ."

Não cabe, agora, a anistia proposta no texto do A!!,

EMENDA SUPRESSIVA

lo IV, TitulO V do

BlENDI\

_.I----------

J..)~

l.nczuo 1,. art.,.J5Jr

SuprJ..ma-se a expressão " ••• contra a ordem pol!tJ.ca e soc.1.a1 ou",
constante do -J.ncJ.so I do art. 3-58 do capítulo IV, Título VI do ante..
projeto.
~

U

It r - democ:ratização do acesso e permanêncla era todos os níveis de ensino".

Da ordem Socia1
Capítulo :cu
Da Educação -e Cultura

1~\
__ Ac:re~c:er ao art~
"§ 29

}8"'6 os

=~tema

seguintes parágrafos

29 e 39:

de bolsas de est:ulio não c:art'c-

teriza repasse de verbas púbUcas para entidades

privadas de ensino.-

1:: preciso garantir o acesso e permanência do
aluno
em qualquer grau d~ el\sino. A gestão é de natureza técnica,
com
provimento regulamentado era leQislaçáo próp:r:ia, conforme a natur!:.
za Jurídica de entidade rnantenedora da escola.

186

•

Assembléia Nacional Constituinte
)1-\
Acrescer ao art .. i:rf; corno parágrafo sequndo" -c

Art:- A fiscalização e o controle sobre o ccxnércio exterior, essenciais à defesa
dos interesses da economianacional, serão exercidos pela Alfândega, instituída por
Lei, como órgão permanente, com as atribuições de:
a) fiscalizar a execução da política de cârlbio, comércio exterior e transferência rjj
valOl'es- para fora do Pais, relativamente à exoortação e i~ortação de bens e servi-

se_

guinte:
-§ '29 - A familia tem o direito de eêucar os

DE

COM1ssno

fi

lhos, de acordo com seus valores e princípios
de vida, e de escolher a insti tUJ.ção eaucecae-.

9ISTEMtIlI711CllQ

ços;
b) fiscalizar os tributos QUe incidem sobre o cimércio exterior;
c) fiscalizar o cUl"llJrimento da legislação sobre defesa e proteção da saMe,da segurança da pátria, da econome e do trabalho nacionais, relativamente aos bens e serviços importados;·
d) prevenir e reprinúr as fraudes fiscais e cambiais nas transaçaes ae qyalquer natureza com o ex.terior.
e) exercer a policia fiscal emrelação às eercaccctes, bens, pessoas, edificações,
pátios, ercerceções, aeronaves e veículos terrestres na zona aduaneira dos portos,

nal de sua preferência..•

EMEhDA ADITIVA

TíTUlO IX

Constitui direito natura]. da fami1:J.a educar os filhos
principJ.os e enseacsv- unb:zanclose da escola que melhor atende:c a esses o!zJotJ.vos. Ao Estado cornp!.
-ea-e rcsponsab:Ll,i.dade de·proporc.:1onar-lhe·os meios e.:.coniliçõcs·pa_
'segundo~suas-convicções; crences

DA ORCm SOCIAL
CAPilUlO 111
OA ECUCAÇÃO E CUllURA
Acrescer ao artigo

3J9

32~

ra isso.

aeroportos e fronteiras;
f) prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho em todo o território naclonal,
bem como o trãf!co ilicito de armas, entorpecentes, e drogas afins, na zona aduanei
Ia dos portos, aeroportos e fronteiras.

o seguinte parágrafo

único:
"Par;'gf afo único - O produto da contribuição
com o 5al;;1'Io educação será admInistrado.. em ceda unidade
der-ede , por

f.=

JUSTIfICATIVA

Instituição criada pelas empresas optantes, p~

COM1SSAO DE SISTEMATlZAÇAO

r-c atender a suas final Idades.

Tn1~"ult'''uçl.

JUSTI F ICAÇXO
~

f

obten~ão

pr-ee eeo hão dupl iear meios para

dos mesmos fins, desccntra I l ae ndc a administração c

capítulo XIr

ção dos rs ccr-ees , per-e racionall=i1 ção de gastos e ot.irn'%ã'ião
d"c~ 'r-csu I tados, pCl'1II it iodo e i nda que os r-ecur-aee

SDPRESSIVA

Título lX
Da Ordem 5001a1

oi:Ipl ica-

Da Educação

pcrrnilnC'i>l1"1

e

Cu1tura

.,1:3

na mesma região onde são gerados.

_

Retirar do art:. j:r§ (capul:) a palavra publico" e reâ,!
gindo-o assim:

q.;

_

-Art. ~ - O dever do estado com o ensino efetivar_
se-é mediante a garantia de: .... '!

I24E!IDA

O dever do estado é o de minTStrar ensino, de acoadc
COm os meios disponive1.s, mea,e convenientes e possíveis, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não
se
deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada. momento
e em cada local, a forma possível e maa.s convenãence ,
A obrJ.gação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discrUnJ.natoriamente com o ensino públJ.co apenas.

ADITIVA

Titulo XX
Da Ordem Socia1

capítulo J:D:
Da Educação e Cnl.tura

'? :rI
Acrescer no artigo};rr, "caput,· a expressão: "respe!
tado o d.lre.lto de opção d·a familia' ..

I

p .

~

JOSTIFlCAçAo.

o Estado dernoc::rã:tico deve ::respeitar as crenças,

con-

vicções e filosofJ.a eâucacacnaã.s da familJ.a, não lhe impondo
uma
-instrução 'em choque COl'! seus principios, pOJ.S constitui
õireito
natural dos pais a escolha da educação que pretende Dara seus filbos..

fdO

e'~l~

Acrescente-se ao Inciso III do artigo referente aos Direitos e Garantias Individuais
o seguinte parágrafo:
§ ts.. A Lei poderá considerar, assim como o Juiz na sua acãfcaçêc, desiguladades bi.Q
lógicas, culturais ou ecorõ-dcas, para proteção do mais fraco.
JUSTIF'ICATIVA
Nada mais falso do Que afirmar Que "todos são iguais D,!
rante a Lei".

'~ •• ' ... '~o.... i~' .... e~.'IIIa

COI-IISSAO DE SI5TEMATIZACM

EMENDA SUBSTITUTIVA

o:rítulo lX..
Dj1. Ordem Social

capitulo IrI
Da Educação e Cu1tura

.,83
Substitua_se o-~_J.a1f pelo seguinte:
-Art. J.81f" ...~ As empresas comercl.ais, ::.ndustriais
e
BgrIcolas são responsãJ:1~ pelo ensino fundê:U"'enta.t e piê-escol.ar
gratuito de seUs enpregados e dos respectivos clep~nr'l.entes, a partir dos três anos de iclade, rned1ante a manutenção de escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou con:t:d.buição com o salá_
rio Meducação, na forI'la da lei.-

f:: precJ.so não duplicar treios para a obtenção
dos
mesmos fins, aproveitando_se a rede fisl.ca existen.te, para racio_
nalização de gastos e ot1m1zação de resulti!dos. A bolsa de estudo
COnstitui medida descentralizadora, ::apaz de atingir esse obJeti-

vo.

rrr

Tratando os desiguais igualmente contrJ.buímos cara a m.!
r.utenção ou arroliação das desigualdades.
A Constituição vigente (art. 153 § 12) assegura aos br,!
slleiras e estrangeitos residentes no País a igualdade de todos perante a Lei, sem
distinção de sexo, raça, trabalho, credo reliigoso e convicções políticas, mandando
que seja PUnido por LeJ. o preconceito de raça.
Trata-se de enorme passo no progresso humano, dadao a
partir do século XVIII, com a Revolução Francesa. A abolição de DnbJ.1e'ilios por motl
vo de nascimento, riqueza, de creelo religioso OU político, constitu~, realmente, fo.!.
midável passo no sentido de tornar justas as relações socia~s. Precisa, no entanto,
ser cootlletado por novos preceito$, visando a aprimorar cada vez mais a aplicação do
princípio da igualdade e. pois da Justiça.
E que a regra da igualdade entre todos os seres hunanos,
em verdade desiguais biológica, cultural e economicamente, Dode por vezes criar di~
torções que não devem e não podem subslst.1r.
:
Alguna coisa já se fez nesse sentido O Direito do Trab,!
lho, tanbémchamado de Direito s::n:j"'!,por exen::Ho, volta-se centra a ig~ald3d~ legall
mente reconhecida entre todos os homens, para pressUl.lor, ao contrário, exatamente a I
r.:~a desigualdade culttJral e econôrnJ.ca, a tal ponto que aos enoregados COnsidera como
hipo!<;suflcJ.entes. Seja como for, é verdade que precisamos abui os olhos para as desiguOlldades, COOlO condição oara estabelecimento de verdadeira igualdade na vida soc!
alo Para exe!ltlllficar aponto que nas disputas pelas poucas vagas existentes para a
Universidade Pública, todos silo tratados igualmente por força de Lei, o que é bota!
I'leflte injusto, pois O economicamente fraco não poder se preoarar em cursinhos, trab~
lha enquanto seu concorrente estuda e certamente não desfrutou, na infância ......dos cu..!.
dados para igualdade, até biológica.
Por isso mesmo, a Constituição deve assegurar a verdade!
ra igualdade, cano oarte integrante da Justiça, é preciso Que a LEI MAIOR leve na
devida conta as desigualdades de fato ex~stentes entre os homens O grande brasilei_
ro Rui Barbosa, aliás, sutentou que a igualdade consiste em tratar desigualmente os
seres desiguais, na medida Que se desigualam.
Parece, pais, inteiramente Justificável que a nova Constituição consigne o dlsPositlvo acima mencionado.

i

T.I'OOU'''.'uçl~

EHENDA ADITIVA

TItulo XX
Da O:cdem Socla1
capítulo rIX
Da .Educação e Cultura

Acrescente-se ao titulo VII, Capítulo I, Seção esoecífica, comas seguintes disPaS.!
ções:
5eç~o

CCtlIQ na atual Constituição inexistem atividades nrevfsf-tas para as alfândegas mister se faz acrescentar o dispositivo no QUal ficam defi~
das especificamente a eeroetêncía da Alfândega na zona aduaneira dos portos, aerccor
tos e de fronteira, bem como a filosofia de sua ação na política de ccoércío exteri
ar do PaIs.
A presença marcante e permanente da Alfândega nas zonas
aduaneiras dos portos, eerccortcs e fronteiras, faz com QUe ela seja o órgão do G0vemo federal mais adequado no roltlate ao tráfico Uíc.ito de armas, entorpecentes e
drogas afins nos lo cais acima ~ionados. A prevenção e a repressão ao contrebaroc
e ao descaminho em todo o território' nacional deve ser coaojuvece por todos cidacrn:os
porém, o imprescindível conhecimento técnico acerca da doCtJllentação e da eerceccrra,
bem cem os"dossiês" de int:Jortadores, exportadores e trananortedcres é de posse da
Alfândega Alémdisso, é através da fiscalização das operações de mcortaçãc, das
ressoas físicas e juridicas que nos centros consunidores Que se irá identificar o
desc8lllinho de direitos ou a existência de mercadorias contrabandeadas..
Da mesra forma, a ooHcJ.a fJ.scal de zona aocaretre dos
portos, aeroportos e fronteiras, em relação às mercadorias, dependências e veículos
será melhor ex.ercida por quem detiver a cocoetêrcâa especifica para tais tarefas.
Dai porque não é aconselhável e é contraproducente a 51
tueção atual em Que vários órgãos oescccroereoaaente se entrechocam Q'.lando exercem
as eeeres atribuJ.ções no mesmo territóno. As funções de polícia fJ.scal no territór!
adrJanelro devem ser reservadas exclusiva:"ente à AI fândega.
São nas operações de importação e exportação de bens e
serviços que Se perpetram as eaicres fraudes de natureza cambial e fiscal aãta-ente
lesivas à economia do Pais, verdadeiro crime contra tm Pais grandementeendividado
e cuja sangria de divisas por esses meios fraudulentos, se estancada, en multo concorreria para saldar nossos coeercetsecs financeiros com os credores estrangeiros.
As f.Jnc;õe::- da CACEX, da aa-icc Ce"ltral e da Alfândega
~ssa área. !:laje estanques e oescooroeneoas, oropicia"! a maniDula;ão de oeoos se9\.t.::
interesses inconfessáveis e prODiciam sil'lUlações, operações "casadas", scoerreturemeotcs na imoortação e subfaturarnentos na exportação. Com o valioso auxílio do DI!!.
cesse-ente eretrõrucc de dadOS e coma ccecetêocra para realizar audüorias nos livros, occcrentcs e mercadorias em todo o territôrio nacional estilo as repartições aI
fandegárias em melhores condíções para crevenrr e reprimir as fraudes fiscais e cambiais nas transações de qualquer natureza no intercârrbio de pessoas, bens e serviços
com o exterior, exercendo as funções de tma poUcia fazendária, altamente técnica e
sofJ.sticada, à semelhallça dos outros Países.
Com referência à poUtica de câmbiO, cccércío exterior e
transferência de valores nara o exterfor oesteqoe-se QUe a ccm.oetênciarorncsta à
Alf.ãndega somente se refere à fiscalização de sua execução e excãusdveeente no que
tange a exportação e irr(lortação de bens e servrçcs,
Pelos mesmas motivos de ser deferid li: Alfândega a comP~
tência para fiscalizar e actninistrar todos os tributos (impostos, taxas e contribuições diversas) que incidam sobre o comércio exterior.
Finalmente una Alfândega eficiente, bemestruturada orgânica e funcionalmente imPlica quanto aos bens e serviços Irccrtadcs e exoortaocs
em:
1- defesa e proteção do trabalho nacional, da segurança da Pátria e da econooüa;
2- defesa e proteção da saúde da população;
3- certeza do fiel cunorimento dos tratados, acorados, e converu;13es internacionais
f~rmados comOs outros países, tendo em vista QJJe as relações inlernacJ.onais não DOdem ser comprcmetidas por desvios de QualQUer natureza. A integração econômica, os
mercados comunse as uruões aduaneiras são a base da união poIItica, do desenvolvI
mento e da harmonia entre as Naçõesj
~- alJtlento da arrecadação dos tributos internos (impostos:de renda, sobre produtos
industnalizados, cirCtJlação de ln:!rca:::=o:,:as e outros) em decorrência do cresck.ento
conômico e fortalecimento das ~resasi e
~
l5-rooralidade e respeito mútuos no relacionamento fisco/contribuinte.
Eis porque se justifica a inclusão de l.Jll ItE!'ll específico
a Carta Magna onde se definam E1 filosofia e as atribuições da AIfândega e o seu ve.!.
adeira papel no contexto dos órgãos inctroidos de fiscalizar o CUIlPrimento da poHU
a nacional e da vontade da Naçao exoressa atravês de seus legítimos reoresentantes.

•••

00 CONTflDtE SOORE O JDeir:lD EXTElUOO

Inclua-se nD TfrllO!f, das DlspDslções Transitórias,
seguinte a.rtlgo.
"D Govêrno Fede:al aphcará na regJ.ão do Vale do São Francisco, durante, pelo re_
nas, v~nte anos consecutlvos, quantia não inferior a 1% (um por cento) da
suas
rendas tr~boJtárias, para pleno aproveita'llento de sua potencialldade éconÔf11Ca
melhona das cC'1dições de v~da de sua popula~ão. 11
§ ÚnJ.co. "lkn terço, pelo fllenOS, dessa quantia será obrigatoriarrente aplicado nos
setores de educar;ão e saúde. Outro terço, pelo trenas, será obrigatoriamente aplici!,
do em irrigação. 11

Assembléia Nacional Constituinte

e 187

EMENDA lP01789·1

JUSTIFICATIVA

(l

DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

~ de tal modoinadiável o resgate da dívida do País com

a
Região do São rranciscc, que não se pode deixar escapar a oportunidade tustõraca
desta Assembleia NacJ.onal Constituinte para se flxar solução definitiva ao secular problema

fUT~/~"n'rlC.ç.lo------------.

De fato t não me parece aceatável deixar o
eqcacicoemeotc
da relevante questão à mprevasfveí s arcffnações do leglslador crdmar.ío
Po; isso , volto à submeter à apreciação da AssembleJ<l Nael.!;!.

EfolENDA ADITIVA

na! coret tumte aproposta que visa incorporar a Carta Magna daspcsãttvo
que
vincula 1~ do Orçamento da uruêo a apficeções na regido Lanhada pelo Grande RIo da
JnlC'graçi:io Nacronal Proposta rdêot.ica à acatada pelo Consb tumte de 1946,
e
ora rccottaoc e melhorada Proposta, enflln, cuja aprovação reaceodera a esperança
de melhores ores no ccmçãc de milhões de bresr.leírcs,

'", •• sempre que ••• " o seguinte texto: "a introducão de novas tiecnc-,
logias no processo de produção".

Inclua-se no

í

A redação

a que segue:

letra~ após

COIHSC;AO DE SISTEMATIZACJ:iO

~<

"Ir

.,~:>

J'tsti!icativa;.
Tal restrição é incabível. As facilidades oferecidas às
empresas e funaações públiC':S. não devem estar condJ.cionadas à sua
extensão às empresas do setor .prJ.vado. Cabe ressãltar que nem sempre a'i atividades real~zadas pEnaS empresas públicas visam o lucro;
boa parte delas tem finalJ.dade sccaaf maa.s fUl'pla. o que não e comun
na ãnãca.ata.va privada. Assim, o texto constitucional não pode cr as-,
t;lizar um princípio contrário aos interesses da Nação.

tJ

DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

~

f:J

'LI"l.'~/CO.,,"I~/,u'Lo.II'.lo_-_-----,

COMISSJ:IO DE

SISTE~ATIZAÇAO

EMENDA HODIFICATIVA

.,0'
m-

»»,

porém

EMENDA lPOlV90·4

l:

OEPUTADO PERCTVAL MUNIZ

{!J

COMISSJ:iD DE

SISTE~~M~;~~~;~/'''C.M'"l.o
HllO/.ulT"'~'~.o-----------~

EMENDA ADITIVA E HODIFlCATIVA

'?~

(

Inclua-se no "caput" do artigo fr'JÕ, após "promoverá". a seguinte expreesâoe "por -todas as formas que esuãver a seu alcance" e promovase ajuste~r teyto. que passa a ter a seguinte redação:

~9 -

EMENDA lP01786-6

l:J

L~~~~:J

DEPUTAOD PERCIVAL MUNIZ
'L ....'O/.OWll.1o/.u.L.M... Io,

---,

COMISSAO DE SISIEMATIZAÇAO

!'O Estado promoverá, por todas as formas que

estJ.ver
a seu alcance, o desenvolvimento cientIfico, a auto• nomia e a capacitação tecnológica para garantir a s2
berania da neçâc , a melhoria das condições de vida e
de trabalho da população e a preservação do rneio-amb!

l:õY~fflll

ente.
Justificativa:

rr~~';;

E'IENDA ADITIVA

truj':;t;&;

Dê-se a alinea "b" do inciso XIII do Artig0;...a-"a seguinte

_ A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve
::>er <l lualti ampla p,,!>s!vel, não se resl1.-ingindo à implantação de uma
política específi~a para o setor, cabendo-lhe lançar Mão "dos nais d!
ferentes instr..u mentos e rnedadaa de natureza adminisirativa, financeira, politica e etc ••• , de forma a assegurar efeitos abrangentes
e complementares.

la.reda-

ção:
\~
Artigo ~
Inciso(J.II

a seguinte redação:

Alínea b _

O exercício do direito de propriedade subordina-se
aos interesses do bem-estar da sociedade, ~ conse.;:
vecâc e S! proteção do meio ambiente.

Artigo
§ 2 - As empresas ~ terão preferência na ace~
ao aos incenf;.ivos e créditos públicos subvencJ.onados e no fornecimento de bens e eervaçcs ao poder público.

EMENDA lP01791·2

l:

JustifJ.cativa:
Justificativa:

L';~~Q

OEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

A emenda tem a finalidade de aprimorar a redação do
item, sem alterar o seu teor.

Sem alterar o teor do parágrafo, pretendeu-se conferir-lhe

[Dõ:ijõ'-fiEj

um texto mais preciso e completo.

'.Ilo/.un"'~.ç.lo

pr;;~~;':J

tJ

propriedade intelectual,

i

Artigo

,,01

Dê-se ao parágrafo 29 do Artigo

ê

!

I

I:J

EMENDA lP01782·3

resguardados os interesses e direitos coletivos.

Não se discute o direito

A transcrição desta matéria. que constava nos substJ.tutivos da üomi saâo VIII. foJ. imperfeita, na medida em que o
texto:
que se propõe incluir aqui constava no "caput" do artigo corre:;po.!!
dente. O texto transcrito. por este motivo, ficou preJudicado no seu
teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer o princípio consti- I
tucional naquele momento estabelecido.

Suprima-se o § 3l? dd Art. ~ reriumé'rando o que se segue.

a seguinte redação:

é indispensável que ela eeeena subordinada aos interesses mais am
pIOS da sociedade. A expressão "regulal'lentará" engloba a garantia.

Justificativa;
El-:lENDA SUPRESSIVA

~

Artigo.~ - § 29 - A lei regulamentará a propriedade intelectual.

processo de producão itaportar em redução ou eliminação de postos de
trabalho ou oficio".
.

..'lIl.o

~ 9. (

Dê-se ao parágrafo 2l? do artigo

Justificativa:

ArtJ.go 17 - Inciso IV - Letra -:!:": "t assegurada a participação
das
organizações de trabalhadores nos pncceasoe ôeca.sôr.ícs relativos ao
reaproveitanento de mão-de-obra e aos programas de reciclagem, pxc s
tados pela empresa, sempre que a introducão de novas tecnoloQJ.as n~

.LI.... ~/coWIl.lo"uno

(:J

e

Título 11 , art. 17 , inciso IV,

~

EMENDA ADITIVA

puwJ.,.It••,lllo/.ualOM'ul.

-,

COHISSJ:iO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENOA MOOIFICATIVA

7'1 &

Dê-se ao garágrafo 19 do artigo

~a

Artigo

19 _ "A lei fixará a parcela dos orçamentos da União,

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios, das
entidades da Administração Indireta e dos organismos pübliços de d~
senvoj.vamenbo regional, a ser aplicada na capacitação cientí..fJ.ca e
tecnológica e os critérios gerais Dara nortear sua aplicação".

L~,~';~:J

C5Z!'~fiPl

1~ _ §

•
seguinte redação:

rn;~l!J;JJ
~----------U.,o/."n"lC.ç.O-----------,

"3".0

..:ws

'}'\<f

A alteração do texto tem o sentido de torná-lo mais genér!
co. sem alterar o seu significado. O detal.hamento suprimido é incom
patIvel com o texto constitucional.

CorriJa-se no "ca~uJ;" do Artigo ~ citação do Artigo 20, que COE
responde ao ~ do ;'~fpPROJETO de Constituição e a inclusão da
palavra ~ após o termo produção. A redação é a que segue:

Inclua-se como inciso VIII no artigo >et> a expressão "cap.!
citação cientí.fica e tecnológica nacional"
Artigo

Justificativa:

EMENDA HODIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

;}-Ol]

Artigo

~~l ."Em setores

nos quais a tecnologia eej a fator determi-

nante de produção, ~ serão ecns aderadas nacio::nais empresas que, além de eeenõeren aos reqUisitos definidos
no
Art.
estiverem SUJeitas ao controle tecnológico nacional em ci!
rater permanente, exclusivo e incondicional".

Inciso VIII - capacitação cientifica e tecnológica

ià1!

Justificativa:

EMENDA lP01792·1

l:

.JUstificativa:
A inclusão êc:ôtc novo ?:.-:!.~=!:p;!.o dent-r-e aqne Les que

orient.!
rão a ordem econômica tem como finalidade ressaltar o domInio do
conhecimento científico e. tecno1óCJico como um dos
referenciais

0EP"IOOD PERcr",!

"">lIZ

A alteração visa somente dar naior precisão ao texto.
flll.IJUlflrlL.çl0.

para o desenvolvimento.

_

EMENDA HODIFICATIVA que si~el'latiza matérias constantes dos incisos XI e XIII do Artigo ~, sem alteração das respectivas redaI·
ções.

EMENDA lP01788·2

EMENDA lP01784·0

fl

DEPUTAOO PERClVA,
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COMISsnO OE SISTEMATIZACAO

MUNIZ
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~
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DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

l:J

COIUSSAO DE SISTEHIlTIZAÇAO

V~~~':J
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l~llo/.u.n.,c.ç.lo

TUTO/~~t1",c.ç.l.

Inclua-se como inciso IV do Artigo

Artigo

,4-

%

Substitua-se a expressão >IA pesquisa refletirá", do parãgrafo 19 do
artigo 4,D-e", por "As atividades inerentes ao desenvolvil"ento cientIfl.co e t~i:~olóqJ.co ref1etJ.rão" t que passa a ter a seguinte
reda-

a seguinte redação:

~'\P'2

ção,

7~~

Artigo MlÕ - § 19 - "As atividades inerentes ao desenvolvimento ci-

Inciso IV

entifico e tecnolõqico refletirão interesses
nacionais, regionais, locais, sociais e culturais, a s ~
do a au'toncnfa da pesquisa cientí..fica básica".

_ formular e implementar p1ános e programas setoriais que oriente Seu desenvolvimento sócio-económico.

Justificativa:
Justificativa:
A expressão pesquisa não engloba todas as atividat'l.es
que
compõem o desenvolvimento cientifico e tc=nolégico, como pOr exem-

Esta emenda tem a finalidade de explicitar a oompetencia dos Estados da Federaçáo na matéria supracitada a exemplo
do que Já está bstabelecido para a União.

I

plo a formação de recursos humanos, sendo 1f8comendado
por' outra de sentido mais amplo-.

,'"

Artigo.,.i::rInciso XIII

EMENDA MODIFICATIVA
EtfENDA ADITIVA

Tran!?ferir as alíneas "e", "g", "h lt , "i" e "j" do inciso XI - renumerando-se a de letra "f" - para o inciso XIII, eeordenando-o da maneira que se segue:

substitui-la

a) o exercício do direito de proprle:lade su1::ordina-se ao ben-estar da seciedade. da conservação dos recursos na'blrais e da proteção do mei? ambiente;
b) a 1m estabelecerá o proced.i.rtl"'..nto para desapropriação por utilidade púbt1ca ou por interesse social, mediante prévia e Justa indenização em dinheiro. ressalvado os casos p;revistos nesta Constituição,
c) as desaPropriações urbanas serão sanpre pagas à vista e em diJ1heiro;
dj a de bens de prcdução é suscetível de desapropriação por necessidade ou
utJ.hdade púbhca ou ror interesse social, desde que necessária à execução de
planos, programas e proJetos de desenvolv.imento social e eccoêsíce, sejam
eles da tmêo, dos Estados ou .dos MuniciPJ.os. nediantc Justa indenJ.zaçiio em
d>.nheim;

el as marcas e patentes de interessa nacional são obJeto de consideração
prioritária para o descnvolvim:nto cJ.entí.fioo e tecnológico do Pais;
f) o ~J.stro de {Utcntes e nurcas estrangeiras subordina-se ao lusa efetivo da criação;
g} O Brasil não reccahece o direito de USO exclusivo quando o c:bjeto da cr!
~;5Cl

se :::cfc:.:i= fi v~da. à ahmentação e à saúoc;

I'

.t 88

• Assembléia Nadonal CO,nstitúlnte
h) os produtos e processes resultantes de pesquisa que tenham P't'

EMENDA lP01796·3

base organislTos vivos não serão p<:l.tenteados;
.t) por necessidade so::ial, a autoridade pjb1ica p:xierã dete1:rd.na:c
a jrrediata utilização de obra cientifica, ass~da a Justa .indenização.

t'

DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

(l

COMISSAD DE SISTEMA.TIZAçno

tJEMENDA

lP01800·5

J

DEPUTADO PERCIVAL "UNIZ

(l-P"':'D":-

.

c

"

t~ •• '_"O."'~~f.~';P.'''to

Justificativa;

o reorden~ento proposto para as álineas constantes do
inciso XI,de sorte a que passem a figurar no inciso XIII,e o reordanamento das alíneas deste inciso XI!I,Justif:Lca-se na conveniência
de agrupar matérias de uma mesma natureza sob um inciso relativó ti
p.ropriedade privada, dado que aqueles itens se referem a este assun-

['J

COMIS5AO

r.r

--',

"pMDa-'

I

EMENDA ADITlVA

;''1g.

Dê-se ao § 2 Q do Artt.gc?

~a

seguinte

vantagens a ernpresa~ e entidaf'ss da iniciativ~ privada ou pública que apliquem eecuxscs em universidades, instituições de ens anc e pesguisa, visando ao desenvolvinlentc em todas as áreas da ciencia, a eutonô;"ia tecnológica e a ampliação do conhecimento cientifico, a autonomia tecnológica e a formação de recursos humanos
especializ.a-

A oração suprimida refere-se a detalhamento

lncompatlvcl
para
dE's;r-TPVf':>r o unâversc de atividaàes a s1r~ financ:!.ai!os eee O~ re~~~
soa .govE'!rnamentais. A sua supressão torna o texto mais ÇJenêrico, sem
alterar o seu teor.

é suficientemente genérico

EMENDA lP01797·1
OEPUI~OO PERCIVAL MUNIZ

tr;:Mo.-

I:

"(:J:r-CD-M-,-SS-A-0-0-E-51-5-TE~~·~·;~~~:I.~CCflll~

=-

'eznlw"'''>Ut

de m!
nereçac que venha lavrat bem min~ral em l}osso território, perteE.
cc c ::'';ã:sS) e ros ou a :J~:l~U<l~ juridic~s oe copj,tnl intcir<l.;.;ente r
nacacnaâ d<ltá ecnc.íçnes para Que acabemos com o carnaval e as fal
catruas que hoje graçam na mineração brasileira, garantindo par-a
as empresas nacionais um papel relevante no setor mineral.
Com a nossa proposta. não alijamos as empresas de cop!
tal estrangeiro do setor mineral, apenas intervimos no
sentido
de garantir o controle majoritário do capital e das decisões para
o Pais na lavra e no aproveitamento industrial dos bens miner~is.
Estas medidas, além de resguardar a soberania nacional
resgatam uma tradiçãO const1tucionnl do País.
í

I fui~1-tS':
~q 5'

EMENDA ADITIVA

reda-

~;~~~~lc~~~t=~~~~i: ~eb~~~~i:f;~~ ~~e at~~~:o~~ j~~}~~c~;~ere d~a~~~

tal inteirêlmente nacional. não podendo, os accrucs de acionistas
ou contratos soca aâs , transferir poder decis6rio aos eventuais sQ
cios estr<ln~eiros e/ou assegurar aos mesmos a sue direção admini!,
trativa e t écní.ca ,

1D

Justificativa:
A alteração proposta tem. a finalidade de dar melhor
ção ao texto, sem alterar seu obJ.etivo. I

~

§ ~_ A lavra e o aorcve Lt amentc industrial
dos bens
minerais. concedida na forma do Caput deste A:-tigo, s6 será dada
a brasllei·:ros ou a sociedade. organizada no pais. aut.cr aade a run

JUSHnCnçno

llA lei regula:t:ã a concessão de. incentivos e outras

~n.

Art.

A exigência de que 51~ do capi tal de uma empresa

com o texto constitucional, e, não

r~daç:ão:

80

Acrescente-se-o se!]ui.nte Pa:rát::raf'o:

í

JUstificativa

---,

'utln~I1""'.ç1e

,

Artigo ;1f3 - § 19 - nA lei fixará a parcela dos orçamentos da ~,
dos Estados, do Distrito Federal, dos !-1unicipios, das entidas da A,!!
ministração Indireta e dos organismos públicos de
õesenccâvãmerrec
regional, a ser apHcada na capacitação científica e tecnológica"'.

r;r-"""'--,
I I"
OE 5IST:~'~~;;~~';~"""""'''-------''') ['JQIj'o"Utj:

(!l
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Emenda aditiva

",,\~

to.

EMENDA lP01793·9

"'0..% .

E>!'mDA SUPRE5SIVA

Suprima-se do § 19 do Artigo ~ a segunda oração, que inicia após
n ••• capa.citação cientIfica e tecnológica ••• " até" ••• ca~acidade tê.s
nica" inclusive. O § 19 passa a ter a seguinte redaçãô;

Inclua-se ao final do parágrafo 49 do artigo

).01a

segulnte

expres-

••• "e deV'erá estar expresso nc âmbito ac todas as
cas públicas" ..

pol.í.t1-

são:

EMENDA lP01794·7

fl
ê'

COMISSAO OE

SISlE'~~~7~'~ç"~~"'·\IOCg

m-

Artigo ~9 - § 49 - "O compromisso do Estado com a. Ciência e Tecno..
~ L\ ~
logia deverá assegurar condições para a ampliação e a
plena utlliz.açã" da capacidade técnico-cie.nt!.fica instalada no pai.s e deverá estar exoresso no âmbito de to..
das as polIticas públicas".

"

'IUD'~

Tl'''lol;iD

.,

EMENDA ADITIVA

413

_.

•

Inclua-se no artigo "5'6-0 as expresl;.oes Olagrar.la n e "tecnolog.!.
ca" a palavra cientIfica, que passa a ter a seguinte redação:

: Art.~.-~
"Dentro de doze meses,

a contar da data de promulgação desta
Const1tuição, o Congresso Nacional aprovará. leis que fixem as d!
retrizes eras polIticas ag:rIcola, agrária, cienti.fica, tecnológ!
ca, industrial, urbana, de trans~orte e do comercio interna e e!,
terno!' ••

Justificativa;

r: fundamental

que o congresso Nacional fixe em lei
diretr!
aess gerais para orienta.r a atuação do poder executivo nes ce mat!
ria, conf~rindc ao desenvolvimento cientifico maior grau de
r~
presentatividade, pela ampliação da participação da sociedade, e,
o que ê fundamental, maior estabilidade na atuação governamental.

EMENDA lP01795·5
OEPUTAOO PERCIVAL MUNIZ
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OEPUIADO PERCIVAL MUNIZ
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I &J~;JifJ

eOMISSAO DE SISTEMATIZACI:m

a) ·setenta por cento p<lra os Estados e o Distrito Federa1j

:E:MENDA MODIFICATIVA

a renovação do

~~

~

"

- § 19 _ ~ a formação ,de monopolio, oligopolios,
cartéis e toda e qualquer forma de abuso elo poder econ§.
mico, admitidas as exceçõeS preVistas nesta constituicão, cabendo ã lei fJ.>tar aS penalidadE'!s~

Justificativa:

princípio const:lt:ucional a proibição de tais práticas, deJ.xando que
a lei estabeleça as penalidades aos diferente.s graus de abuso do P2
per econõml.CO~

ADITIVA

tri:lngciro serêc I prevaarsent,e , submetidos ao Congresso Nacional.
JUSnFICAçAO

A proposta. por nós apresentada contém três pontos básicos
e Importantes para a política mineral brasileira a saber:
D) Reforça. constitur::ionallilentl:!, a soberania nacional sobre
os recur
sos minerllis, a'llPlíand'o o cOl)trole sobre a !ntcrven;ão do capital estrangeuõ

A modificação tem a finalidade de tornar E'!xplicito corno

EMENDA

ART •• A U~Hio, tendo em vista o Irrteres se do PaÍ$,
e no exe r c I
cio da soberania nacional sobre os recursos euner ar e ,
pcoeré re
cusex-se a as.inar contrato de lavra com empresa oue tenha a partI
cipcJção de capital estrangeiro, ocorrendo, então, neste
cese, a
inÚ\m~':âç,JO prt.. • .::.t.J uc :::.:-Lg::. o"t.e::!.c::.

ART••• Tendo em vista o interesse nacional, os contratos de lavro
com empresas de mineração que tenhal'l a par t Ictpaçãc de capital e~

pê-se ao parâgrafo ).9 do artigo)d:ó, a seguinte redação:

~

SY

Inclua-se 'ão final da alinea "s" do inciso.xn("do Artlgo..4ira c,!;
pressão "e sobre a propriedade industrial e intel-ectual",
que
passa a ter a seguinte redação:

b) vinte por cento para os munic!pios.

JUSTIF'ICAÇAD

PAAP.GRAF'O OMItO; P. lei definirá as condições pata
• contrato

AR! ••• A minuta do contrata a ser as s í.nadc entre a
União e a em
presa de mlne~a;aa será publicada no D.1á:,J.o Oric~al da Vnião e n"5
Diário Oficial do estado em que se situa a euna , com a Ass~r'bléia
Leqa s La t ãva respec t.ive tendo um prazo defjn~do em Le L para avocá-lo pari) exame e cej iberaçêo ,

olgO

..........

OS DEMAIS

".. União.

EMENDA lP0179ll-0

extração beneflc1!
bens mínerais O~

sobre minerais

p:r; RENUMERANDO

í

ABT}fÓ"

III - 00 produto de arrecadação do Imposto Onico
noventa por cento, na forma seguinte:

DISPOSITIVO EMENDADO: ARl.

ART ••• A lavra dos bens minerais será objeto de contrato, por tcm
po determinado, nunca super-Ior- a 2:5 anos. es sãnecc entre a UniSõ
e as enaresas de mineração. obedecidas as diposições da lei.

~'10

Acrescente-se no ART ~ o inciso lI! com a seguinte red,ctio:

I tW!O'm

5IST~~';;;~';ç;~"""u,,,",

m---E-ME-N-O...,A-S...,U:-BS:-:T:::I:::TU-::T:::IV:::A~--tlJr~t;:ne~~~b/--------.,

Este compromisso deverá estar refletido em ecâae as modalidades de atuação do Estado, vaeanãc gerar ambiente favorável ao pleno aproveitamento e rnobilizaçã:o do conhecimlmto c1entÍ-fico e tecnol§..
9ico nacional.

DISPOSITIVO EMENDADD ART 'Z15... e ART"2'82.
Acrescente-se no ART"27§. o lncivo VI com a seguinte redação:

VI _ Imposto· Onil:o sobre mineraIs relativo à
menta, circulação, distribuiçto e conSumo dos
qUDlquer natureza

tGí1Dr;D=:J

~;:~~~~~, d~ã~e~~~U~a~t~r:~at~:~~~~r~~n1~~~ ~: ~:;~~~~d~ c~~e e~

U;~~·~

.2rr

--,J

ART ••• A lei estabelecerá a forma d~ indeniZação pelos investimen
tos reaã aecos a ser paga â empresa de mineração que
realizar ã

Cº'.nSStln DE 5J5Ifl.lnJT7sçnn
I [fJ!IO'ft4rt
r.o-------"".""",,.,',.===.:=~~~~
EMENDA ADITIVA'

COm5SAO DE

-_-

ncrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:

~D.TA~

{'ti

~~!';"R~~.~~MU_H...,I.,..I

Justificativa:

lLrtigo

tJ

El'llENDA lP01801·3

passando a ter a seguinte redação:

OEPUTAOO PERCIVAL "UNIZ

s - normas gerais sobre produção e consumo
sobre a. propriedade. industrial e intelectua1.

~

Esta nassa proposto mantem uma
das poucas coisas que d
atual c:onst! tuiçdo apresenta de sa i uhr para o setor mineral
do
ponto de vista da soc~edade: O Imposto Unico sobre minerais.

Justificativa:

Ao nosso entender, a manutenção do
IUM na Nova Consti tuiçl:io tem
o sentido de reconhecer o bem mineral como uma riqueza particular
por ser finito, não renovável e extremamente
importante para tE.
dos os ramos da indúshia ( e portanto da economh)
no Brasil e
no llIundo.

A matsria "propriedade industrial e intelectual" vem
assumindo importância crescente nas relações econômicas e paI!
ticas no mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto con!,
h tucional que ê responsabilidade da Vnião legislar sobre ela. A
sua inclusão nesta allneá justifica-se pela estreita relação que
a matéria guarda com a produção e o consumo.

na miner~lã~';demha't a legi~ê1çãc mineral btasUcl.ra inttcdu'Z.í.ntlo a
figura
do contrato de lavra.
c) Democratizar (lS dec~sões no setor mU'leral, coma possibilidade dos
legislativos estaduais e o Congresso Nacional opinaretll e decidirem.
à luz de
seus interesses, sobre a conveniência ou não de deternlnada lavra de bem mine
ral.
Estes três postulados tem a sua justificação fácil, alar:
e cristalina, se não Vejamos:
,
A clara definiç~o e normatização de como o capital estran
geiro poderá atuar na mineração brasileira é inequivocamente fator
de afirmas:50 da soberan~a naclonal. A possibllidade do Congresso
NacJ.onal dellberar sobre os contratos de lavra que a União
vier
aSSJ.nar com elnpresa com participação de capital estrangeiro,
ga
rante que o interesse nacional será posto em PTJ.meiro plano.
re
legando-se a segundo plano os interesses econÔMicoS" e de
carteT
Que UMa determinada empresa poderá estar representando no País •
Desta forMa.prioritar~amente.anar;ao será beneficiada com a e>.pl,E!.
l.&C~Ü :!.O~ beo$ minerais.
"
Além disto, a possibilidaoe 0<1 Ur.1~J:l se :-ecuSêlr a assin<i!'
contra tQ de lavra con essas empres<õ.s. df1~o~s de toCl<'l a
pesquisa
minereI efetuada. forçará a ê1daptação da politica dessas empresas
aos interesses nacionais.
O outro tópico a ser discutido é a da Inserção na
Consti
tuição da figura do contrato de lavra por teoJ)o determinado.
Se cnt6"dermos os bens tn~ner<Hs cor.::! pertencente; de forma
inalienável, a nação brasileira, não pode:'los admltir
concessões
Mlnera~s permanentes po~s isto sjgnif~C'atna prática,
transferir,
da nação para as empresas. a p:"opr ledade ::lo bem mineral.
Por outro lado a figura do c:ontrat:t. mais moderna e dinani
ca, Já. ê utillZada em diversos paises C'OllQ a Austràlia e o
Can~
da, alem de outros na Europa.
A terceira Questão colocada em destaque,
diz respeito a
democratização, e portanto ao contrato da populaçdo sobre
as d2,
cisões no setor minet .. l.
.
Com a necessidade de serem submetidos ao Congresso Nacional
os contratos de lavra Que a União qUlser firmar com enpresas com
partIcipação de capital estrangeiro estará garantida a
partic!
pação popular, v~a Deputadose Senadores, na definiçdo do
que
prioritária e oportuna em te:'mas de lavra mineral. Mais
ainda.
este método pernite um melhor planejamento da explotaç4o dos
re
ÇOII'SOS minerais existentes em solo brasileiro.
Porém, essa proposta também assegura aos estaaos.
onde se
situa a mina objeto de contrato, a POSsibJ.lidade de.
avaliadas

e

:~b~~a: ~~~~~~êdn~di~so~ ~~~d~~Õ~~ao~~~i~~~~Çã~~a~;~~~n~o~~~ie~~~;

as alterações que achar importante para o bom desenvolvimento do •
~I~~:;ope~~S~~Dj:t~n;:~i~s~:b~~!d~~m~n~~;~:1t~~~; :amente
flue!! f

ln

Assembléia NadonaI ConsUtulnte

§ 29 _ O Poder. Público reconhece o .direita a propriedade

terra na forma cooperativa, condominial, comunitária,
tfve , individual ou mista.
COMISSAO

DE SISTEHATIZAÇAO

eoda modificativa 80 CAPUT do Art:~aando a seguinte

reda-

.-~\'
ART.Y - As jazidas, 9 patrimônio genético

das espe-

eles net Ivés , as minas e demaIs recursos' minerais, os pontencials
de energia hidráulica e as reservas de água subterr.linea

fucm propriedade distinta da do solo, para efeito de

consti-

crploração

ou BE'roveitarnento Industrial, pertencem à União e são

veis e imprescritiveis, ressalvado o disposto neste titulo.

ART 62 _

JUSTIFICAÇ1tO

11co, reservas de água subterrânea e o patrimônio genético das e!,.

ART 12 _

pecies nativas é a principal intenção da nossa proposta.

Aos proprietários de im6veis, rurais de área não excedente a três (3) m6dulos rurais Que os cultivem.
neles residam e não possuam outros im6veis rurais e
aos beneficiários da Reforma Agrária serão assegura
r!os pre rer encãaâmente crédito a Assistêt1cia Técnic;.

A inclusão do termo imptescritiveis, dá sem dúvldB.co!!
diç6es para que seje assegurada à nação a propriedade destes bens.

PARAGRll.F'O ON'ICO _ E insuscet!v~l de penhora a propried~de ru
ral de extensão não excedente a três (3) m6dulos rurais, de!.
-tíe que explorada diretamente pelo proprietário, que
nela re
slda e não possua outro imóvel rural. Neste caso a
garanU;
das dbrigações limitar-se-á à safra, aos animais e às
nas ••

TUTI'~VIf"ll:lÇ1t

~

~4.-\'

os

ART. IR _ Ao direito de propriedade de imóvel rural
pende uma função social.

corres-

ART~

funç:io s!!,

clal quando simultaneamente:

•

a) E racionalmente aproveitada;
b) Conserva os recursos naturais renováveis e preserva
o·meio ambiente;
c) CUlppre as disposições legais que regulam
as relações ele t r aha Ihu e d~ produção; .
limite red) IUlo excede a área máxima prevista COUIO
giona1, fixado por Lei Federal;·
c) Suas atividades estejam enquadradas nos Planos Quin
quenais de Desenvolvimento Agrário aprcvaccs ' pelo po:
der Legislativo.

1!:!; - A cor.ti'ibuiçSp de ackbcr-â a será lan;õ1dü c

cobrado nee
dois (2) ânos subsequentes à conclusão da obra, sob
pena de
respcnsab Hdace da autoridade executora.
í

nas lÍreas de Reforma Agrária destinar':se-á ao Funbc
de Reforma Agrária.

melhoria
Nacional

ART. lo~ - O Poder Público poderá
reconhecer ao brasileiro
que. não sendo proprietário. ocupar por 5 (cinco) anos
ini!!
terruptos, terras públicas e as tornar produtivas com o
seu
trabalho e o de sua família, a posse pacífica de área não e~

llzados pelo proprietário, seja da terra nua, seja
de benfeitorias, deduzidos os valores corresponden
tes à contribuição de melhoria e os débi tos
co;
pessoas jurídicas de direito público.

terão
zo de
a sua
posto
bitos

~

92 _ Será cobrada contribuição de melhoria dos proprIetá
rios de imóveis. rurais valorizados por obras
pÚbll
cas , tendo por 11mi te global o custo
das obras, ;sendo exigida de cada contribuinte a estimativa
do
valor' acrescido ao imóvel.

§ 2 2 ~ O produto da arrecadação da contribuição de

ART. 2l:l _ A indenização prevista no ART 12, §l",
significa
tornar sem dano a equí sãção e os investimentos rea-

§ 1R .:. Os Título da DIvida Agrária previstos no ART 1", § lS2

máqu.!

ART 82 _ A desapropriação por utilidade pública dos im6veis I
rurais descritos no ART 72 deverá ser feita, de p~e
.rérêncra, mediante permuta por área equivalente n;
região da obra, rnotivadora da desapropriação.

bEMAIS

§ IR _ O imóvel rural que não corresponder, b funçlio
social,
poderá ser desapropriado por interesse social. para fins
de
Reforma Agr~1ria, mediante Indenãaeçãc paga em Titulas, sobre
a qual não incidirá o imposto de transmiss::io.

§ 2" _ A propriedade de imóvel rural corresponde à

I

clausula de correção monetária, serão resgatlíveis no pra
20 (vinle) anos em parcelas anuais sucessivas,assegurad;
ecef tação a qualquer tempo como meio de pagamento do im
territorial rural, do preço de terras públicas e dos dé
de crédito rut;,al oficial do expropriado.
-

cedente a 3 <três) m6dulos rurais. expedíncc-âhe
10 de domínio para registro imobiliário.

i'

§ )2 _ As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro pelo
101' declarado no cadastro do imposto territorial rural.

v.!

ART. JR - O imóvel rura1 desapropriado por interesse social ,
para fins de Reforma Agrária, será indenizado por va
101' que tenha como ~râmetros os tributos
honrado;
pelo proprietário.
§ lI:! .. A desapropriação de que trata este artigo é da
comp!,
tência concorrente da União e dos Estados.

§ 29 _ As Constituições Estaduais poderão autorizar a

desaprE.
priação por interesse social para fins de Reforma Agrária medi
ante indenizaçiio paga em TItulos com obediência às normas
da
Const1tuiç~o

federal.

ART .4Q _ Estão excluídos de desapropriação por interesse'· so
eial, para fins de Reforma Agrária, os lmóveis pessoalmente
pIorados pelo proprietário cuja dimensão não exceda 3 (três)
módulos rur~is.
.,

ei

§ 12 _.0 poder Público promoverá as condições de
acesso do
trabalhador e da trabalhadora à propriedade da terra,
de pr!.
ferêncie nâ regIão e~ que habItam.

ART •• 152 _ Toda importação de produtos agropecuários "in naturU'
e de bebidas exigirá prévia autorizaçlio do Legls1at,!
VQ.

AR1. llõ2 _ São adot.ades as atLGis eed.ídes de módu] o
rural vi
_gentes no País para os efeitos da'
•reforma Agrári;
prevista nesta Constituição e qualquer alteração des
sa~ medidas deverá ser proce.dlda por Lei, que a co;
patiblliza com O preceito constitucionaL
ART. 1'"72 _ 'A receita da Tributação fundiária rural deverá ate!!,
der excluslvámente aos programas de desenvQlvimento
rural e aos processos de Reforma Agrária.
ART. 182 _ fica constituído o Fundo Nacional de
Reforma Agrá
ria, com a dcrtação mínima de cinco por cento (5~) .d;
t;,ece1ta orçamentárIa da UnUo.
ART. 19$2 _ Os· proprietários de área superior a cem (100)
m6dü
los. rurais só poderão fazer jus ao crédito rural e -;
lnt:entivos fiscais se promoverem produção de alimen
tos 'básicos para o mercado interno, no mínimo
de";
por cento (10%) da área de sua prop'riedade.
ART.

20~

_ A Un1.ão destinará trinta por cento (30%)
dos recur
sos , a10c~dos para a construção de hab1t!içlies,
ao
meio rural.

ART. 212 _ As residências dos trabalhadores nos assentamentos
ptomo:ido·s p'da União ou pelOf Estados, serão
con!,
truídas em núcleos comunitários, exce tuancs os
prE,
jetos de menos de cem (100) benefic16rios onde
os
ndcâeos forem contra indicadOS.'

TH.!!.

ART. 112 _ Todo aqule que, n50 sendo proprietário rural, possuir
como sua, por 5 ( cinco) anos ininterruptos. com bóa
fé. área rural pública, particular ou devoluta,
co,!!.
Unua: não excedente a 3 (Três) módulos rurais,
nela
trabalhar e tiver sua morada permanente, lhe
adquiri
rá o' domínio mediante sentença eficiente para o regi.!
tro imobiliário.

§ 2" - Decretada a desapropriação por interesse soc!nl,s União

poderá ser imitada judicialmente na posse do imóvel, mediante
o depósito do valor declarado para pagamento do imposto~ :terr!
tC?rial rural~ em Títul~ da Dívida Agrária do correspondente
terra e em dinheiro e parte eerrenpondent e as beni~iLor.1êi:s, _
mitada a contestação a discutir o valor depositado peío expro
priante e a qual).ficação do imóvei 'como não cumprido r da
fu'";;
ção social.
-

ria tecnológica;
e) f'iscalização e controle da qualIdade
e dos pr~
ços dos insumos agrícolas;
t), Rede de silos e armazéns para estocagem
de pr~
"dutos agropecuários;
g) o incentivo, apoio e isenção tributária às
aU
Hdadcs cooperativas fundadas na gestão democrátic;
'e.ne ausência de fins lucrativos, na forma da Lei;
h) Política de desenvolvimento florestal e
aprovei
tenente dos seus produtos;
i) execução de programas intensivos de lrrigaç50 das
áreas flageladas pela seca.

PARAGRAFO ONICO _ Esta norma aplica-se às pessoas
jurídicas
cujo capital não pertença tilajQI'itór.1~ment'!!: a brasileiros.

nacional sobre os recursos minerais, potenciais de enerqra hicJ.ú.!:!.

EMENDA SUBSTITUTIVA
11- "....
DISPOSITIVO Et~ENDADO: ART. }2S à }3'4 RENUMERANOO

c) 'Seguro agricola para cobertura dos
prejuízos
advindos de ccornêncãas que comprometam no todo
ou
em par-te o desenvolvimento das atividades agrícolas;
d) Assistência técnica, extensão rural e
crédito,
orientados de preferência no sentido. da m..elhor1a
de
renda e bem-estar dos pequenos e médfos agricultores
pará diversificação de atividades produtoras e melh.!!.

Pessoas físicas estrangeiras I doravante , s6 poderão
possuir terras no Pais cuja dimensão não
exceda
três .(J) m6dlilos rurais.

s~berania

,

ção de alimentos básicosl

PARAGRAFO UNICO _ O Poder Legislativo poderá autorizar a cria
çlo de projetos de ~olonização pública ~u privada, a
parti;
da conclusão da Reforma Agrár1B.

inaliená-

Garantir de maneIra firme e indubitável a

a) Preços mínimo justos e garantia prévia de
come!,
cialização dos produtos agropecuários;
b' créoito rurei, através de rede
bancária oficial
e de cooperativas devendo ser integral aos
pequenos
produtores rurais eatender de prererêncãe à
prud~

ART. 52 _ As terras públicas da União, Estados, DistriFo fed!,
ral, territórios e Municípios serão
subordmadas
prioritariamente ao Plano Nacional de
Reforma Agrá
ria, e somente serão tranferidas a pessoas
física;
brasileiras que ~e qualifiquem para o trabalho rural,
mediante concessão de direi to real de uso da superfície limitada à ext.easãa de trinta (30) m6dulos ru
rars , excetuados os casos de cooperativas de produ:
çlto originárias do processo d~ Reforma Agrária.

1[IIO/IUnlrlu;;.~;-Q..,~---.--------

rer-

da
assoei,!

• 189,

PARAGRAFO UNICO - O Brasileiro que, não sendo proprietário, oc~
par por 5 (cinco) anos terras públicas e as tornar produtivas
com seu trabalho e o de sua família obterá o seu domínio na co,!!.
dições do artigo anterIor.

ART. 22l:l._ Fica criado o Departamento Nacional de
Defesa do
solo e dos Recursos Naturais com a dotação de cinco
por cento (5X) do orçamento do Ministério da ll.gricul
tura. •
-

ART 232 _ Todas as doações ou vendas de terras públicas, fe!
tas nos últimos vinte (20) anos, de áreas
superiE
res ês definidas em Lei Federal, pederãc ser anula
das, quando prejudiciais ao interesse público
0-;;
~os fins da Reforma Agrária. Caberá ao
Ministério
Público da União promover a ação judicial~ de recup~
xaçfiõ dessas Terras.
ART. 242 -Os recursos pesqueiros em àguas terr1tor1ais~ naci!!,
nais são proprieda'de da UnIão.
PARA:GRAFO ONICO _ Le! Complementar regulará o C6digo de Pesca.

ART: .l2~ _ Aos beneficiários da distrib:.l!ç::io
de loles pelEI R!:t
forma Agrária serão conferidos Títulos de domínio, com ônus
de
lnalJ.enabil!dade pelo prazo de 20-(~inte) anos, sendo nulos
os
documentos de trans ferência do domínio ou da posse antes
de~se
prazo.

PARItGRAFO UNICO _ Será garantido o direito da mulher de trabalh,!
dor rural, viúva, concubina, separada, mãe solteira ou abandon,!
da pelo marido, de ser beneficiária das terras distribuídas pela
Reforma Agrária.
ART. 13~ _ A União e os estados promoverão o crédito rural,
pesquisa, a assistência técnica agropecuária,
o CO!!
peratlvismo e o seguro agrícola como formas de
ass!,.
gurar o bem-estar da população e o desenvolvimento I
s6cio_economlco do País. Os orgãos da União, dirige!!,
tes da execução da pol!tica agrícola, serão
integr,!
dos por um (1) representante dos trabalhadores
na
agricultura e um (}) representante dos empresárIos.

ART. !lIR _ A pol!tica agrícola da união será
estabelecida em
Plano Quinquenal de Desenvolvimento Agrário,
E1pr~
vado pelo· LegislativQ. e compreenderá:

ARi. 259 _Durante ·v!nte (20) anos, contados da promulgação I
,de.sta Carta,.a União apUcará no Nordeste, no mín,!
moI cinquenta Dor cento (50%) dos recursos orçamen
Urios destinados à irrIgação.
ART. 262 _FIca assegurado ao agricultor, de
comprovada prá
tica, que não seja proprietário 'de terra, o dIrE:1t;
80 crédito fundiário para adquirir área rural
não
superior a dois (2) módulos, pelo Sistema Bancário
Oficial.
ART. 272 _ Fica revogado a Decreto-Le! no L164 de 1 de abrll
de 1971 e as terras de que trata reverterão ao Patri
m6nio dos Estados dos quais foram excluídas, devenio
ser destinadas a programas de Reforma Agrária.

PÀRJtGRAFO lJNICO - Tod9S as transações efetuadas pela União ou por
sua delegaçtto com base no referido Decreto-lei, que não estiverém
nesta data transcritas no Registro de Imóveis, ficam canceladas,
exceto aquelas doadas individualmente para efeito de colon1zaçUo.

,~

• Assembléia Nacional ConstfbÁnte'

JUSTIrrCAçAO

EMENDA

JUSTIFICAÇÃO

é

O monop;;' I, o estata I no transporte mar Tt i mo
A apresentação deste conjunto de propostas vem no sen
tido de garantir, "no novo Texto Cbnstitucional, 8
iIllPlemlmtaçfi~'
de uma Reforma Agrária aMpla e eficiente e de uma Política AgrIco
la füment{:ldora do desenvolvi~ento e do progresso no campo. Tend-;;
como parâmetro principal o homem do campo e os ãrrteresses
oaeio
n8~.
Para a justi ficação mais de t a Ih s da de cada um dos dispo
sitlvos poderá se recorrer as nossas emendas apresentadas
n;
Subcomissão da Políqca Agdcola e Fundiária e da Reforma Agrária.

EMENDA
E
.

medida anticlcmocratic<1.carac!:errstlca de regimes totalitarlos
dirclt<l ou de esquerda.

Jsola o Bras; I da resto do mundo,

Deputado

EMENDA lPOlQ~

f'l fERES NADER
) er=;'~~":J
~---- .... ,••,..... ,.".", ..",.. ~,---------, g--.... -:---l
f'l COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
J êov o7!S? I
mEleDA

rERCS Nt\DER

__

A O

i r-f v

A

DE

A

_

o

E Q U A ç A

o ..

Supri.a-se o er-e ,
Eee ,

- Um quinto dos'JlUgareS dos Tribunais Esta.duais e do Oi~
trito Federal é Territórios será composto,alternadamen
te. de membros do Ministprio Público e de advogados,ci;
notório saber jur!dico e reputeçãc ilibada,com mais de
dez anos de carreira ou dé experiência profissional in
dicados em·lista sêxtupla pelos Orgãos de represent~ç;
das respectivas classes, ressalvada a hipótese pre vaate
no inciso III do art JaZ. / sg

I

r si:»:

segu I n-

os

EMENDA lP01810-2

.IlISTlflCAÇiio

um pars democratlco, I l vr-e , aberto ao

sua sober .. n I a. atrové~ de art Igos eeebr- I'toI vos que produz irão. sem
Rcstr-,ções deste t~po orovocer som

[J

'U'dU...T"...~b_-----_---____,
4 o/?

EMENDA ADITIVA

.:lro

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO
Inclua-se no Art.
fo, renumerencc-se os demais:

191

JG"fdO

anteprojeto, o seguinte parágr~

JUSTIFICATIVA

- denominado Oficial Maior em alguns Estados

- é 'servidor de carreIra regularmente concursado. consoante prescreve
o art 97, § 1'1, da Constituição vigente. ~ figura imprescindível o
exercício da serventia. remontando Sua ..r í.açãc ao Decreto n Q
6 986,
de 25 de fevereiro de 1.93.5 (art. 15). Pratica,. simultaneamente com
titular. todos 05 atos a este cometidos. ConquIsta essa posIção após
muitos anos de serviço prestado à justiça.
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça, que aos
Substitutos nomeados e em exercício ha mais de cinco anos qüandcda
instalação da Constituinte. a esses antigos servidores, Que ao
Ince
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabiUdades,
seja cerceedor o direito de acesso. na vacância. Seria uma restrição
injusti ficável numa carreira, aos que nela mil! tam há anos e
que
têm a justa expectativa de galgar seu derradeIro posto.
Não se pretende beneficiar quem r ecentemerrte tenha sido'
designado para essa função de Substituto. A Emenda faz expressa ressalva, 'somente- alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais
de cfncc anos, muito antes, portanto, da instalação da Constituinte.
E que a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço.

nc

EMENDA lPOl808·1

f:J

ENElloA SUPRESSIVA

Intervençi"o do Estado.

...,....

de

assim".

.

II1 - o transporte. por melo;) de condutos. de ped~ gases raros e Oas na-

1qr

,1'ly
JP~

-

.

,a -

.

.JUSTIFICATIVA
Ante a erleçlio das atividades nbtarial e registreI, lmplle ...s e
a ediçtl:o de uma lei federal, que regulamentarã a forlla de conduçfto '
das citadas atividades.
Isto' lmpresclndlve], pera daI' foro de leglt1.1dlde As egora criadas atividades notnrlal e registral.

..~.,

EMENDA lP01811-1

l:

_

Senador LOUllE""ERG NUNES ROCHA

tJCOMISSÃO DE

SISTE~~;;:~~1101l"'COI"lI1I>

)

P=;;;;;~:J

)

~~';J8?J

...;~10'

----,

''''0/.~'T,

Modifica a redação do art.,..380 .J?S

"Art..alt~·

O ensino fundamental será ministrad
em 11ngua oficial, assegurado âa nações indlgenas tarnhém o emprego d
suas 11nguas e processos de aprendizagem."

Não se pode obrigar que todo o ensino sej a ministrad
em Português, mesmo porque a pedagogia do ensino de l1nguas preconiz
que estias sej am ensinadas em metodo direto. Com a norma
constituei
nal proibitiva Jama;s haveria melhoria tecmica de ensino. Quanto
ensino não-sistematizado haveria uma barreira para se convidarem gra
des nomes estrangeiros para palestras e conferências.
~ preciso modificar idioma nacional para
lIngua of
cial para haver mais homogeinização de texto jurIdico. No art. 22 e
tã dito que a 11nqua Oficial é o Português. Ora llngua oficial não
a mesma coisa que idioma nacional. No Brasil existem diversas lingua
laladas. de acordo com as origens ou com as fronteiras. Logo é mi
ter seguir o nomen iuris de 11ngua oficial.

i..--<--<~

-____'

.

§ ,. -.
S 2" ~., sendo que lei rede:ral regulame!!.
terá o acesso e promoçlio na atividAde.

S

Ficando a redaç;o do inCISO da seguinte forma.

Tu""nS1"IC.ç40_-_-_-

•

DISPOSITIVO EMENDADO: par4grafo 2 Q , do arUg0.JD~
Inclua-se no parágrafo 2", do artigo ~:f"'do anteprojeto,
seguinte:
;"'77'

Art.

310

Suprima-se o inrclo do inCISO 111 do art ••3-1'6--

['Çj';HQJ

COMISsAo OE SISTEHATIZAÇAO
EMENDA AOITIVA

d~ Rcglmc de Propriedade do· Sub-solo e da Atividade Econômica.

COIRO

.~tcu"",lce"'sda/""~,,,,.la

~

Títul.O VIII
DA ccnm ECO\~)tJCA E FI~AKCEtRA
CAPiTULO I

flY~~;':J

DEPUTADO ANTONIO PEROSA

~

i geM.

~-u...~

LOURE~IBERG NUNES ROCHA
Senador Constituinte

..

o Substituto

tJ

OI"

Por outro lado o termo "CRIANÇA" é tnais afetivo e
abrangente. mui to embora conote a J.déJ.a de indefeso e inseguro
sigDJ.ficando, na prática Jurídica a mesma coisa que menor.

que
• contem mais de cinco anos nessa função ou pelo menos quinze anos de
serviço à data da instalação da Constituinte. o acesso ao cargo
de
titular. na vacância, no respectivo ofício.

fERES NADER

tróleo bruto e seus derivado., asai_

Na atualidade o termo "Menor" estã essccc.aõc a idéia
• de delinquência, sobretudo em se tratando do adjetivo substantivado. Trata-se de uma denotação social contemporânea, mas que tem
aerva.do para estigmatizar as crianças envolvidas. A conotação de
delinquente ou mesmo de criminoso. como vem acontecendo na década
de 80. revela que Jâ é preciso agir com palavras menos caracterizi!
deras da idéia do êree , do desserviço e da marginalização.

Art:~ •••••••••••••••••

EMEI'IDA lP01805·6

tural, de qua Iquer

"Art. ~ 1: dever do Estado e da sociedade proporcionar ã crãença assistência especial. caso es ee ra em situação irregular, sem preJuízo da responsabilidade civ~l ou penal dos pais
ou responsâveis. n

§ 12 _ :
.
§ 212 _ •••••••••••••••••••••• salvo aos substa tutcs

111 - O acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-é por antiguidade e merecimento,alternadamente, a
purados na ultI';a entráncJa ou,onde houver, no Trib~
Tribunal de Alçada. quando se tratar de promoção pe

3.1.9

_

art.~·

'f1'1

outros

fÇJ';;:;:U

Art. 192 _

?' bem

-----

F!~~~'--:J

DEPUTADO ANTONIO PEROSA

r.r

Texto rerendo do Antepro1eto de Const.ft.uictio:

Art. ~

Modifica a redação do

fOl"'çosamente

EMENDA lP01807-2

nas

origem nacionêll ou de derivados prodUZidos no PaI~.

fIT?Y~;~
'I"'ef.~11"'~.çl0

l/·(9

medidas análogas em relação ao BraSil. na le9islaç~o dos

EM CONCLUSAO: Pela emenda, ora apresentada, fIcará es
ej arecãço , sem ·sombra de dúvida, que o ingresso, pelo quinto cons:
titucional. somente se dará através dos TribunaiS de Alçada
nos
Estados, onde houver. (Rio Grande do Sul, Paraná I São Pa4lo, !:!,_
Gerais e Rio de Janeiro).

.. - o "tra~r.t.e marItlmo do pl"tróleo bruto

r=;:~~

NUNES =HA

r.r-

ra no estrangeiro.

3M" ;\10

LOUREMBERG

d~vida. e:fcitos negativos e prcJulzos Incalculaveis.

§ 352 _

Art.

Senador

Intercâmbio com todos os pe l s es do mundo. n~o necessita~ garantir

III

-00= princIp,os Gerais. da

tJ

pa~ses pr-e rb s ndc ou limitando êl ação da marinha e.er-cent;e bras,le,!.

ra o Tribunal de Justiça, observadas as alioeas
inciso II e classe de origem.

.

•

o Brasi I é

JUSTIFICATIVA

Resta salientar que o acréscimo. ora proposto, objeti
ve , tão-somente, evitar eventual entendíwento de que o inciso
do art. 19;! do Anteprojeto de Constituição poderia conflitar com
O artigo 193 no que ccnceme à clara promoção dos magistrados integrantes do quinto constitucional dos Tribunais de Alçada para!
dênt,tcos lugares dos Tribunais de Justiça.

§ 3· -

JUSTIFICATIVA

Art~31'J

REDACP;O PROPOSTA CO" A ADEQUAÇAD:

.

Sendo as atividades notarial e registra! Uo importãntes
necessário que uma lei federal seja editada, abordando a forma
Que
permita 8 regular atuaçlio destas e.t1vidades em todo o territ6r10 nJ!.
ciotT8l.
Para bãc se praticar injustiças neste interregno, nada mais
certo que deixar a eftuação atual até edlçl:io da lei em referência.

Dos Pr,nctpios Gerais. da Intervençao do Estado.

CONSTITUIÇAO:
tCf?
••• , RfSSALVADA A HIPOTESE PREVISTA NO INCISO In 00 RRT ~

.

§ ,. § 21;1 _

VIII

-dc Regime de Propriedade d<rSub-solb e da AtiVidade Econ~mica.

Is1

Art.-2~ :!.~!.

SUPRESSIVA

CApiwLO

Na promoção aos Tribunais de segundo grau deverão ser
-adotados Os mesmos critérios, epuravef s na última entrância
ou,
.2.~. no TRIBUNAL DE ALcADA. quando se tratar de promoção
para o Tribunal de Justiça. per ser aquele Tribunal a mais eleva
da entrãn~la para fins da aludida promoção e observada a
class;
de origem, haja vista que os magistrados que ingressam nos ~
nais de Alçada, quer oriundos da classe dos advogados, quer oriu~
oriundos da classe do Ministério Público, devem 'concorrer. ,;ome;
te. aos lugares reservados a estas classes. quando da promoção p~
ra o TRIBUt~AL DE JUSTIÇA. evitando-se, assim. distorção
naquela
Corte c0!p.p eqmentc dos 4/5 dos lugares destinados aos magistrêoos
de carreira.

-199

, sendo que lei federal regulame!!.
terá a reeccãc e prollloç§o na atividade, vedada qualquer ncneeção ere
tiva, no cargo de titular, até ediçll:o da lei.
-

DA ORbDl Ecc"ê3tICA E FUiAhCEIRA
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_
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DISPOSITIVO EMENDADO: §2Q:, doaart1go':;'~
Inclua-se no §2R, do artig~o;fÍjo anteprojeto, o seguinte:

TíTULO

~N O A

tJ

r.-r
E>rnlA AOmvA

ACRESCENTA AS SEGUINTES EXPRESSOES AO .ART...J..9:5 DO ANTEPROJETO OE

I'

de

r-ec l pr-cc rdcde ,

COMISSAQ DE SlSTEMATIZACllO
-

lP018~-9

DEPUTADO At1TONlO PCROSA

dI:!

Impondo

restrições e prolblç;;es ao pr~prlo Pa~s. baseadas no prlncTplo

tJ

lP01804·8,

~

~.

uma

LOUREMBERG NUNES ROCHA

~r O:nstl:tw,nte

EMENDA lP01812·9

.~.,

----,

tJsenador LOUREMBERG NUNES ROCHA

E ......·PMDB

J fD2j;7/87
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Acrescenta inciso ao

arti9~~

"111 - PJ:evejam direção administrativa colegiada com
partiCipação paritária de professores e pais
de alunos ou de a1 unos maiores.·

_

Assembléia Nacional Constituinte

.EMENDA lP01815·3

tJ Dep.

t sabido que no país diversas atividades vêm trabalhando em prol da educação e realmente realizando obras no de-

o controle feito através dos professores e

pais de alunos, quando estes forem menores de 21 (vinte e hum)

anos, ou pa jos próprios alunos evitará que se produzam

rç;~~~
_

DISPOSITIVO EMENDADO - ATIGO r s e u § único,

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO~ seus §§

31'1

SUPRIMA-SE O ARTIGO j2-IÊ SEU PARAGRAFO UNICO 00 TEXTO 00 ANTEPROJETO·DA COMISS,:\O DE SISTEMATIZAÇ,:\O.

'],13
ARTIGO )26É

FICA ALTERADO O
SEUS PARAGRAFOS QUE PASSAM A TER A SE
GUINTE REDAÇM, EXCLU1DO O ATUAL § 2 0 , REMUNERANDO-SE OS
SEGUI'N
TES:
-

I

distor-

ções neste sentido.

Esta fiscalização mais direta pelos usuários dos se.rvaços prestados pela enta.dede aJudará, em muito,
o
próprio serviço do TrJ.bunal de COntas.

'J,1

s

"Art~- Compete à União promover a Reforma Agr!
JUSTIFICAÇltO

Tia mediante desapropriação, por interesse social. da -propriedade
territorial rural necessária à execução de planos, programas e pro
jetos de desenvolvimento social e econômico mediante pagamento de
indenização em títulos da divida agrária para a terra nua, e,
em
dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias.

~
LOUREMBERG NUNES ROCHA

Senador Constituinte

.

§ 20 _ A lei definirá as zonas prioritárias para
Reforma Agrária, os parâmetros de conceituação da propriedade. bem
como os módulos de expãoraçãc da terra ..
§ 30 _ A emissão de titulos da dívida agrária

ra finalidades previstas neste artigo obedecerá a limites
anualmente. pela lei ordinária.
"o Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias, en
caminhará ao Congresso Nacional, os ProJetos das Leis Orgânicas
pr!:
vistas nestas Disposições Transitórias".

I

rEMENDA lP01818·8

Q~;;"::Jl

tJ SENADOR RONALDO ARAGÃO

~:u._,1
~I

fixados~
'~l<10'J1In"'CAç:l ..

da

da or-dem Econômica

Titulo VIII
Capitulo I ..

Na exploraçao, pelo Estado, da atividade econô

1~~~~) }lO 30Y

mica, as emprêsaspúbl:l.cas e as sociedades de -

acrescentar

§ 5Çt - A transferência da propriedade objeto de
desapropriação, nos termos do presente artigo, não constitui fator
gerLador de tributo de qualquer natureza."

Av-t "3o~

Ú

eccnêmre mista r-egerc.ee-jic pelas normas aplic!
veis às emprêsas privadas, inclusive. quanto ao
direito do trabalho e ao das obrigações, suje.l

I

tando-se aos mesmos contrôles e meios "de :riSC;
JUSTIFICAÇltO

lizac;ão a que estejam eubnetadas a estas ....,.

I

ISG

LOUREMBERG NUNES ROCHA

senador OJnstituinte

tJ nee.

EMENDA lP01814:S
(!J nen Constituinte VICENTE·U;~GD
=-

i

A presente emenda pretende a criação de

dispositivo constitucional preventivo com vi,!

I·

tas a diminuição do défici t público por obri

I

gar maior eficiência das eepeêsas estatais e

I'

semi-estatais.

r;;;~;;~;=r

1

tki;~7;J
EMENDA

~

ARTLGO

---,

Constituinte VICENTE BOGO

'.....11... '''''....' ..
-

..

I

Emenda adi ti va

Suprimiu-se o Parágrafo 2" porque é desnecessé-,
rio diante do ncaput n do Artigo. objeto da presente Emenda.

EMENDA 11'01816·1

./:

JUSTIFICATIVA

•
A presente emenda busca compatibiliz.ar os at:tLgos 3 11, item XV!!, da Comissão da Soberania e dos Direl.tos e Garantias do Homem e da Mulher; 30, da üceu ssão da Ordem Social e
34,
da comissão da Ordem Econômica.

", ..... \..l.......J.-A..~G

~!~

do Anteprojeto impõe

rre,

dívida agrár!a a que se refere este artigo, como meio de pagamento
de qualquer tributo federal, pelo seu portador ou obrigações do de
sapropriado para com a unããc , bem como para qualquer outra finalid;
de estipulada em lei.
-

A Emenda visa aprimorar a redação aprovada originalmen
te, pois, come se encontra, transfo~a o Presidente da República
~'!
simples encaminhador de proposta legislativa elaborada pelo Chefe do
Ministério Público Federal, o que significa uma inJustificável "capi I
tis diminutio" ao Chefe do Poder Execut~vo, em violação a uma
Lonqa
tradição histórica brasileira, sendo, alem do mais, incompatlvel com l l
o § 39 do Art • .l91J"do Anteprojeto.

~ompatibi1ização

a
fut,!!
ra Constituição lon'ga, confusa e repetitiva, inserindo matés Ie que
deve ser remetida à regulamentaçi!lo através da Legislação
Ordiná-

pa

§ 411 _ E assegurada a acefteçãc dos títulos

~!!.ê!!!:!f~!!Y~

'3'1 1

-supnessão do Artigo)-Zi e seu Parágrafo sob pena de tornar a

§ lo - Os títulos da divida agrária, com cláusula
de exata correção monetária, serão resgatados no prazo de
vinte
anos, acrescidos dos juros legais.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

:)1 '7

EMENDA SUPRESSIVA

3/f?J

EMENDA HODIFlCA'flVA

dos

191

pr;~~~'~'~

VICENTE BDGO

m - - - - - - - - - - - l n T..o~.,"It&;,..

senvolvimento educacional. No entanto outras têm aproveitado da
verba pública para construções deane ce as âzu aa ou mesmo para agu!
sição de bens imóveis (fazendas, casa de praia, eec-L, que em n~
da melhoram ou ampliam seu leque profis5J.onal ou educacional.

•

~

,CAPUT

O artig07b do Anteproj;to de constitu~ça'o, da Comissão de Sistelll.!!
Uzação, passa a ter a seguinte redação:

MOOIFICATI~A

DISPOSITIVO EMENDADO

JUSTIfICAÇliO

~ SEU

"j-1J;.

'EMENDA lP01819·6 '

,

"Art.

J2S' - O imóvel

rural é um bem de produção e o seu uso deve
cumprir função social.

parágrafo único: Cumpre a função social
mente:

Está expresso no Anteprojeto da Comi·ssão I (parâmetro) que a indenização do imóvel desapropriado para fins de executar programas de
ce senvo vrment.c so;.loeconômicos - como a Reforma Agrária - deverá ser medf ant e pagamento justo. ccntuco , a Sistemat.lzação cr e re riu manter ainda outro quesito, qual seja, a do pagamento prévio.
í

Ao sistematizar as propostas referentes' à forma de indenização dos
bens desapropriatjos por interesse social, a üomfaaãc usou dois pesos e duas medidas. Acolheu sem restrição a ccncâusãc a que chegou
a Comissão da Ordem Econômica e desprezou, por inteiro, os princípios alinhados pela Comissão da Soberania sobre o mesmo assunto.
Por essa r-az ãc , entendemos que deva prevalecer a tese da indenizaçUJ=Cjusto pagamento. E não a do pagamento justo e prévio. uma vez
que o pagamento do imóvel desapropriado para fins de nercree Agrária se dá por tItulos da divida agrária.
Pelos mesmos fundamentos, entendemos que se no artigo antecedente
são indicados os quesi tos da • funçll:o sOfial'. a desapropriaçll:o p.!
ra fins de Reforma Agrária deve ocorrer prioritariamente nos imóveis que não estejam cumprindo com a função social e não - corno
diz ô Anteprojeto da Sistematlzaçl:lo _ nas áre,s .Improdutivas.
O texto da ücmf s.sãc I (parâmetro) alude ao "não uso". ao "uso espe
culatlvo" e à "!nédia da produtividade" • i A.ssim, fica claro que função social não é sinônimo de produtividade e mu~to menos que
i mp r o d u t i v a seja o mesmo que descumprimento da função social
Harmonizando melhor o resultado das Comissões da Soberania e da Ordem Econômica, entendemos que as desapropriações devam recair sobre
os im6ve.ls que não estejam cumprindo a !unçll:o social e que devam
ser pagos medianie pagamento justo, Uo s6.

..--'

(l;j~·71 87
Emenda Adi ti V8

~ imóvel que. slmultanea

Titulo IX

-

da Ordem Social

Capitulo VI

a) é recfcnaãmente aprovef tadcj

Artig~'fo3 -

b) observa as disposições le9a1s que regulam as rela-

ções de trabalho;
~
c) propicia o bem-estar das famílias que dele dependem;
d) conserva os recursos naturais e preserva o melo alllbiente."

r
o

I

Em cumprimento ao disposto no art. 19, § 2", do Regimento Interno
da ANC, informo que o parâmetro usado para consubstanciar a presen
te emenda é o texto das letras ~ e ~. co inciso xvrr , do art. 3!:!~
do Anteprojeto da COMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS
DO HOMEM E DA MULHER.

~~~;

tJ SENADOR RONALDO ARAGÃO

§ QNICO

O artigY2:5 do Anteprojeto de constltuiçtlo, da Comissão de Slstem,!
tizaçi!io, passa a ter a seguinte redaçl:lo:

3 rt q--/'

313.,/

rtArt.)2G- compete à União pzemovez- a Reforma Agráris,.pela desapropriação por interesse sccaaa da propriedade t eerj tc-,
rial rural que não esteja cumprindo a função social, em
zonas prioritárias, mediante pagamento de justa indenizaçlIo."
Os §§ continuam inaitrrados.

J1/1- '.

ARTIGO

planejamento e a regulação da atividade econômica

deverão harmonizar a preservação do equilibrio eco1.,2:
JUSTiFICAÇAo

gico e da qualidade do meio a:nbiente com a necessid,!!
de do desenvolvimento do pais, incumbindo o poder

Em cumprimento ao disposto no art

19. § 21:1. do Regimento Interno
pr!
sente emenda é o ~exto das letras!!. e.E,. do 'IncIso XVll. do art.
32, do Anteprojeto da COMISSA.o DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E G~

público.

da ANC, informo que o parâmetro usado para a apresentação da

RANTIAS DO HOMEM E DA MULHER.
Diz o texto us~do como parâmetro que o Estado poderá desapropriar'.
os bens de produção quando necessário fi es ccucüc de um plano ou
programa de desenvolv.lmento sccf ceccnõetcc e, sendo a Reforma Agrá
ria um programa desse tipo, o imóvel rural é objeto de desapropriação. Por essã linha de raciocínio, temos presente no textd da co:
missão I (parâmetro) que o im6vel rUI"Bl é um bem de produção SUSí!:.
tivel de desapropriação, mediante indenização, para execução do Pro
grama de R~forma Agrária.
Entendemos que o texto do Anteprojeto da Comissão de Sistematiza _
ção, colhido integralmente da Comissão da Ordem êccnõeuca , não teve o cuidado de valorizar de forma equânime as conclusões das Comis
sües-, Quando. utilizou na integralidade a aecaçêc da Comissão
daOrdem accnõmce , supervalorizou o trabalh.o dos membros desta Comi~
são - que te.... e .... ot.açãc com resultado escasso - e menosprezou ,
neste particular, as conclusões a que chegaram os Membros da Comis
são da Soberania !que obteve escore bem mais dilatado).
Pelas mesmas razões, vemos a redação do parágrafo único do mesmo ar
tigo. A Sistematização ignorou por COMpleto os principios lalinha -dos pela Comissão I quanto a ccnce Itueçãc de bem de produção ou
cumpr imento da função social.
Além disso, a Sistematização manteve a redação inadequada da ccmf s-,
são da Ordem Econômica quando diz "observa refacões justas de t r aba
lho". No bom protuguês, re racees nãc são observadas e sim mantlda;
ou travadas em observância a alguma norma. Por isso a modificação.
Entendemos que a presente emenda deve ser acolhida como rcrme" "da
SistemaUzação pratIcar mais uma atitude de indefectível Jus~lça
e propiciar à sociedade um texto que melhor Incorpora os anseios
dcs b:g::;!:e1ros.

II

1/

li'

JUSTIFICATIVA

É indispensável conciliar o desenvolvimento

econômico com a qualidade da vida e do ambiente não
deve ser permitida a agressão do meio ambiente por
propósi tos econômicos imediatos com prejuizo do meio
ambiente. Corno a proteção do ambiente deve levar em
conta o desenvolvimento da região e da coletivldode
interessada.

I

:EMENDA lP01820-0
SENADOR LEOPOLDO PERES
.~I"•• ""cDw,...

O,.u'..." 'III..

~

COMISSiiO DE 5rSTEHATIZAÇiio

•

"3

... ,..,.....".... ;10

l~ do artlg0~ seguinte
"A",~.

Dê-se ao parãgrafo

;!fi

_

redação·

_

5 lI? - COmpete prefet"encialtllentt! ã União organizar e oferecer

o ensme superior,

·0

ensino técnico industnal e agro-técnico

de Nível Héd1.o':

t

conveniente que a co=petenda preferencial da Uniao seja estendi-

da ao ensino tecnu:o industrial e

--,..

-'~

-

a~r~t~~n~~o
de ~I~el:Hid~~ ••,:
..... !.:-"'

~_.-

~.

t'SZ •. AuemIIISa ltIc:IonII Constituinte
JUSTIFICATIVA

EMENDA lP01821·8
f!ôEPUT ADO CARLOS BENEVIDES

o dispositivo

prõ;J;; /81
flI

.
Dê-se ao

a seguinte

VII -o Intercâehío das conquistas tecrcfcçrcas e do

ora proposto visa atender os altos

teresses nacionais. Governadores legitimados pelo vota popular

2~CaTl!l/'UI"f,"ÇI~

às vezez convocados para emprestar sua experiência à vida

art."..2~,itemr r , alínea E., do anteprojeto

r~daçilo:

i!l
são

pública

nacional, na gesUo de órgãos da administração direta ou

I

indireta.
A_suprcss30 que adolar-:lS visa a t'ol ter cr- c.;:"llrad.:.ç<íc. r;;;:'~'" fl,'grantc. Trota o seteprcjctc, em seu arhg::l..)r "na oroen lr.tcrn3;:"lanal o Lra5.:..1
preconiza" etc • etc..
10
Se se tratar-os, na ordem lnter;"l"::lr~"úl, do l""l.tarC';:"lJO cr-c cc-c,
onstas tccrotoprcas e do patrim5nio cient.írrco c cultural da hu:ran1dólr!::, não
será correto prt.conizarr'os, neste m;sl~o d15paSltlVO, de t.~T,1 reserva d, /i'..;n:<:,:b
Se assam o rtaemce, esta-os co-etenãc um pardo-c

Muitas vezes, isso cccr-re diante de uma crise- conjuntural, onde

"b) são obrigatórios o alistamento
voto dos maiores de dezesseis anos, salvo

presença do Governador contribui decisivamente para a

e o

para

~::ltr~n~l~n

cientfraco e cultural da tumeníríade,

tTPH~;flU

"'lmI.

nOrmalidade

institucional ou econômica do Pais.

os

Ora, convocado para servir ao País, o Governador não

anal fabetos t os maiores de setenta anos e ou defie.!.
pode ser punido

entes físico."

COI'l

a perda de um mandato conquistado nas praças pQ

blicas. A prevalecer entendimento ccnt.rér rc , os Governadores não t.=.
JUSTIFICATIVA

~a!ta

B serem introduzidas na Nova

Magna do País, figure a

redução

alisto!

p.!:.

dodos transitórios, exercendo funções na administração pública

de

I

Há uma granóe expectativa de que dentre as inovações

da idade mínima de dezoito (lB) para dezesseis (16) anos o

r ão cooerçnes de se dar à causa pública, multas vezes em curtos

maior amplitude e significaçlio para os, interesses nacionais.

EMENDA lP01828·5

fi
l:J

eent.c eleitoral, abrindo perspectivas de participação a um pander!
veI segmento da sociedade brasileira, que vem gradualmente

aprim,f!.

.~•• - - - - - c - - - - - ,

EMENDA lP01825·1

tI DEPUTADO

rendo o seu nível de politização, graças. sobretudo. aos veículos de

prp~'~;8_

CARLOS BENEVIDES

=

TUlDNlIl1ln"aç],D'

l:J DEPUTADO

--,-_ _----,

CARLOS BENEVIDES

fITPH~~"DD

Art~

b Senado Federal

Dispositivo emendad~~Art~itel'l V.

Arto

n

}..~.'1f
4~ Os

seguinte redação:
servidores

admitidos

V - A constituiç'ão da famIlia pelo casamento ou por união estévej

sob a forma prevista no art. 106 da Emenda Constit.!!"
cional n

seguinte

Q

01, de 1969 à Constituição de 1%7,

contém, na data da promulgação desta
mais de três

compõe-se

C~)

anos de exercfefo ,

que

efetiv.!.

fic~m

gime do Estatuto dos Funcionários Públicos

pri!l

Civis da

Nesta emenda, apenas movimentamos algL1l'l8s palavras. Com tal movi-

c!,

so, devendo os cargos respectivos ser criados

ta anos e no exercício dos direitos políticos."

JUSTJFICA@=

r~

União, dos Estados ou das MtJnicipios, conforme o

cípio majoritário, dentre os cidadãos maiores deUi,!!

entre o homem e a múher , baseada na igualdade.

Constituição,

dos no serviço público, passando a reger-se pelo

de representantes dos Estados e do Distrito Federal,
eleitos pelo voto direto e secreto. segundo o

O atem V do artigo ~ do anteprojeto de Constituição passa ter a

'f'}-c;

•

"13
51

-12

abaixo,

renumerando-se o atual art. ~e subsequentes:

~;/87
Dê-se ao caput do art. ~o anteprojeto a

EMEIDA t<DDIF'ICATIVA

_

Dê-se ao art ...
~o an:eprojeto a redação
""''f~
,~,

EMENDA lP01822·6

r r r - - - - - - - - - - ' ' '..'m''•••' ' , ' - - - - - - - - - - -

pnz;; I"'

ecmcnfeaçãc que trazem a debate todas as questões de real maçru tude

que interessam a coletiv"idade.

Constituinte AROLDE DE DLIVElRA

mentação, objetivamos defender a união regular e normal entre o homem e a m.rlher

por
C01lO

lei."

.

-

o próprio Criador instituiu. Não somospartidários da adulteração do sexo,"

por estar ne!e una das funções mais importantes da vaca a da reprodoçãc da

[!SP~

de.

JUSTIFICATIVA

JUSTIF"ICATlVA.

PreferilllOS reduzir para 3D anos a idade mínima

dos

candidatos a Senador porque isto representa uea melhor adequação

à

realidade dos tempos modernos.

Existe, hoje, tanto na União, como nos
ní.cfpfcs ,
r

Ora. o fenômeno da comunicaç§o de massa. a

democr.!,

t1zaçfto das oportunidades de ecoceçac, as inter-relações dos

meios

sociais, promovidos, inclusive, pela revolução da tecnologia, prop!

eia_ ue" amadurec1raento mais precoce dos cidadãos. Por que manter-se,
assilll, os tradiciQ'nais 35 anos de idade, quando o brasileiro

médio,

hoje, detém maior parcela de conhecimento e consclentJ.zação óo

que

um

Estados e

Icsv , posto que admitidos

em

regime especial, aos quais a

çãO não garante sequer a estabilidade ou o direito d

legisl}!

encontram

em estado "de permanente angústia Quanto li eanuteneâc de seu

tus"~ 'COIlD.se

Constituinte

<>... csentadcr Ia ,

Muitos deles têm vários anos de serviços públicos e se

reme~iaç.~~a

M~

enorme contingente de servidores, denominados "tempor!
DE [l,IVSlRA

IIst,!

trata de problema soclal OOS mais graves, a
nível constitucional, entendemos de todo,

AROU~

crnIss.lto DE SI5TEtloATl2ACntl

exigir.

conveniente

9EIDA StPRESSIVA

que a situação deles encontre soluçll:o adequada.

4Z

há poucos anos atrás?

Dispositivo emendado. Art.;a;1tem III, letra ve",

<2

A letra "e" da Hem IH do artigo )Yâo anteprojeto de ccnstftcr-

~flENDA lP01823-4

(:J DEPUTADO

._.

-,-_ _--,

CARLOS BENEVIDES

EMENDA lP01826-9
pr;;~~~--j

. -_'
~7/67
~

Ullft'NnIf".oÇl"-1.~~~--------

)

pc

ção passa ter a seguinte receçãc,

Constituinte ARCl.DE DE OLIVEIRA

e} o hcmem e a nulher são i~is em direitos e obrigações.

~-

Dê-se 030 item XIX do art. "'i4.....d0 anteprojeto a seguin

eBI)A

ADITIVA

te redação: •

12-

" XIX - licença remunerada fj;

Dispositivo emendado: Ar~ item IV, letra "e",

gestante,

antes e depois do parto. por período não inferiro
120 dias, e à eãe adotiva, nos termo que a lei

nQ

3.
O detalhamento feito no dispositivo em qoestão, não só peca por

a
O rú'nero 3 (três) da letr:'-:'e" do item IV do

est.!

artigo~;{ do antepr.2_

tender a pormenorizar, mas também por ser ifllCOOl;lleto-

jeto de ConstitU1Ção passa ter a seguinte redação:

beâecer ,»

Cemefeito, advogamos a seoresaãc da parte que ccosâderaeos

3 _ é vedada a scoressãç ainda que paréial, de espetáculo ou pro-

de~

necessária.

grsma, resselvarícs os de incitamento à violência, de defesa de discriminação de
qualquer natureza e atentatórios à moral e aos bons costures,
adotiva,

EMENDA lP01830·7

por exeEl_

~ Maguito Vilela

o aditamento

que defendemos diz respeito â defesa da moral

segwndo recentes pesquisas, mais de cinco milhões de menores abandE.
rt,dos.

05

bons costu-es e proteger a moral. Pagaremoscaro por omissão desse gênero. seremos julgados rigorosamente pela posteridade. sem rc entanto tennos argl.Jllenlos p~
ra nos defender.

I!MEI'IDA lP01824·2

l:J DEPUTADO CARLOS BENEVIDES~U'l8.
Constituinte

~1

Não perderá o mandato o

tU1DIJII1t1,tClÇ;;D

G.Q.

vernador ou vâee-üovemadcr que assumir outro

cargo

ou funçlo na adlRinistrsçUo pública direta DU

indir!,

tl. w

-,

COlUS51;O DE: SlSTEJ1l\TIZAÇÃO

Dê-se ao art. YdO anteprojeto a redação ab'3ixo:

" Art.

MO'...OE OE OlIVEIRA

r : r - - - - - - nun••'''... u.OHU.''D..IO.LD'

G1'8'oIUIl,rluch,

I.

Dlspas!tJvo em:::.:~:tem
10

tJt:? ;~;,-;;::.

e dos

bons ccsteres, Não podemos nos emitir. neste momento histórICo empreservar

~;B"·D

Vl1

O iteM VII do artigo~ anteprojeto de Constituiç1'io passa ter
e segJlnte rednçllo:

Inclua-se no Titulo IX. CsP.VI, Art.( ••• ) :
1/ As e;presas exploradoras de minérios de qualquer

natureza, cuja <Atividade seja de concessão da lInião, Estado ou f/.uniq...ípio, terão que paçar aos mesmos, 1%,2% e 4% .resoecttveneote, a título de indeníaeçãc, eo'ue o valor do faturamento mensal.
Parágrafo Unico- A área Minerada de<lerâ ser revegetada '
após a extração do tninério. procurando restituí-la COOlO
orlgin3ltr.!lr.te
encontrada. 17
Justificação· Atualmente, apesar do avanço de nossa sccreceoe.é normal,
escectajeence nas regiões norte e centro-oeste, erccntrareos a prática
da ati' j Jade- extrativa Esta atividade é cepredatãve, especialmente pela presença de produtos químlcos que ostilizam o ecossistema
A introdução de umartigo abrangente na constituição virá colaborar para a manutenção da atividade sem causar maiores danos
bemestar social.
Por ootro reoo, a obrigatoriedade de reflorest.8lDento é"
UIlB garantia do direito' uaa vida saudável.

AssembléiaNacionalConstituinte

f!J
l':J

t' consut cuant;e ADHEl'-1AR nE B;;~~OS FILHO

'I,guito Vilel,
Cr.'!I1.lssão de

sistem;lt~~~ã;UISs.lD/Me...__..._"

CÇJ";~
EHENDA SUPRESSIVA ao Ante-ProJeto:
DISPt')SITIVO- El-IENOAnO: ~tigo..;un--1 oS

Art~III. !~~l f.

MoBifica-se a redação para o seguinte:

artigo constitucional No entanto, ao propor a

extingue

JUSTIFlcACÃO

modifica-

çãc na Ieoüção do 8!tígO aprovado pelo l'elator I o faço por acteottar q\re
a constituição deva propor linhas gerah que nortearão o desempenho das

.1 oS Não se Justi;fica a

cermanêncLa da letra
seu item 111, por confrontar-se com o
dispositivo existente no- mesmo Ante-ProJeto, Art~4;

daversos segmentos sociais, nos-setz. -soectos gerais de interdependência

"bOI do Art.

social.
M1n."a proposta é Que todos teoham igualdade perante a lei,lndependente de sexo, raça ou cor ,englobando assim a proposta anterior.

EMENDA lP01832·3

r

Me.O,

Entendo que a simples proibição da propaganda não va~
eliminar todos os eÚdtos deletérios que são apontados corno'
justificadores da pretendida norma contida no Anteprojeto de
Constituição.
Ao invés de pSÍl'pleste"lte,_." iJroibir I devemos dar a oportu
nidade da propaganda, porém de modo controlado pelo Poder pú:
blico.
-

Emenda: "SUPRUJE-SE a letra "b" do Artigo~item 111".

JUSTItIÇAÇAQ
Qualquer discnminação ou injust1ça social não se
trn

JUSTIrlCI\TIVA
/foi)

f) Ninguém estare acima da Lei t

através de

mercial de medicamentos, formas de tratamento de saúde, tabaco,b~
bidas a Lcoé) icas e eçrntõxrcos •

tJ~~;'~O

~

,,2.
Cap I

parágrafo único A lei disciplinatá a propagan:1a c2

EMENDA lP01835-8

EMENDA lP01831-5

e/ 193

Existem entre ambos diferancas de forma.
e. de méri.to. Nenhuma, nem outra, caninham na d~rcção do _
fortalecimento do poder Legislativo.
Trata-se de defl.nir processo de indicação oara membros dos Tribunais de çenees , que configuram I
com clareza - nrerrogat.iva do Legislativo.

t:E\.~;-

f-v Il,"lr/o

p"';cm

EMENDA lP01838-2

f'
f'

Constituinte

Nilson

comissiio

sâs cemeeãaecêc

de

Gibson

tnro/lUl'".... çlo

E/::7'/C
EMENDA

Deputado.

D1ENDA SUPRESSIVA N9

~v

Seja supr.imido o :mc;so~
ção da Conu.ssão de SistematJ.zaeão.

EMENDA lP01836-6

13

Art~do

(Ç2j~1; 18.

suprima-se

29~1

o §

EMENDA SUBSTITUTIVA ao
seguinte:

A redação do ít:ern--mV-do .Art:./lj~ AnteproJeto de Const:l:t.uição da
~são de SJ.Stemat;t.Zação se nos afJ.gUra d.1.~ da reahdade ~Ci1- e
social do país, e dos precearcs jurídicos que tradici.onal.nente regem. as rel~
cães contratuais no BrasJ..1 e em praticamente todos os Países do nundo b:xherno~

Art.~ Anter-Projeto, que

3>1'3
eesea a ser o

«vs:

-Art.

~-

Justificativa
Os Ministros do Tribunal de Contas da União.

serão eleitos aeâo Congresso Nacional, atrairás da
manifestarão de 2/3- idois terços) de seus reDr~ _
sententes;

A expressão intermediação de. mão-de-obra" pode ser confuncb.da.com
a
prestacãc de seroãccs , e se asse acontecer ensejará grande perple.'l:J.dade do pc.!!
to de vista Jurídico e soclaJ..
Existe no BraSll uma gana imensa ele etq)reS<ls prestadoras ele servaccs;

g. equioca
6:'0

a

a competiicia

fixar

ç... 29_

Nilson

cadidatos deverão ter idade ::lIniMa
de.
35 (l:rinta e cinco} anos e rnâxiea de 65 teessent.e
e cinco) anos. dinloma universitário cOilloati.vel _
com as funções que irio éeseaeenbee , ber:l como notória e ilibada renut.A'ião;
-

§. 39 -

t)s

Comissão

Acrescente.-se

Gibson

Sis.tematIzação

de

ADEQU~O

ADITIVA PARA

D1E'NDA

O C1andato dp. eleito será de 5 (c.1.nco) anos ..

para e- Primeiro Rinis. -

desapropriação de !múel rural- para fins sociais •

§ 19 -' O registro dos candidatos- far-se-á nelos
Partidos PolIticos. Juntos â }~esa D:iretora do Con
gresso NacionaL. Havendo vários candidatos,
o;
dois Drímeiros coloca~os no 19 (orimei=o} escrut!
não disnutarão 3 indicat;ão oara o carqo. em
uma
2a. (segunda) votaçã01

inclw.ndo <} consrrucâc c.1.vil, consultor~, pesquisa" limpeza, ~enção,- d~
sWeccão e cerres,
Desta fonna, não se pode c:once~ vir a rPVa Constituição ;mq::ot:' reS"t"riçiiO a at:lvidade-econômica, desC!rIvolv.1.da em uande escera-rc país, consolida
da pelos eesteres secraas e neccssárla ê expansão e elesenvolvimmto..
-

deMais pernissivos

art~

do.

~,~------------"ly.SNr"'lCt.;1.

(oS

os

>1%

cr-;·~;,oe

Anteprojeto de Const:l.tui-

JUSTIFICATIVA

;q..v

SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ANTEPROJETO.

o § 29, do art~enumere-se

Suprima-se

um parágrafo.

DO

AN'l'EPROJE'IO •

árt.~ stN

ao

t)Qdendo o mesmo candidatar-se .ã reeleição:

r.r----------YUTeUll'-T'(IC.Çll'3"-=:r'"'2.,,----------

ç 40 - ÁS nomas 2I.Cfui exorcssa5 deverio ser rcs neitadas tanto no ãmbito- estadual cOIJlO no ãr:lbito'
municipal;

ModifIca-se a redação ero Art. ~P-. :tU, acrescentond'o parágrafo úrúco. nos seguintes terecse
4Avt:~T2 O Plano Nacional de Educação,deflrúdo- em lei ,será ela-

Eis norque, nronomos" a emenda acima referida parafixar aquilo que nara nós deve ser claramente exposto no texto _
constitucional - a prerrogativa do Poder Leg.1.slativo noder esco _
lher via Congresso Nacional os futuros membros dos T1"ibunais
de
Contas.

Por outro lado, criamos as condições necessárias p<lrs '
t ---'

Se não vciamos: é notór.i.a a incongruência hc",: c
xistent.e na nomeação dos H.i.nistros do Tribunal de Contas da II ::ã~"
C?onselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e JuIzes dot 7d
bunais de Contas do; HunicIf>ios.
Indicaõos pelos Chefes do Poder E>..ecutivo, vão
na maioria das vezes l Julqar as conta"s daqueles que os nomearam.
Mesmo considerando a honorabilidade dos indicados que çrocuram, via de renra, executar seus misteres con abs2,.
luta isengão, não nodeI'los_cleixar c1e considerar corno esnürla a inclicar:ão feita nela 1;;xecutivo.

f:-;;~'U-

(q)U~; Ifr
- - -_ _

//2
Título Ir. Capo 1, Art •.-J3C1.

propoMo a eliminação das letras nd" e IIf".

rado o não cumprimento do lnCJ.so"b".
O ítem "f", por sua vez, não deve constar na constituição'
por se tratar de lei ordlnária, além de eXlgu ur;l3 definição clara e explícita do que venha ser "cnsnça pobre",
Por fim, espero estar contribuindo para a rnelhona dQ texto canstitLclonal, evita'1do dislorções c dubicd;Joas que poderdo acarretar serias problemas para o futuro.

da

c:oncorrênc!al configuram-se

mos

Lei-

da

M.

Rea1r.lente, não· podemos
bens e- o financeiro.
le

~:l:e.tivo

que

completamente

evite

os

deixar os

livres no Pais,

abus_os

do poder

mercados de
sem um contr2

econôn1co.

vagas existentes no Tribunal de Contas da União~ nos Tribunais de.'
Contas dos Estáaos e nos Tri~~is de Contas dos fo'unici"ios_
O Art!qo ~!tem 111, letra "b" colide COl'l a
1:IrODosta contida no texto do ArtlCTo~ /f~ S-

de ensina.

"essa etapa dos trabalhos da contitiJinte, é necessário que
façamos um tr<lbalho de lapidação, eliminando propostas contraditorias ou
dúbias.
No caso, o inciso "b" é taxativ9 na defimção elos deveres'
do Esta":o 4uanto às garantias do direllto à existêncJ.a dlgna dos
cidadãos, Assim, o ítem Ild" é pernlC10SO e conhadJ.tóno, permitindo ao=~Es

A usura, o aumento Arbitrario àos âueecs e

eÁiminação

O texto contido no Ante-projeto de consti tuiçãoapresenta formas e metodos inadenuados quanto ao nreenc'1icento das

no "acionaI de Eâ.ICaçãor objetivando a erradicação do analfabetismo

rnnlllltT" ... ~10' _ _-

:

JUSTIFICATIVA-

em nosso país, bem como a arbculaçJo e desenvolvimento dos níveis'

r.r----

redação

er11l1es de' • abuso do poder eecnêrucc nos teJ:-

A nresente emenda substitutiva visa dar maior am
nlitude ao disnoslt:ivo constitucional' ora em elabQracão, de mod;
a adequalo a uma realidade hOJe inexistente •.

.1JSTIFlCAÇ!1O
A presente emendavisa, por U'lI lado, lncluir Educadores
e Educandos, de forlllã DemocrátSca, na discussão e definição. do Pla-

r' fol'lguito Vilela

seguinte

JUSTIFlCAr-J(O

no. 1/

EMENDA lP01834-0

a

§ 3-... -

§ 59 - Este dispc5sitivo. constitucional começará
a se:z: lI.ol:icado na medida em que surgire::; vagas ,.
nesses Tribunai5-.- em éecorrênc:ia da. aposentadoria ou eeeee de seus titulareI:

borado por órgãos representativos do governo e. contará com a parli-_
cipaçdo de"E'dJcadOfes e Educandos,. através de suas entidades
representativas, visando a articulaçã, e desenvolvimento dos
níveis
de ensino e à jnte~ração- das eções do Poder Públ1cõ que concf..Jzam à
erradicação do analfabetrsno, ooivcl:Salização dO atendiment.o escc1a1" e melhoria da quaUdade do ensino.
Par<Íg, tlnieo- O Estado assegurará remes democráticas- '
de participaçãO" e mecanismos que garantam o cunprimento e O
ce:-••
trole ~ocial efetivos das suas obrigações. referentes à
Educação
Púb1J.C<l, Gratuita e de boa- qualidade, para todos os níveis- oe. ensi-

inserção da comunid::Il:le no controle e execução 00 Plano NilciO!!Sl
g:lr.:l~tindo !;~ VJ,tT!liz:J:;30 c ~ bo:J qt::l1!d:ldo de cnsil"D.

Dê-se

EMENDA lPOl840-4

(!J

CONSTITUINTE

(!J

COMISs.xO

GIBSON

EMENDA 110DIFICATIVA,

ADEQUAç:XO

PAM

Dê-se

'2-s.:z.. a

ao-Art.

seguinte redação

'203
CO!-1PETE A ~NICIATIVA DA REPm:SEFi'l'AçXO

lIART.. -=-eT--

• Zo '5

DE

INCONSTITUCIONJ>.LIDADE

No rigor

técnico, a

expr1nle ideia

to de interesse,

EMENDA lP01837-4

transmudados

na

lide

jurisdicional,
da ação,
ruroy:;r~t.ç;'o

prestação

direito

Estado

Jurisdicional

constitue ato
o

ao

de poder

gu~

atue

"propor ação" , na

contenciosa, ccrfli-

contida

buscada coe ã sua propositura.

pede-se

,
/

expressão

de' J.Jrisdição

AO direit.o de ação corresponde

Dê-se ao art.-A.l.O..,.:..parágrafo único, do Anteprojeto
de constitui..çi:io, a seguite redação:

_:M

JUstificativa

acepção formal.

Constituinte Hanuel Viana

TEXTO DO ANTEPROJETO,

DO

N~ART. ~. Zc~

nesta forma, se consideramos nue esses Tribu -.'
nais na verdade são órnãos õe Assessoria ao poder Lec;islativo ~
leo1t1.t''I0 se torn';' nue este 'tloder. de forma democrática, at~aves "
de votação direta, 1:Iro,:eda à escolha daqueles que irão compor esses Tribunais, seJa'II Hinistros, Conselheiros ou Juizes.

l"

NILSON

DE

num processo •

o dever de prestação
Mediante o e>..erc!cio

a Jurisdição, entregando a

vinculativa das partes , uma vez
inerente

de ação " o Estudo

I

que ela

ã soberania do rstado • Exercido
devedor

dele, fica

obrigado II

I

I prestaij:ão
obriga

jurisdicional. ouando se diz que o

o Estado a

prestar

deve desempenh~ essa
as

das

qbe o

garantias

jurisdição, fica

funçã o de modo a

de

justiça. A

Supremo Tribunal Fede:ral

ou ato

nõrmativo federll

verdadeira

ou

·ação direta de

1 nomenclatura

media

da

A

substituída

por

assegurar

os

partes to-

declare

do

pese

corrigir

e pro -

técnicamente

AnteproJeto,

expressão

"ação·,

fJIIIa'IDA 1POl841-2
Constituinte

[!J

comissão

EMENDl~

PARA

Dê-se

"ART.

a

Gibson

AO TEXTO DO ~TEPR03E'l'O

ria já não ccerespcnce às necessidades da hora presente.
Imperioso se faz que, na próprio bojo da
Constituição
Federal se agasalhe princIpias e normas gerais e obrigatórias perml
tlndo a criaçi:ío e funcionamento efetivo de um Sistema Nacional
de
Fiscalização Financeira e ürçamentâr Ia,
Esse Si.stema deve apresentar de forma nítIda e expl!c!
ta, três esferas de competéncia: a federal. a estadual e a
munic.t
paI. Esta última, através de um órgão estadual, para não onerar os
mwnlcipios bresafe rcs , na eeaor a carentes de recursos e m50-d~-.2.
br-a especãaf Ieaca,

l::J Const! tuinte

AClot~ISTAS

NA

FOtIMA DA t.EI,

LE

DEeISORIO

E

CO~

BRASILEIROS,

SEDE ~;O :PAIs,

CUJO CONTRQ

E; intenção

DE CAPITAL PERTENÇA J> BRA5ILEZ -

da

proposta pcrmitiráafastar todas

vJ.da~ que suscitlUl\

na

matcHa.

--,-;-:---."...------,
Nilson Gibson

~C_.hl_-..lJJ

NO "EU

ADITIVA PARA

Sistematiz.,."'c"'ão"--

ADEQUAÇÃO

Acrescente-se
os

demais
a

er;;;-mJ

-'

TEXTO

DO

JUSTIFICATIVA

do-;

EMENDA lPOl845-5

Quando o at.o de refonna é con~eqUência da paSSageM ante
rior para a reserva remunerada. não sofre alyenrção k fixação
de
prcvehtos já feua. sendo aerc ato declaratóno. passível.
ea a!
guns ccascs , de levar mais de de% anos par-a ocorrer. Ora, se
waa
fixação de proventos na passagem para a reserva remunerada for cf!!.
tuada em desacordo com a lei e nio for apreciada na ocasião
pelo
Tribuna~ • certamcnt,e permanecerá irregular a tê que venha a
ser
examinada na reforma. A inclusão proposta vasa a impedir que isso
ocorra.

+

..a- --1 2

As leuas "c" e ~ do Inciso VII e a letra
"a"
do inciso vru do Anteprojeto passam a ter as seguintes redações:
~'2-

•••••••••••••••••
VIr - •• , •••••••••

Art.~-

: li,!; MANTIDA A INSTITU!do DO JU

p

••••

P.p • • • • • • • • • • •

RI. CO'l A ORGA.~IZAC'hO nt;E LHE
DER A LEI. ASSECUR>.DO O SIGI

LO DAS

VOTACõI>:S, PLENI'!'CDE n:

DEFESA

DO ACUSADO E A SOBEM]

NIA DOS VEPJ:DI'J:OS,

CURSOS PRI:VISTOS
COMPFTlrmo

CC~

OS :l.E-

E!-l. LEI, A EL

O JULGN-1ENTO

t) do slg110 da correspondência e das ccnurdceçães
geral, na forma da lei.

~ '9.2 Nas esferas pol1c.1al. ml1ihr e de assessoramento do
Poder Executivo federal, o Estado poderá operar serviços de inform,!
ções que se refiram à aequr ença e à proteção da sociedade e dos fu!!.
damentos constitucionais da Naçlll:).

A ECON0I111\.

DO

PO{)UI.AR E o nERCA

§ 29 -' Mantenha-se

a redação

do

Párâqr<'l.fn ~.

~~~.........•.....•.....

Art.

legislação

atual, que

lar e

o lllerceldo

e

incitadores

os

ciedade trazer

colbe

os

cr!lnes

financeiro,. deJxando
da

desobediência

ã competência

contra

à solta
civil

do oIur1

e

da

a ecoromia popuos

espec:uladores

o julgamento

desses crimes

rr;:u;-;,ttI/rí1í1I

lPOl846-3

.~..

--'-_ _-,

Consti tu!nt!!' SIQUEIRA CAt~PDS

<1>21
Dê-se a seguinte redac;ão. -ao inciso VIlI do artigo~
'clt1o/~"n

.. 'c:&çio'---

_

Art.

-W- O.Tribunal de

Contas da União

p

-rJr-

13~

a ter a

s!

1'3>'

"Art ~ O sistema de controle financeiro e Orçamen
tárl0 dos órgãos da Administração direta e indireta da União,dos E~
tados e dos Municípios, será exercido pelo Tribunal de Contas
da
p

(

exercerá.

...)'

VIII - a apreciação. para fins de registro. da leg!.
lidade da acumulação de car-gos e das concessões
de aP:2,
senradct-ãaa, transferências para a reserva remunerada, r!.
formas e pensões. ressalvadas as mekhor ras posteriores.
quando decorrentes âe aumentos ger-aas que não aI terem a
fundamentação legal;
JUSTIFICATIVA

...)

A expressão "concessões anãcaaãs" ê inadequada, uma 'Ire:
que a concessão da aposentadoria ê única. não podendo ser confundi
da com as reviSõeS e ref1Jl:ações de proventos que, quando alteram. a
fundamentação legal do ato, devem ser aprecJ.adas pelo órgão de co!!,
traI e externo. Quanto ã inclusão dos atos de transferência parll a
reserva remunerada, na apreciação .pelo Tribunal de ~ontas, ê n~c.e!
s3rio esclarecer que a gl'ande maiorla das fixações de proventos dos
ml.] itares ê feita nessa oportunidade. A reforma direta se dá em c,!
sos de incapacidade física e alguns outros que pouco
representam
no cômputo geral das in<~tivações millÍarcs.

1'101'

para

Quàndo o nto de rcíorma ê co~scqUêtlcia d3 IJ.1ssagem allt~
D reServa rcmu~crad.l. não soire a~aç.io a.Jfixação
de

VIII - a apreciação. para fins de regisno, da leR!,
lidade da acumulação de cargos e das concessões
de a~
sent.ildorias. transferências para a reserva remunerada, r.!,
formas e pensões. ressalvadas as .melhorias _posteriores.
quando decorrentes de aumentos geraJ.s que nao alterem a

proventos já feita. sendo mero ato dcclaratOl"lo. passlvel,
em a!.
guns casos, de levar mais de de% 'anos para ocorrer. Ora, se
fixação de proventos na passagem para: a resen'a remunerada :for ef!
~uada em desacordo com a lei e não for aprec1ada na oc:asJ.ão
pelo
Tribunal , certamente permanecerá irregular até que venha a
ser
examinada na reforma. A inclusão proposta ,"lsa a impedir que isso

fundamentação legal;

ocorra.

(

'1;''2>

O caput do artigo...-l3-'l-clo Antéprojeto passa

guinte redaçi!lo:

Art. ~- O Tribunal de Contas da União
mediante controle externo:

exercerâ,

mediante controle externo:
EMENDA MODItICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART

-T3g

A .redação proposta consulta melhor os interesses do cl
e d~ sociedade, podendo a legislação ordinária diSCiplina;
com maior abrangéneia e propriedade as diversas questões.

tI COnst {tu!ntp SIf.lUE!RA CAt.4POS

=-

<1::J8

De-se a seguinte redDção ao ãnc a sc VIII do artigo ~

dacãc

~A

EMENDA lPOl843-9

&i~W.
nr~o

desproteg1c.o a so-

é salutar.

(:J

fS>:~:~.

STQUE!RA CAll;;

'E.n"'...

JUSTiFICACAO

Piano Cruzado deixou ã mostra a inoperância

O

Cl)nst;~I·fote

a) E' assegurado aps brasllelros que se sentirem prejud!
eaecs requerer. eeerente fIJndamentaçifa. e de conformidade com a aer ,
o acesso ês referênc1~s e informações que a 'cede um digam respeito.
regJstradas por entidades particulares ou públicas, podendo exigir
a correç§~ e atual1zação dos dados, através de processo administt,!
Uva sig!los.o ou judicial.

Justificativa.

p

EMENDA lPOl848-0

l!J

=

VIII - ••••••••••••••••• , •••••••

CRINES DOLOSOS coriTRI. A VIDA,

00 FINANCEIRO" •

Vez.

que a concessão da aposentadoria é única, não podendo ser confunc1!
da com as r evfsôes c refixações de proventos que, quando altera" .Íundamentação legal do ato. devem ser aprecãaôus pelo órgão de CO!!
trolc externo. Qd'anto ã inClusã(l dos atos de t.ransferência para a
reserva remunerada, na apreciação pelo TrJ.bunal de Contas. é neces
sâri.o esclarecer Que a grande maiorlil das fixações de proventos
militares ê feita nessa oportunidade. A reforma dlreU se dá ea ca
scs de incapacid'adc física e alguns outros que 'pouco
represent.;
no cômputo geral das inatJ.vaç...õçs Iulita:res.

ANTEPROJE'I'O.

art. ~, renu!:.

...)

A expressão "concessões inieiais" é inadequada, uma

l!J Constituinte SIqUEIRA CAM;;

DISPDSITIVD EHEND~DO: ~RT•

ao

exercerão

VIU - li apreciação. para fins de registro. da les:!.
lidade da acumulação de cargos e das concessões
de aP:2,
sentadcc-Ias , transferências para a reserva remunerada. r.!!
I'ormas e pensões, :ressalvadas.as melhorias posteriores,
quandQ decorrentes de aumentos geraas que não alterem a
fU!1dameptação legal;

.

EMENDA MOOIFICATIVA

um parágrafo

seguinte

Art. -H-1-- O Tribunal de Contas da União
mediante controle externo:

s~

A redação proposta consulta melhor os interesses do c!
dadão
e da sociedade, podendo a legislação ordInária discipl1nar
com JIIaIor abrangência e propriedade as diversas cues tees ,

:

redação

a

JUSTIFtCAÇ'tO

as dií-

§ 19 -

Dê-se

te~

(

Art.y0~

A.~(XV, 'r")

ART.'3a.,..

merando-se

DO

-~~I(
do Anteprojeto passa a

artig~

~;;,;õ,j:J

Const1t.uin~e

de

'132
Dê-se--1a1SecuJ.nte redação ao Incasc VIII do artigo-i"3'f":

gu.(nte redaçiIo:

assegurar a naclonalizil.çâ(l da

ANC

da

Comissão

--,

I _ Para assegurar o conhecimento de informações e ref~
rêncãas pessoais, pelo cidadão que se sentir prejudrcaoo por ato de
autoridade pública ou particular, na forma da lei.

adoção

EMENDA lPOl842-1

._,

SIQUEIRA CAMPOS

O inciso 1 do

JUstificativa

EMENDA

p

Et-IEUDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART/SV.

PAPA TODOS OS FINS DE: DIREITO,

ROS -,

t?

proventos já feita, sendo mero ate declaratório. flassíyel.
e. a!
guns casos. de levar mais de dez anos .pat-a ocorrer'. Ora. se.
na
fixação de proventos na pas sagea para a reserva remunerada for cf.!
tuada em desacordo CODl a lei e não fot' apreciada na ocasião
pelo
Tribunal , certamente permanecerá irregular até que venha Oi
ser
examinada na reforma. A inclusão proposta '\'15a a impedir que isso
ocorra.

t-edação:

seguinte

E; AQUELA CQ!';ST::!:TUIDA POR

eccnctaí.a • a

Quando o a to de reforma ê com:eqUcncia da ptlssagem ants.
1'io1' pn:ra a reserva reauncrada , não sofre alt:enção a f:uaçüo
de

í

,EMENDA lPOl844-7

DO RELATOR,

50'1.

~

ART.

--zaz- D-fPRESA NACION.AL,
301

• • • • PPP • • • •

Sist er:1l:l.tização

HODlflCAT:tVA

ADEQUAÇÃO DO

••••• P

JUSTIFICAÇAO

í

Nilson

de

P

o atual sistema de fiscalização financeira e orçament.!i

.representação• •

fJ

••...••••..••·••

que tecnicaIt'ente é

1946. f

visa

EMENDA

I -

A expressão "concessões inicJ.ais" ê inadequada. wnB vee
que a concessão da aposentadoria 'é única, não podendo ser confundi
revisões e refixações de proventos que, quando aI teraJII a
fundamentação legal do ato, devem ser apreciadas pelo órgão de co!!.
trole externo. Qutln~o ã inclusão dos atos de transferência para a
reserva remunerada, na apreciação pelo Tr1bunal de Contas. é neee.!
sário esclarecer que a granCle maioria das fixações de prcveneqs dos
militares ê feita nessa cpcz-turudede- A refo:rma direta se dá c. c!,
50S de incapacidade física C: alguns cueres que pouco
representa.
no cômputo geral dns inativações Jll.lUtares.

da COIl1 as

inconstitucionalidade lei.

estadual, mas,

desde

JUSTIFICATIVA

União com referência aos organismos federais; pelos Tribunais
de
Contas dos Estados. com referência aos organismos estaduais; e, P!
los conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios. com referência
aos organlslllos municipalsp Ao Tribunal de Cantas da Unlão cdmpete:

cheraaâa "REPP.ESm.'TAçKO", para

1ncoenstitucionaliãade" t em que

a" disposição

eeseeeaeeeec

direi to de ação

implicito que ele /

Assembléia Nacional Constituinte

Con.

'''uh"

~ .. H""i!.jt. e~ lQ':'~,

SIQUEIRA CA'lPOS

;'" I

1'18 z-:

t.-'-::e
Dê-se a seguintEi redação ao art.

EMENDA SUPRESSIVA

DiSPOSITIVO EHENDADO: ART~-12

-Z~

t

li.

a) a letra "b" do inciso VIII do Anteprojeto, reletrea,!!.

sob e r and a n aca ona L,

't::"a1"a1~",c'c::"

cr· -

E

,.7:-'

s-,.- ...-

r~C'

t: a organlzação rneernecacnaa

unl-

Trabalho
Mundlal
Saúde:

'!o

bl1ca mas não deve ant.er va r nos meJ.05 produtl.vos,

é,

p015

da
f'ú.
aí

:-

a prevenção d,'

ecaeentee de trabalho, que deve ccnt muar sendo âe responsa-

JUSTtFtC~CÃO

b~hca:3e éru ce

entende, não

com un ponto lntermed10. embora haja

do Nam e t é r ao do Trabalho

cc.

Não se compadece da boa tecnlca Le g r s Lat r c a a dlV1São
um artl.go pelo e ea e ,

do

é voltado

O s a s t eme tlnacc de Saúde

se

JUSTlrlCAçJ:lD

rem~

FTe--

~e

ê~~-'--:'r ó~

fator pr1nclpal é a causa dos r a eccs , J.sto

o texto proposto pela Comissão, ao que se

ÕE

t.l. "'-~-

rl"

Jcz::;;t:. _

OlT o Fórum dessa matér18 e não a Organlzação
Saúde

gUlntes pr1ncípios:"

retrata matéria de nf ve I constitucionaL pelo que seria melhor
tê-lo à apreciação do Congresso Nacional.

':'''':.E"::,,'';a

a __ • '"

f':ort:ant.o, c art.::.;:c ç:_,=

bra5'::'!E>lTO

"~::nr~r_~ _:Lnc::~e:~E-: .. ~~: 3~

I

re!,.

sua oTganização e funcionamento,

o regitne democrát.ico, o p Lu r-a p a r t a da

rismo. oS'l;hre1.tos funda'ille:nta1.s da p-essoa hUlllana e os

do-se as demafs,

con a cr aecê e da CI?; .. cc-c e e êe

---·f F

•

.. rança do Trabalhador. As relações capltal/t.rabalho são

SubstiLut1vo

l1vre a cr1ação de partidos pol[t1cos.

guardados, na

Anteprojeto:

~1o

R

ver se tment.e per t anent es ao MlnJ.stério do Trabalho

"Art. "s( -

.-j<e

Suprima-se do inciso VIII do artigo -3:7-do

t.ra:e>ó:Scr, c:::

Essa é a r reeaçêc ;Se da r e a t c dc

EMENDA lP01853·6

l!J

e 195

disso

alguns e xemp Le s em nos s c Cód1g0 C1V11. vc r aaee a rc monvnento de ttE
nica Jurídica.

o defeito é f a ca Lmen t e sanável. obtendo-se maa e r

EMENDA lP01850·1

['J

da

fl:";;~

Co"U<tu<nte SIQUEIR" CÂ/IPOS

frase. com apenas Um

veTb~

ha r ne nr a

substantivo presente. o outro

cr;,"~'.~-

nã en ceeen ee disfarçado na forna partl eap e t "z-e s g u a r d a d c s !",
.~rooI.'o/c01/,IJ ••

r:g,Jõ~M
uuONu"'me.;;:o.

"'-

~

/ltltco.'.,IlI,

cr;i"~7/87

COl'!ISSÃO DE SIS';i'E~IATIZAÇXO

_
EMENDA

çiio:

é';~~:=J
"bJ o al-t.J.tamc.nto e o voto !lilo pelLrut.tdol. ptvut 0.4 1i1....<.O/LU
de J 6 4n06 e oblt.t.!Ja:tÕ/l..(.o6 palta o.!o ma..l.oJtl!..s de. J8 41106, exce

:t:uado-ó

analó;bet06, os ma.(.01f.M de .&etcnta

0.5

6Z6i.C.O.s

Ó.(.c.(.l!.J1,teõ

4/10.&

e

m-

de-

06

"3y:;....

'Ut8/.Un'm.;õo'

o ânc a se VII que dJ.z "controlar
do meao amba entie , ~ .Q. B.Q. trabal'l:l"

OÓ

.con.(.~.6âo de S.(..6tena.t.(.zttçâ:o .(.n1põe-l>c. expult!l.{Jt-<Sc

d.(.~.(.cltUalt

de.si.6e.s de conc.o1l.dânc.ta e 1tc.,gêltc-t.Cf. quf., atem de

J.ndevJ.do, PCJ.!:! no artlg0~~J.nclso XXI

dC'

emba enxe , o J.nc"1.SO VI do artlgo~Já prescreve o r-e a...c cc~

c-

teúdo. alén de outras, que assegili?!rn ao trabalhador

Cf. ccruuu-

lIC

Zte.r!

tl'uc~ll

I

P,"~'M'.

c.np':.cóf'lt

Cll-

ã Sltaóe.

EMENDA lP01857-9

t:
tJ

...<...,~J~""""uJ.u1lt~....b,

9-?- '18 ~ f</

file'_l;JCuwn!2.sttjlJ,.t,"ullonl!;!".....:iSIjIQIJJU'[EI!fRlf\.A.JC;l!A.!:!!MP:J;O!S.S

UJl.(.&.(.que.m-4e 04 aII.ti!).04-+4,-"1-5- e # . AenUJ'lC./I.a.do.& o.!.

P

.&egu.tnteh /luta 4edaçéio:

COMISS1iO DE SISTEMATIZAÇXO

?J

seção I

f

Essa matén.a

Já está

~n~'

r1.de

Dlrelto~

e

Entende

Q

doJ.s MJ.n1sterl0S,
aos

te da

Tratar

na Carta Magana é l.ntervenCl.onl.smo 1ndev1.õo,

fG;~"'-;

rr;i~';~,
___,

'<-'!-

indole cartar1al

ConstJ.tuJ.ç?o em v1.gor

dEsse

e

linQ,Ja q,Je::" d1zer

"<;~ude nas ativldades de

trabalho", As cond1.ções de trabalho
é que vão determ;l.nar se há nSCOE ou não à .tntegndade fís:J.ca do trabalhador. Quem CUJda dessa matér1a no Bras1l
zela pela

~eguraJlça

aC' M1.T,lsterlo da

JUSTIFICAÇÃO

sempre

se:a

CO~

Saúde"> :E como f1.car1am as

,€:rtencer

Regoc1ar;r~s Cole-

PO

slstellla de trabalho cabe ao MJ.p:.ster:r.o

lhe. ao açà:. flsca2J.zédora' e nCo:'IM!':..lzadoré, er'
tos

EVl.dentemente. eles o fazem quando ocupar:l a tr1buna.

ao

TTata-

'tO:iCE c!õ

seQr=~

Eroe-,l'-ar18 de :egurança, PJ.g.:.ene. r-'ecJ.C1.rs

do

CC.!'!"O

ora em

do ÕlrC:l-to do t.rót-alhador.

a

E.121nl.nuçã:-

de~ate,

na

eve
~C' ...

hou"e u- rt'trE'

~

EMENDA lP01858-7

t:

L";;~

COlló.tdu.t./lte SlQUEIr.A CAflPOS
.uu...../co~".loJ.""ce.'ulo
éOJl1sSÃO

~

t'@;;?i~?

Vi: SlSTHIAT1ZI.('ÁO
trnl/ms"'IC&ç"o

Ac.Jte6c.e.nte-.&c.

ti

.

'2'/-

.,....u-;

tetlta "b" do Z,tem 111 • do a/t.it•

a. .6 egu.(.nte e.lCplte.s.6ii'o:
" •• • lteó.6all1ado.6 aJ qftt!" t.s !cjae nO exc~c..{o do I!!andtt.to de 'Deputado.6 FedeJut-<,.6 e Se~adoltun.

Se a flscallzaçào pe::"lI',a"lece no

JUSTlfIC"Ç;;~

Trê~a ...~c,

fen.e:!õ, salarlo, lõe,.t1fJ.ceçào e dl..raçãc do t.rél::,=~r,:l

Casas

Congressup1s,

"'~r.2sterlo

õ;;

,

T1'5::a_"o, de. onde de\e.'T eran",; as !'ocrrr,as RtcogLlare,..t.aeoraE

I

Dcsneccssii:tia. portanto. essa sentença deeolatatôr1a

prc':.~;;;'~ e seçuI"'''';'' aI:' 'tr:tc:rs~or, f1Cc ó't'\"'c a 'r,€:c,,=ss.o;:cz.e

I

l:Ies;no porque. quando o 'representante não pT'e<;ta contaS.

L

ÕE- r-=-_~e"':;;;:- dess~ SE:r\2Ç:- "a::: .. el,= ",~rJ.s't,=ç...;: e r~::: rass;>~o F~ra ç "I .. r::.stérlC' da Sa':::'E. o...=~ p::"C''l.o::;ar:.a
c::-r;i'_:.t.c:
óe
:'4::,,:..;::,.çik", cor rea.:.s F-r~:~l.;:"1;"; à 2Tte:;:r~c",;;': f;s:.:-a :S:. ";.r5-

tentar a reeleição. repudl.ailo por' lllUltoS

está

Fr<:tJca a r'eõlclT,a pre"entl\-a, mas nos prOCE-!;SCS pro:::;"t-

tn'cs e

tas aos ele1 tores.

dos seus eleltores.

aspt>g...tTB ao trabalha:3oT

no J\ntcprojeto de Const.ituição.

e demals dlTeJ.tos do trabalhador.

tlvas na área de Segurança do trabalhador">
O M1Jllstérlo da Saúde cUlda da Saúde Pú~ nca. ou
al'íncll que os mandatã:t10s t.ê.n o deV\!.l: de. pl:cst.al"

como

mUJ.to maJ.s abrangente. completa,

de

confusa

Corno pode a flscallzaçào Federal na area '30 trã-

quase selllp're C punido ao

C'

.é

ass-unto

tl.ránl.cQ

balho, flcar dlvldlda entre d01s Mlnlsterl.OS,

Câmaras de Vercadores, nas Assemblélas Legu;lat1vds e nas

lu;tda, din5r1cil

é par-

é preC1SO mUlto rrB1S

que Saúde. A SegLrónça e Higiene do Lrabê!bo

do

lnteresses

_
Saúde ocupaclonal é uma' denomJ.naçao

nC' BraSl1, é de Orlqell' ln les-a e em nossa

do-se as àcma1s.

li

Enquanto

HigJ...!i%\a,

e aos d1versos rr,el.C5 de ccrst:r .. er a Saúce.

f 01 o Mlnl5térlo do Trabalho que, além de outras atrlbulções,

Supr1ma-se a altnea "a" do l.t.em IV do art.-2-8>relctrean-

1)1'7;

mec~cJ.na

~o amblente de t::-abalho

dlÇêio nacJ.onal e un1"ersal de que as relaçqes ; ~ond1ções no
trabalho são, e sempre foram, pertlnentes ao
"l1n1s'ter1o de

EMENDA lP01852·8

r~----_-----_'nto/..... u,.u;b

bem

do trabalhador br8Sllelro, p01S o refen.ào artlgo vl0la a tr!:!:

Trabalho e. não ao Mln:l.stéTl.O da Saúde

_,

além

é d~

trabalhadora,

Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a HJ.gJ.ene

1nternaClonal

legl.slador que o dl.re-lto do traba-

erl~re

contemse

Mesmo Vorque o termo "Saúde" na área do trabalho não é tão abrangente quanto o termo

I1'antém essa I1'ater1a na "Pasta do Trabalho", e não na "de Sau-

lho não pODe flcar dlVldldo

ora

é recundâncla. repetJ.çà'o e o termo
é inadequado no artJ.go ~ J.nciso XX.

Soclais", portanto

rla, alem do que a Jur1sprudêncl.a nac10na1
de"

d~'f-fS'tado",

como as delt"<IJ.s. Portanto,

e contemplada

é redundante, repetJtlva e lndevlda, mesm~' porque este aS5ul1to não é para ser trat.ado na Carta ~lagT'a e 51m em Lel Ordlná-

no

e

termo "Saúde" Já está J.nserJ.do

plado na seção 1, "Da Saúde", aTtJ.go ~ue d:lz'

relto de todos, lnclue obvJ.ar:-ente a classe

que o termo "Saúde Ocupac10nal", vem atender

'.'b/l~'<OM"'lo,

H::L;1l.ene B.Q. Trabalho

"11 Saúde é àlrelto de todos e dever

no artl.gO .l.srdo capitulo lI, "Dos

Á.6 dectaltaçõe..s do.s aJt..t.(.!1o.& 14, 15 e 16 podem, pelt6c..f
tl1me.nte, e.xa1l.nJt-b e em um a1l.ti,go e dO.l.1> .t.t.e.nb.

....

o

da

"da Saúde"
JUSTIFICATIVA

intcnto de Jtc.duult a.& d.(.r.lelt.6õc..s do Antep'tojeto, que. mio .se e!m5.(.!1u!ttt apenaó em qu.(.nfle.nto.& aU.(.!1o.s, lIla.s erl qua.6/l do'<'ó n.it d.upcM.i.t.iVO.6, compJtc.end.(.do.s .t.teM, paltágJta&o.6, allneM e. .iJlC-t..606 de llum,!;,
Itaçãc aJtáb.tca,

,~tO<l~,.,

~

JUSTIFlChTIVA

SuprJ.II'a-se ~ntegralment.e o artlgo ~ do An-

teM..t.oeM-t.dnrle".

CO'IIc;SÃO DE c;ISTEHATIZAÇÃO

"H3.gJ.ene" adequando o texto parll:

Ü

teproJetO de Const~t.ulção da Com1ssão de slstematlzação,

JUSTlfIC~

tJ

07/67 J

Seguranca

j

=

artlgo~"Dos DJ.reJ.tos SocJ.aJ.s". ilo Anteprojeto de ConstltUJ.ção da Com1.ssão de Slstemat~zaçã", e acrescente-se o termo

~UTO----'

~ C02!

Substltui-se o termo "sa~de" do J.nC;LSO XX do

EMENDA SUPRESSIVA

1 - val.idade do.& ato.&) c.omo 1Il0.t.(.VttÇdO 6uS.tc.(.enJ..:c.;

'Const.i tU1nte SIQUI:IRA CAMPOS

lDY2i07/8i

...""",, ....' , ' - - - - - - - - -

13

~ J

c.....!

----'.~

... r •••'o(C01/... 10/.U.tO.,'.k

COMISSJí.O DE SISTEf'lATIZAÇJí.O

" ÁJLJ:. • .-:H-- A Adm.lnútltação püblJ.ca OJl.gan.(.zalt-.he-oi
c.oe obe.dL~Itc.Ln aa.l:. pJl..l..l1c:[P.l..01> da tena.4dade. e da nOltali..dade, Itc'&p(l..(.tado.& Oó dJ.ll.e.t.,toó dOh
c..tdadéio.!., nlêm do<5 .& egu'('lIte.s JLequ.u.doh:

t'

_,

EMENDA

I r.I;'~"~----="]

EMEI'lDA lP01855-2

lMp.(.lUt-n06 o P/l..(.l\cZJ'io de. e.CCUO\llU\ t~ :!t.«tot.Vd,

er;'~"~8

Constituint. SIQUEIRA CAMPOS

llDÇ0o~1C)
~_--_ _- - -_ _ tUToIlUnl'Jc.~..O

6l.l11daeento da

coma-

do tt1I.t.-J.5-; dc~-

11

r-'~~'~'

con~

e

nadedes a segurança e controle do mel? erreia ent.e ,

'3y
Como a. 51tCf..6c. u.tã cOII.!.ttu.lda

cabe. o .(.1I&.iI1-t.,t.(.uo .&em a pltlttl.cuta. ".6e", pC-t.ó 5.<.ca-.6c -t.l1dltgnJ.do

de5-<.c,;!

Jtênc'('d ao tuto e dá compltl!.ellóâo

11 - JLazoab.it.idade,

xe-

Já pr e scr'g

en.&4o da tc.tlta, de.6aboltarl o texto COltót:.(.tUC-t.OIICf.t

ê o ,uJ«to d.

Co..'Ü.<.i"t. SlnUEI"" CMIPOS

qua La dade

a

redundante,

Com referêncl.a à 111 parte, refererte ao nea e

Jã. na

.texto do an.tepltojc.to ce cee a de.&av.i.6ado"!' .&O!C.C.(.ólll)...!, C.CIl.!.(.!!llLIdcr~

A 60Jtma pltoltorl.t.IUlda e.V.cIc qualqttclt dÚv-t.da,

['J;

e

é

área do trabalho.

elltu 6Zó.lcoó, e.s que.cJ..doó 0.& de~.(.c.tellte:. mc,ll.ta.t4 ..

EMEI'lDA lP01851·0

do

ve o "controle tt>cf'nlÓ<l1co ~ ~ el'lm1.nacão .Q.Q. .!.llS.Q.", na

JUSTlflCAÇ~O

A oblt1.9atOltiedade do al...c.Jta.mento e do voto deve acompanha..'l
o c.t.dttdiio do.& J 8 aos 10 ano<5, co NO um .tMpelta.t.(.vo clv...cC' ine.tutCLvel.

oullLo lado, não .&e cotlJ'lteelldc. a exceção ,.,l1.lta

VII

Con!':tJ.-

de

JUSTIFICATIVA

no Item 17 do all.t.~tt e:tp'te66do "e e lidO

pem t avc

o al.w-tame.n.to e o vc.rc 6ac.u!.tat.(.vo'!' palta 06 1Il/t-<.Olte6 de dez:.euei:. ano.!. c: um MrpeJl.tttivo da ltoJl.a pJl.e&ente, quando a juventude'
dc.moll:..tJf.a, c.laltamen,te, o e eu alt'&e..(.o de pl1.lt.t,.c.c.(.pação poll.t.(.ca, ccu _
tJt.i.bu,i"do dec.-<..!.,(.vamen,te .,a1l.a o Ite.juvene&c-<.me.ll.to do!> ouadltoó lI.c.plte _
.&e.I1.tat-<.\.'o.6, ntU óUIlç-õeó lC.9·ülativaó c. exe.c.ut.... vne ,

J.nC1SO

"da Saúde-", do AnteprOJeto

--,

plte6eJt.(.1L 6azê-~to" pOIt "e e não pJte&clt-t.Jt-.6e ~az:ê-lo"".

JUSTIFICA('ÁO

POli.

Seção I,

tUJ.çâo da ecmaesêc de S1.stematização.

31'

e r.ICltta.l.s ",
SUb6.t.(.~u(t-l>e,

o

Suprlma-se J.ntegralmente

art1g~a

~;J?Im

dE-

.6c!Jun~o

AeeLtaMOl> a .tue
a. quat.1l4o' há d.l.Jtc.t.to.& ai!
qu.iA.t.dol>, em matelt.ta potZ-!,(.c.a. 1'Ia..& d-t.6coltdamoJ da "cMJaçâo bltltfl
ca", con6.(.gultada lia atZnc.a "b" do Zte~1 111, do altt,~do Ante ~
• p1l.aJeto.
2':'"

PI1Z a ad1.çâo J'ltopo~.ta, 110 .i1l.tu.t.tC de e~'.{..talt que
Ito c.xe."I.,cZc.(.o do ",ttltdntC' 11M dua.s Ca

d.t6CIt.(.~I.t.llação at.tnj4 0.6 que,

.611..& do Cong1l.l!.uo, têm o cUlte.tto de d,(,óputalt n ,&Ult Pltc.&-t.dinc..la.

196

• Assembléia Nacional ConsUtulnte

EMENDA lP01859·5

f!J

EMENDA lPOlll66-8

rrP;;~a-

ConUUuwü STOUCT"A CAflpo.

~lJ?íi'
_

nll.To''''JT'rll:'~to.

G"

COMISS~O

Cunph.l!. __
4 0 Elttado:

1 - 9Q.~Q.I~.uJc. a Ll1tttl1gi6.t..Uáttde. áeU> 61tontlU1I.M e. da .&obe
/tania. Itltc.lolla:.t, Jl.epe.Undo qualque.Jt ,(,lttM6uênc.la
.l:Jlo.ngUlr.tt deu.ab.iáa.;

e.;

plI.~molJeJl.

:::0.6

a d-t.t>tll..(.btúr;.ão' da. IUqUC.Z.a.,

f§;~".'=:J

P'rnntu:eo Am:ltü '

p:çj~~JftJ

~

Art:.J"a-::':... -z: 2.'-1

-13-. que

hrsrafo único _ O tocpo

terão

,dI)

lIorviço :p:-eatado À Ju.tt1Ç-:l 3lo1t9,

ral & cOllS1dorado penoDo e rolovanto, daTendo !'ler oontado ::J.tá o litlite

z'l-

de

oinco anos, para todos os otoito15.

"Art:. ~- •••

-

x .....

II - ~C.De.ltdC/t:tt ác.rIOc.Jtac..l.a. potI.t.t.c.a c. ec.onÕr.tic.a.~ C.O!:l
lt
.c./tte.gJ1a.ç.a.o do povo nUo06a. obJj.,(..!JaçQl1, 6azendo lI.e6puta
da..s a c.ol1.6tLt.UC.,(,OttQ.Uda:~c. e a. lCfja.l.c.dade;
-

111 -

SISTEMATIZAÇ~O

Emenda ao art. ~ inciso II. alíneas -e- e
a fleguin.te redação:

G?

IfAu7

DE

üen s e Lru r n t e

r.fJ~-o-O-.<IS-~.-.O-D-"-S-,ST-"-"'.;;;;:;~ . "'h/''''CO.'',"io

r.r----,=---------'nt'I'UI'.,ICOCb.--

'Oê-llC. ao 4Jt-t.~a: llesu.t.llt~ J'Ledação:

-

tI

FRARCISCO AMARAL

xx-

A ELEGIBILIDADE
«) -

do tJtabatho e d04

.fhtados ji! oxillte o reconbacicanto desea

sorVJ.ço,

!: neciBsário que haja. unit'oI':'izaç.io 1'10 ~ra:w.::onto, já q,ua

dente da República,Governador e Prefeito

Derá permitida

tuI1a

a.

olto.

c::) -para ee c&t'Cloa do Poder Executivo: Prosi-

JUSTIFICAÇÃO

alj;Un:l

w.rinndo apenas o penedo, quo não. interior a. ~rüB anos, nom suportar

bl - •••

de. P"od~çiio e -tepllItÜÇti"o a6ol.c.dQ.[) .toda!> M 11011.de OpILe.Uao e UplOJl.ação e ga.Jtan.u.do.s tI. qUdt ...dadll

eleitorais presta0. U3 sorrlço relevanto c deeaa:rt.2Q.

(h ,Ju.!ZOB

te p;;u:a o país • .ih

....

A

junção eleitoral nunca. ó exclusiva, :;1;1,8 conco:litilnt.., eee a. Judicatura COeu:l,
dO%Uldando

reelclçio~

z;::I,i.G

d&d1~çã'o

e ttoaior d1s;lonibi1iê..sde

p.lr3.

o sorviço..

J.. clncnificaçio de serviço 001:00 rolevanto o penot;,Q Bii;niiica.

rooonhocil:llnto polo tral:o:J,lho rolJoliza.do " Borvtr.c pata a pro::loçi'o por ="l."tJcJ.
D)nto.

n concorrerea à reeleiçiio o Presidente
ia o VIce;'PresI"'ente da Repúblicll, os Gg
Yernodores e oa vico-Governadotts de

E~

tadoe e os PrefeItos e os Vice-Prefeitos
deve. renunciar 6 (seis) eeeee eeeee do

EMENDA lP01867-6

fJ

Cons', tuin'e

p:r;;~~''''=:J

'RANCISCO AMARAL'

ple1.tjo.-

EMENDA lPOl860-9

PJ

---,

,~"

fS:~";-:

Caos" t tumte SIOUETRP CIl1fPDS

1111a'~Il,,,,.ç1o.-----

.

.H

~õM

CQ,'JISS!iO DE SISTDJATIZAÇ;W

Modifica redação do ar\:.
E:ta UlIla democracia hlÍ-de se valoriza

-_-1
â) . e

a vontade do eleitor..

Conselheiros
)JE,

~egunc1~

ãos Tribunais de Contas dos Estados. do DJ.strito Federal e dos
nicipios ....

1~2.
Suprima-se. do item 1. do artigO?a. expressão

~§39:

e !Ielllpre o vo-

§ 39 - A proibição de acumular não se aplica aos apo-

ztY1

Inclua-se na letra ub" do art1Soy"OS

[i§jõ}jflJ

CA a vedaçÃo da
dos Co!!,

• sentados.

ensinàmentoZl 4.0 lIlelhor doutrina

NADA JUSTIF,!

PORTES

DE MIRANDA seapre on.inou que se o governante

selheiros dos Tribunais de Contas local".

é

bolll não devemos impedir sua reeleição.

o POVO aeve ter a

JUSTIFICATIVA

oportunidade de reeleger os bona

govern:rntes e, ., possibilidade de feeleiçãD deve Ser o melhor eatímulo para que o governante procure sempre fie e:wer.er em sua tU'-

As presentes emendas obj et.rvasa adequar o fOTO e julgamo}!
a que íic:ar;)l'1 SUjC1toS os ccns ethearcs dos Tribunais de Contas
dos Bs-rados , do DJ.strito Federal e dos Nunicipios. de molde a man
~r ccer entc o .princípio de equ1paração c:m relação aos Dcscmbarg~
dores dQS T'r rbunaa s de Justiça ..

1;0

JDSTIFI~ÇÃO

reeleição ..
!: preciso levar em conta qu~ O apósentado ~ão ocupa
caxqo e não exerce nenhum função.
o atual anteproJeto prevê três exce çêes para o
caso
dos aposentados, excetuando apenas o de lXupação de cargo por coneu!.
so público. Ora, Justamente os que mais precisam de um canplemento
salari'Rl é que estão impedidos, porque os func:ionãrJ.os "não são
tE
dos fo:mados em magistêrJ.o, nem senadores, deputados, vereadores ou
prefeitos e governadores. A exceção seria. odiosa, levando-se em cO!!.
ta que a maioria dos casos permitidos se referem a pessoas que
Ja
têm contagem especial para se aposentar: professores can 2S anos ,d~
putados can oito eu quatro anos, vereadores, prefeitos e governadores cem trinta anos ..

I11nIDtração..

4.stf.

neeeeeêeeâe ee aproVllÇQO de:sta e.enda ser& nova rcdar;ã

do art • ...J.S8.r-~J:'te flnlll.

EMENDA lPOl864-1

t?

Constituinte

EMENDA lPOl868-4

FRANCISCO AMARAl

[:J

tJ CD IjS7i:: DE: 5I5T~,1~~~~;;~ri~iO/IUOeft"'''1I>

EMENDA lP01861-7

f!l

Cons'ituin'e SIQUEIRA CAMPOS

(!J

COMISSAÕ DE

1 rr;:~"'~'=:J

SI5TE:~·;;"~~~;~/"Un&~lllb'_-------)

'lrt ..

V S:!

:

.

~

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~

A~;':AL

•h · &Il "' '' ''' : &C"O
~.!od:L:riea n redação do anca.ao V do art. ~

-

i;:5 S

v- a. al'0senta.dOr1.a, coa vencanenece J.!!te:;;rais, é t
co::lpulsor:i.a a.Os setenta <mos e por J.nvaJ.J.dc:<:, e i'::.c.1J.ta.t::....:l aos
trinta. llJ10$ de serv:tçor opós cinco nno~ de ef'cti"J'o e"torc:lcio ::0.
judieo:tura.;
.

rne .. II - proporcJ.onf'J.s ao te-pc de se=viço, nos dereH;
caso:;;, n~o ..,odendo Ser J.nfe=1or c o:!otent::: I"'or
ce'lto de:: rs;ndJ. ...: mt::s,

EMENDA SUPRESSIVA

']er

Justi::f'icação

Suprima-se do AnteproJeto:
aJ - O artigo

r.r

.od i racn o anc vsc lI. co artJ.f'o.JJ.

f=l$iÕ"MlJ

Cnnsti tu!nte FRANCISCO

Da :J:I.tmoira. COtlO esti rediBido llarece q':.1e G. o=.posentE:,
doria do naf;1.s"trado SO.:::lent"e é com -.renC:L::lentos J.::~:te~5', t'!,..t!l.."1.c.o
for eop.p..w.sór:..a. A nova r(lda~'io parte do tul] s sené:-1.c:;i ;.<::--:1 ~5 I
dJ.f'e:rença.s espocif'J.c3.s, consoa.'1.tc II bol:!. téc"Ucs. lC5iclc.ti-m..
Quanto Õ. oor],.GlltorJ..ed.:lde do·c:r.:ercício à:l Juê.:"C:l-:uro..
por dez mlOS constJ. 't'.li. ~ &.bo:rT:lção jurídicc, Jt. -':I_":'c lnds-:[)':!. 1:._
posa:r.tac.orl.es co::J. tnnte cnos, co~o é o c~so c.:lS ;;::ü1:crcs c de I
alG\U1S scr-'-l.dores púb1.J.cos, co:li'ol':::!.e conn-:itw.ções rstc.d..:=..io. 0_
brJ.GCX ti algub::l. f) cxercicJ.o de \l:::I. dccê:m.o nno CO:01;J. ~ u::::!.
!lo=.
polí1.J.co., já q..tc e:::l ne::J.~u:::J.a J;lrofiss~o se eXJ.gC ::. obr],.~toriE.=c.:::'e
de cxercícl.o p::.ra se poder aposentar.
AJ..nda hlÍ que mibenter que os <::cDbros do Suprc;::o '
'1'r::a.'blJ.."1n1 3'edcro.1. pode::n ser i:ndicc.do!' ~ :::.quclc ór,;Eo CO::l ::::cscta e cinco :::""105 ( art. ~do a:rtc;proJeto ).
ESC<lpôlO po.rC>~a..'1Gê:lcia. J..t3tc.::!c:J:ta aquele:; a quc>:I fie
destino. lJ. obn~torieda.de.

:~~::,::l c:~,~.:::~:·:e :~~::::~~:::~5:~~:~~~::: ]~~~;~'~:~;~::~':~

'Iw--.. 3'i

Renumere-se os demais.

5~s.ent::::. ct'ntr1~UJ. õe!:'

t'e :;:;O:-VJ.çC' at; c- • ~ ito

no . 1n1-0 e 1'l<:lJ.S_ u· !:,or ce"'lto oar::dI:! nül!" to; o C10;. flOl;" cento}.

C:lG<l;

ano

JUSTIFICAÇAO

J.-= ~/':- ...;;l

o assunto será melhor tratado através da

-r"'JI.'~ ::.. nO;· , .....l"i_S

fJrc~"n"rio, w·

ted<l SJ::S f. ;.
S-;:VJ.ç .. =~'s~:,ui!,J,.<l V_Vg= co;;l"'en'~ r'co:: ru v_rt- "'or oe,tc: ::lo s-l;r;.o, -Oi" rr- ...cr eLR $~Ja.

legi~

12.'::: .. 1

loção ordinária.

l:'

in-ue- co

.:::.ncc: t'u

~el::

<:...

4

:;

.-OS !.t~

ri'Dii"=:J
C%'ó'ifM

=

Acrescentam-s~ ao art; .. ~ '2-'1z...

EMENDA lPOl862-5

f'l

CS~'~';"=:J

FRANCISCO MiARAL

f=Ç2J~;7ã7)
EMENDA AO ART. ~do

'f'l'f

"Art;.. 451 ção entrará
pass!vc~ de
instalação,
ro-Ministro

'U'&/~v'",o:~iO

1<ntcproieto de Ccmst1tuicão:

O sistema de qoverno instituido nesta C~nst.1tlJi
em vigor no dJ..a 15 de março de ~990, na.o s~ndc=
emenda, no prazo de cJ.nco anos, a partir de sua<
devendo, neste Dlestllo dia, ser nomeado o prJ.flIci-J
e os demais integrantes do Conselho de MJ..nis-

tros ..

M

i: just.o

que

se respefte o mantlato
~Udo

lecer, Clt nos8o pals a plenit.ude democráticO.

~o

atua]. Presi-

fazer para ;cstabe-

JulgatrA

f:J

COMI3SIO r.;.;

313:S1ÀTi:A~1~/I~'ClO~'"''

142- Considera-se relevante e penoso o exercíc3.o da
função de )uJ.z do trabaibo por )U1~ de dire1to. contando-se
o
tempo para todos os efe3.tos atê quatro anos ..

Justificação
Não se deve obr:J.gar ao povo a prócurar a

Acrescenta paréd'raro 80

nrt:i~o~

9'1

"'Perágnofo único _ aue.lquer r-ene ei!:n1ni-tr!"av~ neo

poderá

u1.trnpa'3,;~r a o;e],.,; me'ioer"

exc<.!to e. exonere.:;ãe ..4

JUSTI?ICA;'XO

justiça

~

_ldnge de sua residêncJ.a. Se se exc1Ul. da Justl.ça comum o conhec:lmento de matén.a trabalhJ.sta, qbrigará patrões e empregados a
demandarem" em lQcaJ.s d1stantes, Já que não existe Junta de ConcJ.li'ação em todas as cJ.dades. Existem lugares d1stantes das Juntas a

de "le recomfor

relevant.e

prop1cJ.ará aos magJ.strados que eX'erçam tal ativ3.dade serem promovidos com mãior rapidez em detr1mento daqueles que somQnte gostam
de trablllhollr em vara$" especJ.a1izadas.
A computação do tempO servJ.rá para ensejar a promoção por antJ.guidade, o que já Bcontece em alguns Estados quanto à
Justiça Eleitorlll.

I~

u"o/l~".,"'ocio

balho ..

rna1S de duzentos qU3.1õ~etros..
r.. classJ.fícação do servJ.ço em penoso e

JUSTIFICA.TIVA.

dente que num pet!odô de transição procura

•

§3!!- Onde não houver Junta de ConcJ.11ação e

mento, os juízes de Ih.reJ. to exercerão as funções de Juí~es do

preciso reguerdar- o direi to do ":2r'..itior ?!clico'
edClJ.Di~trativameDt2.

No 2ci<;te::e atuol, cleu::::ns

Jlonrl" dUt'C!l1 a viria inteu'e, prejudicando tm:1Coétll e e1ieJ.ência ào
serviço.
Da me<;ma forol! que no dJ.reito di-cipli:::!"r a "~r ela_
borado deverâ con ..ter exrre--e:aente a d.:.rf'çec d" - pmr.- ti:.qci plinar~":, ne texto con ..tJ.tucionel d~verá e-ter pat"ent:"~ c: te:IFO'
máximo da punitlilidede.
.
Comparando_se' a rena d.i-;cipl1nr-r eGC fi i-entl n::: di_
reJ.tc cr:l.luinnl, not'e-<;e que c<; t:anll~ l~'ve~ 'l~:uer ·v::r,fe::.
~cra
ercit"o de reinc;1dâncie. e e.~ çene~ brnVe'i "\5:'0 e"l-s.IAeci';,!~
- ralo
jU'i persequendi e puniendi efÓ'i cinco l"nc, de c;:.:.c;.ri'::l~r.1;c
de..
meSl:2.. li::! l:laSIllB: for=e -se procr:de CCI;J. pf::itc à f.ra,,;cr~,;;c:. :,:,;8
contudo, nem é ena11set'ie no direito nõmin1o;trativc. ..

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP0187o-6

l!J

ccns e a ev rnce

ro-Hini~tro

r'iô''':J

Fro.ne1seo Aml1l:al

e os demais integrantes do Conselho

de

Suprima-se do anteprojeto:

Minis-

• 12

tros ..

Art. ~ - ••••••..••••••••••••••••••••...•.

Q?I;';ill]
m-

Xl "- ••••••••• õ ••••••••••••••••••••••••••••••
i) os produtos e processos resultantes da pc.§.
quisa que tenha Dor base organismos vivos não serão patenteados

"nOf""nl••eaçãe

A'CrésciI:l.o ao art. ~ e I:lodifJ.ca o inciso I do !.rt.

1~~

A r t . y ..•

JUS'l'IFICATIVA

..:>

/f?1

JUSTIF'ICACAO

::t- todos os rcagistrndos eJ.egerão os órgãos diretivos

t

dos trib\l!1:J.is e que perte:lçs.:n e opinarão sobre o orçamento.

Arl.~-~:~.

atual

I- rstirar as l'a1.avras: "eleE;er seus ór;ãoa diretJ.vos"

de mandato.

:Sustes hOUoenagem que se pretende prestar

Presidente da República atribu1náb-selhe assJ.m

CIO

A Constituiç1!o não pode impedir a salvaguarda
das descobertas cientificas brasileiras. Se considerarmos ape-

cinco anos

nas o exemplo da Engenharia Genética já poderemos ver o absur-

Não

no~

pod'ClDOS

olvidar que foi ele

qUêlD

do que este inciso representa. Há cerca de cinco anos o Ooutor
Tchac~rabart, da Universidade de Chicago, descobriu e patenteou uma enzima que "porne" manchas de petr6leo sobre a água
do
mar e morre posteriormente.
Considerada uma das maiores invenções do século da biotecnologia, esta enzima será comercializada em todo
o mundo por ter sido patenteada no.s E!>tado!> Unido!> por decisão
histórica do Supremo Tribunal Americ_ano •
O Que fará o Brasil no momento em que nossos
cientistas fizerem descobertas como esta? Resposta: serão miseravê:lmente roubados pelas instituições internacionais que detêm
o dominio da Engenharia Genética. RogaMOS, portanto, que esfe '
- inciso seja suprimida do texto constitucional.

teve a

Justificação
iniciativll de ecnvccee

não há ra::ão para que o poder Judiciár:Lo seja c::l:d.uz::!.do por uma

~J.noria

A~sembléJ.a

efltc

CQDotituinte que.. nO bÍ.-

nilDO deverá lhe respeitllr o mandato •.

eco. representação. Todos os z::.e:::tros do ?oder JudJ.-

ciárJ.o di!"ver.!o -:er a zreaae opotun1dade que os decaae ór&âos .P~::~~ as colher seus I:leobroa dJ.retorcs. Assim acontece cora o

a-ceec,

coe

EMENDA lP01873·1

Câmara e AsseI:"bléJ.as de Dep raedce , com CilDtlra de 'ler~adores e com

próprio ;"J.nistér:õ.o ?úblico (art. -2-37; §12 do a:lte?ro;:e;'oj

(!J

•0".--

FR1I.NCISCO

O nÚl:1ero de representantes üeee.. ó entid.ades

é

'bC::J,

;::a.i-

or e ms.!a di13per3o. Co!: esse dispositivo ee'cer-ee-ae et.ter.dcndo a de-

m-------

P<7?71.,

Etnenda

--fUTO/lu'l""e.çla-

ao art.

~

".Art. 2 2

~2 d~

z.1'l!

AnteprOje-to de Constituição:

.

~3

EMENDA lP01876-5

- Compete ~ j~st:Lça do trabalho- conc::t.lJ.ar e ju1.
gar os d:Lss1.d:LOS 1ndiv1dua:Ls e eeaeexvee en-

pJCDNSTlTUINTE HELIO COSTA

tre empregados e empregadores, as questões en

~~~a;r~=a;:~~o~:;v~~~;s~s

a: ~:u:~~r~~~~r~~~~ I

(:lcOMIssno DE

das relações tr.;tbalhJ.stas dos seevaeceee com •
05 Nun1.cip:Los, os Estados e a ueaêo, :Lnclus::t.ve as suas autarqu:Las."
•

EMENDA lP01871·4
constituinte

rr;~~~:=J

coe e. OR-

mocracia no eeas tradJ.cJ.onal e olil::árquico dos podares ..

I'l

--,

AMARAL

'2'3"\

dem dos }dvocado5 do aeee.n.,

•

d

TIFICATI

SISTEMA~;·i·;b~~.. h'....ea~l .. io
fUTo'~un"~~lo

1

Francisl:o Amaral

JUS

-r

EMENDA ADITIVA
3':)-$
DISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO
PARAGRAF'O PRIMEIRO.

VA

O parágrafo Primeiro. do Artigo
EHENDA

SUPRESSIVA

DISPOSITIVO

-13

X

E:IENDADO : ART.

Suprimllm-se

do

INCISO

'N...

XXV

~.

justiça do trabalho não está aparelhada para

A

Parágrafo Primeiro: Compete preferencialmente a
União organizar e oferecer o ensino superior, o ensino superior industriai e agrotécnico de segundo grau.

Art:

y4

_ com a jUStiÇd comum a

Disposição inser1.da no anteprojeto

competência

para julgar as

~causas

t:'

.

JUSTIF'ICAcnO

tão elevado número de causas, tudo inclicando que deva permanecer
~!!.!!!!!~!!!!!

passa a ter

I

I

recéber

3"':

I

,

do

I'-~IJ

:3:(-lJ

a seguinte redação:

f trad:Lção de nosso dire1to atribuir o julgamento das cau-. I

anteprojeto:

see referentes ao acidentes do trabalho, à justiça comum
1.oc1so

e 197

decorre!!'
Temos que ter uma preocupação especial com ~_ ensino industrial e agro técnico do segundo grau. A experiência mostra
que, quando a união transfer~u aos Estados a :responsabilidade do en.
sino industual/técnico o resultado foi negativo. ~ imperioso, portanto, que as escolas técnicas e agricolas continuem sob a direção'
do governo federal.

eee de acidentes no trobalho.

elaborado pela Comissão Soc1.al.acfita pela COlDis.io de SisteClatização no Proj1!lto de Constituição
a .er votado em Plenário. ved.a as at1.vidades de
intermediação remunerada da aio de obra perll1anente.tell1poriir1.a ou .azonal.

--,

fUlll/<l\lSfl'~

Trata-se.a nosso ver. de disposiçio lite.ralmente absurda e que prejudlcarã.se

EMENDA SUPRESS:IVA

ie

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

cluida no futuro tcxto constitucional.nio apenas

~ ti 7S

su{Srima-se do anteprojeto o Artigo

a ec,onomia nacional,mas milhares de ttabalhada -

EMENDA lP01877-3

fl

CONSTITUINTE HELIO COSTA

tJ

COMISSnD DE

SIST;:~;~~~;~~meo.' .. lo
'uToNun"a:..;la

4~.

JUSTIFICAÇKo

liquida com o trabalho temporãrio. a prestação de serviço••
a empreitada de mão de obra

n&

de asseio e conserva-çÃo. de

visilância e outro ••

construção clvil.os serviços

Enquanto isso- como assinala o jorn.!
lista l.ta.borni: Uartinc em arti&o 'Publi.cado no jornal "O Estado de S. Paulo". edição de 24 de junho I:ransato.pâs.6.

a

República popular da China faz uma j9int venture com a "Mal!.
poller Inc.". dos Estados Unidos. para l.'Illplementação do trabalho tCllIporã.rio Caté três meses de duração.para substituição da mão de obra permanente

coa de produçÃo

em casos de férias.doença.pi

e outros) em seu- territõr1.o:o que não dei-

xa de ser irônico. tendo etll V1sta a tendência p ee eens aee ncc
.ocializante dos autores da disposição ell1 tela.no

contexto

da Const!tuinte.
Temos para nós que.para evitar

abu-

sos e. ?reju'i:zoll aos t:rabalhadorcs.a matir:ul deve
dhc:iplinação pela le;islaçÃo ordiniíria,mas nunca a proibição cons t i tuciQna1.
rnmns

Tal •••• r.zões desta emenda.que.esp~

m.. rCCl"r'1 uçnlhiml"otó

t

Os oritérios de concessão de anistia Já estão plenamente def!
nid'os nos diversos dispositivos que vêm regulamentando esta matéria
a Lei n9 6683/79 e a ampliação concedida pela Emenda COnstitucional
n9 26/85.
Esta ampiiação foi fruto de exaustivos debates no Plenário da
câmara dos Deputados, quando houve praticamente uma anãlise e)!clus!
va da ltIatéria~ longe das interferências de outros assuntos de grande importãncia, como cccrxe hoje em dia.
O período de abrangencia deve se ater ao per3:odo de cecxrên cia dos fatos, considerando-se o contexto de uma fase histórica nacional com aspectos e caracterIsticas próprias.
A anistia ampla, gQ:taJ. e irrestrita~ por atos administratiVO$:
é inconveniente, pois a1:lrangeria os punidos por furto, corrupção,h.e
mossexualismo, peculato, indisciplina grave, os militares submetidos a Conselho de Justificação ou de Disciplina, etc, sob a alega: ção de que houve motivação polItica.
Por força da Emenda Const:1.tucional n9 lI, de 13 de outubro de
1978, os Atos Jnstitucionais e Complementares foram revogados, pelo
que, a partir daguela data, não mais poderia ter ocorrido sanção re
volucionãria provocadora de reparo lltravês de norma an:Lstiante.
A reintegração com todos os direitos, preswnindo-se satisfeitas todas as exigências legais constituir-se-á em um privilégio parq os anistiados e urna injustiça para os que permaneceraJll
por
em serviço e deixaram de ser promovidPs, de ocupar cargos
força de~ dispositivos legais e ainda âgueles gue foram obrigadds
a passar-para a inatividade por imposição desses m.esmos di~posi
tivos.
..
O exposto acima contraria ainda nossa melhor tradição, alem de comprometer a disciplina e a hierarquia, pilares básicos
das Forças Armadas.

EMENDA lP01872·2
FR1I.Nt:lSCO AMMlAL
... c••• ""co.....hlO .. eo..,••b

COMISSJ\O PE SISTEMATIZlI.çlo

EP~;;:J

(::J02J;;-;;;;]

Por tudo isso é que se Justifica,: apresentação da presente emenda supressiva por considerar que a anistia aos punidos pe
los AI/AC jã foi concedida coro a promulgação da EC 26/85.
-

fn1t"~n"OCACI.

!:menda ao art.

~ ~;~nteproje'to de

Constituição:

~'ff.l.

"Art.

~

ção

entrará em vigor no dia 15 de março de 1990 .. não so.n"

- O Sistema de Governo inst1tu1do ne:sta Constitu

DISPOSTIVO EMENDADO. ARTIGO~ INCrSO I. AL1NEA

-s-,

Suprima-se do anteprojeto:

Z'/-

~r~. t.. ~.::::::::::::::::::::::: ..:::::::::

b) são obrigatórios o alistamento e o 'loto dos
maiores de dezoito anos, salvo, para o~ analfpbetos, os maiores
de setenta anos e os deficientes fisicos.

JUSTInCACP.O

o voto

é um direito e não um dever determina-

do pelo estado.

EMENDA lP01878·1

fl

CONSTITUINTE HELlO COSTIr

l"?

COMISSno DE

SIS;~;~~;;u;~;'~~.~"... u"
=1

r.õ----------.nf"'~~1I"'C.eh--

EMENDP. MODIFICP.TIVP.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO~, "INCISO V

~
O inciso V,do Artigo ~do anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

Art.

'6..?

..

V - Promover a justiçCl social para que todos
tenham o direi to à procura da fel1cidade.

.EMENDA lP01875·7

ê'" CONSTITUINTE H~LIO
tJCOMISSAO DE

COSTA

JUSTIF'ICACJiO

SISTEM;;;~·:~~~IIJo'''''eGM'lIla

passível de emende .. no prazo de cinco anos, a partir de sua
EMENDA SUPRESSIVA

úustalaçiio, devendo.. neste lDesmo eUa.. Der nomellldo o Primei

2.9-

EMENDA SUPRESSIVA

Ha verdade.o questlonado di.positivo

.,

DISPOSITIVO EMENDADO:

12-

ARilGO~.

INCISO XI, Al1NEA

-1".

O inciso tem uma redação sem estilo, repeti,!!
do palavras para alcançat o mesmo objetivo da emenda proposta.
A procura da feUc!dade, que tem uma ampla interpretação, segue o cam1nho da esperança traçado pelo juS'tiça social que se
pretende, com este 1nciso. dar a sociédade brasileira.

198 • AssemIlI&t NacIonal Constituinte

:.

n - Jus Sanguints, direito de sangue, que f
o prIncIpio que reeenneee COIIO flacione) a pessoa nascida
de
~pais nacionais.
. U.a sociedade que se prOPi5e..a ser 1Il0derllta c,2
ao O BrasU pode e deve adotar os doIs princIpIas eeeo condIç:lo

Art.tof-1- - A Cilllara dos Deputados ccepõe-ee-ue re
presentantes do povo, eleitos, dentre cidtldâcs maiores de dezolto-;"
eecs e no exerclc!o dos d!l"eJ tas políticos. em cada eseeee, Território e no {)lstrUo Federal. na forma que la lei estabelecer.

nc.....'u'"",,1ots...c"'.sJ.

[JCOMISSJl.O 'DE SISTEMATlZACf{O

8~

bbica de nacionalidade evitando ass!. a injustiça cometida co.
os filhos dos brasileiras OU estrangeiros que. estando fora de
seus paises de orige., "lo estio a servIço dos seus próprios . '
pdses.
•

JUSTIFICJl:CIl:O

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: arUgar

tNc::so 11·

r

O ln~1so Il.do ArUgo
ter a seguinte redaçlo:

p- ?:: :

E -desnecessário dizer que uea Constltu!çao que
se propõe a ser duradoura não pode estabelecer Um! tes para a -Câma

do anteproJet'O: passa

s-e dos Deputados.

"

se o Brasll. [la futuro t.1ver oI'la!s dez estados •
este artigo estará desatual1zado ..Alêm df ssc o próprio parágrafo 2V
do Artlgo V.-diZ qve compete a Justlça EleItoral estabelecer o número de Oe~utados por Estado ou pelo Distrito receee

.

Art.
II .. A admlssAo ao Serviço Públlco, sob qcal ..
quer regIme,dependerá sempre da aprovação prévia em concurso pú-

í

blico de provas COH A LISTA DE CLASSI.fICAÇAO DOSAPROVADOS PUBLI-

,

CADA NO OI AR10 OFICIAL "DA UNlJiO. Será assegurada a ascensão fun-

cional na carreira através de prOMoção ou provas e de títulos

Emenda Hodificativa

COIll Igual peso.

EMENDA lPOI883-8

p:r;;;;;;-]

fJ CONC;TITUINTE ft:\UL SELEM

JUSTlFICAÇJ:tO

nt ..... /~.."t1l1ll/1e-.. llb

fITõJi':;'~

~ COI"lISSAO DE SIS'rEMATlZnçAD

Onde se lê:

Uma das radares Injustiças que se faz aos ccn-

cursandos do Serviço Públ1;o 'é~o ravor.í t Ismc político. A própria
Câmara dos Deputados é um exemplo disto. Só com a publicação da
lista de cfassã rf ceçãc e a chamada dos aprovados pela ordem das
notas obtidas nas provas de sereçãc esta injustiça será e l Imína-

• • •• sob a

d ••

pro"t'~ção

de neus .....

EHElmA ADITIVA
~ 121
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 1!$, ~-:3, AlrNEA~E. INCISO IV

Leia-se:

1/&

.. com o pcnsamcr-cc voH.ado para ncus ••• oo

'iJ

O

~

:3 da Alínea nE" do Inciso IV -do Artigo

do ac:!5e'projeto, passa a ter a seguinte redação:
I~·

EMENDA lPOl88().3

(:J

CONSITTUINTg HfELIa

AJ:t. , . - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:3 _ E vedada a supressüc , ainda que parciai •
de espetáculo ou programa, ressalvados os casos de Incitação
à
violência, defesa de discriminações de' qualquer, natureza"
ou
promoção c)'pl!ci ta de valores ou posiçtíes institucionais e poHticas de país estrangeiro:

casT"~"·

PJ CONlSS1tO DE SISi€~~;;;;';;;;"VI~-""

Parece-nos prctcnG'ino<;o di'Z.ar
l

n50

di.zer,

som nenhuna hunu.Ldadc , que cat.aoos

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~ INCISO I, ALXNEA nano

~.do Inciso

r.ee

Artigo

e

sob

pLot.cç50 de nco s ,

Sala das

A Alínea
ter a $eguinte redaçllo:

reunidos

Julno

sceeêce , 02 de

de

1987

I r I CAÇA0

JUST

EMENDA HODIF'ICATIVA

que Deus está nos

cotcJando. Ca!:te:nos pedir ~st.'1 prot..'ção. ou l'cn~ar em ncus ,

Senad.or CJJl\IÕ"S :\.OORIGUl-;5

'1.q~~assa a

A grande penet ração de programas de televisIío e ef ,
neea de origem estrangeira em nosso país, têm contribuído, dir.eta e indiretamente. na formaçUo de opinUio pública nae cnaã ,
e
na sua manipulação, -dentro ~e uma abordagem ditada do exterior.
í

Art.

'2o.j."! ..•...................•........

1-••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••

a) os nascidos no arasil. embora de país e,!
tr!Jngelros.
JUSTIFICAC:I,O
Em~nda

A .alarIa dos paises ceeccréetccs , eqere a
dois princIpias básicos na questão da nacionalidade:
I - Jus 5011 • .ou direito ao 5010-, que é o
prlnC!p'i~ segundo o qu~soa tem a nacionalidade do pais onde nasce.
I I _ Jus SangUinis, direito de sangue" que
é o pr.1ncípio Que reconhece como nacional a pessoa nascida de
pais nacrcnef s ,
Uma sociedade que se propõe a ser moderna •
como o Brasil pode e deve adotar os dois princípios como condlç30 básIca de nacionalidade evitando assim a injusti~a com~
tida COM os fllhos dos brasileiros ou estrangeiros que, estan
do fora de seus países de origem, nac estão a servfçc dos se:
us pr6prios paf ses ,

.......,...., ' , - - - - - - - - -

,

c fazer rC..ipeitar a corstitucionaHdade e

EMf:NDA AOITIVA

DI5?:JSITIVO

fnes.se rr,

E::SN~AOO:

ARTIGO lS$l

a lcga11d...dc;OO

o Art..lgo 159 do anteprojeto. pe s sa a ter a

~e-

Leia-se:

guinte redação'.
OO4 ••• C

garantl.r a const1.tuiç5.o e as leis;"

Art. 359 - O P:"e~identE. da Rep,j"!:lllca ::::-":;::3 ces
se pe r-ant e o Congresso t'acc cnar c;...e, se não es t r e r re":"'l::~, ser~

coovccoco par-a tal f1'1', ores tanec c s:!guin:::: cc-cr c-e eae "vr c-teto nenter , defender e cuear ar a COrStltL1Ç"6Q DA ;:l~:"~3LiC:' ;-;:nsp:.observar as Jea s , pro.,ove~ o be'i'l geral, ae Ie r pe-

rr;~~;":=J

CONSUlUINTE HELIO COSTA

la uru ãc , mteqr.rdace e ince;Jendêncla da Pep úb Ll c a , CO,ol k AJUO~ •
DO POVO E Df DEUS".

ConsLituc1.onalidÕ1de á qual Ldade do q-re é ecnatit.ucional. O irnport..ant..c a assenci-a.l 1! a pl.épria constiLu.=.
ç50, a, no caso, a sua gar3ntia.

fu!'07illl
m-

art.~

Onde SP lê, na parte final:

TIVA DD aQ;l5IL.

EMEI'IDA lPOI88I-J

I!J

1\0

Hodif1c.ltiva.
(;c

---,

".·O"~,,,.,,'O

JUSTIFICAÇAO

EMENDA AOITIVA
/{
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

yI.

INCISO "gll, ITEM 1.

O inciso "a" do Item r , do Artigo
ter a seguinte redaçtio:

r.1Z-

passa a

:r~ (~~:::: :::::::::::::::::::::::::::.:'::

g) por absoluta incapacidade de pagamento,n!!!
guém poderá ser privado dos serviços públicos de água, esgoto.
• energia elétrica e transporte.

ge La 11as

pais onde quase a to~;;lldad~
da população tem farmaçãoreli;!.o:a e ec r eeü ta e-i Deus, oa ra na Ls '
Justo do que incorporar ao jvraaento cr es r ce-ic ...a I a ajuda do povo e de Deus. a exemplo do que ocorre no jurar.-tntc dos s r e s roentes de outros países.
Sendo o Brasil

Z-

UM

Sessões, 02 de Julho de 1987.

Senador CIl1\G1\S RODRIGUES

EMENDA-lP01888·9
CIIl\Gi\S nODRTGUF;~"'G.

rr~~or

E;MENDA lP01885-4

I:"

fr ;;~;:: =:J
ê@"701iff)

CONSTITUINTE NELlO COSTA

r;r----

fUTO/~\IIfl~~'-

-_-

f:J

COaLSSÃO DE

r:J~cJlda

~

r:=;~;;.-:J

SIS'r;·;~;;~~~~~~'n.. e~'n;;o

Ad1.tiva

GO

JUSTlf'ICAÇAO
Ao

Na sociedade moderna, o transporte urbano to!.
nou\.se um elemento essencial na vida do trabalhador que dele d!,
pende para se dirigir e voltar do trabalho.
Classificado como serviço público o transporte deve ser, portanto, incorporado a este inciso.

EMENOJl~O: ARTIGO ~ INCISO I, AltNEA "b".

-r'I

A~

EMENDA lP01882-0

f

Hf:LIO COSTA

OI ••• defender a àcmOCr<.1CHl polít.J.ca e econõmi_
ca ••• OI

Laia-se:

••••••••••••• ••••••••••••••••••.••
.. ••• defender a dcmocracl.a política, econômica

I _ ••...•••....•....••...•.•.....•••..••...•

-;:~;:J

[=liW:o'MYJ

II.

Onde se lê:

A alínea "bit, do Inciso I, do Artigo 2Q do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

Arto ":&1..-

tI CONSTITUINTE

art/~ inciso

ACJ.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO

) flZPP-lIe';>J

-b) os nascidos no estrangelro, de par bras! leiro ou mãe brasileira.

e soelal .....
JUSTIFICl\C1.0

JUSTIFICACJ:\O

dcmocrac1.a noderna é de cunho csscncJ.ô11J:"r:!n_
t..e social, pois t.em em vi...ta a realização do. Jüstiça Soc1.ill num
clir>a da Libc:ràade.
li

EHENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTICO ~

'1 r

o Artigo '96.....~o4-a nteprojeto, passa a ter a segui!!.
te redaçtl:o:

A maioria dos países democráticos, adere
dois princípios básicos na questão da nacionalidade:
I - ~. ou direito ao solo, qLle é
princípio segundo o qual a pessoa tem a nacionalidade do país
onde nasce.

Sala das Sassões, 02
Sen':!',lor

CHAGA'5

d~

RODRIGUES

julho de 1987.

Assembléia
ÉMENDA lP01889.7'

(fi

s!:;1...l\OOR

--=-

QI1\G'\S

m-_ _

tJ

1$-, noventa e dias antes do término
mandato de s~,u antecessor ,

PIlDB

sccercors

XV - decretar e e -ecuter a intervpnção fed'!ra!
XVI _ autorizar cr esx re rrcs a aceitar ppnsào,"mpre90 ou comissão de guvernu es t r anuef rc ;
XVI1- conrer ar cond~f"orsÇõP.s e distinçues honorífl-

00

.~IW ••IIJ/CG.. ,'.iO/IU••O."I1. .

co.ussxo DE

..§ 112 _ Consldp.tar-sp.-á .lp.ito o candidato Que ob-

SISTUll\TIZACÃO

lifaclonaI ConstIt'*rte • f99

c~;

tiver maioria abdsluta de votos ,

XVIlI-/lJ'ÍCp.d"!r indul to

~o art~

CP.SSO indicado no ~ ces te artigo,tri nta dias anca a urocf amaçãc dos resultados,

3"

I

r-

3°
o Est<ado

~~~~~:~:n~~I~ ~~~,:sr=~:_~;a;~~~:!~~~:r~~IJS
§3-2 _ ConSlap..ar-sp-á o

é o instrur.mnto e a mediação

Leia-se:

ano anterior -; _ decre tar o Estddo ee
Sitio i

r-

-

o F:stado é o ordcnarrcnt.o pol!tico

'§40 _

da

o

Esta(1o

ce

XXI

r

XXII _ exercer outras atribuições .urev.í.s tas nl;!sta

de cinco <ines o neeoa tc do »r e-,
P. de Vicp-Pres_O<:nt.;o
da

í

p.

•

Constitulçãlt i

s oect e

vont.ade soberana do povo.

•

uerese

Presidente, com ele r e q s t r ..do
í

3~

..Art.

XX

cancro .. to a vi-

ce-pr es Ioênc ra da- ReDú"Ucã, em
vf r t ude da etexeee co c..andid:::lto a

da Soberania do Povo.

ou/g~ •

_ permitir,cem s}Jtorizaçdo do Congressç Na _

ciendI, Que forças estran9~iras trdnsitem
pelo Congresso Naciopal,pu our motive
de
guerra .nelp. ue r-naneçae ~r,:JIJ.~riamp.nt<>.se~
ur e soo e. ccnencc de. d.Jr.útldõdp. o ..as Ll e Iraj
_ pre:star,anualment.e ao C..m g:esst' Nacional.
dentro da aes sentn da as a..05 a acer ruru da
sessão lp.gislativd, as cunc e s rej e t ívas uo

rencvar-ee-é a nova eleição uelo mesmo Ot.Q

Onde se diz:

Art.

XIX

§ 212 _ Se nenhu'n candfatc aãcancar essa maioria

EMENDA HODIFlCATIVA

-Reoúb1lcêL ..
JUSTIFICAC1i.o

§59

~

Não há Esti:l;do Democrático sem ordenamento político decorrente da vontade popular.

N~o ser
oernitid.. a r."'l"'ição do
cres Icente e vrce-Pres rc-nre
ce
República, dos ccverneccres e v!_
â

rp!'_Go"e!,nad:;:=~::;,

p:,çf:;itü ..

~

DA RESpONSAalLIO~OE 00 PRESIQ::NTE Dtl. FEPO:;,UCA

V.1-

~(.o

Senador CHAGAS RODRIGUES

_

Suost!tuirá o Pr;:'srd~ntp , F,!m caso ce Inoedmentc , e suceoer -Jb» ..
á,no caso de vaga,o '11cp-Preslci~~

F-:d.!r eç ':' esuecs e.leente

4ex1stp.nc~a da

te •

[!l

rr';~~~

scnaacx CHAGAS RODIlIGUES

~7Q

J

rÕ;;Õ;;~$D

Stlprirram-se as palavras finais a partir de "cace
ção feita aos idearias que ••• "

A primeira· parte do inciso cog1. ta do "plural!r '0
político" e o inciso V. por sua vez jã exige a reprc~senlaç10
condena na acd I ção e usurpação do pr')der".
Sala das sessi3es, 02 de Julho de 1987.
CHAGAS

157 - O üovernacc r ::::0 t s t cee s e r a e e i to .!
tê cen d.<:iS aru.e s do r e r oo cc -euceto de seu entece e cc c , "<1 "cr-ie ees '
carácr e rcs : .. e 2'2 do t.rLgo ant e r a-.
ar , para mandato C':! cce c r c S"lGS • e
t.o-nara ccs s e no o.i a 1Q oe J-npiro do
ano sucsecce-rte

PARALoRAFO OUICO

Emenda Aditiva

r~ncia

P.

2'2 do Art

dP../I
dente ficara suspp.nso de suas funçõ'!S
'§"2Q _ Se, decorrido o oraze. dp. nuvents dias,

e julgamento não estlver canclu!do,sera
arQul vedo o urocesso ,

êi ;:)

Art, ) ) / - Constitup.m cri~p.s de r~stJonsaLJi!id.:!
de, PUniVl'!lS com perda do m<!nddto e
t'(GJ{ lp.tivo 00 da função uública,os pra:
t1cados pelo Prp.sidente dd Rp'públ!cal IUnistros dp. Est 00 e dirigen tes de órgãos publicos e entidades'
0& adm1nistraçll.O 'lndiretd, Que iM pl!quem inobservânr-ia d~ normas con.!
ti tuei anais

mandato o (,o\'~rnda:H'
Que aSSt,.mlro:m outro c.
na adnin.lstra:;ão P_b_.'
indlreta ,

Acrescente-se:

DAS ATRIBUIÇOES DO PRES1DEN"iE

D~

Os crimes de respcnsaoilidade
serdo tiDiflcãcics em lei ,Ot. P e.!
t aoefece ré as normas de proces-

§ lQ _ Declarada proc~dente a ácusação,o Pre.s!

1%

tia elp.ição do Ca"ld1d'ato

Art. 159~ - perderão o
O PrefeJ. to
{
I
9 0 Ou função
ca dlre.ta Ot,.

" ••• do que todos devam parlicipar.....

do

I

premo triou~al Fp.opral,nl>S cri
mes cumunS,au al~rantp. o ~enado
federal nus oe r~sponsaoilitla-

feito com ele registrado '

l>.o~

Onde se lê:

cas decisões ju-

so P. Julgamento

PARAGRAfO UNICO _ Cc.nsidprar-sp-á P.IPlte. o can/l didato a Vlc~ ..Prp.fpito, pm dpcor -

" ••• bem como na paz e cooperação entre os po-

•

I'!

Art. 162 _ ueerarac.. orucecente .. acusa çao,pelú VOt'CI de uo i s terços '
dos eemcros di> Cámar<i ccs Oep!:!.
, tados, o Presídp.nte sp.rá subm!:.
tido a julgampnto [Jprdnte o 5u

í

_

vos."

a formação 00 o funclt.lOsJr.ento norll\sl

PARAGRAfO UlULO _ r.cns oer e r-ee-.e -r e i ec .o c an-,
didato a '11C':!-Go/~rnadcr,~':I v.l.tudp.
da p.Ip.lçãu do CanO.lddto a Gov~rt~adcr
com p.lp. regJ.strÕldo

i'

RODRIGUES

,a"~nl".AÇ1a,

VII! -

í

,

dos paragrafos lº
T••

a le.! or caraenta r a ;
o .cumcr Ieent;c elas' leis
d i c La Ls :

ã

Art. 158 - O Pi'~fp.i lO sp.ra ~lp.lto at4 novpnta
, [_,' dias antJ:s do t~rmlno do mandato dp.
seu antecp.ssor, apl1cada as regras

..,-

VI
V11

Governo
Art

JUSTIFICAC1i,O

Senador

IV
V

DO P(jVO_t=n~5::"E!:;:O,:i:L~Fl PE:~ Ut,I~O.!!:!
TEGRIOt.D: E I"DE?E.,~j;:"C:~ O:" ";:=05..1 _
CA" ,

inciso VI

teces i.
o exe rc Ic Iu dos dã i e r t.us IJuliticos.indiv1.
duais P. seerai s ;
a segurança do Pais ;
a prtlhidade da adeu.ru s t raçãc

In

TER,DEPENDER :: CU'.l=RIll: ~ CQN5TIiUIÇ.10,
OBSERV:'=l; (:,5 lE::::S,P?O\'O'lER O !?::\. CE'R.:ll

2~

art.~

tomara co s s e em se ssão do Congresso N<':CH..nal e,
es te não estiver reue do oe mnte
o suor eec r r i buna I F''''dr rar rcr es .;"
t andc o s"'~uint~
~'PílOlIETO WIN ..
pr~sidentp

í

Emenda Suprcssiva
Ao

_ O

Unlão ;

o livre exercício do Legi.slativo,do Judlc1ario ~ dos Pccer es ccns t I turntes aos E,!

I!

EMENDA lP01890-1

161 _ Sião crãees de r~spuns&oilida
de os atos do Pr~sid~ntP. QUI': 8tentar~m contra a CrJnstituiç:'o'

Art

ce_prefe!tos •

Sala das sc<)o;ões, 02 de julho de 19B7

REPUBLICA

Art. ;'60'" - Comop.te orivativai'l':!nt':! ao Prp.slc~

1'/ {':::
rntend~s

que a grandeza da PStna está também
na paz e cooperação entre os povos.

/'

te da Republ1ca :
DOS MINISTROS

_ Exercp.r,com o auxillc dus !-bnlslros dp.

E~tddO

a

7 Art. l '

ção sUlJenur da admlnJ.straçao fpderal i
_ inicJ.ar o processa 1~gls1alJ.vo, na fUrma e nos caso
previstos nesta ConstituiçdQ ;
111 - sanciondr.-prcmulgar e fazer publicar as }eis~ i
IV _ vetar [JroJetu de l~i,oarciêl ou totél!mpntp,ou so1J.c_
tar a sua reconsid':!raçao ao Congr<::sso Naciunal ;
V
_ dirlgir nensdgem <la CongrpssCl Nac..iundl i
VI _ dispor sobr~ a p.struturaçao,atriou1ço"'s p funciona _
menta do71rgãos da a:Jrnlnlstr;,ç61J) fpdp.ral i
11

Sala das Sessõas, 02 de Julho de 1987.
- Senador CUlIGl>.§ RODRIGUES

CONSTITUINTE NILSON l.lBSON
r;r-------.ll~

VI

..,.,..~"da/R~•• a~IU;:O_=_-...:..-----_,

COIHSSAO DE SlSTEMATlZAÇno

"".,,""'''''',.====~===:::

çõ~s

lj?-

.1S~

ArY6 -

~xtei'nas

,

~-refp.rpnoum

N~

oelo

Congressu NaC10nê:I,DU, sem prevl:! autor'za Cão, nu cc;.so de agr~s!>d.o p.ztlangeba ucornda
no :lntervalo das s':!Ssões 1p.gislativa:; ,
- fazer a paz. cum autur.l.ZdçZU ou ~-rp.ferendml

O Poder EXeceutivo P. e"{p.rc.1do pelo Pr!

Xl

sidente da República, auxilJ.adc
Minstros de Estado ,

do CongI P.SSO NãC.l;:.nal ;
XII _ IJrofer1r m':!nsag"m D""télnte u Cungrf!sscl Naciu nal, per oco sião da 'âOp.rtu.a da sessàlo l"'g.ll.

pelos

I
O Presidente ,e o V!ce-Presidp.nte da Re
pública serd~ eleitos Slmultanpamente~
centre orasi.:!.eiros de mais or: tnnta e
cinco anos P. no exercício dos dirp.l _
tos politicos, por sufrágio universel'
e voto direto e sp.cro;to, em tooo o Pa-

tando as t.JrovidFonC1Cis

Que.~l.Ulgor

"pcessúrias,

devendo na mensagp.m dvaliar a r"allzdçt.o,uelo
Governo,das rnp.tas previstas no pldnc olurlsn.!:!.
al de 1nvestimentL.S e nc.s orçamentos da Unlào,
XIIl- e"{ercel o t.omandu zuprp.rnLt dclS fúrças tl.tmadas;

EStADO

'

_ Os Ministros de Estadu,iiuxiliares I
00 Presidente aa Repüolica,serào es
colhidos dentre brasileiros, maiore;
de vinte e um anos e nu exerc1ciu
dos direitus Dul1t1cos ;

A
Art.

16/_

1-

1 õY

I

Comoete ao Ministro d~ Est"'do ,
aletJl das atriouições Que a Cons
titu!ção e. õ.S lp.ls p.stabelp.cer~

- e,':~rcer a orip.ntação , coordenaçãu e superv1sdo
sos órg1ios ~ entidades da adm1nistração fp.deral
na áred de sua comp~tencia, e refl'!rentldF os a_
tos e decretos assinacJus pele. Pr~siaent'" ;

I

de Congrl;:sso

c10nal ,
_ declarélr guerra , del!uls dp. au ..orizddo

151
/

1 "33

VII1- m.mter rr:!ações C!Jnl os Estajc.s estrang~irus,
IX _. celebrar tratados. convençr:. ...:: P. atos 1ntp.rna_
ciona1s, firmar acurdos, "!mOlp.stl'llOS '" ubrig~

EMENDA MODIFlCATlVA 00 TEXTO DO ANTEPROJETO DO RELATOR,PARA
ADEQUAÇAO , CAPlTULO 11 , DO "EXECUTIVO" I SEÇAO 1 , 00 PRE~Io!:.N
TE DA REPlJBUCA , •
-

'IArt

- nomear e exonerar os H1nJ.stlc..s oe (stcao

DE

'1/

d~r.:

- expedir lnstruçõ~s para p.xecuçãt. dclS le1s,dp.t"r~
tos I'! regulamentCr~ i
lI! - apresentar ao Presidentl? da RepÚllliC'd relatóriu

11

IV

anual dos serviços rea1izad~st no Ministér'io, -:
- praticar os atos pertinentes as atribuições flue
lhe forem c.utorgadds ou delegdoas JJ~lu Presidp.n
te da Reoúol!ca ;
-

PARAl>RAfO l,)NICO , Os Ministros de Estado sprão e::one_
rados pl'!lo Drt:!sidente aa Reoública,
se o Congles5u NaciLJnal, 13elc. voto
de dois terçus dtls integrantes da
Cãmara dos Dp.t>utados p du Sp.nado F"~
deral, apurado em spssª" secreta,e!!.
tender Que os mp'smus não cIevem cuntinuar a exercer aQu~le cargo •

1

200

• Assembléia Nacional Conslituinlf"
Art. ;"6é'- O decreto do Estado de S~tio i!!.
dicara sua duração,as normas n~
cessér as a suo: execuçêc e
as
garantias constitucionais cujo
exerc Ie Ic ficará susuensc , após
sua ouc t rcaçêo , o Presidente ela
República ces Ionaré o executor
das medidas e!:i.p,;cí ficas e as a-

2' 3 'J'

DA DEfESA DO ESTf.DO

Art. 16'" _ o Prpsld"-nt .. aa

1,":..·.. .':1:.::<-

ll~

de r a dcc ro t ar o e s t '];:10 t": O:=.

fp.sa,Qu;:,'c-: for

nr e s e r ve r

,0\..0

r es t.ace i ece ri ee

minados
cu a oaz
grave p
de i.ns t i
dos "uor

f''':;~:::;=l:

'
cr c-a o.... .,·ü'.
d"'~P.::

l ...ce a s

~:illl
DAS fORÇAS ARMADAS

í

,)

rees atrr anq Lda s ;

Art ~ As rorç.ls Armadas constituidas pela Ma rinha. LIdo Exp.rci'to e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais neraanente s e
reçuãar es , organIzadas C.Jm case na hi~ rarnuí.a e na disciplina, soe a autoridade suprma do Pr e sãden te dd necúru ce •

A cecr e taçêc do Estdao de Sítiu
cefo Pr es Icente dd necctu í.ca ,no
intervalo das ses sões l"gislat.!.
vas, ccecrece rã as normas desta

PARAGRAQ UNICO lei Complementar, de Irucfat Iva do
Presidente da reoúolica~ estabelecera as normas gP.rais a/;:t'~m adoLad a s na o:ganiz~~u, nu nrenaru e
no emprego das Forças Armadas •

í

,

e r e s t r ..tos, ::: ~=d·õ1
::'OC .. 2 ... erv-açeue s cor
lnlnpnl<:: ins tec ... ldi!
tuc i one I Q'J ollnç}l cal.2rnidades oa tur e i s

)6tj/-

Art

:2 '5 7

seção •

de grandes nrcocrçõc s •

Ary~n

§ 1Q _ O dec ret c Que Lns t r t ur r o estado dp D~
resa de t e r eu na r a U lPlllDIJ d'" sua ocr e ç50,esp pciflcara as ervas a sprema::'ra~
gidas e Inc i ca r a as e-en ces ccerct t r VáS a v!gordr,dpnllp. 35 cn sc r munecas '
no § 39 do ore seot e artigo.

!f 29 - O t.emoo dp. cui açec 00 g s t ado d'" uereae

4rt.

não ser a suue r Lcr a 1rJnta dins.Df..d"'n-

~

/l

"<Yr

PARAGRAro UNICO - N.s hí oct eses du caout
deste artigo, o Presidente do Senado rederal, de imediato e p.xtraardinari'lIi1ente,co!!,
vocara o Congresso Nacional ue r a se rpunir
dentro de cinco dfes , afim de eurect ar
u
ato do Presidente oa República, nermenecendc o Congresso Nacional em runc i ona.,
menta a t é o terminu das med.íoes ccerca tivas •

p~

Z- (O

do ser oror rcçecc l.,.m<l vez , P 001 19ual ue
ríodo, se ne r s i s t r r em as razões quP JUS:
tir~cam
a oec re t.eçãc ,

v

PARA(,RAFO ON!CO
ceoe au Presidente da República
a direção da po11 tica da guerra e a escolha
dos
ccmencan I".es-Chefe"

O:cretado o Estdau de Sitio,
com fundamente no Ltem i, du
artigo 167,so uccerêc tomar
contra as pessoas as sequ rn.,
tes medidas :

PARAGRAfO ONICD • üaoe ao Presidente da República'
a direção da uc.l Lt Ica da que r ra P. a escolha
dos
Comandantes-Chefes •

- oorigação de uermanênc a em lucalidaoe deter
minada i
í

§ ;3Q -. o Estado de Def s a eutcr a ae , nos te mcs '
• P. r Iou tes de lei, a r es t r çêc ac u.í r e r tu
de reunião I; eas cc ae çaê
ao Slg.!!Lo
de
corrpSIJ(.mdBnl..l.~ . de coeuru csçãc te.l.pyr!
í

rf ce • e , na hlPotp.sps~de c.a1<;ni::lad~ PQ
b Li ce , a ocuuaçac P. uso t emocr e i i c
de

bens e

SP.IV1ÇUS

outn rccs e ur.í vaocs , rp...§.

punuendo a umac ue r os dõnos B custus

d~

correntes

5

na vlQp.ncia do Estado dp. Opfpsa,a pri::.ão
por crime contra ú 1:.stCldo,tl ptBrmln;;,da D!
lo p'yp.cutor dá mBdlda, sera comunlcada .!.
mediatamentp ao JU1? col"petpnte. A comunicação Sera acompanhada (re declaração,
pela autt..t1dade, do estadfJ flSlCC e mental do dptido no momento d':! sua <:!tljâç'ào.
A PIls50 de QualQupr
pess(ra nã! Dad"rá ser superior a de? di<ts,salv~. QU.lndo
autori7ad u pelo JUdlCl:JI1lo E vPdadd a in
comunicabilidaílet.lo DI__13sú
5Q _ Decretadu o Estdao d p Defps:l; ou <l sua

4Q -

'-7

/J
~

d,:nLrc de
dias contados do rec,;:b .. rl~nt- du
I

§ ;'; _ ReJeh.aoo pele Longr"sso Naciunal,c"~
sa imedlatan'?nte o Estdao de Desefa ,
sem pr'?julzo da valu;ad p CIOS atos 11citos praticados duranl" sua

do a eceneecs de cr rces cor,luns ,
III - res tr Ições objetivas a inviolabilidade
de
ccr resccncêocra, ao sigllo de s ccevrucações ,
à ares taçüc d~ lnformações e a liberdade de
ãnnrensa , radiodifusão e televisão, na forma
da lP.1 ;
IV - suspensão da garantia de liberdade de reu _
niào ;
V - bUS5P e apre"nsào em dumicJi~u ;
VI _ intervenção nas Empresas de Serviços Públicos :
VII - requisição de bens ;

Mesas •

y-f _ O Estado dp.- Sítio nos casos do
art. 167,
I , não PQdera ser decr"l/- 111 tado por mais de trintà ·dias, nem pror Art.
/

te

Art.

~

c..
;z. y......
.......,

DO ESTAtJO DE SITIO

Art.

_ As imunldcl.~s dos membro~ do Con gresso National swsistirão durante o E,!
tado de 5itio~ todavia, poderão ser suspensas ml;ldiante o voto de doIs terços dos
resp~ctivos

membrns

~~mara

du!; Deput!

dos ou do Senado tp.deral, as do Depulado
ou Senador CUJos atos, fora do recinto '
do Congresso, sejam manifestat.'lent~ ~nco!!!.
Dativeis com a e...e cução 00 Estado de Sítio, apos sua aprovoçaõ •
Art-y1' - Expirado o Estado de Sítio. ep.ssarlio

lJS

!'f5: :~~~d:~::t~:io:e~l~:~~~~z:o::~i~::pon~:;
seus executores • "t

§ ~"'_ Durant'? a vig~nc1a ...90} estado de Dp.fe~

sa a Constituição não podera ser alte!."ada

Art.""t8f)-.-

'2.'19

it~m

rogado
vez Que oor pruzo suuericr.Nos
casos d ítem II do mesmo artlgo, poderá
ser dec p.tado por todo o tempo em
Que
pp.rdurá' a gup.rra ou agressdc armada es trangP.:1ra ;

PARAGRAFO IJNICO
As medidõs apllcacias ~a vJgência
00 Estado de Sítio serão, logo Que o mesma termine,
relatadas pelo Presidente eia República, ~m mensagem
ao Congresso Nacional, com espec! ficação e Justi fieação das orovidênclas adotadas, indicando nominalmp.nte nominalmente os atingidos P. as r~striçÕp.s a plicadas •

ma da Ie
atribuir servtco aI ternet Ivc aos Que, em t emuc
de
paz, aoõs ef Is taccs , a1 p ga r " m i,!!!
nerat Ivc de ecnscf ênc Ia ua ra "x!
mirem-se de atividade de caratl;!r
essencialmente militar •
§ 2Q·- As mulheres e os '?cll:siásticos ,
ficam isentos do serviçu MUHar
Obrigatório em ernpo de ua;:, sujeitos, por~m. <l uutrcs encai'gos
Que a lei lhes atriouir
As patentes, com as orerrogativas. direitos e deveres a ele lnp.r~ntes,são <i~
seguradas, em toda a l>lenit.ude,acs of!
eiais da ativa, da reserva ou reforma:
OlJ~ ua:. forças Mrmadas, po11cias M\llt~
res P. Corpos de 6onuefrós, dos Estacas,
dos Territórios e do Distrito Federal •
í

Art.,Jrl"-:

"'lg~rc:l.a.

§ 80 _ findo o Estado de Def ~sa,o Pt~sldente
da Repúolica or'?stará ao Congrpsso N!
cional, informaçõ~s d~tülhao~.s das me_
didas tomadas durant,: a sua vig~ncia,
indlC<lnOtl nomlnalment" os atll'lgldos p.
&s rr:strJçõ'?s aplicddtts

§ lo - lI.s Furçàs Armadas eceoe teçna fo!'

PARAGRAFO t)NICO • W~·O se inclui nas restrições do inteM III deste artigo P. d..!.
fusão de pronunciamento de ?arlarnent.lres
efetuados em suas respectívas Casas lp. gislativas, desde Que l!b~rados !lar suas

dpz
t~ ...t o·

do ato, devendo lJerman~cer -n f'JOC10~
namento enlluant(r vigora::' Lo Estadu di?
Oefesa •

Art -;l-T-B-::'"""O Serviço Militar e obr,gatório nos te!,
mos da lei •

- ce teocêc oorigatúria em edifício não destina

-

Dro.rrogaç~lJ , o Pres_CJ;:nte da =te~utl.!.
ca , dentro de v:l.ntl; e Quatro hOlas ,
com a resPectlva justlf...c ação , subm,2
terá c; ato ao Cor-yressú '~e.d~nal Que
oecldlra pcr l'1alul ...a aCSLoILta

§ 69 _ O ConyressLo liaelona!

II

- As fOI:ças Armadas destinam-se à defesa
da Patria e a garantia dos poderes con.§.
titucionais, da lei e da ordem

Art.

~

,;z~Õ

,

Não caberá ~ - ~ em le1oç~IJ
punições disciplinares militares.
Os militares, enQuantu

~m

efetivo serv!

~:~ ~:~i~~:::ã~ e~tar filia~os

a Parti-

JUSTIFICATIVA
A exper!ijncia parlamentõrista foi tp.ntada ""m 1961 t com
acenl".uada tendência para o sistema de assemblp.la e residiu, Dorven
tura, nesse ponto a razão principal de sue m&logro. NUm pais
co;';
larga traoição de govp.rno pelo Chp.fe de Estdao, un saltu brusco na
(jnipot~ncia para a importância
presidencial não podia deixar
dp.
srr mal esucedido • A prudência mandava p.nsalar um regime dr; transIção , garantindo e estabilidade e a autoridade 00 Gabinete e dei
xando ao Presidente da Reoublica ooderp.s suficientes para exerce;
uma ação moderadora •
Dectorrido POuco tempo de uma expel;'1enc!a decepcionante
foi sllbmetida a ~ de -::l::;itordúu a consulta sobre a manutençao do siste,a parlamentar ou a regresso aI) prési.:lencialismo
E em 6 de janiero de 1963 o eleitorado , por esmagadora mãioria ,
oronunciou-se a favor do sistema presidencial •
essa manifestação 00 elp.itorado p..,dp. int~rDrl;ltê:.r-sp. '
como significativa de Que o presidencialismo;: considp.rado
pelo
povo braslle!ru, como definitivamente inCOrlJCrado na Constituiçau
PulItica •
A Emenda tlroposta, defp.nde como lo': viu, a comoatibil1
t.lad~ do prp.sidencialisnlO com certtas praticas do parlamentarismo:
E come a tend~ncia dominante, nessã Const~tuiflte, e no s~ntido de
limit.ar os poderes do presidente da RepúlJlica 00.1, pr:;:lo menos, con
diriannr o ex~rcíciJ1dos seos poderes, a Emenda satisfaz a ambas-;as partp.s •
/ /

u,i- O Prl',!si~p.ntP.

oa Rr:PlJolica t.lOc~rá
o Estaao de Sitio,
.§.Q.
~ do Congresso Nacitlnal
nos casos de :
d~crHar

:' ';.J
I

_ comoção gravp de: reorecussão naciúnal'

ou f&tos Que comorovp.m a inp.ficacla da
medida tomIda de Estac.c de Up.fesa

Ar~

2..-Yi-

11 _ declaraçãu de estado de guprra ou rpsposta .l agressão armada ~strangeir<l .

PARAGRAO muco
Decretado o Estado de si tio, o Prp.sid,:ntp. da Rp.públlca, p.m mpnsagem
especial, r"latara ao Congresso Nacional os
motivos decorre!ltes • e este deliber .. , Dor
nllli~ja absolút.a , sobre o decr~to para re~tJ)I-lo ou mante_lo, llod~nd[.,..-t"qmLpf;'l,nas mp~
mas condições, aOl eciar as prov ldp.ncias do
Guverno que lh~ chegarem ao conh"cimento e
quando necp.ssãriu, tlutorizar <l L1rorrogaç~o
da medida •

r

DA SEc.uRANÇA NACIONAL
O Conselho de Segurança Nãcional e
g50 destinado) â asse~~oria direta

o ó!,
du

Presidente da Repúol!ca,nos assuntos
lacJ.unadus com a Sl;lgurança Naclonal

r

Art. ..J.~ O Consp.lhu de SBgurc:nça Nac3.onal P. crp. sidido op.la Presidenc!a da República
dintegrado Dur todt-s os Mimstros de Est!

') Y-

do

PARAGRAfO UNICO • A Lei regulara a Sllél organização,
competência e funcionamento e poderá admitn outros
lllembrosna tos ou eventua is •

EMENDk IJOOlnCATIVA
,1
13;]
DIsPOSITIVOS EIJ.Ef.OAOOS' Artigo ;B5'; Inr-iso 111 e § 12 do Artigo 431; "Ct..c...rr"
do Artigo ~ "CAPUT" do Artigo
"CAPUT" do Artigo ;J.Jrt(fI,S

1JZj.

Dé~se

rjr

aos dispositivos adiante menr-ionados a seguinte redação:

Artigo.A36' - A fisr-allzação r-ontábi1, flnanr-eira, orçamentaria, o
peradonal e PiJtrlllOOlal' da União será exerrida pelo Congresso Na

dona1, mediante r-ontrole ~iCterno, e pelos sistemas de r-ontrole i
terno de r-ada Poder, QUantoaos aspedos de efir-ãna, efidént'ia ,
eronankidade, legalidade e legitimidade, na forma da lei

J

/ jl Artlgo""'-: .... ..

.

..

.

. . . ..

..

.

.....

IH - a realização de fisralização, investigações, inspeções e au
ditaria rontábll, orçamentária, finant'elt8, operariona1 e patri'l'lO
nial dos órgãos e entidades da ad:ninislração direla Ou indireta
Legislativo, El(f'r-"tfvo e Juálddrio, inr-lusive autarquIas, e-.;!!"e
sas públil"as, sOC'iedadesde el"onpl'11a mista e fundações públir-as,
,
'"
,
,

di

.

.. ..

.

AssembWa Nacional ConsUtyinte

§ 12

-

O Tribunal de Contas prestará a tênara dos Deputados. ec

s~

militares, são, hoje, uma verdadeira. ti POLICIA DE SEGURANCA pllBLI..
prote.
CA li, com um leque de atividades abrangentes destinadas ã
ção, assistência e seeoerc ao cidadão e ã conunidade, na preserva.
cão e manutencão da ordem pública. Já as polícias civis, eenae d;
nominadas Polícias Judiciárias estariam destinadas às s.tividades ;específicas de apura,ão de ilícitos e investigação criminal,
~
aux!ho rio .Poder Judiciiírio e ao Ministério Punlico.
Por cuerc lado, ao se denominn de "Vigilâncias
Munid
pais" as atuais Guardas Municipa1.s, busca-se destinar
aoué] ai

SOlkitl

nado federal e as suas romissões as informações que ferem
das sobre a f1sr-.al1zação rontábll, finarn-.eira:, orçamentária e ue
trimonial, e sobre os resultados das auditorias, inspeções e der-I
sões, além de rompare!"e!, por seus merrbros, a qualquer das Casas.
mediante r-onvo-eçêc

0.0......

.,

..

.

.

,;" Artigo l3F- O Tribunal de Contas, de crfr-Io ou por determInação
qualquer das Casas do Congresso Nal"lonal, de suas romis~ões ou po
solit'ltac;ão do Ministério Públka ou das auc:litorlas r.ontábeis, fi
a ilegalidade de qcatouer despesa, ou eto suseer-Ivej de gerar despesa ou variação patrimonial deverá:

t:

Artigo.J.41í'- 05 Hinistros do Tribunal de Contas da União serão no
meados pelo Presidente do Congresso Nal"ional. dentre brasilE'iro-;
maiores de trinta e rinc-o anos, de idoneidade moral. de reputação
ilibada e notórios t"ornerirr.ento:,. rontábeis. jur!dlros. ercnbmr-os,
financ-eiros ou de eenírustrecão púbhra, obederidas as seguintf's
rondições.

A investidura dos vigilantes municipal!
foi e será de natureza admini~trlltivo..ciYU.

T....ulrn"OClC

fi

..llSTIFlCAÇAO
A exeesstve rOl"lC'"entraçáo da propriedade fundiária ronstitui i"lquestionavelmente forte r-ausa dos agudos problemas seriais que afligem
nosso
País, Sem perspeetfva de vida no aeu habitat natural. o homem do rampa é forçadO
a prceurar novas forma::. de sobrevivêl'lC'ia na periferia dos grandes r-entres urba-cs,
formando o que se ecnveo-Icrcc rhamar de "grande exérr-I to de reserva" A dema"lda
por serrccs públlf".os rOOlO água, esgoto. energia elétrfr-a, saúde. resulta por redu
zir a qualidade de vida dos habitantes já ali instalados, em tece de rigidez. ri;
oferta, que de-erre da insufiriêrria de investimentos dessa natureza
O objetivo da emenda é pI;:OC"urar t de alglJ'Jla forma, atenuar esse
quadro, que se nos afigura desolador, E Isso se pro-essarre utilizando o Ilt4JOsto
Territorial Rural ramo desestinrlador da formação de latifúndios bem rornoda-anu
tenção de propriedades lnprodutlvas, A medida, de lJIl lado, tende a fariUtar o a:
eessc à terra pelos que dela eeressrtee para garantir o seu sustento e lle sua ra"!IUa; por: outro, tende gerar nCJnero rada vez maior de~ emreqos , na medida emque
seu proprietário é forçado a dar una fl.nção sodal à sua propriedade
Pretendemos r-OOllatlbUizar a inl"idênda do ITR rom as disposi ções do artigoJiS'; que reronheC'e a flSlÇão social da terra
311" Esse dispositivo não pode l"Oexistir rem a edsténC"'ia de latifÚ!!.
díee, - que limitam o ar-esse do hc:xnem a terra -, e de propriedades ilrprodutivas _
que lnpedem o ecrento da riqueza narional - t rerebenclo o mesmo tratamento tribut!
rIo que as outras procrfecaces rerecen,

seapre

OO'UTAOO fELIO ROSAS

Tnltl/Jun"IC~io

I

P.detlIais, e emissão involuntária do Relator terminaria por levar
rontabilista a una situação de "C"'apitis dlàminutio". não pretendida. pois sempre se
reeoeber-eu, nesse eerco, o lndispensável trabalho té-ntr-c do profissional em ("OI1tabilidade

Coo:cete à Comissão de sistematização. remo bem frizou o ilustre Re
lator na apresentação do Anteprojeto, suprir as omissões ronstatadas nos trabalhos'
das Comissões Tematlras
Nossaproposta tem, pois~ esse objetivo. r-orrigir U'll lápso de red;!
ção para dar aos dispos1Üvos B adeCluaçãorequerida por matéria de tal irrportánr-ia
<

Bem SlF'RESSIVA
OISPOSITIVO E>EIlJAOO: ARTIGO

à7.. ~ 9

St.prlma·se o § 1" do artigo
seu parágrafo Ú'liro:

•.1 53
r"
passando o atual § 2Q a ser

A norma que se pretende suprimir innigiria pena drástiC"'a aos
servidores tenoorérfos que, ademais. são isentos de qualquer culpa na pernanêoria prolongada dentro da Administração Púbh.ra. A norma será absolutamente inárua se a Actninistração observar, rbno é de seu dever t a legislação ordinária que
1rrgede que a serviço terrporário, p~las suas próprias rarar-ter.ístiras. se etern!
::e. H50 pode C tc"to 'C"'lstit.;.-ional .ütisagrar dispusitlvü para" fIm rle .1t::i"l)l~~
rer expressamente falhas da Administração Públ.1ra,

EJ'IIEI'IDA lPOl900-i.

l:J
t!J

OEPUTADO ""LlO ROSAS

ro.1ISSAD DE SI5TEMA~;~~;;;,...dO"~..C. . . . .1o
nno/JUlro'oc.;lo

AI( E a Denominação da

DISPOSITIVO El-ENDADO: ARTIGO
"/VIII 00 Título IV)

DEPUTADO I"ELIO ROSAS

COMISSJlO DE SISTEMATlZAÇAO

'2:'1'1
1> Dê-se ao lnriso

VI do artigo

ArtigO~

..

gos iguais 0lJ assemelhados dos servidores dos Pocreres Legislativo. Exerutivo e Ju.
• diriário, ressalvadas as vantagens de l"aráter individlJal e I{s relativas à natureza
ou ao lOC"al de trabalho;

b) do "Caput" do artigo)Sa,palavra

'1

Z~(

,

A vedação C"'onstantedo a~tig0.JOl(ÔO Anteprojeto é origin~~a do
46 do Anteprojeto da C~issao V, Não diz respeitO t port~~

mas orçamentarias, ("OITO ronstou, mas as regras atinentes aos.-Serv!6õres PúblirosCS
vls, (Seção II do Capítulo VIII - Da Administração PúbllC"'a do T1tulo IV _ Da Drga:-,
nização do Estado), espeC"'if1l"amente ao lnr-iso VI do artigo':: Assim def"idiu a C0mIssão V,
~"
O objetivo rlaro do dispositivo aprovado era o de impedir que,
para estabelerer a refllLrleraçãode lJIl rargo públlC"'o. o legislador ordlnário vint'U _
lasse ou equiparasse esse venrimento ao de qualquer outro rargo 19ual ou assemelha
do, do Poder I-egislal:ivo, Exel"utlvo ou JudlC"'iár!o.
-:
Inr-luída, todavia, a vedação em outro C"'apítulo, Selll alranre foll
I
totalmente desvirtuado, em prejuízo tia norma fprovada nas fases anterlores,
,
Inpãe-se, pois, sua supressão para adequar a matéria à deC"'isão d~
Comissão TemátlC"'a, que deve ser respeitada.
2-'1 ('
Como ronsequênria, deve o ronteúdo do artigo ~supr1mido. ser
a~r~gadO à redação do indso VI do artigo~conforme nossa proposta.

I

Não pode a Constituição F"ederal estabelerer que as PolíC"'ias Civis sejam dirigidas por Delegados de Pol!f"ia de rarreIra j porque na hipótese de
uma greve de Delegados de Políria ororreria a paralização de todo o sistema poIl- I
l".1al, não só a PoHl"1a Civil, una vez que as ororrênc-ias vão terminar na Delega - I
ria de Po!!r-!a. e illlObili:zando os Governadores dos Estados, que não poderian substituir os Delegados de PolIda por outros f~~ário~.,
O parágrafo úniC"'o do arUgo~igura lSlIa inteferénC"'ia ind~
vIda da União no Estado membro. tratando de matéria que refoge a n<ltureza ronstl-

EJ'IIEI'IDA lPOl901-0

!:l
l:J

tUC"ional,
O que é Lei EspeC"'ial? Qual a resposta? E Lei COOIplementar?
Le! OrgâniC"'a? E Lei Ordin~ria?
SS" A partir de ta1s interrogações perC"'ebe-se que o Parágrafo Uniro
do arUgoJ6e--deve ser SuPrimido "in limine", sob pena de ronfigurar grave herés..!.
a JurídiC"'a e ofensa 'lo prlnC'Ípio federativo,

8'7-

AcresC"'ente-se ao arUgo. ~ o loc'iso III C"'em a seguinte redaç30:

_ _- 1 - _ "..""..,,"..,.,_---------~

=I:~F:~:~

Caput do art,.:m:r

A relevânt"'ia da função do ensino. em U'll país de !ndire altíssi- I

2- 5"S-

mo de analfabetismo t exige o roor-urso de todos aqueles que tenham disponibilidade r

7_:>5"

Dê-se ao raput do art•...266"'"a seguinte redação:
Polírias Civis são instituições permanentes t orga
nizadas p;r lei t dirigidas po~ Delegados de Políl".1a de Carreira:
destinadas. ressalvando a C'ompeténria da União. a pror-ed...r à apu
ração de 1líritos penais, à repres::.ão l"riminal EM AUXILIO a fun.
ção jurisd1l"1onal na apllração do Direito Penal COIIlU71, exerrendo
os poderes de Poliria Jucliricíria, nos !imites de suas l"1rruns('ri
ções. sob a autoridade dos Govêrnadores dos Estados, dos Territ&
rios e do Distrito F'ederal,"

DiENDA SUBSTITUTIVA

2~.;L S2-

?

~A Seguranca

.. Art.
I
_ •••

para" esse mister, desde que não haja preJu!;o para o exerrkio do outro ('argo
bliro exerl"ido,

U
UI
IV
V

- Forças Policiais;
- Polícias Judiciârias;
- Vigilâncias Munic.lpais.
JUST.tFICAC~O

A dicotomla CIVIL X MILITAR, que tento vem contrl
buindo para que não haja um entendimento ideal entre AS
PO!~!:!.~;
civil e militar em algu...s Unidades da Fedc:ra,ão, deve nessa opor..
tunidade zer debelada. Como Forcas Policiais, as atuais
polrei.s

A eKpressão l'repressão f"rimlnal" tem un sentido amplo e abrange,!!
te, Cidadão algU'lldeve se O1litir ante o ;;1to ('fJ.lllinoso, Como obrigação inde('llnável
as PolÍl"ias Militares realizam a repressão C"'riminal enquanto exerrem o polidamento ostensivo e as PolÍC"'ias Civis o fazem nas apurações aos ilíritos penais, na in- :
vestigação e em todas as funções de Políria Judiriária,
A existénria dessa expressão no dispositivo que trata das Polír.!
as Civis sem v~nr-ulação f"em as funções que lhes são inerentes. o que não ororre no
dispositivo que trata das PolíC"'ias Hllitares, iria resultar em dúvidas de interpre
taçãd gerando rooflitos de rompeténl"ia.
Esta emenda visa rorrpatibilizar as .disposições do § 1" do art.
~ que dá rompetênC'1a exr-).usiva para as Polirias MJ.lltares realizarem c polirlamento ostensivo - que não pode existir :;ema repressão rriminal - e a redação atual do artigo'2-~ que deixa margem a que se interprete rorno exrlusIva da'Pol!da C! I
vil a repressão rriminal, sLbstitulndo a expressão "E AU.IXIAR" por "EM AUXILIO".

'1-9/-

pj..1

ÉMENDA lPOl902·8

l:J

ConstJ.tu1nte OSVALDO SOBRINHO
,~I ••• lo/cow,.slo'IUI~oll"da

COMI.SSÃO DE S1.STEID.T1.ZAÇÃO

""'U~"~
Dê-se ao § li!: do art .. ~....Ji~ Anteprojeto da ConatJ.tui-

ção a seguinte

PuDlica •••

.

CQMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
~-_---

_

__/Z5Z.

à,\_'3:T

111 - a de U'll cargo de professor remo outro qualquer da admlnl!,
tração direta.

ccmssAO DE SISTEl'ATlZAÇAO

Seja dado ao art. )b7 a seguinte redação:

'3'1-

E>EI<lA >OOIFICATIVA

OISPOSITIVO E>ENllAOO: Artigo'\"

Artigo

llEl'UIJIOO IE.IO ROSAS

Art.

Aplicam-se, ainda. aos servidores públicos
às seguintes normas especificas:

Os servidores PÚblicos devem ser tratados como em gênero, só cabendo tratamento diferenciado em parte ~andp ? espécie servido_
res públicos militares, una vez que os militares também são. e~uadrados
no gênero servidores públicos,

.z.SS'

DIsposiT~VÕ EMENDADO:

~6

JU5TIF"ICACAO

"Art,....2~As

'r.r---------_TUto'.UUlfOClCio.

"CIVIS".

:fi-

Artigo

JUSTIFICAÇltD

b) a vlnr,ulação ou equlparação a qualquer outro (".ar9Ó. para
efeito de remuneração do servidor públll"o.

2'! do arti~o

IV a palavra "CIVIS" 3r;

:> ::>.....

a) a expressão "dirigidos poI' Delegados de Polída de Carreira"
do "raput" do artigo Z6D;:.., Z. s-S
b) o parágrafo úniC"'o do arUgo~, Z S S'"

a) qualquer di ferença de renuneração entre rargos e etfIPre -

§

2

5uprimalll-se do Anteprojeto:

, ..\.", ••• " •• , •• ,

Suprima-se o artigo~ 'Z 9
JUSTlFICAÇJlO

a) da denominação da Seção II do Capítulo VIII Do titulo

~

I

'.lI';
a,a seguinte redação:.

~

EHEOOA SLPRESSIVA
DISPOSITIVO EMEND,llOO: Artigo

VI - é vedada:

2)

Seção 11 Do Capítulo

Suprima-se do Anteprojeto:

EMEMJA t-ÔOIFlCATlVA
86
DISPOSITIVO EMENDADO: Hodifiração do Artlg0'a\rom a 1"000sequente supressão I
do artigo ~

-.,

SG

9-laOA SlPRES5tVA

DEF'UTAOO HELIO ROSAS

reca-

.:>")2-

-"Art •.2Tf"".
S 211 - O irrposto de CjUe trata o item I não inC"'idirá sobre ~
nas glebas rurais, nas termos definidos em lei estadual Nos;';
50S de lnr-ldênc'ia as alíquotas serão rrxecae de forma a desestl
rolar a formação de lati fÚ1dios e a manutenção de proPrieda:f;;
ltrQroclutivas,..

C().iISSAO DE SIST~~;;~'UiO/'UICO.I"~

Ao tratar da tonade de ecntes , na Seção IX do Capítulo I do Título V do Anteprojeto de Constituil;ão, o Relator il'lC'idiu em Iépac ao OO'Iit1r as exares
tl
sêes tlrontábil e "rontabeis" nos dispositivos emendados
A auditoria é teme r-erer-terfsttrerente vinl"ulado à rontabiliaade
e o Tribunal de Contas dela se se-erre orectpuaeente para fins de tomada de r-ornas
A flsr-alização e a auditoria rontábll não podem, pois, apartar-se
da rtnanr-e!ra. orçamentária, operarional e patIlmonial inseridas no texto dos art l-,
gos rererrocs

---,

1o•

O § 211 do Art. ~do anteprojeto, passa a ter a seguInte

ção:

'EJ'IIEI'IDA lP01896-0·

(!J

lJEPUTJIOO IElJO ROSAS
a:J.lISSAO DE SISTEMA;I~~;·.b,""cu,,,lo

EteIJA HJ)IF'ICATIVA
,;2:,2
DISPOSITIVO EJe.DAOO: Art, ~ § 2"

O conceito de vigilância ê mais adequado par. as
Corporacões Municipais uma vez que os bens comuna1s neJ:essitam de
proteção adequada, liberando as Polidas Militues, ou Forças Poli
ciais para • preservação da ordem publica.
COlll efeito as Escolas, Parques. Jardins,
Ce.ítê
rios e Edifícios Muni~ipais merecem • proteçio das vigilânlbs .-;;
,.lcipals, atribuições que efetivamente exigem recursos humanos e;;
efetivo considerâvel.

Artigo,....t<tO' - A Comissão Mista Permanente do Congresso Nar-ional ,
por proposta de qualquer'r-oogresslsta, poderá solkitar ao Tribunal 1:1e Contas da \.k)iãc a realização De auditoria espedfir-B. en
eetérfa de fls('al1zação r-entahí.I , rrnanr-efre, crçeeenterra, opera
rional e patrimonial,
-

r

EMENDA lP01899-4
~

Corporações ã competência da vlgilânci. áo patrimônio
l\l.unic:ipal.
Adelllais o eeeae 'lGuarda ra configura um. definição tipicamente .i11
tar.
-

nanreiras, orçamentárias, coerar-Icoaís e patrimoniais, verifirada

_ 201

~edação:

IlArt.

3::ra

~

'}7S
,

§ 1; Compete preferenc::La1mente

.

à União org,ã

nizal:' e oferecer o ensino superior. o ensino técnJ.co in.
dustl:'ial e agrotécnJ.co de nível médio."
J' u S '1' I P I C A ç' X. O

..
A nossa emenda tem como'~objetivo dar J'Iova re6at;ão ao §
li!: do art, ~ anteprojeto da ConstJ.tuição que diz:
"competo
preferenCl.al~~le à União organizar e oferecer o enS1.no super:t.or".
I

Pretendemos acrescentar no referidQ parágrafo o
técnico industr:t.al e egrotécnico de nível méd::Lo, vez que. a

falta

• Assembléia Nacional Constituinte

.202

JUSTIFICAÇ1i,O

desses prOf1SS1.0na:Ls const.a tui um dos pontos de estrangulamento na
pol!tJ.ca de pessoal qe qualquer empreendamen'tic , Ass:l.ll1. o ensino

~

téCIU..c o tem uma função importante na formação de elementos que

JUSTIFICA~IVA

As peCU1:l.8rJ.dades das atividades âes envcüvades por cada Força Ar- •

es

eeee , anô rcem a ccnvemênct e de ser reent aõc um Sistema de
Saúde própr:l.O em cada Força Slngular, adaptado ao atendimento de um grande cont anqent e de ueué r a ea , com a rap:Ldez e as eSpeC1.flCaçÕes
ca'I"acte'I"ístlcas das e eavteeaes próprias.
-reae serviços, parte integrante dos sistemas de log{stlca de pes-

vem sustentar o nosso desenvol.vimento.
Não podemos compreender como a unaêc irá planejar g1-obalmentc a nossa educação, sem ter os meacs para determ;l,.nar a fo.!:

mação de céenaccs que serão requl.sl.tados pelos pecaet.ce que elebg

eaxem,

C1L"Vléla ITCrcê do ercvcõo eentaôc eeocacacoct quo ansrura 5U"} fOt'lrlll<lçiio

Força slngular tem que de.senvolver o seu serviço de Saúde pr aoz a ze ndo
os mpoe de atendimento adequado às suas neceeeaaaeee espec:1f1cas.

EMENDA lPOl903·6
constitU1nte OSVhLDO SOBRINHO

à

teção a ser ccncecaca

indústria nacional nascen te ou estratfr.1ca, a

!'im de evitar '1onopólioz e regines cartoriais cat eaece nc trificc ce
in:fluência e pronotores da inconpe1:ência nacional. I. proteção tarirâr-f a , alén de proteger a enpresa naca enar , perrite una r-e Lucr- o.va!ia~ão

de sua
cíflCOS, dos combatentes do me r , de ter'I"a e do a'r face às dlferenças
de emca ence onde exercem suas atl.vidades. A urgênC:L8 da recuperação de
mr La t az e s fer:Ldos em ativJ.dade faz com que os beepa t aa e
das
Forças
SJ.ngulares atribuam elevada prJ.oridade ao seu tratamento. Assl,m, cada

Ao subme t.ez a presente emenda à Assembléia Nacl.onal Con.§.
tJ.tuinte, estamos cer-tos de que ela merecerá a atenção que lhe

I:

A Consti tuição deve .ser- clara na de;:'iniça.o co tipo de pr,2

efieiên~ia e

deaerrpenhc ,

al~n

de apresentar flexibilidade par-a

a correção das distorções, pela sif1ples alteração dos percentull,i& e
alíquotas incidentes sobre os produtos importados ou concorrentes.

EMENDA lPOl909·5

t'

JO" ELIAS MOREIRA

EMENDA lPOl906·1

l!J Constitulnte
=-__--::f

~

...,

fUl11/ntll"~'~iD

Acrescente-se ao art.~egu:L.nte parágrafo ún:Lco:
l'Art.~2::"

tJ

JOS~

~~

LUIZ

er;õ~"~

.U...,D1co.....lo/au.cD..'....

,

ccnc seãc de Sistematização

•••••••..:•••••••••••••••••••••••••

parág~~túnJ.co.

--,

TO

redação:

seguinte

..

I -

à

.

JUSTIFICAÇÃO

é de irrportâncJ.a ind:r..scutivel para que sej am atingidos objetJ.vos de
real Irreexeese da Adm:Lnistração.

desen-

Um grande número dos fundos atualmente existentes Jâ
caverem
aprovação prêvJ.a do Congresso Nacional e têm tido a utilização dos
seus recuescs pautada nas normas de adminJ.stração financeira e de

o ensino cécmcc J.ndustrJ.al e agrotécnico
nas pr1.orJ.dades da eeuceçãe no Bras:L1 e aSS:Lm cont:Lnua,dentro dos
planos nacaone a.s de eeeenvcavamenec , uma vez que almeJa à fOrma-

nas.

RENATO

VIAN~~D.

eenee doflnidas e estão sob controle eretavc de legislação
emanada do Poder Legislativo.

tçj~;7â1J

r-ece desnecessária e intenpestiva, na nedida err que pode restrin[;1-1a

cientl!'ico, que devem ser amplos e sen restrições pr-eví enenee estabel!.
eaeee,

EMENDA lP01910·9

t'

aost

EI'I:UDA SUPRESSIVA

Dê-se ao inciso V do Art.

%a seguinte redação:

Art • .-.ttrSl:-

De aCOrdo com o previsto no artigo 136 o controle da ut:Llização
dos recursos V.l.Jlculados a esses fundos será e:lo:ercido pelo Congresso
Nacional, através de fiscalização finance:l.ra, orçamentária., operaci2

.
V -

os recursos naturais da plataforma

continental~

nal e patrimonJ.al da Un:Lâo r
JUSTIFICAt;1..0
De acordo com a convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar a platafotma continental de um Estado Costeiro compreende
leito e o subsolo da margen contJ.nenta,l _ prolongamento natural do
territõrio do Estado _ até uma distância de, no minimo, 200 milhas
marítimas das linhas de base, a partir das quais ce mede a largura
rlo mar territorial, e , no máximo, de 350 milhas Jl:lar!timas das referidas linhas, quando, observada determinada metodolog;i.a, a
I:ar
getl continental se estende além desta distâncJ.a, o que, yossivel-

tJ

L~;;~~~

HUD/.U"'''"C.C i D

~

nos a supressão do artigo

~e

o seu paráj;rai'o

~nico.

EMENDA lP019U·7

rç;;""-

AUREO MELLO

~-~_----t~IM •• IO/CQM*'llD/.u.cc~' •• l g - - -

~

fi COMI~SÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

z~

1§j~~M
3;;j-

Acrescer..te-se, em continuação, ã redação do § 3!1, do artigo

ll"G':

, esta limitada a 10 (dez) anos intercalados ou 8 (oito) con
secutivos, assegurada ao aposentado a incorporação aos reli
pectivos proventos de 1/30 (um trinta avos) dos vencinlentos

•

e vantagens do cargo em comissão aClL'nulado, por cada
de serviço, não computado na aposentadoria".

ano

-JUSTIFICAÇÃO-

41"- Suorima-se o Artigo

A acumulação de cargos, por aposentados, perroitida nas

~

.;!4:r

A

Cal.!

titu:Lções, é um mecanismo que concJ.lia interesses do servidor e do
Estadq., aquele por continuar et!l ativJ.dade, auferindo novos ingressos,
e este por nanter a seu serviço a experiênCia do antigo serv:Ldor. Já
o afastamento do acumulante ê deveras penoso. Em rendJ.Jnentos é trad!:l
zido com perdas superiores a 40%. Isto após vários anos de
acumu1,!
ção. Há também, no lado sentimental do empregãdor, respeito ao tt'ab~
lho e a.. idade do servidor. O grande preJudicado, porém, ê o
Jovem
funcionár;i.o, que, "'to obstante o ~eu clc.·::ae.o p;:;tancial.:li::: t.J.<:lualho,
é obstaculizado no acesso aos cargos de chefia e direção, visto esti"

JUSTIFICATIVA

desUnação constltucional das Forças ArJr!s-

das,prevJ.st u nú Art ~ desse AntePtojeto,sF::ria desvirtuada no casc da
aplicação do sisPCrsto no Art tt:r9" .f\1.2.
E manifesta a inCOlllpatibilJ.dade do previsto'
no Art 419, COlll a cunvocaçao das Forças Armadas para defp.ndp.r os rp.-

rem ocupadOS, em grande parte, por funcionãrJ.os aposent.ados ou

cursos naturais e o meio ambiente.com o ore visto nu Art 252 A srgu! ção de manifesta necessidade,oor Qualquer p.ntidade.ou movimento ecológico,levaria o Cungresso Nacional a deliuerar sobre a convocação das
Forças Armadas.E,tambem,bastante elastico o conceito de "defp.sa" dos
recursos naturais e do meio amoiente,qup. adnute fases oreventivas,re_
pressivas e restaurativas,a cargo de órgãos especificas de preserva çao de meio ambiente e que Coderia levar as FUl"ças Arnladas a se desv!
arem de sua destinação C-Dnst!tuc~anéll.cam s~rjos reflexus ntl seu preparo e aprestamento profissionais

l:J
BEZ~;~

n(d.'e/cD.n,.ig/l""cQ~lIo1D

do

alcance e está de acordo cor a nelhor técnica le~islativa ::n! st..rerir

41'>'

~

EMENDA lPOl908·7

tJ Com:Lssão

3~'L pariÍrra~o

artigo repete bas1canente o parágraro 211 do e.rti50 3~, que te;:]. n;;lor

tnJ.l!

tares &:ia reserva.
A Emenda pretende corrigir toda a situação. Permitirá a ac,!;!.
liMitando-a, porém, a 10 anos intercalados ou 8
consecut!
vos, o que, na prática, levará o servidor a trabalhar até os 65 anos
de idade. Ao deixar a função que acumula, o aposent.ado incorporárãoos
respectivos proventos 1/30 (um trinta avos) dos vencimentos e vant!!.
gens do cargo acumulado, por cada ano de serviço,. não computado
llIula~ão,

apos~ntadoria.

EMENDA lP01912·5

EMENDA lPOl905·2
RAUIUNDO

, disciplinar o nercado interno. A eispos:l,çiic contida

---.

própria Carta das Nações Unidas.

[= Constituinte

O dispositivo nos parece deslocado no anteprojeto, na .,edida

, en que deveria ser- parte do cap! tulo da OrdelJ. !:eo"1ô.,ica, anele deve-sc

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA AOE..

QUAÇAO Do TEXTO • REFEREfHE AO ART.

3"'

.JUSTIFICAÇÃO

f:027'~'07J

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

A9:nGO 4l1E

Suprima-se do anteprojeto o artiGO Jl5Z e seu par5r,rnt'0 único.

f!J S~NAOOR

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

núnr'lS

que a p1atafortna continental possa ser considerada como.. um bem daqu!,
: 1e Estado, até porque ninguém é proprietãrJ.o de UIl1 bem cuja explor.!
ção ê, em parte, tributada por outrem.
Como o Brasil é signatário da convenção, e que a mesma está em
vias de ser rati;ficada pelo Pafs, e necessário que a nova Constitui_
ção não venha a conter disposições conflitantes corn aquele
Tratado
que, afinal, recebeu rraior acolhida no me1.O internacional do que

t'at:Lficação

EMENDA lP01907.9

do Ria Amazonas, na saliente nordest:Lno e na Sul da País.
Dispõe, ainda, a convenção que o Estado Costeiro exercerá dJ.l:'eitos de soberania sobre a plataforma continental, tão-somente P!.
:ta efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais. Os recursos naturais a que se refere este disposit:LVO são os
recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do mar
e
subsolo, bem como os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aquelas que no periodo de captura estão
imóveis no leito do mar ou no seu subsolo, ou só podem mover-se
em
constante contato flsico com esse leito~subsol0.

Verifica-se, assim, que a soberania que o Estado Costeiro exerce sobre a plataforma continental é especifica e limitada, não sendq.
portanto, correto afirmar _ ã luz da Convenção do Direito do Mar _

que torna desnecessária a

pelo Poder Legislat~vo dos Fundos existentes que Jâ tenham sido apr!'!,
ciados pel.o Congresso Nacional.

mente, ocorre em três pontos de nossa margem continental: na calha

Na fahca entre 200
e 35(l1'.li.}(~ ~ plalafaxma continental,
entretanto, o Estado Costeiro deverá efetuar pagamento ou Contribui
ções em espécie ã tuna entidade internacional denominada Autoridad;
Internacional de Fundos Marinhos - criada pela convenção _ relativos:
ao aproveitamento dos recursos não-vivos.

O

tJMi';'=7!J

39Ç,

DISPOSITIVO ALTERADO:

v:Lgente

faz com
que, mandatori~mente, as receitas e despesas dos fundos tenham prévia aprovação do Legislatlvo.

t:-';~~'

ELIAS MOREIRA

C01iISSÃO DE SlS'i'I: 'ATIZAÇÃO

O imposto pelo contida no item I do artigo em questão

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA J\DEQUll.ç1D DO TEXTO

à polit!

e condicioná-la. A reserva de mercado não deve fil;urar entre os princ!.

ijO:LS os Fundos exa seenuea, que Já foram ao longo do tempo aprecia dos pelo Congresso Nacional, tem suas ncrrras da <::-' :.cação parfc...l a-

p:r;:~;~

atender aos 1,!!

pelos quais se p8\\tará a relação e-ror-e o Brasil e cut r-cs palses nos p!.

1\ exceção sugerida apresenta-se como medada prática e obJetiva,

EMENDA lPOl904-4

de :!'oma adequada e capaz ce

gur-ar- no titulo da nr-cee zccnêraca e sua inclusão entre os princi,:lios

controle, prestação e tomada de contas preva scas para a AdmJ.nistração Pública, sempre sob fiscalização especi.hca da Tr:r..bunal de Contas ea unaâc ,

ção de recursos humanos habJ.1:r..tados a apl:r..cação de técnicas mode.!:

M

, pios :fundamentais da nacionalidade e ne-t do intercâ.,bio tecnoló&ico e

A flexibilidade atualmente existente para a AdminJ.stração púb1!
ce , decorrente da existência de fundos contábeis e adm~n~:strat~vos,

vcavamencc das tecnolog:Las n-oder-na s ,

e do artigo

ca econômica e de natéria do arnbito int-erno do pais. Portanto, deve f!

11: - e.xtinguir-se-ão, automaticaMente,se não
forem ratJ.f:Lcados pelo Congresso Nacional, no pr,!
de dO:LS anos, exceto os que já o foram anteriormente ..

vado ní.vel de anves tamencc neeeseéeac à qualidade- desse tu.po
de
ens1.no, que exige urr-a renovação constante de me cexaaa.s, equapemen

f

t.er-es ses nacionais. Trata-se, ao nosso ver. de questão ai'eita

20

o enaanc uécmec de nível méd:L? andâ speneéveâ ao desen
voâvament,o nacaonaf sempre esteve a cargo da União, se não de maU",...1.", ",>.;;:lu.si·~a, pele "l'e~Q!: de forr:oa peeveaecen-e , dpv,do ao eIs

art!.go~

A reserva de mercado para as ecnreeee nacionais já está disposta no

arágra!'o

«<4

douta dQ.
l:Lberação dos ilustres membros da AssembléJ.a necacnea constJ.tui.!l
te tem como fJ.nal~ade contribuir para a meãbor-ae da educação no
País.

Cl:)nS~itUinte

te

-

.JUSTIFICAÇÃO

4G4
Dê-se ao Art. 4ai9 do AnteprOJeto de Constituição a

Art. 4E:9 -

tJ

,O
~TIGO..u-

EMENDA MOb!FICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEX-

JUSTIFICAÇXO

tos e especxeãnenue de recursos humanos para acompanhar o

E'JE1'l'DA SUPRESS!VA
DISPOSITIVO ALTERADO;

Suprima-se do anteprojeto o iten VIr do

Aplica-se ao d:Lsposto ne.§.
te al:'t:Lgo os centros de Educação Tecnológ3.ca e Escolas
'récnaces do sa s tema federal de ensino. 11

A emenda que ora ternos a honra de submeter

l:JPY~;JãiJ

uuD/.lln .. '•• ciD

--,

de S1.stematlzaçâ.o

r;,;;;;"~

f!l

ry;;;Jã?J

r;,-

COlUSSÂO DE

3$1;

~1ODIFICATlVA

o seguJ.!!

Parágrafo ún1.co - O d:Lsposto neste artigo não se aplica aos SistQ.
mas de Saúde mantldos:pelas Forças Armadas.

[Wje'!2D
--,

Sonadoo AUREO MELLO

~

['J

.~I.""/c.,,,"~8/1"c8M'''1o

COMISSAD OE SISTEMATIZAÇÃO

g(,
" - garantia de igualdade na aposentadoria,
mente do reg1lll.e jurIdico·.

DISPOSITIVO ALTERADO- ARTIGO...J.8"r

'3'" do anteprojeto

~

uinte reda~ão'
§ 19 As atiVidades das enpresas nacionais que a lei
derar estratégicas para a de!'es8 nacional

!!J

Acrescente-se ao artigo...&5" o seguinte item:

3dl

Dê-se ao parágrafo l' do artigo

3{15

Ao Anteprojeto de Const1. tU:Lção acrescente-se ao Art.
te parágrafo único'

SIS;~~;~~;;:~Ã~o""""-------""J
~.11D/.UI""c.~iD

E"EnDA
, EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELA'J;:OR PARA ADEQUAÇÃO no TEXTO

I E""=PTã]

JOS( ELIAS MOREIRA

Oto

B

independent!,

se-JUSTIFICAÇÃO-

co~si

para o desenvolvine"1to

cient!!'ico e tecnológico poderão ter proteção tarifária tenpo~ár).a.

Pela legislação em vigor, o servidor público, regido p!.
la CLT, aposenta-se pelo INPS, com proventos equivalentes a uma d,!:.
terminada alIquota aplicada ã media das 36 últimas ~ contribuiçõell

AssembIaa Nac:IonIII Constlb*1te
,previdenCiárias, enquanto o funcionário, tutelado pela Estatuto dos
Funcionários Públicos, pode passar ã inatividade com proventos $~
periores aos vencimentos, incorporando inclusive os cargos em ttrrli~

EMENDA lP01916-8
f!J

fITõU~;/a7

são que tiver exercido.
o servidor CLT, aposentado pelo INPS, não ganha sequer
a metade dos proventos do seu colega, funCionário, aposentado pe.1Õ
Tesouro. Ambos trabalharam para o mesmo empregador, em
idênticas

~DA

rr;!~gD

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

=

•• ST.. 'C.;;;D

T~XTg/

aIAS

>UlAO--------'J ff'~"-'
I 5i;'~AiJ

'LI .. I.,~/ttMIII1D/.U.tG.""1D

cm!5SAO DE SlSrB-l.l\T!ZAÇ1IO

_

EMENDA MDDlFICP.TlVP..
1=!,
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1'fi.

funçBes, durante os mesmos 35 anos.

=

lP01920·6
IE'UTIm

~=-

EME1~DA
MODI?lCATIVA
Art.~,
DISPOSITIVO COME~DADO:

UI do

O inciso IX do art.
a ter a seguinte redação:

Objetivo da Emenda: Dá, por isonomia, ao servidor pÜbl!
es~

~

do Anteprojeto, passa

"IX _ grati ficação natalina, nos termos

~tepro"eto
"'

de Constituição

,,3

1,

co em, na aposentadoria, proventos idênticos ao seu colega
tutãrio.

• 203

rotero-se· o item IV do art. 3$9 para a seguinte redação:
"111 _ atend1.mento gratuito e especaeããaeôc em creches
pré-escolas para as crianças até seis anos de
id,!
de".

da

lei".

JUSTIE'XCAÇKo
JUSTIFICAcno

CONSTITUINTE CARLOS CHIAREllI

---.

ffU"f'~""'C"""e

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EHENDADD: ARTIGO

Acrescenta-se e palavra gratuito, porque a gra tuidade do atend1.men"lo
crJ.ança menor' de 7 anos é tão necessária
quanto nos outros níveis, senão n:ais, considerando a clientela que
dernc..Tlu<1 LdJ.S serviços. Com 1.S50 se estabelece coerência com os itc:'.s
Ir 11 e IV desse art.igo, que exp).icitam a gratuidade para o ensino
fundamental e méüio e para os deficJ.entes e superdotados em todos

.
Os cr.í tér rcs de concessão da gratificação n~
tal1na. ou 1J9 salário. não devem ser objeto da Lei Fundame!!.
tal. mas sim, cemo allás~ocnrrp atualmente, de lei crdint.i:r:a
A Constituição deve apenas dispor sobre o direito em si mesno,

COHISS::tO DE SrSTEHATIZApAD

ê

re,
Hs porque estamos propondo modificação
ao
inciso IX do art.~. Estamos certos de que a matéria
ficará
melhor di sc ípt Inade ,
-

Suprima-se do Ant~projetof~
a) a ej.Inea "mil, ,!lo artigo 18.

os niveis.
A caracterização do atendimento como especializa
do é necessária porque se trata de serviços de educação e assistêncla esoec!ficos, de acordo com as características da faixa etárla
da - criança:Acrescenta-se o artigo "as" crianças do centrá rio o texto ficar'~:1 tão inócuo que bastaria o atendimento da duas
crianças para que a obrigação do Estado nessa área ficasse cumpri da.

JUSTIF'ICACAO

n.

Em nosso modo de entender, a alinea
"a" do
art. ur Já contempla, cabalmente, os aspectos de Liberdade de
associação profissional, inclusive no que di2: respeito à repr.!:.
sentação POr 1SSO, nos parece oesnrerenoc o disposto
na ali
nea "mil, visto que se trata de matéria a ser
discip~inada em
lei ordíner-Ia,
Cumpre, aliás, destacar que a referida
ali
nee , ao pretender drspcr sobre a rcraa de repr-esentação s r nda
cal, em caso de haver mais de uma entidade da 'mesma categori;.
o faz de modo Iapreca so , na medida em que não se pode,6 p!'iori,
saber qual o s indí cat o que terá a incumbência de
repr esent.ar
05 interesses profissionais perante o Poder Público. Inem di!,
scj a alínea, mesmo sendo dispositiva, remete o seu cumprimento
a lei ordinaria, o que, efetivamente. não é de boa técnica le
gislativa.
Desta forma, j~:restando a matéria da al!nea
ll
IIm contida na alínea "a" do art. 18 e, não CO"lstituindo matéria
fi ser inserida na Constituição, mas em lei ordinária,
estamos
certos de que a presente emenda será bem aceita.

EMENDA lP01917·6

tJ

'lU ••

TUTD/~~S1

EMENOP. SUPRESSI'IA

..

_

,~.çio

..2=\00

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2::'1:5.

supr nna-ae do Anteprojeto:

JUS T I

'r

I

c

_ _-

.)1'

a) o § li!:! do art

---"

'U'o'~'I'I(.;h-

2XS.

A

3:}~

El-lENDA ADITIVA

ç no

DISPOSITIVO EMENDADO:

art. 31B, § 49

""

lnclua-se no § 49 art. 3.'83, a educação pró-escolar, pao!
sando a ter a seguinte redação:

Não nos parece de boa técnica legislativa
iE.
cluir na ccnst tua çãc defihição sobre qual autoridade representa
rá a União na cobrança de seus créditos tributários.
Imagine-se se semelhante cr rentaçêc referente
a eut arquras , Estados e Municípios, bemcomo atr'ibuições de outras
autor.rdades forem transpostos para a Lei Fundamental
Neste ca
so , teríamos uma Carta políbca com uma Inf'Lm dade de artigos. í

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI
COMJSSno De

CHIA~~~LI

=-

fJIIENDA lP01914·1

fD

CONSTITUINTE CARLOS

"Art. 3S3

~:~

,

.

Os Municipios só passarão a atuar e~ outros JÚveis
de ensino quando as necessidades do ensino fundamental
e da educação pré-escolar estJ.vct'em plenamente atendi _
dós."
§ 49-

OlI/c"u",.lD/".'<DMllIl.o

SlSTn1ATIZAç~D

JUS'l'I.PIC1\C1i.O

EMENDA lP01918-4'
EMENDA MODIFICATIVA.
I'>
DISPOSITIVO EHtN'DAOO: ARTIGO '14.

I:J

o inciso XIII do art. 1li do I'mtepl'ojeto, pa!,
sa a ter a seguinte redação:

=-

"XIII _ participação nos lucros

das

Deputado Constituinte
COMISSÃO

A educação prê:-escolar deve ser oferecida pre
ferentemente pelos Municipios, da mesma forma que o ensino b5.s! :
co.
O Municipio é a instância administrativa mais
próxima que tem conhecimento me a.a pronto das necessidades das cr!
;nças e pcée , se equipado, responder com maior ptesteza à demanda
da popu:i.ação por creches c prê:_escolas. Jà é uma tendéncia natu _
rol dessa dcmanc1a e)(pressar-se junto ã administração Municipal.
Mas é ill'lport<wtc ~JtJe se estabeleça a prioridade da educação pré-escolar J.mediatamente após a do cnsfnc b5sico, para lhe dijr 9'a _
rantia de que nêc scjn pralerida por 0\llros n!vais que não
são,
pela própria nceureac de seus obJetivos" Q conteúdos, como o médio
e o superior, tão próprios para os Munici:pios.
•

rr;~;;~LJ

GIDEL OANTAS

52i~;Jã?J

DE SISlEMATIZAÇ1iO
TUTD/~u.tI"<.;iD

empr~

EMENDA MODIFICATIVA

presas. nos termos da lei".

.>.<5

Dispositivo Emendado' Artigo
Artigo Z!W'" 026~

JUSTIFICACAO

~.

inciso U aUnea "b".

,Ir_

A nova Constituição deve conter, segundo pe!!

samos, apenas o da r-eato a par tf e ipaçãc nos lucros, restando à
lei ordinária ti. disciplinaç'ão dos cr;1.t~rios de concessão. bea:.
como se essa participaçi:lo deve ser em ações, oú em outra
mod~
lidade.
Da mesma forma, a desvinculação da remuner~
ção , é matéria inequivocamente de lei ordinária
Dai nossa S!;!
gestão de que somente o direito em si, sobre a participação nos
lucros seja objeto da Constituinte.

a)
b)

Os templos de qualquer culto 6 suas dependên-

cias adjacentes, indispensáveis ao pleno exercício das

at1vid~

oes e~pirrtuais e sociais.

J::MENDA lPOÜl22·2

[ü

CEFUTAOO .l'JSl:: ElIAS

pyü-

MJW)

flPIi;;~

JUSTIFICATIVA
"'

'UUhUItI'Itll;h

_

EMENDA lP01915-0

(l

rr';;~

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

tç;i~;1 8
.....H .. '~.;;;D

As

ca~sas

paroquiais, escolas, os ambulatórios

médicos

funcionam pr ôxmos aos templos e não tem sido imunes da t r Ibutaç§c.

_

r.r----------T~XTD/

.o=D:i::1st1.:dc-.J1%t1go 13

~AnteDrojto,

passa a ter a segJ1nte reda-

çãn~

EMENDA MODIFICATIVA.
13
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~.

letra h - lei ca;plerenw garant.lri. escarc especial ã-matemldade.
à intãnc!a, li velhice e aos indivíduos ncrtaoeres de CJU8!
cper deficlêncfa de caráter físico e/OJ t'eOtal.

1,

O inciso XII do art. 14 do Anteprojeto. pas ..
sa a ter a seguinte redação;
XII - "salário..famil1a aos dependentes dos
trab~
Jhadcr es , nos termos da lei".

JUSTtFICACAO

salário-família é um benef'icio que deve ser
concedido por igual a todos
os filhos dos trabalhadores. sem
as distinções contidas na alínea "a" do inciso que ora se quer
modificar. por isto que todos devem ser igus.l.S perante a lei.
Memais, a forma de concessão. como é o caso
do esr-alnnemerrt n propnsto, não nos parece seja 1'l2tér!a de
d!
reito constltocional, mas sim de lei o:rdJ.n-á:lõia.
Por outro lado, mesmo que se queira forçar â
técnica legJ.slativa, o que somente admitimos ad srgument<Jndum,
o escalonamento. pagando-se o benefício em valor mais elevado
para os trabalhadores que percebem lIenores salários, não. tem
explicação mais latente, a não ser Que se pretenda estimular o
aumento populacional.
Por isso. entendellOS
imperativa a ace!
tação da presente proposta.
O

BSDJ\ fQl!FICATIVA
t:L
.\....... t..o~ 11\ I .,..L.~ ~
DISPOSITIVO BeDAOO - Artigo 13" }
Pr..J....~\." J...., \ ..... ........-= li' c:1.DQ..d.\\)~J

.lJstlficaUva - Torna-se desn..~io justificar a~
de tal !nc!so. Nada ma:.s jesto, a nosso ver. em se
p;:oporcionar condlçõss ao dc~iciCQte de se integrar à nessa sociedade benefici2l'ldo-se do ellIKO
e
propore!
onendo-lhe tanbér.l condições de se rmteJ:' 6 se eciJcar.

boração

EMENDA ADITIVA

P!spc:.sitivo emendado: seção I Capo II do Titulo IX
J: ...... o:.lUc.. ...... I.>"-,k l,$),-~.o.c."" <Q ..... , ...... ...J:l:" (L.,t,·..

hv'l.'

Art.

o poder público estabelecerá corno de caráter prioritário,as
Ações de Assistênc:La Integral ã Saúde da criança e do- Ado _
lescente, garanbndo a continu:Ldade e execução dos Progra _
roas Materno-Infantis, pela :Rede Bás1.ca de Saúde.

~DA lP01923-1

.~uJOAO

, CONSTITUINTe JOSE QUEIROZ

MACHADO ROLLEMBERG

JUSTIFXCACÃO
JI. prática tem demonstrado que a área Mater _
no-Infantil, embora conhecida como prioritária .sob o ânO'ulo soei
al, não tem sido na definição e na implementàção 'de pol!ticaS ;
Programas de Saúde. As altas taxas de Morbi_Hortalidade, d~mons
tram claramente a SJ.tuação da infãncia brasi~eira..

ciso VIII:
Artigo

''1-3

~

-

VIII - Assistência

..
~

moradia estudantll.

JUSTIFICACAO

A proposta objetiva permitir ao Governo a pcssítutãoaoe de,

l'I

DEPUTADO PAULO ROBERTO

nais e setoriais que venham a ocorrer. Visa, ainda, harmonizar o tratamento dispensado às instituições financeiras crtcíare fece~ah lia aplicação de recursos
públicos emprogramas do Governo.

(!J

COKISSi'fa DE

'

SI~~;;~;~~l;;~CU,Ub

EHBUDA ADITIVA

4!,':t

DISPOSITIVO E-Stm1lDD. ARTIGO ./;26

[!J

4,Q

~.

Acrescente-se ao Art..
dação:

o parágrafo

Li~

~

cca a seguinte

~

"'~

EMEftl>A'.:!JlOf927-3

Art. 'Il!li' -

CCNSTlTUINTE r.ITA ~

.

M§ ~ _ As crianças e adolescentes em situação de infração ~
na! dos pais. é assegurada a assistêrrcaa do Estado. que os prot.egera contra todos os tipos de msarimlr.açâ'o. agressão, opressão ou exploração • .5x:ento é cercitJ.êo o J'C[;1Jte GO ccnrmeeeatc nos casos de infração ptevJ.Sta da legiskção ll'i
praa,"
#

f'1
r.r---·-------..,lln/~"""'c&~10

EIe!JA IqJIFICATlVA
l, i
D!SPOSITlVO EMftoroADO· ARTlGO.JHr

r;
JUSTIFICACIO

Dar a seguinte redaç§o ao § 111 do
de Constituição da COOIissão de Sistematização:

art!go~ Anteprojeto

- A aplicação dos recursos de que trata este artigo será efetua
da através do Bancodo Brasil SAe demais instituições financeiras oficiais
federais.

/9)C[- 5 ~
------------,

Q: rv-.... t-~

f-a;',;:;;;;;;;' Jl.v 1-<-

mediante lei cceoãenenter, utJ.lizar, além da Caixa Econâ:mica Federal, as demais
instituições financeiras oficiais federais na operaeíooetfzação do fundo Nacional
de Segoridade Social, de acordo comconveniências futuras e peculiaridades regio-

I

f{)1/l-fEMEI'lDÂ ]PO-1924-9

EME1'{r>~ JJl9t~31,,1.- .

JUSTIFICAçno

As moradias estudantis no Brasil enccntcan-se organizadas em três situações: Alojamento Estudantil, Residência Estudantil
e República de Estudantes.
A) Alojamento Estudantil é a moradia de propriedade da
Universidade, dentro e fora do campus un'J.versJ.Urio e que mantem vIncul.o ge:rencial - administrativo e ou financeiro com a instituição de
ensinp;
B) Residência Estudantil ou Casa qe Estudantes são habitações desvinculadas, autônomas, possuindo gerência administrativa
e financeira próprias;
C) República de Estudantes, constituida de estudantes
de classe média e mantidas com recursos pr6prios, sem nenhum v:nculo
com outras entidades.
Entendemos que a moradia estudantil.proporciona aos c§.
tu dantes que não possuem recursos rãnencej rcs , concluirem seus estudos, sem onerar significativamente o orçamento famfliar.
üonsaderaacs de vital importância os esforços .iá deaem
penhadcs pelo JolEC, quando da construção das moradias estudantis
e-;
portanto, é emprescindível evitar que as mesmas sejam extintas.pois,
devemos almejar sempre o aperfeiçoamento da educação no sentido
de
promover o desenvolvimento social e científico do Brasil.

o texto proposto cuida evitar inl.erp....e:taçce:; <:::::~:r~..:zs. !evan
ilo crcancaa roa infl'atoras, eee carentes ou abandcnadaa, s: eerea colocadas em
re.gi.'lle de confmamento.

.JUSTIFICI\Ç1fO

F;~~~..i

A aplicaç§o de tais recursos através do BancoÓ'1 frR.:.ll 5A
e demais instituições financeiras oficiais federais permitirá melhor controle
e~ adllini~tração, por parte do poder en tenras de retoma econômico-social.

~;;;~
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EMENDA

"~

q3" Di nova redaçtio ao S IR do artigo
~,

['T

do Anteprojeto de Constitulçlo.
~,.,

7,,$

Art",,""-l -

Q

PLul...'co.... loll"'~.. l I b - - - - - - - . . ,

l: COMISSÃO OE SISTEHATIZAÇl'l:o

lllt.,JlnTI',..çib

tr';~'~-:J

fl!!io~ffiJ

--,

.2,.C\
Dê-se a seguinte redação ao §
Art. "!a' da Anteprojeto de ConstituiçlJo:

22(~

,,§' 22 - São considerados Partidos de âmbito

..

JU5TIP'ICACIo.

Mantida redação tal cone está, o Ensino Técnico IndustrIal
e Agrotécnico podem vir a ser de resp005ctt11ldade do Estado ou HtxllcIpl0, o qJe
viria a terrr profundamente expectativas dos servidores destas il'lstituiçães. que
oferecem ensino da maior qualidade e dentro de padrões reconhecidos por teces as
COlTVnldadeS onde estão inseridas, surpreendendo a opInião pública, que accmama
a longa trsdrção de formação de profissinais nível médio, comgrande aceitação no
nerceoo de trabalho e com largo reconhecimento por parte de todos aqueles q;.re vrvem 8 educação neste país

'"Ct.
Nilo se justifica, portanto, o desIgualdade que se deslumbro, no Antep1:o.1eto de ConstltulçUo, referente es horaas, condi-'
-çbes e prazos, previstos na Cr18çllo e InstolaçUo dos Estedos citados
nos referIdos artigos..

ANTONIO fARIAS

:

Alguém deve ser responsabi1l.zado pelo abandono de um criança.

JUSlIFICAÇJlO

sllelra..

-.,

a seguinte re
-

ter a

n § 1" - Coopete preferencialmente à lklião organizar e crerecer o Ensino Superior, o Ensino 'récníec Industrial e Agrotécnico de nIvel lfédio".

.•

ceei

tiS S2 - Os filhos, nascidos ou não da relação do caaamenec ,

seguinte redaç1;o:

E prIncIpIo enrveeset , nos regl.es dellocrátlcos,
o
19uel-dade de- direitos" nh(l $6 entre os eldtldtlos: eas tambéll entre
unidades federadas. o que sellpre .Bntevt na trnd1.ç§o Republicano-Bra-

r.r

41G

bem CO'110 os adotivos, têm iguais dJ.reitos e qualif~cações, se-ido proibidas quai.!
quer desig.'lücees discrirnnatórias relativas à filiação, e não DOderão ser aban~
donados. O abandc-io é caracterizado COOlQ cr.ime cc-itra o Estado."

DIsPosITIVO flEt-DADO: ARTIGO..385" - PAAACiRP.tO 1"
O parágrafo 10 do artigo .)83 do Anteprojeto, passa

1-~

Acrescente-se ao Art. ~, o parágrafo.:Sr,
dação:'

".. .""",,. ,.===~~~
]'1-3

E>EIDA fOOlFICATIVA

JUSTIFICAçlIO

J:t Constituinte

4u~

COOSTITUINTE RITA CAMATA

f:J

Art. l.a _ O S IR do art. U7, do Anteprojeto de Constltulçtlo, passa a ter a seguinte redaçtio:
~
§ 12 L.i~9I\p1!ca.-se, li Crlaçlfo e Insta!eç§o dos Estados'
mencionados no Brt"~4f!~ todas os ncreas , condiçDes e prazos neevrstos nos §5 do art .. ~. exceto o disposto nos §§ IR e 72, cabendo ao
TribunaL Regional Eleltot'al do Estado des.ellbrado convocar plebiscito,
na âeee, eeencãpada, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, 8 pB~tlr da
proaulgâ,çl'jo de Constitulçtlo..

~~1~7

EMENDA ADITIVA
41 G
DISrosITIVO E-iEIfOADO: ARTIGO ll23

EMfm>A JPOJ92&,J

EMENDA,JPOI933-8'

._.--.-------,

rr;ragão de MATTOS LE1\O Filho

EMENDA ADITIVA
'3S=lDISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 3la

A garantia, por parte da união, da oferta de EnsIno de cara- __
ter profissionalizante, Tecnológicoe lndustrll:ll visa a assegurar a formaç~o ctentifica, o desenvolvimento tecnológico as potencial!dades da neçêo, respaldando-se
na experiência adquirida ao longo de quase oitenta anos de efetiva contribuição
a nossas instituições na Constituição •

'rnctua-ee no Art.

35>
~

do anteprojeto. o seguinte

parágrafD Unico:

Art.

,5:"

:>.as -

.

parágrafo Unico _ os benefícios a que se refere e.§.

do

J:MEIlIDK1POl a.a!btt

n-ª.
de

eãonej , e como tal gozando do privilégio
acesso à propaganda eleitoral gratuita e
recursos do fundo partidário, os que
tiverem
obtido, nas l.íltimas eleições para a Câmara dos
Deputados e/ou Senado Federal, Ulll por
cento
dos votos apurados ou um pOI: cento das cadeiras
em uma das Casas do congresso Nacional."

te art t,,:

[!J

CONSTITUINTE RITA"êÃMATA

[!J

CIJ.1ISSM DE SISTEMATIZAÇAO

do

AnteproJe~o

direitos econômicos e sociais ao trabalhador urbano.

4'~

EioIEtllA SlPRESSIVA

DISPOSITIVO EM9llAOO: ARTICO

No Brasil. hoje. o trabalhador rural recebe

m

salário mini no de aposentadoria

Suprima-se a expressão "público" do caput do artigo
de constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇ1\D

abrangerá o trabalhador rural sendo-lhes garantido os

Li"~

deve perceber remuneração por trabalho ou beneficios, não

~

meio

Por justiça. o homem do campo

I

In f!,

rior ao trabalhador urbano.
t. dever inalienáve,1

JUSTIFICAçno

do Estado gerenc1ãr os recu.!:.

sos destinados à melhoria da qualidade 'de vida do mais importan-

f

Achamos bastante compreens,ív.el a preocupação da
Comissão de Sistematização ao estabelecer um parâmetro para
que,
sejam considerados de âmbito nacional os Partidos Pol!t1cos. ~ que ,
o não. estabelecimento de um percentual mínimo para que os partidos •
a'lcancem aquela si tuaçãc iria gerar uma..ver~adeira multipli(:ação de I
pequenas agrem.taçlles sem qualquer repres,:ntatividade eleitoral. i!! I
ter ferindo na propaganda eleitoral gratuita e participando, os me!.
mos, de fundo partidário. O que não conseguimos ent.eqder é a excl.!:!
sUo do Senado Federal para o cálculo do mencionado quantitativo. t
fato iniludivel Que ambas as Cas9S int"Cgram O congresso
Nadonal,.
sendo que ao Senado cabe a importante função de representar os Esta'
dos. Nada de mais justo qlie incluir o Senado federal na apuração d"õ
percentual minimo exigido às agremiações po1!t1cas com visto à f!
nalidade de serem considerados de âmbito nacional.

Coopatibilização de redação.

te. segmento de nossa, sociedade: os trabalhadores brasileiros.

EMEND~-=·IP91934-6.

:==J

f~~~i~;:

l:

Comissão de

siste~l~~~m::.;';.~"'.~.c_."_"._...

r.r

m-

_

TEETI1ll~I"'lUçi.
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EMENDA
eJEM)A

fJ;;;;~~""-

--lJ tPip~-;,n:

1>fXJ]FICt.TIVA

..2.84

-34'1

SUB~TITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

§ 29 Art • ..3'$

DISPOSITIVO tre.'DAOO: ARTIGO 2W

.:j'ljq

Substitua-se o § 2" do Art.

~

pela seguinte red!,

çlIo:

Transformar o § único do artigo ~, do Anteprojeto de
Constutlção da Comissãode Sistematização em § 12 e criar õ § 29 coma seguinte
redação;
liA arrecadação de ttibutos federais será efetuada pelas
instituições fJ.nanceiras oficiais federaisll •

CONSTITUINTE RITA CAMATA
PL"U~/~~12olp/,,,,~,,,,,

..bI

Ct)·nssno DE S!STEHATIZAçnO

Art.

'~9

~-

§ 22 ..._0 setor privado de prestação de serviços de
saúde é parte integrante do Sistema
Nacional de Saúde.

r . r - - - - - - - - - - " " " .""••" . - - - - - - -

EJa,lJA fIOOlTlFlCATlVA

4&C

OISPOSITIVO Ef.ENDADO: ARTIGO

1(}J-

Dê-se a seguinte
Constituição.

redaç~o

~"' do Anteprojeto de
ao artigo 451'

4&'

I1Artigo ~ - Caberá às institul~~s financeiras oficiais
federais assL5lIir as funções a que se refexe o artigo 3G desta ConstHuição, nas
-xndições e prazos fixados eM Lei cOlfPlementar".

JUSTIFICAçno
A centralização da arrecadação de tributos federais nas
instltufçães flnanceiras oficiais federais permitirâ melhor Controle e ad'llinJ.s.
traçdD dos recursos públicos, propJ.ciando. as~im, a otimização do fluxo de
caixa da União.

o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos. no seu
Art. :ns. dispõe que 11 A atividade econômica sera realizada pela iniciativa privada. resguardada a ação Supletlva e reguladora do Estado. bem como a função social da empresa".
A sociedade brasileira não pode prescindir
de
servi
um direito adquirido por lei como é o setor privado de
ços de saúde. O setor púbUco. deficiente J não comporta atendimento real aos milhões de brasileiros que o procuram.

l

Assembléia NacIonal Constltuktte

pail? na vida internacionaL O acréscimo da palavra "J.nclusJ.ve"pe~

rrr---------~. tUtONU'Tlf"'•• 1D

mitiria abranger outras fOJ:mas de partic::pação. Por outro lado,
expressão "outras entidades dotadas de personàlidade internacio nal" é bastante vaga, parecendo mais adequado precisar que aezuem
"organizações internacionais intergoverna:nentais". (sentido a ser
daiJo também a "organismos .1.nternacionais·)..
O texto sugerido não amflJ.ta com os princí. pios adiantados pel.o rel.atõrio da la. Comissão e pode ser conside
rado mais adeguado ao seu espí.rito por re;pr:'esentar uma ten-tativa-1
de conferJI maior precisão ao texto em discussão.

_

~~q

EMENDA SUPflESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~

Suprimam-se do anteprojeto:

<49

a) §. ;H2 do Artigo 3".$ ,

..- - - - - - - - - - ,

EMENDA 1P01938·9

A Intervenção e a de sapropr-Iaçãc nos

SI::.... ços

.~

9!.
Emenda aos artigos Nf e

fere

Aditewse a s~ginte expressão "cem comode seguridade Sadial
e de prevtdêncía'' ao inciso 'IN do ~ do Anteprojeto de Constituição da Ccr.nissãn
de ststeeatraação,

\0

a

do AnteprOJeto da Comissão de SistemA

JUSTIFICAÇn:O

.'lf'

a se'jUinte reda9ão:

o convivi o do liberal1smo com o intervenclonismo

•

não impede que. numll definição jurídIca de princIpias do direito público econômico. o princípio de liberdade de comércio

EMENDA-= 11101942:7

rr=

vos"
parágrafo único - ~ polí.tic:a externa brasile
ra baseia-se nos princí.pio$ da igualdade sob
rana dos Estados, da defesa e promoção dos d
rei tos humanos, do respeito aos comprOIl'isso
internacionais livremente assumidos, da soãu
ção pací.fica das ccncrovêeeaas
ãneeenecí.c
nais, da não-intervenc;ão em assuntos interno
e externos ele outros Estados, da autodeteani
nação dos povos e da não ameaça ou uso da ia
ça contra a integridade territO%1ial e a inde

industria deva figurar e prevalecer.

rrr----------TUfO/~u"'r~ •• 1io

Pela importância da sefjuridade socral e da previdência na
dàp , e-a particular, o Congresso Uacional
não poderá, em neobma oportunidade, deixar de acompanhar e rtecenaee as atividaw
des relativas a esses setores.

econceua braslleira e na vida de cada cio

9t

• fArt" J:tl - A conduçãõ das relações internaci
nais do BrasJ.l será craeneeae para' a defesa'
e a promoção da paz e da segurança arreeenect
na1 r em condições de Justiça e liberdade ,
do ôesenvcãvamenec econômico e social dos po

mico. em referência à França ap6s as nacionalizações do Governo

J!.,

~

TUTO/.u'''rlu;;,''------

Consolide-s~.. em
único artigo, os dispas,!
ti'\ros preconJ.zados nos artigos 1:6- e l:::t que passaria a apresentar

Segundo LAUBADERE. no seu Direito Público Econô-

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

.L~N.OIn1COVI..io/su.cOll1uio

tização:

des das entidades de saúde privada no País.

EMENDA ADITIVA

crnsTITUINTE RITA CAl/ATA

ElallA ADITIVA
1.00
DISPOSITIVO Et-:,g.oooo. ARTIGO ~ Inciso XV

lUTD/.lIS11'o:.;1D

os princIpios de Leis que regulamentam e fiscal1zam as ativida-

~l1tterrand.

EMENDA 11'01941:9

EMENDA folODIFICATIVA

3~'1

~

O dispositivo. cuja supressão é proposta.

QUl

é adequ~da. na medida em
confere simplesmente maior precisão ao texto'
ào anteprojeto"
A emenda sugerida

Ant~

projeto üons tf tucfcnaã , sendo redundante a inclusão de um novo
parágrafo sobre a matéria no Art.

i

to" tem sentido bélico, sendo prefer!.vel
expressão "ccncrcvêceãe;", jã usual e consa
9"rado no presente contexto"

f'J
f'J

COMISSÃO DE SISTEf.1ATIZAÇÃO

de
rrr~

saúde de natureza privada é t rarcda em capítulo próprio do

• 205

~

b

combinado com o artigo..aÍ--

fb

~oo

--~

f1M7ü~
EJ.'EIDA "OOIFICllTIVA

3-2&

DISPOSITIVO El.c::NDAOCI. ARTIGO »S", Inciso V •
3.2.,1

Anteprojeto c-

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo
da Comissão de ststeetazaçac,

~ do

Constituiç~o

V - A criação do fun:lo mantido comrecursos das instituições
f'Inencedras privadas, ccn o Objetivo de protrger a economia popular e "garantir
depósitos e aplicações até deteI'lllinado valor.

.pendência polltica de outros Edtados. li

Acrescente-se ao art • ...B5 os seguintes !ten!>:

EJ;;;.:.....-

~TITUINTE RITÃ~olATA

JUSTIFlCAT:fVA

XIV - fundo de garantia do patrimônio individua.l,

JUSTIFICAÇAO
XVI - grati ficação ',nàtalina~ com base na .remune-,
ração integral de dezembro de cada ano;
XI

Com esta emenda dispõe-se '"lUP a ltni2"onão deve C!l'"lt!l"lU~r
aSSU'llindo 3 responsabilid<::de pelo atavc e passivo re instituição bancária cu financelta privada insolvente e, menos eírce, pelos danos ou prejuízos que aqueles
causem a terceiros.
Adernais, as instituições financeiras federais oficiais são
garantidas pelo Governo rederef, MO cabendo, portanto, sua participação no
rE;l:ferido ündo

_ salário-família;

XII - gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais,
~Olil remuneração em dobro;
XIlI_ licença remunerada à gestante, antes e depois do parto, por ;:ci'Íodo não inferior a
120 '(cento e vinte) dias;
- garantia de assistência aos fllhos e depen~
dentes do servidor, pelo menos até 6 (seis)
anos de idade, em creches e pré-escolas nos
respectivos órgãos públicos,

XV

COMISsro DE srSTB/,ATIZAÇlID

eENDA ADITIVA

r.r

JUSTIFICACAO
A~...
sim está redigldo o art. 2Q do Anteprojeto do
Comissão da Ordem Social:

"Art. 211 _

sse

assegurados aos trabalhadores urbanos

e rurais, e aos servidores públicos, federais, e esta-

I

Insira-se antes de "declaração internacio-

I,

li

Vê-se, claramente, que a Comissão de Sistematização,
ao redíní.r a Seção tI do Capítulo VIII. relativa aos "Servidores
Púb1jco~ Civis", omitiu injustificadamente vários direitos aprovados hanef'Lc Lando esses mesmos servidores, que estão assegurados em
conjunto com os dos trabalhadores. Dentre esses direitos se des t.acam os arrolados no texto da presente emenda, que deverão ccnat tui r
os incisos XI a XVI. (Ver itens IH, IX, XII, XVIII, XIX, XXVI, da
cosuesão da Ordem Social)
Por tais r-az ães , justifica-se a ecrcvaçãc da presente
í

JUSTIFICAÇn:O
o setor de prevídêncaas é de fundamental importância na vida

o Brasil é Parte e"

I

econômica e social do País, devendo, pos s, fi::ar sujeito à .fiscalização da União.

rEMENDA·lP019214:3.

CONSTITUIIHE RI.A CAMATA

tc=_.

JUSTIFICATIVA

1

~";;~~~';~o;i;ç';'h

~~"'''--i

I~
J ~ll

m""'"''~'''
I

DISPOSITIVO EMENDADO. : : - s e no Anteprojeto de Constituição da Comissão de

ração. A emenda sugerida traduz aprentemente com !Dais :L!dalidade o
obJetivo do artigo em pauta"

co."'ISS1tO

ti""'" ADITIVA

o texto do :.anteproJ eto menciona apenas as
"declarações internacionais assinadas pelo pats"" seeecerxa conve_
nãenec acrescentar às "declarações" Os "tratados humanitários". _ O
tratado eonstintui termo mais concreto e preciso do que uma decla-

t

emenda.

r-aa.s assinadas pelo Pai.s" a expressão "de tratados sobre direitos

liumanos de gue o ..Brasil é Parte e'",
e no
parágrafo 29
Insira-se, antes de " das declarações
de
dire;ttos de que o Pais aej a signatário": a expressão
"dos tratados sohre direitos humanos de que

:1

\~

\"J{.
fPfesc:cnte-se a segui~te expressão n de previdência" no
inciso 'Im' do artigo te" do Anteprojeto de ...o nstituição da Comissão de Sistematização.

EMENDA ADITIVA AO
Artigo 3'2": .:!oi

dl.laiS., do Distrito Federal, dos Territórios e dos Iolu- I
nicíp!os, os seguintes direitos, além ~e outros que vi-~;
sem à melhoria de sua ccndí çãc soeiãl."

5"4

DISPOSITIVO EJ.'.EIDADO ARTIGO~, Inciso 'tIfi

nnO/.lIS"'IeAÇ;,O

I

sistematizaç?o, onde couber, o seguinte artigo:
Art _ Lei IIlJnicipal disc-ipllnará as condições para abertura

•

e f'uncional'lento de deocrdêrctae de instituições financeiras no lI1,,Jnic!pio, subor-

EMENDA ~lP01931·1

f'l
tJ

cãoercc-as nos Interesses da coll'WJflidade.

S"",dor ItIRO:J.\1lES GADEUlA

SI;;;;:;~";~~~;CDII'UÃO
r . r - - - - - - - - - - ..=""..,,~~.,-----------~
COMISSF:O DE

EMEriOA ·1P01940:1

f'l
f'J

SflWXJR

=

JUSTIFICACA9'
G::MES

As instituições rtrencetros, especãaleente os grandes con-

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

r . r - - - - - - - - - - tlno/.CS1"II;... ;,O'

gltlmerados, arrecaden recursos financeiros no municíplO e os destinam para aplica'
çãc, prejudicando, mnttas vezes. 9 econom:1.a do município através de um processo

~

EHENDA rmDnJ;CATIVA
EMENDA

~

F.nlenda ao artigo ..6S' do ~teproJeto da comissão de S:Lstemati:mção:
De-se ao artigo "Si? a seguinte redação:
"Art" ~ - O Brasil partJ.c:l.pa da sociedade internacional
inclus:l.ve por meio de 'tratados e compromissos
com Estados soberarnos e com organizações inter
nacionais intergovernamentais, desde que - - nã
afetem a soberania de seu povo.
JUSTIFICATIVA

A atual redação do Anteprojeto ê demasJ.adamente restritiva, Já que existem outras :formas de participação

de descaoí.talfaação,

MODIFICATIVA

Tem-se que preservar a autononua municipal. pois é a corroni

~,

Emenda ao artigo
Dê-se ao
"Art"

s:o

oa1;tigo

J--

dada que, em última analise, deve manifestar-se sobre a conveniência ou não para
a :lnstalação e rurctcrerentc de Q\JalQuerdepend§ncla de instituição financeira

do AnteprOJeto diJ Comissão de SistematJ.zac;ão:

"

99 a seguJ.nte redação:

O Brasil não permitirá que controvérsJ.as inter
nacionais se transformem em fatores de desa gregação da Nação,,"

JUSTIFICATIVA
Como redigido, o artigo não parece ser passivel de a]?licação ,prática. A expres"'sãõ "cohfli

EMENDA lPOl945·1

Ê

CONSTITUINTE RITA CJ\lolATA

P

CGlISSJ10 DESISTEf.tATIZAÇAO

rrr

B.eJJA WX11F1CJUIVA

DISPOSITIVO EJ.aDADO: ARTIGO 344

1Ul0NulTI"C..;,O'

_

206 • AssembléIa NadoIIIII ConstIuklte

Dê-sé a seguinte redação ao § 52 do artigo
de eonstituição da Comissão de Sistematização:

~ do Al::I:!;:êprojet I EMENDA
(!l

Art.~

lPOl949-4

§ 59 _ A contribuiçi!o do empregador para o Fundo de carantaa

cosrssao

DE SISTEMATIZAçno

JUSTJ:FJ:CAÇÃO

3S't

o art. :sts'$, reoueereoco-ee os demais:
..
Art.
- Serão assegurados aos trabalhadores os segui.:,
tes d1tE!t.'tos:
I _ proventos mensais vitalícios.' aos idosos, a oar t ir
de. sessenta e .cinco ~nos de idade. independentemente de
prova d(> contribuIção para o s f st eee previdenciário;
11 - lStl'lção de imnostos. dentro ce limites a- seree .!'.
tebe.tectocs , sobre proventos de aposentadoria, pensões'
e renda mensal vitalícia;
111 - reajuste dos proventos cios inativos, na mesma epE.
ca e proporção dos- concedidos aos que est ãq em ativid2,.
Acre~te-se

3U5TIF"ICAÇAD
A socIedade deve dispor de instrunentos que imbam a prática
da rotatividade de mão-de-Obra.
d!~sa ~

eassa dos trabalhadores pois s6 terão a contribuição aerescíce de adiCJ.onal quando
O lÚIlero de enpregarJos dispensados sioerer os índices médios de .rotatJvidade do
setor. Ora, quanto maior for a dispensa de trabalhadores maior será o- íncUce
llléd10 do setor. Portanto o instrunento que se quer irübidor e na est.íecfedor ,
Por Isso a nossa emenda no sentido de se dar rova redação ao § 52 do artigo

~.

Intentamos, com a presente emenda, oferece r opot'tunJ.d,2,
des aos llIunicipJ.os de instJ.tuirem órgãos alternatJ.Vos aos trad,,!.
Munic::J.cionais TrJ.bunaJ.s de Contas para auxiliSl:'em as câmaras
pa:l.S na fiscali.J:ação f:l.nanceira e orçamentária. Tais órgãos consubstanciam-se nos Conselhos de Contas.

eeeeuComo visualizl1dos poderão eles ser dotados de
turas adminJ.stratJ.vas mais leves, do ponto de visto. dos epcargos
de
financeiros, portanto mais ágeis no exexcfeac das fu nções
controle externo, já que deverão CU3.dôlr da f:1.scal:1.za ção de
número reduzido de jJJun~cip~os..

dej

IV _ pensão, por morte de um dos cônjuges, ao cônjuge

scbrevfveot e ou aos demais dependentes, de valor não

-

I~

Essa dJ.uâmica é uma eX.1.9ênc~a da v~da mode rna em
que
os fatos se proces-sam cora extrema veaeeaeeee , acampa nhando
mutações socJ.ais,"a CUJO contexto âevem ser adaptadas as estrutB.
ras adm.1.n3,.strativas. o que assistimos hoje, em, regra , são os prB.

terior ao (Ia remuneração, ou dos veocfeent cs ou dos Pl"E,
ventos de aposentadoria do cônjuge fal~c1do;
• V _ a manutenção do benefício estatuído "O item anterior,
em casa de novas ntjpcias do viúvo.

EMENDA. lPOl946-0

(!l

3d

tUTO'~U""II:.çl:o

~

na errpresa.

O [(f",lo if/serido no Antc-prajeto !I"'.ccnt1....n a

Nesta
últi"ma hJ.pótese poderá ser eeaeec um ccnse lho para cada grupo de
(trinta) HunJ.c:!pio~. como d ispuser
lei. I'
.,

I fJY~~:;':=J
I fÇ;'~707J

.ud... /cO"Jui~/SUlcO"Juio

f?

00 5eg.Jto DesE1I'(Jrego será prapoE'6idnal ao Indice de rotatividade de mão-de-obra

eia mesmas atr.1.bU.1.çõe's dos refer;:t.dos Tribun

.un_

ERVIN BONKOSKt

RITA CAMATA

fl
J'unr;;ó"II:.6.~14-----_-----,
Suprima-se o artigo:Je6' e seu parágrafo mico do

M;ep~oj!Jto

da

Const.1tulçiio.

o dispositivo cuja scceeeasc é proposta fixa limite de participa
empre~as estatais no custeio dos planos de previdência das enUdal
des fechadas, ser eles patrocinadas, estabelecendo a paradade na Constribolção de
~reqados e er.prefJsdores, estendenárJ a regra à pre'llOência parlamenta!'.
Além de constituir matéria cujo tratamento extreocãa aos princípios qoe devem informar o texto constitucional, já se encontra ela dlsdplinacf.J
tanto pela Lei 6 435, de 15.07.71,e seu regulmnento, Decreto ns 81.240 de 20 01.78.
quando pelo üecteto nQ 93.597. de 21.11.66, em vias de ser alterado por iniciativa
do próprio Poder Executivo visando a aperfeiçoar os dispositivos nele criados.

E grande o númerO de aposentados e pensionistas que
v.!.
vem das parcos proventos e peeaões defasados no tempo. distanciando os das remunerações dos que ficaram na atividade. Isto se deve a dois
'principais motivos: Ou a e jeveção dos valores nã:o seguem a mesma proporção dos que se eeecnt t ae em atividade. ou sofreram redução em vi!.

FMEl'fDA lP01953-2

[!J
[!J

ta d_as d'soo<;jcÕ!i'<; J"M!S atl.allllf",,2.tl> PM_.lÚ!JJlL.-

lllllcuun.. "'.çic

cosrasro

DE SI5'l'EMATliACÃO

•

Suprfma-se a express~o

do Incho XV ~ Art r

frentes de erqlrego e dinamizam o desenvolvimento econólnico e social.
Não é demais lembrar que na manutenção da prevfdêncía cceoteaentar privada, hoje já cem mais de 06 milhões de trabalhadores e dependentes aesccta
dos. não ê equitativo llm1tá~la apenas e de forma dIferencial para acceras ligadas'
ao setor Públ1co. O de mãode obra escecrauaera qJe o setor prIvado, o que
_ fica a flexibil1dade na concessão de teoertctos, Caberá a leglslação ordinária- a
r.egJlatneÔtação da matéIla.

11

I~·

exclusiva" da letra p)

III - cinco. ãndãcadoe pelo Presidente da
"República, dentre Os integrantes de listas
trlplices. organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Fedet"al. sendo três en
tre magistrados de carre1ra.."
-

A expressão ora proposta não retira do Trtbunal de

Juri a evidente competência para julgar crime5 dolosos contra

vida .. Has a manutenção da exp r-es s âc

EMERD...- 'lPOl947-8

exclusiva

11

vedada

a

os

JUSTIFICAÇÃO

dolosos contra a

Como bem sabemos, o Judiciário é um dos poderes da soberania nacional ~ se fundamenta no principio da legalidade de
sua
~onst! tüição.

vida ~o âmbito das respectivas competências

EMENDA lP01951-6

r.r

lO

Tr'bt:"ê!S e~flee1.dj%rdOS o Julgamento de érJmcs

!J

--;lt:llfl/.lll11",e..... fl

tJ

_

.=.

-,

ccenee a esse aspecto. vale ressaltar-se o magistério de
Frederico Marques (in Instituições de Direito Processual CIvil.vol,
l,p.144):
llNessa função de tanto relevo e de tão flmdo.'llcntal importância nas sociedades civilizadas, o Poder JUdiciário, t:!m nosso
s:stema polltico e constitucional, deve ser a viva ~ ~ : não
50 aplicam:1o ;:lS leis regularmente promulgadas, como tambem tornando efetivo o império e cumprimento dos textos constitucionais."

Cons"t1tulnte ROBERTO CAMPOS

213

E>EIDA SlFRESSIVA

DISPOSITIVO"'''DADlh ARTIGlJ..2á8'"

-?-83

SWr1ma~se o § 29: do art:rgo~ transformando-se o seu

.,

nlllfl/.lllS1Jtlu~i"

parágrafo IQ em parágrafo- único, todos do anteprojeto de Constitu1ção. da Co -

-.lssao ela SIstematização.

Assim. a nossa mais alta Cor1;e de Justiça I
órgão a que se con:fere competência para decidir e Julgar questões
oriundas de outros tribunais e Qara conhecer com exclusividade cer
tas matérias de alta relevância. deve ter em sua c::onstituit;ão ma -:
gistrados de c;:lrreira,de mérito e competência comprovados e de idoneidade inatacável. Para tanto. necessário é aditar-se a expressão "entre magistrados de carreirall aos itens do § 11 do a.rt~
como proposto na presente emenda~
<:'00

EMENDA SUBSTlTUTI VA

.;35"

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art •....341'"

JUST;FICAl;AO
O artigo ~do refetldo anteprojeto em seu inciso III já
prevê que Lei dtJ Sistema Financeiro Nacional disporá scbre a organização, o funciOn::vr.ento e as atribuiçl5es do Banco tentral do Brasil. Desta forma. entenàemos que
não sobrevivem razões nem motIvos para a m<m.ltençãodeste parágrafo no I>vt o cons-

D;;-se ao capu1; do art.

N

do

~projeto

de ConstitUição

a seguInte redação:
-"rt.

1

titucional.

a

~

- A Seguridade Soc:d","' ser'; flni!lnciadil por

sociedade, de "forma direta

e

indIreta, mediante

<!Is

sociaiS, bem como recursos provenIentes da receIta tr:but.i""il

diJ
ss

·fO"'rlfil

t

de se ver que. entre nós, ao contrário como acontece alhures. COIllO nos EE.UU •• nem sempre foi tranqUrlél
a
exaltação do poder JUdioiário, sobretudo em virtude da l1berdélde
com que o Presidente da República indica e preenche os claros
0corI~IIt.e$ em nossos tribullais superiOl'es. liuitas vezes. olha-se o
poder Judiciário como Ulll poder nubordlnado e não soberano, como deveria selllpre ser. a 1"illl ne clue -'l benét'lca lnf'luêncla de suas decisões mantivesse o equilíbt"iO, a regularidade e a própria independência dos poderes.
Estas as razões que justl1"1cam a presente
emenda.

"toda

cont;lbuiç;;es

União, ressalvado o direito Individual de opção por sistemas de
9ur.dade privada n8

da lei.-

fTY~~;':J

ERVIN BONKOSKI

W;.~7IYJ

JUSTIFICATIVA

35'6

Cabe ao cidadâo livremente optar pelo pai::ernalllSmo

SUbsU}.ua-se a redação do art • ..J.6T e respectivas letras:
Art. ~ - E asseguracla aposentadoria, \ nas seguintes
condições:

tal, habitualmente Inef.iciente, ou preferir or9anl:l:a0s

operarem em ambiente

!

salubre ou perigoso.

UI - por invalidez.

!l

CHRISTQvN1 Cl1I.iWADIA

por

cOll1petltiva~

lC%PNU.l1'mçil

A tendência mundial, à vista da ;neficie·nci'; dos serviços
estatais, tell1 se orientado no sentido de exigirdocidad~o apenas UIlI
minimo clt.> contribuição para a seguridade públ ica, I iberando
parte
de:: seus recursos pnra incorporar-s('- a siSE~I'I\.l$ de scq~..r:0 priv~dC'l.

«erclr:l0 de trabalho I)oturno, de revezamento, penoso. i~

II - por idade ao trabalhador rural:
8) aos 60 anOs I para o homem;
b) aos 55 anos. para a llIulher.

EMENDA lP01954-1

est~

pr_i.vada~

de segurloade SaCia', das quais posse eXigir Melhor desempenho

1 - por iempo de serviço:
a) com trinta e ci ....co anos. para o hOll'lem;
b).cora 30 anos, para a mulher.
c) com tempo Inferior ao das modalidades acima. pelo

-c

11 - seis, indicados pela C âmara dos Deputados. pelo voto secreto da maioria abeotuee, dos seus membros. sendo deis entre
magistrados de carrej,ra;

JlISTI FI i:AÇiltO

JUSti-1

_,

cãncc , indicados pelo Presidente da
República. sendo dois entre magistradOS
de carreira;

I

to atinge instituição de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam ben2f!J

elos securitários, cont~lallt grandes massas desprotegidas, gemm poupanças, abrem

_ _-

UxtO"lnl.'lCIoÇi~

uArt. 204 •••••••••••••• ~~ •••••••••••••••
§ 111 ••••••• : ••••••••••••••••• '."." •••••

1-?-

DISPOSITIVO EMENDAOO: "letra p} do Incho XV do Art • .J-3".

ncrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigIdo, o tex-

~
I l:õ2/;"M)J

)

, .... U"ll>t...".."'~/w".."'nio

,

~

EMENDA SUPRESS IVA

IUrfl.

COr;c;TIT1IINTE: CHRISTÓvaM CHIARêP!A

r.r-=="...,==;-;---__

ção do5 ó'IYª'os e

I =-

ceasos de prestação de contas se arrastarem anos a f ãe , sem que
a sociedade - e meemc os pr~prJ.os gestores da coa.se pública - ts
nham o pronunc:1.amento do órgão competente, quanto ao regular em
prego dos deinheiros públJ.cos.

,

JUSTIF!CAÇtlQ

,

Z',,3

Acrescente-se ccI!1O inciso V t do artigo ~t renwrerando-se

os demais:

~

) ~:. u_~'!.. ::

os Tribunais Superiores e os Trihunais de Justiça:"

EMENDA lP01952-4

l:J

Constit"1nt.

CIlR;~TOV1lJ' CIlIARADIA
nu..../tfl.....,(o"U.CCM.SlÁO_-'-

-,

.)USTIFICACJtO
A substituição da redação anterior vlsa disciplinar,
COm mais ciareza a matéria cor,cernente à concessão de aposentadoria,
diferenciando-se o tratamento ao trabalhador rural que realiza tarefas mais desgastantes que os demais, levando Q homem do campo ao desgaste ftsico mais precoce.
Enquanto na cidade o norário normal de trabalho é de a
horas diárias com d"escanso sefllanal, no campo a jornada SE;' estende I
por 14 ou mais horas, s~ra descanso obrigatório "ormal, por força das
clrcunstãncfas e da natureza da atividade.

Dê-se ao § 3!! do art.•
ção a seguinte redação:
"Art.

f 3~

~ do

ARCeproJeto de

f/;.-......•......................

O H\1flJ.ci:pio com poptilaçãó
supg,
rior a três milhões de habitantes poderá instituJ.r Tr,.;.
buna1." (Je Contas HuniC1pa1. ou ConseJ.ho de Con~8S

I

Não há incongruência nem colidênci.a na pr,,~osta ;pois o P!2

: der Judiciário, COfl'lO tnstitulção,
I precIpua não o

é sujeito de direitO ••...5ua

fun~ão •

~ime llnem o exclui da hipÓtese de ser parte leg!tir.la

para ,.uestionar a constitucionalldade de lei em t.ese, ouando esta di!.

ser respeito ã SQa própria ativic1ade.

AssembléiaNacionalConstltutnte e' 207

EMENDA lPQ1955·9

JUSTIFICATIVA

I!J

Diz a letra!! do

CHRISTOVAM CHIARADIA

rrr------

'Lul.,./eOUlIsJo/IO••• w,asio

- os meios de comunicação comungan com o Estado o dever

COMISSltO DE SISTEMATIZAÇAO
fUTO/JUIII" ••

de

EMENDA ADITIVA
v~g

~is, deteminar que a Lei defina rratória jã definida é
incorrer
em reiUI'lC1fulc~a, ou pc'lo nencs , dcte:mJ.nar que o feito SC')a refeito,
can
alto~ custos fJ.nanCe~ros e ôcsncccssâríca, tnu vez que o -lÕdulo Rural e seus

prestar e socializar a informação.

çio'--------""fJ.4é/i..;L

De fato, como defesa da cidadania e da coletividade. os meios

Acrescenta-se ao Cal?ítulo

pos da ~loração exrstentes ~ m:!SllaS regiãas I da localização, 60s retos dã:
acesso, da capac~dade de ecscecec dos pro::J.utos C!."<Dlorados enfim de ma gama
de parãrretros que_só pcdc-raer- atnwíõos pefc collu..:rantD'de mf~rr-dçfus que
fogem da atrillUlçao da nateraa constitucJ.onal, c até IOOsro FOr que. Jâ
se
enccntea d~mida em Lei Complerrentar (Lei nc 4.504/64 e Decreto n9 55.891/65).

~rojcto:

~~~i~~e?~~f~ob~~i:.:.r:.a~avançados

de

comunicação não podem e não devem comungar coisa alguma com o Es-

- do Título IX o seguinte dispos,1.tivo:

tado.

"s6 é permitido o aproveitamento de terras ocupadas pelo

pcl~s

Até pelo contrário: são instrumentos

busca afirmar-se enquanto individuo, lmped.a.ndo que o Estado,

rcrma sempre avassaladora, e anônima. invada o que .é.;Io ser numa-

de relevante interesse nacional, nos termos que a Lei Federal determ!,

no. para impor o que a hur-ec r-ac La determina.

O

~aojeto

estabelece como sendo da União as terras

à ela cabendo a execução

p

fG7'7'7ã7j
=------------:2iónoz~z"z~rc-~::f=-&,------------,
z,

no nivel de sua capacidade de entender e discernir.

onal dos nossos anteriores, textos Constituc1nals. Sendo a União a pr.Q.
prietár!a de tais bens

en-

ccnur-em o espelho pelo qual desejam t;efletida a realidade. geral

Indígenas, bem como a sua proteção. "'1'rata-se de preceito já t r adfe.t-,

É a razão da emenda.

.
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Sala da Conissão,

das diretrizes da

política indigenista nacional, qualquer vedação extremista de uso das
terras reservadas compromete os demais preceitos instituídos pela prÉ.
prla Constituição, colocando verdadeira camisa de força às ações do

~:

EMENDA lP01959·1

f'l

CONsTl TUINTE VICTOR FACCIONI

f:.J

COMISsAo DE

~-

Art.

§

li. exclusiva competência do Congresso Nacional para legislar sobre as

l::xcluir. no TItulo IX, da ORDEr-! SOCIAL, Capitulo

garantias dos direi tos dos índios.

Comunicação. as expressões do art.

~

v,

da independência eccnênuca, poli taca e cultural do

~dO ~roJeto,e seus

_ O irrp:::>sto de que trata

na

IV- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§

'9 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§'2.9_SUPRIMII..-SE

z'l->

Art•.-28tr... Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto
da arrecadação do inposto da União sobre renda e pr0vento de quaisquer natureza, incidente na fonte sobre
rend1Irentos pagos, a qualquer titulo, fOr eles,
SU<lS
autarquias e pelas fundaçÕas que instituir ou mmUvcr
1xs:Il cccc o prcdutD da ~ do .uq:osto ~ a

Ela não está sujeita a ai!'

o que deve prevalecer na Constituição

é que está

"assegus-ecc

aos meios de comunicação amplo exercioio da IJ.bercade", exc rurnco-

;0, tal COMO

JUSTIFICAÇAO

se tudo o nars qu ..

o disposto

de consagrar.

no presente artigo _ com efeito retroati-

está redigido - poderá ser entendido como aberração histórica. ~

..,ident'2l\'ente l.rnpossi.\iel de ser c\J!'\ÇIuda.
•
se evocarmos a pnmeira página da hl.stória do

~ ~ja

as limitações ao exerc.icac das liberdades, qualquer que seja
em qualquer momento.

sil _ registrada por cesurma, na carta que o imortahzou - lembraremos que ao
chantar na praia a cruz de Cristo, çuemecida com as armas d'el rei,
Cabral
assegurava ao monarca port~guês domímo, posse, uso e ocupação da terra recém-cescoberte, cujos habitantes são ali descritos como "essa gent~ ~oa •• e de

propri.o:bdc territorial. rur<l1.

a eondfcaonantie da liberdade que se pret.e.!!,

Os preconceitos, e apenas eles, recomendam as adjetivações

Bra-

Liberdade

~

j;}.. cmpete aos Estados e ao Distrito Federal :instituir ~

jetivações.

pará-

o item VI não incidi.'rã sobre

postos sobre:

A h~stória ensina, espeoialmente a b r-aaa.Le â.r-a dos úl tamoa vi.!!

te anos, que a liberdaoe exa s te ou não.

instituir inq;:ostos sobre:
.

:r _ SUPRIMA.-sE

povo

JUSTIFICATIVA

o artigo

NOS SE-

'9/49 - ••••••••••••••.•••..••••••••••••••••.••••

Art.

braslleiro e do pluralismo ideológico".

$tJprirna-se

m, m, <fJ6 ej8l,

quenas gleb:is :rurais, nos temos definidos em lei.

••• "a serviço d~ desenvolvimento integral da pessoa e da

gr~fos

210 -z.'lZ 1-'1$" ~'it

ARTs.

a propriedade rural.,

§ 59

da

sociedade, da eliminação das desigualdades e injustiças.

y.Z/".

COfq?ete a União

VI

,

l~X1DI>UJll,,~ç10----

DISPOSITIVO EHENOAOO: ARTIGO ~

~ JlllS

I a V

posições contidas no capitulo VII não são nem mesmo necessárias. face

eeIDA SlIPRESSIVA

DS-SE NOVA

GUINl'ES 'I'EPJ:oOS:

SISTE~~rt~;~~J~D'SUlCO.'JJiD

Estado. As vedações impostas, de forma tão radical. nos termos das di

~eg~

índices
t:omã-

lP01962-1 .."
tJÉMENDA
constituinte Gilson Machaal~o---------' fGFl"'"--J

Os meios de comunicação devem comungar 'Com a sociedade, para quem

le;s existem em função daqueles que lhe dêem crédito, e neles

~sulUldos

De$.Xar ccro está é a politica neãs adequada, e PJZ' que não, a naía pro
grcssista, vasto que, tende a forçar "para cima", a pro.:lutl.vidaõe agrícola ê
pastor.l.1.

existem e de quem recebem, diariamente, a aceitação ou recusa. E-

Justificativa:

para'cs

é verdade que, procura-se, msistentemente. reduzir os

de

!ndlos, bem como a remoção de grupos indígenas, Quando houver motivo

,nar".

Tanto

de prcdutl.vidade que servem para a apuração dos trédulos ruraas , para
105 JreJ.S ar-enos,

quat s o cidadÃo

Art.~-

.

I - ••••••.•..•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

e

n -

ela,

é liberdade. E só isso.

É a razão da emenda.

dos
inp:lstos sobre a propriedade te.rritonal rural, relatiV8Jrente aos 1m5veis neles sxeueecs, e sobre a
propriedade de veiculas euececteres llcenc1aãos
seus territórios.
cinquenta p:x cento do p:rcdutc da a.n:ecadação

Sala da Comissão,

boa simpliéidade".
Ainda que se possa condenar, sob

EMENDA lP01960-5

aspectos humanitá-

f'J

rios, o progressivo desaparecimento <las nações .indiqenas e o esmagamento
de
sua cultura pelas europeus, não há negar ser inviável e impraticável a anulação e extirção dos atos propostos.
Insistir na matéria

=

/

/'

,
A aberração do
pois, de todo evidente.

-----------

:s '?H

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo nº ~ Parágrafo Único

(nIlo índios) dificilmente se a;9MOdariam no reduzido..espac;o geograhco Por u-

/

l~lt'\'o/.UJTI.,C~Ç;:G

colot\izadotes.

~ o que não será tarefa faci!. CO'1l a agrav;.nte de que os nu.Ihões de ~ ~raSile1rtO'

gu~s.

A t:rib.ltação de incidência sobre os JJl'Óveis rora1s está chre!:arrente 11:
gada ao resultado cadastral apurado através do cadastrarren'to mantido pelo mcAA,na
condição de órgão da Adm:inJ.stração Federal.
E:,......
ce trlliuto, traàJ.clonalmente Jã é lançado, cobrado e repassado pelo
citado Instituto aos Municipl0S, sem necessidade da interfere.nciâ dos Estados.
Passando estas atribuições para ccrçeeêncía dos Estados ccorrerâ, fatalnentej uma desorganização no Sistema Nac1cnal de cadastro Rura1, dando narg'em ,
inclusJ.ve, p3ra o surgimento de nova obngação cadastral sen finS exclusivilrr.e:1te
tributários e de foara diferencJ.ada, dependendo dos critários que cada f.stado venha adotar.
Admais, o atual Sistena Nacional de cadastro Rural t(!m possi.oi1J.l:iJ.co
o correto COI'lheclI'13lto da estrotura agrária e fundiária brasJ.181ra, penro.tinêo a
efetiva atuação do Governo nas áreas que estão ex1gJ.nc1o, de forna rrollS urgente, a
Rclorra lIgrárla e a discrlJlllJ18ção fundi.árJ.a.

l§V~~7ü7J

poderá resultar - se raciocina,!,

mos ad nbsurdun _ em devolver a Portugal os descendentes dos

er;::~~;;;]

DOPIII,",'" DYSTQ TOT'OTRD

/

precei~uado

no art.

jf;-

3"JL/

é,

Inclua-se no Artigo nS! ~ em seu parágra fo
único:

3"1~

Art.-=399 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP01957-5

I!J

DEPUTADOS ,"ANCISCO OIOGENES

tJ

COl>lISSAO

DE SlSTE~,:lÂ'T'iiAÇÃÔUI.D,., ..i<>

r , r - - - - - - - - - - ""',,',,"'.., ' , ' - - - - - - - - - - - ,
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E~IENDAOO' Art

JUSTIF'ICACÃO

W:

São desobrigados do paga-

mento da tanfa de transporte coletivo de pass~
geiros urbanos os cidadãos brasileiros el'! ldade
superipr a sessenta e cinco anos.

EMENDA lP01963-0

tJ

,~~~

~imir do art. ~

~l-texto do art. ~ ~,
~e do inciso n do

fOr

.. ""'eO~I".D'.U••• ~,J .. O,

,

Comissão de Sistemat1zação

BIEmJA SUPRESSIVA AO ART.

~equencia

os

art• ..2&1.

";~~h'a-d'-o- - - - - - - - - , fT"fft"'~

Constituinte Gilson

31;

flTi";J4

1IIt'\'D/.un""'C.D

mvo .li%tUPROJETO VE CONST1TUIÇ~O.
378.

Çoostibllnte Gilson Machado

JUSTIFICAÇAO

tla

te:rr!

JIro:.+ProJeto -, a tota1.:LdadeIdo prcduto arrecadado can o citado tr.1buto.

inciso I e o § 2Q, transferindo-os para
têm-se que alterar as re:áçêies dos arts.

Trnta-se apenas de repor no relat6r!.o da CC'nl~
slio de Sistenatização o que foI apresentaria pelo relatl1r rla C:"i~
são da Fan.íliü, da Educação,Cultura e "Esportes, da Ciênc~a e Tec.nologia e da Comun~cação.
-

atrJ.bw.ç50

torial rural (ITR), repassando aos Estados e aos Municípios - caro sugerido neste

Para que. assim seJa, ton1a-se necessárJ.O

(/.23

e:atO

da união a o:npe.tência de legislar e instituir o inposto sobre a propnedade

Lf.l3

~

Suprima-se do aftt:,eprojeto o artigo ~
Art.

A presunto e:m:m&1 obJetiva P=i';Mitir que continua

Parágrafo Único - Compete à União, aos Estados, ao Distrito federal e aos MunJ.c!pios criar normas p<lrCl
turismo, inclus1ve entretenimmt!Js que caracteri::em perda ou 1;.3,.
nho e para incentJ.vos e beneficios fiscais pertinentes.

EMENTA. SUPR1.'lA-SE O ART. -M1'

Sistematizar é agrupar em corpo de doutrina
A Constituição é a sistematizaçãO
doutrinária
que estau~lc.l".t: a organização poHtica fund<l;:;,entol de Estado
Não há que se trata, na Constl,tlJolção, de

maté-

ria estranha à finalidade precípua da organização política

funda-

JUSTIFICATIVA

318

E2>1E1'm. M:OIFICATlVA NJ TE:-crO 00 PAR~ 39 00 AETIGO...J-Z6'",
PJ mmProJEIO ~ , J E Co .vCII } /l'>4=<

1./2J

mental do Estado
O preceito do art •

..43ó é t.!pico de

TJta.ta_.6e. de Illa-tc.u.a.

e

EMENI'A:

ordinária.

~.

EMENDA lP01958.3
tJ CONSTITUINTE VICTOR FACCI~~~

r;r-------

tJ-';~~'~

tJ~;;J;J
lUlDOUJ"',C&<;.D

.li;- Inciso

.

- A Lei definirá as zonas prioritãrias para refoma agrá
ria e os parâ.'Tetros de conceituração de
propriedade
inprcrlub.va.

Justificativa:

EMENDA lP01964-B

I'l
tJ

pr;~~~'~

!»putado Fem=lo "",_ian

'
F

rrõV';7illJ

'U~.~ID'C.~.'.;.D/.u.C.~ ......

COMISSÃO DE SISTI:MATIZ1\Ç]i.O

_----------'ut1l/JUn"lC~;.D

VI - VISIBILI

DADE E A CORREGEDOHIA SOCIAL DOS PODERES, a letra ~ em sua total!
(jade.

§ 39

~

Excluir, nc Titulo II, DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAriEHTAIS, C.§!;
pitulo IrI, DOS DIReITOS COLETIVOS, Art •

""".~-

oue 11M deve. 5a.zen. pa:r..te de

PD1L Ol.l.:t:/.O I..ado, 06 au.Vttame.nto.!o do.& óvtc.5.<.c.UíJuc.!o da. Re~o'tl':a.
Agltâlu.a. 11t!Jl1 .!oelnp:r.e P0.!l.&Zve.l. óazeJL-.!oe. c.ol1jun.tam~e c.am c.vttM Wl.Óa.no.& •
601l1ll1l de. ag!lOv.r.la.&.
~ um p.'Wc.e6.!oo -Útapl.<.c4vel pa/ta. a. g'tMde rr~aJU.Lt do.& tU~CJt.ta._
mCJtto.&, v.u..to lte.que:teJt, pr!l..a. nec.u..1.ulade de do.t4_lo.& dI!. c.omod.üla~ c.amultl.t!I
lU.lll> e.5.&e.ltc.uu.&, ,utviZ.&fu'CJttc4 de. gJ'U1ltde. vu.l.to que 4eJutC ltepl"Madaó aoó bVle
fru:..ÚÍJu..o6, ol1l!;ltltndo. a..&6-tm, ~cd{) () p.'tOc.eMo da 1te5o·ullulaç.ào p:1.e.tC.ltd.ida.
-

,1~
Dê-se ao li 39, Art. m, nova redação suor:1mi..rrlo
- - a expressão "Bem ccmo os rn5dulos àe e:-.~loração
da terra"! fJ.cando a reCaçao flnal nos S8C\.Untes

legislaçllo

c.ontJwv~

.texto c.OI1.&tduc.allut!

A fixação dos m5dulos de exploração da terra é natéria IX% dell'ais pro
gramática e dep2llde do dl.ll"ellcl.onal1'Cnto econãnico das culturas El).'Plorüda:s • nas
resfECtivas reg1Ces honogeneas, das características eco1ÕglcaS, de outros ti

3'Õ

--

Suprima-se o artigo ~ e seu par~grafo unico do ~proJeto da constituiçao.

• AssembléIa NIlc:IoI1III Constituinte,
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EMENDA lPOl968'l_

I:J ORLAtlDO

ela disciplinada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto 09 81.240 de 20.01. 78, quanto pelo uecreee 09
93.597, de 21.11.86, em vias de ser alterado por iniciativa do

próprio Poder Executivo visando a aperfeiçoar os

t er--ae do consagrado

I

~t~~ :~ec~~~:~t~~~o::~r~at~~i~ ~~~=~~~~~~o~~i:a~ãl:eaO~n~~~~i

~Õ77ã7l
lutchuu""'.;h

o

InsIra-se no Capítulo D~O~S GeraIs e Tr~nsitórias da CotaissSo. d
Sistematização o que se segue:
"fICA ASSEGURADA AOS SUBSTITUTOS DAS SERVEnTIAS ~TRA-JUDICIAIS, NA
VAcAriCIA, A EFETIWlÇÃO, NO CAnGO DE TITULAR, OES!:!E. QUE, IUVESTIDOS
NA rem-IA DA LEI 1 CO\1TEJ.l ATÉ A DATA DA PRm~ULGAç;::;O DESTA CmlSTITUIç1to I::'IS DE DOIS nsns DE INVêSTIDURAS tiA co:mIç; o DE SUBSTITUTO nA

s~~;~~~~

massas desprotegidas, geram poupanças. abrem frentes de emprego
e dinamizam o desenvolvimento econêmico e social.

é demais lembrar que na manutenção da previdªncia comp1emen.
t:ar privada, hoje )5 com mais de 6 milhões de trabalhadores
e
dependentes associados, não é equitativo limitá-la apenas e de
forma diferencIal para aquelas ligadas ao Setor Público, _O Estê.
do' e suas empresas possuem a mesma necessidê1de de retençao
de
mão de obra especializada que o Setor Privado, o que Justifica
a flexibilidade na concessão de benefícios. caberá a legislação
ordinária a regulamentação da matéria.

Não

EMENDA lPOl965·6

._---------,

l!J Deputado Fernando Gasparian
m-

'LU..'OfUu.....o/.uleOlunl.

COMISSÃO

I

dispositivos

~:~t~n~;~~~~i;~~t~;~;~~~i~~ ~~~~~~~i~r~~: ~~~i~~~i~~

3 Z:&

'UTc/.un"",.~1D

Suprimam-se o

3 U S T I F I C A ç 1t O:

rY~;~'~

artigo~,

seus incisos I

~e

t

J ORLANDO PACHECO

JUSTIFICAÇÃO

A matéria de que tra'ta o artigo

o ObjQtivo da proposição é modificar o § 22 -do Art.13P do Anteproeto da Subcorniss~o do poder JudiciáriO. que nãc assegura (J direito dQUl r i dO pelo art.20S, inserido pela emenda 22, da ai;,ul;)l Constitui , çUo.
, Hodifique-se a redação~ s~bstltuindo a palavra" ACESSO·, pela pe.tavra • EF'ETIVAÇ:tO ", no referido parágrafo.

EMENDA lPOl969·9

e

I I e letras a), b) e c).

r--~-~_'~lM&"'C/eO .. l'dc',~lu .. lnlo

CC«ISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

seus incisos I, II e letras

:~~t:~~ ;i~!m~ê1~om:;:ii:i~~~~~i:~t:~t~:r;~~e~il~:;C~:~t'~~~:me~

-:1

r-----------TIKlO/JUlfl'll:&tie

.~

te regulamentada por lei ordinária.

3';' O

Embora a situação hoje r-equeã r-e medidas urgentes que balizem
a
atuação dos bancos estrangeiros no Brasil, é muito provável que,
dentro de 50 anos. a situação poderá evctuãr- de tal forma que poderá passar a exigir outro tipo de prcvr.eêncaas , É desnecessário
realçar os preju!zos que poderão advir para a economi~ brasilei:-a
da cristalização no texto constitucional de normas que
dever-ao
ocr mudadas ao sabor de exigências conjunturais. Helhor seria se
a matéria fosse tratada em lei ordinária.

'In

.Suprima-se o

€m-ft. tÚ ~JMI

artigo~~.ágrafO
"Único da
do
Final - da

~p!tulo li.

~o-de-Or-clem.

.Jj;', r
J..k-:t-

AD aft. ~- supr iNir
Ao art. ~:, parágrafo 1:1 "cada Tribunal elaborará orçamen ..
to pr6prio, sendo-lhe repassado o numerário correspondente a sua do
taçuo, em ccccécteos , ~té o db '0 de ceda mês, sob peno de crime d;
responsabilidade; 21.2Ao art. ~ par:ígrafo l'l noTTribunal superior do Trabalho I
comporse-á de tr1~jl e trfs ministros, seneer
Ao art.~, §lO, 3) vinte e um togados e vitalícios, nomea
dos pelo Presidente ela RepeJ:)l!ca r sendo t treze dencre os t1uízes de ca~
reira da J.lagistrtlteda do Trabalho, quatro dentre Juizas dos Tribuno..
n::J:is Regionr.19 or1ondos d!1 C18$se dos advogados e t;utl.tro cent.re
os
ol'!g!nárlcs. d:l l-Il!llsHt1C! Ptibl.íéa;
b) doze classistas e tempoddos em repr!:.
sentaçãc paritária dos ,empregados e empregadores, nomeados pelo Pr~
sldente da R9pública, 6scolhldos em lista tr!plicE o:tganbllda pelas
cQnfec!er6çõcs cea reeseccrvee cB'tegoruls;
Z1s.
c) sup:!lllir
Ao art. ~- "lioderó ser criado, BIlt cada Estado. um Tribu_
no.l Re~lonul do ~RP61h:;."
:: ::::~; ~~P:i:~:r:;~;O: :!tl!Jsentado~iQ :tegulad9 em lei."

Pelatór~o

Social.

Tribunais de Justiça vencfraentos não inferiores aos percebidos ti. qualquer Utu.1,o pelos IHnistfos de Estado e Secretários de Estado membro.
respectivamente, Jwssalvp.das vantagens pessoais. ti
Ao Drt •
VI
suprimir
Ao art. i.ff;;" VII - suprimir
Ao art.
VIII - suprimir
Ao art. ~ IX _ ~uprImir
Ao art. ~- suprimir o~. renunerando os incisos I. 11
e III para V, VI .fiVII.
Ao art. ~ue resulta acrescido dos incisos anteriores ruo!!.
dir as alíneas a e b dancc-fhes a seguinte redação:
a) a altcraçao do número de seus membros, a criação e extfnÇao de cargos;
b) o cr1a~ão OIJ extjnçl10 de Tr1bunsis de Alçada.
Ao art. ~~~uDrirnir o parágrafo II.
Ao art • .l9tr _ deslocar para o secac VI DOS TRIBUNAIS E JU!.
ZES 00 TRABALHO.

."

JJ.lEShA 5ERVENTIA. a

C!UU~;7ã!)

DE SISTEIIATIZAÇÃO

'

r;;F~'''''=;J

PACHECO

nele criados.
Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido,

I'

~ evadente que a Constituição ora elaborada não pode afas
princípio (art. 153 § 3Q'da Constituição em
vigor) de que "a lei não prejudicará o direito adqu1r1do.
o ato
juridico perf!!i to e a coisa julgada".

JUSTIFICAc;&

o dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de participação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos
de
previdência das entidades fechadas, por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na contribuição de empregados e empregadores. estendendo a regra à previdência parlamentar.

A'J ort. Mt-~ 29 eve DO'j.~lJ;r:1 2 s~r o prh:cbo - wrecusando..
ee o em/llcgaaor à ncgClc1lJçao ou li. stb!trcgcfn 6 facultado ti qus.lquer

-

das part~s ajuIzar o processo

de dissídio colctivo,podendo, a Justi ..
do Trabalho estabelecer normas o condições, respeitadas as dIsposlçeles convencionada e legaIs mínimas de protcçll:o ao trabu.!.ho."

ÇQ

JUSTIFICACAO

.

Sup.t lma-se o artigo ~ das D~sposJ.ções Transi roru as ,

JUS T T P I p r I V A
o dispositivo cuja supressão é proposta -fixa lilllite de partici;:>3ção dos

EMENDA lPOl966-4

f!I

'~'--'---------'J !'rP....D'....

ConstituInte SIQUEIRA CAMPOS

r.r

.

, :---J.

~

,;:

lUlC/.IUIl"lI'o;le

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo

J

4f
J.8'"

%

do

~M~Crojeto:

Alem de copstituir matéria cujo

see,

JUS' T 1 r I c A ç A o

dar-lhe tr,!

r.r

(!J COHISStiO

'Lld.IC/C.~l,,ze/au'CC"lute

TClllO/lu.nnc.'l"

~

Do T!tulo I - DOS PRIN.clPIOS fUIlDAMENTAIS

-'------,

~

Dê-se a seguinte reda ão ao arUgo
T!tulo
posições Transitórias do
de Constituição:

'f1J;l.~rojeto

__.

t"'C/~u""I«;ÂII

EJ.lEUDA SUPRESSIVA

DE SISTEMATIZAÇAO

m-

tiça do Trabalho.

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência complementar pri
vada, hoje já comma~s de 6 milhõ~lJ. de trarolhadore.s c dependentes ass-;)
~lados. Mo é ~quitatiVo li~itá-Ia apena:;!: e de form dircrcnci~l p3r'i
aqueles ligados ao Setor Publico. O Estado e sUas empresas poSSuem a
mesma necessidade de retenção de mão de obra especializada que o Se
ter Privado, o que justifica a flexibihdade na concessão de benerI
Cios. Caberá a legislação ordinár~a a regulaJ'ilentação da ryatéria.
-

Reletreando-se as demais.

x, das

ç~

Art.
_ I! ampliada a anistia, de forlDa plena, geral e
irrestrita, concedida a todos os que, nl) período de 18 de
sete!!!,
bro de 1946, até a data da promulgação desta Constituição. fo.:'am
atingidos, em decorrência de motivação exc1usJ.vamente
polít:..ca.
por qualquer diploma legal, at.os institucionais I I complementares
ou administrativos, e aos que foram abrangidos pelo Decreto Legi~
lativo nl:! 18, de 15 de dezembro de 19S1, bem'~como os atingidos P.§.
lo Decreto nli! 864, de 12 de sete.r.L"" de
1969, assegurada a rei!!.
tegração com todos os direitos e vantagens inerentes ao
efetivo
exercício, presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e
estatutárias da carreira civil ou militar, não prevalecendo qual.!
quer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.

,~

Supr!~n-s1. os f1~t!gospe seus incisos. artigo...:,g- e seus
incisas. artigo..81f,!'sre ~ e seus incisos. artigo 10 e seus incl _

iH§.

50S.

JUSTTPTCATIVA

o contct~do

dos tu~t1gos, cujas suprcssüo se pro;)õ~ é discu~
slvo e caberia melhor num manifesto pollt1('(I ou nU~ ~r!Jgrar.m Pt!rt!.rl!
do, nunea num texto const:1tuclunal. $lJa elll#!naç';;o ccmcc;rr.:rá alnda,
para enxugar o texto constitucional,Que davard ser o ;uais sintético
possível.
AlIás a redaçi:io desses preceitos le'llbra a Constituit'lIo Po,:,
tutlUe~af em se!.! t!!'xtn rle 1~B2 Q~e, 1':;: ~rt.:sv '2,. ;:':.i.erD!:i 1, 2 c "
!!.
d,)ta ldant1cD r6rmula discutida quo n!::ia tem cabimento no tO>.to da CA.!!
TA JIAtNA. Desse :nodo, D supressão propoo:;ta, é oconsclh~vel c nno pr!!.
judlclJrá o contcudo mais Importante du nova CAftTH que 50 pretende pro
fllulgsr
-

"9:

A operaçtto proposta ao art • .2llrr"§ IR pretende tornar expUc!
to que cada Tribunal é uma unido.de orçamentária, dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais f,!!,
dereis e do Trabalho assiM estavam sendo considerados e a eles se 50!!.
bordinam nUl!Jcros~sz.órgãos do primeiro grau.
No art. M-css alterações buscam a ampliação do número de m.!
n1stro do Tribunal Suprnior do Trabalho u ma vez que além da pletora
de processos que ali aguardam solução se somarão naturalmente OQue las que decorrem da ampliação da competência. propostD neste
anteprojeto e que redundart'i num considerável acréscimo no número de re rllrsos.. Também se alvitra a vInculação dn nomeaç110 de ministros
8
existência de uma carreira ellftando_se o ingresso na magistratura diretamente para o seu te;9,siro grau.
Quanto ao art.~a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de TrIbunais do Trabalho em cada Estado face ao es casso movimento processual em muitos deles registrado. Por outro la..
do a experiência do tr1bunal em Campinas, como subdivisi:!o de uma unidade

fed:~:~~ ~o~ :~~~:: :~;r:::~~:ej~:~:f~C:::~I::::u:et::~a~:~l~.

se de uma função temporária e com duração máxima de nove anos prevista no próprio artigo, :resulta paradoxal que se lhe assegure a aposentadoria com tão curta duração da atividade no serviço público. Abstrã!das outras considerações. vale sopesar a opinião pública que sese
tem maciçamente manifestado contra o que sca ~~~vllégio.
Por fim, a supressão do § lR do art • .32Z"se propõesporque é um
contras senso atribuir-se à Justiça do Trabalho o papel de arbitro da
pendên!:ia normativa para em segui~a julgar o dissídilJ coletivo que daí
-resultar.

JUSTIrICAçnO

Trata-se de corrigir impropriedade incorrida na
redação
deste artigo advinda de fases antedores à elaboração do atual An.
teproJeto.
As anistias de que trata o referido artigo já foram conc~
didas pela Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, pela Emenda Const!
tuc10nal nQ 26', de 27 de novembro de 198', pelo Decreto leglslat,!
YO nQ 18. de 15 de dezembro de 1961, alterado pelo Decreto-lei nO
1.864. de 12 de setembro de 1969.
O prcpósito da Assembléia Nacional Constituinte é de araPll
ar e55as anistias, eliminar as restrições impostas e generalizar
SUB aplicação para ,equiparar, quanto
às reparaçC5es, todos aqueles
atingidos por punições ditadas por motivação polItics. assegu:ados
todos os direitos adquiridos, expurgando a nossa legislação 1a
.!
berraçlo do Decreto-lei 8641..69.

EMENDA lP01971-1

l:t

Acrescente-se § 3!:! ao Art. Je do

CONSTnvnlTE +IlO--eOSTA

Ao

éb'.t'~.g.ojeto

seguinte

de Constituiçl:lo do Brasil.

1~W
Ao art. ~ I1, C - suorlmlr
Ao art • .1;fli 11, d - suprimir

M;

i4imCroj et o coma

redação;
"§ 3rl,_ O aaparo técnico e financeiro dos poderes públicos
soo:enteserá concedido a entidades educacionais de natureza nâo-lucrntlva e
desde que comprovem a reaplicação dos excedentes de lucro na melhoria e qual1da~ dO ensino, com obrigatória prestClçãode contas da gestifo contábll à
CCtlUlidade e aos orgãos públicos CCt!petentesll •

EMENDA SUPRESSIVA

Ao art.
IV _ nas venciMentos dos Magistrados 5er30 fix,2.
dos com dit'erença nllo excedente de lO~ de uma para outro dllS catcgorIa$, atrIbuindo-se aos membros do S!prlPlD Tribunal (ederal t: aos dos

B

que existem no corpo do ante-projeto Tribunais RegIonais Federais e
do Trabalho cuja competência está igualmê.r~l. assegurada neste anteprojeto e, em vingando a redação do art • ..JB6". ficariam excluídos das
atribuições a11 fixadas. Por outro lado no inciso VlI, a) a redação
reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VlI, b) passando, eI!.
ttl.o o c) para aquele l.y&.ar.
O êtual art.)..98-ínelhor se situará na seção que trata da Ju.!.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido, o texto nU!!.
de indiscutíveis propósitos sociais, quo
1ntcgróll1zam
beaerfcíce se~uritário~1 contemplam gr-andes massas dcsprot~sida.s, saram
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento aconê
JDit:o e socIal.
-

b) a letra Ilb"
c) a letra "c"
d) a le.tra "g"

4'lZ
Na hipótese do art • .196 a sua supressão como ~ deve ..se

se instituição

e) e letra na"

Pela complexidade do assunto. melhor sêrá
ta.ento através da legislação ordinárIa.

constitucional matéria que com ele não se compadece. Trata-se de assunto adequado h legislação complementar e à ordinária, já satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e nornas espara-

tratamento extrapola aos p1jincípios que
devc::: info:-::<:lr o texto ccnetatucaonaj., J~ se encontra ela disciplinada
tanto pela Lei 6.l.i35, de 15.07.77. e seu regulamento. Decr'ettl ns 81.2110
de 20.01.76, quanto pelo Decreto ne 93.597. de 21.11.86, e:1I vãas de ser
alterado por tmcíatava do próprio Poder Executivo visando a
aperfe!
çoar os dispositivos nele criados.'

---,

Suprima-se do recrsc VI do artigo

As emendas eupceseãvas visam exclusivamente retirar do texto

órgãos e empresas estatais oQ custeio dos planos de pre'lidênC1a das en
tidades rechaces, por eles patrocinadas. estabelecendo a paridade
rã
~ntribuição de empregados e empregadores. estendendo a regra à
previ
dencia parlamentar.

Il!JDISlml!IlImlrIJIeIA1QIliml

O dispositivo sugerido decorre de manifestação que recebeda Arquidiocese de Nlteroí, por meio do Arcebisoo Metropolitano, Dool José Gonçalves da Costa, ,e tem por objetivo moralizar o arrparo técnico e fina.!}"
ceiro dos poderes pti3llG:Cs. ao setor cG.;cDc1cro.!..

IOOS

Assembléia Nacional Constituinte

.---

EMENDA lP01982-6

JUST I F I CAÇ,ll;O:

EMENDKl"P01973·7
E""_~DQ..f.lAWl..f8lJiIQ3 D'"A--,V",~;.~.,,-~

_

fCn..

Esta emenda adItiva v t se adequar as disposições transitórIas
do
presente Anteproj,~tg com a sessão 11. Das atribuIções do Côngres~
so Nacional, art ..$8'ó Inciso V, que diz. Aprovtll" a incol"poraç5'o.
subd l v r s âe ou de smembr emen ne de áreas de cer r t eê r rc s em Estados.
ouvIdas as AssembléIas legislativas A Bahia n5'o tolel"ar.i a dlvIw
são do seu territórIo por- considerar Inlchtlva contrãl"ia aos I!!,.
eer es se s do seu povo.

_

N~nlr"'.~lo_·

a:
3'lZ
o
,<'~e-Qlrt.ydo~'PrOjetol rentJr.lera~éssa-a os

~v.-"",

demais

artigos J s-segutnte-redaCZo:

l: DEPUTADA AOIGJ\1L FEITOSA

tJOO-lISSil.D DE SISTEMATIZ;Ç~Ô"'O'co~lnlo/,u'~O~'UIO

I

Inclua-s~~~:o

•

/Í'

JUSTIFICAÇJtO:

-

jff~;t !LL~

Tal emenda visa assegurar a todos os atuais servidores públlcos a estabilidade no
encreqo , haja vista, o ~rande ~.ero de brasileIros servidores ~úblicos que hoje
desCfl'lJenham funções das maIs diversas durante multos anos e que não têm UIllà si-

DEPpTADA ABICAI/ FEITOSA

tuação definida quanto a sua segurança

EMENDA lP01978-8
~A8IGAIl FEITOSA.

no serviço cccnee,
Sala da ComIssão,

~m.29/D6/87.

I!t~{f:~~

-11

""'".."'•.,,, 31tJ
.>

.o}.

onde couber, a seguinte emen-

co.

~ necessário que a Constituiç:So fr 1987 defina os objetivos
ce eooceçêo necícneã s8gtJ1"do imposição dos ecderros corcertce de partãctceçãc,
de dignidade e respeito pela pessoa bu-ene, do permanente desenvctvímentc do
homem e do exercício livre e consciente da ctdederue, bem como de reflexão cri
tIca da realldade e da realização dos princIpies de justiça e de paz.

te redação:

D~ ~V~~S POOLICOS CIVIS,

Sala de Comissão, em 29 06.87

IUnmS!mnmElBJ:c.A:ç.tl:lmrrn

:1'~'/eente_'e ítem VIII

QZ

"",''o,''''',,',

n,

da:
Estabilidade para o servidor público que esteja atualmente deserceohancc qualquer
função, e sob qualquer regime, independente de ter ou não prestado concurso PLbll-

3f Z-

"Art.~- A ecucaçãc nacional, baseada nos ideais da demacr~
ela particlpativa, tem por finalidade o permanente desenvolvimento da pessoa humana, comvista ao exercício livre e consciente da citladania mediante crítica
reffexão da realidade e à criação de convjvêncfa solidária, ccmrcnetada com a
-realização da Justiça e da pee«,

e 209

ao A ' t ?do Anteprojeto coma ,egul!!

1'.1

'1
Sala da Comissão, em 29/06/87.

· ---I
. ' .I Ü

_ E: livre a criação de escolas de qualquer nível, cesoe
que satisfeitas exIgências legais quanto a qualldade de ensino, a habIlitação
profissIonal de educadores e admimstradores e a garantia de idoneidade e. regularidade da admInistração escojar", •
~

11,rt!.1. .... I.(,.[...:'''-t

cêPuTAD.l\ ABIGAIL FEITOSA

,)JSTIFICAÇAO:
1131mSl'lH!I Eli!r a:Arç::mtl1

~

urgente a democratização do processo de criação de escolas

de qualquer nível em nosso País, o qual não pode contjrear preso a grIlhões que

favorecem a concentraçao em maode grupos econàmicos oe tal prerrogativa.

EMENDA lP01975·3
~TADO

...,·-------.1

FLAVIO PAU.trER DA VEIGA

Sala

~a

reetssac, em 29/06/87.

['l-':::':_"'-,
,...........----.-J

.

.JUSTIFICAÇ.tlO:

r.r

1UTO/."."'r'=.çia

~~~
31b/~_

Ir)

r

Tal emenda visa dar ao trabalhador o direito já adquirido na legislação atual,
baseado no princípio de que a Lei não pode retroagir para atingir direito adquirido

.

sala da Comissão, em 29/06/87.

I

f'l CO:'1SSJ10 OE'SISTEMATI';;Ç~;;"""""'""""'"
,

EMENDA lP01976·1
m:OH%SI:O

.

I:~CL!.;.'
I t:ltt=~
\" OêPUTAOA ÀãIGAIL FEITOSA

111ImjSlmm.:F.fm:C;A:ç~ã;01

Além de procurar Inscrever, no novo texto constitucional,
a
disposição de que devem ser respeitadas a opção e a conrassão religiosa de pais
e alunos, a ene-oe busca. dar a real dimensão e imoortância do ensino ::::eligioso
no sistema edrcacfonaf brasileiro.

"'''''",,''.''''

if

roctue-se no Capo IlI, 005 DIREITOS COLETIVOS, Art • ..re;

Iü\GE

['J",;;;~'''''~

""""""•.,"

~

C;;-;; I;;]
o«.!J21lrt

Inclua-se na Seção rr, DDS SERVIDORES POOLICOS CIVIS, Art.~ alínea "o", parágrafo 12 a seguinte emenda:
Não Haverá aposentadoria em cargos, funções ou empregos teeccrérrcs, a não ser no
caso de te-ce de serviço de 30 (trinta) anos para o homem e 2.5 (vinte e tinco) para
a I'I'IJlher.

[i-ID'~
Q

Júu,
I~

--]

~~~;;TEMATI~;'o'u""s;:o/.".=~"'nlo
_ _-'_-~=:J

lJ(.( :1:/

"Parágt:afo Onico: Respeitadas a opção e a conrfsszc de pa.i$
ou alunos o ensino religioso constituirá matéria curmcofar na educação de 12
e 2D Gr<lu dos estabeiecameotcs pUbllcos de ensino".

f"

EMENDA lP01984·2
~TADA ABIGAIL FEITOSA

Dê-se ao paráfrafo único do Art/dO ..AnteCrojeto a seguinte
redaçIIo.

.o.i8fl

VI. alínea "d"

a s_eguinte emenda'
Os meios de comunicação. televisiva e radtcrômce devem ser do Estado e têm o
dever de prestar informações ao povo•

JUSTIFICAÇAO:
Consagrou a Revolução Francesa que a lei é igJal para todos. Sendo assim, é Inadi_
missIvel que o servidor que exerça cargo ou função de confiança -nos tesccs acima e.,!
tebetecícos não possa gozar de aposentadoria

.lJSTIFICAÇAO:
Tal emenda visa mostrar aos Constituintes que a informação televisiva e radiofônica
devem ser do Estado para coibir o monopólio das informações em mãos de particulares
e que hoje criam poderes paralelos ao Estado.

sala da centssão, em 29105/87.

11 .. .:.s:-e, /:;..:.
·M,,:u.J"I .......
1

I,r·

\,.;

J

,..., OEPfII"ADA ABIGAIL FEITOSA

EMENDA lP01981·8

{!j

DEPUTAOA ItBIGAIl FEITOSA

f: CO!oIISSAO DE SISTEJo\I\TI;;;~~",'CO"'UI0/.IIICO"'''1o
, Inclua-se no Capo

-

- -..",,,",n~.,"

~

n,

DA UNnlO,

Art.S~ ~ox;r,

]

•

-;;7~~ I

87

-02. L fi
alínea "a" a seguinte emetlda:

Explorar diretamente os serviços nacionais. interestaduais e internacionais de telecOl'l'lJC1icações.

JUSTIFICAÇ,l(O.
JUSTIFICAÇAO:

~1-ill.Q..AU.lillJl;;t~:~=;~~s~la/luu~~~,ic

r

m_""""'·.,"

=-=.J

~;L:J

Tal emenda visa coibir a exploração de serviços essenciais de tetecensucações por
parte dos monopól1cs nacionais e internacionais, efim.ranoo assim que a opinião
pÚblica seja ihformada mediante os i.,teresses econômicos e Polít1COS dos monopólios e oligopólios, como vem ocorrendo nos tempos ateais,

Q2.@.lJ5fl

Inclua-se nas disposIções transItórias a seguinte emenda e dl t l ve Fica suprimida na cens e t eu r e ee a subdlvh5'o do Tel"rltõrlo brasl _
lelro c a crla~ão de outros Estados, sendo esta tarefa exc t us t va
do Coeo""o Noe'onol medt an t e ap r-ev •••o do; A".mble,o; LeO"I."
vas Estaduais.
-

I

!
I

To1l emenda vl s a adequar ao proposto no capo 111. Dos a t r-e t ros. Cote
e tvcs , art ~ Inciso V, e t rnea "c" deste A~rojeto os MesmosdIreitos pc r-a os servIdores pâb l l cc s Defendemos a Iguüldade do.dl
rei tos.

Sala de Comi s sâe , em 29.06.87
Sala da Comissão, em 29/06/87.
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Ocol"'rcndo
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nlG/sv..,...,ldO
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JUST I F I CAÇA0;

vacância do Presidente d .. Repúb1Tcõ:l. far-se-á elelçâo

no prazo de e r tnt e d l a s ,
tro anos.

rePUTADA ABIGnIL FEITOSA

Iniciando o eleito

UII1

novo mandato de qua-

Em todos os Estados contflllpol"'ãneos sejam eles capl tall stas ou

soberanias e estão sUbo~dlnadas aos poderes do Estado.

JUST I F I CAÇJtO:

jf--02..

~~:::~a Seção rr, DOS SERVlDOOES Pt:a...ICOS CIVIS, Art.:ã7";"" alínea "b" a seguin~

Esta emenda visa ee eabe t eee r o tempo para nova eleição em caso
vacância e aseequr-a r

Aposentadoria c~lsoriarr.ente, aos 60(sessenta) anos de id:l(w para o hc:nem e 55
(cinc,.Jenta e cinco) üt'IOS para a rrulher.

raçâo

Ulll

se

clallstas, as suas ForçaIs Armadas são Instl"'ur;lentos de defesa' de

87

a", ::-;'

de

novo mandato presidencial com tempo de

Sala da Comlssiio. em 29.06.87

'd!.

de- que t r? anos.

j{!,1tja,;.....

r:"l .r ~

DEPUTADA ABIGAil FEITOSA

A twcu de sobrevlda do brasllelro é de 65(sessenta e circo) anos e nada mais justo
que 8 apoSentadoria ~ulsór1a seja para o hanem aos 60 (sesS'enta) anos de idacfc
e para a PJ1her aos S5 (clnqucnta e cinco) anos. devido a sua jornada liJpla de t.ra~
balho no lar e no serviço pÚblico.
~

~A

t:

,_,~

lPOl991·5

-,
J

DEPUTADA ABtGAIL FEITOSA

JS9

Inclua-se no capo IV - Oõl Segurança Pútlllcoa. ar-e , ~. As Pol te tas

(-1-;;'::0:"-

H' II tõlre5 • .a seguinte etacnda:
As Polr.ctas Militares e os COl"'pOS de

-----_Iu,../,..· "l:... h

decre~ado

do

públIca. art.

I'llEPUTAOA ll8IGAll FEITOSA

(!l CIl·tIssno DE~ SlSTEtJ.ATli;u...'u.tol$vn...... .te

~

•

".,"m"'_..

~

Att.~-Incls~ SJcI,

• In:lua-se no Capo n, DA LNlAO,

m'

;;-''''~6/87

qu~n

Estado de Guerra.
JUSTiFICAÇ~O:

Mio poderá o- Prestcrente da República permitir que forçüs estrangel

"ais uma vea , caraCterizo qua a ordem Interna 1101 sua preservaç-iio i

ras aliadas ou não tl"'pnsltGIII peJo Territórlo Nacional, ou por moti

Vl.íl.l, I

~xl.

São forças

ft~

Inclua-se no capo ri, do Executivo. se-ssão- I, dO' Presidente da
lne.t se XXVI. : seguinte emenda.:

EMENDA lPOl987·7

!lOIll.be~lros••• ;

t tares do Exêrcrto e. reserva desta pata fins de- mobilização

dever das polrcias Estaduais e as mesmas só seriio 1II0billzadas peJo

ve de guerra nele perlllaneçalll temporariatllent.e, mesmo sob o comando
de lilutol"'ldade bra~t1el re •

ExércIto qUilndo o SrasJI es e tves- em Estado de Guerra.

alínea "eM a seguinte emenda:

lGo será J)C(t:litldo concessão ou permissão de serviços e instalações de energia
nuclear de qualq..rer natureza.

JUST I F I CAÇ.ltO:
Tal emenda visa ce r-ac t e rl aaj- ee r s Uma vez de quc as nossas Fc r-ç a s

:l.lSTIFICAÇIlO:

li
- :'ai.(
J?é'.rt:J....
j<.f.
,

Arlllildils têm competênc1a única e exclusiva para defesa do rer r t eê rio Brasllel rc em tempo de paz ou de guerra.

Esta emenda visa eliminar cs abusos como- os ocorridos

O'EPUTADA ABI GAI L FE ITOSA

nas Usinas I'kleares de

I e I1 bemccec, colocar ctareeente o Brasil no bloco das países neutros e
sem Jnteresse de se tornar pot:Cncia 1n;:Ieriallsta ou a serviço oeoutros países
iMperialistas.
Angra

Sllh da

COr.lts~ão,

co:: 29.06 87
/"

YdC'-"J.."

Sala da ccaíssêc, em 29/06/87

lj~.r..e

~~;;;;,;~~
.."t~.'nü---------J ~~;;;7~~

PUTAPA ABIGAIL FÉITOSA

EMENDA lPOl992·3

l?

••" ._-'-

~

DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

::t::::::

tlndo a Lei. n50 podendo en nenhun momento tutelar os poderes do ~!.
tado.

a seguinte emenda·
o Mandato do Pr-e s l dervt e da Repúblll:a é de quat"l"'o anos,
a reclelo;io.

OÇ},lfL1TJL

I. Seçiio 11. As atl"'ibulções do Congre~

~.P:::I~:e ::P~~I;c:e:u~:::
1::1

I

a:::n:::rra e a celebrar

paz, mas não- p~rnEtlndo que Forças estrangeiras transltem
~errltórlo Nacional ou nele plermaneçam tempol"'arIall'lente.

vedada

JUSTlFICA,=JtO~

A p r e s cn ee emenda vi sa destacar o ve r eede t re papel das Forlias Arl'ladas como Instrumentos a serviço do Estado na deFesa e xc e r-na do
8l"'.,!.

JUST I F I CAÇJtO

1

Tal emenda visa a uniformização

pelo

ét

seguinte emon.

nia nacional e estão s ube r-d l na da s aos poderes constitucionais garan.

H

Inclua-se no Trtu1~~ V, Capo
a

tl

As Fo r ç e s Armadas de s t t nam-e e a defesa externa da Pátria, a sobera-

---), ~:l;;;illJ

r ....u • ., ..,,"

1

~r'

Inclua.... se no capo 111. Das Forças Armadas, art.-ê5'2
da:

~A
lP01988-5
••".-'-.- - ---I [Ol ' "o","" " - l
(il DEPUTADA ABIGML FEITOSA
. -p- - 1
W~~Õ~;;·t~~'i'~~i=t.V~~~U.:

....""...... t.------..n:J.7tJ.1ltT

.

_

do tempo de dUl"'ação

de

todos

mandatos eletivos e defender 41S a sp t r-eçée s do povo b r-e s Il e t r-e

s l l , A tutela militar dos dias atuais deve ser extinta, pOIS n;io

0t

cc r r-espenda ao seu papel no Estado Moderno e Contemporãnao.

que

exIge a duração do lõland:jt0A4'p"l"'e,;;~~nCiaI de quatro anos.

I

JUSTI FI CAçA0

Sa la da Comi s sêe , em 29.06.87

Te~

He$mo elll época de guerra cabe única e exclusivamente a guarda do
rltõrlo 8l"'õ1S11elTo pelas nossas FOl"'ças Armadas.

1/ /; /
l4r,,,.{
',"

ct'f
'(..(
FEITOSA

"'/OEPYTADA ABIGAIL

E/I1EI'IDA lPOl997-4

fil~t:pu~:;;~;~~-;: u ••· - - - - - - - - - - - -

F.MENDA lPOl993..1

(l

DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

rrr;::;;....--,';:;;---".u.•"

~ OE SJSTEIiATJZAÇÃO

EMEI'IDA lP01989·3

..._

J

GUTADA ABIGAil FEITOSA

f.r~;:ron~

,

" ' "

_

....c;

...--

... D1J.JQ'llj)A?J...

art

1(

ce r e

ür-dem

Eco,o.lca. Fio""." r o , c ep

Será ceo sr

con sede no País, CUJt:I controle de c r s d r

Cada Estado e o DIstrito Fedel"'al elegel"'ão tl"'ês Senadores.
"dilto de quatl"'o anos}

I,

éa cr-p r e s a e aercna t a pessoa Juridll:a cco s r , .. u~da c

da-

O Presidente da Repúbltica. ouvido o Conselho da Repúbttca. pode rã
dr s scl ver a Cimara dos Oeputados e comunicar elen;õcs extraordiná rl"llis,-caso esta, c;m tl"'lnta dl<ls. não tenha logrado eleger a lista dú
pllce de que tl"'itta o parâgrafo lO? do al"'tlgo al'itel"'lol'" dc.~ Antepl"'oj;
to.

Inclua-se no Tftulo V.
Da Ol"'gant:o;aç'iio dos Podcl"'es c Sistema de Go
Verno, capo I, do LegislatIvo. Seção I, do Congl"'esso tlacional, 011"'-;.
pa l"'á g r a f o H' a seguinte emenda:

-}

..----.,,"...",.,,-_.-. -_..." ..

I,.,,..,. 'o 'r l tu l c VII', Da
30i-h segUinte eraen de ,

Inclua-se no cap-o 111. do Governo. Seção I, :lrt. +T&" a seguinte eme!!,

~J

_Ol"jjJ_l~t'l

,wotMIlIIWU

lD-~-.:~~··~··

~ pr;~~~~'-'~~~~;~~!;;~~~~~Ou'.""":YI'.---~~-==--==-=.JO.3.-;~5_fi;J
.~.o-iJ011.~~l
e~/06jH~ ~----.----

•..,.-----.
-----.J

~--------''''''''''''o.... _ _.

1 t::L·]z.:-'·"o·-'--,

~-COH'SS'O -OE-SISTE·H'A"T'~IZ"A·Ç"':·O,..t",,:O"'''to

,,~~

"J

cda,~:.::-rO~~rl",·ado,:::ca'd:ltC,.'U,',ol:o,
'~H' ~
,~~
~
...

rc

e

C~

c ap

r t

al cstej a,

"'...

c-r

..

·f",'O,::n,dbl::O,',a,:._, ••:O,bdo·nT,.",U,":d'old,ad c

..~.u

I
I

P<lís, ou por entidades de Clrelto públICO

JUSTI FICAÇflO
4USTIFicAÇJtO:
1i11

o

JUSTlFICAÇJtO:

tel'lpo de dez dias do Antepl"'ojeto é um tel'lpOCUl"'to para magnitude de

tal decisão, ou seja, escolher o PrlmeIro-Mlnjstro em lista dúpl,ce.

emcndi:!

V1SlI

def~.,der

o arasll da

sll'lha

l!O$

.::Iol1opôpllo'io

Intel"n~

C:lonais, dll sangria externa que sofre o Pai .. nos dias de hOJ!~
IJm.,J fol"l.'.J de preservar o er.Jprcsarlildo

n.oc:lon.ll

Sal1l de.

CO'1lss~o.

Tal emenda visa estabelecer mais uma vez a Igualdade de direitos
entre os cldadiios e a unlfol"'mldade <los mandatos eletivos em todos
os nTvels.
Sala da COllllssão, ea 29.06 87

crI

29 06 31
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,QEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

E/I1EI'IDA lPOl994·0
I>J OEPUTAOA A'IGAIL FEITOSA ' . " . - - - - - - - .
'--

~:;;SSAO ~M~';';;;~·;'~·t"''' ...,,:.

EMENDA lPOl990·7

(l DEPUTADA

AOIGAIL

FEITOSA

.....

--.----nl

=

fTP~~~'" .~

nn:/:......

In.elua-se no capo 111, Oas

~-~;~t;i~~ç~rà··:G',.,.:~"'s.;c-.-------~]
t~29~~~

___ ....." ....".".
Inclua-se nO,f~. lI, do Executivo, Seçao
bllca, art.

m

...JJ;I,

º

~~r

I. do Presidente da Rep.!:!.

par.lgl"'afo 2'l a seguinte emenda:

•

-=:J

(oj p~;~.."JEMENDA lP01998·2
-~DEPUTÂ·Õ;;-AÔ·IGAiLFEITOS;·'"

~~.=J ~~~6~;=m-_.------.u~ .. It~ H.O'.~.-O~

r

..

t.~b-_ ---~qb-- ~ OJ. OlL--~~:/iO-D.L~~IEhr.Tt~~_ÇAO

For~as Armildas, al"'t.::::n a s!!gulnte em!!!!.

...

~;;,';~' '..J
..,-----------J- [<J=-:::-=-l
- - -]

••

,:,==:;-====-~ :r2~7ôl/l.l~
1

da.
As Forças Armadas, constitufdas pela Marinha, pelo Exél"'clto e pela
AeronSutica. são lnstl"'ul:lentos do Estado devendo ser pel"'l'lanentes e
regulares organlzildas com base na hierarquia e na disciplina, sobre

Inclu-"-se no Títul? '/111, Da Orden Econõn,c.l ol Flnuncell"u, cap 11,
art 3'2'5-. parâ':)r.:Jfo únll:o, ai foea "a" a SolStllnte cncnd.)
A flJnç50 SOCIal é cunpl"lda quando o ",óvel l"'ur<d estiver e/'1 plr:H"o

O comando supreno do Presidente da República.

processo de produtl/ldnde

Assembléia Naclonal Constituinte

o Es"tado detém o domínio econõml~o e o monopáJ lo da

JUST I F I CAÇlio.

JUSTI FICr.ÇAo
Tal ene ne a v r s a a prot~l'1çEo do

lôlt~fúndlO

o monopólIo da [erra e dando !1\!IOS
ver sua des~proprl<lç'io

j

Hals uma vez defendemos o ponto de v t s ea de que a taxa de

r mpr od ..rr r ve , co-tba r-cndc

da dos brasl1elros é de 65 anos e a dupla jornada de

ur Ld r ec a li Unliío pe r a promo _

secvo Iv l de

pe La Mulher no

lar e no empr-êgo"

da aposentadoria li uma prel'll13çaO ao

.nt ance

t-r c ba Lhc

éc ,

e-n

29.06 !l7

JUSTlF.JCAÇlto;

•

!...,~

~ do .p r e s ene e

A!!,

tcproJeto de ece s t t eu t ç.âe por consIacrã-lo uma brecha aos Interesses
do eap-lto11 Internaclona1 ..

I

-· -;"
Iií

l avr-e , explora-

do!:.

c rs se o direito

Tal er.ten-da "Isa cllmln;:ar o paragrafo l° do art

S.. l .. de t ce r s s

211

ção e comercl.allzação do petróleo para atender aos ditames d1:l segurança nacional. bem como o controle das j ee t ee s mlnenlls do Pafs.

50brcv-l-

esforço despendIdo.

•

Sal ... de Comissão, em 2S.Db.Sl

I

./

r

T

•

/

lp"L t-e! -"~

..... EPuiAOA ABIGAil FEITOSA

EME1'IDA lPOl999-1

"

--

~""purAOA ADiõAi"LFEIT°;.....· - - - - - - ------) t:..i~~';""' EMENDA lP02003-4
-

.

Inclua-se nWftu!o -IX,

Da Ordem seer c t , Capo

li, da SegurIdade

e Le l , art
a s eçu m r c cnen daA prestação de Beneffcto ou de serviço cc-tp r e c-id l de na

.

tJ-ccn53'?tc

'--~~~===~~=::::::::::====~fifJi~
~ p ar 5s r a f o l~ a sagu~nte

que

I

prese~

jI

I

SISTEIlATI;~;"''''''d'''''''''u''
"'.. '~U .. "uh

. 54

[iJ;-i'~~
DZ Q} g

rrcrce-se no C-ap lI, DA UNIAO, Art. ~~ Inciso IV a seguinte emenda'
Ndo seré permitido que forças estrangeiras t.ransi.tee pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente.

~-

emendo;

lei reprimirá a fort:eção de monop6lios, olisopól1os, cart13:is e

toda e qua1suer forma de exploração econônica con excaçâo

JUSTI..frc~o.

das es-

o Brasil é um cajs amante da paz e não pode a União permitir que forças estrarqet[as transitem pelo nosso território cu nele permaneçam, mesmo que teeccrartaeente,

tata.is.

I

JUST I F I CAÇlíO
ene nda

-

I

f!lCO:<ISSM DE
rrr-

.

Inc"lun-sl:l no T!tu.!.o VIII., da rrcfel'\ zccnênãce e financeira, cep , I,

segurldade

conquistas SOCiaiS dos trabalhado _

~U:;~lL FEITOSA

,"lfIuI.,,~.".,"_.&
D~ S!STEr,";,TIZ-:Ç~C
.U......

r ; r . r r - - - - - - - - - - - I U U /.... I1'IC-ei'

art.

visa e l r eu ne r o caráter r c s r r t ervc do e r c )/16 do
te AnteproJeto e car a c t e e r e e r- o avanço d r n Srtr eo da SOCiedade

Till

"

j

52,

social pode rã ser criada, mej c r ada ou estendida toda a
houver nc cc s s s do de de avanço de

J:ME1'IDA lP02007-7

__'----J tbf:I·Ur:.:>~ ~::lIC'Ul fE:1Tf.51i

-------

~~-;; ~1~:~t·;;/~~~~~G/IWTU,,,1~------~ - "Jl lij;~-;'~'6;~
- - - - - - - - - - - - - - L_-T ---rJ.-J
r
, - - - - - - - - - - - -......''' ....",.. -----~--- ._OfL/O ' l>1::.

':JU5TIfICO,Ç1tc

Tal proposição visa adotar a lei conplernentar futr.=ra do poder

sob pena de retaliação por parte de outro país Gue se julgue prejudicado por tal
decisão Devemos defender a paz mundial e manter os ortncfctcs de neutralidade e
defesa intransigente de auto-determinação dos povos e a luta contra o nec-ccfonía-,
lismo imperialista.

de

repricir todo e qualquer seema de abuso de poder eccnêaãce;

I

sc l a

de

I

COMISSEo, eM 29 06 87

Sala da Comissdo, em 29/[J6t87.

j;,iru.e.. -/--1
,"

1""1,

-/

~

(I

Sala de COfJissâo. 29.C6.87.

. f -/-./

f(fr(f/...":' I"f{!tt~
'\ PU!fM ABIGAIL FEITOSA
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J 'C{./"U.

'-OEPUJ;"AOA ABIGAIL FEITOSA

EME1'IDA lP02008-5

EMENDA lP02000-o

.....

-----j (I.i;;;~' ,-- EMENDA lP02Ô04·2 - .....- - - - - - - - . - - '] m -......,-J

E::::0EPUrADA ABIGAIL FElrO'A

rr------.LU.~ICG~'''.''I''''."''."}c

·

~COItISSA:O OE SISTEfiATlj.gllo

~1

--l

1 ...0/ e » ".00:0,00

..

lil t'ERJTADft II13IGo'\Il. FEITOSA

ê...eHDlI

lrr:----=:--t:=OEPUTADA ABIGAIl. F-EITOSA
L2.9/~~187'r;:r_ -----'~u......U< .. ,..h/.""<O~uto--------"J
COHISS~O OE SISTE..!iATlZAÇliO

l!.J
uI._"_1
U~ ~r,J"azJ

_o1]P}JQê

I~l..sa-se

Inclua-se nas Dlsposiçoes Transltórlas, ~ a seguinte enenda:
A Constltuh~~o pronulgada deve rã sofrer referendo popular, convoca-

do no máximo de 60 dias. para que a me s.rra possa entrar em Vigor
caso de aprovada.

Inclu~;y 110 rftul0 VIII, Da Ord.em Econômica e Fin'anceira, capo
art. ~, parágrafo único.. atfnea "b , e e d" a segUinte emenda"

fiO

li,

JUSTIFICAÇitO:

A função see te t é cumprIda quando o Imóvel rural ê produtivo, exis-

lal emenda visa derrubar tm velho preconceito de que o militar conscrito não tem
drrertc ec alistGmento e ao voto, carecterfzanoc llr'.a discrIminação à cidadania e
ao princípio ouverseí da igualdade dos crrettcs,

tindo relações Justas entre ee p l e a I -e trabalho e pr-cp l e l ande o bempopulação que se serve da produ'ção do re"!~

-estar do\! comunIdade e da
rido imóvel.

JUSTIF1~AÇ~O

Tal emenda defende a sob e r en t a popular dentro do p el nc Ip l c de
todo poder emana do povo e em seu norte dcvedi ser cxe r c rdo

~

na Seção 1, DOS DlREITOS FOl.!ncos. Art
Inciso 1, alInea "d" a segtJinte emenda:
O alistamento ele.ltoral e o voto tarbém serão obrigatórios para os mllitüres ecoscdtos -

I " ' - - - - - - - - - - " '..'m".." - - - . - -.. tJa..lrn 1.K!:..

quo

JUSTl f I CAÇl(O:

Sala da Comissão, em 29/06/87

c-

4~~{i4

Tal propos-ição visa garantIr o uso, a exploração e a produ"ção
da
terra como função 'Social observando o b em-ec s t ar- da SOCiedade, cspcc t e t-ie .. te ...~ p~c::!uç5'o de alllolo':IlLu~.

5alil de ComlssEo, em 29 06.87

'\DEPIJT~

ABIGAIL FElTOSA

EMENDA 1P02009·3

tJ DEPUTIIDA ABIGAIL FEITOSA
tI COMISSAO DE SJSTEMATI;~~~"'''~~'lIiO/M~''"IiO

Sala de Comlssio, em 29.06.87

li '/ T(j.
F" ~ ~

f?XYi~ "

OEP9TADA ABIGAIL

EMENDA lP02001-S
~·~~~~;IL FEITO;;OUTB&

r....-

-

rI

Inclua-se no cap
111, d<l Educaçao
parâgrafo I" i1 seguinte ~mend;:a

J7';
e Culturo!l, art

.1:1:9, Inciso VII,

;;1.3

_

~~-;-~~;;~:;~.~~~I~"~~:~'...,---------"]
-~

-

I

---

Inclu;;~e no Tftulo VIII,

O acesso ao ensino obfl-gatórlo e gratufto ii direIto públiCO e subJeti
vo aClonãvel contra o Estado mediante Mandado de Injunção, ficando -

art

os pais ou responsáveiS na obrigatoriedade de colocar os f11hos
escolas

[J 29;~'~~;-J

.JJSTIFICAÇAO:

--O-:,fi(FT.if'u·r..JU~l'''.'Ç'''--_-_-_ _"" &t..1-!:I../...l

Tal ellenda V1sa assegurar o direito de manifestação e vontade direta do povo no
exercício da sua Soberania e da Pátria

Oa Ordem Econômica e Ftn<lncetra,

capo

I,

WI a seguinte emenda

Incumbe unlc<lmente ao

l

Sala da CoollssãoI em 29/05/87.
Estado a prestação de serviços públicos

transporte, energia elétrica, ãgua, saneamento básico,
yões e r5dto difusão.

JUSTlFICAÇJ'\O'

2;;'~~~7
0:2 Q1 !fi:

rrctca-se no Cap v, DA SOBERANIA PO?U..AR, Art • .@lJ a seguinte emenda'
A Soberanía do Brasil pertence ao povo brasileiro e só cera forma de m<:lnirestação
direta da vontade dele, prevIsta nesta Constituição, é líclto assumir, organizar,
e exercer os poderes do Estado.
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Tal emenda vIsa dar aos pais ou
prir o estabelecido na Le.I.

JUST I f I CAÇlíO

respons5vels a obrigatoriedade de cu!:!.
Tais serviços são de
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Interesse coletivo da Hação e mesmo em
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alfnc<ls lia, b e d"
Com)D anos de

11, da P""dôocôa Soelal, "P

""O
<I

seguinte emenda

tr1:lbalho para o homem e 2S anos para a lIlulher

por velhice 1:Ios 60 anos de

Idade par<l o homem e 55 para a mulher

r
.

'

..

Inclua~se

art.

~

••

Sala da Com1ssão, em 29/06/87

/1

"_

no Título VIII, da Ordem EconômIca e financeira, Cao.
a seguinte emenda ao parãgraro 1°.

o... °0,,_

Tal emenda visa garantir o direito de reunião em Icca1s abertos ou fechados
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Inclua-se no Cap IH, DQS DIREITOS COLETIVOS, Art • .ui, Inciso I, A REUNIAO,
alínea "a" 8 seguinte ell'enda
Todos podem reunir-se paciflcamente, em locals fechados ou abertos ao n\íblico,
sem neceSSldé!de de autorizaçãO nem de prévio 8V1S0 ã autoridade, sa1\.o, no ultimo caso, quando a reuniiio interferir no Fluxo normal de veículo~ e pessoas

S<lla de Comissão, em 29.06.87

A81GAIL FEITOSA

CEPUlAOA ABIGAIL FEnOSA

(!J COMISShO DE: SIST8-1ATI;~~~GU'~,"Io/S~OCO~'".0--------)

camente pelo Estado, uma vez que constl[uem elementos vitais ~ seg.!:!.
rança n1:lclonal em tempos de paz e de guerra.

Sala de COl'llssiio, em 29.06 87

...

t'

países

de sistema capitalIsta, como a França, $ão servlções prestados
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• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP02011-5
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a,.j" 35h da

•

s6mente~quanto

.» i.:.•,

A nova redação apresentada, refere-se
ao reordenamento do dispositivo no art .....~ e seu

A alteração proposta para o artigo
259, faz cem que o atual § IR seja inserido no »ceput«
do
artigo e a parte final deste. figure como § 11:1; a modi ficaÇao visa inserir no corpo do artigo conceito essencial às aUvldades das Forças Policiais; pór outro lado. passa a compor o § 1" aquilo que é meramente acessório as referidas organizações. porque gão diz respeito às atividades fins das
mesmas. já que espelha condiç~o eventual e trans1t6ria ( situação de força auxiliar do Exército e reserva deste para '
fins de mobilização ).

Inclu~-se no C~, oos OIREHOS-GQG.!Af.S, o~r a seguinte emenda:
A aposentadoria dos trabalhadores, per tenoo de serviço, epcs 30 (trinta) anos para
o homem e 25 (vinte e cinco) para a tllJlher.

JU5TIF'lCAÇAo:
o novo texto Constitucional deve avançar nos direitos sociais e baseado na taxa de
scccevtce, na necessidade de r..'IlI3. velhice. com lazer e na duPlicidade da jornada de tr~
balho da nJlher. ser dlrnlnuitlo o tempo de serviço para conquista da aposentadoria
como forma de oreníaçãc ao esforço dispendidc pelos trabalhadores

'
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~9:t.!.'..J :~t ..-:.~

tJ CONSTITUINTE

.fMENDA lP02012-3

tI

COOSI'ITUItrrE DARCY POZZA

..

CCt1lSSÃO

JUSTIFICATIVA

ferre, dando aos Estados e J.fum.cipios sua atavâdade supleuva :
nos casos de necesaadade p';Jlp(']f,r::l.

DARCY POZZA

..,,-

",....

O acréscimo da exp-eesâe "com direito de voto" visa compatibilizar a regra deste artigo com aquela inserida no artigo ~ onde o dispos1tivo
que se prOpÕe acrescentar está expresso
3A ?:>
O acréscimo da expressão "e jurldicas" ten por escopo restabe
cee a opinião dominante da Coau.ssão da Ordem Econômica, cujos drrteg-antes ,

a) A atual lei das sociedades anônimas permite sabiamente

pessoas sujei~s

à seu i:npério,

a

fL'D de

Isto posto, mister se faz a altez:oa,ção objeto da presente

I,I

~-

en:n.

da.

~roJeto.a

para acrescentarao artigo
Inciso 11I -eletra "a" (capllulo 1111 do
cqJressão "asseguradoaos lceau de culto e suasliturgllSs particularesa proteção,na for.
lD3 da LOI,"

ArtJg017:- •••
Ill-A Profissão de Culto
li) - Os deeues de reumãce assocIação estão ecmpreerddes na hberdade

relIgiosa, cuía profissãopor pregações, ntueis e cenmomarspüblrcosé 11
vre, assegurado aos Icears de culto e suas hturgias particulares a proteção,
na forma da Lei,

que

o capital das empresas se componha de dois terços de ações
prererencíaas , sem drr-ertc de voto. e apenas u/n terço
de
açÕes ordfnár-ias votantes, se I"ore:lI noaunathas. É UMeeceoismo perfeito que pennite ao investidor miroritário centr-e
lar as decisões da sociedade sem que tenha que, para isto:subscrever na mesmaa OO10ria do capital social. Multiplica
assim a sua capacidade de investir controlando aarcr rwaer-c
de empresas cem o capital de Que dIspõe. o Que não acomeceria se tivesse que obrigatoriamente deter- a eator-ra do ~
pital sccret. do empr-eendípiento;

prover as despesas coro os serviços públicos.

---,

EMENDA ADITIVA

maioria de votos decidiram pela redação COM aquele ecréscírc o .", ..1 foi sem razão suprimido na redação da Comissão de Sistematização.

Apenas para argurrentar, segundo nos ensinam os tritutar1stas.
• contrapart!C!a do exerclctc da atividade pC'n"~i~a par-a cce co ~ta:lvs;' I t:pre:sentada atraVés de i:npostos, isto é, a contribuição pec:uniar.í,j:l que o Esta-

às

fu10uun"ooa;.lo'

pc;:

eont'or:ne se sabe, a partic!pa;ão dos Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado da exolo:-:aç~o ecc-êaca se dá via bpostos,
os
quais, no caso do exercícãe da atividade :oineral, já estão previstos e der!n!
dos no texto do Anteprojeto de Constituição. no titulo VII - da Tnbutação e
do Orça.mento.

~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

!iJ

JoA

JUSTIFICACXO
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EMENDA ADITIVA
3011
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 3W

Supripa-se do anteprojeto:

5J.

'tam-

D~ SISTEMATI;~~~~UC.II'lo'"U1.ulnlo

&lENDA SUPRESSIVA
SJ..
DISPOSITIVO E:-:ElIDAOO. ARTIGO·.I(8'

..

•••• - Sem alterar a essêncae da propesaçâo ongmal. que ê a de
bêm estabelecer ccnçetêncaa para tegastar- sobre a matéria

aos
Estados e aos J.lulicíplOS, a emenda pretende que pernaneça coa a
Uru.ão a Iegaskaçâc bãsaca e apl1cãvel a todo o terratêrãc brasa

Acrescente-se ao Art. ~, 3p0S a expressão "de capital", a ex
pressão "cee d1reito a voto" e após "peescas flsicas" a expres
são "e jurldicasn•

O paragrafo 22 do Art. iJ8

Os Estados e os Municípios. em COlIIJllI acordo, cevado o Poder Le-

405
Art. m

.;~~ ~

fõ2iõ;7S7J

SIs;~;;;:;i;;~~~~""""

glslatlvo. podem estabelecer. de Formasuptetava ã
leglslação
federal pertinente restracôes legais e aêmmstrataves vasandc
ã proteção arlnental e ã defesa dos recursos naturaas de aspect.os ~speciflCos e relevantes de seus respeceavcs terntõnos.

EMENDA lP02015-8

ABIGAIL FEITOSA

DE

'103
m .... -

E a justificativa.

(!J

do, por ato de soberania, 1r.Ipõe

Art.

»Ó,

DEPYrAOA

I f!3~';"---:J
I f']Ej";T4J

Fmenda Hodlflcatlva
4o tj
DispositlVO Pmendado: do Artlgo ~ do AMleFroJeto da Comissão.

Convém s<:tl!entar..se que a 1ll0tJificação é estritamente de ordenamento e não de conteúdo,

Sala da ccníssãc, em 29/06187.
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JUSTIFICAÇAO

~~IQ~
t'CGIISS.110 DE: ~;:J\TIZ;;;,~ . ~,cç~

JUSTIFICATIVA
A LiberdadeReltgiosa estli assequrada no teetc do Anteprojeto c a Emenda proposta

não altera a sabstâncsada redaçãoanterior, entretanto, dá uma configuraçãoamplaao conceitode
Liberdade ReligiOsa nele(aundo menç.foaos locillsaolldeesta liberdademarsse projeta,

Tal mecanismo ainda permite que o investit!C'~ n"~-~ritáric, se
assim o desejar. tenha as suas ações, ordinárias ou prefe.:oen.

cteãe, sob a forma "ao portador" dmemízandc-se o mercado de

rrp;;S'~

capitais pois é conhecida a prerereocia do investader- da 801.
de Valores por essa forma de ação.

!3

b) A prevalecer a redação do artigo ~ sem as alterações aqui'
propostas a maioria das ações da empresa consaderada nacional terão que ser nominativas, para que o controle fique CO!!!.
provado, em um tratamento nagrantemente deslo-ual e oneroso
para o investidor nacional que, come se viu aeaea poderia ~
feitamente controlar a sua empresa e caracteriza-la como ~
eional, se:a' ter que necessariamente deter a major~a de seu
capital.
o) Finalmente a faculdade de peSS03.3 jur!dicas domiciliadas no
pais serem acionistas de outra pessoa Jurí.diea é forma CO"L5ªgrada no direito e na prática pelos grandes grupos. ge.,uU1amente nac~onais que controlam suas diversas subs~dia"ias ~
vés de uma. célula mater. O restabelecmento da redaç2.o vitS!,
riosa na Comissão da Ordem EconÔlnica é pois ll:lpositiva para
manutenção do s;tatu-quo que se tem revelado tão eficaz.

[Tõ!j'~7[ã7l
,.,-

••••O/.UST""'AÇÃO

&ENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E'lCNDft.DO. ARTIGO

•

30b
~

Suprima-se no ~~rojeto.

'06

No artigÓ ~, o final do texto, a saber. na perteMem à União"

JUSTIFICACÃO
Segundo a tradição constitucionalista do nosso País e postula-

~ de paises dell'ocráticos, o exerc!c1o da atividade eccnÕCn1ca faz-se por intermédio da l1vre iniciativa.

Referendando este salutar princípio, a anteprojeto da
tuição também fundatl'enta a ordem econômica na livre iniciativa.
.Ao se erigir

as jazidas e demais recursos IlIinerais

Consticomo

!

I

de"

propriedade da União, «m:o ,a redação que ora se propce a suoressão o taz, au~
tica!Dente estar-se-a quebrando este principio constitucio"llJl, alé:n de e.fastar a
livre iniciativa da atlVJ.dade I'lineral, já que não mais sern esta °a detentora dos
direitos Sobre as jazidas que eventualmente venham a ser descobertas, pela aplicação de seus recursos humanos, financeiros e técnicos.
Como. trad1cionalrlente. a União praticamente não 'investe em m!
neração. conforme o demornltrou a "CURVA DA y,oRTE" do O'II'M, colocar-se tifO pertencem a União" significa au:nentar. temerâria e perigosamente, dentre outras.a d,!!
pendência nacional do subsolo cstrange1ro, a redução ou l:!Stagnação do ritmo de
descoberta de novas jazidas, ou seja, enfraquecer inapelavelmente a rose mineral

:EMENDA lP02016-6' ·"'.,
. -------l

l!J COOSTIWltm:

DARCV POZZA

.

--:::'21"C

~

de relevâncJa, submeter a avaliação a um colegl.ado conposto de

especlalistas na matérIa e de representantes da Uruão, mcluIll
va e do IlIJlUcípl.O onde se pretende a instalação da

..

)Ao

I

I-

-me

'"

''' ' ------'
C. p os _ J

pelos órgãos Já e:<1Stentfils com essa competência. todav1.a passando-se os casos de m:nor relevãncia para a aprecIaç;:âo de um
colegIado de representantes 1dõneo, t.êcnlca. polítIca e admI.nl.stratlvamente

..

ro:s a redaçao seguinte.

1CITD/""'''IC&;b

.'

~

tFfi?7SD
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IV _

ti: pesquisa e a lavra de minér.1os nucleares prlnários e o process~nto,
enrfquect1'l"..nto e ccmercialização de concentrados de materiais nucleares
fisseis e férteis."

JUSTIFICATIVA

Modi fique-se a redação do artigo 259
e se.u- § lR. que passarão a ter a seguinte redação:

,.J;'( ,
Art. ~ - As Forças Policiais e 05
Corpos de Bombeiros sl:lo instituições permanentes e regulares,
destinadas à preservaç~o da ordem pública. com base na hiera.!:,
quia, disciplina e investidura militares, elt:ercem o poder de
policia de manutenção da ordem pública, inc~usive nas fodo- •
vias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores
dos EstadDs. dos Terrjtórjos e do 01strito Federal; as atividades de policiaMento ostensivo s~o exercidas com elt:clusivid.!
de pelas Forças Policiais.
§ tR _ As torças Policiais e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exéréito e reserva
deste para fins de mobilização.

§ 2' .
5 3a - •••••••

r-r'~'~~'~

CONSTITUINTE DARCY POZZA

de origem estrangeira, em territó-

II! _ O transporte mat"Ítfmo do petróleo bruto de orlgeni nacf~a1 ou de der-ivados primários do petróleo produzidos no Pais, e bem assim o trsnsporte
de petróleo bruto e seus derivados primirios, e do gás natural, por
treias de condutos.

COMISSAO DE SISTEMATlZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA
JS'I
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~ e § 111.

EMENDA lP02020-4

_ a pesquisa e a lavra de petroleo e gás natural, em território naclonal;
O\l

JUSTIFICATIVA

-------------

Item ~ ••• - Sem alterar a essência da propOSIção onglllal. que é a de e:'=1gir estuu'::' prt:\1J.O e <l.val1a~;o do ill!P<lt.to d1IllHental, a
emenoa
pretende que talS e;(lgenc1as sejam cumprid<ts pnmorihalmente

340

II - a refinação do petrÓleo nacional
rio nacional,

atlvldade

reSJIect1va.

EMEl'IDA IODIFICATIVA AO ART. ôi6 00 J,1'!SS-PROJETO DA CtttISSÃO DE 5ISl'EHATIZAÇÃO

De-se ao Art.

•••• - EX1gll", para a msratacãc de atnvadadea potencratnente causado
ras de degradação do eeao amblente, estudo prévlo de
.tmpact;
ambiental pelos órgãos competentes para as mdl.5Jlensâve1s adequações da referida at1vIdade ã legislação VIgente e. el'1 casos

do 'tan'.bém obrigatonarnente representantes da unidade federau:

IlAre';"~ .. Coosti tuellOI'cmpÓlio da União

<lo paio.

,.,-

_

•Ernenàa "bdif~;atl.va
.-t1fL
Lf o~
D1Spositivo Emendado. ao Ite:m:mf, do Art.. _do hWeProJeto da Comissão

A ConstitU1ção. sendo un docwnento mal.or. deverá se ater ?:>
A nova redação ora proposta visa expurgar- as irrperfeiç~s técnica'l contidas no
texto do Ante-projeto.

suas finalidades e prerrogatl.vas. não entrando em detalhes

No Inciso I, par exerrplo, alterou-se a e:-:pressào "a cesquis:l e lavr:l das ja_
zidas de petróleD e outros hidrocarbonetos fiuidos, ..... p:J.ra "pesquisa e
lavra de petrÓleo ••• ", porque "jazidas" 550 corpos miner:li5 já pesquisado5
e definidos risica e econcmicamente, e dos "hldrocarboretos nuidos" o único
que ocorre na natureza em condições nonnais é o petróleo.

proibIdos. ou peIl'UtIdos, exc1u1r outros que no futuro. por

Retirou-se tanbem os gases raros (hélio, argônio, rnônl0. xenônio e criptônio)
do monopÓlio da União, porque não são, na realidade, pcsquisados ou l:J.vrados,

sirrplcsrente porque sua fonte principal é o aratmosrérico, errbora ocorl"'\'ll
tanbÉII' f1l' ctmce'1tra;c;.2s t.nÔ11"l.1~ C.o;lI (,I e:.ás nalural
No Inciso TIl procurou-se explicitar melhor o texto, porque não se faz n3. prática "pesquisa, lavra, enriq~cinento, industrialtz9.çâo e ~l:"(:io de miner:l.is
nucleares", mas sim a pesquisa e lavra de Il'inérios primários de elemen~
1'1ssels e férteis, e o processamento, enriquecimento e a canercta11zação de
concentrados de elementos fÍsseis e férteis de int~resse pera. a indÚstria
~

que t.erminarão l1ldeseJavelmente. ao mc:lu1r 'tÍtulos a serem

não nOl.'linados. não terão a

possib~lldade

de ser contempla_

dos.

~DA
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Emenda Modl.ficatlV3
~oq
DispoSltI.VO Emendado' Parágrafo On!Co do Art. 4118

Assembléia Nacional Cons~te
o par~~4fo muco

~ llQ - E.m qualquer tl.os casos a acumulaÇa0 somente é permItjda quando houver compatibilidade de horario e correlaç~o tl.e matér la.

ca retl"ógracla, comprovadamente âmbddora da atividade econômica, sal-vo o e:::p"!:,
go de recursos financeiros oriundos dos cofres públicos; daI justificar-se,
plenamente, a acolhida da presente emenda supresstva,

do .Art. 410 passa a t.er a segumte redacâc-

"Art.J;!:RI _

.

f Ilrucc - riApropaganda ccnercaat de medrcesentcs , íonnas de tr.!!.

§ 20 - A proiblçao de acumular

tamento , tabaco c bebades arccõrrcas, mcjusrve agrotõncos, seri regulament.ada per l.e1....

Não se Just1f1.ca a proul1ção da propaganda sJJnples de qualquer
produto. sem uma melhor vreãc das consequêncaas que ela ilnpbca, especaabeente
de produtos elaborados do setor pr.unâTl.o ]; necessârac antes de mais nada uma
ngida class.tI1cação desses produtos, a flID de que nãó sejam prejudacados , al;!!
da n'l3.1S, os egracuttcres que vavem das at.Ivrdades ccrretatas, CltamJS, para
ex~liflcat', Q vmhc e seus derivados q,ue, dependentes da uva (e dos Vltlculteres), põdera ser ccne-ôeredcs bcbadas nobres e a.té atanentares Srrcam-se •
entretanto, entre as bebJ.(las iüccõãscss, embora o seu baiXrssJJDo teor de ârcc01. l\Um pa.is ande se quer marcar uma~trad1.ção m310r no setor v1.tlvinícola, e
aumentar o consumodo vinho fazendo-o umhâbrtc do brasllelTo: af1JJl de não o
importarmos nunca mais, proibar qualquer promoção do produto seria uma fooma
de ~esestllí'Ula'r a produção, "tanto do setor pr.lIr..íno quanto do secundárJo.
A
regulamentação da propaganda, no nosso entendurento, deve ser feita através de
Iea crdinâraa, observadas as pecuf aarudades de cada produto, estaberecencc- se
um estudo õetalhado c compatível ã cada produto, e ã cada caso.

,

r;~:"~

SISTE~;~·;;~~;~·II~ICO~lIdO-------~1

tJZ7;'M

§ 30 - A proibiçe:o de acumular prove~
tos n~n se ap! Ice aos eoose-it ecos Q'Ja:!

[!J

CONSTITUINTE HORACIO FERRAZ

tJ

COHISSAO DE

~------

----'-\ TUTII....IJ .. ~.Ç.o,

to ao exercício de e.encat o eletlvo,de
magistério ou de cargo em -coui saão ,
Art.

A seção lI, do Capítulo VI11, do projeto da Com,tf
'tuiÇl:!O, passa a ter a seguinte redaçl:lo} ~ -"").Q. O:>. a-$jC:;>•

(setenta) anos de idade para o homem e aos 65 (sessenta e cinco) para a mulher,

11 - compulsoriamente aos 70

Attg5. roplicam-se, ainda, aos servidores públicos

In - volunta>:1amente, após 35 (t.r Irrt a e ctnco) anos de serviço para o homem e 30
(trinta) encs para a mulher;

civiS da União, Estados, Territórios e Mu~
nlcipios, as seguInte.s normas especificas:

IV - após lo (dez) encs de serviço, a pedi-

I - os cargos e empregos públicos são eces
sívels a todos os brasileiros que pre:
encham os requisitos estabelecidos em
lei;

_

EMENDA MODIFICATIVA
J,l):L
DISPOSITIVO EMENPADO; Inciso II do Artigo 7!51.
;).<;;>.
Modifique-se o Inciso 11 do artigo
que passará ter a seguinte redação;

do do servidor, com proventos propor _
cionais ao tempo de serviço
§ lo - Os prazos referidos no
mcf so
UI ficam reduzidos em 5 Icmcc) anos
para os professores.

11 - a admlSSi!lo ao serviço público sob qual
quer regime, dependerá sempre da apro.,
vaçe:o prévia em concur-so público de prE.
vas ou de provas e t1tu~os,

COHISSAO DE SISTEMATIZACAO
fUfONuIT"'caÇ.l:o,

-- O Servidor, qualquer que seja Seu reglllejurídico, será aposentado:

1 - por jnvalldez i

~.

Constituinte DARCV POZZA

r;r-

,

EMENDA MoDIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO; CAPíTULO V!II _ SEÇAO 11

EMENDA lP02022·1

I!J

esten-

de-se a cargos, empregos ou
funçOes
em autarquias, empresas públicas, sociedades da economIa mista e
Fundações ,

EMENDA lP02Õ24-7

JUSTIFICATIVA

• 213

§ 20 - Não haverá aposentadoria em caIo
gos temporários.
)0 - São equivalentes os critérios f
e valores dos proventos para a aposentadoria e reforma no serviço público

§

lU - vencfmento não Inrer Icr ao saUr] .... mf_
nimc Vigente pa1;a o setor pT!vadr.

..g.? I

1- .....

IV -

rf-rcrçes Policiais

B·

UnHio, os Estados, o Distrito Fede _

civil e milHar.

tal' e es Hunlc!plos lnsti tulrão regime
Jurídico único para os servIdores da ea-

IrI- ••••
IV- ••••

§ 40 - O tempo de serviço federal,

JUSTIFICAÇltO

Pelo texto sugerido, as Polícias Militares
passam a denominar-se .Forças Policiais
No que ccncerne às Dc1fcic.::õ tli1itcr~5 a ãE
jet!vação "militar" não tem razão de se!", porque não quali fica
suas atividades eminentemente civis, de prestação de serviços,
socorro, assistência e proteção do cidadão, e não encontra c0I.
respondêncla nem na designação das organizações que de direito
e de fato são militares pois a Força Terrestre cbeua-se Exérci
to, a Força Aérea denomina-se Aeronáutica e a Força Naval, t-\a:
rinha. (art. 90 da atual Constituição Federal).
Transcrevemos a seguir, parte da Conclusão
do Relatório da subccmí.asão de Defesa do Estado, Ua Sociedade
e de sua Segurança, na qual são apresentadas as justi ficati_'
vas que nortearam a elaboração do texto a11 redí ní dcs , oue co!:!.
sagxou a denominaç1!o Força Paliei,al.
"Pela proposta oxa apresentada. passam
ti. denominar_se Forças Policiais as atuais Polícias Militares ,
rlOmeclatu'ta mais adequada à designação dessas Corporaçijes PaI!
eiais dos Estados membros, Terdtórios e Distrito Federal (pg.
do ~projeto).
I
As Forças Policiais estaduais continua
1':\0 exercendo a polícia ostensj, va, como aliás o vem exercendo ";"'
hlf maJs de século e melo, desde o período regenclal. Recente_
llIente, de forma equivocada, receberam a denominaç~o improPl'ia
de Policia Militar, sugerindo interpretações desastrosas. Sua
QÇaO é complementada pela atividade de Polícia civíl a qual
I
tem como procedImento processual básico o Inquérito PolIcial •
Instituto jurídico consagrado no Brasil como alternativa
ao
Juizado de Instrução Criminal.
E a justificativa

p;

Art.
v - a cada 5 (cinco) anos de efetivo exer
cicio, o servidor público assIduo q.;;
não houver sido punido, terá dIreito
B licença especial de :3 Lt rês )
meses
com todos os direitos e vantagens do
seu cargo ou emprego, facultada
sua
ccnve r sãn em roení aacac ceccmãr e .ae
não gozada ou contada em dobro quando
da aposentadoria do servidor;

j

quando o funcionário:

a.} contar com o tempo de serviço, edci
do no incl$o )11 e § 10 do artigo ant;:
tior;

b) invalidar_se por ecmente , molésti q
profission<ll ou doença grave, contagio_
se ou incurável, especl ficalja em lei;

VI - é assegurado ao servidor público, a::fi
cional por tempo de serviço, a Cadê!
no de efetivo exercíaío, vedada a m-,
cidêncla de cada adH:ional sobre a s.Q.
ma das anterjores;

1I- proporcionals ao tempo de serviço

nos

dema 1s casas.
§ lQ -

proventos dos inativos setl:lo
revistos a parl.1r da mesma data e
na
flIesma proporçrio, sempre que, par motivo
de alteraçl:io do
POder aquis1tivo da
1I0eda , se
modi ficareT os /venci _
mentos dos servidores em atividade.

Vl1 ~ os cargos em comissão ou funções

de
confiança serao exercidos prlvatlvõ ~
mente por servidores públicos, exce~
to os de cheria de gabjnete e de dlfe
çllo ou assessori;lmento imediato da a;';to
ridade mt ma de cada 6rgao ou entida:

05

§ 20 - Se rUo estendidos aos
inativos
quaisquer beneflcios ou vantagens posterIormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando
dec0I.
rente da transformaçDo ou reclassific!,.
çlio do cargo ou fUl:lç§o em que se der a
aposentador ia

de;

VIU ..

- Os proventos da aposentadoria serão:
I .. integrais

í

M

es

tadual e municipal ou do DiStrito Fe:
deral, da administraçDo direta e indi
reta, será computado integralmente
re os efeitos de aposentadoria e dls:
ponibilidade, na forma da lei.

Iftinistraç§o direta, das autarquias e
das fUndaçties insti tuldes (11.1 mantidas
pelo Poder Público, bem Como planos
de classifi,eaçllo de cargos e de carreiras; .

V_ .....

B remuneraçao dos cargos do Poder
legislativo e do Poder JudiciárIo • n~o
poder~ ser stlpe.tior aos paÇl05 pelo Poder Executivo, para cargos de atribui :.
çlles 19ua1.5 ou assemelhados;

§ JQ - Ressalvado o disposto nos pad-

EMENDA

t:

lP02023:9-

CONSTITlJIN1E

r=;~;'~

DARCY PDZZA

r;r-

IX - é vedado .às entidades da adminlstraçao
indirtcta da Unillo, Estados, Municip!os
Distrito Federal e TerrH6rios, pSf?arem vencimentos e sajários ou grat1 f1ficações supe!"1.ores aos pagos aos servidores da admil'listraçao direta do Po_
der Executivo pelo exercício de cargos
de atribuições 19ual$ ou assemelhados;

nuuOO'c~Y'".l:o/luU
•• l1llo

!!J ccmss,o D8 SIsmlATIZAÇ'O

.,

F,:'o1[õD

5~

EMENDA SUPRESSI\'A

DISPOSITIVO EMENDADO; ARTIGO-tIS

"'''rl... r'<
• eber, a Qualquer tItulo, remuneraçllo su
perior h' que for perceb~da peios I1j:
nistro:. do Supremo Trjbunal federal.

x - nenhum servidor público

Suprima-se do anteprojeto.
No Art.

~o

item VIII, "os recursos minerais do subsolo"

JUS'tIFICAC!O
A menos que se esteja preconizando a estatização da ativida:le
mineral do Pais, os reoursos minerais não devempassar à União, como bens de
:sua propriedade.

~

Art.

servidOres nomeados por concurso.

Parágrafo únIco - A demIssão Será aplica_
da ao servidor estável:

altali,en';c::

pr;Íti ...

W

§ 12 • Somente se exeluem das

djspoSl~

nesta Constituiçao e as concedidas por
entidades privadas de previdtlncia, que

Art.

sub\lenç~es

do poder públi-

I - em virtude de séntença jUdiciária;
11 - mediante processo adminIstrativo, e,lll
que lhe seja assegurada ampla defesa.

co, inclusive de órgDos dá administraçDo indireta da unuo, Estados, Munic!
pios, Distrito federal e
tenit6rlos
Federais.

E vedada a acumulaçno remunerada de cargos, funçtles públicas, empregos e proven~
tos, exceto

§ 22 - A lei assegurará abono de per _
manêncla ao servidor que, contando te!
po de serviço sufil:iente para aposent!
doriE voluntária nao tenha alt;ançao:.
a idade mInllfls exigida ou que, consta!!
do esse tempo e idade, permaneça elll atividade

asfixiante.

1.lr.l3

- N:io será concedida aposentadoria volunt!
ria, por conta da UnUo, Estados, Mun!c!
pios, Distrito Federal, Territórios Fed!.
rais ou de instituições públicas de previdência social, aos seguradas do
sexo
masculino, com menos. de cinquenta e tres.
e do sexo feminino .. com menos de quàrenta e alto anos de idade.

n;'o Tecebam

Segundo testemunham os registros da História do Brasil, a t:.tularidade do direito de propriedade das riquezas IIÚnerais nas mãos do GOVerno.
cons.tituiu,ser.:pre, fator altamente desestilnulador da. ati~idade mine"al do Pais,

Não fat, pois, nenhlll\ sentido, retornar-~c ::!:'Jr<1 a

Art

ç&es deste artigo as hipóteses prevjstas

Historicamente, este modelo não prosperou, tanto no Brasil C:Q.

Necessariamente não é só com o fato de se passar os recursos
minerais do Pab para o patrimônio da união que se estará estatizando a ativ.!
dade mineral nat.:ional.
Na verdade, a estatização virá por via de consequência,
eis
que a livre iniciativa nã.o trais terá motivação para lnvestir no setor~ principalmente na sua fase de grande risco,que é a de pesquisa mineral. pois de antemão saberá que oS recursos minerais, eventualmente detectados à ousta de seu
risco e investinlentos, passamo automaticamente a integrar o patrimônio d1 União.

ceder a remuneraçllo percebida na ativ,!
dade.

sao estáveis, apóS do!s anos de ecerciclo
05

Iôn1a como no Brasil Império, então t!tulat'es absolutos das riquezas m1neraiso:;J
Pais.

si~çEo :li"'±. ::::l~ ngrn.,,<::::!ü cc= 11 então politica tributaria minerãl

grafos anteriores. em nenhum caso
05
proventos da inatividade poderno exce-

j

I - a de dois cargos de professor;
II - a de um cargo de professor com...un: téf.
nico ou cief'ltifico;

214

• Assembléia Nacional Constituinte
justo de que o reconhecimento do trabalho daqueles ne acreditaram

slve aqueles não contemplados em diplo
mas legais anteriores concessivos de a
~stfa.
-

Art. - o beneficio da pensão por mor te correspo!!.
derá à totalidade da remuneração, gralJ.f1-

ceções e vantagens pessoais do servidor f!

construção dá Nova

Art. - Ao servidor

p.jl:!~:':l

em exercício de l'1a'lcla_

seguintes:

Capital do Brasil. Razão pela qual, apresentamos a presente Emenda,
visando sobretudo o reconhecimento do trabalho pioneira dos servid!!
res da NOVACAP.

EMEI'IDA lP020iS:õ

t=
t=

,JUSTIFICATIVA

afastado de seu cargo, empregó
ou
runção , facultada a opção pela renenereçãc de um deles;

CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

,.,,-

Ainda restam pendências, sobretudo a nível
estados, no tocante à anistia e ccneeqcenta aproveitámento
servidores punidos na época do arbrtrio.

Il - em Qualquer caso que eXlja o eresta;
mento para o exercício CIo mandato eJet Jvc, seu tempo de serv1ço
será
contado para todos os e te r tos legu~s;

dos
de

- Integrem a adminlstraç1:lo direta da uortio, dos Estados, dos Munic.ípios
e do
Distrito Federal, como crpêos uescentra

nui.....fcoW.. siofIW.C.w'uio

CO"ISSAO OE SISTE"ATlZAÇAO

,.,,-

TUtol"""''Ca;Io

EHENDA HODIFICATIVA

3r;7'
3r;?
O art. ;tS3 do

te redação:
Com o presente dispositivo, busca-se renovar a
oportunidade de contemplar_se esses servidores públicos com o be
nefrcio democrático e humanitário da anistia.
-

co.

,

DISPOSITIVO EMEDADD: ART.?b->

Em muitos casos, os motivos pol!tlcos das punições revestiram a forma de meras apf í.cações de penas dlsclphna_
res, quando, na realidadde, permanecãam SUbjacentes intúl tos de
discriminação poHtica e ideológica.

lizados, as autarquIas e as
fundaçõe~
instituídas e mantidas pelo Poder Publ,!.

Art.

3<;7'
~

~~rojeto passa a ter a segui!!.

- Nenhum beneficio de prestação cont!

nuaua poderá ser inferior ao salário percebido Quando em atividade.

d.l'_

.
Em complemento, seguindo a tradição de
Cartas
_ constitucionais elaboradas por Assembléias Nacionais Const1tuin_
te~, como a de 19J4 e a de 1946, visa-se, também, establlizar ser
vidores públicos. numa fase de-transição política, de modo a pr e
venir situações futuras como aquelas do passado Que se pretend;
sanar pela via da anistia.
O novo pacto social Que
surge da ConstituInte
nos iMuz à conciliação e à paz. Dai .propormos tranquilizar
os
muitos que se dedicam à coisa pública como servidores, os qcaí s
tem um papel importante a cumprir nos prõxrmcs estágios do processo polítIco, econômico e social da nação braslleira

- A!> pessoas jurídica!> de di:teito pübl1l:::o
responderão pelos danos que seus servt.,
dores, nessa qualidade, ceuearem a terceiros.
Parágrafo Onico - O servaccr será ec rder teeente responsável Quando agir com dolo
ou
culpa. Nesse caso, a entidade administrativa
que houver satisfeito a indenlzaçlio prcpcrã
aç:lo regressiva contra o servidor responsá _
vez,
í

Art.

"chuva e a lama Que eram constantes no inicio da construção da Nova

ção ,

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,
ficará

Art.

bem como, as Interoémes da natureza, ou seja, o vento, a poeira, a

tração direta e da indireta, da União
Federal, dos Estados, Territórios e Mu ~
nicíplos, desde que contem, pelo menos~
dois anos de serviço I'níhllco ou de f'~
xercício de mandato eletivo, na data
de promulgação da presente Constitui_

- dato eletivo aplicam-se as dlsposlçOes

Art.

toda ordem, como faltaJde assistência médica, de escola, de lazer,

§ 2Q ... E reconhecida a estabilidade dos
atuais servidores públicos da eoetnj s.,

direito à livre associação s Indrca l

ra

ar!

gem acorreram ao Plana)to Central, onde enfrentaram di ficuldades de

lecldo.

Art. - E assegurado ao servidor público civil

do Brasil, deixando seus Estados de

Cap~tal

- O disposto nesta seç:io aplica-se aos servIdo
res dos três Poderes da umãc e aos servida:
res em geral, dos Estados, do DIstriJ:,o Federal,dos Territ6rios e dos Municípios

f1t'IENDAo lP02026:3

tJ

[!J

dos

beneficios têm feito cair o poder aquisitivo daqueles que necessitam
da Previdência SociaL
lanto aposentados cone pensIonistas têm

sido

obrigados a buscar fontes alternativas de renda, para manter o
tento

fam~liar,

su~

após anos de contribuição rigorosa ao seguro social
Da mesma forma Que o pensionista, o aposentado

Il?!ii2?l

CO"ISSAO OE SISTE"ATlZACAO

r.r

JUSTIFICATIVA

l..

I ~'a;~;:J

.. lo

,~Ui.~/CG.,,"IG/au.~cw'

Os atuais métodos ee concessão e rejuate

J

._--------,

CO"'STITINTE JOFRAN FREJAT

r.r

JUSTIFICATIVA

I

'urollun.. '.a;,to

vê-se na contingência de procurar novo elllDrego, sacrificando o

Po!:.

Hodo reservado ao- justo descanso, após

de

aTlOS

de labuta I

3

fim

evitar a Queda do padrão de vida que, quando em atividade, era capa
de proporcionar a si e a sua família..
Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre
de: maneira perver-sa , Não só porque aceitam salários mais baixos que.

EMENDA ADITIVA

Optando por uma Emenda Modificativa, envolvendo toda
a seção 11, do Capitulo VIII - Dos servidores públicos civIs _, pr~
curamos fazer uma melhor adequaç~o do anteprojeto às reais necess
dades da categorIa, acderruzenco-se as linhas bãsfcas da
política
g.overnamental e fixando-se benefIcios que corrijam injustiças e des
vias decorrentes do"'desajustamento observado na atual legislação. -

DISPOSITIVO EMENDADO:

3rÁ
ART 7i&

na verdade, são apenas complemento do que perderam com a

Inclua-se no art.

s:

do

~l?rojeto

quase dois milhões de jovens que o buscam pela primei;ra vea,
o seguinte

A concessão de preventos de aposentadoria e pe!!.

inciso.

são, bem como de auxílio-doença, em níveis integrais, representa

37'1
Art.

Ner ecem destaque na Emenda que estamos apresentado aI

guns aspectos Que dizem respeito a admissão por concurso, a e.s.tabi:
l1dade, a adoç:lo de regime jurldico énfcc para os servidores áa atr• 1nlstraçl!lo direta, das eutarquí as e também, das rcnoaçõee instltuI
das Ou n,antidas pelo Poder Público, as quaIs passam B integrar a ad
1l\1nis.tTaç~o direta da unrãc, dos Estados, dos Munic!pios e do Distrito Federal.
-

para com os jo'vens brasileiros que lutam para ingressar

IV •

• V.

'.'1 •
r ; , - - - - - - - - - - - ' u T O / . u n ".. a~Io

VII - Os profissionais liberais i'ormados em escolas públicas ficam sujeitos à prestação remunerada de serviço

profl~

srcoea, em 10eal de interesse do Poder Público, na forma que lei

e!

O inciso XXVIICdo art.

~rt.

-

Ficam anistiados todos os
servidores
públ1cos civis da administração Clireta
e indireta da UnHlo, dos Estados, Ter_
ritórios e Municípios. que tenham sido
punidos por motivos político-ldeológicos~a partir de 31 de março de 1964.
§ lo- - A anistia prevista neste artigo

alcança todos os atos praticados até a
promulgação desta ConstltuiçIlo, lnclu-

as

mães com fIlhos menores de 12 (doze) anos ou deficientes físicos

ou

para o desenvolvimento do País como um todo
JUSTIFICATIVA

'EMENDA lP02027·1

~azendo

,~.'

--,

CONSTITUINTE ,JorRAM FREJAT

[IÇ,;'~~~:J

UllTll/lUS"',.a;Io

-l

trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento e para

não Só 'de algumas r«;giã,es mais afortunadas.

(!J

a

mentais.

Aqueles Que se formam em escolas públicas, têm o
con~I"ibu~r

do ~rojetQ, passa

Inciso XXVIIr- Jornada de 6(seis) horas para

no País tem levado à concentração de especialistas nos qrandes cen
tros urbanos, enquanto o interior carece de assistência.

dever de

n

ter a seguinte redaç,ão;

A atual di:;;tribuição de erorãsaacnaas liberais

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Capitulo das Disposiçeies Transi t6rias:

43

113

---,

EHEND"A ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. OISPOSIçOES TRANSITORIAS

_,

DISPosnVD EHENDADO: ART.-::1:4, INCISO XXVIII

JUSTIFICATIVA

rr;,ç';tJ?,<J

r;,-----------'U'o/"''''''c:>;I~

EMENDA MODIFICATIVA

tabelecer.

Quanto ao estabelecimento do limite m~ximo de remuneraçãc , admitimos que o teto deve ser fixado com base no que per
eebem os ministros do SlF, uma vez que o anteprojeto cmi te
est;
dispositivo, Que é altamente significativo quanDO se pretende el1
1ninar os abusos atualmente observados.
-

Ao lP02Õ2S·S· .....

no mercado

de trabalho •

UI •

que
Outro dispositivo de fundamental importância
procuramos ineluir no anteprojeto é o Que se refere à reevner-açac
dos eargos do Poder Executivo como limite para os dos Poderes te. gi!.lativo e Judiciário. Tal disposItivo evitará Que os Poderes t.e
gislativo e Judiciário elevem o nfve I de renuneraçãc de seus ser:
vidores compelindo o Poder Executivo a acompanhar a revr aãc ,

CONSTITUINTE HORACIO FERRAZ

U1l

ato de justiça para com os Que desses beneficios têm direito, como

I .

Aos inativos es tencs assegurando todos os
beneficios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, incluUve quando ceccr-rentes da t.rans rcrmeçâo ou reclassi
~icaçao do cargo ou funçao em que se deu a aposentadoria.
-

do que o
p!rcela da grande dIVida acumulada ao longo dos anos.

~

U.

..
Procuramos oferecer ao professorado a reduçl!lo de ci!!.
co anos nos prazos referidos li aposentadoria do servidor, o que,
consideramos, é uma medida de justiça.

A acolhida desta Emenda signi fica o reconhecimento
paIs deve h categoria, resçet eoco-s,e , dessa forma,

aposent,!

dor.ia ou pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com

ã-

,

'{7íl

parte do mercado de trabalho como q.mlque

outro, a mulher trabalhadora, que tem família a cU;d.ar, exerce tar!:.1
fa dobrada ao ter

d~

dedIcar-se, também, aos a raaeres do lar.

EMENDA lP02030-1

~ -Constituinte

rr=;:;~i~Q

JDFRAN FREJ:;o"

CS?/:;iJ!;)

DISPOSITIVO EMENDADO A:rt. ltS5

Inclua-se no Art.
parágrafo.

1I;;4?
~ do anteprojeto o seguinte

'(18'

Emenda Supressiva
Dispositivo emendado: art.

q&b
~

e seus

parágrafos~

Art. 4&5

'16{

- Suprima-se do ~rojeto o art. ~ e seus par!

§ 12 (O atual parágrafo único)

i

29

Os servidores públlcos amparados pelo Art.

grafos.

40 e seus parágrafos da Lei 4.242. de 17 de julho de 1963, para efei

to de Aposentador1.a voluntária, terão o tempo de serviço reduzido pa
ra 3;, anos.

JUSTIFICATIVA
Não se trata de matéria consti tuc:ionaL

JUSTIFICATIVA

O mesmo assunto,com o mesmo objetivo, e praticame!!

Trata-se de ex-empregados da Companhia Urbaniz!
dora da Nova Capital do Brasil _ NOVACAP, Que não mediram esforços
e sacrifícios nos pril'leiros

an~s da

ediUcação de Brasília. Nada

JBIs.l

te com as mesmas palavras, está disciplinado pelo decreto
94444, de 12.06.ã7, o que demonstra a inoportunid2de do
da matéria no texto da Constituição.

n52
tratalller'jto

Assembléia Nacional Constituinte
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-
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fecto-contagiosas, endêmicas e/ou epldêllicas, além de doenç.as bop!.

EMEl'IDA 1~2031.:..0 -~"-------'J [ITff~i'~~~

(!J

Retornaruo art. ~, inciso IV, relativo à
competência da Polícia Federal:

cais..

-

e 215

rI.UUlll/CIl", .. b/l"'~Il.. 'ltle

" exercer a classificação e o controle
diversões públicas, segundo se dispuser
lei" ..

Por outro lado, nlo se desconhece que os hospitais

9!

brasileiros têlll aUp incld!ncia de Infecçllo hospitalar. causada
EHEND~

ADIUVA

w"i'

rd.ente por bactérias resistentes

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.'86'

Inclua-se no art.

~ do ~frOjetD

COM

o segui!!

dess~s

JUSTIFICACJl:O

lIlicro-organisMos

as areas terapêuticas usadas, ou .al usadas. como por outras

De acordo com a proposta aprovada snterio!,
mente pela Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantie das !'1stitulçães, ju!gemos procedente a peraanêncfa do
ôrg~o
de classificação de diversões públicas no âmbito da Policia vederál, tendo em vista os aspectos abaixo:
- O primeiro diz respeito à atividade cens6
ria em si, considerando-a em Seu todo, ou seja, a análise e ClaSs!
ficação prévia e o imediato controle das decisões. No prime!rp momento, exigem:..se simplesmente conhecimentos técnicos-cientificas a
respeito do comportamento humano, face 1Is mensagens veiculadas pelos espetáculos em exame. O sequndo passo reveste-se de caráter eefnenteeent,e lJ.scalizatório, exigindo-se o poder de polícia para o

Il,!:!

taçrfes sofridas no habitat hospita18r. Taabé. as rad1açrfes faze. Ila!

te inciso:

te do cntidieno hospitalar ..

Art. 86

Nlo fore suficiente, pela pr6pria contingência

1- • . •

funcionamento peraanente dos serviços

JI - • • •

-:1JZ'~: DoIs

IIntib6ticos e qulllloteráp!cos,

D

resistência adquirIda tanto pelo convívio

~

de

saúde, aqueles que lida.

COII

~oença$ do sublletidos • regimes de trabalho, em sistella de plantio,

cargos privathQs de Médico.

parte deles noturno, de 12 horas, altacentedesgastantes e. cOllpre.,msl
V.Mente li.itantes· da espectativlI da vIda.

JUSTIFICATIVA

A aposentadoria especial E concedida
A ret;!rada da permissão de acumulação de em

pregos de médtc'o se configura como um retrocesso:

~

eesteeu Que o Poder Público não consegue manter níveis

a algu.as c,!

efçJ:~vo

tegorias pelo risco de suas profissrfes, sob o entendi_ento de que o

j~

experiência

seu trabalho E considerado perigoso, insalubre ou penoso. Nela estio

salariais

ela

relator em fixar o eédfcc em um único local de trabalho em tempo

.iss8s estabelecidas para I concesslo da aposentadoria especial. E!!.

integral. o risco de submetê-j.o a essa condição, com baixo salário.

quanto no exercício do cuidado co. doenças e doentes, trabalhando a

é multo grande. Principalmente Quando se conhece.historicamcnte,as
desculpas de limitações de 'recursos e o arbítrio com Que age o

hospitais ou servIços de slIl1de e e. estado de peraanente presstio p!

E~

co16g1ca, ee regi.e de plantio, co. responsabilidade sobre a vida e

tado em tais situações, podendo, praticamente, congelar salários.
Mais prático seria determinar a

• Morte, facilllente se identifica Que o trebalho ee saúde se enqu.!

intE~gração

dro nas três condlçrfes blfsicas: perigoso, insalubre e penoso..

geográf.ica (mesmo local de trabalha) dos dais empregos pÚblicas
de mé~ico e garantir dessa forma o horário integral sem perda

de

sooejas raeaes, • faculdade de aposentadota especi:l, como proposto.

~

• justificativa.

E'JI'IENDA 1P02032-S

(!I

CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

EMEl'IDA lP02034-4

f'J
EMENDA MODIFICATIVA

~~

E";';;Q
Ff7Jã!J

SEnADOR CARLOS DE' CARlI

A99

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2e2" e parágrafo e 2BS e parágrafos.

•es
O Art. '202 do anteprojeto.
te

redação~

'EMEl'IDA lP02037-9
-:,77·

passa a ter a segui!!,

Acrescentewse ao art. ;32 do

~?roJeto

I!J
de

•

(lõ;i;;;m]

Seu paragrafo única e o Art

19'1
~

e parágrafos fi

Parágrafo

c•• prejudicados.

únlco~

Ellenda Modificativa.
Dispositivo Emendado: art.

Apllcawse o disposto neste artigo

aos centros de educação tecnológica e escolas' técnicas do si.!,
tema federal de' ensino.

JUSTIFICATIVA
A'l~
O texto atual do Art. -202 é um retrocesso ao cu

Os

d:= por El:"e'1d~ con~tHucional.

As serventias extrajudiciais; isto

é; os

CartÉ.

centros de educação tecnológicas

e

as

;t~3

escolas

pensãvel às Instltul-ções de educação na busca do saber
Ademais, os centros de educação tecnológicas
põem de cursos com habilitação de nível su;e~i-or, e por

tIIs, ficaram fora da oficialização.

a'rt. "};fQ _ Poderá ser criado, em cada Estado, um Tribunal Regional do Trabalhb.

aguardam,ansiosamente, a oficialização dos Cartórios. Manlê-los

-

JUSTIFICACno

dI.!,
que

não, então, serem acobertados com os princTpios que regem
universidades braSIleiras?

Juízes, Serventuários e a população brasileira

-;JA3
No art. 20M' a alteração é parque não se mo.!
tra aconselhável a criação de Tribunais do Trabalho em cada Estado
face ao escasso movimento processual em muitos deles registrado.Fbr.
outro lado a experIêncda do tribunal em Canip1nas, com o subo.ívã-,
são de uma unidade federativa, foi válida tão somente para a realidade de São Paulo.

as

pr~,

vat1zados é prolongar a existência de odiosos privilégios medievais.
Convém ressaltar que nossa proposta resguarda o
dIreito dos atuais titulares.

EMENDA lP02035-2

f!J

E";~';Q_

SEnADOR CARl:OS DEI CARll

FI'~77s7J

EMENDA lP02033·6·
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.,

Tlnel~UI1,"',.çle'

CONSTITUINTE JOfRAN FREJa;;;

__,

m-----------n.an/l\ll"'~.----

"no

Dê-se a seguinte redação ão S l° do art. 3:B:s do
t2proJeto de Constituição.
§ H'

?fiA

Art.

Parágrafo "nico - ~ assegurada

8

aposentadoria, coa

proventos integrais, aos profissIonais de saúde do sexo Mascul1noe
fellinino, respectivallente, aos 30 e 25 anos de efetivo

exercício

eM funçlles de atençllo direta ti saúde ..

:Y??
do art.

ees, ao

dlretament~ COI!

doenças, desenvolvelll atividade na qual expi5elll à risco

a expressão "que .banhem maIs de um Estado":

_

jj-:·os l;~'*·;·~~;jsq~;;·~~;rentesde água em eerr-encs de seu dOlll;nlo;
constituam limites com OUtros paTses ou se estendam a território es
trangelro;"
-

colocar p r-ef e r e ne r el mee t e so

oferecê-lo, deixa de contemplar com sua real necessidade o r~
sino técnico-Industrial e agrorécnico de níye.1 médio.
• Esta emenda r-ed l s t r l bu e os cuIdados
Indispensáveis
que o pafs deve ter com a educação no nTvel superior e nos L,!!.
sinoS têcnlcos que histOricamente fora~ os únicos que corrL.!,
ponderam às reais neceSSidades de nosso paTs continental

JUSTIFICATIVA

~~{:t~:t~ :d~=f~je~~~P:~::~:~a~I~;~;~~rn~e~~~~g:s;.d ,;SqSI rrvc
"Art

cem

o

pr§.

50 - Compete ã União legislar sobre o uso dos recursos hTdrlcos Integrados ao
seu patrimônio, definIdo:
I - um Si~em.ll nacIonal de gerenciamento de recursos hidrlcos,
tendo
COfl'lO u idade bãslca a baCIa hidrográfica e Integrando sIstemas espe
cTflco de cada Unidade da Federação,
-

11 - crit~rl.os de otftorga de direitos de uso dos recursos hídrlcos. 1I

JUSTIFICATIVA
Aqueles Que trabalhalll

~:r~ I ~~ I ~~ra~~~;~nª~?{~ ~~~e~~n~; I ~~~~~~~~ iç~~:s:aac:~~~i~ed~e~~~~~m:~ i z~;~

deS'loc~o-se

IlArt. ~ - f nc luem-se entre os bens da União:

mente o ensino supe r r ur a cargo da União para organlzã~10

~.

PMOB

HENDA HODIFICATIVA

FUNDAtlEttTAÇAO

oS H

~A

Constituinte THEODORO MENDES

Compete pr e ser ene i e tnenee à União organIzar e

rêent ee de nível médiO.

35"11
reerue-ee n? art. 'l+-do ~rojeto o seguinte par!

=

~DA lP02038-7

~

oferecer o ensino superior, o ensino têcn t cc-u ndue t r l a l e agre

DISPOSITIVO EHENDADO. AItT.. ~

~.do ~projeto.

Redija-se assim. art. 2=U do Atft:eprojeto.

técnicas fede r a r s só podem cumprir a missão que lhes competem
quando puderem en.q"lladrar-se no princípio de autonomia
Indis

rios de xotas , de Registro Público, etc.. Que são as de maiores rece

;)A~

,-A3

FUNDAIiENTAÇAD

estli na carta vigente, artigos 206, 207 e 208, com a nova redação d

EllENDA ADITIVA

E;~'~'~~

ConstHuinte THEODORO MENDES

Constl

tuiç.ão o seguinte parágrafo único:

Á98
Art. 26'2.

(!J

pelo -órgão.

- O Departamento de Polícia Federal já pos_
sui uma estrutura de apoio em termos administrativos, materiais e
fun~ionais, Que permite o pranto atendimento das exigências acima
levantadas, em consonência com as ideais democráticos ora deliados
pela NOVa Constituição. Além disso, há Que se falar na • sincronia
da atividade de classificação dos espetáculos públicos com outros
serviços exercidos pelo CPF, Quais sejam, a prevenção c repressão
a entcccecentes , a polícia marítima, aérea e de fronteiras I dentre.
outras.

Nada

portanto .ais Justol do Que estender. aos profissionais de saúde, por

remuneração.

~stabelecidas

direi to individual e deve ser incentivado conscientemente. Há, -contudo,
por
trás da propalada liberdade, grupos com maior acesso aos medes de
comunicação de massa que defendem seus interesses econômicos, a de.§.
peito de qualquer preocupação com a preservação moral média da sociedade. Necessário, então, Que haja o acompanhamento por 6rg~o de
reconhecida credibilidade e idoneidade, de sorte que a defesa dos
cbs tumee e da ordem social, de que se vale o Estado para preservar
determinados princípios éticos indispensáveis à vida em sociedade,
seja exercido com critério e eficácia.

nenhull desdouro para' esses outras profissões, pude-se observar que
qualQu;r delas, pode. estar evidenciadas, no máxlllo duas das pr.!

Embora seja louvável a intenção do eminente

controle das rest.rdçêes

- O exercícic da l1be. Jade é

lncluldos o aeronauta, o JornalIsta profissional e o professar. Se.

compatíveis com uma subsistência digna.

de

m~l~

doentes
8

Consti tuinte THEODORO MENDES

sua própria

saúde.
Nao s6 l! insalubre o contato perllanente

~;o'plíclt,., (~rtl!lnr,~,r~r,

E orde, -:il'd.:, cc for'lE
generl!:a , está
"ti,,) quP 0;:,.
compreende na competência da União "legislar sobre~. telecomunicações,
Infor
mátlca, serviço postal e enerqla"
-

COla

pessoas

TlUllhUn'r"'.;IlI

e Materlal contaminados, COlllO o é o local de trabalho, hospitais,

Emenda Modificativa

centros e postos de saúde, particular_ente em País COlDO o nosso .. O!!.

Dispositivo Emendado: art.
da _/i'rajeto.

de parcela substanciâl dos pacientes s10 portadores de moléstias

i!!

-.,

053

~,

inciso IV

Allãs, não poderia ser de outra forma, em virtude tia necessária conexão e lnterde
pendênCia dos recursos hídricos, sobretudo no que tange ao seu aproveitamento ener
gétTco, a exigIr uma legislação harmônIca e Integrada para todo o terrltóno r,aciõ
nal.
Assim. decorre da própria necessidade de um ordenamento JurIdicamente operaCIonal,
sobre o uso dos recursos hidrlços. w InclUSive e sobretudo as bac,as hldrogrãflcas,
sistemas que são Integrados por todos e quaisquer cursos de água permanentes w que,
dada a sua Inter! igoçdo, e pela própria natureza das coisas, eles se
compreendam,
todos, entre os bens da Un\ão.

I

~ 16 '. Assembléia Nacional Constituinte
~A lP02039.5·

ê
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fiT
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)
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COM1ssM OE S1STEMATIZAÇM

fiT

W;;;ZAVJ

luullunlrll;o;io'

Emenda Modificativa.
A9A
A'I:JDispositivo Emendado: art. 1'95 e art. $6
incisos I,Il.lIl, do Af$!lprojeto

4?4

D)

~s. O

A~"
.
art. 1% - suprimir o caput r te numerando
incisos 1, rr , III para V. VI, VII.

formas de aplicaçãõ e conformando-se com a tradição de nossa política extêrior a favor do desarmamento nuclear e da proscrição uni_
versal de armas nucleares. Em conseqüência, este princípio
passa
8 constituir o eaput do Artigo.

Ao art. ~i que resulta acrescido. dos toe!
:: 50S anteriores fundir as alíneas a e b dan:
do-lhes -a seguinte redação:
B _ a alteração do número de seus membros •
li criação e extinção de cargos;
b _ a criação ou extinção de Tribunais
de
Alçada.

1)

r;r

l!MEJ'lDA lP02043·3

fi

A1:t.

.

_ "

n_n/."ntflCatIG'-----------..,

Quanto à responsabilidade civil por
danos
decorrentes da atividade nuclear, o enunciado que pretendemos ver
consagrado no texto constitucional, obriga ia União, ilimitada e objetivamente, pela sua ocorrência.

.lUSTIFICAÇ1to

Na hip6tese do art. ~ a sua
caput devê-se a que existem no corpo do ente-projete
gionais federais e do Trabalho cuja competência está
segurada neste ante-projeto e, em·vingando a redação

Pretende-se a substituição da palavra "competência" pelo voc.ábulo "atribuição" Num sentido amplo, atribuição e co,!!!.
pe tênct a se confundem. Todavia, competência tem um siqnificado espe-,
cifico para o Direito: é o âmbito da jurisdição flJCado pela lei.
Nossa sugestão ao ilustre relator e no
sentido
de que se proceda à adequação terminológica do texto constitucional
em elabo~ação.

Ao propormos--est<r~edai;ã0=8o-aI:-t-.:--4+6:
pretendencs, dar-melhor ·forma_legislaUva.-e-jur_IdiGa-à-s-i-déi-as-nele
princIpio bá~ico é que as atividades nucleares se . exeãusfvenente para fins pacf r.tccs , eliminando-se quaisquer
outras

inci-

Constituinte THEODORO MENDES

}

~----.-. ~"'_'''""''''M''.''~'------'J
(!J
COHISsJio DE SISTEMATlZAÇJiO

supressão como
TribunaIs Reigualmente a~
do art. m,

Emenda Modificativa.
Dispo~ltivo Emendado: letra

arb ,

1:&

er=r"~'~~;:tJ

art. ~ - •••
1- .• : ....

rr-:;-2 :;;.~
~r_!!:t..J

pro~eto:

as mais graves ofensas à vida. à existência
digna e à integridade física e mental silo atar
tura e o terrorismo contra a população civi.~
crlmes de lesa-humanidade a Qualquer titulo IinsuscepUvels de r.íaoce, prescrição e anistia,
eeepcndendc por eles os mandantes, os executores, os que podIam evitá-los .e. os Que, tçllllando
conhecimento deles, nifo ôs. comunicaram na foras "da lei •

",.
8rt.~

JUST1F1CItÇ~O

1"

~

Redija-se assim, o art. 2-t&, §- 12 do

Asa!:!-

s

Disposrtivo Emendado: art. ; : ,

-eprojeto.
;)..IJ.
•

.

§ lR _ O Tribunal Superior do Trabalho cem-

CDHlssJ!io DE. SI5TEHATIZAÇA:o

EMENDA HOOIFICATIVA

DlSPOStTlVO EHENOADO:

1NCtSO.:::t"

~

pcrse-â de trinta e três ministros sendo:
a) vinte e Ulll togados e vitallcios, nomeá_ dos pelo Presi-dente da República. sendo:. u!,
ze dentre os Juízes de carreira d'a Magistr!
tu:ra do r eebatao, Quatro dentre Juizes dos
Tr1bunais Regionais Oriundos da classe dos
advog:dOS- e quatro dentre os originários do
Ministério Pt3blicoi
b) doze classistas e temporários ee repre..
sentação parItária dos cm"p;egadOtes, nomea..
dos pelo- Preside'nte da República.. escolhidos
em lista tril?t1ce org;anlzpda pelas eonf'ede-,
raÇa~ das respectivas çategorras:.

..,

r.r-~---------.,'~/IlIS''''~-------

~~
--.-----r.r.

"bit

IIelhor adequaçio ao texto do prcprio J5Rteprojeto. dê-se a seguinte rcdação ã
:~~r:t::~i:~ç~~~h~, do artigo;g. do ~ojeto j6. Constituiçio. da Cemlssão

lIArt.

i: .

CClDIpete i Unlio:-

i:i-;':·;;pi~;;;:·diretlillCnte..ou lIediante concessão ou permissio'•• ~
br~~~·;;;~ii~;·;·j~;~;lações de energia elêtdc:a e o aproveitôlne~
to energettco

dOJ

do

12.

Dê-se, à letra "1", inciso I do art. ::t;f" do Ant,!
projeto a seguinte .redação:

Emenda Modificativa.

19~

-,

~

"I", inciso r,

~.

1)

ricariam excluídos das atribuiçõês ali fixadas. Por outro lado no
inciso VII, a) a redaçlio reuniu o ccnt eddc deste e do que seria o
inciso VII, b) passanjíc , entllo o c) para aquele lugar.

n.J; ....... /nlll"..I .. 'H."'U...'

de atribuição exclusi'q'a do Congresso

Jt!ST1F1'CAÇ~O

JUSt1Fic~ç~o

4?J..
}96-

art.
Nacional:

§ 2~ _ O Congresso Nacional· fiscalizará
cumprimento do di~posto neste artigo.

_

Redija-se assim o art. 1:9:5 e art.
sos Ir rr , 111 do tmalprojeto:

3- ~

pende da exds têncãa de culpa, vedada qua,lquer limitação relativa aos valores indenizatórios.

r:=~~;~---:J

cursos d'igua õu

.wSTI FlCACJ:O

GrBve ofensa não é apenas a tortura I- mas tarrbém
o terrorismo praticado contra a- populaç~o civil, aeepre vit.ima dosextremrsmos. Dispensável se ee afigura- eercees razões para jusHf.!
car 8 emenda.

f i T - - - - - - - ...r....l(elll..,Z.hUlU.. "
ccarssno DE SISTEMItTIZAÇli.O

..

Emenda HotI.!f1caUva.

Dispositivo- Modificado: &rt. 3Sl

.:JUSTIFICjfçJl:-a

A alteraçio desse dispositIvo se justif.lcâ pela nec:essl.dade de cempatlbl11zação
D a"tigo. 501' do AMejfrojeto. segundo o qual:

"Art. SO ..' Ccnpete

COtIt

Redija-se assim, o art. 3 Q do Anteprojet.o:

~ "n150

legfstar sobre o usõ dos recursos hretrlcos integl"õ1dos ao
nu p~trrlllÔ~ro. definindo:
I - '* sfs ema- nacional de gerencrôlllcnto de recursos hfdricos. tendo co
IICI' uni ~de bãsica a bacia hidrogr.ificiL e integrando sistemas.- especI
flcos d caDa Unidõllte tia FederaçOlo;
.. - cdtérl lO etc outorga de direitos de uso dos recursos hfdricos.1I

°

era.

os seryi,!os e Instalilções de energia elétrica. e apro~eitament(). energético
lfos cursos d'agua. tem a ver COII UIR política ampla e LD sist~ [nt~9r.ado .. que por
sua compJexidade e abrangêncIa, deve pereanecer como ccnpctcncla apcn.as da
União,
por CJCtF.vaur .. saaprl!. o interesse de U'DoiI" úD;ca unl~dc d~ Fed~raçio.

A 1P02Ml·7,j

No- art..

~

•

as alterações buscam- a

prcpcsta n-este ante-projeto e que redundará num considerável acrés
cimo- no número de recursos. também se alvitra a vinculaç1ifo da no:'
meação- de ministros a- ex.is-Uncla de uma carreira evf tanoc-se o in_
gresso na maglstratura diretamente para o seu terceiro grau.

~;~;;'~:=J
_

O't.UOJUO'~~""oJ./I"'~''''''lo,

ull./lUlnfICAI;le'

COMlSsAo

..,

DE SISTEMATlZAÇAo

..,-

Emenda Modificativa.

fui;;m]

UI1./1II1"f1CAI;i"

494

---,

Emenda. Kodiflcativa.
Dispasi ti vo Emendado: art.-trr.

,f9q

49q

[,-;

IIrt. 195 - deslocar para a seção VI dos Tr!
bunais e Juf%es de Trabalho.

..

Qnstituinte THEODORO MENDES

~;~~;=:J

fÇ!::';;;]
Emenda Modificativa.
Disposi tivo-A! t~r..t.......-4-+"1lapu~~pa
rágrafos-l-rrrzg·...?-dMj),_-..I" ad ljAb7:,
Dê_se ao-caput--do-art-;-lrnr~projetode
Constituição da Comissão de Sistematização,
I~ a seguinte redação) ~D;...,b -"l-t 0'1 ~'tÀ:

§ 112 _ A responsabilidade da União por

nos decorrentes da atividade nuclear

dainde-

[!J

COMISsM

DE sIs~~;;~·;'~i~...u"'n"
nlt./IUITlJlCo;I.e'

..,

Supriraa-se do

~rojeto=-

Igg
a) A nHnea "c", do Inciso lI, do art.

b) A aHnea "di', do inciso II, ao a:rt.

do

Vice-Prefeito deve spr fixada de uma legisretur::l: p:::rQ- outra, sempr2
antes das eleições municipais. porque as Câmaras vêlll estabelecendo e~
sa remuneração com o intuito de favorecer cu prejudicar os eleitos,
conforme a filiação partidária. A fixação da remuneração dos Vereado
res, do Prefeito e do Vice:prefeito, antes lll!as eleições
municipai;
evitará essa discriminação político-partidáltia·.

r;r-

~.

~~lg8

Ji.

'I"~/./1Jstl'lUÇi.~--

1>

O § 1" do art.

,.

~.

JUST1F1CÁÇ~O

As emendas supressivas visam exclusivamente
retirar do texto constitucional matéria que com ele não se compad,!
ce. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já satisfeita através da Lei Orgãnica da Magistratura Nacional e normas esparsas.

---,

'-1~6

8rt. ~ - As atividades nucleares no terr!
tório nacional serão desenvolv~das exclusivamente para fins pacificas.
-

Constituinte THEODORO MENDES

~) ~v>:I$í"el!l :!oC-"";::If~dr""~

seA remuneração dos vereadores, do PreFeito- e

-,

r

c) Os incisos VI, '!.VII 1 VIII'I"1IX, do art.m.
d) O- parágr~~E
do art. ~.
e) O art. i$9.
-2/<-

3USTIFICAeJiD

pio que trata da Justiça do trabalho.

lP02042·5

-

Os subsídIos do Prefeito,.- do Yice-Pre'feito- e dos vereadores serão fixq;d()s pela Câmara
MunicIpal.. no fim de- cada legislatura e
sempre
antes das eleições, para a legislatura se~inte.

l~.r.~. ~

JUSTIFICACAO

'~DA

EMENDA lP02048-4

Emenda .scpressrva.
Inler5
DispoSt~Jvo Emendado: art • .iÊt' art.
:!:%"'r
art. ~, ~ e art. ~ do~projeto.

6Ç'

Redija-se assim o art • .6:$. do- Aft.t.eproje.to:

se si tuará na

Mediação é o ato ou efeito- de mediar. Ora, o E,!
tado nãu pode ser' ato ou efeito de mediar. senão c mediador. o eedianeiro. Por rssc , preferimos o- conceito defendldô nesta ellenda.

6Ç'

Redija-se essb. o art. 196 do l\a!:eprojeto:

1194
m melhor

,J.USTIFICAÇJtO

..,-

DispOSitivo Emendado: art. 1=9& do /lIIRprojeto.

n atua-l art.

art. 32 - O Estado é- o instrullento da. NBÇlo para a realIzação do belll-esta:r: social •

do número do- ministro do Tribunal Superior do- Trabalho uma vez.
que além da pletora de processos q~e ali aguardam solUÇão. se scee-.
rllo naturalmente aqueles que decorrem. da alllpllaçãa da competência,

l?§sUtuinte- THEODORO ;:OES

....l ../u.... II.'.\IIc....,i40 •
CDMI'SS~ DE SIS.TEMATIZAÇAO

alllplia-

~ãa

~ A lP02044·I·

Constituinte THEODORO a;;NOES

-",.

-;/.A'J-

m-----------nnG/~Us""c>.Çi.G

Emenda Modificativa.
Dispositivo Emendado: art
/Oc..1

100
-$§-.

Dê-se ao art. Wao Anteprojeto a seguinte redaçtlo:
l".~

__,

Emenda 5upressiva.
Dispositivo Emel~ado: item 1, alínea l1ell ,
c!so IV, art. t3'.

in

Âssembléia Nacional cOnstituinte
Suprima-se, do item 1, alínea "e", inciso IV,
do ar t , ~ do ~";;projeto, sua oração final.

Suprimir da parte final do art. 220, a er-ação:

••• "que não terão caráter de censura".

art.
lei.

JUSTIF'ICACAo

tJ

COHISS1l.0 OE

~:

\'!8

8rt. ~ - Os vencimentos dos
Rlagistrados
.serlto fixados com di ferença não
excedente
de lO" de uma para outra das categorias, atrIbuIndo-se aos membros do Supremo Tribun.aI Federal e aos dos Tribunais de- .1ustiça
vencimentos não inferiores aos percebidos _
qualquer titulo l1elos Ministros de
.Este.do
e Secretários de Estado membro, respectiva
mente, ressalvadas pessoais.
-

- ..... e aposentadoria regulada em

A emenda supressiva justifica-se porque" t r a-,
tende-se de uma função temporária e com duração máxima de nove a_
nos.lprllvista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure a aposentadoria com. tão curta duração da atividade no servaço
público. Abstraídas cutxes consideraçãoes, vale sopesar a opinião
pública que se tem maciçamente man.ifestado contra o que) soa privilégio.

~DA 1P020S0,6,
Constituinte THEODORO MENDES

Redije-sÍllassim. o inciso IV do art.

JUSTIFICACAO

Nilo se confundem as censuras de opinião
de ccstusres , A censura de costumes é, também, um me.1o de
proteção
da eccrecsoe, -na m'edida em que evita que uns poul(:o.s com acesso aos
meios de comuniêação imponham seus padrões éticos ao arrepio do padrão ético médio da sociedade.

(J

,U{,

~

• 217'

3USTIFICACll:o

A hlerarqu1saçlto através da remuneraçDo ora

proposta,

SlSi~~~~~i;~~~/fum'''''lll

I.

r . r - - - - - - - - - - Tu 1".ovn'rll:lt i

['

Consti tuinte THEODORO MEN

[!J

COI1ISS,!{O DE SISTEMATI

~

'EMENDA lP020S7-3 II~v-·

EMENDA MODIFICATIVA
~~

~ projeto,

o art.

~

e

5h

~~, 1NCISO la

--5"
harmontzação do texto eenset ecetcnal , suprima-se o tner se I'?, do artlgo~ do
Constltulçio, da Com Issão de Sistematização. rerumerendc-se os _ s.,!
gulntes.

5- Suprima-se, do
incisos.

~ara

seus

o princípio de hierarquia funcional.

'u ...../cc...S . .ol

Emenda Supresslva.
Dispositivo Emendado: art. /iIl.

man~ém

éJ'

Constituinte THEODORO MENO'-E-S- - - - - - - ' )

tJ

COMISSAo DE SIST~;;';1"{~~ç~~"'''"'''~

fC';~~~~

I w;e;zPJ

1n""~ust.. 'c.o;io----------~

~raJeto de

Emenda Hod1ficátiva.
1%

J USTlFICJ\TIVA

JUs'TIF'ICA e A O

A ret6:rica rebusced a contida no art. 6" leva
hermeneuta à perplexidade. Somos, pois por sua supressão.

EMENDA lP02ÕS1:4,,-.

[!J

o

)

Dispositivo Emendado: art.
teprojeto.

ta Sltnte. a redação do disposttt vo que deve. ser retirado do texto do ~1?roJeto.
"Art
- Incluem-se entre os bens dos Estados:
_ _ _ _s ~ subterrãneas. fluente!.- •.!:!!! depósito 2.!!~
1-.!!~superfTclal

Redija-se assim o art. "2-00-, § la do Antepr,2.
jeto:

lWP7FJ:

r.r--------,~-_-'U10/~U1l"'.lt.

Emenda Adi ti va

ilJ,

EMENDA ip020SS:7

1('"
liJ

- Inclua-se, no ar t.
do ~projr:to, o
seguinte parágrafo, estabelecendo-se como § 1"
o
t S,eu § ónico:

['J

lU

conrssno DE

4CI'J

[!r";;~;;=]

art. ~ - A União, os Estados e os Municíplps ouvido o poder legislativo, podem est~
belec er concorrentemente. restrições legais
e administrativas visando à proteção ambien
taI e à defesa dos recursos naturais.

I fui;;~
'cu~/""""'"~l:o_-

União
quand o envolver os interesses de mais de um
Estado, e do Estado se envolver os interesees de mais de um Munic.ípio.

eee,

e
administrativas estaduais não podem dispensar ou dírmnm r as exigências federais t nem
as municipais podem raaê-Lc' em relação
âs
estaduais.
•

~

e ~

III, a)rt.

alínea 1'e", do inciso

§ 3d _.. ~ assegurada t't)tal informação às co- ,

~.

munidades locais diretamente interessadas,
sobre o cumprimenj:o do disposto neste "artigo.
JUSTlfICAeAo

1.:1,

art. S - ...
III - •..
e
Supd~~-se, da ~l!nea. "e ll , do inciso III, do
art. 1;1' do ~projeto a sua parte final •
" .~. inclusive o's de natureza t10méstica e
familiar J com a única exceção dos: que têm a
sua origem na gestação, .nc parto e an aleitamento 'li
JUSTIFICAC:ll:O
A parte final do ,texto, qúet cre s.e pret.enoe
suprimir, tem o sabor de pilhéria Será que se 'á'Constituição se 11
mitasse a dizer iguais os direitos do ho~em e.dà mulher, haveria ai
guro homem que se julgasse no direi to de requerer licença gestante ?
Sendo tão óbvio esse direito l'Jersona115s1mo
da mulher I não há por que deva o texto conte~r~ a exceção notória I e
indiscutível.

I;Í'tlENDA 1P02Õ5~3,1

(I

TUT"/JUS,,,,Clt'"

Dispositiv.(l Emendado: art.
jeto.

~ do ~1?ro

-

mass~s.

,.I.o/Ju.... I:.;ic

EMENDA KOOIFICATlVA
~ISPOSITIVO~.

Constituinte THEODORO

r

,

5r:f1
~3't5

Para harmonizaçãodo texto do Antoe?rojeto, dê-se a seguinte redação ap Artigo
do Anteprojeto de Constituição. elaborado p~la Comissão de Sistematização
IOArt

~~~~ES

~.

oeverão· ser sempre c;ompatlb1lizadas as oportunidades de múltIpla
zação dos recursos hídrIcos" •

~

-

~

utill.

JUSTIFICATIVA

CoMISsAo DE SIS;~~~~~·;~'~~~~"'·'ldo
1'U1O'... II"..

Emenda Supress!va.

Não são 56 os programas que incitam à vão}ência que conduzem à má formação das novas gera~(jés e à' depredação das mais sadias pt'incIplos morais. Não ê posstl/'el que padrões
'ét.íce-eor-afs alhei~s ao sentimento médio da scêfedade sejam impos
tos por' aiguns poucos qtie têm acesso aos mei~s· de comunicação
de

ri

l!J
(:J

,uu~'C/C.N,.~Jo/su'C.N'SJio

COHISSi'\O DE SISTEMATlZAÇAO

JUSTIFICAC1tO

o BJ:BS!l é um país em desenvolvimento no
qual o progresso desordenado poderá causar danos irreparáveis
ao
meio ambiente e aos seus recursos naturais.
.
Simultaneamente, o acesso d~ 't.céas as classes s,.oc1ais à "rLque ae nacional é fundamental, pois o desenvolvimef!.
to pode constituir-se no maior Pplu'idor nacional. Em ccneequêocae ,
deve a Constituição prever dispositivos Que ao mesmo tempo atendam
a todos os interesses nacionais e não permitam o n~scimento~ antecipa'do de conflitos em nome desses mesmos interesses.
Dessa forma, o texto constitucional' deve prk
ver uJIla hierarquia de competênciã que l'epresl:lnJ:e a gradlllação
de
inte:t'esses, guardando_se a preferência do estadual sobre o local e
do nacional sobre o estadua.J.. Este princípio harmoniza os diversos
níveis de maneira descentralizada. p~rmJ.tirtdO a efetiva existência.
da Federação em prol dos interesses da fla,,~~sileira. Tal prin~
c!pio estava exposto hp art $; ~gnfll~
g ~ de
.Constituição da Comissão, de Sistematização.
~DA lP02056-5

Constituinte THEODORO MENDES

,."..--'-

[iJ

•••

- é vedada a supressão, ainda que parcial,

de espetáculo ou programa, ressalvados os de
.incitamento à "iolência e os contrários aos
bons costumes.

Emenda supresaí.va ,
Disposltlv~lmendado.

/1).

"6 ..

IV - •••

.§ 2Q _ As limitações -e restrições legais

I WiP:i§ll

_

Emenda Mod1ficat.tva.
Dispositivo Emendado: 71em 3, da al1nea "e",
do inciso IV, do art. ~ do -Ant:e-arojeto.

§ I" _ Prevalecerá a competência da

'EMENDA lP02ÕS2:2'·'-Y' (!l Constituinte THEODORO ~u~~'O-E-S----------'J rr;~~"~~,
Tn'o'.ovor .. 1I:1ÇiC

•• 1%
A operação proposta ao art.~, § 112 pretende tornar explÍcito que cada Tribunal é uma unidade orçamentária·, dentro do Poder Júdlc!ário uma vez que não resultou claro que
os Tribunais Regionais Federais e do Trabalho assim estavam sendo
considerados e a eles se subordinam numerosos órgi:ios do
primeiro
grau •

• u.,ollun.. ""l:o

A não inclusão da Emenda ora apresentada t impU_
caria numa odiosa extinção de mandatos daqueles que, pertencentes ao
Ministério Público, receberam consagra çãc p~pular nas urnas.

r.r

JUSTIFICACÀO

artlgo~da

Emenda Modificativa. 4cF1
_----üê-se ao ~ art ~ do ~rojeto de
Const ituição., da ücmfssão de Sistematização,
a seg uinte redação.

JUSTIF!CA e A n

,

~do ~~~e;~:J:~~p(~~t~:~~aVIr~)u~~~~e m'~f
se Anteprojeto
e lnc l sb n', do

,u."",I•• N'ui~,
~ISTEMAT1ZAÇAo

41'.;

tOHISsAO DE SISTf:·~~~';~";ç.i~"''''''''·

conceitual

"iEN·

Constituinte THEOO.ORD

art. <t:BO"••••
§ la •• ;
§ 2Q _ FiCa 19ualm ente assegurado. como direi to
adquirido, o exerc !cio de cargo eletivo por membro do MinistériO Público I vedada a
acumulação
remunerada

['J

art. :2nQ § 1" - cada Tribunal elaborará pr6pria I se!!,
do-lhe repassado o numerário ccerespcndente
a sua dotaçi1o, em duodécimos, até o dia lo
de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade.

,

Oai a necessidade de supressão dess

Dispos! ti vo Emendado: art.

I~I>

[nter l I
Ora. as águas superfIciaIs, sobret udo .;5 fluentes. que, por natureza I se
gamem baclas hidrográficas. ccns t r tuem as recursos hldr-scos sobre cujo uso cabe ã'
tecer cr-rtêr-Ios de outorga de direitos de IJSO
(:~~a~r~ig~~~S~ ~~~~b~o ~'ProJeto). Devem, ess ua, permanecer exclE.,
s lvaeente como bens da União.
Por outro lado, as ãguas subterrân eBS. emdepósito ou emergentes. são,
mente. sob o ponto de vista jur-Id le
rats , como tais compreendidos, segu ':
bens da UnIão

§ 112 do An-

l'lb

~;"

I er;,;';;:=J :

Constituinte THEODORO ME"OES

~,

Objetiva a supressão, õre proposta, apenas harmonizar melhor o texto do ffirt'l1projeto

"'i"'

Emenda Modificativa.
4ft§'
DispositiVD Emendado: art. iOa, ,1nc1so"IV ,
da~rojeto.

~

Dada a Importãncla da recomendação inserida no texto do AnteprOJeto, e a sua pr§.
pna abr<1ngêncla, f,ca.MaIS determInativa e apropriada. ate do ponto de vista técn..!.
co, a redação proposta.
Além disto, a recomendação não há de ser feIta apenas aos Poderes Públicos, nos
veis federal. estadual e municIpal I mas a estes e a todos, de modo geral.

I

ni

Ademais, c:aberã exclu)Jvamente ã União legislar sobre águas e sobre o uso de recu.!.
sos hídnc:os (artigo~~ ~m.''d'l ~ do ~roJeto).

218

• Assembléia Nacional Constituinte

De qual quer sorte, a questão depentíerã de lei ordinária, por
que o artigo em foco nã:l erscee sobre o destino de todo o complexo ad
ministrativo dos fyndos,qJe forem extintos por força de s Iê-rcfo do Co
gress~ Naciúnal, no baêmc segJinte à promlJlgação da Const.itoiçã~.
Esse é um assunto pare a Reforma A:Jministrativa, q re nã:l de
pende ne~essariamen:e da iniciativa do Executivo, pode-ido o Congresso
dct.ã-ra , .!:'? julgar corwe-rãc-rte e cpcrtuno , A drspos tcsc , portanto, rav
La-se temerária, porque não considera as' SIJas ccnsequêncfas , sobre se
ocioso cogltar-se de sua inserção no texto cc-st reocrooer , se os
seu
pr opós! t os pcden ser perfeitallente alcançados, se julgados imprescimlí
vers , através de lei ordinária.

EMENDA lP020GO·3,

l:J

JOS~ SE';'"

CONSTITUIllTE

(!l coarssxo

SISTE~;·~;~~,·va~D"lIb

DE

__,

r,r----------'UTD/.wnI'~O

ÊMENDA MODIFlCA'1'IVA
a.'1~
J>l:SPosITlva EMENDADO. Art.. ":2:9S, item :tV
.!!.~fL

O 1nciso IV do art. ::t1f!t do anteproJeto passa a ter a
qUlnte redação;

~

ft:rv - realizar despesas ou asswnir obrigações que

o § 39 do art.

~
o

r.r----

[!JOEPUTADO J'JAD NATAl.

e

~

r;n

_

TllITlltiU.""K~;:U'

JOSTIFICAÇKo

m

EMENDA SUPRESS!VA
6:Xl
DISPOSITIVO EMENOtlDO: ARTIGO "S\:.1.9Sê.US PARAGRAFOS E INCISOS.
Suprimam-se o artigD ""64:. seus parágrafos e incisos.

ssa.

Os § 39 do art. ~ e oh inciso.$ IV .eee.ee art'."29!i
ta.ro do mesmo assunee, Com a redação dada: ao inciso IV, poderão,
qualquer prejulzo ã idéia, serem suprimidos os § 39 do art. ~.
:fiii'?Fé
ar L 2!R!'

l'

JUSTIF'ICAÇAD
O "Conselho de DU'lidores n proposto confl!tará com a Câmara M'.!:!.
n.!cipal e será motiv;, de peetu-baçãc po1!tica no Município.
CUTlprindo a Câmara ltunie1pal Suas obriga;ões e a ccnse Iha ou
Tribunal de Contas d;)s Mu.,ic!pios fiscalizando ti. contento e com serled.§.
de as despesas feitas pef cs nrcenaccres de Despesas, desnecessário
se
torne a criaçiio de naí.s un órgão de "'iscalizaçã:l da adninistraçã') públl
ca mJnbipal.
Daí a razão da Emenda supressiva..

EMENDA lP02061·11

l!J

JOS~

CONSTITUINTE

SERRA

r;r

flIlTOUIlI"tcoÇlo

EMENDA MODIFICATIVA

--,

'34-

/3.

"Art.~

JUSTIFICAC;1t~

do MInistério Público, que cbvfenente devem seg<Jir a especfat í.aaçâc da
Justiça, não seria tldln~~rvel QJP. a texto constituci.onal, se se
opt
pela técnica d:l art..1Qj);as. Incozresse em om!SSõ3S O,J Que, não os dls
tlnguIsse consoante a natureza de ceda um.
-..,?;t
Na forma com:l está redigido, o artigQ ~p:lderia levar ea e
tendimento de que o Ministério Público d.Js Estados, OIstrito F'"ed~ral
Territórios' uma única instltuiç§o. Da! a necessidade da dlstinçll:o qu
estamos prcpcndo , de modo a "elidir confusão do texto.
Vale acreace-rt.er que, no anteprojeto que fol à votaçl.,J di!' Co
missão de Org3nizaçrio dos poderes e Sistemas de go terno, o
Ministéri
Públleo junto ao TrJ.bunal de centas da União aparecia em dois incisos,
, I e o V do artigo 99. Nenhuma Emenda aprovada alterotJ a sua redação ne
su
, se patticolar. N3 compstibilização do texto, porén , excjuãu-ae a
menção no inciso V e manteve-se a reda;~o do inciso r, segundo o alvi
tre do Relator na redação final do antep:ojeto.
Como, pela votação, tanto fazIa uma ou outra opção, reata rre
o dest aqce que se deu no inciso V para o Ministério Público junto à Co
te de Contas 0150 constituirá inovação intolerá fel no âmbito da Comissã
de SistemaUza;ão.
A solução inversa à redação final, por outro reco, repõe o a
sunto nos seas de/idos termos, em virtude da diferenciação que hoje s
ver rfca e-rt.re o Ministério Público Fej;er.al e o Ministério Público jun
to ac Tribunal de Contas da unããa, que deve ser mantida, se, como se o
s~rva, a técnica emp:egada na reda,;ão do artigo ~ orienta-se ro sent
do) de reconhecer a especialidade dos dlve.sos segm~ntos do
Min!St~ri
pú'Jl1co. e'TI co!,son~nci.a com o que se dá CO'll os 6!'gãos judiciários peta
te os quais devem atuar.
,Com a aJtonomia q<Jog o anteprojeto asseijura a:l Distrito Fe:Je
ral, é mister cogitar-se de um Ministério Público esp;~c!fico p3ra
o
Territórios, na forma que alvitramos.

EMENDA lP02065-4
.

EDEPUTADO JJAO NATAL
,

§ 39

Proposta de emenda só será obJeto de deliberação
quando:

I

[JCOHISSl'a

-.

!%?i;:;~
..,

hll'ltl/ohI'T1r~Ie

EMENDA HJOIFLCATIVA
671DISPOSITIVOS EMENDADOS: §5 19 E 2Q 00 ARTIGO--=e-.
Dê-se aos' 55 19 e 2!i!. do artigo
a segJinte redaç50:

.

li

~~~~:J

ILcd~'U/U~IUiD/au"'U~II.o:o

DE S !STEMATIZAçnD

_

Art.~

JUS'1',ZFICAÇKo

-Y,

...

.

1':1. O cc-rtcoj.e externo da Cál!lara Muni:ipal será exercfdo
com o auxílio do Conselho ou Tribunal de Contes dos Municípios. Onde
aInda não exI.st.!r referIdo órgão, enquanto o t!lé1SMO não rot: crIada pe
la nssenbkéf a Legislativa es taduaã , o controle será exercãda
pei;;
Tribunal de ClJn~as do Estado.
§ 2g. sesenee por decisão da dc;lis terços dos menbrcs da Cá
mar-a Hun~c!pal deixará de prevalecer o perecer prévio emit!.d~
pel-;;
6rgão hsca::'izador sobre as contas que o Prefeito Municipal
deve
prestar a.,ua lmente.
§

Com a redaC"'ão aprimora-se o texto eriginal, uma
que somente as emendas de ~ decorra aumento de despesa seriam

eesu-

1a4as. Em real1dade, pelQ texto atual, as emendas que não aumentem
despesas não precisariam ser compativeis nem coro o plano plurianual
4e 1nvestimento,. !lu com a lei de Jiretrizes orçamentãrias.

ElllfJID""'lP02Ó62-O .

~~;T:~;

IPJOEPUTADO JOJ\:O tJ!4TA'

r.r------'-'~-rLI..,-/c.o-dlJl.._ l d I
tJr.OHIssr::J DE SISTEMATI'ZAenO
r,r

flSf./~llrlC.cill

-,

Em /frios Estados brasileiros, com!) no pará. a fiscalizaç1:i:> financeira e o;çamentária dos munic!pi:ls vem sendo feità, c contento, pelo Conselho ou Tribunal de Contos d::)s Municípios, órgão cs_

EMENDA MODIFICATIVA
,~8
DlSPOSITIVa EMeNDADO: ARTIGO~, "clt)~l".
Dê-se,;~o "caput" do artigo ~ a seguinte reda,;ão·
Arte ~. O SIstema de controle financeiro e orçamentário
doS" D:9tl:os da AdmInJ.stração direta e In:Hreta da Unlâo, dilS Estados
e dos MU.,icípios, será exercido pelo Tribunal de Contas da UnIão em
relação aos organisr;Jos federaisipelos Tiibunais de c'ontas dos Estados, com referên-=ia aos orga'lis"os estajuaIsj e pelos Conselhos ou
Trlb:.mais de Contas d:lS Municípios, com referên:ia aos
organismos
munlcip:!ls. #lo Tribunal de Co"ltas da lInUo cOl'lpete:

:::U:~;a~::'1:o

m:::: se::r~~~~:!:~:sT~~b~:~~:o~

Contas

eco"

jurisdi-

Referidos Conselhos ou Tribunn!s de Contos dos Mu"icípios,
inovaram em matéria de fiscal!zs.çtl:o. N50 possuem D síndrone da p:,mi-

ção.~lantÊ:n om soa estrutur~

..J

lj;~~~~~----:J

fl?V~~m

r,r-----------un"-..." '.-----------_

tupla, pe-los

EMENDA lP02066·t
lli>-PL'TÁ\">o 'Joii- AJ .\rAl-.

) ffiíii~':GOJ
Wi~'ü4J
--,

4b'I

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO ~
•
Suprima-se o artigo ~
JUSTIFICAÇJ:lO
Não importaf'l quais sejam os vetores qu'e a Adt'linlsttação Públ
co utilize para a realização de seus fins, se sobre eles se assegura
controle dô Congresso Nacional, como prevê o anteprojeto.
O instituto do dec.Jrso tle prazo deve ser ab'Jlido. porque
Congresso cabe manifestar-se expressamente sobre todas as matérias s'Jb
l'\etidas à sua apreciação.
A qualquer teTlpo que a exist'ência de fundos se revele contrá
ria aos interesses públicos, poderá o Congresso aviar lei ao prop6sit
de sua extinçã.o.

6rgã~s

campete"ltes das respectivas categoria
JUSTIFICAÇt:to

~

tJ

Não se compreende possa contlnusr, n~ futura Constituição da
Re.:lública; a discrimin::õ.ção existente nas Cartas anteriores,relativallen I
te à exclusão de Deleg3:l'os de Polí:.la da composição dos Tribunais.
Ao lad~ dos Me.gt',·trados, Advogados e Representa'~es do H':ni..ê.
tério PúbllcQI nada mais justo e conve'iente do que a participação do
Delegado de Ppl!c!e.. que trabalha no mogsi'lO ca"'llpo de abvida::Jes, realizanda tarefas da maS'i\a natureza. ( import<lnt~ QlJe um Tribu"al t<!nha u- ~
ma composição vadada, del~ fazendo parte represMtS'ltes de todos
setores de abJ3ção jJddlca.

I

~:

SUPRESSIVA

:1.5'4
·S.Jprima-se do r 2 f de> ArtLgti"'2:SS do Capítulo IV - Da S,!!,
gurança Púl1liCfl - o expressão "e perícias de incêndios".

JUSTIFICATIVA

EMENDA S~PRl!'SSIVA

o

j

o atual Sistema de f!scal1za;:ã'J financeira e ot'çailentáría
nã3 corrrespon:ia às necessIda:1es da h3ra presente.
IlIperioso se faz qtJe, no pl'ó;:l'rl0 bojo da Constituição Fe_
deral se 3gnsalh~m pt'incíplos e nOl'mas ge!'ais e obrigatórias p~rni
tinda a cdaçl1:t e funcionalllento efetivo de um Sistema Nacional
de
Fiscalização Financeira e Orçementária.
Este Sistema deve apresentar de forma nítida e expl!cita.
três esfera! de com'Jetêncin: & federal, a estadual e a municipal._
.Esta últIma, através de un órgãõl estadual, para não o.,e ...
rar os municípIos brasileiros, na maioria carentes d~ recu:-sos e de
m§o-de obra espogc!al lzada.

r,r-----------TlzTD/.lIIT'f~D-_---

tbEPUTAOO JOPO NATAl..

'-"'=="-""""'-"-="-

U1l

j~

t'l

EMENDA lP02068-9

érgão de aool0 l!OS mun!c!?ios. dando
PbOlHssn'J DE SISTEHA;;;;;~~~lS'i;'.""'ul'.;:u
una ajuda técnica,:" Qd...inistra~iva, contá:Jil e jur!d!co aos gestores
l:lunicipais.
!{:M::NDA A~ITIVA
/59
Através de inspetorias regIonaYf, (1s/rQ(lsel~os e Tribunais
DISPOSITIVO EMENDADJ' M.TI~O ~.
de Con~as dos Muni::!p!o5' nã:o vêem a;Jenas o aspõ!cto rõrmal d3s p:'estações
Dê-,,;el~ art!oo ~ a segJinte re:façã:l:
de contas, mas verifIcaTl, "in locl)n, o an:la1lento dJS obrns e
serviços)
Art.~. Um qointo d:ls lugares dos Tribunais Estadua:'s será
beM como o vi:llume dos M3tet'!als eplicados.
composto de nernbr,Js do Hinlstério Público. advagad'Js e O:!I~gt1dl)s de P,2
Impot'tante, pois, qlJ~ CiJnste dJ texto constitucional, de form~ licla, de notó:-io saber jurídico e reputa..ão ilibada, cü'ti mais CP dez
explícita, referid:ls 6rgãos estadlJaIs.
anos de ce.rreira ou experiência profissio,al, escolhidos ell lista sêx-

JUSTIFICAçno

EMENDA lP02063·8 I
1)1' Pvrtr1'>o
]Oliõ'~" NATAt-.

í

JUSTIFICA:;:tO

t&J~'~_

,

ecnnuantc me pareça ocioso especificar os diversos segmento

n.:tSPOSI'l'J:VO EMENDADO: ART. 4':l3, § 39

Da.-se ~34 § 39 do artigo ~ a seguinte redação:

UzTl\/....TlP.U.;.. U

MENOA MODIFICATIVA
,!L31
DISPOSITIVO EMENDAD3: ARTIg~I"23:5. "CAPUT" E INCISOS.
Dê-se ao artigO-fS9","caput n e incisos, a seguinte reda;:ão:
Art. ~ O Ministério Público compreende:
I - na União:
a) Ministério Pú'Jlico receret , que oficiará perante o suare
m:J TrIbunal reeerat , o Superior Tribunal de Justiça e os 'rrdbunaí.s
Juizos Federais comuns;
b) MInistério Pú~l1co Eleitoral.
c) Ministério Pú"Jl!co d:. Trabalho;
d) Hinistéri:l Público Milita't;
e) Ministério Público junto eo Trib.Jnal de ücnaas
f) Ministério Público Junto aos, Tr!bJnals e Juízos Agrários;
g) Ministério Público dos Território.J;
II - nos Estados e Oistrito F"ederal:
a) Ministério Público junto à Justiça comum;
b) Minis'têrio Pú~lico junto à Justiça hil1tar;
c) Ministério Público junto ao Tribunal~ de Contas;
d) Ministério Público junto ao Tribunal ou Conselho de Con
tas das Municípios, excet;c no DIstrito Federal.

EMENDA lP02064·6

Em consequência supriI:lam-se:

*--3

rr

I

dam os créditos orçamentários ou ad.icionais."

:

EMENDA lPO.2067·1
b{;;PV 1 ~1' o JO.<\q

í

Os Corpos de pOrtbe!ros são 1ntBgrBdos par- profissionai=:
adestrados na prevenção\ t! prinCipalmente no combate a incêndios.;'
lltividade pericial. objetivando a determinaç!1O das causas dos in·
cêndios. formas de propagação. há de ser desenvolvida. pela mesr,a
razão. por profissionais com formação técnico-universitária. COI"\
amplos e especIficas conhac.1mentos di' engenhar.iB civ.11. eléfrice..
Mecânica. eletrõnica .. química. industrial e de fíSica. ocupantes
de cargos próprios. aptos. pois. a eMitirem laudos adequados
ã
apuração de criMe ou de ilícito civil Tais pro-f1ssionais.peritc5
criminais. integrem o estrutura das U111dade$ de polícia
c1e~t!
-fica das Polícias Civis dI:' Estado. responsáveis. hoje. por
esse
ativ1úõclt:r pericial. que se. 1ns .. re no campo maior da ativiôade de
pol!eia jÚdiciária.
A períCia. portanto. escapa /la caMpo de atuação
bombeiro. adestrado que foi. apenas tiara combater incêndios.

do

A sua preparação lhe 'faculta. quando muito. conhecimentos para atuar preventivamente. uistoria'1do locais. exigindo a co
locação de dispositivos contra fogo. etc.

.....--'---------"
r,r

ICzTU/.l\IIT"o;.';:~-----------

EItENIJA ADITIVA
!155
-DISPOSITIVO EMEUJADO: PARAG~AeD ON:CO DO :.\RTIGiJ"'U'e.
Ao pat'ágrafo único da a=tigo~, acres-=~do de dais incisos,
d!_se a seguinte rôldação:

Art.~.

0.0

Parágrafo tlnico. A lei disporá S'J3re a carteira de Delegad~
de Policia, aberta 6DS bacharéis ef:l D~I'ei.to p:lr !il2Io de prévio concul"so público d~ provas e títulost assegut'a"do a se ...s inteQ1:'antes as garantias de:
I _ inamuvibi1ida:le, salvo m:Jtivo ue ~nteresse oúb~ico relevante, p:J:- decisão do Conselho_ Superiot' de Polícia;
11 _ 1tredutib11idade de remunera;ão e parIdade deI'! com os
Órgãos d:l Ministério Público eorreSpOnde'lte.

Assembléia Nacional Constituln~
JUSTlfICAÇA')

de no momento de traçar normas ccns t tucfo-iaí.s a r~~speito d:l runc cne-, í

t:

EMENón SUPRESSIVA

COMIsstiÓ DE

Suprima-se o § Onico do Art.
jeto_

.

('I

~~

"'9

do art.

5L~~

~,

a1

do ~prE.

ees,
lnta-se de. len\a que não per Une I com harm,Q,

3) Notadamente no caso da energia produ_
zida no Cêntro"Sul, os Estados produtores estariam, na verdade, se!!
do forçados a abrir ml!lo da receita tributária em favor dos Estados
economicamente mals poderosos f nos quais a dfmand p da energia elé _ '
trIca supera as condiçOes de pretíuçêo própria. No Norte e Nordeste,
PaJ'á e Bahia seriam punidos, porque despontam como produtores e exJ1or1:~l[t...t.~~ eneret a elétrica. !Quallflcnlf' prcllJd!Nld~tL..-.ns
Estados do Rio de Janeiro, Espirito santo e Sergipe, com plataror11115 ricas etn petróleo, e o pr6prio Estado do Ama7onas, onde descobriu-se, recentemente, enorme lençol petrolifero.
4) N:io~ tem sentido premiar Estados consumidores, em rletP1l'1ento de Estados produtores. pois, nestes, a e.!,
ploraçlo dos recursos nature.í s , para gerar eletricidade f se faz ~s
custas do desconforto da populaçlio, do alagamento e inutU17açLo de
grandes áreas de terras férteis, do aumento do êxodo rural para ee
centros urbanos, de preju!zos econômicos e ereeers ,
5) Trata-se de casuísmo injestif.ic4vel.
que beneficiará, scbretucc , o Estãdo de S:l:o Paulo, eccnceucemente
o eeâs fo;-te da r'ederação , que se locupletará à custa de eut ecs E,!
tados. O Paraná será, no caso. o "jIrande prejudicado,
por perder
lIais de dez por çento do seu território em reservat6rtos de us1mas
Ilidroelétdeas, não poder tributar a energia exportada, e SDo pàulo tributará a energia que nãe produziu, Essa energia será agrega- •
da como "insumo" no custo da indústria paulista, cujos produtos s!,
1'110 consumidos nr:~.';ltros Estados, incluindo o Paraná. Como o ICM
é
UIn imposto indireto. cuja carga tributária é suportada pelo ecneu- •
lIi!dor final dos produtos, o que acontecerá, em termos práticos, I!
t:llJe os Estados consumidores vão arcar com Ônus desse imposto. O p!
remi é um grande consumidor de produtos industrializados ea
Silo
Paulo. Logo, em'butido nos preços dos produtos paulistas
vendJdos
ao Paraná, estard o valor do imposto sobre a energia paga em
slo
Paulo ... Assim. S:\o Paulo ve t exportar o imposto, pertinente li ener.
g'a que nDa prccuz Iu, para o Estado Que a produziu. Temos, pois f
que o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto ao export' _
..la, e ajn~a lhe se râ rep~ssado, er~utido no preço das mercartor1as
o ll1posto sobre a energia paga 8 süe Paulo. Vê-se que se tuta de
UM paradoxo e de rematado ahsurdo.
Temos de corrigir a gr7,ve anomalia me.
.m.~te a supressão da letra b, do inciso Il do § '"* do
artigo

à Constltuiçãp.

"'''1

COMlSS~O

I (JÇJ::~ I -:.;,

DE SlSTEMIHIZAÇI\O
fl""lV.,.,o:.çlo

EHEND~ SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

4'l!1-

Art.~.

Suprima-se o Art.

do

Com o deslocamento do § 21? do art. "2$f para § lI?
restabelece-se a idéia original.

pr;~t;;_

J

•• c"..""to"lJIJ~/lIIIU"'U.te

!T

Com a supressão do item III do artigo 38 da Comissão S,
a remissão do § 29 do art. ~ ficou incompatível com o atual item
111, que se re!ere à cobertura de deficit nas eml*;sas estatais.
~

~

CONSTITUINTE rSMAEL \,/ANDERLEV

W

JUSTIFICAÇKo

$f!J,

+8')

.JUSTlfICAÇM

EMENDA lP02075·1

.28"'f

Transformar o § 29 do art. ~ em
terando a remissão do item 111 para itel:l IV.

.

Art.~.

lanto é verdade que Lei Orê!iná!:ia
poderá
-dispor sobre a fixação de datas. comemorativas de alta
signifiC:i!
ção para d'i ferentes segmentos étnicos nacfoneds ,

DISPOSITIVO EMENDADO: j 29 do art. ~

art.

_

4lM

DISPOSIT1VO EMENDADO:. § Onico, de

S!STE;'~;;:;::;"""'''''~

EMENDA MODIFICATIVA

o dispositivo a fronte os interesses das
unidades federadas que ex.portam pettóleo. derivados e energl\l,
e,
entre os maiores prejudicados, desponta o Paraná, que produz quaren
ta lII11hões de qUÚol1atts horas, e consome apenas oito t:l!lhões de Cl",J!
lontts. E inaceitável a n~o incidência nu lCtl Q5 na Exportaçl'i:o
d";;
petróleo, energia e derivados pelas razões seguintes.
1) E tecnicarrente injusti rrcaver, ccnsagra a incidência na nnnt.e do consumo, princ-!pio repudiado
pelos
próprios Constituintes ao remodelar_se o IC:.I;
2) Do ponto de vista sócio-econômico
e
poUtico. implica em consa,9rar-se um absurdo, que beneficiarã os E,!
tados consumidores, de enerçre , em detrimento dos Estados produto_

1WJ~;:'75.§

'(I'oUuln'rc';lo

EMENDA lP02070·1

\!J

-'

CUMISSAD DE SISTEHATIZAÇAO

~

JUSTIFICAÇAO

EPM6'á~

•• (w.l.'O'eõ","ie'."'.e"'~liO'

~~

f!J

í

rua,

CONSTITUINTE ",osE SERRA

wA~iÍERi.Ev

CONSTITUINTE ISMAEL

mente das polícias, para que elas eatej an à altura de reaã.í aar se:-vj·...
ços de segura-iça q.re cor respondam aos anseios da comuni:lade. Para tanto, entre outras proví.dêncães , é indispensável dotar o Dclegad:l de PoHcia, cc-te :luto-:idilde de polícia judlclária, de certas garantias C~Pi!.':
zes de ccâocâ-Lo rore .rte j'fluências subaLternas e l1junções POl!t1CdS'
e outras ordens , Por Isso é m~dida de alto arca-ice ,8 concess~:l das ga_:
ran.t!as da inanovibilidade e da irradoJtibilidade de vencime:nt~s Par o~~
tro lcd', nada na ts jtJsto Que a porld,lde p ccocata , em raee da semelh;::~,
ça' dil.!... fLln;õcs...!Le polIcIe e d~in..!1.tério P~blic..Q..
I

('I

I

EMENDA lP02074·3

A sepur ança pública é,hoje. essuntc prioritário em qu-alquer
meta de Governo. E:: necessário que se Een're uma preocupação mui te gran-

4,a.

~ do ~projeto.

JUSnrICACIIO

de que trat!!

o

:

4c&eve-se procurar a implantação das unidades
Art. "ft!!Pr pefa via ordinária.
Com efeito, contar-se.. ~ texto

constituci!!,

nal ampliado.

~

TCaT"lu.""ea.;~

EMENDA lP02076-0
EMENDA SUPRESSIVA

48'(,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

~

('I

Suprillla-se o Art.

4%

~

l:J

do "AMcprojeto.

"UfU

CONSTITUINTE

ISt~AEL

Não se trata de Questão afeita à Constituição.
porque a Caixa Econôml~a FedereI, cuja eventual extinção somente P!!,
deria se dat abal/és de Emenda Constitucional, o que, convenhamos •
é uma situação anormal.
Pqr outro lado, nada impede que Lei
sobre-::l;~quem cabe, administrar as contribuições sociafs

UANDERlEV

PL~wI~"I ....",I",ulu""do

COMISSAO DE SISTE:HATIZAÇAO

l
I

L;:~~-

n;~/f:

,,,,",,,,,n",e.oÇio

i!J

JUSTIFICACJl,O

• 21 9

EMENDA SUPRESSIVA
440
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~ e Parngrafos_
Suprimam-se do Anteprojeto o ArL
respectivos parágrafos.

440

~

e seus

disponha
,JUSllFICAt;J:l,O

r-revãs tas no

Art. ~ do ~projeto.
.:ttata-se de assunto que poderá cumP:iJ:" sualI'lisstio pela simples vl.~ ordinária; sem Que; pois, Inche
desnece~
sariamente, a Const!tuiç~o.

'1."/lU".'...ç. .

-,

DaDA ADITIVA

$5

EMENDA lP02072·7

(!J

Ao artigo ~ do Anteprojeto:

CONSTITUINTE }SMAEL WANDERLEY

Inset!r um incIso IV I no artigo referido .nos seEulntes termos:

-IV - Im...a sto sobre serviços de

qual-

quer natureza".
EMENÓA, SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 22, do Art.

JUSTIFICACltO

.4*7
~

EMENDA SUPRESSIVA
43.2
DISPOSITIVO EH~NDADO: Art.-::MlG.

Suprima-jeM~.o Anteprojeto o parágrafo 2R

do

Art.~.

.JUSTIrJCAÇJl.O
Coni e nova organ12açlio judici~r.1.a positivi!'
da. extingo i-se o Tribunal rederal de Recursos.
Oré, extinto um 'Tribunal, n~o se há
falêt
em provimento de vagas, pois n:io se pode prover o que deh'ou
de
existir.

~

(!J

-;-_..,.,..=

.~c"~"e"e,,,,,l:e/.u.ee,,,.de'--------,

COMlssilo DE SISTEHATlZI\ÇP.O

435'

~

e

I
I

JUSTIFICAÇAO

O pagamento de: subsídios e outros benef!cios) I
de cujo direito gOj!em os "-el"-Presidentes dá República, ex-Governado-'
res de Estado e e~-PrefeH:os MunIcipais. constituem reconheciment; I
aqueles que labutaram vlsando a engrandecer o País.

r

EMENDA SUPRESSIVA
495'
DISPOSlilVO EHCNOADO: Art. ~ e Parágrafo "oico.
Suprimam-se do Imt::eprojeto o Art.
r~grafo Onico.

43~

~

Destaque-se. eil'lda.se o dispositivo de Que se
propõe a supressão proc:urou elim!ner a concessão do paganento ,de
subsídios e demais benéfícios aos meus Chefes do Poder E~ecutivo •
não se::- ju:oto, contudo. ijenalizer as QlJe tiveram conduta irreprocr-ã
V~l a serviço do pova". cujos exenplcs e histór!a' apresenta sem pai
xão.

EMENDA lP02073·5
CDNSTI~UINTE .1S~IAEL \:ANÔERLEY

t:

Supr1ma-se do 1fi:R;eprojeto o Art.

Nlio tem sl.ntido. como ocorreu no ante _
projeto. a supress~o tlo Imposto Sobte SeT'liços - ISS ~ tradicional _
,mente de competência d~s Hun.Icipios.. aliás. a maior fonte de rendas
próprias, dos combalidos e pohres munlcIpios de 8ras11 •
A substitu'Ç~~.3do tefeTido i1"lposto pelo
de "vendas a varejo de mercadorins" (art "'228,IlI). foi urna infel1z
opçaocla comissão temática Na prática, os Munic!pIos não pOSSUEm estrutura para flscalizaren e arrecadarem o novo tributo. Pr;)r outro l,!
do, será inevitável'o desgaste pal!tico dos. alcaides municipais, Uf"':!
vez que a tributaçDo das vendas a vareJo~ se!Jl dúvida nenhuma. grEiva_
rá as atividades dos pequenos comerciantcs(atlbulantes, canelbs, rnaseates, etc.)
Jd a trIbutaç:io da prestação do servi ..
ços, bnera e grava ativld~des de profissionals 11herais (médicos ,
dentistas, advogados, contabilistas, eeonollistas. eto.>, o que faci_
lita a arrecadação ~icipal.
Enrim, a prcllosta visa restaurar a tra~o do dhelto trlbutãrJo nbclonal, ~m resoe!lo à autonomiIJ muntel
paI e aos dirIgentes municipais do Pais, verdadeiros heróis nacionais
que, não obstante, as dificuldades e mazelas financeiras, de modo altaneiro têm conseguido manter o funcionamento das Prefeituras Brasi _
leiras, com den.odo, dedicação e despreendIl:iento. Este segMento
da
classe pol!t1ca e as comunidades que representam merecam o
respeito
da Assemblé! ... Nacional Constituinte e dos seU5 integrantes.

P~

JUSTIFICAÇAO
Além do prazo ex1quo de 6(seis) meses
co!!.
cedido às Assembléias Legislativas, para adaptaI:' as Constituições
do Estedo à Constituição federal, entendemos ser o assunte dE. e.~
çada interna corporis de cada Casa Legislatlva.
AdemaIs, é natural que as Assc"'lbléiaS Lag!s
letivaS'. com responsabilidade e senso deMccrático' jurídico. Pi':l'll~
vám. e ultimem a adaptação! no prazo mais rápido possível, morme!!.
.te porque haverá nec~ssldade de harmonização dç _textos,

p~,o

EMENOA SUPRESSIVA

tigo 271

~'I.2.

do artigo 2%r:

.P-7:J.
Dispositivo .emendado: atUgo ~
7"
Suprima-se c inciso II do paregráro ~

220

• AssembI& NacIonal Constituinte

JUSTInCAçAO
'I'
O texto do inciso I! de § ~ do ar~igCl

• J:J!l.

JJ:1!1 dJz qee "as eHquotas aplicáve!s às cpe ..açees Internes rea117a-

das com enerçfa elétrica e com petr6leo, ãnc Ius íve ccebvat Iveâs líqujdtJS e gasosos dele de-:ivedDS" ser~G est.ebefecâdae por tesoluç~o
do Senado, epi oveca por dois terçcs de seus m~r.;bros. Tal reqra fere
o pr}.nc!p!o maIor norteador da atlJsl ConstHu.1ção e da Carta em el~
boração, pois agride o prineíp!o d~ sistema sederet Ivc , frustra os
lnte:resset da Naç~a e da nater!, dos Const:. tuintes Jt~e. ll.lta~ P.i~3.
respeito no federalismo. A reçre, do inciso II do § ~ de artigo t-:'&1!1
preefsa se r suprimida, por atingIr a ButonOllli.{ das Estad~s cue e~ portam petróleo e derivados, ene1"gia eâét.r Ic a e -ââcccf-ect cr Quebrar a satonom,fa dos E:staaas é violar O" sIstema federativo.

EMENOA SUBSTTTUTlVA

S2fiUtus-se, pela redação aba5Yo, a da
letra E. do- J.nc1so I do ert1g:o '2a" do antepro.1et.o da Cornis:Õão de Slstelflat!zaçílo:

e"

..2i!"

Art. ~- A Un,!:o c"'It:egar<i·
Um por cento para apl!ca;;~o nas regUie!:> N~rt~ e tscrceate , através de soas
lnstnuiçees oficiais de fomento e Irrl
gaç:l:0l e Ul'1 por cer-to para ap1!caçlao na
AmazOtlia e Pantanal Matogrossense,
em
defesa da reuna , da flo!'a e do patl'imõnio pa.isaglst1co.

~usnFlcAçno

SensibllSZMo-noscom o drana permanente
de pohreza e trabalho semI-escravo nas cegiões dq, f;larte e Nordeste •
Vive_se alI intrigante paradoxo. Na Analônla, esplêndida bac-h hidr,!!
s;Jrdflca, floresta luxuriante e jazlãas de petróleo e minérios estratégicos. No Nordeste, uhérrlmss terras ressepadas e sutlsolo 19ua!Mc,!!.
te rico, onde vegpta populaçllo de rije. têmpen, mas com as energias
dispersadas 'pelo marasmo, pelo sufocamen):o -de suas esperanças.
Os
nossos irmãos do Norte e Nordeste precisam ter outra vlvéncia. novas
e lIaJ5 ptomlssoras perspectivas. Isso acontecerá desde que a
Nação
Brasll..e!ra vá ao seu encontra, estenda-lhes ;t mao, 'a_tucle-os a
5,,"11'
• da. estagna.ção) pau um futlV:.o de dj~ambaçll.o d<!s potencl<'l!dades ~la, ccntes, c de rlese;wolvlnentb eccmômlco QPncra}jsDdo, a par riR f''teru_
ç3d de bem elaboradQ$ projetos de irdgação, que, pondo fim à trag!

dia.dM secas I?ro~ongadas,

transformem a terra combotida em gerado-

rã'''de abundantes riquezas. A destinaçito de om por cento do produto

(U
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A mais de contribuir, de modo decisivo, para a redenção da f
pobreza e da miséria de amplos segmentos da população e de r-epr-esen- f
tar medida de indIscutível justiça social, esta proposta
constitu-I
cional, ao viabilizar o desenvolvimento harmônico do Brasil, ensejará a incorporação ao mercado consumidor de praticamente metade
dos
cento e qua1"enta milhões de hrasl1eiros. Dêsse modo , igualmente, os
centros mais deSenvolvidos do País, onde se situam os polos mais dinâmicos de nossa produção econômica c de nosso desenvolvimento tecnológico e cienqfico, serão beneficiados, face a possibilidade concreta que se abre para a ampliação de suas unidades produtivas.
Já é tempo de fundirmos as dois brasis de hoje, num único,
pr6spero, fraterno e democrático Brasil, verdade1.ramente grnnde.

fMi;;-;;;]

ElPend9 SubstitutIva

Displ"lsItivo emendado: Art!so~ .:J:j"
Suprima-se o perãgrato 1" ao artigo ~
... Sup:r!llIt._se o § 112 CIo aI'tigo

S lQ - A l!ndenl2:a:ção da terra desapropriada será felta em
titulos da dívida agI'ária. com cláusula de exata corre;-ào monetaria,
r~!:>gatáveis a nartir tío primei.ro ano de sua em!ss:/'J, na prazo
de
até cinco aoos, conforme dispuser a lei.
§ 212 _ A. dasapropriação de que trata este Artigo é de co.!:!
p~tência exclusiva da UnUo, que poderá delegá-la por ato do Prine,!.
1'0 Ministro, tomando-se COrno 'lalor do imó'lel, para efeito de desapTopr1.ação, aquele ct)ns1.derado pela pToprietáTio para efeito lje pagamento de tributos.

~l~
'2tl=f

JUSTIF"ICAÇl:l.O
1I'l~

Declara o artigo ~ que "'pertencel'1 aos
(4tJOtc!p!os", conforme o § 1", li o produto da a!'recar'açi!~ dó) !mposto
da União sot,re renda. e proventos de qualque: naturez"", incidente na
fonte sobre rçndimentos pagos, a qualquer título, ptJ... eles, S\fa:;, t'u_
tnrqlJJas e pelas f'uodaçõe!:> que instituir ou mantiver".
Ao proposiçilo para a supressão
do ~12
resultaI'á em Que v!'nte e: eirll::(). por cento da arrecad<!çlio a)! pt''E!vl~.
ta seJa repassada ao Munlc!pio, e não c,!nquenta por' cento, COJ:JO sr;o
propõe no anteprojeto, pI'evalecendo o c:rftér!o do inciso nr. do me!.
mo artJgo, que é regra geral. tlada justtfjca~o fato de, num mesmo
impnsto, haverem participações tom percentuais d1v~rsos, como pro pl:le o "anteprojeto da Comlss:io do Sistema Tributário, Orçanento e Fi
nanças, até porque não- M: possihUidade de s'e afeI'Í.rern c"s valores :.
feUvamente pagos', em yJ t'tude da operaçtio ter sldo praticada cnl'l o
conSUMidor final ou novo.Conhecido o montante~arrecadac'o do
!CH,
não serei possível J.~en.tirrcar, por Mun!c!pfo, os valores rf'colhi~os
nesta.. 07,- ;;qucla oper;~;~, se prat(cada com consumidor ,f!.nal '(lU comerr<!an~el nu qllalqurr oulra ident1f!ea~ão por destino da Ill~rcarto r:a (lU serv{ç(t.

,JUSílFICAT!VA.

Na Questão explosiva da reforma agI'ária, urge
encontrar
férmulas capazes de pacifIcar os espíI'!tos ora em apah:onado eonfl!
to.
No Direito Brasileira. o valor do im6vel declarado
pelo
propr.1etário, para efElito do retolhirnento de tributos, não indexa o
valor considerado para efeito de desapropriação C\ue é o valor venal do bem.
A emenda substitutiva que ora propomos ao § 22
~orrlge
aquela anomalia e deixa ao propriet.ãria do imóvel o direito de escolher entre habIlitar-se a uma eventual desaproprlaçdo de
valor
Elllenda -Substitutiva

Dê-se ao § l' e 2' do Art.

('I 0EPUT1\lXl
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EMENDA ADITIVA

,
306

DIsposItivo ellte(ldad~rtigo~
Inclua_se no art1go ~ do .m::eprojcto,
como §

3", o segUInte:

ltl CONSTITUINTE

o Bras.il

JUSTIFICJ\çAO
O e:rtigo ~ teza que "se;;o prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contriblJinte, é vedada à·UnHlo,
aos E~tados, ao Distrito Federal e aos Municípios", na forma do '-!!.

é rico de jazidas de

variados

minenl'!s, alguns destes considerados estratégicos A manuti!n~ao
do
Imposto Un.tco Sobre MineraIs tem por fim a prodlga1iza;ão ãe;; Estados e
• f.1unic!p!os de recur$O~ financeiro~ que permitaCl a continuidade nos
programas de fomento, J)rosp'etç~O e pesquisa, lavra e tectiologla "'in!.
ralo Graças a Isso, abl'em-se novos horizontes para êI economia do pa-

Is.

a segulnte rede,ão: (continuação) •

EMENDA lP02087-S

Hinerais.
JUSUFlCAçno

:;'6'

~

=ais alto, med!ant~ o recolhimento de tributos mais altos, e o ri,!
co de, pagando tributos menores, receber uma indenização menor •
Dentre outras vantagens, a norma aqui proposta
enseJaJ'â
ao poder público a possibilidade de oferecer a o s ~ , representados por suas categorias profissionais alternativas de escolha
de várias áreas, elll função, também, do valor.
A capitalização do poder público advinda desta
emenda.
propiciará a redução do Prazo previsto no §l~. de 20 para S
anos,
para resgate dos títulos de dívida agrária, e de dois para um ano,
o prazo de carê"cl~.
Acreditamos Que esta medida seja capaz de elidir o
confronto que, nascida na Sub_ComissãO, pode desaguar no Plf"nárlD,
1'10
estIlo manlqueista prejUdicial à busca da conseDSO.

j;MENDA lP02084·1'

DJsposltlvo emen..d adol artigo ~64
Suprima-se o inciso V do artigo ~
~

""ClUlltYc#M"$ltl!nnc""'''l#

DE SISTEMATIZAÇAO

3JJ'

~~IOB ~-'

() inc!so V do artigr>

'CONSTITUINTE JOACI GOES

Oê,...se ao § 12 e 22 da Art. "Z!& a seguinte redação.

EMENDA SUPqESS!VA

do &:A4Icpro}eto:

i

públicos federais de qualquer natureza serão obrigatoTJamente aplicados em rigorosa cbservêncre aos percentuais da part~c:jpaçiio
da
população I de cada região, no total da popufaçãc da sars , abrangendo I
a presente norma a administração pública "~reta) indireta e empresas 1
públlc2s, quanto ao planejamento e aplicaçso de r eccr acs em planos,
programas e projetos, podendo haver ccacenseçêo quanto a per Ieee de
aplicação e órgãos executores, desde que obedecido o percentual total estabelecido para cada região, deotro do Prazo de execução
de
planos e orçamentos plurianuais.
.JusTlnCATlYA

§ )S! _ Fica mantido o Imposto llnico 50-

~uprima_se

a se9ulnte r.edaçi!O:

Dentre os vários problemas Que afetam a' '/ida nacional, avultai pela sua extensão e intensidade, o das desigualdades
Interindividuais e inter-regionais.
Com efeito, não obstante seraoa uma das dez maiotes Nações
do mundo, Quanto ao valor do Prod\Jto Uae10nal Bruto, o Brasil amarga
um modesto sep tuaqés ímo lugar em mater ra de partilha dos bens e serviços nacionais. Reverter este quadro, eliminando o perigoso foco de
tensão que representa, é prioridade que interessa a cada um dos cidadãos e a cada uma'~ das cidadãs .censct êmes e responsáveis
deste
Pafs ,
Dê..se ao inciso 111 do artigo ~ a sequfnte r-edação- <Continuação}
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§ 19 - O plano plurianual será regionalizado e os r-ecur sus

l:? COHIS5M
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EMENDA SUPRESS!VA

cr;~~~~

-_,U.~IUil,~

Dê-se ao inciso lI! do artJgc

'=E

• ture.z:a e sobre protillltos industr.1al1zados const1tu.1rá prova evidente
e '1rreto1'q,ui....el de tomo todos os brasileiros almejam a modificaç~o
das esbuturs$ antiquadas e obsoletas da economia do Norte e Norde,!
.te e a prosperidade e B felicidade do seu povo
•
Cientistas repetem !.qcelÕsantemente que
I floresta a-azCSll.&ca , o pulm~o do mundo Te!mam em ;advertir q~e a
.tàos~l'a que cIrcunda o globo terraqueo já está. se ressentindo com
o ex.cessõ de tIlort6x:!do de carl)cno e outras impure7õls que~recebe,
e
-astram-se pessimistas quanta ao estado de higidez da Humanid.ade,s!!
os seus J::onselhos nnó forem atendic!os. Urgen medidas drásticas de
proteç§o às reservas florestais, antes que elas acabem, frente à s~
nha da moto-serra e de voracidade de lucros imediatos.
a Pantanal Matogrossense é cantado em
prosa c verso. Têm :sido ass!duas as reportagens, na imprensa nacio_
nal e es,\range!:ra, $obre 1) seu tesouro natural. Mas, h;1 sempre
Ulll.
toque de tristeza na revelação de qae se acham em processo de acel!:,
rada extinção algumas espécies animais, em virtude da ação destrui .....
dora do homem. Cêlçadores e contrabandIstas assolam o Pantanal. Con..
vertem-no em terra arraz.ada. Exterminam de mil modos o filcaré,
ô;l:
garça, a lontra, a anta, a capivara. Uns, em busca de ccuros, peles
e plumagem, para comércio. Outros, pelo I:lórhido prazer de matar. EIn
,-ua sabedoria, pro'la~a pela experiência, o sertilnc.10 nos ensina que
11 terra paga com a mesma moeda o tratoment() que recebe. No Pantanal,
• tratnmrnto trlJ.l sido mau: 1rre5Pc\n~\"i\'cL Nrio _no~ admire"''),,; ",C Os
campos enxarcados se transformem, dentro de prazo não muito :-emoto,
em extensos desertos, ~em flora e sem fauna De pouco adiantll.rá,en ..
trio, o remorso ante o llIal feito.
n poder Públir:o alega constantemente ti.
• escassez de recursos, para promover a defesa e a conservação dos
ext-r-sordinários "ninhos ecológicos" da Ama~ônia e do ?antanal. ;:"01_
neçamo...l hes os recurSOS de que carece, ao destinarmoS um por cent~
do proputo da Bnecadação do imposto de renda e do ilflpcsto de prod~
~os industrializados para a guarda dessas insubstituíveis
reservas
haturais.
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EMENDA lP02086-7

da srrecadaçtio 'dos impostos sobre renda e proventos óe qualqtler na-

' ....

'EMENDA lP02085-9

c!so v ~ "estabelecer priY!léglo de natueeae nrccessun para a Fa~eE!.
da Pública en detrinento de contri~uinten.
Tais privilégios es tãc previstos
Capitulo VI do titulo III do l1vro I! dtl Código r r.íbutãr Io Nado nál {artigos 183 2 193} e na lei nO 6830. de 22 de se t.er-brc de 1983,
que regula a execução fiscal das Fazendas públicas.Federal, Estad:r
â1 e Mun.!e.tpal. :A Lej 6830/8D rd..!rou do' âmb..!tO' do C6dJ 90 de Processo C(vil a execução fiscal, onde se encontrr 'a na vala ccmua ,
com o eesmc rito processual dos demais titulas de" crédito privado.
ccmc a nota promiss6rla, o eheque , as dupl!clltas, dando-lhe
rito
especial e pr!"'!leg!ada, .e d!fere,!~iando_a da$ execuções das obr1_
gações assumIdas por partIculares. Longe d~ se êrnstltuirem em arbltritl, tais PI'ivllêgios são detetTl'd.nados peltl prt~dpiol urd'lel" saâeente consagrado, da prevalência do interesse p~bllco sobre
o
interesse particular. Este prlnclp(o teM norte'adn as normas
que
es tabefecee atuejnentc r o efeito de prova p!'é_constit.loic1J:l coma p~~
SUI"II;:lO de 1!qU!dC7 e certe~"\ que tem p trtulb evecut Ivc ceo (starto,
- '\ preferência no paganento sobre os delliais créditos, a não sujeição
ao concurso de credores na declaração de insolvência ou falência da
devedor, a prcsun'ção de fraude ante a alien~ç~o de bens pel.o deve _
dor com déhito inscrito na Ohida nt rva em tese de exececêo , a Jm _
possibilidade de enceerar-ee a inventário, levantar-se a concordata
ou' serem óecla'radas extintas as ohrigações tIo fa1eddo
sem prévio
pagamento dos créditos tributáz:.los, além do rito especial e sumário
que segue o processo executivo fiscal para il expt"opriaç~o de bens
tia devedor 5:lio estes, entre outras, os meci:;.nismos que têm possibilitado algum sucesso na cobrança dos, ctédítbs da fazenda Pública ,
por si só difIcil, face o gral1de volume de aÇões ante o Poder Judiciário e p ndeerc re?,uzido de acfvoºac!os a<tl,eompan"arem as ações. fi,
prevaj ecer o texto do inciso V do artigo~, tornar-se_â inviável
a cobrançe , Com a Jnevitável desmoralhação e do descrédito da fa zenda Pública, que terá suprimidos os Inat.ruuentca que fortale::em a
soa atuação em Juízo e fora dele, com r ecereussão na arrecadação e
nas fSnanças públicas. Esses privilégios sao trapi.ção ell; nossa Direito, e sua origem no principio da prevalência do interesse público se perde no tempo, como, mcaos.rve, ocorre em narses desenvolv!dos, e , - diga-se, .. com maior frigidez. do que em nosso pais.
Em
certos países, como é o caso dos EstadaS Unidos, O não cumpt-Inent;c
das obrtgaç5e.s f!,sca1s implica em pri$~o do "de'ledot, além de graves
sançlles financcJras e o confisco de bens, nl!!o obstante
a trndiç1io
democrática que ostentam. Oportuna, porquanto, a preocupaçao
da
Procuradoria Geral da Fazenda ~acjonal, que tem apoio irrestrito dns
Estados e Huniclp\os de modo geral, 1.rnpondo_5e o trabalho conJuntn
peran.te a C0!ll~~são de Sistematização, visando a supressão do inrlsa
V do ilrt!oo.m do nnterlTJ lctn.
"\

j

JOACJ COES

(!J COMISSM D~ SISTE!-l~~;;'~D~~'J"J6"u'''..n~
Art.~
38.
SubstItua-se na Art. ~ a ex~ressão "As empresas comet'DJals 3e IndustrIais ••• ", pela seglJinte: As empreU.s mencionadas 'no

Att.~ •••

Assembléia Naclonal ConstIbiílte

.
pàrágrafo úní co - Ressã1vada a responsabilidaoe pelos abu
sos que cometer. o advogado é invliUávcl. no exercício da prof!ssã~
e por suas manifestações escritas e orais, sem que haja hierarquia
e subordinação entre eles."'''"7

JUSTInCATlVA

E/'t1ENDA 1P02088-3

E

tS~~;':=J

CONSTITUINTE JOACI GOES

Não basta assegurar a ordem classificação na nomeação in!
elal do juiz. mas é fundamental que, na mesma ordem. se lhe dê o;:.o!.
tunidade de escolher a ecmarce , sem apadrinhamento.

[IT;;;;~';7,;;l
Incluam-se nas exIgências do Art.

333

~

JUSTIFICATIVA

!EMENDA lP02094-8

as Empresas de Serviço.

f'J

JUSTIFlCATI VA

• 221

.UTO·

f?COMI$SAD DE SI5TEM~~;~;~ç;'~IOI

Nilo há razão para se excluIr em da ex.lgêncla legal as empresas que integram um segmento tão ampfc quanto o dos serviços, on
de mui tos dos seus funcionários são an alfabetos e precisam de ajud;
'na ecccaçãc dos filhos.

Esse dispositivo constitucionaliza apenea çm parte prlnc...
pios Já constantes do estatuto da ordem dos advogados (Art. 68) :não faz mal, assim, que adote, também, o r:Usposto no Art 69,
que
completa o anterior.
•

r-;~~;'~

CONSTITUINTE JOACI GOES

cr;i"~;;)

m

3" •

Suprima-se o Parágrafo -2'5!, d o Art. ~ do ?m QJprojeto.

J USTIFICATIVA

):MENDA lP02089·1

fi CONSTITUINTE JOACI

,

I fS~~~':=J
I crõY"~JiEJ

GDES " "

SuprIma-se o

s 2l:f

do Art;

'Trata-~e de matári a que, a rigor, ceve eer
disciplinada
no C6digo de Processo Cívil ou no CódIgo de Processo Penal
Além
dIsso a de termínaçãc no sent ido de que o juiz profira sentença
no
prazo de 48 horas, a contar da audiência preliminar, para só então
o feito seguir o rito prevIs to no Código, poderá redundar em maiores deâcoqes - que se proour a evitar - no andamento. na medida
que o juiz não cuepra q praz o. Mas, não é só _ a sentença deve ser
pronunciada afinal. E não na fase prelíminar.

~
-

JUSTIFICATIVA

ÍMENDA

Sem prejuLz.o do reconhecimento do sigoi ficado do trabalho
dos profissionais da arte e dos espetáculos de diversões, a exceção
que se abre a uma categoria profissional. erigindo_se a proteção do
seu aperfeiçoamento e sua regulamentação ao elevado posto de
norma
constitucional, soa ccec Lntolerállel pri'Jllégio e discriminação
de
tantas outras profissões, multas delas até mesmo mais
dependentes
de amparo legal do que as previstas neste parágrata..

COOSTITUINTE nCI GllES

P;

CCHISSM

Só

EMENDA AO ARTIGO
Art.~

1'lI'

~.

E sabido que a Pensão ou Remuneração decorrente
de
Aposentadoria, destina-se a sobrevivência da pessoa e seus depen
dentes. apóS uma longa vida de trabalho em que foram exercã tacas
as obrigações
Agora o direito a uma vida digna.
após tantos
anos de trabalho I é mister que seja de mu!tcJ dignidade. E um m!
nãmo, no caso de três salários, que se pode assegurar ao trab,!
lha dor , sem dúvida, começa por favorecer a sua renda de maneira
a mais lIquida possível. portanto isenta de taxas ou
contr ibu!
ções a mais, além das que já toram proporcionada por ele ao la!!.
go de sua atividade de trabalho.

.lJSTlFICATIVA
'rema-se obrigat6ria a interven;ao do poder legislativo quando
se traJ;i.J de nc-eeção de Juises para Tribu."Ia':'s. A exe-rplo do O'Je
prevê
o Art.~, pa=a.;i!'af~ único I do anteprojeto. na:o tieixando margem a dúvida
quanto à existência de qualq..Jer exceção •

.1-

EMENDA lP02100-6

éMENDA lP02096-4
(il CONSTITUINTE JOACI COES
r.r

r=;~~;:J

••t ..lUG/C.~l't1Q"u.cQ~I"lo

(!J COMISSA.O

DE SISTEMATIZACno

tu

A lP02097·2

VI, com supressão dos parágrafos 1" e 2gA

Emenda ao Art. ~ mantem-se a redaç§o , acrescentando-se: ti ou l:ontra atos celebrados entre quaisquer pe ssoes , resultantes de crimes
praticados contra 8 Admin1straç~o Públ Ice -,

1 _ A VIDA. OESDE A CDNCEPÇAO, A EXISTENCIA DIGNA' r.-~

TEGRIDADE F!SICA E MENTAL.

Os direitos e llbérdade indivJ.duais devem ser
in
violávels. não apenas no que tange ao apoio daqueles que
na.,!
çae coe '!I!da per-a, D. p3rtir de então, obter gara"Uas de d.!.!'el
to.
Porém. à vida - desde a concepção - deve- a sociedade m.§.
nlfestar não apenas preocupação, senão, igualmente,
todo.? o
apoio à exfatêncãa (que se efetiva desde ã concepção) à man.!:!
tenção e ao desenvolvimento tHo-psíquico-mental. pelas
cond,!
ções de habitabilidade, repouso, habitaçBo e con~içõcs ambien
tais ..

,

A Ação Penal SubsidiáTia é restrita, só podendo intentála a vítima ou seus parentes. Tratando-se de Ações ece rce, a cmf e-,
são do Ministério Público deve dar margem à Ç;,ção Penal Popular, com
a possibilidade de qualquer cidadão intentá_la.
Para ~R.ct;?atibilizar a eweeda awter ãcr , relatl'J8 ao inciso
nl2 VI, do Art.~. impõe-se a supressão dos parágrafos 12 e 22..&a.J
~~.

~DA lP02098-1

(!J

Emenda aó Art ~. nº I. acrescentar ao J.nciso n12 I a expressão:
" Assegurada, na mesma ordem , a escolha das
comarcas ou
juízos pelo candidato apTo'Jado".

I f'C?'H'];BJ

CONSTITUINTE JOACI OOES

I cr;i&T~;;J

L;~~;~
•

DEPUTADO FEDERAL

MATHEUS IENSEN

'U."l/l/co",nIo/I

COMISSAO DE SISTEMATl
1t",o/JvI1"IC~h--_-

rMiío:PiiJ

rm-;uô7(ãyJ
-

,

36'1-

Art.~

s.

°

Parágrafo Unico _ Po r motivo ce novas núpcias
cõnjuge
vi úvo não perdera a receb rmentc de pen
o a que fizer Hj\JS em ríeccrrê-tc e de cã
mento
anterior.
sa
í

JUSTiFICATIVA

í

IUttllJUt""u;l=

l!J
l!J

:J6=/-

E necessário ampliar o ralo da ação popular I para alcançar
atos embora não necessariamente resrve s do patrimônio 'Público. s'o
condenáveis mas podem subsistIr, mesmo que resuf te , por exemplo. de
concussão, em que o servidor usa apena e da influência de seu cargo
para fazer, por exemplo. com que deter minada pessoa jurídica de direito privado celebre negócio com outr a pessoa de direito privado.

JUSTIFICATIVA

I'! CONSTITUINTE JOACI COES

EMENDA lP021014

EMENDA AO ARTIGO ~

JOSTIFICATI VA

iltf

Refira-se, no inciso, a ilAção Popular Penal Subsid1aria ll
Bo- invés de Ação Penal Subsidiária".

~DA lP02093·0

lllrt/4ull1'Il;a;h

3~

,

a seguinte Redação:

Art.~

fl-;=;~\"""
(Çi~';7;;)

~';:~~:=J

Artigo~,

JUSTIFICATIVA

efet!

cr;i~;7;J

Art.~, n~

rrn;;";!i?J.

la

JUSTIFICATIVA

IU'QI'u"orlC&lõ1e----

-,

Inciso I

I:iDê-se ao Inciso I, do

Não há direito adquirido frente ao Legislador Constituinte. Portantb. se doravante vai se exigir a partll:!.pação do
Poder
legislativo na nomeação dos ju!ses para os Tribunais, nada mais r a-,
zoável do que adotar. também, a regra da ratificação dos já nomeados, para que não existam duas categorias de Juises

r:r

ts
~ _

§ ",

JUSTlF.lCATIVA

401:

GOES

fPMô~~~D

MATHEUS IENSEN

CmÚSS1iO DE SI5iEHATl'Z.I\Çl\O

§ 4g _ As Assembléias Legislativas terão o prazo de seis
eêses , a contar da promulgação desta constituição, para
ratificar
as nomeações dos JuIses dos Tribunais dos Estados, que serão postos
em disponibilidades I se forem recusados.

Emenda :~ Art. ~, que passa a ter a seguinte redação.
ti
Art. -#:l=1, é assegurada aos partidos políticos a utlll
zeçãc gratuita do ra"dio e televisão e aos cidadãos
e
associações difundir informações sobre questões de inte
resse da comunidade, segundo critéTlos definidos
lei"'.

~A lP02092·1

FEDERAL

EMENDA AO ARTIGO
Acrescente-se ao Arto::':. das disposIçõas transItórias, o
com a seguinte reda(/ão:

[ITõ2j'o7fY7l

E neceaeãr Ic assegurar o acesso gratui to também
outras entidades ou pessoas até mesmo para tornar
vo o direito à informação que tem o pO'JO.

A~O

.Ln.."'lCo~'"1Q/.UICQ~'"I.O

rgv"~m;]

.

DEPUT

r r r - - - - - - - - , - - ' I 1 I Q ' 4 1 1•• ,'OC•• ;;Q

tr!~~;'~

CONSTITUIN1E JOACI COES

,Sf·

~

36'1

' '1

f,MENDA lP02091·3

Emenda ao

fiJ2Y~?mJ

"1TG/'U'r.,IC.;lo======:.....:::::~~~~

:36")

SIST~~;l ..nlM"l<l"ta

í

JOACI

~~~:~iCJ

suprimir o parágrafo..,{fQ'

Suprima-se o § .o/fQ para deixar margem a que os estados pos158m atribuir a consultoria jurídica a outros orgãos, segundo a
sua
eenvenf ênc a , como ocorre com a união, que é representada judicialeente pela Procuradoria Geral da República mas. ao mesmo tempo, man
tl!m a Consultoria Geral da República. que assessora sobretudo o Pre-:
sfdent.e ,

CONSTITUINTE

~

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇRO

Parágrafo Qnico _ Os tribU"lais, no caso de acesso por mereciIlel'lto, encaminharáa llst.a ao poder legislativo, cce escolherá U"I dos seus
a nomeação no caintegrantes para roeeeçãc, cacenoc-Ihe, tahlbém, aprovar
so de acesso por antiguidade.

JUSTIFICATIVA

(!OI

MATHEUS ":,-EN-::S-EN-:----------.
•• I ••• IOICO~' •• lQlJu'c.~,IJ.Q

JUSTIrrCATIVA

",0

l"

DEPUTADO FEDERAL

Parágrafo Ooico - A nenhum pensionista ou aposentado, que
perceba até 03 (três) salários mínimos,se
rio cobrados taxas ou ccnt r-Ibuí ções parã
a união ou estado a titulo de il'lposto ou
"tssemelhadQ.

Acrescenta-se un Parágrafo tinico ao Art.

[=Çi'~;;y?]

Art.":S'

DE

~~ii~":=J

CONSTITUINTE JOACI COES

f:

lP02095·6

liJ

~DA lP02090-5

(:J

_J;MENDA lP02099·9

.,

o.p...:C"-,,
Emenda M.o~a·
Dispositivo Emendado. Parágrafo "nlcó. do Art. 240
..-o-Pará§lSío !j1l!cc, do Art-. 2 AO do AIllepl0JElo passa a ter

a ...ss§\:Iirrl:e :N:daçao.

l..... dvA-M

rmlf.·Co
•~o.,.lD~la~v..o...~#.oq~
GJl;:;:4a~lÇ44];.·~,º.?;:t~:i;'~-<-o
;':" n...v.;,P...
'.iJ;.,:.."J.,; }.:.:,:.J..',j.:!
(Ut.lf~;

7< •

·o

• .

O entendim~nt o é que é inteiramente descabido, su!.
pender-se o pagamento de pensão ou aposentadoria para quaisquer
A pensão,ou
dos cônjuges Que venham a contrair nevas núpcia'S'
dos
aposentadoria é oeccr-rent e de direito adquirido e seguido
"Conjugal,
esforços anteriormente di spendido por uma sociedade
logo o usufruto da· pensão apos o
integrada por duas pessoa s ,
cumprimento de prazos leg ais para obtenção do direito não pod.!:.
rá cessar em decorrência de nova sociedade, até porque a nova
esforços
sociedade para contrIbuir e : igualmente _ dlspender
para a sobrevIvência dess a nova sociedade que por si adquire n~
Suprimir-se o daeito
vos direitos em razão de novos deveres.
da sociedade anterior ser ia retroagir a lei para prejudicar,co!
sa que é intelral"lente des cabida nos princIpias Mais elementares
do direito.

• Assembléia J'IfadoIIaI ICônsub.Mte
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DEPUTADO fEDERAL

tS~~;~;;J

"MATHEUS IENSEN"

Essa e a t.rad::..çi!o ãc (hre::Lt:o de traba!"lc::,:%,.

rrov~;7EJ

,,

EMENDA
l~

\

Substitu.1.-se o te rmo "Saúde" do l.nC::LSO XX do

~rtigo-;pf-, "Dos D3.reitos SOC:LS1.S". do ~projeto

1;uição da ComJ.ssão de S;LStematJ.zaç êc , e
-Higiene" apequando o texto para:
Seguranca

s: ~
ne

de

ccnsua-

-

-eerme --

ac:_es~..rn..e=se......o

-..

.

ave

Oos

r::

cas ce .doe"". O aoo .. ç•• 00 "

a"dwilb

eJ.1nunaliDo

no :itr!!eprojeto de ConSt:ltu1Çã"O. ora em debate, houve um
cesso do dire:I.t.o do trabillhador#

relr~

'êr-J

-O:.. S'· ... eze

Esse lsentido de frustração vem se manifestando no

~
decorrer dos anos

P

"~lATHEUS

DEPUTADO rEDERAL

I
I

IENSEN"

r.r------- ...,.......":.. ,,.~II.n:~ ...U~ _ _
COMISS~O

DE

SISTE."1AT1Z~Ç~O

eeceeacãc do Estado tenha ditunuido signif1.cativamente, é Justa

centual de sua eeceãea,

Trabalho
Mundl.al

da

Não há, entretanto, qualquer interesse relevante
na divisão da Bahia# Ao contrário, o Estado deve permanecer integro

~

nos limu;es l:err1:cor1.ais, que h1storicaJ:1ente lhe pertenc::e:n, viabiliaando , assim., o constante fortalecimento de sua prese"lça no contexto dor Federação

~DA

[J

rEDERAl

[éMENDA lP02108-1

tUtO/'UIl"'U;.O

Art.

~,

t~1tO/~ult""";b.

,

I

a seguinte redação

casamento pode ser dissolvido nos casos ex pressas
em
Lei, desde que haja prévia secaraçêc judicial por mais de
mais de
dois anos, ou comprovada secereçê o ce fato po r
quatro anos ou. ainda, a qualquer tempo por r equer ímentc ,
em juízo de quaisquer dos cõnJlrges. por compr evade adul t!

•

:r:J

parte, Tef~=E:''':o:!' õ>o:. r:l~
j. pl€:5cre ..~ :::: r':'sã'':' CC~ ~

o 1.nC:lSO \"1 do art:lgc ~
teúdo, além de cutrêll::. c;ue asspgu::."atll ao

tra~s1~.;=c:

dlv6rcio.

gerador de tributo de qualquer natureZa."

IEJIlENDA lP02106-S
f fi Sanado!." Constitu::Lnte

JUST:I~I

J

11

00 •••

m-----....··"..··..'''........,..- DE SISTr:I1ATIZACÁO
.ntO/"".. "IC'~.'

•

lP02104-9'

r.T------- ,.C".....

10T7'"
t0.:.:;:;:;;;

.

A junção do parágrafo primeiro ao "caput" do
artigo esclarece, sem favorece~ interpretação dúbia, a forma
de
indenização da terra nua#
~
,
A supressão da expressão "bem corno 05 nôdu -

'

los de exoloração da terra" no parágrafo terce1ro, agora parágrafo segundo, na realidade, trata-se de dispos1.tivo simplest'lente Pl:2.
gramático, que não envolve natéria const::l.tucional.

I.fl.

_
SUpr::Lma-se a alinca "a"' do item I do
denando-se as demais alíneas.

"MATHEUS IENSEN"
,.Cu'II •• /IO ••••"'"'

CATIVA

I

JUT1\UY M1\GALUi\r:S

'C COMlSs1\o

n::Ldades a se;ursnça e c,mt.role do me:.o all'tler.:.e.

~

divida agrária a que se refere este artigo, corno rrea.c de pagD.me,uto ~
de qualquer tr::Lbuto federal, pelo seu portador de obrigações do d.!!
sapropriado para com a União, bem COltlO para qualquer outra fJ.nalid~
de estipulada em lei.
§ 59. A transferência dü propriedade obJeto de
desapropriação, nos termos do presente artigo, não const:r.tui
fato

1!e:)'t'l-la-=f;C"~~", na

~bie:"ite,

DEPUTADO FEDERAL

.

"to!,
lares de orIgem. para formarem um novo lar. Consequentem ent~
nam.. se uma só carne". conforme ensinamentos milenares A prática do
div6rcio, surge. porém. pela aparição da prática do adul tério, logo
esta possibilidade não pode estar excluída do texto que fala sobre o

""'.

.

comprovado

por

dos

§ 19. A desapropriação de que trata este artigo é de ccmpeêêncaa exclusiva do l'rimeiro-MJ.nistro.
§ 29. A lei deiJ.nirá as zonas prioritárias pa
ra Reforma Agrária e os parâmetros de ecncea.euaçâc de propriedade;
produtiva.
§ 39. A emissão de titulos da dívida agrãria~
xe, a~ final~dades previstas neste artigo, obedecerá a l1mites fixa:
dos, anualmente, peLa Lei Orçamentária.
§ 49. !: assegurada a eceaeeçâc dos titulos da

••

---

,

,

,. -

-

o :I.nc~ 50 VII que d u "controlar a qllclldede
aball-Jo" é rec;t.rcan~e , redo me:I.o all'b:I.ente, incl AS1ve .Q §.Q ~
l.nc1.~O v'(! ::a F:'es:::-!!;
petit:I.vo e 3.n:9.e\.'ldo# ;:Ol5 no art ..go

~ Com referência

vinte anos em parcelas anuais, iguais e suceesaves , ecrescaõas
juros legais.

Revista
e
(Edição
Capítulo
versículo
cita em "Matheus"
Atualizada no Brasi,l. da Sociedade Bíblica do 8rasil' ,on de Jesus di,!
se: nE~ porém vos digo: Quem repudiar sua -muj he r , não se ncc por ca!:!,
'
come te
adult!,
sa de relações sexuafs ilícitas, e 'casar com outra.
r10; ••• "# A possibilidade primeira e, dIríamos quase que única ,devia
mulher deixam seus
restringir-se à prática de adul.tério. O homem e

: "S'TlFICATIl.'A

Compete ã união proll'over a RefoJ::t'Ia

to de prévia e Justa indem_zação que, ã exceção dos acessórios qu;
serão sempre pagos 'em dinheiro, será ~paga em titulos da divida agrã
ria, com clãusula de exata correção monetária, resgatáveis em
ati

l~, sem dúvida. é urna forma necessária. inclusive por prece!
to bíblico. sendo possível examinar:'se nos livros sagrad os, ccnrome

-

3JP

ICArt.~.

•

o

A possibilidade de se obter. o divórcio

tJ-;-;'~m;]

~

Agrária por desapropriação por interesse sccaeã , da proprIedade ter
ritorial rurai improdutiva, em zonas prioritãrJ.as, I1'edJ.ante pagame~

JUSnnCATIVA

tS:~::;; ]

=~

3
EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA DE PARTE DO ARTIGO-:3=2=e:

-#fb. .. ............................................

§ 52 -

r=;~~~~

SENADOR-RACHID SALI1ANHA DERZI

fl;Y~:'0!J

Parágrafo 52

Dê-se ao Parágrafo 52, do Artigo

I

I
I fIYü~~7EJ,

l./IUO.""' .. ir,

COHISSI1O DE SISTEMATIVAÇj:\O
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MATHEUS IENSEN

'.cd~'./c.",••

EHENOA AO ARTIGO

II

-
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lP0210S-7

DEPUTADO

fl

'9'f/Suprir,a-se ant eqr-e aeenee o inC::LSD \'11 do
ertigo ~ da sJção 1, "da Saúde", do ~proJe1:o és CC'.~t.J.tU:I.ção da ccm esêc de Sis-:etroat:.zaçâ c.

érea do t.ra'bal'l:-.

bra~ileira.

J

r-r---------:--- .......,,,..~,..

"e o "co..,t:r::-2~ tec-'-'l'::Jco "::.sa.. co

virtud.e da contribuição que o cacau proporcio-

pretensão de que o governo estadual aplique na região um maior pex-,

:tIo.

íMENDA lP02103-1

e~

nou para a econonu.a baiana. Embora essa participação do cacau na aE

.-

t a organ.1zação Internac1.onal
do
OIT o Fórum dess-a matérJ.a e não a Organ1z11ção
Saúde.
O !!;;l.stema ~n;l.co de saúd" é voltado

na

...6h .... eSte:. .. 'ílO..."'_u

,

I

JT'u~ to ee a.s

luida.- dinâm1.ca e assegura ao traba lha dor

"~---õ-

,

,

!J.::..g.1,grt:.' Enquanto
saúde retr8,t8 apenas o eseeee de un a pessoa, a H.Ig::LE:ne é perte da meddca.ne e aos dJ.vers~os ae ros de conservar a saúde.

é preC1SO

...

Saúde. Públ::Lca mes não deve ant e rva.r nos. n-ea c : prceuta.vcs , poa s aí o
fator pr::Lnc1.pal é a causa dos r::Lscos, 1sto é. a prevenção de
eca erene es de trabalho, que deve com z nue r- sendo de responsab::Ll::Ldade énace do M1.r.1stér1.C do Trat-!llho.

balho não é tão abrangente gUant~ o terno

No BIl1b1ente de tra balho

eêe SE

ar"'"
na de 'trebal'\o;acc::" cre e aüe a r c , Portanto, o art::Lgo
rê c
ee-rãe sl..pr::Ltl'ir é ::LrC'~ere:i''t;e • rã~ tel", lógica,
.. -.
-:.- :.:
r ençe do Trabalhador. As relações cepatal!trabal
_ _ _vel:Salment.e-pertrn~ntes ao M::Ln1stério do Trabalh

JUSTIFICATIVA

que- Saúde. A Segurança e H:Lg1.ene do t.rabelho
como
está
Const:Ltu1<;ão em V1.gor é rnU1.to maJ.s abrangente, completa,

,

do que se propõe criar, tendo em vista o cacau.

C:C--

Cjl,,::..st.ãda et- l!.?';';, cor e crJ.a:;ão de. CIPA - __Cotr.::.ssão
::.....t e rr-a
o

2.Q. ]rabal'lo

o termo "saúde" ja está ::Lnser1do e ccrrc eripIado na Seção 1,' "Da Saúde". art.ig o~ que d1.z
MA Saúde é di T!;n to de todos e c!~ver do E5~õ~=tI • cc-e se é 0,relto de teclas, aneaue obviament.e a elas se trabal"',.toeora, ben~om6 as ôeeea s , portantr3 é reduncê neae , re;:>~t1ção e o terr.'!o
e inadequado no 8rt3.90~. .1.nC:LSO XX.
Mesmo porque o terrn o "Saúde" r-e área do tra-

,

no sentido de uma participação maior da região abrangida pelo Esta-

10 para o M1.n::L!::tén.o da sa.j:5e, cnee prcv.cce r i e
COr- f~1T.C
J ..r::Ls:3.lção, COI" rea.::.s t=re::uizos ã ::LnteSr.lóa::e fi!:n.:::s. de t.re

art.~,

reoE

_

COMISSXO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.T----------"""'".~"".-----------.
EMENDA SUPRESSIVA
'5"0
Suprima-se l.ntegrlnmente Q art1.go ~ do
.-.eprojeto de Const1.tu::Lção da Com1.ssão de Sisterrat1.zação,
seção I, "da Saúde".

JUSTIFICAC1iO
~

da

JUSTIFICATIVA

J3

EsSa matéria Já está l.nser1da e cont.emplê-::a
no art1.go ~ do capítulo 11, "Dos D1reitos Soc1.a1.s", portar to
é redundante, repetit1va e indevida, mesmo porque e!:'te as!:'\..,to não é para ser tratado na Carta Mag""a e S::Lrn em L~1. Ord1nár1.e. além do que a jur1.sprudênc1a nac1.onal
e
1.nternac1.onal
mantém essa matér::La na "Pasta do Trabalho", e não na "de Saúde".
Entende o leg1slador que o dlre::Lt.o do trabalho não pode f1.car d::Lv::Ld1.do entre do1.s M::Ln1stér::Los. além do
que o termo "Saúde Ocupac10nal", Vem atender aos ::Lntere!:'"ses
do trabalhador bras1.le1.ro, pO::LS o refer1do art::Lgo v10la a tra
d1ção nac1.onal e um.versal de que as relações ; ~c:,=::.ç:;E:~ .. ~
trabalho são, e sell'pre foram, pertJ.nentes ep' M1.n:l.Etér.:.o ôo
Trabalho e não ao M1.n:!.st.ér::Lo da Saúde. Tratar de=:se assurtc
na Carta Maga"la é l.ntervenC::Lon::Lsmo 1.nd~v::Ldo, t::Lrâr::Lco e de
índole cartarlal.
Saúde Ocupac::Lonal é ullla denorr':I.nac;ào corfu!::a
no I\ra~:l é clp or1t:len 1noIesa e- em nO!l!'=a línot.a Quer dl=er
"Saúde nas at.lv::Ldad~!:: de trabalho". As cond1çôes de trat'alho
é que vão determ::Lnar se há r::LSCOS ou não à :r.ntegr::Ldade fiS::Lca 40 trabalhsdor. Quem cluda õessa matér.Ia no Bras.1l sempre
fo}.j" o M::Ln::Lstér::Lo do Trabalho que, além ~e outras atr::Lbuições,
zela pela- Segurança e dem,ns d::Lre::Ltos do trabalhador.
Como pode a FJ.scal.1zação Federal na ár~e do trabalho, f1.csr d:I.v1.·i:da entre dois Min1.stér::Los,
ou
t'ertencer
ao M::Lmstérlo de faúde? E como f::Lcar1.am as Regoc::LaçêES ColetJ.vas na área de '~eguraT.lça do trabalhador?
_
O MJ.r:.stér1.o da Saúde CU::Lda da Saúde PÚE'.lica, Qt!t...
seja prat::Lca a mE.d1.Clr.a l're\.ent.lva, mas nos processos produt~vos

S uma afronta aos mais elc...entares prlncip1.os

EMENDA SUPRESSIVA:

do

Sunrima-se a cláusu}~ .. bem corno os módulos de explorat;ão

Direito, motivo por que propomos a sua supressão.
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da terra lO do. § 39 do art.
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JUSTIFICATIVA

I1ENADOR

Trata-se de um dispos1tivo simp1es-nente

r.r_=-

TU.O/.WITl'IC~lo,_-

EMENDA

---

suPro;SSJ:VA, nos termos do art. 18, § 12 do

fJiJENDA lP0211O·3

Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte:

Suprima"'se do
renumer~ndo-se

prograt'lâtico, que

não envolve matêria constitucional.

•

~proJeto

(il

SENADOR RACIIID SALDANH' OEAZI

'I,,;

o item I, do art.

~,

os dernais#

...,

r.r-----------nuohy.flIlC'~.e

JUSTIFICAÇÃO

3rt

Emenda supressiva de parte da letra Ma" do § único do

Art. "$25
A proposta de criação do Estado de Santa Cruz

foi

inconveniente porque a força polí.tica do Estacl? da Bahia deve
mantida pela força representativa de seu territõrio atual.

311-

ART.~

••••••••••••••••••••

§ OUICO
.
a) é racionalmente anrovei tado

A Bahia tem que permanecer unida.

A força econômica do Estado, eUJà ê:r1.ação foi pr2,

e no Sl.stema de t.rabalho cabe ao MJ.n.lster.1o do Trabalho a ação f1.SCéilJ.zs,õora e normatlzadora, em todos os ::e;:ITEõl-

posta, seria insignificante e os recursos disponíveis seriaM insuf!

tos r...ç.e"hõr1.a ce 5:egurenlj"õ, H::L9::Lene, r'.ed::Lc::Lr.a de Trs.balJ,o,
fél"::Las, sélárJ.o, .1.de!1tl.f,",~ação f: dlJraçâc de trã'be::::';o
Se a f.1scall.zaçâo pE'l"tranece no
Ml.T,::Lster::Lo
do

cientes para se manter o desenvol.vimento da região por ele abrang::L-

de onde de"er- e:ranar al:: !'oor1""a5 Reg.lla:rsr,t.acoras e~
pro'teção e segurança ao trabalhado:", f.ICB éi"\l.B a fie:ess.::.::i'a.:,
de r;!:; ...t.ten;âo ôesSt: Sê:-".::";O req.l'''lp f"l::Ln::Lstér::..é: e não passá-

r . r - - - - - - - - - - " " "..""~,,,.----------~

Esse dispositivo ignora totalmente os direJ.tos do
nascituro, deixando-o ã mercê de lll..pariénclas, de agressões e de
simples assassinato.

da, nDS níveis em que atualmente se encontra, como parte de um Estê,
do forte.

TrG'bal~o,

Há, por outro lado, Ut'I antigo discurso

polttico

JUSTIPICAl"ÃO

A nresente emenda visa su!?rirnir a e:.t!,ressão "ou está em
curso de ser", que consta do texto do ante!?rojeto.
Na verdade a l:eforma agrária estar1.a sendo dificultada
com a mantença do texto intel'Jral.
~ Lei ordinária compete det",rminar os critérios de
produtividade e a partir de que momento iniciam.

i!!!

Assembléia Nacional ConstilÍlinte

caso, a pessoa que assu;ne o risco cr1.~do pela coisa que tem a seu serviço, por
ou para sua recre!çllo". (cf Jose de Aguiar Dias, .. Da RespoosabiUcL3de Civil.
ed, Forense, vaI l1,~pág.32).
Há dever evitar perigos sercre qJe a falta de atividade para que a danos.Idade se afaste seria transgressão de direHo de outrem O responsável que
deixa que o dano occrra.pofs, se tivesse Intervfnoc, o dano nêo exístfrfa, A
causa está naquilo que estabelece a periculosidade. mas não teria havido o resultado maléfico se o que devia praticar o ato excluente do risco, ou emitir
algun ato, para que o dano nêc se desse, tivesse ccrorfoc o seu dever ( ••• )
Quem crfa ou mantémcn tráfego, movimento. ou rrracíeçêo, ou esccaeenre, algo
.que- seja fonte de perigos, tem o dever de segurança do tráfego. ou dever de evitar pancadas, golpes, contenínações'' (cf.Pontes de Hlranda, Tratado de Direito
Privado. VoI. IH, págs 209/210)"
E 'Aguiar Dias acrescenta:
• O guardião é responsavel não em vlrtude ce ilusório poder ~ dir~ao,
mas perece, tirando proveito da coisa, deve, em ccecenseçêc, suportar_lhes os
riscos". (obra citada, pág 33).

Emenda AdItiva
407DlSPositlvos enercaocs : artigc. ~ e segulntes
Onde est.iver escrito "!,'roteção ã ecologJ.a" ou "defesa da ecologia"
substitu3-se por "ambiente" ou "ambiental".

DEllJA H:OIF"ICAT1VA
.J51Dispositivo Emendado. ArUgo"2t: § 42

.2S?

tê-se ao § 412 do artigo ~ do Anteprojeto de Constituição, a seguinte redaçllo:

.:JUSTIFICATIVA

§ 412 - As contribuições de melhoria serão exfgldas dos proprietários de
jmóvels benerfcíeocs, teroo por )imite total a despesa realizada e por limite I!!
divlóJal o acréscimo de valor que resultar para o irróveI beneficiado

f

ECOLOGIA é o canec o conhecimento, o ecnjunec das disciplinas efe-itIficas que estudam o ambiente, os ecossistemas, os organismos vivos
em suas interações com o ~meio fisico ou en'luanto oarte inte"lrante de
ecossistemas bióticos.
•

~sUf1caUva

Insistimos CCJlIa jlutoridade do melhor cccenteocr do atua! CTN (Código
Tributário Naclonal) e senão o maior, ceie seres o m3ís festejado dos trlbutarfstes do Brasil, ALICVAA BALEEIRO, em que a reoecêc desse texto ccostftcctcnal râc pode fica: manco e ceperça, cano se insiste emmantê-lo na Const1tu! çêc, que ora redlg1ll'Os.
Regridu para p Emenda COrtSUtuc:lonal 23/83, cbr~ e fruto de entulbo
00 regime autoritário feHzmente já passado, seria lamentável retrocesso já e~
Cél1pelado pelo eminente Senador Nelson carreãrc, ~ : " Todavla, a Emenda
rP 23/83 regrediu na eatérfa, ao stbstituir a valorização por benefIcio no lm6
vel e suprimlr novamente o Um.Ite individual " (sUg~stão apresentada à SUbcomi~
sãc em 22 de AbrJl último, grlrd'ros)
E por que razão disse S. Exa. "supri/lÚr novamente o limite individual"?
Porque, segulndo as pegadas dO mestre ALICI-Wi 8Al...EEIRO, rlcou bemsaUentado em
seus Comentários ao CTN. art. 81, o lapso na c.r· de 1967, logo corrigido pela

Pr9teger a ecológia seriá nrote-:er a disci:,>lina. Correto então
-se em "proteção ambiental" ou "proteger o ambiente".

e 223

~alar

Cone se percebe, assim vem entendendo a doutrina e tarroerr a jurlspru~
dência pátria a tornar viável a indenizaçllo pelo direito convn pois, se assim

nlSo se entender, deixando ao cperário o ônus de provar a culpa do patrão ou preposto, nestas etrvrceces, dificilmente haverá lugar à indenização.

No episodlo que enlutou a coletividade de Cubatão, em Vila Soco, no
incêndio já mencionado, a Egrég.ia Quarta Câmara do Tribunal de Justiça ressal-

tou:

__

r:r--------~

Emenda Constitucional n9 1, restabelecendo-se a tradiçllo certa e escorreita das
tonstltuiçOes de 1934 e 1946, COTl referência ao trlbuto de que tratamos.
Bem diz mestre ALI04AR BALEEIRO nesses cor.entár!os·
.. O art. 8l,.do CTN, ccrc o Direito anterior, estabelece para limite
Jndiv.Idual da contribulção de melhoria o ecréscínc de valor, que. da obra, re~a cada imóveÍ beneffcfaoc, Mas o art. 19 § 3S1 da c.r. de 1937, lnova,!!
do, referia-se apenas ao limite total, que seria o do custo da obra, cabendo à
lei rfxar
teto indivlduaI. Isto, a nosso ver, não autorizava a inteligência
de que o legislador ordinário cccerra exceder o valor dobenerrclo "âcrescfdc
( ••• ) Mas a C.F., na reoeçêc primitiva de 1967, foi corr1gida pela Emenda nSl I,
de 1969, coe, no art. 18.Il, estabelece "cano 1im1te md1v1dual" da ccotrabuí _
ção de melhoria 11 o acréscimo de valor q.Je da core resultar para cada 1móvel ben!
ficiaefo" (Direito Tributár10 Brasileiro, Forense. 9a. ed. ( a última em vida do
autor ALI(HPR BALEEIRO) pág. 335)
Não é possível. po1s, que (cem a devida vênla) QUe1ramos 1nsistlr
no erro apontadO por AL.i(M.qR •BALEEIRO.
..
E tão maléf.lca e escabelada é a 1nova;ão proposta. que a mesma já de.!.

E.C 23 /83, de autorla de dois tributaristas, Geraldo Ataliba e Aires F Barreto, -sob titulo HContrlbuição de Melhoria na Reforma Constituc10nal", onde sustentam: .. O que se. fez - e resulta nlUdo - foi transformar a contrJ.buição de
melhoria rt.Illa taxa por obras públJ.cas" (sic I ). E mais adiante: "Diante do texto aprovaoo. passamos a ter três especle';""de taxas. de poliêias ( art. 18,I,la.
parte), serviços (idem. 2a. parte) e por obras p(blJ.cas (art. 18, Il). Desapare-

°

ceu da ConsUtuic~o a contribuiçao de melhoria, em!Jora fique a designação para esse tipo de taxa. Assill\.. os leigos, q.Je sE'll'pre usaram a eSdrúxula e aberrante desi
nação n taxa de contribuição de melhorias"', foram os únicos triunfadores, ainda
que em detrimento de inLmeros valores consagrados tradicionalmente pelo nosso slstema jurIdlcQ". (~ I cf. art. cit., colunas 2 e 3, da pág 50 do referido " Es~
do"). E tarrbétn, mas não menos calamitoso, porque nessa mesma 11nha de coerência
can a abstrusa elJ.minação do "lJ.mite inclivJ.sial", é a conclusão do f+l Juiz do 19
TA Civ. do Estado de São Paulo,Regis Fernandes de Dliveira.qo.e comentando a esastrada EC.nS1 23/83, acaba por concluir,conforme seu longo arhgo,também em "O Estado de São Paulo", de 25 de outubro de 1986,lntitulado:"lnexistência da Contribui'Cào de Melhoria de nosso Olreito" {gr; secção "Tribunais" do referido matutino}
Eis a que leva o prurido de J.novações descabidas em matérias que tradicionalmente já se cristalizou em nosso direito. ccmo devendoter,para caraderiza;ão adeq.Jada eto tributo,além do seu fato geradOr{a valorização do lmóvel)tar.bém o limite
máximo CO melhor. total de sua cobrança(que é a base de cálculo),mas ta.mem o limit
individúal(que vema ser alíquota),sem o que se desfigura o tr1buto. em detIlmento
do COI'ltr1bulnte.QUe acabara pagando como contribuição de melhoria U'IIa verdadelra ta
!! , arbitrária e prepotentemente lançada pelo Poder PUblico,sem nenhlrn controle
por parte do contribuinte,eis que o fisco,no caso,age discriclonariamente.
Para q.Je ~o se instale no Pa!S"U1I Infernoflscal" já teroos brandido nossas armas de constituintes em defesa do contrlbuinte,que.no caso da contnbuição de me_
lhorIa é ~ vai pagar,"in totl.Jll",O que o Poder Público dispensou CO'lI a obra realizada Não há. pois, como se olvidar o canesinho prIncIpio de justica flscal. 11m.!.
narm..<>nte básico na ciência trlbutárla, e s~ o qual deve haver un limite
lndivldula por força, do acrésc1rro de
valorização auferida pelo imóvel
beneflc!ado CO'll a obra pública de melhoria
Que não se anita o que as Constituições antedores tiveram o bem senso
de jamais esquecer. conforme as lições dos jur1stas, QUe nelas foram os responsá veis malores pela constltucionalizaçlSo do tributo em causa, e que foram os eminentes Professores B!lac Pinto e ALICWl.R BALEEIRO.

para que a.incolunidade alheia não seja atingida". (Apelaç~o n 63.981_1, ee.
Câmara,j. em 03 10 85, ReI. Desetrbargador Freitas camargo, in Ri Vol.604,págs

EMENDA SUPRESSIVA
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DlspositJ.vos Emendados:

•

~f:t.

.36
AJlJgo~,
parágrafo únJ.co

do

artigo

Tal poslç~o se harmoniza com a legislação que rege a defesa do melo
élntliente (Lef de Politlca Nacional cio Meio Ambiente, arUgo 111, parágrafo lSl.
da lei n'2 6.938/81 e lei 7.3117/85) quando se adota. independentemente da edst~ncia de culpa, a obrigaçllo de Iroenízer co reparar os danos caUSados ao meio
ambiente e " a terceiros", afetados por sua atividade Se compete ao Estado a
tutela do meio erofente, arcfusfve o do trabalho ( inciso VII, da artigo 5!<•
da seção 1 - Da saúde - , do Anteprojeto da Co:nIss~o da Ordem Social) não visllJTbramos o motivo de tratamento diverso ao trabalhador, rcrça viva na Naçao
q..e produz e gera rro.eees e que necessita de maior eeoarc e proteção legal
No mesmo sentir é a llçào de PAllO AFFONSD LEfoE W1CH~, "in" nçêc Civil Públlca, R.T., 1986, pg 116/49, com farta erteçêc de orientação doutr1nár1a e
jurisprudenc1al, rrcjustve do exterior ( Holanda. Suécia. Repúbl1ca Federal
da Alemanha).

"'"
~,

Brt3.90~ e ~

g,f,

Supr3.mam-se
~prOJeto:
a) o artigo ~
'337b) o parágrafo único do artJ.go ~
c) o artJ.go
d) o art3.go ~

W-

°

xou sinais teratolog!co.s em nossa literatura jurldica, COTlO se pode ver por dois
- aJI'!osos arUgos em "O Estado, de São Paulo", un de 512184, logo após a malfadada

"Quem exerce atividade perigosa e que coloca em risco a terceiros tem
a obriga;ão de tomar providências necessárJas à manutençllo da marg:mde seguran;a

_,

UITGII~n",u'lo

JUSTIFICATIVA

As d3.sposJ.ções cont.adas nos dJ.sposJ.tJ.vos suprJ.o'r
dos cho;am-se frontalmente com a do artigo 16. anc a so I;,
letra ':.pt' do anteproJeto que deterrnJ.na que
nas entJ.dades
de orientação, ~ de formação profJ.ssJ.onal. Cultural. recreativa e de assistêncJ.a ;ocJ.al. dJ.rJ.gJ.das aos trabalhadores,
é assegurad-a a partJ.cJ.paçâo trJ.partl,te de Governo, trabalh't
dores e empregadores.
t normêl constJ.tucional permanente e garantidora de dJ.reJ.tos e lJ.berdades J.nvJ.oláveJ.s. A ela não poderá
se opor outra, que a contrarJ.e. Ora, o artJ.go ~, cont.raria tal determJ.nação, ao dJ.spor que a folha de salárJ.os é
base exclusJ.va do SJ.stema de SegurJ.dade Social, vedando que

sobre ela J.ncJ.da qualquer outra contrJ.buJ.ção, tal 'corno a
que custeJ.a as entidades de ot'"J.entação. formação profJ.ssJ.onal, cultural. recreatJ.vêI e de assJ.stênCJ.ê1 socJ.al, onde é
assegurada êI partJ.cipação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo.
Além dJ.sso as demaJ.s dJ.sposJ.ções contJ.das nas
D3.sposJ.ções Trans1.tórias do anteproJeto, pOr serem. exatame!!
te transJ.tórJ.8s, não podem prevalecer sobre a norma permanente.
Com a supressão, as entJ.dades
referidas
letra .~. do J.ncJ.so IV do art3.go
têm sua eXJ.stêncJ.a
tual garantJ.da, bem como garantida está
a
partJ.cJ.paçâo
tripartite nas mesmas.
,
Estas ent1.dades são o SESC, o SENAC, o SESI
e o SENAI, eXJ,stentes há maJ.s de 40 anos. sempre em benefício do trabalhador e sua famílJ.a. e da coletJ.vJ.dade, também, promovendo a formação e a espec1.alização
profJ.ss1.onal e o bem e5ta.r SOCJ.al.

ài-

Haverá o dever de inden4zar pelo simples fato de edstlr a atividade.
5egondo h'alter Bloise. em sua obra" A responsabilidade civil e o dano Ill!!'dico", na JlJnérica do Norte, 42 Estados consagram a responsabil1dade estrita OU
imanent~. que obriga a indenizar pelo sill'ples fato do dano.
E lSIlêI evolução do conceito da responsabilldade civil onde há un elastérJo
pe1a obrigação da reparação do dano, mesmo sem culpa, dO seu autor, ao ofend!do (ed. F'orense,1967. pág. 5). AS!iim, o trabalhaddr e terceiros deverão provar:
a) Quem praUcou a açllo ou orn1ssão,
ti) O prejuízo e a incapacidade laborativa decorrente;
c) O nexo causal entre a aç.!lo e a anlssão
Evlta~se cem tal orientação doutrinária e jurlsprudencial, a lrr.potência do
autor emWovar a culpa nesses casos, notadamente quando se alega, as excludentes
cJo caso fortuito e da força maior ensejando. por outro lado. lJIl maior rigor por
parte das eropresas no Ct.Jll;lrlmento do mandamento consUtuclonal, no que concerne

às normas de segurança e higiene no trabalho

DA lP02116-2

"''',---,,,--------,
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EI-ENJA SlFRESSIVA
SUi'RII·'.1..-Si: O
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A~TIGO ~

11,

~

.JUSTIFICATIVA

Trata-se de disposição ~antide":locrã"tJ.ca esta.Jel;:er;-se o Monopólio óa
6~r~:s:~~:â:~c.j~s;~~::~~~=~ so:iai5 ou co:;unitarios e:l bvor de u::la
Alér:: ão Ci.Je ê matéria a sor tratada pelo legislador or~in5.rio, poi!:
P~C···'·ltew".le/l~I

~~~~~od~~~~r;~e~,ê~~,di:~~~i~ir~se r~~~~~~~~~o;e:t~i~i~cãu~r~;r~;~O

••• ,."1G

tiva asscJ.lra.:e às entida::es Iie:1cior3das n= i-,:.:.so V:::I, letra (e)

Comissão de Sistematizaçllo

«lo mC!s.,o art.J.go

.;J;;?J+

;1o-------------,

1I1ftll"""...

EJ.EN)A

ADITIVA

Dlspositivo

Emenda~o.

lI,
: ARTIGO ~

.

EMENDA lP02117·1

I~

Inclua-se no Art. ~ do a::uprojeto o segulnte parágrafo.

Il.

Artigo-;l;1'"t
~:EIl!J:"

§ 3; : Independentemente da existência de culpa é o errpregador ou

~A lP02112·0

,.., , - - - - - - - , J [õJ.;;'~;---,',

tJI);O(Jt;do AntonIo Carlos Mend(>s Thame

.

Lr'.l-_J

preposto obrigado a !ndenlzar ou reparar os danos causad~s aos enpregados
ou terceiros, em decorrênc1a de exercIc10 de atiVldade legalmente cons1de-

'iODIF'lCATIJIA..

!>ê-se a seguinte redação ao

ratla: perlgosa.

x=

54

DIS~"OS!';IVO ~U:.~:I'.:lO: l~tiS'o~, inciso~,

i te:: !.

5~
artis~ ~

Arti;°1!4
..llSTlFICATIVA
A e'TIpresa que explora serviços e atividades perigosas, fruindo lucros

JUSTIFICATIVA

Deve-se corrigir o pleonasmo, que está tornando-se de uso corrente.
Veri'€icar, a propósito, a const.ituição portuguesa (usa "ambJ.ente"l
e a Constit.uição peruana ("arnbie"lte").

e proveitos que acarretam riscos e perigos diversos deve responder, obJetivamente, pelos danos decorrentes de falta de ca"telêl. de ma"lUtençll:J, ele CUldados, de precauções acima das elementares vlsand.J a segurança tjQseJ1Prega·
dos e terceiros.
A noção de guarda da co1sa, em que repousa, a responsabilidade pelos
danos e:n cujo evento intervém ccmo instrlJ'lento nào pode ser a no;ão cem.mele
obriga;ão de vigiar. Ripert esclarece bem a qUf'Stão, ao observar qJe se deve
tomá-la como noção nova, cr1ada para deflnir una ohr1gação legal que pesa
sobre o possuidor, em razllo da detenção da coisa. "Se qualificarnv:ls una pes.
soa de g.Jarda, é para a encarregar de un r1sco". Assim, O responsável é. no

l<'1Jli~

- legislar sobre:

ôl)oireito ci'l;il, cO::l.E:rcial, pe'la:, a;::ãrio, ~ ,
eleitcral,. :1ar!ti::lo, acron5:utico, eS:'3cial, processual e do trabal;l.o e .nor;:;,as gc!lr,ais de direi'to financeiro, tribut.á::J.o, urJJa-,Istico e das e>.e:.Jçõcs pC::lais.
JUS~lfICl'.T;VA

Após cC':'ita"pla~ o Direito JI.r.::J.E:r::,al
nesta Const1:ui TiEo , só. por ccrto;de·...1.c:.o a
lunt5::'.i3 não CClr.stoU êo r.::fefiolo artiso.

CO-:l.

.l;~a

u:.: cal)!t.llo
l::I-issS:o 1n ..c-
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EMENDA lP02125·1

I:

A redaçllo acIma cMternpla de forma tnals clara a preocupa;lIo da le-

(!J

gIslador emevãter a rotatividade de mào·de..obra.

E>E><lA SU'flESSlVA
DisposItivo Emerdado :

,

4:lô
Art1go~

§ 3"

't$
~

'Lul.. olo"'Uh/UU"'Ul;

cemlss ãc ele Si sem
1 all zaç'Ó

f

I f

l~ITD/.In'J,~.~J~

I'f

E>EIDA AOlTlVA
,:,St;
DisposItivo eJiendado : arUgo ~

pr~L"'-:=]

r U/';j7UJ

CCxnissllo de 5IstemaUzaçao

Sq:lr1lla.se o artigo ~

Depulado AnI",lo Carlos Mendes Thame

3Sb

no arUgo

Jne1ua~se

~:

,otII'_~

DEfDA KXlIF'ICATIVA

"11

.xlSTIHCATIVA

EJoEtDA ao Art.

o referido parágrafo institucionalizaria a F'\fiAI, alétn de
poder ser considerado CO'hO matéria constitucional.

Parágrafo único: Os benefIcios de presteçêc contil'lJar;ta já concedidos
peja prevfoêrcfa social na data de pI"tmJlgaçào desta COI"lst!tulr;ào terêo seus
valores revistos, para assegurar a lson.:mIa entre o regIme de aposentador1ü
anteJ'Ior e o previsto nesta ConsUtulr;ão
JUSTIF"lCATIVA
CuT;:Jre ressaltar que res cálculos d:ls reajustes dos valores das eaase
tadoriês, eretueces entre 1979 e 1984, fora'l'l tceeees CClllXJ base os salários- r.;!
nfees anteriores ao da época dos reajustes, ~ flagrante prejuízo para os i".atl

-:.c;, de **'Projeto

~

Art.
_ b benef!clo ele pensão pOr 'sorte, do servidor inativo ou
ativo, eerresccooerã à totalidade cee pr cveotcs ou vecteento, gratifIcações
e vantagens pessceís dO servíoor falecido

~o

3:JSTlFICATlVA
No texto atual, rêo fica claro se se trata de ecrte do servidor inativo eu de arfvc, Por esta raaêc, a nossa intençlio é esclarecer este pr.ime..!

\'OS.

Além dIsso, a slsteflláUca de reajustes com base em salário rererê-eja

~

to ponto.

tem sidO invarIavelmente desfavoravel aos inativos.

O terec tecnIco "reruneraç~o" Catp reeroe o vencimento, as grat!f1ceções e as vanta~ do servidor. Coro esta no texto, há una reósldáncla. I
latlfolllSfI.'Ju;.b

,

=

EIElllAIIDITIVA
54
DlSFOSlTlVQ EJeDAOAOO : Artigo "3 1neiso =:lt.!tem s

Inclua-se no:
54

Artigo

-49- CC:ftpete

à

lh1k1~

~-

legislar SObre
s- normas gerais sobre proctlÇ~o e ecoscec, belSl

COft'J

sua propagan..

dII eoneÍ'C1al r

Deve este sobereea J\ssentlléia corrlgit esta distorção _ triste retra-

- salvaguarClarxtJ dire1tos

to do BrasIl atual

pois as gratificaçôes e as vantagens já ~stão~1rcluIdas na renreraçêe.
E IlJ.ster. poIs, fazer una ccp.pa UbHização da hôgoagem, no texto
constitucional, no que tal19!! ao Art.~• Ircfsc v. Art.~, inciso IX. Arts.
~ e~, nos quais a palavra " rellU"leraçliOh é usada indistintamente para earacterlzar venç:i.rento e para caracterfzar o tooc, Isto é, venc.1mento lgraU_
rrcecêo e vantagens.
f3
A palavra'" Wimento" esta teea cerente correta no Art. i1t;. Ioei
$O Y.ã3~(; xr, no Arto ~ Ircfsc 111, no Ar1. ~ inciso IJ4", alínea "8", no
Art. -ees, .:IncIso lI.
A introduçào da palavra "proventos" é neces s"ária porq"e este instituto é próprlo dos inativos e para que rác haja Interp reteçêc errônea ~nto a un asslS"...
to de elevada iaporláncia.

,-

EMENDA lP02126-0

('I

I:

Dep"tado .ootoolo

Carlos MeMps

Con.lssio de SIstemaUzar;lIo

rJ.os consagrou a ccecetêocra da lhiào para le!J1s1ar sobre a Drodu;:':) e conStJllO

J

sua propaganda ccmerelal.

Tanbém o Arlteprojeto ( rãc aprovado) da COOllssào da ramília, da Educaç~t Cultura e Esportes, r da Clêrcla e da TecMlogia e da Ccnt'llcaç~o traz ao

seu final a "Proposta nll 5", danoo a lh.iao a ccrcetsrcra para legislar sobre "ciJl
tura, cCXlU'Ücaçào sccrer, propaoanda e publiC!cade em todas as suas formas •
Una das características fU'ldamentais do EstadOFederal é a de que as
_trlbuIr;ôe5 da r.klI~o e das lS'Iidal1es federadas são fixadas na Constituição, por
Meio de una distribulç~o de coopetênc:ia ( cf. Dalmo de AbreuOa11a::-i, "Teoria Geral do Estado", páQ. 225 ).
Desta forma, tefldo emvista as normas básicas consUtucionals que
ccnsagram o principIo oa igualdade perante a lei e as QUe ~o CO'llletência à l.k1ião
P.!\ri ·nglslar sob produÇ~O e consuno, 1npõe-se seja tantlém def~r.ida a l.hUlo a c~
PttfncJa para JegJsJar sobre I'lOl1Jl<lS gerais à respelto da propaganda ccnere1al, CfftO
-ecUda de coerência e de justiça.

...l..... /~O...'.i6""'tO.,J'ie,Co'n1ss~o de SistemaUzaçao

r-r..n:.. .

EJoEtl)AOO:

.. Todo o

~

terecs desta

Art. 1". parágrafo único.

I Qiq'fiiJ

:fi-O

nispos1 Uvo EI"'le:l.dado: Artigo
Dê-se. a

scguint~

$

:l;'eda-âo ao
"rtilJo
- O.Jal1luer <::1I1ad50, partido ,?OÜtlco,asS,E.

~

ciaç50 ou sindicato, é parte leg!t!::la para pt'o=,or 3\,ão civil ?:ibl!cJ. ou ~arte lel!ti~a par:l. propor açSo c~ ...i l ?ú~lica ou'ação
pD?ul:l.:' tiue vise a anular ato ilc'J:l.l o ...~ lesi\"o ao :.'atrbôl1ic :>~
blico. a :lo:,alicadc adf"~rlstrativa. 3 :c-~:-ldade, à so:ie~:l.l.1e ~~
geral. ao .,eio a.""lb:lc~te, inclusive ao de- -::.:-ablll'.o, ~o ?a.t:ti~5
nio !.:!.st.órico e cult.ural e ar. cO:l.s.1."":iéc::'. ~c-; cono a ;re~Qr""~iãe.

:l.ssio: cc::-..:.. ...c."i' ;,rc:o::.k.. o S=n:l=:
inciso:) V!!. a c ..,::'-:s.s30 inclush'c :ao do
,

Jl.ela-:.or no art~'Jo~,
trab::t.l::'o, ã fro=nto' dJ. ceio o.Co)ic:l~e.
,,'tor OO1~O lD,Jo1 a'ião civil p:í;;.~:..:al não ;>aJo s~r 01"1':-'1.
d3. na êe!esa à~s J.1rcltc5 coletivos c: ir.tt:resses difl1sos.

lQ

ti

seguinte reda;:ro:

do povo t com ele e para sem-lo é exercido, nos

Constltulç~o.

Cur9re expUc!tar a f1naUdade com que é exerejoc o poder.
E>Em\ IIDITIVA
Jnclua·~e

nas Dispos.içbes iransit6rlas

EMENDA lP02127·8

f
I:

Art.
A U1iliopagará, a par Ur do quarto eês a partir ela pron:u.!
ga;t10 desta ConsUtulÇllO, parceladamente em 36 meses, cem a devida correção
nx:netária, as diferen.;as dev.idas nas pres taçbes conUl'lJadas já pagas sem
a
observfincia da sistemática de cálCtJ10 prev1sta nesta CcnsUtuir;ào.

CO.:STITUIU'I'L J\

'UTO'

~TO'~IO

C1-=tLOS :t:::mcs

I r-r~;z'~
I ffi2!õMJ!

TJl1\..~tE

nrúol(I''''',"loll..c..,nlo
CO~ISSÃO DI: SIS~E!~TIZ1\ÇÁO

,U1.,......'oc&Cio

j:I
3:JSTIrlCATIVA
I:~DA

Além disso, a sistemática de reajustes cem base em salário referénc!a tem sido invariavelrrente desfavora vel aos inativos.
Nas disposiçbes Transitórias da nova Ccnstltuiç~o, pode esta soberana AsselTbl~.:Ia corrIgIr esta d!Storç~o - tr1ste retrato 00 Brasil atual _
salvaguardando direitos de milhões ele bra sileiros.
O pagamento deve ser feito pela un.Iào, já ~. oestes últimos
anos, COTlStatou-se :
e) falta de 'CUf1)rirrento, ~
l..hioo , da sua obrIga;lIo de cantri.
bulr para a Previdência, Na lei que criou a Previdência Social. ficou esUp.::!
lado que seu financiamel"lto seda divid.ido em três partes Iguais entre assala~
dados, e".;:r.5;~:!:~ !' ~:verro. O eo..erno fV';oca chcg;:...r .. C'.."'Çlrlr Jntegralmente
a sua parte, Allils;·lllesnd"·a Const.ltuiçào atualmente em vigor prescreve a o~
br1gator.1edade da contr.1bulç~o da lhltlo par a a Previdéncia SocIal;
b) que.illlél de reser...a da PrevIdéncla , nos Governos anterIores, em
tos naba1;)escos;

HODU ICATI'lA

4C.

~ISi'v51TIVO ~:E:NPAjO:

A.~TIGO~

Dê"se a tt3uinte rccação ao
ArU~o~

n' - pro::lOVcr a CQ~esa do a::::.1c::'~a, inclusive o do tra::;'a~
lho e dos direitos des cons.nldores.
-- -

-

",UST'IF lCA':'l'.'A
a.'b!.e:l.~C:. ~:'Iclt:s!·.·Q

O tem,:,

cc

1100

----

do t:.::lbal:lc. ê

u~ili:;:3-

de.:..a1s
..
ar;i90s -aes;:l CO:lsti,:ui;ã~. ::'D.::e::..;lo-se ~:'5ter

eO::?D.t1hil-1--:t\'~ tc~:~o. co .. u.lD. r-==~3.iãc :i...~~<i••

proJe~

.-

EMENDA lP02128-Ei

['J

ou rer.ara:;50 dos danos eor.scqUentcs.

C.r.O'Jrc c:....,lici til:"

euee do Artigo

po.:sel emana

.;lISTIFJCATlVA

Nos cálculos dOS reajustes dos valores das aposentadorias, efetua_

!:~~OA ADITIVA

Wiõ~

DeVA KDlFICATIVA
DISPOSITIVO

:faS entre 1979 e 1986. foram tomados COOl:) base os sa1ários~llÚnifllOs a~terlores
ao da época dos reajuste.5, em flagrante prejuizo para os Inativos.

""'=-=-::==-=:-::-:-~--'I. C
r;r"U"'~
f!JfJIIENDA-lP0212()..1
Co.~S'1'ITur:iTl: N.TO'=IO CA:tUJS 'lfJlilt:S TIP:::'
__J

J
lUn'l\tIflIoc.o.;il

i'J

Dê-se ao parágrafo

~

I rrFJ.:"·'""]

Ibame

.uU-/u"lIllat'llIc""14

3JS'rlF'lCATIvA

o 'Anteprojeto da Stbcanls~o da Lhlào, DIstrito Federal e Terrnõ _

de Ililhões De brasileiros.

e) enxugCl~";:"LlJ de eventuaIs "supera v1ts" da PrevIdêncIa. pela ll\Idança
das regrus. Assim, porexellQlo, até 1982 a Preyjdência recebia I)'ll percentual sobr~.o...Yalor de cada.JJ.tro de gasolina ou die sel vendido. Naql.lele ano, foi abo..
lida a regra. em pr6nessa ( nào CI.tl:ÇIrlda) de ressarcimento da diferença pela
th1l1o.

l:

Deputado AntooIo Carlos Mendes Thame
.~~.l ....Jce"'I,h"",u.,It1D

CcmIssllo. de

SistemaUzaç~o

r;r

rr";~'J

)

fJõli'oMXJ

nu.,...n_&Ch

~MJl)InCATIVA

3hS

D.isposIUvo Emendado :

Nada ma.isjusto que o ressarc.imento dos prejuízos causaoos aos aposenta..
dos, pela lh1~o, que dever~ alocar à PrevIdê neia os recursos necessários.

I

ArUgo-m, Inciso I
3~5"

Dê-se B seguinte.xedaçAo ao ArUgo m :
I .. d1reçào ad1lin1slraUva única em cada nível de governo
.1lSTIrICATIVA

lP02121-9 '~"'-------'I Jr"Pfl.""'~
(!JEMENDA
DeputadoAntonio Carlos Mendes ihatte
. L
_J

I r=;;'~"'=:J

I .[iJij';'fl1l

causa estranheza o termo ~ , além d~ considerürrros que a direç~o !!,_
~ pode J"Jão atender, em tOdos os casos, aos Interesses das dIversos
servl~s e ati'o'ldades.

lClT~'''''I,,,~~l~

EJ.Etl)A HJOIF'ItATIVA
'3
DIsPOSITIVO EI-ENDAOO : ArUgo #, inciso I, !tem.s.

Jnelua~se

a seguint.e redação ao
ArUgo;!:4:

EMENDA lP02129-4 - .....

E>EIOA KJOlFlCATIVA
35
DIspositivo 8nendado: Artigo#, parágrafo único

35

arUgo~

l:J Dl!:putado Antonio Carlos Mendes Th<l!3e

--,

_ _ _ _ _ _ _ 'Lt...'.,tOW1S1101'lIlItOIll'.io-------,

parágrafo ún.ico ~ :

tJCO'1ISShO DE SISTEHATI7AÇÃO

Dê~se

1"3

1-

d) superveniência, jud1dalmente comprovada. de fato econEtnicc intransponível. técnico ou de infortúnio da empresa, assegUI"ad3: a pr.1or.1dade
de recontrataçllD ao trabalhado.r d.."lJlHido. sob pena de jndenJzaçllo progreSS1,
va c proPorcIonal ao t~o de serviço, nos termos da leI.

o rnal'ldê do de- seguran;a •••
•••••••• membros ou associados e d:ls

inte~esses

conslal'ltes de seus

~.

:vsTlF'lCATlVÃ
Esta f a red1l;ao que, ao nosso ver, melhor conterrpla o (j\Jeo legislador pretencle neste art1g:t.

EHEMJJ\ ADITIVA

'I

3.2-

INCLUA-se, NO ARTIGO~. l:.~RI: OS HECAJU5'-l.QS DE G1\lU\t~TIA CON5TI.TUC!.O
NAL:

•

~:<.

Art.. ~- •••••••

iX·:·p~ia

ação

ci~il

pública."

Assembléia Nacional Constitufnte

'O:::p: sá]

A ação civil pÚblica deve sec considerada aacanrsno de cc-iercae
constitucional, pois os direitos coletivos e interesses difusos,
que são prinordialnente assegurados por aquele neac processual ~
com que se inovou eeceneeecnee o direito brasileiro. A sistelnat.lca
constitucional seguida na comissão da orden Social e na Comissão
dos Direitos e Garantias do Homen e da Mulher ta':lbér:l exige a inclusão da ação civil pública no Tlt.Jlo referente às Garantias consti.!:u
cionais.

EMENDA lP02130-8

tu AntOt'l!o Carlos Mendes Thame
t=. CO'l15SAO
E''1ENDA

'------------.J
- Deputado

.

....I."".".. "".....,,,"

J

DE SI5TE: 1J.ATIZACAo

r

DO ARTIGO

~IO

~I

~:dd..." "

J

ri

"'_""''''~

Pela natureza da I:latéria, a nesaa deve ser tratada no
consti tE.

âmbito da 1eglslaç!o ordinária e não constar do texto

a;:clia:a~.

ciona1.
Supervisão de qualidade do ensino slgnl fica inge_
rêncfe na organização d.!dático-administrativa, sendo que deve
competir à própria comunidade e ao usuário ..

EMENDA lP02134-1

CONSTITUNTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

YOõ

COMISSnO OE SISTEMATIZAçnO

Lrr

'LI.I.'D/U.. ".loJlu'UII"llo

~... ,_~

Sala r;Je sessõeS ,;m02.L de julho de 1987
1~=I. ~~

.....' ::-=:-:::-::=-::--:-:::-::--_ _

rrr--::,·l"u-f!i

EMENDA lP02138·3

nUDNu,","coçl0

3'11

EMENOA. AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

b:

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES

~ 6i.'1t;t'l:'_

Fpf''::'SCJ

I Wi~~PJ

/8i

_.~Olljí'

::~ODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

,JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

• 225

l:J

~

CD"SITWIllTE "PPHIOU--'I VES

3'l-1

Acrescente-se ao Artigo ~, do ~projeto de
Relator da Com1ss~o de sistemat12a'ç~0, a e)ll:press~o: "respeitado o
direito de opção da famUia".

Dê-se à alInea tbf do artigo.m., do anteprojeto da constituição.
a redação abaixo:

"b) a instalação, ou ampliação, de cent.rais ·'u.croelé_
trlcas de grande porte, termonucleares, termoelé-

, 'J U S T I F I-C A

tricas, de usinas de processamento de materiais
férteis e f!sseis, ée indústrias de alto potenci-

ç

'nU/""l1lr...

EMENOA AOITIVA

A O

13

o Estado Oemocrático deve respeitar as crenças. con -

al poluidor, e de depósitos de ~)~S nucleares,
após consulta :?leblscitãria ã comunidade local
interessada. ti

tto=======-~~~=~

o

vfcções e filosofias ed~cac1onais da familia, não lhe impondo umá
instruçlIo em choque com os seus principios, pois contitui direito
natural dos pais a escolha da educação que pretende para seus fi-

Acresêente-se ao Una1 da l'edaçlo do Item 11 do art.*;
$eguInte:

13

Art.

~.

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

Jhcs-,

11

JUSTIl"1CATIVA
Obedecendo às int:e::ções nroclamac1as eeãc Relator da Comissã.o de Siste EMENDA

lP02135·9

.-,..- - - - - - - - - - - "

m--:U1l&D--,

T~A:lY~F;'S==;;:::======~. l.2JID~.co--J

matizaçào, constltuinte- Bernardo Cabra!, diversas ' r eees nos õrgàos- e=c:ONS.I1IllltLt.Ll:1A2H.tALI
de imprensa, e as diretrizes seguida pelo anteprojeto, ã exceção do ~
tLlÚ~/""llJh/.mtD"I.d.

) ~1If~;~:--;::--t

3USTIrICATIVA

ponto aqui levantado, deve ser roantida a redação dada ao diS!?OsitivO~E......SJ.S:ta."'.llT~1~1~nç~.~o=::::;:::::;;::======:""~l42~_~~1--'W-=-Á2..~.J~
do anteproJeto oriundo da Comissão da Ordem Social. prevendo a
'U"/lVStlflC.çl§
consul ta ')le!:>isci tária ã comunidade local interessada.

Neste ponto I deixa o ~projeto. uma lacuna, visto que
O trabalhador ap6s poucã tempo de serviço. eesao sendo despedido.
cause involuntária - pOCleria acomodar-se, recebendo os frutos do
seg6ro-desemprego. onerando sobremaneira o Estado'.
!..;:q;:~:"

EMENOA MOOIFICATIVn

ACRBSCE~TE-SE

'f-l-

Da.. se ao art~ do 'lma:projeto, 8 seguinte redaç!o:

Ff~Jã7J

"")"'1A1't. ~ - A CAmara dos Deputados comprsem-se de até qU!!

t'

AO ARTIGO

~

!!!.~:

?YI-

-Art. ~ - Qualquer cidadão, ••••••••
à sociedade em geral, ao ambiente, inclusive o do
trabalho, ao patrlt::1.ônl0 histórico e cultural e ec
consumido!:, e para propor ação civil pública, vaaandc
a concessao de medidas cautelares e 11.'tIinarcsi a
reparação do dano e o cumprinento das obrigações de
fazer e de não fazer, com relação àqueles mesmos direi
tos e interesses. ti
-

~J

U S T I F I C A T I V A

A ação civil pública deve ser incorporada entre 05 t.tecanismos proces-

suais de garantia dos direitos coletivos e interesses difusos. A
ação pooular por 51 só ê insuficiente para garantir a proteção arapj.a
ao a."Iplo rol de direitos cibletivos e interesses difusos, valendo a
ação civil pública para providências mais enérgicos, prévias ao proces~o de conhecimento e sucse.jueneee a esee, corao o processo de exe-

CONSTnUItlTE NAPHTALI ALVES

. trocentos e oItenta e sete representantes do
povo, eleitos, centee cidatiãos maiores -ce de
vinte 'e um anos e no exerdcio dos direitos
po1!t1cos l pelo sistema distrital llIisto,yoto
lIajoritário, direto, secreto e proporcional.
em cada Est~do, Territ6rI0 e no DistrIto f,!
deral , na forma que a le1 estabelecer.

3:r

ADITIVA

.eo Gh&::~\I~1l1a 1Se SessUes.em ~ de julllo de 1967

prn;::~';~

'I

EJe.{IA

, desde que o trabalhador co!
te com mais de 12 (doze) meses de trabalho
Ininterrupto.

EMENDA lP02139-1

('l

t'

,.--:-I

EMENDA MODIFICATIVA
Ji.l,("

Dar 8 seguInte redaçl!a ao § 111 do artigo ~ do
projeto de Const1tuiç:lo da COlllisslIo de SlstemaUzaçno:

sala de ;essrses,slI (,2 de julho de 198i7
CO~TITUINTE

~_

I

- A aplicaçao dos recursos de que trata este artigo se
rA efetuada através do Banco do Brasil s.A. e demais instituI
çl5es financeiras oficiais reeerars,
-

NAPHTALI ALVES

tLl_"'OICC"'lllof'vUI.".tlo

JUSTICATIVA

COHI~SA.O DE SISTEMATIZAçnO

r.r----------f,.f.llulT"""Çto

~projeto

~ ....

1 42-leT.4r-"

..-J

JUSTIFICATIVA

Achamos por bem B epresentaçãc da presente Emenda,
Upulando 8 idade minitla de 21 erres para 8 Assunção au cargo de
Deputado Federal, não ~6· pera imaturidade polItico-representative do jovem de 18 anósfbêlO' cOmo para que haja uma ccerêncãa min!
ala entre a Câmara e o senedop para o qeal estipula-se uma. idade
ll!nIma de 3S anos.

cuçac ,

do

I 5í1~s-:J'

CONSIIWINIE NApHIO! I "vEs
- - - - 1'I.. .I ....JCll/llllG1..... ~I"",..
COIAtSSliO"OE SrSTEHUI.2AÇJlO..-

r. ,.--

SuprIma_se a palavra "públlco" do Artigo
do Relator da Comiss§o de Sistematlzaç:lo.

3'}~
~,

EMENDA SUPRESSIVA

fiE:(;

.:JUSTIFICATIVA

A apl1caçl!o de tais recursos através do Banco do Bra
s11 5.1\. e demais 'ins:tUaiçl1es financeiras oficiai:s feoet'als:
per$ll1tirá melhor cont:fdle:..er.adlllin1straçllo, por parte do
po
der público, permitindo a obtençao de resultados mais
ravi'
ráveis em temos de retorno econOmico-soclal.

~

Sala de ;;essrses,em 02 de julho de 1987

Suprima-se e expressão IIpúb1!co· do caput do artigo
SIstema ti-

CONS~TUINTE NAPHTALI ALVES

(lo 'AfWeprojeto de Constitu1çtio da ücraí.ssão de

zaçao.

o dever doEstado é o de mInistrar, de acordo cem os
meios rnspcnrvefs , mais convenientes e possíveis, com o menor ga.5~o
e a obtenção dos melhores resultadas. Po't isso, n:to
deve restrin
gir sua etueçêc , de ecdc a 0:10 tolher r em cada momento e em cada .Ic
cal, a forma possível e mais conveniente.
-

se

EMENDA lP02140-5 TA1 I,

JUSTIFICATIVA
COllpat1bil1zaC'~o

m
r

Sele de Sess6es,elD 02 de Julho de 1987

A obrlgaç:io do Estado é com todo o ensino e não restritl
va e discriminatória com o ensino público apenas. .
-

"VVE~S'--
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t;rl'HO"'-ilM
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de redaç:lo.
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CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES
"EMENDA SUPRESSIVA

J.cq :0.'21
.ea creesese,

EMENDA lP02133-2

(!J

AGRIPINO DE OLxVEIRAo·L1HA

l"

COHISSAD DE SISTEMATlZAÇAD

""1.UlO/ta",,liOlI~"."'"ll0--

Suprima-se o S 2Q do artigo
seu parágtafo 1Q em parágrafo t1nlco.

~,

transforlllando-se o

--,

3USTIFICATIVA

m-------~----IIIIO/l~.I" ....lI

EMENOA SUaSTITUTIVA
l4IJ
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO ilt$

3-:r4
_

S"3Jt-4
t li c:=t-o

p'
~

"302J'

31Ji
:

1r.-,......-3 I

Tnft/"":T.....;l"

o Arti-

go"*, do 1\:l:I:t;eprojeto do Relator da Comissão de ststematizaç:lo,
~ seguinte ~ ~~

"Art.01A - () ensino é livre à iniciativa pTivada
que o ministrará, sem ingerência do Poder Público, salvo para
fil!l de autorização, reconhecimento, credenciamento de cursos
e fiscalizaç1io do cumprimento da legislação do ensin~.·

~

O arUR") ~ do referido ~projeto em seu inciso
!lI já prevê t;ue LeSo de Sistema Financeiro Nacional disparA
sobre a organizaçllo, o funcionalDento e as atribuições do San
co Central do Brasil. Desta forma, entendemos que nlIo sObr;
y1Yez 1'BzDes nem Ilotivos para manutençllo deste parágrafo n;;
texto constitucional.

EMENDA SUPRESSIVA

360

SuprIma-se o artigo ~ e seu parágl'afo único do Ilate
projetõ de ConstituiçD.o da COlllls510 de Sistelilatizaç&o.
.r.

Sala de SessDes , ed 02 de julho de 1987
CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES

• ~mbléla Nacional cOnstituinte

226

3USTIFICAcnD

r.r

Visando a lIll8 Constituição tanto ~to possível sintética,
é
rcssc prop6sito transformar cada prire!pio desse texto na declaração sin:pllfi
cada, clara e objetiva qoe cc-cee ao estilo da }ela
-

fll1.,lVl'''IC.da

E

Art..
- O controle externo do D:lstnto Federal e
Terntôn.os será exercadc pelo Congresso l-:ac:ional. ccn o
auxíllo do Tr:lbunat de Contas do Distrito Federal e Ter
n.tórios. organuado e mantido pela umâe , cujos raenbr-os
terão asseguradas ~s nesmas garantias. pre~ogatnas e
impedimentos dos üeserabar gadcr es do Tnbunal de -..lustJ.Ç8
do Distrito Federal e Terntêirios.

Tal caro se en::ontra redigIdo, o preârrbulo St.\ apresenta literal _
;ente eroordlosoa

EMENDA ADITIVA

Acrescenh...se r.&a(é;J:t.rGO~~'tát:;gU1n-teú
ftUancfo ..se o parágrafo õuce,

l.i';:.cr~~

Assimé que, depoIs de afirmar o pr1rclpl0 da !gJaldade vai de
de cor, Ptoeedêncla, religião ou qual~ ""tra":-

JUSTlFlCATIVA

ta.1há-1o q;anto tt "distinção

t:oman:io-se, ecp1, finalmente vago.

OS~

Art."2S9; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

, 10.. Ali> empresas e entidades direta ou In
dlr!'tamente contraladas pela UnilJo, eeeerneeae OOl:lgatorlBmente...
todos os seus tributos nas !nsUtu!çltes financeiras oficiais fe
derl!ls.

Pretende a emenda da spensar ao atual Tribunal de Contas
do D:lstrito Federal, que passará a denominar-se Tnbunal de Contas
do Distrito Federal e Terntõrios. o encargo de auxiliar o Cong:-es
50 Nacional na :fJ.scali:tação oTçamentir:la. I'ínanceJ.ra.
operacJonal
e pe rr-âncru aã do Distrito Federal e dos Territór'J.ds. a exemplo do
tratamento bcj e dispensado ao Tnbunal de Justiça do DJstrito Fede
ral e Tern tôrios. ao J.Jinistério Púb1J.c:o e ã Deíensona Púbhca do
Distri to Federal.

Gastos três pt!r!cdos para dizer o qJe poderia expressar em un SÓ,
revelardJ-se o prop6slto de t.m:l carta !rdesejavelmente delongada, peroe
em
precfsãc e clareza o q.Je garikJ emsbl.o:Jâh:!a•

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

~A lP02145·6

I"
"
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.=JUSTIFICATIVA

OlNSTlTUItM

um sovm

tos

furcrUrJlr'NC.çla

!J

A cel)tral1zaçBo da arrecadaçlJo de tributos efede.,

~

.u.luo/c.."uh/l"'COOl.. 'Io
OlMISSlIO DESISTE!'ATlZACM
EJ.ElIJA Stl'RESSIVA

ra1$ nas lnstltulçtses f1nancelras oficiais federais perllllUd

celhar controle e admlnlstraçao do~ recursos p<iolicos,
pro ..
pJeJ.ando, ass.!lI. e et.11l11zaçllo do fluxo de caixa da· Un1.lIo.

~DA

I'l
I'l

4ft,
~DMT._.

S818 de $ess~es.eIIl 02 de. julho de 1987
CONSTITUINTe NIlPHTALI ALves
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Atuabente o Banco central do BrasU , por sua Carteira de
e InóJstrlal, tem atendido de rr.arelra eXelql!.ar a seu mister.
Por outro lado, trata-se re assu1t v pecrUnente à legislação ord1nárla
e
fU"lC8 objeto do texto ConsUtLCional.

9.l>rl.-se o ttl;>Jt do m.: e o art. 3ll. dando esse

rorero ao ~. "'" p ...,.,lnte redaçllo.

"Art. 30 ...O Estedo brasileirO, 1nstrurento- e Jred!açtío
da sc:beranla cb Povo, exercerâJ dctJúnJopo1!tico e eeeeeíee pereerente $O
bre tOd,:)s os recursos Co sw terrJUrJo e bens proâ,lz,ldos pelo tretalho ,;
seu POVO, te:J CtXlO f1na11dades internas r~tais:

~A lP02146-4:
~ JORGE ARBAGE

(!J

§
- A f:lscal:aaçâo financeira. orçamentârJ8.opel'!
não
ciona1 e pstnmon:lal do Distrito Federal. enquanto
for instala6a a Câmara Legfslativa. será exercida pelo S!,
nado Federal. mediante controle externo. com o auxilio do
dJ.,!
Tribunal de dntas do DlstTito Federal. observado o
posto no artigo ~ desta Constituição.

da pr:breza e 8 Ild:ll11
Lr"B

vida SSl...rldvel

perder

Elll

(D
(!J

'"~.

I F-;';~"'-I

CONSTlTUItH': FAUSTD ROCHA
COHIr;M DE

SISTEI1A~;·~~D~~~nll1.um ...I1e

I fITW'~~

TI,'"/,u'tlrlC.~.O

EMENDA ADITlVA
4DO

Acrescente-se.o Parágrafo 2" ao ArUgo ~:
Art~ ~ Os Programas de Televisão, salvo os jornaHsti cos, serão
submetidos ao "Conselho de ttica".
al - Os integrantes do "Conselho de ~t1ca" ser to eleitos
pelo Congresso Nacional e atuarão em reJa ção ao Pro...
gramas de Televisão que atlnjam maIs que um Estado
da Federação.
b) .. Quando atingirem apenas um Estado, eSses Progt'ornos
s~rão submetidos C:b "Conselho de fUca tl c ujos integrantes serl!o eleitos pela respectiva Ass embléla Le-

ele!,
A vingar a autonomia de que trata o artigo 65. as
ções dos Deputados Distr1tsis. coincidentes com a do I'resldente d.
ou
tres
(§
19).
só
de\'erâo
reali:ar·se
dentro
de
dois
República
rOla
anos. "esse interregno. com a promulgação a:lnda neste ano da
cuetl
Constituição. ficar:18 o Go\'erno do DJstr:lto Federal sem ter a
prestar as suas co~tas anuaJs. porquanto desprovido de lecisla::h'o
prôprio.

'"1m, em lID 56 8rU~ e sel$ Itens, nem COOdensacbs
prJrc!pJos ectItJdos:eJI\ ~tro BtUgoS e clncq .1ltll:lo, eMes rettJ%!dos em
00dS

EMENDA lP0215().2

JUSTlFlCATI"A

3U51tFICAÇriO

ssa

Objeth'a-se com a mcfusâc da expr-es sâc "dire at cs e vant!
gens", assegurar na sua pj em eude a agua âda de dos J.hnJ5 tros do reu
aiE
aos J>linist.ros do superacr Tr:lbunal de Justiça. Acr-esceu te-se.
.. olunt!
õe, que o estát:lo de cinco anos se refere ã apcsent adcr
ria. jã que não se poder~a afeur os demais chreitos de J.nau\"ação.

<'09

.

ext.cns~t

expressão:
flcando o

JUSTIFlCATl\'A

lnclun no a1"Ugo~, onde couber. o seguinte parãgTSfo:

Y ' . prorovar a Justlça socIal, para lIJ6. fellel
dacfe d:! cada tJll, carplecente a felIcIdade de todos" -

_

~.c

§ 1 9 - Os Jhnistros. ressalvadas a nâo-vJtali ca edade
na h:lpótese do exercfc ac de mandato, terão as uesa as
g!.
s-ant r as , direitos. prerrogativas. vencimentos e iIt pedlrne!!.
tos dos J.hnistros do Super-aor- Tnbunal de Justiça e some!!.
te poderão apcsent ar-cse voluntariamente cora as va ncagens
do cargo após cinco anos de efetivo exercício.

unD'''''':''IC'~''

IV
... fevoreeer o sentIdo ro:1e1 da liberdade, pela
!nlerJtrçllo equllzadora do Estado;

til

...

Acrescente-se ao parágrafo 1 9 do artlgb~ a
Udireitos e vantagens" e o vocábulo "vcjuntar enent.e'' ~
parágrafo assim redigido.

I rr;~;.~~
I [Dõ;!cm3

.....1.

'.Luul/tc",uloliuotu,u1.c
COM]SSÃO DE SlE"TBIATlzÁÇJtO

U
.. Jnt~ tcC:$ os c1dacmos nos pro::essos de
dec1~ nac1coal, na poUt!ea de Proced1n:entcs E: nos
projetos e 6çCes para o d!:serwt'lv!rrento mclonali

visando 8

cosrssxo DE SISTE>lATI2AÇ.AO

Cridlto ~

• consttu1r trra scx:letfatSe l!)JSlltátls, cpanto li
ecesslbS11dade aos: valores ~terla1s e rorals;

dede dos estratos sociais,
~ d1gn para todos;

I u~~'''~
I .rrpy';YIJ

... ;~"'"I&C

,~S

r;;~.~

L....me---'
~

prtlTO\oet' o efradl~

r~ui.'C/U ..'I.ll"

TU'H~un,r

W- ..·"..~

ElaDI\ !U'llESSIVA

..

.u,aa

r I c A ç no

t::lo é correta a transferência dos rectirsos p:'bl1cos destl
nados a operaçi5es de crédito de fooecto para o reeecee ft3c1onal..

Unf/illSfl'lI;~h,

tIl

lP02149·9

JORGE ARRAGE

í

tUd.lO/lD..II.1e/llIlCe"lnlo'

re SIsrqwtrZAÇJ!0

Ao mesmo tempo objetiva assegurar as garantias.
direi
vencimentos e impecHment.os dos Desemba rg ador es d o Tribunal de
do Dlstrito Federal e Territórios.

Ju~ti~a

clareza.

esse
Visa a emenda. por conseguinte. assegurar. durante
Federada,
período, o exercícjo do controle externo nessa Unidade
mantendo-o a cargo do Senado Federal.

gislativa.
JUSTIFICATIVA

~DA

COHIS'sM SE S15'F0f1'T1lAeItO

I'l

EIIENDA SUBSTITUTIVA

'D do art ..

.u"·
.. 1c
DE SISTE.1lUlZAÇÃD

'~to,"vn"'lJlc"""cn

f'J

Substitua-se ti §

te.

lP02147-2

JORGE AsSAGE
CDmSS~O

412i

~U'D'~lIIt"IC.~ie
S~

_

-t::'26 pelo segui!!.

De"'se ao item XIlI"do

art.~

)

EJ7ô';-~

)

rrz;Y;w

A televisão entra em nossas casas, nos lares d e todos os
brasileiros, indiscriminadamente, Com a ausência dos pa ls, que tra..
balham, lecionam ou estudam fora à noite, os filhps fie am à mercê,
também nos horários noturnos, da Telev!são, que nem sempre é edJcaUva e edificante. Assim COII"lO os medicamentos e os alimentos sofrem
acompanhamento e fiscalização I a cOl'lunidade tem que se precaver
quanto aos elementos formadores dos caracteres de nossa s crianças,
adolescentes e jovens .. as novas gerações sobre as qual 5 temos res-

.

a segulnte redação:

xuI.

organizar e manter o Poder JudicJ.ârio, o Tr!,
bunal de Contas do DistrJto Federal e Te;rrJtórios. o >I,
nistêno Público e a Defensoria Pública do DJ,stn to Fed;
ral e dos Tern tÔrJos.

• § 3D - A guarda do menor será est1lnulada
pelos Poderes Públ1cos, com assistência ju
rldica, incentivos f'1scais e subsídios. na
forlll& da le!" ..

ponsabilidades crescentes.

EMENDA lP02151·1

I'l

JUSTIFICATIVA

3USTIFICACAD
Da m~sma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Fe
deral, o TrJbunal de Contas posiciona-se entre os Poderes
po1i't.,!,
cos nacionaJ.s.

Tentellos. em !llodesta colaboração. por melo
de emendas de redaçtl0t reduzir o texto do anteprojeto. Que
derrama em Q)aJs de Qulnhentss artIgos.
'

~o

julgamento das contas dos administradores e dem81s res
ponsã\eis por bens e ,alores públicos. o Tribunal de Contas enre;
função Junsdicional.

se

o menor,

no recesso familiar, n:to precisa de
emparo de outremj Isso acontece, soMente, com aqueles
"em

f'J
I
I

crt'Strm,Ul+E' Vql smm

lnlo/ln11"c••lo'-----------~

,

rr-";;'~:J

I Ni'~7LJ

EMENDA

13
Suprima-se integralmente o lncistl xx d o artigo~,
I'dos direitos sociais" I do ~projeto de Constltuiçã o da Comis!:l!o
de Sistematização, e Inclua-se o termo: Segurança e Hiclene do Tr,!

.

~DA_l,P021~-81 _••••

.U'DII

IU'D/",,",oc~Ie

I'f

Asslm como o Tribunal de Justiça do DJStrito Federal. o
J.hmstenD PüblJCO e a Defensoria Púb1J.ca do D:lstnt.D Federal
dos Terntónos de.'em ser organnados e mantJdo!> 'Pela Unlão. o Tr!,
bunal de Cont.as, Corpo de magistratura intermed:lârla entre a admi
nistração e o legislat.ivo. merece receber idêntlco t.rat.amento. po;
quanto mllita a seu favor as mesmas raz.ões que JustJficaram o :es
mo apoio e tratamento dispensados ao Tribunal de Jus.tJça do Distrl
to Federal. ao Ministêrio Público e ã Defensona,Piíbhea.

s1tusçrio Irregular"..

.

CONsfI1U1NTE FAUSTO ROCHA
.L1W••'t!/Cll/tlIII'"IIloOO"IUil
COHIS~M DE' SISlEM6TIZAr-AQ

~

.

JUSTlF1CATlVA
O termo

~

não é tão abrangente qua nto o turrlO

Higiene.
Saud~ é o estado tle uma pessoa, enquan to higiene é
parte da medicina relativa à Saúde e aos diversos mel os de a co~
.é~,

EIEWA InlIFlCATIVA

r:DA lP02148·1'
JORGE ARRAOE

os represententes do povo brasileiro,

de QJef.l emana todo o poder,
ser-pre exercid;) emseu nare, teLnidos, sob a proteção de DEUS, en Asseroléia
Nacional Constituinte, afi.&."F...c o propósito de ClX'lstruir u:a grande Naç~o,
b;ê.
seada na liberdade, na !gJaldade e na fraternidade, fiel h observância
dos
Dlreitos fu'\da:lt~ntais da pessoa tunana, buscantlo a ~o pacífica c::m
to
OOS os povos.
-

.~td"=/Ci~"'ÕO/I,,";=.'II1.c

(ll;

COJ.llSSÃO DE SlSTBIAT12AÇJ\O

r
,

} fITPii~"~~
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Inclua-se no Capitulo V. do Titulo IV. da
do Estado. onde couber. o segu:mte artigo:

Organna;ão

I

No ambiente de trabalho é preciso muit o mais que
saúde. A higiene e segurança do trabalho como esta na Constitui;ão
vigente é muito mais ab:tangente J evolulda e dinânica.
Como está colocado no Anteprojett! ~e ConsUtuiç&o.
ora em debate. houve um retrocesso do dJ.reito do 'trab alhador c er.
nada evoluiu.
Portanto, o termo "seQuranç8 e higiene dI) tra~n
é: abrangente, completo, assegura ao trabalhador a eli minação dos
riscos de acidentes e doenças do trabalho.

Assembléia Nacional ConstltuiÓte
f!MEI'!DA lP02152·9

..,..
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Con't!t",nte CARREL BENÊVl'DES
'Lui~/CDW.. ,lo/,u'CO",.'lio

~

DE SlSlEHATIZAÇaO

JUSTIFICACAO;

ÉMENDA lP02154·5
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Pretende-se com a emenda assegurar o c~
ráter absoluto da inviolabl1idade do sigilo da correspondência e cas
comuni caçêes em geral.

(fõ2J"~Y?1

Cmlss!1o de Sistematização

__.r.I-----------HI10/~U1T"'c.;ID

_-----------'rITD/....n'~.;lo---------

__,

As Constituições anteriores. desde lE24,
não
1ngeréncS.ó da Butoridadt=. nessa ãrea , A brecha ane r t a contriDuaã, com
certeza, para a prática de toda sorte de abusos, sob "a máscara da lo!
galidade.

não previram exceções , mantendo-se intacto o princípio geral da

EMENDA SUPRESSIVA

350
supr.1ma-se integralmente o artigo ~ ao antecsc.,
jeto de consUtuiçl!o da Com1ss§o de SIstematização, da secsc 1,

~~'l.:Je

Inclua..se, nas D1.Sposl!:ões Transltón,as do ~pTO)e
ConstJ.tuJ.cão, o segumt e Art. ~ r-enunerando.rsa o atual Art.

~e os subseqüencea-

~

"Art.
Pace criado o Estado do Juruã, com
desmembramento da área do Estado do Amazonas ebrangdda pelos municípios de Amaturâ, At.alal.a do Norte, Een
jamin Constante, car-auar-a , Barunepê , EnVl.Ta, Ipixuna:
Itamarstl., Juruã, Jutai, São Paulo de Of avenca e Taba
t ânga , tendo a cidade de Ce rauar-a como Capital.
-

"da Saúde".
JUSTIFICATIVA

Essa matéria não é para ser tratada na Carta VoZ:Ina e d I fim Lei Ordinária, mesmo porque 8 jurisprudência recrenel e internacional mantém esse assunto na pasta do Trabalho.
Entende' o legislador que o direito do trabalho
não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além do Que c
termo "Saúde Ocupacional" não é abrangente e sim parte de
sistema denominado "Segurança e Higiene do Trabalho".
A supressão do ArUgo que trata de "Saúde Ocupacional". vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro.
pois o referido artigo vrere a tradição nacional e universal ce
que as relações e condições no trabalho são, e sempre foram, pe,!
Unentes 90 Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saú::le.
lrat8r- desse assunto na Carta Magna t: lntervencionismo indevido,
Urlinico e de índole cartada1.
Saúde ocupacional é uma denominação confusa ne
Brasl1, é de orige'll inglesa e em nossa l!ngua Quer dizer; "Sã.,j_
de nas atividades de t rabaâho", As condições de trabalho é qi.e
'IUO det eramar se há riscos ou não à integridade física do t rabalhador, Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre foI o M.:.nis_
Urio do TrabalhO que, além de outras atrIbuições, zela pela Segurança e demais' direitos do t rabeâbador ,
Como pode a FIscal1zaç~o Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois HInisUrios, ou pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na
área de Segurança do Trabalhador?
O Ministério da Saúde cuida "da Saúde Pública, ou
seja: pratica a medicina preventiva, mas nos" processos prOdlJtivos e no sistema de trabalho ccxe ao ~inistério do Trabalho
a
aç60 nscaHzadora e normatizad:.rCi, em todos os segmentos: Enge_
nharia de Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, férias. sal.!
rio, idenU rãceção e duração do trabalho.
Se 8 f'1St:.~l1zaçl!.o permanece no Ministél"io do Trabalho, de onde qevem emanar as Normas Regulamentadoras de pro teçllo e segurança ao trabalhador, f.lca óbvia a necessidade de marlJ:!.
tençllo desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo para o
Ministério da Saúde, onde prcvccerra conflito de jurisdição, cem
reais prejuízos à integrjdade física do trabalhador.
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 19.4.4. com a criação da CIPA - Comissão Interna de
prevên "ao de Acidentes e está regIstrada nos anais da HIstória
do trabalhador brasileiro. Portanto, o artigo que se pretende suprimir é Jnccere-it e , não tem lógica, não atende ao interesse r-acj(ln~l, nem e.e ajusta à atual Política de Segurança do t rabe lbe.,
dor. As relações capital/trabalho são universalmente pertinentes
ElO Ministério do Trabalho.
~ a organizaç§o Internacional do Trabalho Dn o
F6rum dessa matéria e nlio e Organização Mundial da Saúde.
O Sistema rlnico de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meio; produtivos, pois aI o fator é
B causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho,
que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério.
do Trabalho.
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, MENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO:i?' , XII , b

li! O Tnbunal Regional Elel.toral do Estado des
memb:tado convocara plebiscl.to na ãrea emancãpada den :
tro de 180 (cento e oa'tent.a) daas da data de ])l'omult;açâo desta Constl.tuJ.ção.
11§

42..
Suprima-s.e na alínea b , do incho )'11,
do artigo Wa parte final assim redigida:
.. •••••••••• salvo o naturalizado, se
e naturalização for posterior ao crime Que houver motivado o pedido ".

"5 2 0 O Poder Bxecut rvo adotara todas as provadêncaas necess âraas parti a J.nstalaçâo do Estado do J.,!!.
rua ,até 180 (cento e oitenta) dias apõs a realiz.ação
da consulta ,PlebiscJ.tária, se favorável ã sua crracâo ,

JUSTIFlCAÇRD :

Apllca_se ã criação e instalação do Estado

"tiS 3'1

do Juruá as normas âegaa.s dl.sciplinadoras da dJ.visão

Ntio há porqve discrImInar o brasileiro
naturalizado. Nenhuma Constituiçfio o fez, nem mesmo a Carta outorgada pelos Ministros milHares, em 1969.

do Estado de Hato Grosso, fJ.cando os dispênd.los f anan
ceiros a cargo da União, em valores atuaãd s adcs pro:
porcaonar s à população, área e ao número de mumc Ipacs
do Estado.

Cumpre, pois, manter o princ!p!o lG"\g,!.
mente sedimentado, segundo o qual se assegura tratamento idêntico a
brasileiros natos e naturalizados, em materia de extradiçso

,"§ 4 0

A suncrf Ic ae t er r i t or raâ do Estado srr5
definida pelos l1mites externos dos respeet avcs municípios constantes deste ar-t agc ;"
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JUSTlFI CACÃO
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C

... __J

A criação do Estado do Juruã é antJ.ga e legttima reivindJ.cação do povo do Alto Amazonas. A regIão, cem doze mundc Ip acs ,

...,

'U~f'I~'''.oc.,lo,_---

e uma área de 304.089 (trezentos e quatro mll e OItenta e nove) qUIlômetros quadrados, é dotada de recursos de toda ordem que, ccnvem-,

EMENDA ADITIVA

entemente admmas'tradcs , lhe assegurarão mdependêncda econõmica.

DJS?OSnI'lO EHENOP.OO : ARlIGO n, XV , 1J •

Bsquecada da administra cão pública estadual, por sua.

Z

distância de Manaus, tem sfõc , ao longo dos anos, a maas abandonada
e soínda regaâc do Amazonas. Falta_lhe, portanto, a aut onomaa política, para comandar seu pl'ôpn.o deat.anc , desenvckver seu pct.encaaj e
concretiz.ar as aspa racêes de seus habitantes.

do arUgo

~,

~cresente-se

à aHnea u , do inciso XV,

421

" in fine" :
.. Artigo

>'S' •••••••• ~ ••••••

xv ••••••••••••••••••••••••

u ••• : ••••• ~ •••••••••• não haverá penas

<

perpétuas ".
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JUSTlrrCAC:;O:

ffiii?·hfitJ

Dispositivo Enen:la:do: ArUgo ~
Acrescente-se ao disposto neste ArtigJ Aos centros de Eó.Jcação T~
l6JIca e Escolas Técnicas do Sistema rederal de 8lsino.

Há mais de c1nquenta anos aboliu-se da
lei brasileira a pena perpétua. A Constltuiçi:lo de 1934 já prescrevia:
" Art. 113 - Não haverá 'Pena de banimento. morte, confisco oy de c~
ráter perpétuo ••• ", üesde então, as Constituições mantiveram o
pre
ceito. O texto adotado no ente-projeto, representaria, sob esse
ai
peeto, lamentável retrocesso.

f1-;:~;~J

fTõV';7i!!J
HnG'.~n

~Uficat1.va - QJerezos crer que, dando-se ao ensino técnico , cha-

moo nível Itérho os flJ?S'fO$

.. OCI':lD

,
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O(SPoSITIVo EMENDADO : ARTIGO %
Z'tO
Acresente-se ao artigo ~, o seguinte
inciso , que tom-ará o nli! VI

subsídios dados à educação St.Oerior esta
reros tl'abalhar.OO no sentido de q;a1!ficar e esoeciaizar a mão
rota dlsponivel ri) país.

d;

,.~

-

• VI - grandes fortunas , nos termos de-

JORGE ARBAGE

finidos em lei complementar •
JUSTIrrCActlO:

Inclua-se no Capitulo V. Titu lo 1\' • da Organl:ação
tado. onde couber, o segUInte artIgo e parágrafo únICO:

,

lnfDJ'~II"ICI;h,

do E!,
De&. HJ)1F]C.t...: ...n.

Art.
- A :fiscallzação fln ancelra.
orçamentária.
operacional e patrimOnIal do Dlstr J.to Federal e dos
Ter
ritónos será exerc:tda relo Congr esso Nacional. mediante
contl"oJ,e externo. com auxilio 00 ,. nbunal de Contas
do
Distrlto Federal e TerrltÔnos.

3~8

DISPOSITIVO lXf.aDAOO; .Art JaS"", § lo

Altere-se o § 1" do

Art~para

a segJinte redação:

§ 1" - Ccrcete ·preferere.!elr.nte a l.kliãoorganizar, oferecer o Ensioo
'~efior, ~ Ensiro T'
ecn!.co IndJstr!al .e ~o-Técnico de N!.vel

Parágrafo únICO - Os membros do Tribunal de
Contas
do D1strito Federal e Terrltónos terão as mesmas
garan
tias. prerrogatl'\'as, direltos, "en citnentos e J.lllpedil!lentos
dos Desembargadores do Tribunal d e Justiç'á do Oistrito F!
deral e Terrltór:tos e somente pod erão aposentar-se com as
lantagens do cargo após ClnCO ano , de e.fet1.1'O exerciclo,

Il!dIQJ

.l.Jstificgt!va-- Cons.ideraroos de fLn:kmental itrportãncla a foItll<!ção
de técnicos da trelhor- tp.Jalidade favo-cecerdo a proorl. N2ção can aqu!siç20 de lrla mão de obra cada 1
vez m!s (JJ3.lif':Cilda.

JUSTIFICATl\'A

o dispositivo sugerido visa corrlgir as
gralies dlspatidades econlimlcas e)';lste~es entre pessoas e classes s,2.
cia!s. Com efeito, utilizando-se a funç~o extra-fiscal da tributação,
poder-se_á influir para que se reduzam injustiças sociais, como
as
provocadas pela obtenção e acúmulo de grandes fortunas. muitas vezes
decorrentes até m~smo da sonegaçfio de impostos diretam~nte pelo ben~
ficlário ou por seus ancestrais. A tributação notmal dos rendimentos
ou mesmo a tributação das heunças e doações nem sempre serão sufi;i
entes para produzlr as correções des'eJáveis, daí a necessidade de u;
novo imposto Que alcance apenas essas sItuações anormais de riqueza .!
cumulada e n~o produtiva.
Acrescenta-se, pois. entre o"s trJbutos
da comp'etêncla da UnUo o imposto sobre as grandes fortunas,

tJ:;~~~J

o Tnbunal de ~TUStlÇ2 do D.ls'tr1 t~ Fede-raJ. • o

iol.inlsténo
Púbhco têm Jurisdlção nos Terntórios • A pretendJda e>.tensão da J~
risdição do Tribunal de Contas do Dlstr ito Federal para alcançar os
TerJ'1tõJ'1os Federals, alem de estabele cer uma slmetrla. entre o TCnF
e o TJDFT, JuStlfICa-se pelas inúmeras ,,"ant.agens que dai
decorreI:.
para a UnIão. para o Dlost.rito Federal e para o, TeT'Tltôrios
Fedo!

J!J

rais.

f!J

De outra parte. não se pode de$C'onhecer as l.negã"e1S aí.!
nidades entre o Dlstrito Fc:delal f: ...s TErntonos.
ASSIm. as mesmas ra:ões que )ustlflcam B abranséncIa
de
junsdlção do TJDFT aos Terntónos. mll1tam em favor do TCDF. ter.!
cendo a este ser confendo o mesmo tratamento cl1spensado àquele Ô,!
eão.

-
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DISPOSITIVO EMENOADO : ARTIGO~II in fine"
EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

1L

ARTIGO ~, VII ,c

Suprima-se no
expressão "salvo autorizaç:lo judicial Vi •

it-,

~

1Z

art1go~

Vll, c , a

Dê... se a parte final do .rrUgo
ep6s a expressão "no e)terc!cl0 dos direitos políticos", a seguinte redação :
" ••• pelo voto direto • secreto e
prDPol"clonal , em cada Estado , ienitório e Distrito Federal".

• Assembléia Nadonal éonstitulnte

228

aeceeB - A União providenciará as :medidas
.árias ã criação, instalação e funcionamento de una Universidade Fe
deral do Estado de São Franc!cco, com sede em M:lntes Claros.
-

JUSHF1CAÇM:

Preeuea-se garantir a represent.eçâc
partidária proporcional. Na verdade, o sistema eleitoral proporcl,2.
na! revelou-se no curso da história política dos povos o melhor '
instrumento para a real1zaçlio democrática, assegurando ti represent!
çlo da!'; minorias e, por esse meio, o pluripãl'tidarismo.

~ C - t criada a Zona Franca de Porto Seguro. ã
eea de livre comércio de importação e exportação e de i~centivos fi§
eers espeCiais, com a f.inalidade de cr.iar no.E.statSo de Sao Prancisc.:l
um polo industrial, cOMercial e agropeouário, dotado de condiçõe!: ~
conomircas que estimulem seu desenvolvimento, era face de fa'tores
lo
cai! limitativos e devido à situação geogrãfica, e distância em ri!
laç:ao aos centros fornecedores e cons\1midores.

. EII col"itraposiç~o a esse, o s rs tema dis
trltal majoritário, uma Invençãc conservadora das cla'sses dominante;,
sufoca as manifestações inovadoras da sociedade, elimina os partidos
de maior conteúdo ideo16gico, levando as ativ!dades poHticas ao b!
partidarismo que, na verdade, mascara auténtico unipartidarismo. 'Aio
da há pouco, de passilge~ pelo Brasil, afirmava o escritor americano7
Gore Vl,dal, em entrevis~a à imprensa, Que os ~stados Unidos estavam'
reduzidos ao parUdo único, tamanhas as s1milHudes, tal a ident1dad~ t'''ltre conservadores e democratas.
~

1) - Fica 8utort::ada a !nc-Jusão no Plano Na:l0
nal de Viação, a Ferrovia Trans-São Franc!sco, ligando Brasília (D?I
Montes Claros-Porto Seguro, 8 ser constru~da em bitola larga,
para
transporte de carga e de passageiros.

·E - Fi~a autorizada a inClusão, no p~:;!
on81 de Viação, do t:'orto rr,e.ri"1..uuo ã~ ~rto f:pnllT'''', (>.~eação :::e

~~~~~~~ 4~~n!'~~:;;~-;;s~~r: l~~s~~u~:~~~~ p~~~~:p~~jdade ~e _~~

talações de armazenamento e eguipame~tos para cat'a e descarga.
'JUS'l'IFIo.CÃO

~DA

L
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DISPOSITIVO E>B<lAlJO: Artigo j(,ó

'!f"O
Supr1ma~se

o Artigo

~e

seu Parágrago 1l'lico da Seçã:J

11, Capitulo 11 tio PmeProjeto da Ccmissãode Sistematização.

JUSTIF'ICACJl.O
o dispositivo cuja sccressãc é prcocste fixa limite de
parUcipa;ão: d:JS órg'ãos e empresas estatais no custeio d:JS planos de previdência

das entidades'fechadas, por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na contribuição de ~regaoos e elI'Çlregadores, estenden::lo a regra à previdencia par1a~

bzões de natureza histórica, problemas de ar
dern administrativa e sócio-econômica - que hoje afligem o Norte
õe
HiTias Gerais e vale do Jequitinhonha - e A necessidade de trazer i.
população regional a perspectiva de um futuro melhor são aspectos _
fundamentais em que se baseia a criaçao do Estaão de são Francisco.
COnforme excõe o economista Expedicto Roberto
Mendonça, cUJos estudos Gubsidiam ã elaboração do projeto"de
~n
da ã constituição que ora apresentamos, pode-se af1:mar que o pr1:t:eI
XC pesso' objetivo para a criação do 'Estado de são Francisco ocorreü
na fase CQlonial do Brasil, quando D. oloão·"VI. visando preservar
a
influên~ia do dom~nio da Fazenda Re!l Portuguesa. promulgou, em 1609
o Alvara àe criaçao da COtlarca de Sao Francisco, vinculada fi Capital:
nia de Pernambuco, que se estendia pelo Oeste da Bahia. alcançand:J o
Norte e Noroeste de Minas Gerais ao longo do Rio São Francisco.
Em decorrência da Revolução de 1B11,~Perna::=u
co, cono punição, perdeu Alagoas; seu território fo~ seccacnaêc e ã
comarca de são FranC1SCO. que atravessava a Bahia e chegava a "J.:r.as
GerAis foi extinta como pena imposta par D. Pedro I à rebeldia
de
1824.
Da!, as origens e vlnculos históricos
e co.:!
turais do Estado de Seo Francisco com a região Nordeste.
Em 1840, o Senaao do Inpério aprovou Emenda
COnstitucional, criando o Estado de São FranC1SCO, que visava unihCAl' C Território da antiga capitania de Porto seguro. tendo sido pos
teriormente vetada.
Em 1842 o grande estaa~sta Tbeófilo Otoni in
conformado com o veto imperial, se colocou à frente de um Mov~mento";'
Sepa:ratista, que tinha por obJetivo lutar pela autodeterJllinação poli
tica, econômica e administrativa do Vale do Mucuri e do Vale do
quitinhonha. A rebelião durou por t:'lais de dois anos, tendo sido sefõ
cada pelo Duque de Caxias. Theófilo Otemi foi preso e conduudo pa:-ã
O Rio de Janeiro onde foi julgado e condenado a grdnze anos
de-F.:''::
~~op~~~~ i~~tiça :.5.litar e indultado t"xg.s ar.os óepois~erac:lr

Je

=antaÍ'.

Além de constituir matéria QJjo tratamento

extrapola
.. os pril'lCipios ~e devE!ll\.informar o texto constitllcional; já' sê enco..,tra ela dl1.
c1pl1nada tas:rto pela Lei 6.435, de 2$.07.77, e seu regulan:ento, oécreto nl! ~~'"
81.240, ~20.01.78, Q-Janto pel~ Decreto ng 93.597, de 21.11.86, em vias de se:
alterado por iniciativa do próprio Poder EJ,(ecutivo, visànclo a aperfeiçoar os dls~
positivos'rele criados.
•

No Relatôrio da Su=,:'COmissão, objeto da p:re
cente EttIenda, na parte "Exame das Sugestões·, o .uu!;tre Constitu.inte
Relator Siqueira Campos reporta que dada a exigDidade do tempo, ãei

"""?"

i:

No que tange ao Estado de Santa Cruz, A questão da superposição de i.
rea, obje~ de debate na cidade de Goiánia, torna-se oportuno que
SA Comissao reveJa e r!;exar.une.cotl base nos critérios anterio:rmenteref!ridos, as imp!icaçoes historicas e geográficas da aludida proposiçao de forma que, seu autor examine a poss3.bilidade de elaborar um
CubStit~tivo .êel1mitando o território do Estado de Santa Cruz,
ao
Sul, ate a foz do Rio Jequitinhonha, ~ono entendia o jJustre histo:-i
a~oJ:, jurista e Governador baiano, Otavio Hangabeira, que a área ci

es

::2p~~~~es:~~:r~a(~s~a~~l~;8~ã~:~;:n~~s~~f~1~~i~,d ~i~~.~~;a
(, ;or.flito de supcrposiçao da area , aando ao E .. ta~ sã: FrarcH::~
saJ.da para o !:lar.
. . . . , . . . , ..../~/
• "
_ Portanto, li cr.iaçio do Estlldo de são Franc:!
co, wranaendo a regiao mineira acima do Paralelo 189 e Sul da. 5a
bia, com saida para o mar e tendo Montes Claros como Capital, foI
aprovada por unanilllidaàe pelos t'refeitos que cotlpareceraJll
ao 1'0
RUM DE DEBATES DOS PREFEITOS na referida cidade, nos dias 22 e 23
de ZIlaio (86) cópia 'anexa de publicação do Diário l3.e Montes CllU'O!õ ,
para o qual foi convidado o ilustre Relator da Sub-Comissão dos Es
t:ados, Constituinte Siqueira ceepcs ,
_
Por todas essas reaees , acreditamos que a E
menda que apresentamos com o objetivo de Criação do Estado de si;
Francisco receberá o mais inteiro apoio do povo i das instituições.
ouv.idas através de plebiscito, quanto a definição eItl última ihsti.:l.cia, di ccavemêneãa dl!l. nova unidade federativa..
ASSEHBLfIA NACIONAL CONSTITur~TE,

Constituinte FARAS:J...INI JLNlOO

Deputado

ademais. que da. maneira como foi rediçl
do. o texto atinge instituIção de indiscutíveis pr0p6sitos soda!s- QUe 1l"'tc;rc1l
Úa benefícIos securItários, conterrplam grandes massas desprotegidas, geram poupença. abrem frentes de elI'Çlrego e dinamizam o desenvolvimento ecol'lÔlTÚco e social.
fmo (! demais lerrtlrar que,na maootenção da previdência
Ç(WI\11aentar privada, hoje Já commais de 6 milh5es de trêbalhadores e dependenassociados. r'ã0 é equitaUvo l1mitá~la "apenas e de forma diferencial
para
eqJeles ligados ao setor Público. O Estado e suas enpresas possuem a nesma nece1.
sldade de ret,erç:lo de mãa:de-obra especializada qJe o setor privado, o que Justl
rica • nex1bilidade na corcesS:o de beneficios. cabed li: legislação ordinária a
reguliWlet'ltaçao da matéria.

tes

~:ss~r~~~t~~6; iê~;~ ~:~:~c~~~r:~:~e~ ~~;;~aãoI~~~~:~~~~:n~/~
apresentando um quadro de estagnação econõtl.ica dos mais graves
Pais e c:om uma divida Gocial ll1armante.

Cqmfssao de S'stematIzaçao
Emenda

~
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DISPOSITIVO

f U TII'

EME~DAOO: ~

.wI ' II'O:••• I:

tt

~"1

:.=-

De conformidade com o Artigo 19 do Regimento Interno
(ResoluC;ão n9 1/87:CS) da Comissão de Sistemati2ação e o § 29 do
t:lgo 23 da Assembleia ~ac:ional Constit.uinte (Resolução n9 2)

A) O

:Inclua-se no Art:jgo~do 1oa4eprojeto os!::
ITE.~

V

JUSTIFICATIVA:

303

O pBragráfo 3" do Art.~ confronta-se em sua totall
•
3~~
-

da de com o
NDo

t}3"J

ioodi~nte

o des~rnbrament~~ ;a;t; ~~i~~~ao d~si:~~d~ed:ã~.i~~:n~~~~~
e de parte de a:rea do Estaco da Ba.''1ia, abrangendo os Municípios: ...

~;t;~~~~~~, c~;a~~

nho, Pedra~Azu

t=~ ~~=~bf~ ~~~~=:n~~=;~i~

da Lapa e Novo cr1l2e~ro, na
Poté Ladainha ;=otilo Otoni! Italpe e pavao, na micro-reoião Teófilo Oton~; são Fr~;
ciseo, Jal;luaria. Itaca!"amb~, Manga e Montalvan~a, na rnlcro-re91âo
Sanfranciscana de Januaria; Porteirinha. I'~to Verd~, Mo
).,2ul, ts
p:1nosa/"'lruac~!? dos~}'.ar::hados,..na onicrO"":t'ecian ~e!"rc!
aI de-Z,llnas. :
Taiobeira~, ...:..... .;v..... 0.10 Para~so, Agua!:' Verne}h
5a1J.na'" Rub~"t
Rio Pa.:ê:- ê!: ::!.:'Il:.S, Ouro Verde de rl..lnas,_ 9rlós .P,agas, N~nuoue;4s:;
r. dos Aimores, ~urctibc, Machccclis, 1i.guas Famosas, Fro~teira - _
CIos Voles e Be:rtopoHG. tia micro-região Alto RJ.Cr" Pardo· Rubim
Rio
c!o Prado, FeH!lburgo, Jequi~inhonha, Almenar-A, JaCinto; Santo'Antoni
:af~:oaitna, Bande , Jordania, Salto da D~V~:~i=;~~;:, :::~a. :~
va
Três Marias; Lassance, vir
I.ea
e JoaquiJ:l Fel!cio, na
m!
1!ÚcrO-regiao Pastoril de Pedra Azul; Malacacheta

=

=

;~a=:Wc::;~~~~ ~~am~~~::b;;J~r~~l~:áa~r:li:~i-

lo, na ndcro-reqiao I Mine:radora de Diamantina:

Medeiros Neto, 1tlcobaça~j~:~§~~m~ap~:~~a~~::;ju;b~~~~~in~:ea;~;
to Seguro, Santa Cruz de Cabralia, Itagimirim e ~ova Viçosa.
_
11. - Todos !?s MunicIpios aci~ integrantes do
t~l;lldo de Sao Francisco ficam na a:rea de atuação da 5UDErlE - Superin

=~~~~ ~~;~~~'t~~envolViJnentodo ilordeste, passando fik2er parte

aã

Art~

e seus paragiafos.

..lt6T

.entendemos

COJllO

as t:úlpresas de pesquisas. os centros

universItários e outros que tenham a mesma fll'lalJ.dade deverr I
competir em igualdade de condições com as empresas privadas
- com fins lucrativos.

r.r----------'tlTllt~UlIl'lCa;lc

__,

810

do

to •• da Adlth.
Oisposltivo Ellendado: Artigo ~

ir.,

ao arUgo M40

Acrescente-se

Iottteprojeto

o

segafll-

te tacho:
XI"
lirfos ou benef1'cfos de
funções.

de 7 a 14 anos, éJD 108 x:"m.tcIpios da.s regioesf:.o, U e Nr: de Minas Gerais, ficaram fora da esc:o
la, con~enadas ao analfweUsmo e, de acordo cor.t a SEE-MG, o ensitlõ
da regiao se enq\ladra na faixa de "Regular·, "Deficitãdo· e ·Alta _
~nte Deficitário·. Em 97,2\ dos MW1icipios o ensino é deficitário J
em ~.e~ altamente deficitário, COtl as %:laia baixas taxas de escolarizaçao -elO planeta..
..
Na zona :rural, quase a t:otaliilade das escolas sio de uma sala só. On
de..-s~misturam alpnos de séries diferentes, o qUe faz o rendit=lento :
cai~ a níveis baiXIssimos, Il:endo a média de 1:le.al.OS de 1 (uma) salll de
.~a por «,;seola, evidenciando-se o .funciona."'Ento das escolas em ~
roes" paiois, na casa àa professora Ou ceba.ix':t de árvore!;.
SAODE E EDUCAÇÃO - São essenciais para assegurar um mnilDO indlSpe"\savel de qualidade de vida da populaTão e sei! o que não há à~sen\'õ)l
vim~to. Esse abando!!o da populaTio da 20na rural é uma das causa!: _
do exodo das populsçoes do campo para asperiferias urbanas, fa2e:lQ:l
aumentar a marginalidade social e econõnuca. a crit:linal~aade, agra _
vando o quadro de penúria e pobreza das cidades e refletindo a iJ::
potência do governo para resgatar eSSa extensa região do sub-dese-.. :
volvicento.
'
1985, 213.000 c!lanças na ~tJixa etária

SA~7'A CRUZ, TRIA.VG~i~~ ~C~~i;;~6~sEs;~i~~ci~~.

P.inas, Una!, A:rinos, BU:r~1;s;a~~~~s~~n~~:~~~~~e~~~~~~~~;~5es ~:
~ ; Burit12eiro, Piraoora, Santa Fe de J-bnas e Sao Romao
c_
m1cro-ücião Alto f12:dio SãO-Francisco; Monte$' Claros, Engennei;o ~
varro, CI~rD (l~S Poçoes, Coraç~o de Jesus, H1rabela, são 3050 da rü=i
te, Ctl.pltao Eneas, Francisco Sa, Jura1'lento, Bocaiúva Francisco
o-:i
JllOnt, Lagoa dos p~tos, Ubai, Brasília de l'.J.nas, vari~lãnd~a e Janaú:
ba, na micro-re 1ao
Magol, Cristã11a, BotuTlUrir.

paragráfo 3Q.

IUII

aio seri petait1cla I 'tncallção de sacarreira a outra. OI ,.trl cargos OI

:~~~oe;~~: ~r~~~:~,e:p~::~e5~:~:~~a~e2~s6~~1ed~sir;~a~t~~

~lf-~Oj

guinte:

dos:

],r-

~

Suprimam-se do Il:Rt-eprojeto:

~2:~.~~~.MunicIpios nos quais vivem 70\ da população regional-rão
há hOSl)itais e, e dos hospitais existentes na região, apenas 31\ ...
são mantidos pelo poder públi~. MaIs de une. deu;:; .. '::'l..Y.~1cípío~ não conte. cor.. prOf3.SS10nau- medico~1 nem cO::l~Po~tos-ae Saude.
A caàa 3 hor~& JIKJ:z:reJ:l 4. crianças na fa3.xa etari~ O a 1 ano. t>~:r
desnutriçio ou por doenças evi tiveis. Em 19B1, conforme estatIsticas
do SES-'IG, more:rratn 5.760 c:rianças. Enquanto os padrões da OMS sio
de 3.l~0 kg par!: uma crlançi!, ao nascer, ne~ta região, devido â des
nutrlçao das maes, as cr1ança! nascem, em media, COtl menos. de 2.300kg, nivelando-se ao Laos, Etiopia e Bangladesh.

_

-,

~upressiva

- Dispositivo Emendado -

5AnDE - Enquanto a 01'15 recomenda 5 leitos hospitalares por" 1.000 ha
E'itãiites, as regiões NO, N e NE de Minas Gerais contam com, apenai

r.r---------...:.-

MANUEL VIANA

r . r - - - - - - - - - - ' - - f u T 8 /.... llr'u;1o,

Em 1946, o entio (;:)vernador de Minas Gerais,
Milton campos e seu colega da Bahia, Otávio Mangabeira, reconheCE 4zam válida l!l alternativa de des:r.lembramento de parte do território do Noroeste, Norte e Nordeste de Minat Gerais, anexando parte
do
Sul da Bahia e formando um Estado com salaa para o Atlântico.
HiltOn campos :reconhecia que o Estado de }lo!
nas Gerais, a norte do Munic:ípio de Corinto, apresentava caracterIi
'ticas que por raizes históricas, etnicas, culturais, geográficas, ê
conôm!c2s e pol"1'ticas ~is .te ;f.dentificava com a Bahia e o Nordes:
te do que com o rest.o do território mineiro ao sul do Rio Paraopeba.
Otávio Ma."l.gabeira dizia: "O 'l'erritório ca CZl
pitania de Porto Seguro nunca foi Bahia netl ....inas Gerais,
a
s~ã
extinção e consegtente desmembramento por atos s~seqDentes dO}lA!
quês de t'otnba1 e do Imperador D. Pedro I foi equ~voco poIItico e:
histõrico. Hoje, defendemos! sua unificação. Num Estado que
ir.~a
qre sua cultura, suas tradiçoes e sua gente e que seja wta pont.e de
'1.1g21çio entre os dois brasis, o do Sul. rico, próspero. c1esenvolrt...
do e o do Norte, pobre e subdesenvolVido.
A cr.1aç:ão do Estado de São Franci$co, abre:;....
gendo a região mineira acima do Paralelo 169 e o Sul àa Bahia, COllJ
saída para o mar e tendo Montes Claros corno capital é a illternauva
para o desenvolvimento de toda essa imensa área que apresenta
os
mais baixos nIveis de qualidade de vida do Pais. A criação do no'\."o
Estado irá unificar essa extensa região (antiga Capitania de Porto
Seguro) q.ue, por 'Um casuísmo político, no iJ}éio d~ Século XIX. te'\'e
suas frOnteiras v.:101adas ~ perdeu o acesso ao Atlantico, 2llas
t;:~e
pernanece una, indivisIve! na! suas tradições, na sua História e

Acreseente~se,

s:

xou de
SOb?
e~i:~~~a~a ~:ri~~:p:~i~i~~~;e:~iise :
das Sugestoes obJetivdndo a cr!açao de novos Estados "es critério'"
intuito dese;-"
Quanto a~ sugestoes aprovadas, Est~do de Santa Cruz (antiga Capit~..i
11. de I1heus), que foi incorporada a capitania de Todos os Santos ,hõ
p;~~~~a~a Bahia), apresenta superpOSição de área com a prese:l:

:f~~:e;:f:t::e~;od~ed;~~r~~ii~.t~~r~~A~~~~~os,d;

;-

DISPARIDADES ~A POL:I''l'ICA-ADMI-iISTRATIVA. I:C01~OMlCA. FI..~1lNcr:lRA.
RENDAS E NA REPRESE iTACAO POLII'ICA A ~dVEL ESTADUAL E FEDERAL

DE

Dos cargos de con!iança do Governo ãe ....l.nas, 93% são entregues
ao
centro, Sul e 'l'riangulo de Minas Gerais; das ~3 vagas: de deputado fe
deral, estas llles~as regiões detém 52 e das vagas para c1e:?utado estã
dual. apenas 6 sao preenc.'1idas por deputaàos das reg~ões N. NE e ~õ
de Minas Gerais. O poder econôt.Lico do Sul. sustenta a "pirataria" d:J
voto e o "paraquedismo" ele1toreiro, levanão 2/3 dos votos da
rE~l

:il~~~~r~~~~~l~:~~Os~~ ~~~~~~~;~~~~ã~:i~;~tico~~íí;

i:lv!
A gula. do fisc':: C!;~~~..:.:' :;',1!oca os fo10d.:'t.or':.S'... e~3.';lt:~.::.9::. ~~ ath..dades produtivas àa pequena e media empresa regional. a:rrancando tri
butos e multas de forma ávida e ferrenha, a <aualguer custo. reviven=
do as práticas de Dario I has antigas sat.rápias, etlpregando fiscais
e policiais arma aos para coagir os produtores como vem ocorrendo em
Mato Verde, Espinosa, Porteirin.'1a, p:rejudicanao o bom desempenho da
atividade econômica. O prorlutqr rural da região paga 17\ da produião
ao Estedo sob a forma de t:ri2uto e mai& 9\ quando o_produto vai para
outro Estado perfazendo, entao, 251 de carga tributaria sobre o se
t:or primário, 1nviabilizando a agriCUltura. Muitas vezes o tributo
arrecadado na regiiio é investido no centro e no Sul de Minas Gerais.
Pelo censo de 1980. o plano de divisão de rendas, constatam-se c:on
trastes chocantes. A renda ·per capita" da região do Estado de sãõ
Francisco (NO, ~'lE e N de MG), girava em torno de US$392,00, contra _
U5$1.540,00 do restante de,Minas Gerai.s, podendo-se conclu1r que ,
de ceda CZ$4,00 de renda gerada no Estado de !ünas Gerau, C2$3,OD vio para o Sul enquanto apenas CZ$l,OO vai para o :'lort~.

=

~USTlFlCATIYA

As vhculações que. sempre se propôn ao servfço público. desorganiza. lo estrutun. IdCl1n1stratha e torrul. carreiras.
cergos ou funções autônollllS presas a outras nrrefru coa que alda

têl! a ver.

COMISSXO DE SISTEMATlIAÇXO
r.r

'uIGt.tuniflca;le'

EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITlVO

E~EMDADD:

,

~I?J.

Artlgo-3W

~flJ-

Substltu.-u • artlgo-aB'T do _projeto por:
38~

Art. 3-81.- As estolls piib1fclS de Prfaefro
Grau serão Id'mfnfstradu coa a particfpaçã'o dos.
plb di seus alunos. aos tlnsOS qu • lef t1~fhfr.

.lUSTIFICATIY.

o Irtfgo~ tio AnteproJeto· obriga i fOl"llullção de ..
Plano bctonll de Educação. o qve não d.ue ser aaterll COtlstitucfoazt. O texto qve sugerhos. caber1a nesta parte do anteprojeto.
logo apôs a referênch às escolas públ1ca:.
A escola püblfc, deve ser cOlllunitãrfa. e este ê'
to da eaend8 agora Ipresentldl.

I')

espTrf.

AssembléiaNacionalConsUtüinte

~ CO"ISS~O

DE

;fi.'lENDA 1P02173·1 .

JUSTIfICAÇãO

EMENDA lP02167·7

[!! CONSTITUINTE A~CIO

OE BOR~;"----------I

S!STE"~~;';~~~""""""'"

E~~';'~

I ~7'iA1J
_

TUTD'~lln"'c:a;lo,

Os

prin~ipios

instituídos nos incisos sucreeeoctcnacce fo-

ram mutUados, com redação posta em uma ú~ica letra, a letra "m"
do inciso IV, do art. J}dO

EMENDA MODIFICATIVA - AOEQUAÇ!,j'I(
DISPOSITIVO E"ENDADD: ARTIGO$9

~j?rojeto de

Conshtuição da

~

DEPUTADO ENOC VTETRA

(:J

conrssxo DE

,

SIS;~:;,~;;;;~~vl~urllÍo

EMENDA MOD1FICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO

.

reeroe-se no artigo m do Jm::QoproJeto dI! Constituiçtlo,
ap6s o teuo -industriais· e antes das expressões "silo obrigadas·
as palRv1'8s "e agdcol8s·.

.~

IXI - •• ~ ••

ter acolhida no texto constitucIonal, em sentido contrário estabe-

\

•••••••• ~ •••••• ~ ••••••••••••••

~

.

ressalvada a compensação para igualar
as oportunidades de acesso aos valores da vida e para reparar '
injustiças produzidas por discriminações não evitadas, ninguém'
será privilegiado ou preJudicado em razão de nascimento, etnia,
raça, cor, idade, sexo, estado civil, natureza do trabalho, religião, convicções pol.í.ticas ou filosóficas, deficiência f.ísica
ou mental, ou qualquer outra condição soc1.al ou individual.
f) -

leceu-se no texto da Comissão de Sistematização a pluralidade sin-

.

dical, conforme. a lei, podendo ser estabelecida a pluralidade a
nível de categoria e dentro das empresas, como também não se respeitou a c::-pecificidade das categorias diferenciadas.

o texto

\rt.~ incisb rrr,
\

Art. 13 -

diferenciaoa!:> nas negociações coletivas, principios que merecem

Se E exigida da e.presa agdcola, parltar18R1ente as co
.erc111.1s e lndustr1als, I rcspons.!lbllidade pelo ensino ~~mdaaent;l
gratulto de seus eepregBdos e dos (!lhos destes, ntlo ~ edalssIvel
excluI..las da Dbrlgaçll:~ de assegurar e cepecr taçtio prof!...slonnl de
seus trabal'tadoteS.
'\
Parece~Rsf portanto, M~lca 8 lneluslo das eapreaas 8grlcolBs no- art. M COll:D fQI no 788.
Na eeetesee VIII, na d!scu$s§O do subsUtutlvo. o relator inf'e;rllou que 11. oml$$:l:o das palavras -e agr1c~l~s- foi um lapso
que eerfe consertado no texto definitiva e talvez por outro lapso
nlo foi. Mister se faz que a Co.cissno de Siste.cat1zaçDo corrija o
equfvcce,

I~, LETRA OOfOO

Dê-se nova redação ao
letra ·f·

sindical dentro de uma empresa e a representação das categorias

.:JUSTIfICATIVA

_

~1"'(l'IV""OC1~.~'

Comlss~o

de Sistematização, devendo ser restableddos os princípios originais.
Enquanto nos inc~sos mencionados da Comissão de Ordem S::J"
cia1 afirmou-se a unicidade sindical por categoria, a unicidade

7,~'1

e 229

da Comissão de Sistematização além de não corres-

JUSTIFICATIVA

ponder ao aprovado pela Comissão da Ordem Social, trará, evidente-

redação ora proposta exclui do texto original a
expressão - comportamento sexual ", Este tem significado grande
mente contraditório, tanto do ponto de vista sociológico, ccmo
moral e religioso.
A expressão referida, a continuar no texto da cens
tituição, ao invés de favorecer uma minoria de homossexuais,pe;
mitirá à degeneração da moral e dos bons ccs eamesA

mente o caos na organização social brasileira I com o pluralismo,
apesar da Possibil.ida'de de representação unitária, mas permitindo
sobretudo a organização sindical fracionada, em muitas empresas e
sem proteçâo das categorias diferenciadas.

'ÉMENDA lP02174-0

~

r.r----------tute'''''"''l:llCli

g,

do

Substitua-se o texto da letra "m" do inciso IV d
t
de Constituiçl!io, d Comissão
a'
, o e- .
de Sistematização,

~ojeto

pelo constante nos incisos

n

e

In,

do art.

6R,

(lJ ;

COMIssKo DE SISTEMATIZAÇJ\O

do Anteprojeto da

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EHENDAOO. ARTIGO

Supritr'.a-se o arti90~

A'O

• II ... ClUo:será constituída mais de uma organização 51nd1_

Dê-se nova redação ao art • .1J:'2"'""

cal em qualquer grau, representa Uva de uma categoria pro-

.f13

JUSTIFICATIVA

fissional ou econOmica, em cada base territorial i
UI - os empregados de uma lntegrar§o um mesmo s.n.crceto,

empresa, garantida a representação dos sindicatos das ca-

Art. Ja"'1' - Deputados e Senadores percebe
rio valores idênticos de subsidios, representat;ão e ajuda
.custo, fixados ao final da legislatura anterior.

a;

A matéria tratada no artigo acima referido d!;.

ve figurar no regimento interno de cada Câmara e não no
to constitucional.

constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da

113

EMENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E.."1ENDADO: ARTIGO j..a:-í

1.0("

tras referidas):

COMISSJl:O DE SIS;;~;~~;~~~;~'~~"'U1rl

1{J'

Y

Comlsslio da Ordem Social, do seguinte teor: (recreenance-se as le-

'DEPUTADO ENCC VIEIRA

te~

JUSTIFICATIVA

tegorias diferenciadas nas negociaç5es ceret tvas r-

A redação ora proposta objetiva excluir do te!.
to original matéria pertinente ã legislaç'io ordinãria.
Entendo que o parlamentar deve pagar Imposto '
de Renda como todo assalariado. Apenas, que essa obrigatoriedade seJa explicitada na legislação pertinente.

JUSTIfICAÇãO

Os çrincípios instituídos nos incisos supramencionado.> foram lIlutl1ados, com

red;~ão

posta em uma única letra,

B

letra

do Inciso IV, do art. "'1'8" do AM1!projeto de Constituição da

"m"

,

Comiss~o

de arst er-et raecac , devendo ser restablecidos DS princípios originaÜ'.
Enquanto nos incisos eencreneees da Comissão de Ordem S::Jeial afirmou-se a unicidade sindical por categorIa, a unicidade

Dê-se nova redação ao art.

sindical dentro de uma empresa e a representação das categorias

Art.~-

diferenciadas nas negocIaçaes coletivas, princ!pios que eeeecee
ter acolhida no t~xto constitucional, em sentido contrário estabeleceu-se no texto da Comissrio de Slstematizaç§o a pluralidade sin-

dic~l, conforme a leI, J)odendo ser estabelecida 8 pluralidade a
n!vel de categoria e dentro das empresas, como também nno se r~s
peitou a especi ficidade das categorias diferenciadas.

O texto da Comissão de Sistematlzaçao além de não cer-responder ao aprovado pela Comissão da Ordem Social, trará, evfderrtemente o caos na

o~ganizaçDo social brasileira, com o pluralismo,

apesar da possibilidade de representação unitária, mas

permit1nd~

sobretudo a organização sindical fracionada, em muitas empresas e

EMENDA lP02175·8

EMENDA MOCI:ICATIVA
-1'2.-DISPOSITIVO E:1ENDADO: ARTIGO ~ INCISO V

-12-

A

inciso V

v - a consU tuição da famtlia, pelo cesamento,- baseada na igualdade entre o homem e a IIllJlher.
JUSTIFICATIVA
o texto constitucional ora alterado, em sua red,!
ção original, é atentatório ã dign~dade e ã moralidade da sociedade brasileira, pois esta só reconhece a constituição da
famIlia através. do casamento. Esta é a tradição brasileira e
a norma escrita.
A • união estâvel • é a mesma coisa que o amanc!!,
bamentG, o concubinato, largamente condenaiJo pelo cristianisIDO, com base na lei sagrada (a Blblia).
' •
Eis que o casamento civil ou.o casamento religig,
so com efeitos civis, na forma da lei, deve continuar a ser a
única forma legal capaz para a constituição' da família.

r.r-------'''''''"''''.".., - - - - - - - - - - , m - - - - - - -

fr

Substitua-se o texto da letra "m", do inciso IV, 00 a t.

pelo ccns tente !los incisos 11 e 111, do art. ss , do Anteprojetr. da

COMIlSSJ\O DE SIST~;~·;~~iAÇ~~""~o"'u.r
EMENDA MODIFICATIVA~
•
DISPOSITIVO EHENDADO: aIInea "e" do inciso 11 do artigo

~

z.(,S

m:

Dê-se ã allnea "c• do inciso 11 do artigo 270, a seguinte redação:
C - patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inc!usi
ve sua~ íundações, das entidades sindicais de trabalhadores e
das instituições de educação e de assistência social sem fins
lucrativos, observados os requisitos estabelecidos em lei cc-e
plementar federalJ
JUSTIFICATIVA

:e entendimento pacIfico da Jurisprudência dos Tribunais
nacionais, que a lei complementar regulamentando disposições cor.!,
t.!tuciona.is deverá emanar do Congresso Nacional..
Propõem-se pela emenda o acréscimo do termo -federal" ,
para afastar-se as contínuas e reiteradas interpretações diverljea
tes de órgãos-municipais, que tem disposto em seus CõdJ.gos Tributários, uma serie de requisi;OS não existentes n'o·código Tributário Nacional, obrigando às instituições de educação e assisténcb
social a penosas e custosas ações judiciais para verem reconhecidos os seus direitos.
..
. - - A interpretação municipal, ampara-se na redação do vigente texto constitucional, de que as imunidaÇles do Imposto Terr!
torial e Predial Urbano, Imposto Sobre Serviços de t'lualquer Natureza e outras, por serem de competência Municipal. devem ser reg:
ãadea pela Lei MunJcipal e não Federal. Ad~t;;ldC' c...ta intcrprctil.!i'õ:;lf
adviria o inconveniente de diversidade no território nacional de
condições, requisJ,tos e normalização, em preJuí.zo do funcionamento eficiente das instituições que 0- anteproJ eto ~ pretende proteger.

1

EMENDA MODIFICATIVA
b'2.
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPUT DO ART • .,:sg-

6Z
Dê-se nova redação ao caput do art.

DEPUTADO ENDC VIEIRA

l:

tlll0/~YII"".~ .. D'

.

sem proteção das categorias di reeeeereces,

$ , do ~tojeto de ConstHul.;§o, da Comissão de Sistematiza.. ão ,

lôJ

%

Comlssno da Ordem Social, do seguinte teor: Ixecr cenando-se as letras referidas):
" 11 - oãoiserâ constituída mais de uma organização s índrcal em qualquer grau, representativa de uma categoria profissional ou econõmica, em cada bas; terri toria! i

Art. S9 - O Municí:pio reger-se-â
por
lei orgânica muni6ipal, respeitados os principios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição estadual, em especial os seguintes:

JUSTIFICATIVA

UI :. os empregados de uma integrarão um mesmo sãr.cfcat-c,
constituI do segundo o ramo de produção ou a et rvãdade dp.
empresa, garantida a representação dos sindicatos das
tegorias diferenciadas nas negociações coletivas,"

cL

A redação original deste artigo contém normas
que devem figurar em legislação ordinãna.
~ redação proposta nesta emenda visa excluir
do texto Constitue,ional aquelas normas.

r

Emenda mod1.ficativa:
Ao art .. ~ lII, alinea "f"
De-se ã parte in eial a seguinte redação:
'"f) ressalvada a compensação para igualar as opor
t"unidades de acesso aos valores da vida e para r;

230

Assembléia Nacional Consl:ftulnte

ti

parar desigualdades resultantes de situações
desejadas, ninguém será .... "

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP02181-2
f:lOCPUTAOO FERtto.l\'XI BEZEP,RA ro-e.lJ~:n'u

não

A sala de eeamentacãc atende o bebê até â idadede S (seis) a 8 (oito) rn~ses de vida, época em Que o leite materno de

JUSTIFIC1I.C1i,O

r,r----------"'·.,""''''K:'''OO
aão hà falar em "reparar inJustiças produzidas por
discrinJ.na.r;ó, 5 não evitadas". A redação sus~riãa nos par ecc trais
consentãnea ..

EMENDA

ve ser o único alirnento.j

-,

A facilidade em se instalar uma sala de 8Il1B::Ien-

SUPijESSIVA

Wc,
DisposItivo EmEndado: Artigo %

teção nos loca;ts de trabalho, favorecendo o acesso da mãe ao filho.

~~~

Sala das Ser sões, 02-07-67 ..

Maior garantia do aleitamento materno exclusivo

Suprima-se do anteprojeto o Artigo ~

e por conseguinte, da saúde da criança_, Quando comparada aos índices
observados nas creches.

JUSTIFICATIVA

33'L .

Baixos custos, com ótimos benetrtcios.

.

O ArUgo..J-IS'Já estabelece QU2 as ro-çees Illancionadas no Artigo a ser
suprir.l.icb serão da ccccetêocta de um Inst1tulç~o financeira governalllenta!. ceven,
essas flNlÇões serem exercidas pelas instituições mais aptas a fazê-lo ea ;un.

luTDf.n''''u'.u'

,

r

ção de sua especialização.

Emenda Substitutiva

Ao art. 12.~~'
Dê-se a seguinte redação:

,EMENDA lP02182·1

tJ

Os tJ;:'atados e conpromissDs internacionais terão
força de lei c ser-ente deixarão de vigorar, na forma prevista
em suas cláusulas ou por deterninação legal.

fl""Y~'~';~YJ

Deputado JOFRAN FREJAT

tUl"NI''''C&çlo-----------,

f

EMENDA MODIFICATIVA
3,
DISPOSITIVO EMENDADO: A r t X Inciso XIX

5?i';7!ã?l
r;r----------Trlml'~ul'tlf~~lO'

.1USTIFIC1\CAo

• EMENDA MODIfICATIVA/ADITIVA

__,__,-----,

;< fI!

~
recação s

Dê-se ao inciso

de COflstituição a seçuint;e

Tratado, d.v., nã.o "revoga"lei nem é ~e\."ogado"
por lei nem por "Et:lenda Constitucional".

Art.

SN - Compete

54
do artigo.lH' do

{

tnclua-se no Art. 14

~::ojeto

- organizar e manter a Policia federal. bem
como as polícias civil e rnl1itar e o corpo de bom_
beiros rmLdt ar- dos Terrltóriosj

~\If ao

EMENDA lP02178·2'
SENl\OOR CIIl\GA~I~U~;'

EC

~lSS1\O

41-

Ao art. ~ 1nc...150 I, alínea "d"
Onde se lê:
planos para a erradicação da pobreza

abs,2

. Leia-se:

•• '; •• planos para a erradicação da pobreza ......

Davel'1os,na r;.ed:ida do possivel,erradicar a pobre-

za em geral e não apenas a pobreza al::-soluta.

EMENDA lP02179·1
S""ADOR CHM," RODm GUES

DI:

SIST~lt~;~~~'~~e~&v.tn'&._.'_.

_ _ _ _ _ .,,"_.

JUSTIF'ICATIVA

Trata-se de emenda essencIalmente técnica, visando
cO'llpatibilizar corretamente o Que disp.õem o inciso ~I do artJ.go aa
da ccefesao de Organização d~ Estado com os artlgos~caput e ~
cecut do Aftt-eCrojeto em exame.
Uma vez Que as' Polícias CivU e MUltar e o Corpo
de Bombeiros Militar do DISTRITO FEDERAL" es têc sob a autoridade do se
acvemáccr , efetivamente constituiria uma ingerência indesejável a
competência da uní ão de organizar aqueles 6rgãos da estrutura adm1ni,!
t rat Iva do DF'"
o nobre Relator optou por suprimir do texto aaenus

Participação efetiva do Dai, neste período er!
tico, em relação à prevenção do desmame.
Irnportlincia da presençn do nar , máxinc nes tc Pf:
riodo, para ent.abf Ll dadc emccf cnaj r c mUiar.
Cumprimento das obrigações legais relativas ao
nascimento do filho.

ç4

a POLICIA CIVIL, compatibilizando o inciso tH1 do art ~ com o
ceput; do artigo~do Anteprojeto. Mas não o fez em relacão à
POLICIA MILITAR E O CORPO DE BOMBEIROS (véde art...259"" ceput) ,
COMPATIBILIZOU PARCIALMENTE I pois.
2SY

EMENDA lP02185·5

f!J

No mérito. é Questão de sobrevivência das lnstltul_
çf'Jes em comento serem mantidas cela União, porque o Distrito re.,
deral não disptle de fontes de recursos bastantes para prover os
gastos com o seu sistema de segurança pública, cuja eflcI~ncia
máxima é exigida por sediar a Capital da República e todas as representações diplomáticas estrangeiras, Que devem ser protegidas
pelo Estado brasileiro. por isso, SEMPRE FORAM I aqueles órga~s
de segurnaça pública, MANTIDOS PELA UNIRO. Ônus desta por ser o
Distrito Federal sua Cacital.

.Sala das Sessões, 02-07-B7.

.comss1io

até o quinto dia após â alta hospitalar ou parto domiciliar.

JUSTIfICAÇAO

1<111

JUSTIFICAt;ÂQ

(!J

licença paternidade xemunerada , durante o per iodo natal e pós-natol l

z.ç

luta ••• o"

(D

.

de bombeiros militar do Distrito federal,

_

-ST"IC.;.~

Emenda Supressiva:

", '"

XIX - Licença remunerada à gestante, antes e de-

pois do parto por período não inferior à 120 (cento e vinte) dias, e

Compete à União:

xV···························

ffi"j~;~ õi)

'U1D ..

~_

.;t-J:'T - manter as pol1cias civU e mUitar e o corpo

cr'~;;~~~

s~s;~~~~~~~~~~m~lu.c

DE

____ ,

II - .

EM CONSEQUEtICIA. acrescente-se o seguinte inciso
nesmc artigo, procedendo-se a renumeração dos seguintes·

Art.

..J

u ..."

_

I:nanda Subsl.l ...u tiva

..,,,

-r-t

CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

&~~~;~

[?Ii;;7!J

r,r

nn~'''''n''<C&çJiO

EMEUOA MODITlFICATIVA
3~
DISPOSITIVO EMENDADO - Art .. ~, inciso III

:,t;1{
Art • .38

Por outro lado, os órgãos de segurança pública dos
Territórios são organizados e mantidos cela uruâo , porque nãc dis
põem de autonomia administrativa e dependem totalmente de recur:
• sos federais.

1- • • •
II - . . .
111 _ Proteção à maternidade e ã paternidade, n,!

turais e adotivas, notadamente à gestante, assegurada licença antes
e após o par tc , e redução da jornada de trabalho de mães e pais, co!!.

Vê-se. portanto, que a emenda nada acrescenta ao Que
foi-aprovado-pelas-Eomissl:les Temáticas. adequando os textos já
exratentes às demais drsoostçees do Anteprojeto.

&

Ao art.
I, alínea "e"
Dê-se a seguinte redação

o seguinte

I - .

x·,V·······························

5.,120 das Sessões, 02-07-67 ..

~ojeto

Art. 14

à Unil:!o:

~

,

do

IncIso:

forme a lei dispuser.

"O lucro excessivo será punido na forma da lei 10.

.)USTIFICATIVA
Maior garantia da saúde mental e física da ciu"'"l

",USTIFICAC!iO

ça,

EMENDA lP02183·9

A redação proposta é mais sintética e nos parece

t: cQNSriTIIINTE

Necessidade de intensificar a afetividade

JQERif.J mE lA·;T~.

Sala das Sessões, D2-07-87.

---'-

trlJ"/I\II"'IC.~10'

--,

EMENDA HODIFICATIVA

.13

;<:<ú 11

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~inciso p::t)R

EMENDA lP02180-4

(D SEN~DDR

=-__

~

13

cr;;;~;u=.-=

CHAGAS ROORIGUES

rç7:7/;'=

---nl1c1Jv'.,'o:••i ••

_

Inclua-se no Art •...ll('do anteprojeto o seguinte
Inciso:

Art. 14

EMENDA lP02186-3 1
1- •

Ernanda Sllbsti luti.va
4Z-Ao art. ~ 111, alínea "e":
Dê-se ã alínea

JI - ..

a seguinte redação:

·e) o homem e a mulher são iguais perante ia

(ti CONSTITUINTE
~

... c.uIO/ .....I'lo15.......,.....

comissAO DE SISTEHATIZAçnO

EMENDA MODIFICATIVA
qo~
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.. l(1"(f

par!

te redação:
idade, provendo salas de amamentação no local de trabalho, no perãodc

de aleitamento materno exclusivo, creches e crê-eseeras , nas empresas
prtvadas e órgãos públ1cos ..

-

parágrafo ünícc

O Art. 4!tI do anteprojeto passa a ter a segui!!

filhos e dependentes dos empregados, pelo menos até 6(seis) anos t:e
A "exceção" prevista, referente ã gestação, par-

Sala das seesêes , 02-07_87.

fu~;~~'~

l'E?!;'WJ

qoq

JUSTIFICACAo

redação proposta,

--,

UI - .

XXVJI: Garantia de assistência, pelo empregador, aos

A

,=.

JOfRAN FREJAT

lei

e têm os mesmos direitos, deveres e obrlgações.

to e aleitamento deve ser excãutôa ,
cc-nos mais adequada e técnica.

do

trinômio PAI-M"E e FILHO.
Minorar as ccnsequêncãas psico-sociais advindas
da separação precoce e súbita entre eães , pais e filhos e atenuar os
efeitos advindos da massificação do atendimento institucional
ou
domiciliar das crianças.
Olim1zaçlio da ref eçac custo-beneficio, ã llIêdl0
e longo prazos, relativa à manutenção de criançaj'i em creches em ce-,
ríodo integral.
Conotação pejorativa do termo "descanso".

mais técnica.

Art. _'\o~

Parágrafo único - E vedada a propaganda comercial de aUmentos sucedâneos do leite materno.1 de medicamentos, fo!',
mas de tratamento de saúde, t.abacc , bebidas alcoólicas e agrot.óxicos

jJJ

I

JUSTIFICATIVA

JUSlIFlCAUW\

J;}Z.

,
j

:t

Par4grafo ílnico: Os t"Itulos de dom!nJo se~
rUo gravados com ônus de inaliebilidade pe
lo prazo que a lei determinar.
-

(=1-';.;;;':=1

JUSTIFICATIVA:
Atribuindo-se aos benefic,iários da re rcrr-a
agrária a responsabilidade de tornar 'as glebas adquiridas ee
áreas produ ti vas e !=ulllpridoras da função social da terra. ev1tar-se-d a distribuição de terras a pessoas que não tenhõ::l
vocação ou tradição agrícola.
Este é um aspecto que. no passado, foI observado corretamente, ehegando a provocar descrédito na seriedade e aplicação do Programa de Reforma Agrária, lnstitu!_
do pelo Governo da NOva República.

I

CAP1TUL~.JP - Do

ARTlGO ~

~DA lP02187·1

Sistema Finonceiro rlacicnol

- Inciso lV

-ríEPüT ADO JORGE UEQUED

Atl1la

rrr------- ,L~d.!D1COU"'"G/lntO"'lllG

l!J COMISSAO OE SISTE"ATlZACAO

3~

ao meãee IV do Art. 33W o s08uintc expressõo:

r

"e denlZlis instituiE;ces f,inancoiros oficiois·

302

r . r - - - - - - - - - - ,..

TG/"""fl'l'lI:.~ID-_-----

rlova Tedaç.5o - Art. 33õ

_

I •••

DISPOSICOES TRANSITORIAS

•

ART • ~ A concessão de títulos de domInio definI_
t1vos aos beneficiários da reforma agrária.
dependerá da condição resolutiva de fazer
com que a gleba adquirida se torne produtiva e cumpra a função social da terra.

2'"

O :itom ·c· do ãneãse 1 tio ArL. :!m tO'll COrtO oIJjcUvo dl.~~in.,r u='
A promoção ao aleitamento mat8rno dever te= lu
parcéla dos recursos oriciniÍrios cc ilrlocadllçiio da UniôO) ês Rcr::lõos nor-te c r:c,.::
gar de destaque na política de nutrição e ai reenteçno de cada país;
desle. atravês da seus ücnccs Rocionais. cabendo. er;t5o • .ti inclusiio do
tCTll'~
za assegurar a saúdE: da criança e dimInuir as eesee De moroioaoe
"fin<lnceira~" de rcrec a ul.iforn,i2Jr a red1Jç5o destE: crUec CClll o te, lo
reste.:.
mortalidade infantis.
te. C1spec:l.fictlnlOnLe quanto aos ai t,lr:oo do Cop!Lul0 lU que trata do !:ist~ rl
O aleitamento materno é ,prática natural e fund
nenc:'e1TD oficial.
llIental da vida humana. Nada e ninguém deve modificá-la. E alimento
e BllIor perfeitos. vinculo e segurança nus primeiros meses de vida.
EMENDA
lP0219FO .....
_
O aleitamento materno tem slgnl ficância sO::1a1
e econômIca única à nIvel da sociedade e um valor eetce-ecerer is:par ~ CONS111lfIUTC JAIWAS rASSARIIJII<1
~
li. nIvel do individuo.
Existe um CódIgo IntcrnnciOI"lOJl da Organfzü;10
(l<~7:''2)
.Mundial de Saúde e UN!CEF. estabelecendo oadrües internacionais dni
re-rU.IGUUII"'UÇU
ees , ao que devem seguir todas campanhas de le1te artificial infantl11. ~l
B1~j[/A 1100IFICATIVA
A violação publicitária à prática do aleitamento
materno é comprovadamente nociva â quaisquer interesses da promoção
DISPOSItlVOS EMCNDAOOS:
e preservação do bem estar social.
T1TuLD VlII - Da Drdam Ecenõmica e Financeirll
T

Ademais,
adquiridas por parte
cursos alocados. ou
em razão das safras

tentar-se-á evitar o abandono das glebas
dos benef1ciário~1 U:o logo acabem os Temesmo diante das primeiras dificuldades
e invernos escassos.

11 •••
111 •••
IV • Requisitos para desicno'i5o da nlOlll!:rrOG d<l Oirn

~ OS BENEFtCIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA JA CON_

CEDIDOS PELO. PREVIDENCIA SOCIAL 1\ DATA DE PROfI,ULGAÇAO
CONSTITUIÇAO TERAO SEUS VALORES REVISTOS, A FIM DE QUE

t.orio do ncuee ContraI do 8rDsll. e dorn.:Jis irtstHuiçi5es finol'lceiras of.1clc:1s

DESTA

bem COrtoO seus

irt,padilllantCt~

-

apó:; o exercício do t.úrto.

EMEI'!DA lP02195·2

l:J

DEPUTMID EXPEDITO j.\!I,CHADO

(!J

ro-lIS5.I\O DE SISTEt~TI;~;;;ICO'''.. IDl."m'lI1c

SE.:JA

1U1G0U111.... çi~

RESTABELECIDO O PODER AQUISITIVO QUE OSTENTAVAM

~

E:POCA DES:.rA

NA4 ..~~r~

JUSTIrICATIVA

~o-;

CONCESSAO. CALCULADO EM SALARIO M1NIMO.

_

Selll altelor' o conteúdo dQ texto. a encnda e)'plicitD OlO
dORlais
componontes do quo trato o Cop!lulo. pO!!J n50 cpenca o Banco Crll"ltrlll do Brasi I
nas todas es dClIloi!J insU tuiçõcs fiuoncoiras oficiois precitmm ser

DA lP02188·0

de atlmillistradorcll t1osqualific..ltluto Il.lr<.l

lJ

M1Ni5T~fufJ...P.taI~scentar-o...parág~afo-l,Qt1!o
te redaç1!o:

protrcirJo::

de
Recurso, que foi transforma::!o para Superior Tribunal de
..Justiça, a este ficarão ,integ:'<Idos para ereí tc de percepç10 de proventos. assegurando-se-lhes os eesnes dIreitos. vantagens e prerrogativas dos Ministros emoxer
dcio. )7
" -

DISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO~. INlitSO VI

r;r

~ do ~rojetol passa

SegUint:r~:dg~:: ••••••••••••••••••••

q

EMENDA MODIFICATIVA DO ART. ~

.. { •••••••••

."~"

-,

PA.SSARJIJHO

)

b

'-

--,

-

00 -A!!!!EPROJETO DA CONSTlTUIÇtO

'tl'ilENDA lP02196-1

31?

lU DSPUTJ\OO

EMENDA: Dá nova redação do artigo 3iiR!:.

348

Nada mais justo do que aplicar-se o princ! _
pio salutar da inso~omla salarial entre servidores do mesmo
poder, antes mesmo'Paplicii_lo para servacor es de poderes diversos como já está previsto no inciso.

EMENDA lP02189·8

TU'G/<lVS1'r.....

3ÁIl

VI - ~ vedada qualquer di ferença de remunera
ç;o entre cargos e empregos iguais ou assemelhad~ ser:
vldores do mesmo poder ou entre os servidores dos
poderes
legislativo. executivo e judiciari0 1 ressalvadas as vente _
gens de caráter individual e as relativas à natureza e
ao
local de trabalho.
JUSTIFICACAO

l: CONSTJTUINTE JARBAS

é-,;;;o-i:

ART. ;506- A desapropriação por interesse social
de im6vel rüral, 'para fins de reforma agrária somente sfi! ef!,
t1vará quando:
a)- o im6vel expropriado. situado em zona prioritária. esteja classificado como Iatifun dia improdutivo;
b) disponha o 6rgão executor de recursos financeiros para integral pagamento da indenização
devida.
PARAGRAFO ONICO: ... O pagamento da indenização ,
de que trata este artigo. será feito em titules
da dIvida pública, com relação a terra nua e eri
Uloeda corrente no que se referir às bcnref tor ías ,

EY:'ED1TO wtCHI\DO

(!J ronssAO DE SISTfYATIZ;~~· ../C.u'uh/n':o..,•.dG
11",O/"'I,.,... ~io

Na SeÇãoVH que trata dos lRlBlR':AIS E,.g~lZES ELEITOOAIS, o parágrafo Cnicodo Art. ~e parágrafo único do Art. ~PElssam a ter as seguin_
tes redaçOes:
lo'ZQ
Art.1i?L

...........

EMENDI\ HODlflC1\TlVn'
J."1J. §!g
Dispositivo emendado: Art. ?!f!Fl F61l

I

Hodif-\.~e-se a redação para.

~

•••• §o:;e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
II ~ _
Em relaç~.o ao imposto de que trata c i tem
lU, resolução do Senado redral cstabcle
terá:

A lP02193:6
'

-=-

_

'~••

zz:i

Parágrafo õotcc - O Tribunal Re;1onal Eleitoral elege:-á Presi_
dente umdos dois desembargadores do Tribunal de justiça. cabe",
do ao outro e vree..Presidcn::la e <i Corregedoria Reg!o.,s.1 Ele,i~
ral ao Ju~z federal COIq:Ionente cb Trlbunal.
-

,"7"==,
BT

rIT-:--

~
2

~j

.~~~';·~hPROJETO

DA CONSTITUIÇAO

JUSTIrlCATIVA
1 ~ ~ eliminada a expressão 11 • • • por dois
terços
de seus membros •••• "
2 ~ Estabelecer quorum quali ficado para
de::is:iio
do Senado F'edral é inadequado em Ante-projct~eq~eJ em todos os d!~
posiUvos de mesma natureza I inclusive o § b~ do mesmo arligc: 27j1.
discipHna deliberações do SenadO. em matéria tributária, com mal2,
da simples.
~
, ... Além de inadequado aos critérios adotados, na
reddção de dispositivos de mesma natureza. o "quorum qUiJlHica~otr •
do Senado Federal versando sobre os intere!>ses dos E!>Lodos rederatl.
vos desnaturo a rederaç50.

!'IDA lP02190·1
C(I/<!STlTUINTC

conrssl,e DC

JAR~AS

ri\SSA~I,~I,\'

"'S'C",,;~';~~~~""''''''''

r.r

........- - - - . - ,

~A lP02191·9 ~

-~

EXPEDITO tJ,!lCHAOCl

tJ-';;;~~

tJ7;~~77J

Ementa: O art7;ff-passa a ter a seguinte "redação:
Art.~ Ao direito de propriedade sobre imóvel rural garantido
nos termos desta Consti tuição. corresponde uma funçJ!:o
Social, devendo a exploração da terra ser eficiente e
correta I na forma do disposto em lei.
Parágrafo único- O imóvel rural cumpre sua função
soelal quando, simul taneamente:
1- f racionalmente aprcveltadoj
U ... Conserva os recursos naturais renováveis e preserva
o meio ambientei
UI-observa as disposições legais que regulam as rela;~~·çties de-trabalho;
IV- favorece o bem estar do p=,op=,ietáric, t.st.:S:,i~ o d ..s
trabalhadores que dela dependam.

.""u
'------------,

-

~==========~:;:;:=:;:=======---'====~W
I=MENDA HODlrICAT!VA AO ART

.

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

VF"Lon:J

Constituinte Gilson Machado

' = - - - - - - - 'Lt.iIlD/cOUI$,iGl$UI.GN,,"lD
(!l ComJ.ssl!lo de sistematização

- •

.

Art •.J1A'-

Sendo 8 desapropriação por Intej-ease social uma
exceção li. regra geral da justa e prévia indenização em dinheiro, é indispensável sejam seus contornos básicos definidos no
corpo da Constituição

·1

..
,

~

Pad'grafo Úflico- O Tribunal SUperior Eleitoral eleQerÉ. seu Pre
sidente e VIce-Presidente dentre os Ministros do SuprErlO Tribu:
na! federal e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros cfa Superior Tribunal da Justiça.

JUSTIFICAT1YA:

Art.

..

§ 4'2 - Os Ministros epcsentadcs do Trib:..rnal Federal

COM!SSAO DE SISTEMATlZACAO

a ter a

q.1.(f .

(1

Art • .150'-

funç"o.

CONSTITUINTE PAULO f.lACARINI

O inciso VI do art.

o-.:1OOIC-!AAlo-e-oo
Art.l.f.M;Zcom a segui,!!

""

'LU•• 'olCo..'n,;:o/lu

fl"~:;;' .~

~--....., (ilõ2;~~Jii7J:

•• o"'n4.

~C~CO:='=IS="'=O=OE~S=IS=TE=MA=T='Z:A=Ç?=O==:::-:=========~
lo,
IC"'OI~U11

..1t ...

:201
Inclua-se na letra "bll do arUgo...2e5": "os Conselhe,iros dos
Tribunais de Contas dOf Estad'os, do Distrito Federal e dos ~!Unicipios".

-1'JZ

SuprIma-se do item I. do artigo ~a expresstlo: dos cons.!:,
lheiros dos 'Tri~is de Contas local. li
JUSTIFICATIVA

As presentes emendasobjetivam adequar o foro e julgamento
que ficaram sujei tos os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, do O1strito federal e dos Municípios. de ll'.olde a manter coerente o
princípio de eQuiparaç~o em relaçã~ aos Deserrbargadores dos Tribunais de

B

Jushça.

;1 us ti fi cativa
Procura a emenda tornar lllais técnica a redação proposta.
tornando explícita a garantia do direito de prop.ri.edade e sua li
mltação. face ao ~ão cumprimento da função social da terra.

lll'~UUSII,II:.;iG

A. lP02194·4
(fJl::flOJ\lIDOIrICII.TlVA

DISPOSITIVOS

EMC{~DII.DOS:

l!lULO VIl

~

ÇAP!TULO I

- Do SiStEIIl3 Tribut.Srio Nacionúl
- Da repartição das receitas tribut';rla~

SEçAO VI:;iZ

MilGO

~

f=Pr~"'~

Constituinte Gilson Machado

tJG,'787J

Da lributação e do Orçamento
.UTG1.~''' .. t . ç l 0 , - -

-

_ _- _ . . . . ,

EMENOA MODIFICATIVA AO ART i3::t
.;;w'do ~\/,t)fPROJETO DA CONSTITUI,"O
33ZEMENTA: O Art.

~pD.ssa

a ter

"8

seguinte redação:

Xi"~'M"··dà

Suprirna~se no inciso iit do Artlgo~ do Relatório da Corniss~Cl da
Soberania e dos Direitos e Garantia do Home."Il e da tl,ulher as alíneas d, e. f,

9. h, 1. Ji
2. Inclua-se no mesmo incisn a

seg~inte

alínea

.f!:

"d _ A leI assegurará aos autores de inventos industr.1ais privil!
gio te:rçorário para sua utilização. ben como a propriedade das narcas de Indjstrl5l e comércio e a exclusividade do nOlO\e comerc!a.!".

...,

federais e estaduais. sugere-se, apenas, que a Inccnst.Ltucacnaf Icade
.das leis e atos municipais seja julgada em única e última Inst êncaa
pelo Tribunal de Justiça do Estado, par a aliviar o Supremo lnbunal
Federal de mais um :recurso.

JUSTIF"ICll,TlVA

I

-

í\ eflcácla e estabilldade'tJe norma constituclc."al nea
~

se matéria pressupõe generalidade que conceda espeçc às novas cfrccnstêrcfae
~ getallía~nto Hmrta sua retevêrcfa e pertiné!,.
ere a cn curto horizonte de tt:roj:iO, o que lhe retira prest!gio e enseje a 0::0'::'
renc1a de lirnita;lIes danosas ao interesse nacional. uesearte, mais próprIo e
lldeQ'Jada o texto que se propõe, ~e repete a norma geral da ·atual Constituiçtlo, sob a qual eãebcrou-se LIn sistema moderno de pto;:lriedade industrial, Cl'~
pode ser mais eficazmente rercrmüeoc em face das CUdanças justa."lf.:nte
por
eer de natureza infra-constitucional.
da poHUca e da tecnologia.

.....,._ _ l U , D / . u . , l r l C . ; . e ' - - - - - - -

Emendá Modlficativa ~

EMENDA lP02199·5 .
ConstituInte BOCAYUVA Cu~~~··-----------'t

crPÔT·n~

l!J Comiss1io de

~;;;}J{H

Sistefil~t~i;O~~ã~te/.ulC""'"lo

r.r----------'U10/.nITl'~c;1lI •.

2'1-2

EMENDA ADITI"

Inclua-se-no

2"12

Art!go~,

-11

EMENDA lP02205·3

l!J

DepUTADO

f?

CD"ISSM DE

=

ST~LIO DJAs.

SISTE~;;;·~;~;~,,·~,~· .. I.

tJõifir~~

I

-,

3;rg

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~, § IV

f1
~,

Inciso lI,

,

Art"~_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"<1 cidadãos que trabE.lh2~ no
simultaneamente, na iniciativa privada t o casoservidor público que exerce, no período noturno,
tabele cImento parUcular. Contr1bui para os dois
dêncãa ,

c) sobre lã éxténsi!õ -de in~t1vos ~ expcr-taçãc ""ao
setor de servlços de engenharia, inclusive .1:senção de impostos no
país e não incidência de contrlbuiçl5es j<1 peDes nos países onde se
executa os serviços.
.

~~ojeto

serviço p~b1ic::; c,
r por eycmplo, do
o magistt'r!o ee c.sInstitutos de P:evl
-

D

A exportação de equipamentos se faz de forma efici
ente· sempre que as empresas nacionais de serviços de engenharia conaegu!JIl ve.nder seus projetos no exterior~
-

3'1>-

3=18

recer o Ensiro

~r!or

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Co:\1lete preferencialmente ~ 1.h1~ organizar e ofe-

§ 1"

Téc.·:.~·,

, o Ensino

dio.

Jnc1Jstrial e Agrotécnico de nível

o

1

Ensino Técnico lnó.Jstria1 e Agrotécnico podem vir a ser de responsabilidac:!e da

I E"~'~;ã""j·

Estado ou Ibüc!pIo , o que viria a ferir profundamente expectativas de

os servfdcree dessas InstituiçBes ,

) WP::ZA?J

qJe

t~

oferecem ensino da maior quaBéade
cc:m.nidad~s 'onde

dentro rfu padrões reconl'ec!dos por todas as

e

ln~erjt':!!

estão

surpreendendo o opinUio púbUca , qJe 'élcDM;:loma a longa trodiçHo de form<:;r;:,

ilMENDA lP02200-21

fi

CO"ISSM DE

.=:3

SIST~~~;-;;:~;~·_···,,·

~;'idll

1il"----------TU1D/""'111'1C.;1lI'

DISPOSITIVO

EH~NDADO:

O lnc

a segu4.nte redação:

.

.

~

13

EMENDA MODIFICATIVA

-Is

I,h do ArUgo JJ("'do

de

Red!ja-se asSim, a letra "a", do roerse XVI
art. ~do Anteprojeto:

do

e com largo

~rojeto

passa a ter

F I C A C A

o

Exemplo claro de empresas COI! al:.!vidade econêmica

v1.llculada a eventos, são: os proJetos, construção

~I"vll

e montagc-

industrial. Com obras localizadas em todo território nacional e pró
xi_os ou distantes de grandes centros urbanos (Iteipu) representaI:. para centenas de milhares de trabalhadores a introduç':Io no rnercadc
de trabalho e na economja de mercado. O instituto da establlidacfe é
1ncompatIvel com esse tipo de ativldade~ ~ necessárIo, pois, que a
ConstituIção teconheça Q caráter especial do trClbalho no projeto, na
constl'uç'lio civil e industrial. Por oul:r:. lado. int.eu.ss8 ils elllf.lre~as
sérias Que todos os demals direitos seja/!' :f?.c:mhecldos e implcmlr~=
dos com fiscalização rigorosa, para qUE: essas empresas nao sOfnll';~'
8 Concotrtncitl desleal de ~mprcsárjos lnescrupolosos que ndo rc' Cl~=
RI ::~1!!Q:!....Q!.! Vhl'<;êI.J!L1!r_LlliU!!!1!....f.LQ1L.J.n.!:!.n.rll11d..a._ _·
-

por porte

EMENDA lP02206-1
J

d~ todo~ ãc.etes que. vfven

~:'

tn.bnjho

a râJt"nr,tn ece-

'J.U.....

.) a real1zação de obras e serviços de valor superior a cinco por cento do Orçamento Federal.

!J

/~~M"

-,

COKISSI'iO OE SISTEHfl.T1..AcT,o

43..n"M"••'i:J,--------~

r

~ê-se

JUSTIFICACll.O

•

•• e/lulc~.,U.O'

ee Inciso XVIJI, do artigo

.JJt1':

SlstetnatIZ<lção, a sf:guan:.e .eda!Fão.

do AMeJroJE.to de Constituição da

Comissão de

"XVIII" férias anuais rl:muner<ldas.11

Determina B presente proposição seja incluída e!!,
tre as at.ribuições privativas do congresso Nacional a aprovação pré..

JUSTlrICAç~O

via da realização de obras e serviços públicos cujo valor uj t.repasse

Cabe ã ~onstituiçiio fh:ar_prindp!os gera,s e garantir direitos que poderão
a1tcrüçoes na sua aplicaçao atraves dos ternp~s.

sofrer

a cmcc por cento do Orçamento Federal. ema a recaçêc prcncst.e , de f,!
ne-se B obra de grande porte prevista no Anteprojeto.
'Assim, não é reccraendâve l que a expllclta'ião de detalhes e tondições para o exerci
'tio cfrulção·d: taiS direitos fiquem 1 ~ml tad~s no texto d~ Carta '....agna.
$obretur:~
Inspirou-n~s na formulação desta emenda, a o~st!
no tocante a ferias remuneradas cUJa ducussao em c:onvençoes cu acordos coJetfvos jii
nsçdo ti:. :UnJ.sLCrio dos T:bnSpOl'tes em r.c:.nlizar, a qualqucr prec~ c
Vtlll trazen~o. sugestivas e o!~~tunas inovações.
urgent.emente, a despeito da grave crise econúm!ca que assoberbo::, no_
:Aliri" disso, ; .....remuno::ração em dObro das férias si!. ,'íTcoll a InstituIção de UI"I
décTIllO
toriamente, o Pais, a famigorada fc-rrovfa Norte_Sul, tle cuslo cie.va_
díssimo, estimado qUE: foi em dois c meio bllhües de. dól~ns, e.q1,!Jva- ~:~~~}: ~~~~;~~oq~ee~~~~i:r;i~b~I;~~~: :sl~~:~~;o~n~~9:e;~~ç~:."ais 8~ {oito por
lentes a .mais de oitenta bilhões de cru;.ados, ou seja, mais de treze
• por cento do Orçamento de Despesa para o exercício financeIro de 1981,
fixado pela Lei NQ 7544, de J de dezembro de 1986, em 591 bilhões de
EMENDA lP02207·0
cruzados.
DEPUTADO Sr~LID DIAS
Ora, comprometimento tão signifIcativo de recur_
sos orçamentários, notadamente uma fase" d~ extremas di ficuldades fi_
COMISS~O DE SISTE~~-;;~~~~~/IUlICllll'"Jo
nanceiras, s6 deveria ser admitido após prévIa manifestação do Con..
gresso Nacional o que, por certo, contribuiria para maior seguranç;;
do investimento e escolha do momento oportuno para sua ef"etivação, c-S!,
EMENDA ADITIVA
mo convém ao interesse públJ.co.
DISPOSITIVO EMENDADO: ENTRE O ART. J..ir!" e 4-83:

I

I

(l

tJ

1.f19 '-116

.
r:EMEI'IDA·lP02201·1
.
THEODOR~ ~~·O~E-S-----------,
Constituinte

EP;;~;~-
UTULD X

to/ ;71;:7
Emenda AdI ti v~

DAS DISP05IÇOE5 lRAN5ITdRIAS

.

Incluir nas Disposições Transltórlas entre o Art.

E1

Dispositivo Emendado: Art • .:rs'- inciso lI.

=--

TU1l/""n'o;.;h,

1I1i/

~

Art. 4aT" -

Emenda modificativa.

Redija-se assim, B letra X, do inclso
..t9"'do Anteprojeto:

.3USTIFIcnçll:o

Ât.5J. ...

Os Trfbunais de Justiça do Es.tado vinham julgando representações e inconstitucionalidades de normas municipais, argüidas tanto pelo Procurador Geral da Just1ça, nos casos de represen
taÇUo intel'vent1va ( COl'lst. Rep., art. ltlç inciso VlI ). como Procu:
rador Geral do Estado, nos demais casos, mas o Suprelllo Tribllnal Fede
rBI possou a recusar as E1rgülções ntio lnterventivas, sob o fundaren:
lo de que essa representaç::io de inconstitucionalidade n§o está prevista no Constituição da República. ricou, assim, a lllaior pal'h: das
nCTetõ:s lnconstit.ucJ.i;lOu.i~ IJ,",~ j,u•• lcJ.pius. sem contro1,c jurisdlclonal
por otOo direta. t de absoluta cClOvenlêncli:l. que as normos municIpai::
lenhtllll O con~rplc judicial de inC':onsUtucionolldade, com os
nCo=m.,~

Aos

l/i.'llJu

98fe 483';'

errpregaclos do Banco do Brasll S.A • serao

rllstrlt:v!das periodicamente ações ~ lnstltulção fInanceira' ,na

Dê-te a seguinte redaçWo ao inciso II do art.1J;
- Organizar a ;ua justiça, obserll'ados os princípios desta Constitul~ãQ; a representação de inconstitucionalidade de norma municipal caberá ao
Procurador Geral da _3ust~ça, perante o Tribunal
de Justiça do Estado" l:Jue julgará em única e "Última instância.
•

Dlspositivo Emendado: letra X, do
ert'1fdO hMo!?rOjeto.

XXII'

inciso~,

prevlsta nesta le1.
Art.

do

anterior ocorrerá

XXIII
*'H(:

I.

I er;:;~"~
I tJYi!õ7IJ7J

n

OCPUTADIl smlO DI-AS--- ..

XVI - ••••

13

r

rccQnht'Ci~nto

,
~

te nars,

ort • •JlJ.P...

ArUgo ;,4:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I- •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..
b - D direito à estabilidade nãô se aplica aos tra
balhadores das empresas cuja atividade econômica se exerça atravésde contratos de prazo certo, ou de objeto deterlltlnado~
'J U S T

Dispositivo Emendado: letra "a". inciso XVI,
ert • ..!l!I""""..(j)O

100

ARTIGO.)oll"; lNCISO I, b

tiso

Proflr.si0n3is emnívcl mccJio , comgrande ecerteçac no tlY.lrce:j.""l

Ellenda Modificativa.

BOCAYUVA CUN~À"'--- - - - - - - - ) rrpr,T-~

~

.:Justificativa
Tal, pleito decorre d; que mantida redaça-o·tal cena está

EMENDA lP02203·7 I
~onstituinte THEODORO M~~~ES

*;:-

seguinte:.

A Coost! t~ição deve reconhecer a importáncia das
empresas de serviços técnicos de engenharia para o advento no Brull

~

CAPnUlO tIl " Da Educaçflo e Cultura"

Inclua-se no Art. ~, cap.ftulo 111 , § 12 , do

I\rt:~-

NlIo é justo que, nessas circunstâncias,
tn,ba_
lhando e contribuindo de forala" dobrada, não se lhe permita acumdar
duas aposentadorias.
(.

JUS1IFICACAO

f:J C~nSt1tuinte

I

...Jf rrp;~'~t~
lU1D/......I.',ul;1D'

o !legulnte item:

da ecereeeee pós-industrial.

l

~8

- t vedada a acumulação de aposentadodorias pagas pelo Sistella Nacional de Previt:!nela Social.

~ INCISO II

Parágrafo

f

_

Dispositivo Emendado: art.~
.
3!{f
(J
Redija-se ~ assJml- o art. J.(iirdo J1JÍe!~rojeto:

__,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~ PARJiGRAFO

í

I

POIUiÇãO'1

r.r-

fJ

I1

blicc (os d..cuecntcs , as obras e os locais do valor histórico ou ô3Tti-stico, os monumentos e ~s paí sapens naturois not âvef s , bem cor-e as
Jazidas arqueolôgIcDfl". I~so s6 nuc basta. ~ Imprescindível que. ê Unf ãc estabeleça as norMilsJ gerais de proteçdo ec mcl0 anb ent e , =..:ixandc para os Estados e Municípios a leglslação de proteção ambien.tal regional e local, sob o tríplice aspecto do controle da
da preservação cios recursos naturais e da restauração dos elementos
destruídos. Essa le'gislação estadual e nunicipal deve conter-se no
Ambito das normas gerais editadas pela União, até mesmo para evitar
excessos e inconstitucionalidades causadas por campanhas emocionais
como está ocorrendo em nossos dias.

do art•

!i'/.

XIX••• '
X' .. nonas gerais sobre defesa e proteção dé" sa_
úde e do meio alllbient-e; e
2 -' ....
JUSTlrICAç~D

I
.

fopna

- A part1cipaç~ acionária de que trata o artigo

Sell'Pre q.re

houver aunento do capital

do Baneo do

Brasil S.A.

devendo ser preservados , pelo menos lS:tIí (qJlnze por cento) da respectiva 00-

joraçllkJ para serem cIlstrlbJídos entre os

flxaOO

errp~gados

, sob G (orma de

açlles~

- A distribu1ç~ das ações cbedecerá a critério

Art.

emregulamento , levando emconslderaç§o a antig!1idadee a retlUleraçUo

do "",regado.

Justificativa
CorqJantoseja prática adotada por n1Jitas errpresas privadas em
funcionamento no País , a participaç~ dos ~dos nos l~ros das CfIl)re5as
piJlicas e sociedades de epJnOllÚa mista , através de ações • ainda não

A proteç:io do meio ambiente é tão importante C'Jan
to a proteção da saúde, pois é lmprescinclivel desta. Entretanto, n=i~
há na Constituição da RepúbJica disposiçlio ~specífica sobre prot~;l:Io
alllbiental, salvo a recomendação programática do parágrafo (jnico, do
ert. 180, assim redjg~do: "Ficam sob a proteçiiio especial do P'odt: P.J!

foI

bplanteda.
, Nesta

proposição , o que pretendemos é introdJzlr essa salu

tar red1da no contexto da
o Bancodo BrasU.

Adnlnistraçllo

Federal • tendo COllXl projeto

Pi~

Assembléia Nacional Constltulnte
Na ver~ade

, esse estabelecimento oficial de crédito, sem

.3ustSf~àt1va

.EMENDA lP02211·8

I

enbargo de seu enorme potencial financeiro-econ&dco , vem reoozindo drastic!:!

(!I

DEPUTADO mUD DIAS

mente as vantagens pecuniárias de seus funCionários

(!J

comssno DE SIS1E·..~:~7;~~~~/lum"'nh-----:==J---'

J

COOVJ

medida de economia,

ap6s a Ineteureçãc do denominado " Plano Cruzado ••

Assim ,

UI10/""'n"lC..~iG

contra..prestaç!o pelos prejuízos que os erore-

COOlO

EMENDA MODl~lCAT1VA

gados em quest:a0 vêm sofrendo , creme ser plenan&lte justo participem eles ,

DISPOSITIVO
de alg.llla forma • dos lucros do Banco do Bras!l.
nessa forma

prt;COlll;zdllDS que .. ~re qJe houver ewentc

r

ção serão reservados para serem distrlbJiOOs , em fi::lme.' de ações ,entre os

e .1rclua-se o term:

ARTIGO

INCISO

sccteís», do Anteprojeto de Consutuiçao
li

xx

13

•

ilrtlgo~. "dos 0:<1-

do

5eg.ttança e Higiene do Trabalho

11

:fMENDA lP02208·8,

saúd~

MODIFICATIVA

_,

se:

D::Ino

anteprojeto passa a ter a

segui~

~te

315"
~

-

11

Constitui~50

, calillcto

ecrecore ao

I

trabal~r 8 el1rnlMc§o

dos rfscos de

navegaç~o

fi

acJdc.~

Conc.es!.õcs e beneríl:los adiclon<tis.

f

navegaçao interior e de cabotagem , as enpresas nacionais

C.

.

JL

EMENDA ADITIVA
Ti'TfJl.O IX, (#t""rJ~
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo VII, onde couber.

Justificativa

_J

r-

lP02216-9

t: OO'UTAOO sraIO DIAS
t:

COIiISSJl:O DE SISTEHATIZACJl:O

Ss"'i/j:fJ.I[

t

explorando tipos distintos de navegaçl:lo

f

embora todos sejam propri2

Art.

térfos de emarceções nacionais.

De~se ao inclso.i. do artigo:1i, do AM$rOjeto de ConstItuição da Comissão de
SIstematização, a seguinte redação.

Fica mantido o Instituto do Congresso N~

-

Ir

clonal, beu como. dos demais Estados da Federação, a serem .re-

cem exetll'lo , teres a diferença de estrutura , calado

,equ!

~

c} prazos definidos em contrato de experiência. aeendtdes as pecullarJd.
des do traba' ho a ser executado,
d~ superveniência de fato econômic:o Intransponível. técnico ou de infortú
nlc;? da empresa. sujeito a comerovação judu:lali
e} prevlo pagamento de indenlzaçao proporcionai e progressiva tendo COlIO
b!se o "Saldo do Fundo de GaraAtla do Tempo de Serviço na data da deml.!,
sao sem Justa causa. na forma.da lei.

Justl ficati va

contrapartida recíproca. em face das limitações destes.
PrevidêncIa dos Congressistas e deputatfos estaduais mantido

Trata-se de una emenda já apresentada pela Deputada Sandra

fJt\E.I'IDA lP02209·6
~STLLI!~Oc!O!LIA!sS'-

C

PFL

GurADO

1u1a/.v"..... ~iG,-----

cO~nSS1iO

ST~UO

DE

DIAS

1U,.,.ln",'"çia

~

~,

dizendo

t

~

~e~enda ora proposta decorre do fato já provado em nossa história de ser

itl do

§ UnIco

de contratar, transformando-se, na

.

garanU~

por parte da

t!e5envolvim-~to

da teçnolog!a e das

da oferta de ensino de
~rar

pctencial~

na experiência adq.Jirida ao longo de quase oitenta

~d~~~~~~:~~~ ~a~~~~~n~i:s~O:b~:P:t~~;~:~~:dO~ransformando

da

2flOS

n<;ç~c

,

res~ld:--=.:;;~::c

(,(,

de caractcrísllcas próprias que demanda'il da

~DA lP02217·7
-rlÊPÜTADO S7!:LIO DIAS

de êfetiva contrlb"::;~o

çt:o difere largamente daCj'Jela efetuada no ensino pxcpedéutico • Investinde-se

§ 112 do Artigo ~o anteprojeto

polItlca a nível nacional p3ro: os

r.r

'IUe/.NlT::'l:A~lG------~--_-.,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

T!tulo X

r

lncluir onde couber.

cursos técnicos profission::llizantes especiallzadJs_

ter a seguinte redação:

.~

.E/ViENDA lP02214·2

Capítulo IV

l!JL...;-=.::c.=:'-"'~=-='-------------')
DE~UTADO STI:LID DIAS
rr'~~~'~

Dos Municípios

e:=fE!~

DE

SIST;:I~;~IG~;~~~~/.~J.C.. niG

) ffil ;ii:n71

DisposlçDes TransltrSrlas

Aos Portugueses com residênc~a permanente no país,

Art.

havendo recJ ;:trocidade em favor de brasll~iros
§ lo

-Y!L

.

- Estimular

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO '14'. rncJso IV_

c

o Inciso

Associações de Bairro.

aos bras1!~ lIOS natos

Ao

EMENDf\ A[..ITIVA

a criação a rcgulamentaç30 e apo!E.i'<Í

sob todas as forroas as entidades de Drgani24!çÕeS Comuni tánas

IV do Artigo

~

do

~~rojeto

desc~nlral1zação

das açOes da

parUcipüUvil c dêl dtYl1ocralizaçlio do poder POlItlCU

adn'lnlstraçl:o

r

s~o atribuidos OS direitos

Presidência e Vice..Presidência da

aos portugueses. Uma Const.itulçZo que ostenta uma língua expressa

Art • .Q -

IV

a

":to há como negar esta conquista por reclproc!dade

Ao
Silo entidades que: hoje fazem parte do poder de Da!

salvo o de acesso

Justificativa

, passa

Justificativa

,. Ucipação global da sociedade nos mecanismos insUtuclonaiz defl_

r

RepúblIce.

ter e segu':''lte redação:

tro do espírito, de

a criação dfr"emprego

car~tet cto~

a.formaçBo cientF.,l.Cé.

por nossas InsUtuições na Constituição de Prof~tnais lécnlcos , cuja fc:i'\a-

EMEND' ADIHV-:'
{(,
DISPOSITIVO E~IENOADO:ARTIGO..ln'í § l!a' , INCISO vU

numobstâcu\o ã c;lação de empregos.

.'!:!

Uni~o

fisslonalizante • tecnológico e industrial vise.
o

ver~ade

(Continuação)

i~~:~G~~!~deA:ae:~~~~! s s~s~a~~~;~:~:~t~~ae~~n:~:~ti:t~~~~~~~c 10~o:p~~'t:~i~çi:

AplIca-se o disposto neste .artigo aos Centros 12~

-

Justi ficat!
A

passa

~~. ~!!.~

a;QJeerojeto o segui!:

Educação lecnológica e Escolas Técnicas do .sistema federal de Ensino.

, imprópria sua permanência no texto.

M,

ENDA HODIFlCATlVA

Oa Educaçaio e Cultura

11

Arto~ -

com diferentes palavx-as , o mesmo que este

O inciso

Invl!
qualquer sistema que, aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por
cr'Ar urna rigIdez do me~cado de trabalho que prejudique e afronte a
liberdade

, § 13NI.cO .

te:

do

dIZ.
~.r:ortanto

~.~p~~~o~:;á~~~ :sP~~:~a~n;~~:~;ed~~~a~~~:~~:c~~ ;T:~~~h~~~r~l~aso~~: f-:~

POssibilidades de resclsao do contrato. A melhor forma de evitar-se o rompilllen
UI semjusta causa desse vínculo é a oneração progressiva ao empregador,
que
IAntomais pagará ao empregado demitido quanto maIor for seu tempo de tra~1ho
NClllpresa.

~

Inclua-se § !Jnico ao Art.

é, no todo, redundância

COlll esta medIda. ê evidente. não se está tirando do empregado o direIto de .peJo
0\0 Judiciário, sempre que entender arbitrária a atitude do empregador
Preten
de·se, somente agilizar o processo de contratação de novos empregados e. m
se'quBncla. evitar a estagnação da atividade produtiva.
-

3#

CAP1TULO !lI

Justificativa

suprac1ta~D

PrclTmlnarmente._pretende-se eliminar a exigênCia de comprovaçãoprévia d. f.h.
grave capaz de por termo ao contrato de trabalho.

I pr";;~=:J
) rTi'~J0

SISTE:~;:;;~~~~/m;G"'JdG

EMENOA ADlpVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

O dispositivo

s0-

con

r.r-....~-J ~DA lP02213-4

) t1i2;;~;/~Y (!J

,u,.l."f>/C... ,ulG/.... ;o,,,,.14

por parte do::

ciedade e Congressistas.

~

Q!..tJSS:{O DF SISTEt!.ATJZACtiD

fjscali2aç~

dando-lhe rr.aiorcs concliçÕ"'..s de funclona:lI2nto e

C~

valcanti que pela 1Jlportância da matéria tanbém a subscrevemos.

Art.

C::"'i

recursos próprios. Abrindo por outro lado con~j:ões de amplH-los,

cem desigualdade.

31$

c;

lrata de matéria visando reconhecer os Institutos

Virá ,portanto , a presente proposta , atender a necessidade de proteção ãooeres qhu e desiguais , devem ser tratados

garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável.ressal
vadQs
-

~l ~~~~~~~~I~ ~:~ita gr<l~ei

gulamentadr por lei própria.

pamentos de bordo e outros. entre os navios de longo curso e cabotagem
podendo os primeiros invadirem o mercado dos últimos, sem

~

13

OI5POSITIVO~: ~~ ~1.

A propositura se deve ao fato de a redação anterior do Artl!

~não ter conten'plado a diferença existente entre os diversos tipos de empresas

.........,

nITOI.llJlfl'~~'

EI1ENOA MODIFICATIVA
41~

fepresentilhl aumenlo de cusla devem. ser relul
ESlll é a única forMa ee ir'p~edlr
atingir. a nível naclolllll.todos os seto
-

0110 se

J Ir·::.'_~---'

D!'MAOO STl!LIO DIAS

pa-

t

que

que haj a injustiças_ou desequilíbrios
..es, e tedas as rC910<:S.

'EMENDA

ra estes fins constituIdas.

~

A red~~ªo de Jornada implica obrigatoriamente em"tnvest lmentcs
lndlspensávels. -..na
Dquisl~ao de equipamentos para manter o nlvel de produçiio, situação esta qt.e õltlnge
de forr:a diferenciada, setores indWjtrials e .regiões dltollntas.

Pal"ágrafo üücc :. Sorr.ente poderão explorar ef1l)reend1mentos

nescetrcs

.

I reuc O~ negoctollção entre empreg<tdorel e.erlpregados.

EMENDA lP02212·6

interior e as atividades pesqueiras • salvo os casos de ne-

cessidade pública."

podendo

de desenvnlvimento do Brasi P Impõe a necessidade de todo o povo partl&lpar
desse esforço com D:'J.',,) .. rijbalho e dedlcôi!~do.

a navegação de cabotagemnacional e parcela nacional da cabotagem internacional , a

d.

o processo

tes e "d:xmças do trabolho.

Sllo privativos de enerceções nacionais,

de ConstituIção da Cooissâa

as'

.s.

, ora em 6:;

Portanto, o termo "sCS'Jransa e hjejcne do trabalho" ti abrem..

te redeçãoe
Artg

esté colocado no Anteprojeto d:!:

bate , ouveun retrocesso do direito .do trabalhador e em nada evoluiu.

~do

O Artigo

JJt:'. do~oJeto

JUSTlFICACAo

abrangente, evoluIda e din.!imica.

»:!

Fõ?;õY!W·

Devido
férias e feriados, o Brasil já rem uma médIa anual de horas efetlvan&entc
trDlii:!lhadas menor do que vêetes pãises, neles tnetulces os Inõlis ricos e desenvolvi

giere e SegJI'ança do trabalho COlilO está na ConstituIç~o vIGente li mütc rr.ais

~.,f)

DlSPO~ITIVO EMENDADO: ARTIGO

]

-s-- - - - - - -....

Inc!so xv, do artigo
a seguInte reda~ôlo:

No S!fbIente de trabalho li preciso f!ltlito mais q..JC Saúde. A hfnn.. f~uITI''''''Ç1lt

~

TulO/""n"":.o,h

U'1N .. 1\ Jornada máxima semanal de trabalho ê de "U (t1uar~nta e olto) bar."
ser reduzIda medIante acordo ou convenção coletiva de trabalho."

medicina relativa ~ caúde·e. aos diversos meios de a conservar.

COMISSIiO DE SISTEMATIZACAO

E~ENDA

13

Slstemat1za~aoJ

!::..~' ~

pessoa , enquanto nlgiene é' parte ti;;.

lJll8

-lJ rr;,m'-J

COH'ssM DE SIS1Ef\',\TlZACl:.Q

(l~"se ao

n§o ti tifo abrangente quanto o termo

Saúde é o estado de
&1ITGlI

.".--

A lP02215·1·

:u

,Justificativa

o termo

A
já

t~ que prever.

,-r-,OC~pu~T<:!:OO;!;ST",êL!o!J!!.O~D!!"<SL
S- - - , - - - - '~t...",/~Gq.. si~/I"'~O""'io

Com1.ssão de SistematiÕ:3;!b,

da

sencb usados ccrc erma de Q'Jerra e a üerta lloagna

qJe

•

•

a antlgQldade e a I'eIlU'leraç~ do ft.neionárlo.

OE:PUTADO STE:LID

tradição, sua cultura não recotenoea, Seu est'::gio sócio cccrõmícc proíbe,

~stlia

.«cr,

errpregados , em forma a ser determinada em regulamerrt:o , observando-se serore

l!J

O Pn!s 01:10 deve entraJ na corrida ermamentJsta.SJa

~O~

_~corrida erecaentfsta sea freio leva a novas conquistas tccnoJógicas

~ha·se Integralmente o Inciso XX
renos

t:r';~~'-J

~3

E~lENDAOD:

do capital do Banco do Brasil S.A,pelo rrenosquinze ~r cento dessa majora-

• 233

- Condenação

~

proib!çl:io de armas e armõ-

mento!i nucleares; armas e armamentos nucl,eares espacIais;

guerra~

bacterioh..g lcBs e uso de biotet:nologias COfTIO arma de guena.

no seu texto a

t.ma

cultura i11lj)xessa através d~s atos , gestos pelos

terrpos

tem que registrar este desejo que é • a um 56 tempo de brasileiros

e portugueses..

EMENDA lP02218.s1

l!J

MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E"ENOAOO: ARTIGO

r

passa a ter a

U''''IIIU'''uc1o

'13"-

lndices médios de rotativldade do setor. Ora. quanto caior for a
dispensa de trabalhadores maior serã o índice medlo do setor. Purtanto o instrumento que se quer inibidor ã na verdade estimuhdor.
Por isso a nossa emenda no sentido de se dar nova redação ao § 59
do artigo ~

tteios dos Ex-Presldentes da República , ex-Governadores de Estado e

de

obtidas em fU'lÇão do exercício do cargo serão

~

~ojeto de Consti-

t'~

33W

Act'e$cente-se parâgrafo ao artigo 1f$.do
tuição da Comissão de Sistematbação. coma segU'l'"lite r:edação:

Art: 1Ã'O.- o pagamento ee subs~dlos e d-emais bené-

'I

O texto inkerido no ~ojeto f ncentrtva a dispens2.
em massa dos trabalhadores pois sõ terão a contribuição ilcrc:::i~a
de ac-ic'i cne l qUdlltiu o númerü de. e=p:"c;~::!o!. dispenci\rm'r sune r-ar- os

segui~

te redaçao:

ex-PrefeJt,,-; M.nídpais

a pratica da rotativid de da mão-de-obra.

$i

~do ,-0rojato
p,

o arUgo

A SOcie·dadt' deve dispor de instrumentost que inibal:l

o setor de previdências e de fundamental itnportãncia
na vida econõmica e social do Pals. devendo. pois. ficar sujéito
i ffscaUzação da Uniio •

....---------_TU'lo/""'Ifl'~çie

~HENDA

JUSTlFlCAÇ~O

JUSTI f J CAçM

tmJTJ\OO STElIODIAS

parágrafo 211 .. As empresas e entidades direta ou -lndtretaeente
controladas pela Umão recolherão, obrigatonam ente. todos os seus tributos nas in!,
tituições ,\inancelTas oficiais feder:lls.

~adas por lei no prazo de 160 dias a contar da data da protrulgação desta

EMENDA lP02228-2

E
E

Corta.
JUSTlflCAClO

jusUf1cat1va

A Ilaté~la

~

I

pode ser tràiada de maneira t~ abrupta caro

cr.e

reca'lh:

EMENDA lP02224-0, .""
~ llEPUTADO l;YDID :9A.'lllOSA - - - -

I

-,
EMENDA lP02219·3

h

I

5;;;"~

DEPUTADO lTYbER RJlr.RBO!;:ll.

..

2Bl/

.... do

)60 .

Suprima-se o artigo -3&& e seu parágrafo Uni co do *rrttrde Constituição da Comissão de Sistematizaçio.

~ojeto

lias por outro lado deveres reg.J1amentci_la co:n vistas

bIb·

COHlSS~O DE

COIIISSÃO DE SISTEIIATl2AÇM

I 5~~""""]
'1 rr;;'~;;;J

lU

A centralização da arrecada ção de tributos federais nas insti ..
tuições ftneneetras oficiais federais permitirã melhor controle e administração dos
recursos piiblicos. propiciando, assim. a otimizaçD"o do f11/;(0 de taba da IJmão.

10 futuro e M dever de preservar a flgJra ro hcrnem e de un ex-ctere" de E~-

fJ
I:J

nt.I... /ulI,uhIIU'IU,ulll

,lUtll\lu.,.uch

fol. A mf.é'da nâ"o deve ser desconhecida pela nova Const1tulç~o

ee possIveit ebcsos

•D3PUi'ADO llYDER Ro\!ffiOSÃ'u

SISTEilAtizAÇÃ'JOfll'Ub'lIla

. »ss:

Dê-se a seguinte redação ao artigo~. do
to de Constituição. da Comissão de Si stcmatização:

~~;iE]

5Pi~i7-;;]l

Pela natureu d.. materi a. a mesma deve ser tratada no
imbUo da lesgilação ordlniria e nio constar do texto consti tuci onal

-!

.

~roje"

EMENDA 1P02229-1

*'A União não se responsab il.izã por depÓSItos e aplicaçõ·es nas instiuições ffn ance t r-as , salvo se realizados

Dê-se a seguinte redação i1.~ parágrafo jlní ee .dO. artigo
de Constituição da Comissio de Sistematização:

JUSTI fi CAÇÃO

L!J!TjDl\""""J

)

~

firigrõro~s

j

cemssxe DE SJSnl1r,TIZAçJl:o

.M-,

rç;~;;;l

a expr-easâo -p~blico!: do caput do artigo
roae to de Constitui.ção da Comissão de 51st ematização.

-

.

dade das instituições financeiras fed erais oflciais partic1parcrn
do fundo para proteção da eeeneeu a po pular e garantla de depósitos
e aplicações ate determinado, va'lc r ,

~;;;;~

~uprillla-se

do

com a nova redaçio
A proposta visa compati~f.alizar
l:i' • que exc1 ui a ~obrigatori!.
spgerida para o inciso V. do artigo ~

·1
I

1ultllu""'u~h

~

JUSTlFlCAÇ~O

disponibilidades de caixa da União
e das entidades sob seu contl"ole serão depcs t tades em Uma única
1nst1 tui ção fi nence t r-e ofi cial federa 1 ~ A'S.dos Es t adcs , do Di Strite Federal e dos Húnicipios. bem como dos órgãos, entidades e ee,resas por eles ~cõntrolada5. em instituições financeiras oficialS.

"uU'

'~I.I",.lte"'"thlru'r'"'lllI

nas institulÇões controla das pela própria ünfão ,

~rojeto

-

7):o~"'''xi Im;:>::?, 3""õ;'30S'~

~USTlfl CAÇÃO

- de
COJlpatibilizaçao

- ,
r-edaçãc

dUSTlFJCAÇ~O

A União dispõe de instituições financeiras para a execução da política cc.onõmica do Governo. Como forma de maxinlizar a
utilhação dcs recur-sos publicas é de fundamental importânclD que
tais recursos. gerados e geridos. por organizações do governo. sejfl.....~epos Ha,dos nas i ns titUl ções fi nancei TaS da União I de eane i' r~
~ã forlllar um volume a\alor de recurs-Os disponlveis par-e aplicações
prforltárias. que induzaln o desenvolvimento econômlco e social.
criando empregos e empreendimentos produtivos.

il/cu)ft.Sr. nQ T.l:'.,lJlO)< (11'if'b~/ÇÕé.sYi?"lNSif(1~t/ç}Jp
~e a SEgol:li~ I edação ao arti!}o--4+4-d-o-An-te~rojeto
de Consti tui çã.o da Comis sâo de Si s tema ti zação) (J sesoto« tJIU"oSI'lIVa:

E eee Medida que. antes de tudo. permite melhor e mai s
racional utillzaçio dos r{!cursos públicos em prol da sociedade.

.JUSTlfJCAC~O

-

3?K

-Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de carãter reglonal de responsabihdade da União
e d;s entidades sob seu controle. serão depcs t tedcs
em institui ções fi nancei r-as Ofi ci a i s federai s de crédito e po~ elas apli cados.

Art, _

/l

-

O ."Ugo ~ do referido AMefirojeto ji prevê a ês truturação do Sistema Finaceiro Nacional. que deveri compatibilizar
as funções de· todas as instituições financeiru. inclusive as ofi ..
ciais de: credito da UnHo.

r:r
JUSTIfiCAÇÃO

'~nblll/ull'llbIIUUu,lIlo

(J CnJUSS1in DE SlSTEI1ATIZAÇl:º

A nQva redação visa proporcionar maior
para a execução fi'nanceira do orçame.nto da UnIão.

r:r..,...

f]exibill~dade

-'-~

(' • D3."lJ"ADO

rrr

lIYDE~ llA,UlOSA

tJ
r.-r-:---_'-

.n..

_,__-----_+
328

"

EMENDA lP02231-2

de c'onstituição da Comissão de Sistemath.ação:

V ... A criãç.ão de fundo mantido com recursos das insti· L('_~D!<i''!'PU1!T!!A'''DO''_'''''''-,I_''ll~'''-R'-''"A'''''"B"OS"A'_
-tufções financeiras privadas. com o objetivo de
.u.l.~'~O./111hl.""IU"I..,_• prote~ger a economia pop ular e gaN.ntir depósitos
comssÃO DE SlSTEJlATIZAÇAO

- - - - - - - - , J Er:_,'::-;:'-----,

'Lnl.o.. /n.. I'1I1.""'I.MIII1l

-,

O tratamento a ser dispensado ãs lnstituições financeiras oficiais federais não poce. nem deve ser discnminatõrio.
• A redação ora proposta enseja dar condiç.õ~s ao Go\'erno Federal de dlspor de ma.i0r flexibllidade na alocação dos recur·
...$OS destinados a programas e projetos de desenvolvimento regional.
isto porque são raras as instituições que dispõem de dependências
em todos os. pontos do território.

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo.a3"G" do

~ojeto
_EMENDA lP02221·5 I

UI1.,I\1n"'u~1o

dUSTIri CAÇM

L2",~_J

.lil

--.

aplicações ate dete rminado valor.

Cnmss1lO DE ST5TErtATJZAC7íO
1..1./NI."'f.lClt_--''-

-,

Adite-se a seguinte expressão -bem comõ de seguridade
ao inciso XV" dQ artigo....9-9""do.
M.Jo.i1..Projeto
.social e de preVidência_ 4 0 VV''''

• de Constituição da Coanssão de Sistamatizaçao.

0

•

::-,
i

~USTI fi CAÇM

rr;.':~"--'
C2... ~_J

I u~~"'7'!ã!J

1U10/'''"'''ICI~io

j.!.J

dUSTJFICAÇ~ O

t'o

Oar a segui nte redação ao ~ T9 do artigo
trojeto de Constituição da Comissão de Slstematização:

Com esta emendaI dhpõe- se que a União não deve conti-

l

I.
_'___,

"I<I-~"

nuar assumindo a responsabllldade p .10 ativo e passivo de instituição bancãru ou financeira priva da insol\'ente e, menos ainda.
pelos danos ou prejulzos que aquela s causem a terceiros.
•
-Ademais. as instituiçõe s finance:iras federais oficiai!
são garantidas pelo Governo Federa 1, não cabendo. .•portanto. sua!
parti ci pação no referi do fundo ~

--- ____

----------- --

.§j! A

aplicação dos recursos ~e que trata este a rtigo serã efetuada atravês do Bance; do Brasil S.A. e demais
instituições fi nancei ras oficiais fede1"ais.
JUSTl FI CAC1;O

A ap1icação de tals recursos através do Baneo do
Pe1a imlJortãncia da seguridade social e da. previdencia

econo~ia brasileira e na vida de cáda cidadao, em particular. o
Congresso Nacional não poderã, em nenhuma oportunidade. deixar de

JlI

acompanhar e fiscalizar as atividades relativas

Q

esses setores.

I!J
L

_

_ _ _ _ _ _ _ 'L•• I.,,'uII'II1tIlUJUM'lIlo, _ _

co:asSM DE SlSTEIlATlUçM

EMENDA lP02222·3

('J

EMENDA lP02227-4 ·'.m,

;El'IlTADO lõYDEE ll''GOSA
,~ •• .l''''C'M".hll'''~'.''llI

ral-lJssM ar SIS;EMATlZetXO

()
llrt1~rojeto

•
":,Âifff

lO

ík

Dê-se a seguint~ redação ao
de

Constituição

J r';';;;=]
) ~ii)i67j

33l

§ S9 do artlgo 3'tll do
da CDmissã o de Si s tema tização:

.?3%

Art. -a4'r ••••
Acrescente ..se

I

~d. ortlp.~

,

Coafssio de S1ste•• Uzação.

seguinte expressão -de previdênciado ~oJeto de Coa.tltulção da

§"59

-

Brasil 5.A.e demais instltulÇõ l'.!S financeiras oficiais fe c!erais
percitirã melhor controle e adr.linístração, por parte do poder
público, permitlndo a obtenção de resvl tados mais favorã 'leis
em termos de r~torno econõm1co-sodal.

A contribuição do emprega dor para o Fundo de Garantia
do Seguro Desemprego serã proporcional ao índice de
rotatividade de mão-de-oh ra na empre_sa~

EMENDA lP02232·1

E

Ir
fi

•

D~ll;'êDO

,,\I1U

~~"l)':'3 ~''t?"QQS!

..,.. 1eIIUH~II'''lo

'Ud."'c~

comS5M DE SISrEl-lATIZAÇiiD

n-'ilJl-"ViII'~/;;·;;::'m'·b.

1G;;;'"
I . Oul~'Í1t8

Inclua-se nO(,'\)11epfroj~to.de Constl tUl ção da Comlssão
de Sistematização. onde couber> o seguinte artigo:

" "\ ....

Assembléia NacIonal Constituinte
Art .. Lei ;unicipal disdpllnarã as ccndr çêe s para abertura ~
e funcionamento de dependências de r ns t i tu t çfins f1nil!l 1

.ral eeee está red1gido a proteção e estímulo cobrea
até a adoção de brasile.J.ros por estrengeJ.ros domJ.Cl.ll.ados
E:::
outros paises. O que se pode tolerar, mas não, est.J.1Dular e P::.Q.

da ccnun l dade ,

235

Item V - O transp~rte, araeeenarserrec e utilização
civil de minérios. substânc1as ou fontes férte:ls, fisse1s ou radJ.oat1vClS serão fe::l.t05 sempre sob Custód.1.a da União. Y

JUSTIFICACXO

ce'l ras nQ mum cfp r o , subcr-drnando-as aos {n ter-es s es

•

JUSTI'FICATTVA

eeaer,
A palavroll: NÚCLEAR adjetiva comumente, hoje.
m1nérios e substâncias contendo elementos de grande secção eâacae de
fissão, cujo uso adeq\1ado pode levar a uma reação em ceees.e , seja controlada (em usinas de peeêneae}, se ja descontrglada
(em
ertefatos explosivos) e é imprópr1a. latu senso,para qual1f1car
uma fração dos elementos quím:lcos ccnnecaeee , face à plural1daCle
,J,Sotóp1ca natural p art1ficlal. J..e.o dcs).S:"c:.. ~e€.::l"1S, para o sen
se comum. subecâneaas e fontes de uso corrente na med1c1na.agrJ.
cultura. tecnologia de alimentos e pasqua sa c1ent1!íea. portado-

JUSTlFICAÇ~O

As instituições financeiras, especr a'tme n te os grandes
conglomerados, arrecadam recursos t r nancc i rcs no mum c'[p t c e os
des t.r nara pata ep'l t caçêe s onde e pcs s Ive l obter melhor remuneração, predudt c ando , muitas vezes, a eCOrlOm!il do munl c'[p i o atr-avês
r,,de um plOCCSSO de de s cap t t a l t z a çâo •
Teta..se que' pr-eee rva r a au eenem e municipal. pois é
a comunidade que, em Ii'lt i ma analise, deve man5festar-se sobre e
conve m iinci a ou não para a instalação e funcionamento de qualquer
dcpendend~ de lOstituição financelra.

:EMENDA lP02233·9' .....

--,

:rr.:pu,;,\'7){) Fl'"J:;;R EA'='.:!30SJ.

UUIUPlS.,,!"çlD

Bffi~'DA

Dê-se a seguinte redação ao artigo

de Constituição:

-Art~ ca~erã às instituiç~es

f}!;#

do

A proposta de criar Estados nas disposições transit~
rias já e dnccns tâ'tucacnaã no nascedouro. pois o prôpno ~
~roje'to fJ.xa o processo de incorporação e divisão dos
Estados

*,~ojeto

no artig0{f H 3l? e 4°.

oficiili~~.[ederais

E o processo exige aprcvacâc das AsseIl\.b1eJ.as LegJ.s1atavas , das pcpuâacêe s da re tanente interessadas e do
Congresso

r r nanee r ras
essumi r as funções a que se refere o art. ~ dcs ta
·Con;tltuição. nas condlções e prazos fixados em Lei
complementar.-

Nacional por lei complementar.
Logo será uma vacãêncaa ecnt.ra o 'texto constitucional,
no dia de sua promulgação. craarem-se Estados por sl.mples d1SP::'

•

A proposta objetiva permlUr ao üove r-no a possibi1id~de

I!&iIENDA lP02238·0
I!J

de. Mediante lei complementar. uta t t z a r , alem da Caixa Econõmica
federal. as demais instituições financelras oficais federais na
operacionulii;ação do Funde- nacional de Seguridade Social. de acordo com ecnvenlênc'l as futuras e peculiaridades reglon~l.s e setonais
que venham a ocorrer. Visa. ainda. harmonizar" o tratamento dispe.!!.
sado às instituições financeiras oficialS federais na aplicação de

DEPUTADO CARLOS

(!l

•

'~C"'.ooICO"'lllc/l"'CUlnu

COMISSÃO DE SISTEI>IATIZAÇÃO

M~rojeto.

'Vedada

~

JUSTIFICAÇJio
Obra cient:íflca é. coll'umen:t!e, uma publ1cação: de~provida. portanto. de qualquer segredo ou -reserva. Por outro ledo, a pesqu1sa 'CJ.entífica não é si911o.5a. Tal não acontece, todav::t.a, com o desenvolv.J.mento tecnológ1cc.
Da.! a necessidade de mudar o texto da alínea j,pare que atinJa o que parece estar i'lllplíci'to COIllO obJet1vo.

L

referido ~'Projeto em seu inclSo lU

da

. . --

Repúblic09 é "e fi (seu:) "~as •
•

,11.

o~ pe~í.l?do

pll.'rll

subsegUeqt

v-

I,. J: COA '1" x-v 1Í

Com o :r:egirn~ paL!zunentariste do ~rD:ieto.
l

acons~elhá vel

'se toml!

i

que o, ,mandato presidJ!ncial seJl!I de !'lei!'l

,
í

çào deste e nova~s eleições de dPPut8d~s Que o povo e~te ndf"r

rIPOS,

bipótefle que ensejara

ma10r. hnnon::t.a entre o Presidente e o parlamento no ces o de ch!;:lol!!

ejústl'ldos

·co~ o .~rograma

d!, Ptes1dentpo

o

}la

Illai~

França o .nlln"ltto ;. de

tJ

lP02239·8

dente .qullntificação.

fJ

~VfU

DE:

l

:

DEPUTADO CARLOS SAllT'ANnA
COMISSÃO

fT"P};;~"'~

DEPUTADO CAP.LOS SANTI MUlA

['Çj~7jãi]
r;r

,~,uA>O/;~""'hfl"'U"'".lo

~I~TE~IATIZA ~

"nef...n"l/:l;1o

~

MODIFICÀTIV1.
ir]
~...
DISPQSITIV_O EMEJ..TDADO: Art • ...18'T do.JroJeto

~ENDA

Dê-se

aC:-Art:'

Art:

~-

QS.

~a

segpinte

Ministros

r~daçãb:

de EStad.o

aerão.

es.~o~h::t.doS dentrp

bras1iei-

:05 natos, .maiores de, t:,ipt:, .anos e no ex!"rfício_

í'::MENDA 1P02235·5
H.~RCOS

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~Mt, CAPUT
O caput do Artigo

"no/"""""";"'

~

{(

DISPO~IÇOES TRANSITORIAS

ã.~ a;ti~o~a

União, os Estados e os Municípios

seguinte redação,· suprinin_

S:2a

J}O

carqo de

Mini~tro de ~stado,

cuios

t1tulllrp~, npce!l<;ar.J.~

mente brasile1ros natos, deverão ser rrtaiorps de t;r1nta ano<;~

d~
JUSTIFICACAo

A redação aqui proposta

JUSTIFICATIVA

é mais adequada e

preclsa~;"lém
'~I.u""U~,"E~/I ... ~O.'

disto, o possessivo

o atual gove:mo, de transição, terá cond1ções de

~

é impropI'iamen±.e usado, por não perten-

cerer., os recursos hIdricos aos Estados e Municípios.

pãis

COMISSÃO DE SISTE>'IATIZAÇÃO

EMENDA- MODIF:ICATIVA
42.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO~ ITEt-l V, AL:fll."EA A
A Alínea
do ::I:tem V do art::t.go~ do anteproJeto.
passe; a ter a seguinte redação:
..fl.

a.

e) A lei estimulprá e protegerá e adoçiio de brasilei
rcspor brasileiros.
, -

~

""af.IVSTlFlCiÇ1G

.. -

EMENDA ADITIVA

~~~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TlnOU"'."IU.;~'

.. io

comss.Ao DE SISTEM.UIZAÇ.AO
n,

FY;;;;;4

.,.,-

'tidura

utilizaçã,: raci.onal e seus obJetivos sociaJ.s.

Presidente da Re.p?hHca que suceder o atual" ••

adaptar a legislação complementar e ordJ.nâria para dar ao
o instrumental Jur.i.àico necessár10 ao novo sistema o

deverão

compatibilizar seus interesses, visando

n~sta Cõnstitu~ção,-relati

Vlunen~e ao Sistema de Governo, entrarl em.vigor com a posse

E$ta emenda !1xa limite etário mínimo p~ra efeito dp 1nv .. !'-

30!l

Art~..a15 - No apt:oveitamento de t:ecursos naturais

'

O dlspostb

passa a ter a se-

guinte redação:

DISPOSITIVO-EMENDADO: -ARTIGO)ai"'

Dê-se'
do-se seu parágrafo único.

~1do #thI~P:o)eto,

~

'f'fll...

EHENDA MODIFICATIVA

. ·Art;~_

dos

~iréii.o;; pol!ticos~

30Q

EMENDA MODIFICATIVA

Ln~

i

(sf;te) llnos, com reeleição. Se1S enos , sera reeleição, é a rI!lit; pru-

I

~A

orgllnização. o funcionanento e as atnbulções do Banco Central do
Brasil. Desta formil.. entendemos que não sobreVlVern razõeS nem motivos sun°e. & me.nute.nção deste parãgrafo no texto cons.titucional.

11. -ree:.leiçio

Er/IENDA lP02242·8

..

Sã prevê que Lei do Sistema Financeiro Ilaclonal disporE sobre a

.

i

JUSTIFICAÇM

tJ

•

sequinte rpc311çâo·• •"ntidos os pIIráq

J.O:~:'l'

·
·!
·

;

l!'

•

i!

1"2-

fi "
j) ';por neceesaõaee sod.al,a autoridade pública competente poderá odetern'l1.nar a imediata utilização de
resultados
de pesqua.sa científica ou de desenvolvimento tecnológJ.~o, aaee»
gorada Justa idenização.

~o~mJ

.'" .

19/

_

~ôjetn

•

At:,rt. ~ - O.tncmdato do Preddente

:

DISPOSITIVO EME~DADO: ARTIGO).a'"; ALíNEA J DO ITEM XI

Zlf3

- -fSIf-

~

BArt:30SA

•

•

• • -Dê-se' ao llrt •.....l'58'"

I r::;:"-,
I cç;;;fl7J

SA't1T'1>t"t~;Ufl.

EMENDA MODIFICATIVA

-EMENDA lP02234·7

1S'I _ "

-

• DISPQSITIVO EMENDADO.: Art. ,1.5'8' do

Ao J\línea J do 1tem XI do Artigo ~ do
passa a ter a :segu::t.nte redação:
Z.

3Zf
O artigo~ do

l'lü.~"'.&Clt

'::"ENIlA Il0DIFICATl.'"'

T1nOUUU"IC.~io

recursos pGbl i cos em programas do Governo.

Suprima-se o § 29 d~ artigo..2-8tr. transformando-se o
seu parágrafo 19 em parãgrafo finico. todos do ~44f:.ojeto. de Consti.
tuição da S~mlSsão de S-lstemati2ação.

SIST~ATIZACJ'i.O

COl-IISS O DE

slçào transitória em evadent e descbeda ênca a ao comando constit.;'
câcnat ,

JUSTlFICAÇ~O

DEPUTADO

res de elementos de elevada at1vidade o<,
Y ou de produto~
o
de fissão ~spontãnea, ta"is como Cobalto 60. Iodo l3i. CéSJ.o I 3 7 ,
Rádio 226, califórnia 242 e outros. O nádio 226 é
encontrado.
na natureza. na pecJ:!blenda. (uraninita). 'e os demais são geralmen
te produzJ.õos em reatores, até ôe pequeno porte.
O Art.~, lIO seu item IV, tal como está redig1do,
não tem a abrangênc1a da redação equa. proposta - que impossib::t.l1..
ta perigosas interpretações eseaceenees '- aSS1m como não
cuidll
do transporte. armazenamento e ut1l1zação cavaa , principalmente
no que tange a substâncias e fontes radl.oatl.vas e fisseis.

[oc'Si,1

Iflf -

IiYJ~

tJ .

tfS8 ,/3";
Suprimam-se os artigos,.A..t1)e. .A-4-7 das Disposições Tran
sitõrias do ~roJe1:o do Relator da Comissão de Sistematiza~

fl~;~~ml

COIIISS7\O DE SISTEIlAlIZAÇAO

DEPO:Pt.DO

SUPRESSIVA

JUSTIFICACJ:O

_ _-::.,...,_==nl.l.'OfU~,"lof'".n~"'.lo

(!I

--,

~

EMENDA MODIFICATIVA

~-

(_77'

~<fíl.tl~ v,~.J1( ~ ~
Açrescente-se~nde souber:
-Art.
O Presidente da República, na vigência de seu
mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exerc.tcio de· suas funçêes a •

3.{o

DISPOSITIVO EM~~~~~R~G~ ~}~ecm o ~rt4 .2k,
f(1a-::Iotells 1'1 e~~
ti Lez a seguint-e-r.eda~íf PeN;s. CkU'I ~ ~ ~ tti-/
1# P1

310

Art. 3'f'G"' - •••••••••••••••••••••
Item IV - A pesquisa, a lavra, o enr1queC.J.men'to, a
industr1álização e o comérc1o de minér10s e substânCl.as rad10at.2
vos, férteis e fisseis.

JUSTIFICATIVA
Esta emenda Vl.sa a preservar o Presidente da República
no exercicio de seu mandato.
_
.!. norma p::'opo;ta inst',!:-ui, em favor do Chefe do Poder Executivo da União, a garant1a da 1mun1dade por atos estranhos
ao
exexcicio de suas fupc õe s•
o. ..

236

• Assembléia Nacional Constituinte

los e não apenas aquelas prata cedas "pela vi cãênca a", são

EMENDA 1P02248·7

f'l

DEPUTADO CARLOS SAt'lT' At.~A

conrssxo

DE 5ISTE~:ATIZAÇ::'O

=

ARTIGO

TU10/Nl"'IC.;h'------------

EMENDA ADITIVA

FI:f;

DISPOSITIVO EI:.ENDADO:

vare-

'Patumônlo

do Bem Comum.

=

'nTO/lunl',~.çãa'-----------...,

EMENDA SUPRESSIVA

res que se sobrepõem ao mdâvfduc e aos grupos, como

DEPUTADO CARLOS SANT' ANNA

;Jf;í:J

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

H~

Suprima-se o § 49 do art. ~

DEPUTADA

ra todos os efeitos, no cargo de

Pres~dente

da Repübl3.ca Federati-

.va do BrasJ..l, a 15 de març; de 1985, c l'residente Tancredo ~ de

JUSTIFICATIVA

Wt.RLUC~

PINTO

• ~ declarado empossado, de pleno da.rea to e pa-

Art.

Al-

~-_ _- - _ - - - - , . I U o / N l l ' r l C l ; 1 0 , - - - - - - - - - - - -

~o

meida Neves.

Dar ao texto do Art 21, a eegus nee redaçãb:

Esta emenda amplia a prerro9'at~va de o Che:fe do Poder
Execut.ivo da União exonerar, ~ , o pr~meiro-Ministro,p.!
xa contemplar a hJ.pótese de fundada incotlj?atJ.bilidade pol.itica
que J.nviabJ.lize a convivência governamental harmcnaose ,

-CO

"Art ~{ - A lei não poderá estabelecer dist.J..nção entr-e

JUSTIFICATIVA

bra-

s::Lleiros nat.cs e naturalizados."
cumpre-se com esta dJ..sposição urna vontade da Nação.
.Parágrafo único - são pr3.\'ativos de brasileiro nato os
gos de President.e da República, PrJ.lIIe3.ro-HJ.nistro, Hin:1stro de

I?

rr-;~~~;0=:J

t=

~7J'ã7J

f!l

DEPUTADO C1\RLOS S;'\IlT"' Ai'NA

-----111

===~~~~

a seguinte

, ", . , . ., . --------,

"'...."..".,."....

~ do ~OJeto,

O Caput do
seguinte redação:

passa a ter

((

reda~ão:

31?-

I

.u

[J02Jo;fl?l

Art~gO~

do

balho, do TribtJnal Federal de Recursos, do TrJ..bUnal de Contas

da

Un::Lão, Pocurador-Geral da Repúbhca, Senador, Deput.ado Federal, Go~
D~strJ..to

vernador do

Federal. Governador e vaee-ücver-eeder- ãe Es-ca-

do e de TerrJ.tério e seus substitutos, os de ElIlbaix~ador

e os

das

carreiras de D~plomata. de OfxcJ.al da Harinha, do Ex~rcito c da Aer:2

~froJeto,passa

a ter a

náutica.
JUSTIfICAÇÃO

11>1-

Art.;ín - O aproveJ..tamento das fontes natrurexs

nerais em fa:txa de fronteira somente poderão ser efetuados
empresas necãcneas , }J

ccneadeeedc controle tecnológ3.co necae-

M!

Tra~

lJ.tar. do Tr3.bunal Super-a or- Eleitoral, do Tribunal Superior do

de
Pela relevâncJ.a dos cargos e o alto nl,e] da r-eaponseba La dade

energia e recursos hídricos subterrâneos e a lavra de Jaz3.das n'!i

•••• aa ••••• a ••• a ••• a .... a

t

§ Cnico -

~

.-

391-

Arta~-

".~--

EMENDA MODIFICATIVA
30:;DISPOSITIVO EMENDADO: AR'I'IGO,...3-3:3"'; CAPUT

DISPOSITIVO EMEt\DADO: ARTIGO 4-tr.t, § 1.1nico
O § ünãcc do Artigo

.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

llu.'....n.'K.;ii.

EMENDA MODIFICATIVA

~ ·?".··'o"s~
~J
I L....-

DEt'UTADO CARLOS 51'.HT'A!i:1A

~

Es-

tado, Hinistro do Supremo Tr3.bunal Federal, do Supcrior Tribunal

EMENDA 1P02249-5

EMENDA 1P02245-2

por

que

é

a t r-abuâ r- aos aeu s t3tularcs, se jU.!'otifica ... prc.!:t'r. f c

emt.ndól

no interesse da scbes-asu a e da Sec:urança hacional.

nal o exerefeae, de direito e de fato. do poder de gerar,desen
JUSTIFICAC;O

volver, absorver, adqu:a.r:a.r, rnod3.ficar e transfer3.r tecnologJ..6s

Jo1-

de produção.

O caput do art. ~ como proposto pelo Relator,hão
inclui outras fontes neeureas de eneeqae e eeseero-ece a ~xplc::~

JUS'I'IFIC"CÃO

ção de recursos h!dncos subt.errâneos.
Por tratar de áreas de segurança

gqr

Ao nova redação ao § tlnJ..co do art.~vJ..sou,

eeaee, ordenar os verbos pela import.ânc:La aeceescerree da

nac~onal, sua

redlt

ção deve ser me a.s abrangente.

pri-

HU",./c~"S"./I~' o.. 'nlo,_---c

ação

--,

COllISSÀO DE SISTEHATIZAÇAO
lU1l>/Nl1111t.;1o

e, segundo, sJ..ntet3.zar.por eeeneceesérae repet3.ção.

,

EMENDA 1P02250-9

EMENDA lP02246-1

(=

I?

DEPUTADO MARCOS LIMA

l:J

COMISS1i.O DE SISTEMATIZACAo

~-xaEmenda

SubstitutJ.va ao que fora capitulado do inciso II. do
Art
do Anteprcj e te de ccns ra tuf çâc da ücnus s âc de Sistemat!
zação, relat.ivo ã concessão de irnportãnc~a ada cdonaâ correspon-

.fp3.

DEPUTADO CARLOS Sl'.NT'At'NA

dente ao vencãmentc de 2' Tenente, das Forças Armadas, aos
batentes.
UArt

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

~

O capJ: do Artigo
lIeguJ..nte redação:

CAPU'!'

~do afr'!:'egoJeto

~-

as fontes naturais de energ3.a e os recursos hídricos subterrâneos constituem propriedade dJ..stJ..nta da do solo para e rea.ac de
exploraçâo ou aproveitanento 3.ndustr3.al e pertencem à umêc ,

JUSTIFlr4C~O

JUSTIFICATIVA

o objetivo da emenda substitutiva é assegurar o direito J2.
conquistado pelo Ex-Combatente de se ape sent az- aos 2S anos. e\~
tando, porém, a concessão do ada cdcnaã que muito oneraria os or~

Esta emenda proclama CJ caráter unipessoal
da
Chefia do poder zxecucavc , eo-ne tenôo-e ao Pres:1.l3.ente da Repübll
ce , que desempenhará, ao lado das funções de Estado, aquelas in=.
rentes ã própria

§ l! - J..dêntJ..co

chef~a do Governo.
Esta emenda apenas explicite a estrutura mcní.s-,

çamentos mi l i t.ares ,

ta do Poder Executivo.
Com a proclamação da República. em 1889, inaug.!!
rou-se, na prát~ca das instituições brasil,,:~ras. a
cbservâecaa

!I

do modelo presãôencaaã , sob cuja égJ.de passou a estruturar-se

JUSTltICACÃO

o

Estado.

DEPUTADA H"q,LUCE PINTO
Esta proposta zepuds.a o caráter dualJ..sta que

A redação proposta pel'D Relator 13.m.1tou de modo :1!J.
próprJ..o as font.es na'tueeas de energia apenas
hJ..dráulica e 3.gnora

os

àquela na fOrll'8

pctenca e i.s hidr3.cos subterrâneos

eltíss3.mo ve rcr eft:atégJ..co e de v3.tal eecur-ençe eas

de

popula-

DEPUTADO CARLOS SANT' ANNA

r.r------

tJ

luullllst"".;10,

COMISS]i;O DE

'.;la.'o/COw"llo/l""cn'."~

colég~o

minJ.sterial.

Dê-se ao Art

~l

a seguinte :redação:

."",1\.
"Art

~l - As ações e sc rvãçes civis de saúde integram

uma

rede reg10nahzada e herarquizada e constit.uem Slstema únlco,

0r.

ganizado na forma da lei."

tÇ~;"":J
JUSTl Fl CAÇÃO

rr;i'~v;J

SISTEMT';I~ZA=Ç=Ã=O===::======~~~~~~

DEPUTADA MARLUCE PINTO
A presente emenda obJcth'a preservar a sobrcvl'l.·êncH. e

comssÃo DE SISTENATIZAÇÀO

1'1-:1.

O art. A7'5 passa a ter a segu1nte redação. sendo supressos

1 e 11 e parágrafos I!! e 2!!'

Dê-se

ã

alínea

"~"

1n·

dependênoa dos sistemas de saCde àas Forças Arnadas, ben como
remeter para leJ. ordJ.nãria a forma de organização e fundonalãen~
t.o do S3.stcma de saúde adr.l1nJ.strado pelo Estado.

EMENDA SUPRESSIVA
19-:i
DISPOSITIVO J::MEr.OADO; Art. ,J.:Pr'

os seus 3.tens

_

?0\

nistro.

nistro e do

I?

o

Subst1.tutJ.vo pretendeu imprimir ao Executivo, vedando que se co:
partilhem as atrl.buiçôes inerentes ã Chefia de Estado e ã
Chefia de Governo entre o Pres3.dente da Repúbl~ca e O Pr3.meiro-H1O texto preconiza um zxccut.avc mceccxãeacc ,
em
que as funções àe Estado c de Governo acham-se concentradas no Pre
sidente da 1l:ep úb l i c a " que as exercerá com o auxilio do PIlllIeiro-M.=.

ções.

EMENDA lP02247-9

anos

de serviço público e privado.

passa a ter a

As :Jazidas e dema3.s recursos mdnexe i s

§ 2! .: :1dêntJ..co

_

11 - Aposentadoria m tegraã aos vinte e cinco

30'
Art.

13 -_______________________ _
1-

30e

EMtNDA MODIFICATIVA

Ex-Coc.~

V\.:t<o

ínclso vII 1 do Art)l, a seguinte reda·

ção·

I'::J.

Art. ~ - O Presl.dente da RepúblJ.ca, ouvJ.do o Conselho
da RepúblJ.ca, também poderá dJ.ssolver a câmara dos Deputados e convocar eleJ.ções extraord1nár3.as após três moções de desconf3.ança
consecutJ.vas, aprovadas na mesrra sessão legislat.1va .

'$) Na

esfera policial e

m~1itar o Estado t'0derã operar se,!

viços de lnformações que se refiram, exclusivamente, aO
lei deÍlne como delinqUência. ãs ati\'~dades que visem

que

a

sub,,:erter

O~ fundamentos constitucionals ou que sejan antaFônicas aos

in-

EMENDA lP02255-0
DEPUTADA P.ARLUCE PINTO
..U...;I ••

~Julo!nt::w,.'.~,

_,

COHlSSAO DE SISTEHATIZAÇÃO

teresses da Nação."

p{"""''':.''''

JUSTIFICATIVA
Esta e.,enda <Imp11a as hl.póteSEs de d3.ss01uçâo da Câmara
dos Deputados. paralelaMente ao que Já d3.spõe o teyto, enseJar.oo ao
~PreSl.àente da ReplÍbllca, o exercícl.o dessa prerrogatJ.vil após tripl.t
ce censura aprovada ao longo da J"esma sessão leg3.s1atJ.va.

JUSTIFl CAÇÃO
Os fundamentos constitucJonais e 05 jnteTcsses da hação de"Vem ser preservados de quaisquer at:iv~dades que possac sub\ertê-

Acrescentar ao

~f't.19

uma

al~nea atr~bt1J.ndo

.-a Uniao a

compe-

tência cxcluSJva para lcgJ.slar sobre as at,J.v.1dades de lc\~mt'lncntos
c PCSQU1S<l!> acroespacJ.2:1S,

aquoiticos c t.errestres, nos seeuJ.nt.es t.":.!:

I

Assembléia Nacional Constituinte
nArt ~ - COl'lp~te

1tf.

à

Unl.ão·

.

~~~:~~:~. ~~~~~

EMENDA lP02258·4

pJ

Na verdade, o cldadão portador de
alguma der!
cãênca a poõe até ser me i s produtivo que o and rvdôuo comum no ê:::sem
penho de funções compatíve1s com a sua àefJ..ciencia, pois é fregUe!!

fS:;~;'-~

Senador cons t t tu i nte IRl,,' SARAIVA

J

Fõ!i"~7/

e 237

te a cccxrêncre do

aguçamento de outras faculdades vicariantes

ccrapense tom as ao tJ.po de def1clenC:l.a. t sobe j ament.e

e

ccnbectea a

elevação do poder da acr-rmí nat.ôr ao tátil nos cegos. da capacidade de
I'Z) ••

CAPíTULO Vll - Da rami) i a,

0.0 • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 ••

It_) ati-,:;.dad;:s de lc\-antamer.tos e pesquisas e erc e s pae a a a a , !

Inclua-seI/o

concentração dos surdos, etc.

do taencr e do I doso

Cltf,U1ZII.:to T..:t.Jorr

quáticos c terrestres."
"Art.
- Em caso de rat ec nent c de um
dos
cônJuges, é assegurada ao cônjuge scbr evavent.e
ou a seus dependentes pensão de valor não inf.!:.
r âor ao da remuneração, ou cios venc Inent cs , ou
í

JUSTIFICAÇÃO

A União
competêncJ.3

é

já

obre a mat~na e a manutenção

vem dispondo

rc(.omfmd~ .. el e nee essar-a a ,

dessa

dos proventos de aposentadona do cônJuge
cido."

'IaJ.s atJ.'lclil:::~~ o;;jo L.á~3

cas e e s s enca aa s para J.n~meros campos do anuer-es se públ1ao, tais c.,2
filO

pe squ a sa e exploração de

recursos mane r-aas c energét

ICOS,

ploln!

EMENDA lP02262·2

fD

••,,'

--,

Senador Constltul.nte IRAH..:S~1I~RJ\"-"o.::V~1I

fal!
CO\lISSr.O DE

_

SISTE,1hT~I~Z:'IÇ~Ã~D:::====:::::=~---':~~~~

JUSTIflCAÇM

jament..0 rc.t!.10nal e u;bano. uso e ccnscr\<Iç';;o do solo, mape amcnt o 0':::'

veguçac a e r-ea e mar-at.ama e muJ.tos outros.

Nade 11".;15 jue tc de que conceder & eu l ne r e

marido direitos iguah:

Além da s.se , tals at.avãdades pr-cpcr-cacnam J.nformações detalhadas e prcclsas do terrJ.tório nac:Lonal. as quais são de alto

pensêc por morte

a

valor
Nos dias que correm, ambos os cônjuges ccnt r Ibg
em para a receita da família, e é neceasér i c garantu que o
nivel

estroilt~gJ.co.

Por estas razões f eaa.e atJ.vidades são ccns i.der-adas

de vida dos fllhos não será eoo.i r rcadc no caso do ra l ecaeento
qualquer um dos pais.

anda spen-

sáveis para o üesenvcãvaeent;c e a Segurança NacJ.onais f pelo que

de

seu dJ.sciplJ.narrento deve f1car a cargo da UnJ.ão.
§ 19 - Cabe ao Con9resso Nacional

EMENDA lP02259·2
U Senador

üons t,atuinte

IRAN

pr-~;;;;~

SARAIVA

JUSTIFICAÇÁO

tJõ;fio!fPJ

o obJetl.vo maior desta Emenda

EMENDA lP02256·8

j!J

DEPUTAD1I "ARLUCE

[=J

COMISS]\O DE SI

,."..

Dê-se ao artigo jO~ e ao seu parágrafo 2~

ST~~E~~;I::w~~~/lmow" ...
---'-_ _

Anteprojeto da Comissão de Sistematização
__,

1ufof~~n'''uçio,

0

EMENDA MODIFICATIVA

\

DISPOSITIVO EI-1ENDAÔO. ARTIGO

'.:;f.2,

~NCISO

do

Para resguardar ainda mais a scberanae nacional ,
só será permitlda a exploração J'alneral por empresa que tenha,

I - nomear e exonerar o Pr1meiro-M:z.nistro es pcr-

§ 12 - •••
§ 2&1 - As empresas nacionais terão

\'51,

andaceçâc deste, os M:z.n:z.stros de Estado. salvo quanto aos

queâ e s

é

Art.1/! - •••••••••••••••••••••••

no

m!rhmo, 51" de seu capital pertencente a hre sa Icd r cs ou a pessoas
Jurídicas de capltal ma j or-Lt.a r a amentie nacional. AdlC.lOnalnente, !

Pais, cujo controle decisório e de capital est!,
ja. em cer t.er- permanente , exclusivo e lncond!
cional, sob a titularidade direta ou
andr r e t e
de brasileiros ou de entidades de direito publ.!,
co interno.

ter a seguinte redação·

mlner2.1

rações futuras.

a seguinte redação

301

I

setor

o de garantir a soberania nacaona I sobre os recursos manexe í.s e
o pleno aprcveaeaeenec destes pelo povo brasileiro, agora e nas 9!;.

lI~rt. ~7 - Será considera~a empresa
nacional
a pessoa juridlca consti tUlda e com sede
no

O InC1S0 I do Art1go 3 d o eneeprc je tc , passa a

p~r.a

e

301

pINTO

epr-eca az e aut,2

rizar todas as concessões a empresas que tenham participação de C!
pital estrangeiro, para assegurar a defesa dos interesses rsacaonaãs,

9~Fla

l:1"i'.r.C.l:>"~

que , c.mbora maJorlLallôlh:·nt.e naercnea s , tenham a!

parhcipaç50 de capa t a L estrangel.ro, serão obngadas a

ter seus contratos ã aju cvecêc do conçre-ec

suL,.!:.

l~aclonal.

cr-e rer ênc í.e

no acesso a cr-édr t.os púb l i ccs e no .fornecimento

se-

de bens e senvdços ao poder público."

gUJ.ntes, de j.avr e escolha, os qua as não estarão su yec.t.os a moção de desconf:l.ança:

JUSTlfICAÇ1\o

8) Mín1stro da Mar:l.nha;

Emenda que visa"73--compatlbllizar o espiri to
norma com a constante do artigo :xl8, que admite a per t f c.ipação
capital estrangeiro em car ét er de ccmpj enent ar a edade ,

b) M:l.nJ..stro das Relações Exteriores,

c) Ministro do ExércJ.to;

da

do

e) MJ..nistro da Aeronáutica;

balho.

EMENDA lP02260·6

j!J

JUSTJFICJ\.TJVJ\.

o prcvarsent.o dt'ls cargos mlnisterla:l.S ""f'TP
pre vancureôc à 1nd1cação rea ce pelo Prlme1ro-Mln1stro.consoan

fB

§4!- ccnea eera-ee relevante e penoso o exercfcac da

C01JISS)'iO DE SISTJ::JJ.ATIZlICÂO

vo

li

Acrescente-se ao Art.

v _

~~~ inciso

Não se deve obrlgar' ao povo a procurar a

demandarem em rcce i e da s t arrt e s , Já que não exa s te Juhta de ccnea-.
l:l.ação em todas as caôeôes , zxa st.em lugares ôa s t ant es das Juntõ!s e.

Custeio, pelo Poder Público, de tratamento re!.

billtador, da aguisição de eguipamentos ortopédicos e outros necess!

rão J.mune!'õ. <,o JU:l.ZO dp censura eventualmente manl.festado

rios à adaptação e ã garantia de adequada quahdade de vida aos J.nd!
viduos portadores de defic1ênc3.a fislca, sensorial e mental

pela

Justlça

longe de sua eeeaeêncae , Se se exclUl da just.lça comum o conheca>
mento de matérJ.a t r aba j ha s t a , obrlgará patrões e empregados a
se

V.

casement.e por serem de sua pessoal e ameôa et.a ccnzaençe , esta-

câmara dos Deputados.

o

Justibcação

te já dJ.spõe o artJ.go 51, ne 111, do SubstJ.ttJtJ.vo
A proposta ancve ao pe rma t1r ao Chefe do EX~CUtl
livre nomeação dos N;nistros que reâecacne , os quaãs , p~.!t

função ele Juiz do trabalho por JU1Z de dlrelto. contando-se
tempo para todos os efeitos até quatro anos.

Senador cons t.a eu rrrte IRA\-l S1l.Rl\.IVA

malS de duzcmtos qU1lômetros.
A classl:ricação do servJ.ço em penoso e
relevante
propiciará aos magistrados que exerçam tal atlvidade serem promov:l.dos com malor rapldez em detr:l.mento daqueles que somente

JUSTIFICAeJiO

gostam

de trabalhar em varas especlallzadas
A computação do tempo servl.rá para enseJar a promoção por anuguldadc, o que Já acontece em alguns Estados quanto à

A defJ.ciencla severa exige uma tet:nologia educacl.,2
l1al diferente, que leva em conta o tipo e o grau de deficiencia. AJ.!!,

JustJça Ele1toral.

da que cons:l.derãvel número de crlanças, adolescentes e adultos seJam
portadores de deficl.enc:l.a, mas aptos, medlante a educação especlal,
a J.ntegrarem-se no contexto soc:l.al e produtivo do pais, as politlcas
de educação até agora não contemplaram àevlãamentc' esta

EMENDA lP02257·6

l!J

DEPUTADA

.Ud.,.fCOW".io/.U••••,.. h'

f!J

fora

da força de trabalho, constituindo-se em mais um peso para a Nação e
clientela obr~_c;;atõria dos serV:l.ços da Previdênc:l.a Social.

-,

1 W'1J?l

COH!SSÃO DE 5ISTE~lATIZAÇÃO

J'r{ú.

a segttlnte

reda-

j!J

....__

CO:.1SSÃO DE SlS7f.l:"'i.:IZhCÃO .

~

f]~;;

iS;-]

forme disposto em lel.. n

m ..

"~'"'

..' ' '

~ LI
0i-

JcrelScente perégrefo eo erl g
3: •
Ferágrafc únlco _ Guelq.uer I:ene edlLinit-tretive não
poderá ultre}-e"S"'er e se::t.s C1e"e~, exceto e. exoneraçeo.

"VIII - Todos os Ministros de Estado das Forças Armadas".

í',a;:.t,J[,
Acrescente-se
duais, ltem 111 a segu.lnte alínea.

FI3<:Io ns SIST:=.:';.~iz~;'j.gl.um~.•u.

tr=P,mB J ,

Se",dor Const>tu>nte IRA" S1IRAIVA

ção, acrescentando-se, também, ao art·J.go, um Parágrafo Segundo:

,,§ 2" - O Conselh~ da RepúblJ.ca contarà can uma Secretaria co!!.

EMENDA lP02264·9__ '.'"
Lsenador Constl tUlnt.e lRAH SAP1l.1VA

EMENDA lP02261-4

I~~'

Dê-se ao inciso VIII, do § le f do Art

e> pressn3

fal);a populacional, o gue a condena a uma vlda marg:l.nalJ.zada e

'.'"
MARL'"U;;;CE;:-;:P::.,N:;:'T:::D------~J rr~!BJ

Capitulo I, dos Dlre1tos Inê}>,..!
JUSTIFICA;:hO

t

h) Os órgãos públicos e as empresas com mais de
100 (cem) funcionãrlos obr:l.gatoria'llente empregarão
no mínlmo 5%
( cinco por cento) de portadores de õeficlência nos seus guadros,

JUSTIFICAÇÃO

borado deverá ccr.star expre:;se::ente e. durEç~ô

em funções compat.ívels com suas aptidões.
A J.nclusão dos ~llnlstros de Estado das Forças Armadas.

A pre\isão de uma Secretarla objetlva dotar o Conselho da RerúblJ,ca de um órgão de apOlO. necessárlo ao cumpr.lmcnto de suas amplas e complexas at.rlbulções.

JUSTIFICAÇÃO

N'aCJ.onal

tornando o Coleglado malS representativo no que tange a essa área

NossO intento, com a presente proposta de
const.ltuclonal, é o de garant1r acesso, aos portadores de
cia, no r.mrcado de trabalho do Peis, acesso este

C2S

F~r.e.s â'lsci -

plineres, no texto constitucione.l ãeverá ec;tar Ioat~nte o te:r.po
n.éX1I!l.O C.2 :p.lD:l.cil).à2c.e.
Coaparanão-<:>e e pene àJ.sc:l.pl:mer ceCI 2 pena no Õ:l._

como

membros p6rmanentes, obJetlvõ\ rermlt-J.r ess~sso-::=-c-t.o cSjlcclalizadt.
maJ.S amplo para os assunt.os ~relacJ.onados com a Seguránça

prec),~o resgt.erder o direl.to co serviõor r-:.Ío1J.co
tle se recompor ecm~nl.st:-etiv2cente. No s:l.o;;-;a;::e et.lel, elgt.!:as
penas durem e vl.óe l.ntelr2, :t-rejudicendo tacoém e. ef1c:l.êrc:l.2 õo
serviço.
Da meS:Il2 for=e q,ue no chreJ.to êlSClpl:l.nar e sar ela_

Norma

cieficlê,!;

s1sterr.atlcar;.;nte

obstaculizado pelo preconceito social, pela deslnío:.tl'ação
ignorãmaa.

e

pela

re:l.to c~=i"::::l, notE.-,a 1!uê I?s penas leve c; sequer servem
Fe.:-e
efelto de rel.nc1àênc12 e as pene.<;; grav~s seo es'q.ü~c'lcas pelo '
jus persequanâJ. e pum.endJ. l:PÓS C1.nco enOq de CUmprl1r.ento ce l!:e1.
me.
Da mee;t:le forc2 se Iroeaàe com ereito'e ilre~crl:;ão.
contudo, neo. é ene.l),~eàe no dl.reito edm:l.n:l.str.. tJ.vo.

E=;ta,

"238

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP02265-7

P

EMENDA 1P02269-0

I:

rr;.;;;;"~

Senador Constituinte llUIM SARAIVA

[Çj'~'VEJ

(Tõ2i~;7FJ

r ; r - - - - - - - - - - ..""'"'''"..,,.,-------~--Dó nova reda<;, ao anc i.sa II o, artigo

i,q

nne'l\tI1mu;ID'

~

EMEt.'DA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

Unidade da Federação;
uso

dos

§ ÚNICO

39&

O § ('im.co do Art.:Lgo--4-Gi"' do

jnci.sc I! : propo:,clon=J.s ao tenpo de servi!io, nos ee-taae casos,
J. ....f erior

30/(,
ft-91":

I

oní3S.l.s • • • • • •

nã.o podendo ser

ae cada

recursos h Idr acoa'",

Ante'lroJeto de ::onsb.tuiç-ão:
• • • ••

cHicos

II - cr-at êr acs de outorga de direitos de

_

do

51'
Artigo W:

I _ um s ãs tena nacional de gerenciamenteo de r,!
'cursos hfdrxccs , tendo como unidade bês aca a
-ba cãa hidrográfJ.ca e J..ntegrando s aat emas esp~

rr';;:~~~

DEPUTADO C'PLOS SH·T'",,,.

O

JUSTlPICACÃO

~~proJeto passa a ter

seguinte redação:

A matérla fora aceita pela Comissão VI. em face da

a o a tente por cento dos re,!;

sua imp0.f~~ifci: .. ~le.vânc:l.a. tendo s rdc suprímJ.da

n05 Ant=.

R

prcj et

onn s s ac de Sas r emat.âaacãc ,

§ l1n:a.co - O Estado e as ent:a.dades da administração di..

're-encc -ee por baae
0:'21 t

~

reta e indireta pn.vilegiarão a capacitação científ.1.ca e a produ-

atual Lea da • revJ,d;ncJ.i3 5::-

V~=J. f':'cc-s'1 que nesta est~ ore visto o "::'5<: re "ere-ree a 751

ção e o desenVOlvimento tecnoIógJ..co nacacneaa para a ecnceeeãe de

d=

so::lárJ.o e u-c car-ênc aa de 6(' c~ntd.buições (cinco a'105) e r'<!.J.G l~ por
ano de

serviço, a.té o lJ.~ite de 95~, v[>rJ.f_c~_se qu a

2!

e-tc cerrtcdcr-f a

ut~1J.z!!.

rão. preferencJ..almente. na forma da lei. bens ~e· serviços

oferta-

dos por empresas necãeeaas ,

cr c-icr-caonaã cevorf ser quarrt, tatJ.v,::, ::0- U~, n103.-0 do 80r nos rend.=,

eerrtos , C'50 neJ-' adctac<:,. cut.r a f orna, referJ.da accsenteccr ae será

ineentivos de compras e de acesso ao mercaõo brasJ..leJ.ro e

i

EMENDA lP02273-8

"::>,J

CiêncJ..lI e Tecnologia são coaaas dJ.st:a.ntas. a:a.nda

·

J.cresc~i

Art.

1

"""í~f~'"
~ e ICoili::ice

2.0 é'rt.

&:- ...

1:õü~;NJ

~

1U1D'.UI1"lCo;l~,

EMENDA

S8 8

ter a seguinte

E:::'S'E::!e

o~ort:mJ.ê.ea.e tue os~ :Íe:-'!::ls bl'c::ãos jie.ra

c~colher '::'-;':'5 r.e~bros .tiretores. l.SSl1l'i eccnt ece coa o Sr!n~do, coa a

1 e. Câ=src. de Vereacore.!; e co-a
(art • ..w.. §H do anteproJeto) e coa e.

::iap"J.tE.c.o~,

;.:J.Dlstér~o ?úbhco

c0

e llla.is àJ.sJ!erso. Cor:;
,crecJ.a

EO

es~e

~1IIA/ílI1il:fI

o conceito aprovado pela Comissão VI - Da Ordem Ec.!:!.
nômica é menos res t rdt avc e defende amplamente o mter e s se dos

•

indígenas, não er-rando 1J..mita~ões

é

be!:i 1tSJ.O

redação~

EMENDA lP02-274-6

3'1r.

B capacJ..tação cientif.;Íca e o desenvolvlmento tecnológico
nal. )J

dispositivo est"r-se-J.2 este.,iie:.!êo e cer.:oJ

-I

c:is traàielonal e ol:t.gárquJ.co dos poderes.

(l

EMENDA lP02267-3

,2

Suprima-se a letra lia" do inciso XIV, do artigoX

do AnteprOJeto da Comissão de Sistematnação.

nacic-

JUSTIFICACÃO
Trata'-se de matéria de lei ordinária e não consbt!!.

(Çj'~'7LEJ

r.r---------;;-;r 'nuh~'S'.fIC;Oçl,,-

cional.

A redação .. ~u] ....r oposta é r.aJ.5 s:l..ntétJ.ca. menos rEdundante e apresenta claramente a J.nã.l.~pensável dJ.$t"J..nção.c",mo categorl.as dJ..stJ.ntas, das at.l.vidades em Cl.êncJ..a e em 'Iecnologl.a.

r;:,~;n~

Seno dor constituinte lRAM SARAIVA

_

1).-(;

Jort.~- ••••
Ô

cD1'sider-tio penoso e N1ennte, devendo ser contado até o

I:
l'!

cinco e.nos,

~~

Brote de

tooos os efeitos.

EMENDA lP02275-4

P
['J

Cb

jtÚZOS clDitQrAJ.~ ;P1"Os1.B.l:l UII sarviço

relevante

c des~astUite

"V!.

r!antio apenas o peri'cd.o, ~ue não é :mferior a tres 211os, :De!:! su~r~or a

oi

1nclu~-se no art.~do

""""" M:OIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

qt...e a 1'l:n.

~edação:M.

ção eleitoral nu...,ca é exolusiva, o:=,s cOIlco:dtz.."I.1.o com a juài~2tun co::uc, c.!,

Anteprojeto da Comissão
de Sistematuação, o § 2° do art. 69 do Anteprojeto da Com1~
são VI - na Ordem Econõm1ca, no seguinte teor:

303

élM

do

~.t1JZoJeto

A c3assj:i'J.C2çã'o co serviço 00=0 zvlevanta e p:noso" siôru.fjca ~

conbacimento pelo trab!llho :malhado e Ganirá para a pro!llo•.ão por

"As pequenas e as micro-empresas não se'râo
gidas por nor.mas federais

~ do ~~roJeto a

·.

cionadas, para assegurar-lhes tratamento

~6,§39:

JUSTI FI CAcliO

o

§ 39 - A proiblção de acumular nã~ se aplica aos ap~

t

preciso levar

las a custos que permitam a existêncla de lucratividade. Clta-se co-

tar ônuS insuportáveis, sem que esta tenha sido

exemplos a fabricação de medicamentos essenC:laJ..S ao tratal":ento de
patologias prevalentes no pais, a manutenção de Fundações lJ.gadas a

do legislador.

Universidades Federais ou desf:.lnadas a enSlno l'i!:speciallzado em
quer nível, a manutenção de se;rviços de saúde.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP02272-0
em conta que o aposentado não

l!J

o::upa

r . r - - - - - - - - - - - "..."."",,...- - - - - - - - - - - - - ,
EMENDA

são to:ios fOll'nados em magJ..stério, nem senadores,. ,deputados, vereadores ou prefeitos e gOJernadores. A exceção:seria cdiosa, levandE!
.se em conta que 'a maJ..oria dos casos permitidos se referem a
pes
sr:as que Já têm cmtagem especial para se aposéntar; professores com 25 anos,. dep,utados can oito cu t,luatro anos, vereadores, preie,!
tos e ga..ernadores can trinta anos.

I

c.....d~t"Qo

("..SeciS.!
Inclua~ítulo

l~ b~

do Título VII I
_
artlgo 12 do AnteproJ!:.
to da Com1ssão VI _ Da Ordem ECOnÔl'llca. no segulnte teor:

)eto da Ge:rd3são de 5

a

intenção

qual

EMENDA lP02276-2

~

E';~;~~~

SENADOR IRAPU.N COSTA JU'IOR

fJY2i';m?]

rr;;'~Ud

C<:so

dos apcsentadcs, excet.uando apenas o de ccupação de cargo por eC%1
curso púbhco. Ora, Justamente-os que mais precisam de um co:nple :
rnento ...salarJ.al é que estão impedidos, parque los f uncJ. onárl os não::.-

o teor

rr;~;;~

SENADOR lRAPU.N COSTA JUNIOR

nenhum cargo e não exerce nenhuma função.
O Atual anteproJeto prevê três exceçees para, o

parágrafo a ser ,incluído não colide com

do art. 272, do AnteproJeto da Comlssão de Sistematização.
que trata exclusivamente do aspecto tributário Com este nE.
vo parágrafo pretendepse. acima de tudo, proteger as peque
nas empresas de legislação genêrlca que lhes poderá acarr;

JllO

sentados.

adequ!!.

do."

A emenda Vlsa a garantia do func:a.onamento de lns1:.i1:.uições p";
bli'tas responsáveJ.s por atividades que. dadas suas c~ri!cteríst'J.cas.
não podem ser interrompldas mesmo quando não ror possivel desenvolv!

"'.."..,,,...."'C\~yV',;----------

I

I

pr!:.

tributárIa, comercial ou adminlE.
tra"t.iva, exceto quando nelas expressamente
men

,JUSTIFICATIVA

Mo:1ifica redação do art.

abra!!.

estaduaJ..s ou tmmlClpaís

videnc~ária,

setor privado, ressalvadas as que desenvolvem atividades essenciais, estratégicas ou sociais que a lei definirá. li

I:9:ree1.

z:entO.

I

que versem matéria de natureza:' trabalhista,

SegUinte'

S03,

§ 39 - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e
as
funda-ções públicas não poderão gozar de beneficios. privilê9'1os ou subvenções não extens!veis, pal'~t:ariamente, ãs
do

tllindando r2.1s de:1icaçio e Mior disponi:lihdade para o serviço.

,..- - - - - - - - - - - - ,

3"Y

_

Dê-se ao parágrafo 39 do art.
tnta.~nto, j i

ffii~;fi!J

COmsSIiO DE SISTEIlATIZACIiO

BlENDA

Pllu... , •• w•• lle/IUlc •• ,.. lo'

to.
E no""ecs:rio que ha.ja \l..'l.i1'D%'IJbsção no

'lu<h""u"''';:~/lu.,~wull~

DEPUTADO CARLOS SANT'AN"A

Justificação
para o país, ~ ;;.lt;'"ms Estados Já eJ::iste o :roc~oC1~nto desse serVlço,

E;;,;;~

SENADDR IRAPU.N COSTA JUNIOR

r ; r - - - - - - - - - - n.."'

EMENDA lP02271-1

Parágrafo ún1cO - O tet.po de seniço prastado li Justiça SleitE,.
"toral

rr';~;B~

SENADOR IRAPUAN COSTA JU'IOR

fui~;Jã?J

JUSTIFICACÃO

l!J

!. prion.•

j'MfJ;roJeto.",,-

regional. bem como, regulará a concessão de aneeoeavce e outras
vantagens a empresas e entidades da anacaetave privada. vãaenee

Ordem ãce l:.dvoSe.dos do :BrssJ.1..
O número ô,e representantes desses en'tJ.dê.d.es

empresas

JUS!I FI CACÃO

os MunicS:pios propiciarão. na forma da ãea , incent]..vos específicos para o ensino e a pesquisa científica e para a produção e o
desenvolvimento tecno1óg:a.co de acordo Com os obJet:a.vos e as pr.i.,2.
rl.dadcs needeneas ,
§ ('inico - A 1el flxará a parcela dos orçamentos
ea
Un:a.ão. dos Estados. do DF. dos Munlc.;Íp1oS. das errt aôede s da ad=.;.
nistração .1.ndireta e dos organ.J.smos públJ.COS de eeeer-veavaeeaee

do por uee ~~~:~:é=::Z::?~:::n~::~:. ?;:::sJ::l::~~~:s s:~e?:::: J;:= I

por

..,

Art. jlWfoI'- (llo~'i\so~~o~JB,I
1t1.i.~~~lI11A umãc , os :Estados, o DF e

Jusf"l.i"lc!'çào

l'rá!,lrio

---

~~MJ1~ do

l

c

O

ses

MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ~ND~D").. ARTIGO~.

1- retlrar as p2ol.5.vr&5: "eleger seus ól'~ãos direti'"o3"

Of:.z:;ar= e.. .ecectn eaee ce

nO apr-cvea tanent c dos potenciais de energia hldrá.!;!
lica e a lavra de jazidas mneraãs elD terras ind!

rr;;;:~;.~

o ancãeo I do E.rt. 19

•••

seg~inte teor:

nacignais l' •

DEPUTADO CARLOS SART I ANNA

x- todos os L::~.5l5trados e1egerào os ór&&os dlretivos

dic:drlo êe'-í!r?:o ~;:'

~e~

genas somente poderão ser efetuados

dos trlb.mE.J..5 e. ~U~iertenç=!l: e ojünerêc sobr-e o cr'çezeat.c ,

Art.~-

do Anteprojeto da Comissão de SJ..st.ematlzaçâo pela redação do
Art. 10 do AnteproJeto da Comissão VI - Da Ordem Econômlca.. no

que

substartit .... sobretudo quando se refere a mercado.

EMENDA lP02270-3

l:J

ffi2!~'7Jã7l

Substit;.ua-se o artigo~ seus parágrafos H' e 21}

justapostas pela cãêneae apllcadai raramente qualJ..flcatn bem o
~

rrp;;;~~

.It(,,::r

~

JUSTIFICACXO

'anl"U~- ce-ies eue s'lbrev_ver co' lC ou 20i dos rendJ.-entos e .isto eco,!!

-----,

... IS'"o'cu .....'II ••' - - - - - - - -

nevauevc ra-e-rto J.rn.sóri<l [) pre.Judicar~ o funcion~r2.o e sue faTllJ.a.

tecerá co- o func::.onárJ.o que tenha 5 ou lC anos de serviço.

"'''

tJ SCNAOOR IRAPUAN COSTA JUNIOR
r . r - - - - - - - ,lc.I.!O'~
f!J COI,IlSSÃO DE SJSTEMATIZACÃO

stOJ:lõ't i2a~;90- o

"Compete ã União legislar sobre o uso' dos recursos
hídncos integrados ao s.eu patnmônlo, definlndo:

E~IENDA

o

--

I'

3°
pfdo

SubstJ..tua-se
"caput" do artigo
Anteprojeto
da Comissão de S1.stematJ.zaçáo pelo " c a pu t." do al:'tigo 3° do li:!!.
tcp,:roJeto da Comlssão VI - Da Ordcn Econômlca, no seguinte
teor:
"Sera conSJ..dcrada empresa nacional a pessoa juríõ.!
ca constituída e com sede no País, CUJO controle
de 'capital esteja, em caráter permane-nte,
vo ~ incondlcional, sob a titularidade de

c.xclusl.
pessoas

Assembléia Nacional Constituinte

físl.cas ou jurí,hcas dornic).liadas no País,
entidades de dncHo púbhco interno."

ou

de

.. 239

JUSTJFICAÇM

JUSTlfICAÇM

A alínea E.. do âncaso ÁUl. do art. 39 da ccnf ssêo
1 trata de cr i t ér-Ies de avaliação da propriedade desapropriada q.e

ioealização

ê

CO'110 se trata de imposto municioal, a SU'3 melhor
na Seção Que trata de Tributos MllniciDais

não choca com nenhuma disposição de outra Comissão.

JUSTI FI CACÃO

o ccnce a t o aprovado pela Ccma ssâo VI _ Da Ordem Ec~
nênuca é maas abTang~nte. tendo a Coml.ssão de Sistematização
mudado a rnatél'J.8 ccncea'tuaj, de fundo e de dã'rea'to Jã
pela respecuãva Comissão.

aceita

__,

lUTOI''''T''~';.~_--

EMENDA lP02277-1

r

SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR

(:J

CO"IISSÃO DE

_~T.'

SISTE~;~t;·I·'~~~i~·/mcol/,ulo

~GJ,

EMENDA SUPRESSlvA

I rr';;;~~~
I tTõV';DP"J

OlSPOSI'rIVO EMENDADO: Art.

~.

inciso XI. alínea

EHEND~ SUPRESSIVA
.2....{q
DISPOSITIVO EHENDADO: Arl ~

~

lUl.,"ynmC&;&.

_ Suorimir o art.

suorlm ir a exnressac "ou não"

EME~1
.Suprima-se o art. ~ parágrafos e ancãscs , do
t.eprcj e'tc da Comissão de Sistematização.

An.

.2~~
2~.

JUSTInCAçli.o

ausnrrc AC~[}
A sobres sao faz-se necessa'rla/ pois a exoresaec nao

3"-

~

t.esr séntido na frase

o

disposto no artigo fere

o

estabelecido no

art

inciso Il.

JUSTIFI CACÃO

EMENDA lP02282-7

O "Conselho de Ouvidores 11 proposto,
çonilitarâ
com e Câmara l>!unicipal e será mot avc ele perturbação polftl.
ce no Nunic:ípio.

tJ
P

üunpr mdo a Cámara Hunicl.pal suas atribuições e o

Conselho ou Tribunal de Contas dos Nunl.ci'pios fiscall.:.ando
a contento e com seriedade as despesas fel.tas pelos Ordena
dores de üespesas , desnecessário se torna a criação de mal.;
Um ôr ão de fHcallza cão da admna s t r-aç ão p übll.ca rama = alo
Dai a 'raaâc da emenda supressiva •••

Constituinte VIVALDO BA
Hl~..'o/co

cnarssno DE SIST[I.j~T1Z Acno

f!J

EHElmA SUPRESSIVA
~ q Q.
DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 1%
EHENDA SUBSTI TUnVA .
DlSPOSlilVO EMEND;'l.OO f\rt

jq,,-

- Suprimir a naãavra "privativamente" do art 1Sib
_ Substitua-se a expres sac "do solo" por "fundi.!,

EMENDA lP02278-9

t:=;;;;;~

tJ SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR
r.-r---=----l!J COMISSÃO DE SJSTHIA,TIHCM

nl".'o/cG",•• lo/'UI~.U".l:.,

~

~.

rio".
JUSTIFICAÇlio

1§J~;flll '

-lU'0/'UIf",~.çl0

--

tigo

_,

A manutenção desta palavra tornaria exclusivo do
Judl.ciario.iniciativa do processo legislativo nas matérias m-e
"vas tas nas aHneas do inciso III do wes-no artigo, o Que e lnco;
oat Ive t com a am:llitude do orocesso legislativo orevisto na so!:,
ção VIII do Caoitulo I do Título V. bem como cce a natureza das
atribuições do Congresso Nacional e dos üeuutados e Senadores
previstos nas Seções II e V do mesmo Capitulo

JUSTlfICAÇAO

A palavra fundiario é mais apropriada no con -

,

Supr nnam-se as letras "b" e "d" do ãncaso XIII, do a.!.
do Ant.eproj et.c da Comissão de SistematJ.Zação.

texto do art

~por

ser também tecnicamente a mais correta

EMENDA 1P02283-5

['J

JUSTIFICACM

p=~~'~oo~

Constituinte VIVnLDO BARBOSA

rrr------- ,~t~~.'o/~o".. '.O/~~.~DU'.'.O
A matéria Já está amplamente prevas t.a no art. 306

própno Anteproj ato. quando es tabelece os prmc.ípãcs
qua i.s se fundam a ordem econômica.

sobre

['J

do

_,

[OtuSSAO oc SISTEI<ATIZAÇAO

os

EMENDA lP02288-G

tJã.;i;;M E

1U1011U....''' ••

tJ

,

.) p=;~~oo~

Constituinte VIVA! DO BARBOSA

.

'~l."'O/eo~",[./~.,.~o~, ••lo

--,

_

J

COlUSSli.O DC SISTEHATIZAÇAO

_

~."':-:::-l

@oilJS2-J

EMENDA SUSSllTUTIVA

EMENDA lP02279-7

['J

IU'O'

I er"";~7l

Deoutado VIVALDO BARBOSA
'HW"'o/~.w ... l.,.u.~OW'SI.o

('J

I tçJ;;fl?l

COHISSAO DC SISTEHATIZAÇ,:\O

_ Substitui r a expressão "do subsolo" por" e os PE,
tenciasi de energia hidrãu I í.ca»,

1Ul0IluS1I,,~.çl:o

EHENDA ADITIVA
DISPOSlTlVO EMENDADO:

er t

OISPQSllTIVO EMENDADO:

\'L

artigO~,inc!-so

JUSTIFICAÇJl:O
JUSTIf ICAÇ,:\O

-"

XIII.

- Introduzir alínea ao inciso XIII:
el A de bens de uso pessoal ou familiar é In-,
suscetível de desaprooriação.salvo cor .ln!r
redãveâ interesse social 1ou utilidade ou
I
necessidade pública.mediante justa e ime _
diata indenização em dinheiro, se assim ex!
glr o eXProoriado."

EMENDA 1P02289·4

EMENDA lP02284·3

e

p

ccns t 1 tuinte VIVA!no

EMENon SUBSTITUtIVA.
'1~
DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 9:6

EMENDA SUBSTITUITVA

\!J

COHISSÃO DE S]SlEMATIZACÃO

~-_--

inciso VIU
- Substitua-se as palavras "Sistema distrital mis
to, voto mlljoritãrio ••• " dJ art. ~6:roelas "voto direto. secretce
orooorcional" •

VII1 _ a s jazidas, minas, e demais recursos mdne.,
r ais e os potenciais de energia hidrauh _

o voto nruocrcfonat foi a decisão tomada pela C:!,
missão r r , art. 22 e Comissão r ' artigo Sº. inciso r , a1.lnea E
JUSUFIC AÇAO

EMENDA lP02290-8

__,

A redeçec ne Ihcr acolhe o

EMEtWA AOITIVA

\

disposto na Comissao
VI, art Bº com o inciso VII I do art. 7º da Comissão· II e cont inua
a tradição Constitucional br-as r l e Lr a desde a ccns t.j tua çec de 1946

I).J-,

DISPOSITIVO EMENDADO': Art.-p, inciso XIII.

- Acrescentar al.ínea ao inciso XIII:

r::~~t,,~~t~2~~~~:

1 rr;;;'~

B'RROSO

r.-r------- .~ .....!!I/«u"•• o/.It •• o", •• i.________ fiT-·.,·----,

(:J

e) Os critérios para determinar o valor e a forma
de indenização por desapropriação, constem ef es da Constituiçaocu
de leis, sempre levarão em conta o não uso. o uso meramente esp~
culativo do bem desapropriado nos últimos três anos e , se bem de
produção a média da procutfvrdade no mesmo período, alem da s.lgn,!.
ficação econÔm.lca do ato e)Cpropriatório em relação ao patnrnõIllo
do expropriado, consl.derada a base de garantia de séus
dependen
tes tl •
-

JUSTlFICAÇliO

c a."

I pr;~;""~
I f?õ2!~~fl?l :

_ _-_--lUT.I.un'''~I;.o---

'-J'lJ

-4a,

_ Dê-se ao inciso, a seguinte redeçam
to

"CM••'0/~o~".i."UI~ ... ".10

tWi;;fl?J

"l'''''~ICO''''''DI

XVI!.

Constituinte VIVALDO BARBOSA

er;~''''':J

Constituinte VIVALOO BA"BOSA

BARBO sn

COHISSP.O DI; SISTFI-l'H17l\çnQ

Não é Inccaoat Iveâ cC!.m nenhuma outra no-rma aorovada
por outra Comissão.Original da Comissão I.artigo 321inciso

t=

f'l

IU1DO

D!SPDSITIVO EMENDÂDD: art

IUTO_

A oromoção de Dr~?ssor adjunto a professor ti t,!:!
lar fere os principias do art 84, inciso II, Que disciolina as
condições de promoção do servidor público em geral.

A emenda vi sa manter a corência entre este dispositive e o inciso VIII do mesno ar-t rço,

justificativa

EMENDA lP02280-1

4:>q
_ Revogar o art. 4-nti.

COMISslio DE

~ ~.k•. ~ o

ElIE;»')P

J Co.2 fc7-fl?

SISTEI~.'l.lJZAÇl\O

r,r-------:=:-;--;u:----

..;- _-.-t.

!!t~4;I~H""

.Q.I5~os«hIVQ F"HFNDlIO~ :U.B ~
~ .... ~<.e<

".:nr..

O 7o&e..

\")'( (
/141,..

J

cce

r .t

,.

"!~~lc:a-t.q

..comg

G

.-TraRsrerir o aTf
incise I\L,.-

'1B sara e 5e ...ão g. aIt

~

COMI5Sli.O DE

SISTE:;~;·;;~;;·/UI.ow" .. o

EMEI~DA SUBSTITUTIVp.
frS' J
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.-i!63-

.J.SJ

Transferir o art

~

213

para após o art

2.28 1 na

S!

ção V.

Cl.

J.o ......... r--d:.. 1""""l;""lk\'V,......,,~l'o • .I'}'....... C,o.Il:-1zl. ~e<.t<;u.:. C[ ....... e.,.
's~""'" ~ J." '\""'> ....;..", .t.t..t;-ü-a.t<e.-:l ~ """"-<> ct, P.....') e:t~~=-? ,o..-.,J"CA,-.......tQ
~ 'U'." 'l.U~....'\.t". o c
\ ~ &a t'~ Í/t7C.Aaf),C<. 1·'-<:·t'~JCl.t;.. 11

J,.v...

[onsb tUlnte VIVALOO OARBOSA

C?

J

""."..., , " ' - - - - - - - - - - - - ,
Flo c-c ...:t ,48 .l, ll.."rlt. ,"'- ~i.-. jj[

JlJltR=-="'>:.:

I:

JUSTlFICAÇ~O

Como se trata de ill'oosto municiDal, a sua I'lelhor lE,
Ca1.lzação é na Seção V Que trata de Tributos Municioais

240

•

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPD2291-G

[:J

ConstituInte VIVALDO OAQBOSA

f:J

COtU ssao D[ SJ STE~;~;~~ÇA~O/IU'.GWIUh

IOU
,uUN"n"'... ;:~

HUG""U"C'C'~

!J
EHENOA SUBSTITUTIVA

EMENDA SU:JRESSIVA
DJSPOSITIVü EMENOll.I)O: Art

EMENDA SUBSTITUTIVA

,2.d3.

OISPOSnlVO EMENDADO: Inciso X do art. 2&1-.

OISPOSItIVO tHEUDAOO: Titul o IX

=. s 2°.

J~"

2_3

- Suhsti tu!r a redaçao do inciso X do art 2Q:7 D!.
la seguinte: "os órgdos de grau máximo das entidades sindicais"

.. Substitun a expreas ão nDA ORDEH SOCIAL" pela "DOS
PRWCIP10S

os pOLnlCA

SOCIALIO.

JUSTInCAç~?

O dfsncs t t Ivc sunr ãeucc
grafo 20 do artigo ~'!

JUSTlrJCAÇ~O

JUSTlrJCAÇ~O

já

está contid o no Dar!

.

A redação proposta previne a alteraçao da denominação ou a criação de outros crqacs q ...e venham substituir
existiram narar efeeente as condiçoes sindicais.

A visão da ~
o j ã re z muito -aaI ao nosso pais.ao
longo da nossa história In verte a vi são correta das coisas e to!.
nam tortuosos os caminhos toais retos a democracia e a vida civil!

ou

zarre ,
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENü'WO: Art.

:n·

28~

rr ,

inciso

alínea

!.

nõee dos ccmprcmí ss os democráticos desta Consti

tuinte, vamos !;cguit os

"02 Ic/7 In
J ~!ill

.~t~U"'CG"'Jl'O/I~'CC",uh

COMISS1'ID DE

~fn

'l.'l28::

- Acrescentar ã alínea! do inciso II do art
"O militar mmcadc em convenção partidária dev!.
rá se filiar ao partido dentro de dez dias da convenção».
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EMENDA SUBSTITUTIVA
DIscQSITIVO EMENDADO: Art

At
...;.a-r
inciso

-

:ia

nml _ Nêcser á consti tuide mais de uma organizaçao
pr~
sinr;fical em qualquer grau. representativa de uma categoria
fissional ou econômica, em cada base territoriaL
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O disoositivo suorimido já está
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ccot Idc no artigo
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EMENDA ADITIVA
12.
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13-. inciso IV

- Acrescentar aUnea ao incis,3 . .fgm a seguinte red,!
çãOí revogando-se em ccnsequêocfe , o artigo 2.5-.3. § 1.12.
"r) aos convocados a prestar serviços ao Estado, é
concedido o direito de invocar a objeção de consciência, suje te
a apreciação judicial, que, admitindo a legitimidade da alegação,
determinará prestação aI ternati va",

JUSTIfICAÇÃO

í

As opções fe f tas pela Comissão da Ordem Social que
devem
cuidou dos Direitos dos 'tra balhadores e sua Organização
outras
jn-eveãccer sobre eventuais conflitos com disposiçbes de
üomj ssoes da matéria de sua competência.

- Jncluir entre as Dalavras "mediante e enrcvaçêov

a oalavra "erévfe'",

JUSTIFICAÇÃO
A alinea que se pretende recuperar da Comissão 1.
é mais adequada porque sujeita a exc oea à aprec~~ção judlciaL

JUSTIFICAÇ1iQ
O acréscimo esclarece melhor a antecedência
legislativa.

da

Assem~léla
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D1SPOSITJVD

J

E[~E1JDADO:

'l

Art.

23

»e- ""
rereren~).a c

pet.ent

da

.

:

JUSTIFICAÇAo
A

eido pelo art. 20

susressâa tem resP3Id o com o
~

Que rol

estabel!.

§ 1'2 da Comissao II

JUSTIfICAçno
Este artigo proposto. aprovado pela conu s s ão VlI. não
encontra incompatibilidade CO'T\ qualquer outro dispositlvo eevencc

J pr;~;'''~
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~rojeto

do Relator

~O7.

~~{

nArt~ _~ É conside:rada empresa naei onal
aqu~
la constituída no País. que nele tenha sua sede e cuj o controle
decisório e de capital esteja permanentemente sobre a titulari_
.dede direta ou indireta de brasileiros ou de estrange iros res!
dentes c domiciliados no Pais a maas de 21 (vinte e u m) anos,DU
de Entidades de üi red tc Públlco mterno ;"

JUSTIrICAçí\O

EMENDA lPD2299-1

l!J

ao

.~O/

'1)7.

COIlí'Í~~~re ~ ta~{uhn\".

e revogue-se em consequência o artigo

í

COlUSSAO DE

"""'''''''- fU-de.~~

-.ne~Ggo

da

n Art. 89 _ O Brasil nao manterá relações drpâomé t cas
nem firmara tratados, acordos ou pactos com
países que adotem politicas oficiais de discriminação de cor, bem como não permitira;
tividades de empresas desses países em se~
ter-rã tór ia."

_
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EHENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHEND:l.DO: Comi-smm=vn-r. .e art.

- Suorimir a exnres.sãc riraa!· "adotada na data
oromulgação da constituiça o'

ser acolhido

COMISSÃO

.

"'...""'"".,,,"',,.......
DE SIST[W~TIZAÇM
lUt.""",,'''';;:O

~

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo I
- Acrescente-se ao THulo o art 89 da Comissao VII

Constituinte VIV!\lDO BARBOSA
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EMENDA lPD2303-3

t:

L~C:::on~s'.:t!.ll:.'u~l~nt!c'e~VI~V~A"'LO~O~BA~R~O~OS~Ac-.:»
por
r.r
.... 'oteo"..
..'nicl
_,
li)
IITõ.f;O"7·---:-l/~
C COMJSSlíO DE' SJS,!.!TlO",,,,,,A.!.T1!-,Z,,,A,,,C~,,,OC--_________
(~I' ~p J l'l
_

E"IEt~DA SUPRESSIVA

f'J
l:J

w.

JUSTIrlCAçll:o

m2 - Os eepr cgados de uma empresa inlegrarão
mesmo sindicato, constituíd o segundo o ramo de p:tod,Jção ou a at i
vidade da empresa, garantid a a representação dos sindicatos das
categorias diferenciadas na s negociações 'Coletivas....

EMENDA ADITIVA
yq
§ , •
DISPOSnlVO EMENDADO: Art.

l:J

H·'

IV. alinea !!!..

_ Dê-se a al inea !!!. a redação do artigo 62. incisos
II e III. da Comissão VII. Em consequência, acrescenta-se alínea

256':

decisão da

SUP~ESSIVA

EMENDA lPD23D2-S

O acréacfec pOssibIlita f,f'mpatibiliza:r as
condi
da alínea: do inciso 11 do art.
com a ~ cxigencla do art

EMENDA lPD2293-2

ul1o/~,n.. " .. ;l~

EHENJA.

Constituinte VIVALDO BARBOS

J

coio ssso DE SlSTEMATIZAÇAO

DlSPOSlTIVO EI-lENDADD: Art. '7}-J-0. §

u,

.

)

nr""o/co"'IIÍ~/'"1COMnio

ar,

JUSTlf"ICAÇliO

: ~~~

1\110.

Constituinte VIVALDD BAI::mn;ll.

Por outro lu do,os Caoi tulos tratados neste Título,
C:Ohdiz Inãis tOm a idéia de bem estar social do que com ordem soe!

EMENDA lP02297-S

f

C8l'11inhos

EMENDA lPD23Dl-7

f'J
l:J

A redação proposta é naí s consistente com a ldéia
de empresa nacional. Como-é-pei"lIlit.ido emendar o p-roje tO_.dO- B!:.
la tcrc-enc.re 1-a9ãc--ê-mat-ér i a-d-a-Coni ss aO--V..llL-.~Aetrttrida-a-emenda.
terna-se incompatívei.....Q.._ªx:.t.igo 507 do Anteprojeto.;-r.::rzão-porque..
deve, em -ccnsequêntrt
ser-e-evoqado ,

tJõY~;fl?l

C1,

..

EMENDA SUDRESSIVA
~
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea e. incis o Xl do arl:. 1<9-.
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

EMENDA lPD23D4-1
30'

art. 3j;2, caput •

- incluir a palavra "minas" logo após a palavra "jaz1_
dali.

- Suprimir;e ecr escent ar inciso com a seguinte
çãOí renumer endo-se os demais:

red~.

XII - E):plorar diretam ente os serviços .e ãns taf eçõcs
de energia nuclear de qualquer nature aa.
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EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMElmADO: Seção I, Capítulo II do Título I
JUSTIrICAçAO

JUSTltICtl,ÇÃO
I'errni t;'r a exp Lo i ação da ellt:rgia nucie;.r oeo ante
IC
regime de com:eSSdO ou permissão conf lHa com o 'aft. 346, que r!'.
produz o art 14 da Comissão VI,
í

fi proposta Vlsa nanter a coerência COM a redação proposta para o inciso V!II do art. 1fa~

- Dê-se à Seção I. do Capítulo Il do Ti tulo ly DA SA!JOE o tratamento de Capitulo.

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP02314-9

JUSTlfICAÇ1iO

JUSTIF'ICAÇÃO

A Saúde não se insere propriamente na Sequr-a dade

A função social d

(I

Social, merecendo o tratamento de um Capítulo pr cpr-ac da

Ordem

1z.0roorJedade
lã. Por outro

tJ

alínea b do inciso XIII do art.
la~~~.os artigos s~b
sequcn1 es não fazem qualquer referência ao ar t 325 nem o cond~

Social

t=;~~"~

üeput ado VIVALDO BARBOSA

r.r-----",

Já é defl"'lida pelo

e 241
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COMISSAO DE SISTEJIJHIZAÇAO

r.r

1fnOIJV'''..
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••

cianam ao exer-c Icao das desapropriações.

EMElmA HOOlnCATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo IX

EMENDA 1P0230S-0

tJ

Cons.ituln'e VIVALDO BARBOSA

l":J

COMISS1tG DE

SIS1;!~t;;;~t~~;~/.~ ••~w'ni~

_ ür rar Capitulo no Titulo IX,que reuna as seguintes Seções:

p:e~~;"'~

r . T - - - - - - - -_ _ ICUDNW$1"~.;;;~

EHENDA ADITIVA

4;t.

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art

-13 1 Inciso

Seção

1:OV;;J!7J
r.r

rr ,

alínea

r

que engloba os artigos

1

que engloba o Capi.tulo VIU

do Tituilo IX
Seção UI _ "Da Pessoa Portadora de ner caêncaa" ,que

1.&

- Acrescentar após a expr essâo " • convicção poli
ca ou filosóficas", a expressão "militância sindlcal , doença" -

üar aa s"

Seção Il _ "Dos lndios"

!..
EHENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EHENO:l.DO.. Art.~ inciso I, alínea

I-"Princip~os

87,88,89 de Comlssâo VII.

_,

'U'e/.lU~''''u~i.c

í

!!.

reúne aa aTtigos 90 a 94 da Comissao VII.

- Acrescentar a palavra "justa" apo's "remmeraçêo''

JUSTIFICAlIVA

oa alínea.

JUST!nCAC~O

JUSTIrrCAC~D

A proposta ccncent re dispositivos que merecem um
tratamento especifico pois ccnst r tuem-se em sf t uaçbes espec i af s

A ementa va sa restabelecer o que flCDU consagrado
no art. te, inciso I da üonns são VII.

12, i!!.

A cnenda visa assimilar o disposto no ar t
ciso VI da üonu asêo VII.

a merecer safva-puar oas também especf ars •

J u~~"~~~
.Ll~l.'e/

coarssno
-----~------,

SISTEMAllZAÇÃO

EMEUon ADITIVA
DISPOSITIVO EI-lENOrlOp: Art

$2;'" inciso III

A!Í8

- Suprimlr do inciso lU do art ~ expressão
"Do Trib:.mal de Contas".

[J

COMISSÃO DE

r.r

(Çi~~PJ

SISTEI-l~TTZAÇM
1uTe/."nl".. ~;:e'

,

' 2.

EMENDA SUP'=l:ESSIVA
DISPOSITIVO:> EMENDAOO: Alínea di inciso XlII do art. 'F.J.

2 2•

_ Acrescentar inciso ao art

rr;;~'''''~

Constituinte VIVALOO B-\'BJS4

__,

r.,-----------""'''"'''"..,''-----~-----...,

1MS

EMENDA SUPRESSIVA
.DISPOSITIVo EMEND:l.OO: Art

DE

•• ~".ie/ .. ".e~'.'.e

EMENDA lP0231S-7

29.

_ supr-Ima-se a expressão final da alínea d do In
ersc XIII do art. \~, a expressão flna) "em dinhuro". -

VII - O caráter pluriétnico da sociedade brasilei
ra , reconhecendo-se as formas de organização pr-ôpr es das nações
indígenas.
í

JUSTIrICAçnO

N5

JUSnnCAC~O

A expressão suprimida é incompatível com o art,JA~

JUSTIflCAÇ1i:o
A proposf çãc visa restabelecer o art

A expressão suprImida Jnvf ab.i Lf z a a idtha central
da alínea e nãc resulta da compatibil12.ação de outros artlgos.

12, inciso

V dEI ücmâasãc L

EMENO:\ SuoRESSIVP.

DISPOSITIVO Ef.lEND"'DO: üfsposfçcea Transi tórias (art

,-/:J.~
/fSJ

~%

à SOl).
'"$~"{'''~W'''''õt,,-----------...,

"Ir

EMEHilP.. SUPRE:SSllfl\

DISPOSITIVO EHENi)QOO· Art. 2 e • inciso IV I ~~ do 11 tu] o V~~

- As disposições t.rensa tõr-Ias deverão ser destaca
das do corpo da Constituição e figura:t'como Ato das OlsposiçõesConsti tucâcnaa s Transitorias

EHEfmA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Titulo V, e outros
- Supril'1ir do inciso IV do art

'A semelhança das Constituintes de: 1946 é de toda
a ccovení ênc i e separar do corpo da Constituição as disposições q.e
se consumarão no tempo

zs a expr-es sac "e

o Estado d13~efesa" e todo o Capitulo I do titulo ~ que cD'P;lree;l
de o .ar t , 2.tr:l e seus parágrafos.

- Dê-se ao Título V a seguinte redação· tiDO LEGISLATIVO', c
transforme-se as sessões do Capitulo I do Titolo V, em capitulos.

JUSTIFICAÇi'(O

- O Cap.ítulo 11 passa a ser Título VI' e. as suas seçoes a C.!
p tu tos

JUSTIfICAÇÃO

í

- O Capítulo IV passa a ser Título e suas Seções à Capitulos

EMENDA lP02308·4

f:

.....

er-:~~"'~

ausrrrrcnçno

tktO?""iV] ,
r.T----------1UUNuU"'~.~h

I

:3\ og

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITlVO EMENDADO: Art. 326
31~

- Dê-se nova redação ao "ca;Jut n do art. ~:
ria, pela desapropriaçao por interesse social de imóvel rural dcE.
de Que, necessária a execuçao de plano s, programas de desenvolvimenta social e econômico, medi ante JUs ta Indenãaeçac't ,

!.J

'JO

3:21í. - ComiJete a Uní.ão promover reforma açr-a-

- Acrescente-se ao fina 1. do § 112 a exprcss'ãO"útels
e necessárias", epõs a palavra "benreã torias"

Const r tumt e VIVALDO

apenas re t.Jr ar

aUTe.

8AIU3D SA

E';~'~':J

twi~;~

.Lt~"tO/<e""ue/

comssxo DE SIS1EMI\lIZAçno
une/."nl"C&t.~

EHEH)I\

JUSTIFICAÇ1i:O

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSll1VD EHEUt:l~DO: Genéricos

_,

_ SuhstituiT no te)(to ':!.o ~rojeto a

SUaSilTUTl'lA.
~

DISPOSITIVO EMENDADO: Titul o VIII

- Suprim;l-se o § :sg.

por República

missão VII e arL aa, inciso xvír 1 alín ea b ,

"VIIÍ - Dos Pr J.ncSpios de Politica Econômica e rinan_
cefr-a .,. I e ao Capitulo I o seçumt e Titul o :
"Dos P r-Incfmos Gerais dá At ividade êconõru -

co •

EMENDA 1P02309-2

) rr;~~"~

Cons' ;tu,"'. VIVALDO B"R90SA

I C&!;~fl?J
EMENDA SUPRESSIVA

.:3 4 1-

DISPOSITlVO EHWDADO: Art.

~

e seu p arágraf'O únlCO.
.~~

- Revoga-se o art. 3L:S e seu parágrafo único.

pat evr a

Alternativamente. dependendo do conte:tto,~

dera ser usada a palavra

_ Dê-se ao TJt u10 VIII a seg.linte r-edaç ão r

A redação proposta melhar reflete a compal' ihili2:a_
çãc dos artigos 34 da Comissêo VI, art 3 e , parágrafo ÚOlCO da C.".

fJ

<i t::ó'CiU esaão "Da Organizaçao
dos Poderes" como um titulo isolado, erigindo-se os üep i tulos em
por
Titulos cspec I ficos do Legi slativo, Execut rvn e audí c rér Io ,
ser mar s consentânio com a sislematica do. hnteprojelo

A emenda "1$:::

EMENDA lP02313-1

fl
fl

"Art

Deve prevalecer o que f 01 decr dí do pela üonu s s ãa ]
em seu art. 21, Inc.i so IV. que admí t ru como possível de acer-r-e t ar
TE"<:tri,:,õcs de tn rca t cs apenas no Estado de Sitio, nac devendo se
admitir, en coosequéoc i a, o Estado de Defesa

--,

Const 1tuinte VIVALDO BARBOSA

federa~.

JU5iIFICAÇJ'i.o
Desde o início da República que a palavra ~ tem
sido madequademerrte utilizada nos textos constitucionais e
na
legíslação em geral Deriva de tradução da ps t evr a trm on,
ut ll,!.
z ada nos r.s tacos umoos para cesaqner a unj daõe das co Iôru as por
ocasião da Indepé'ldênci a, na formação da Repúbl ica • e da redcrnçac

acer rcana, A Union tornou-se ent acace de cunho forte e earcant e na
JUS T!~!CAçnO

E preciso não repetir o equivoco de denominar este TI
tulo " DA ORDEM ECONOV.ICA". p01S todos os seus dispositivos não v!.
sam estabelecer qulaql,.ler o ruem-na economia. mas sim fixar prInclp..!.
os geraIS de política econ omica
O Título dado ao capitulo. repetiu a denomJnaçao da '
E um Título longo que poderá ser adequacl.!
respect iva Subcoml ssão
mente substituJ(1n pelo pr(l posto acima.

vida institucional americana e -raaão de ser de SU9 ande ndênc r a
No Brasil, nossa t.raje t cr i a f o r diferente O Im;J!:,
rio, já uru t.ér o , foi suast t uí dc pela Repúbhca e não pela um àc
O relevante foi a sUbStitU1Ção do }.m::llhio rf'l", aecéb i aca
Por outro lado, os j dea i s r-eounr Icancs pre::.:.!.;:~ ser
í

í

mal S cul ti vados e a ldela de Repúbl Ica. mal s cul t uada. respe i I ada
e praticada. Induz melhor o sentlmenlo de civismo, de inILrcssep-.d
blico e de 19ualdade.
Poderó haver algumas dIficuldades de substituiçao,

242
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por isso propõe-se outras expressões que podem ser melhor adaptadas

:se "caput"

tigo

em um momento, estabelece que a uru ãc compõe-se de Estados e Muni
cIplos c, em outro, estabelece coepe tênc Ias separadas e concorre~
tes , e permite ce lebração entre si, como a se tratar de entes sepa
redes e antagônicos.
-

"Art 3º - Todo trabalhador rural terá direi to a~
segurado à pr-opr-aedade na rorme individual, cocper-at rva , condom.,!.
nat , conunitária ou misla para o desenvolvimento de suas
at i v.,!.

A soberania polítIca e ecooõmt ca do Estado ar-as Ie ar c
excede ao simples liMite dos recursos nacf cna i s e ao produto
do
lavor de seu povo
í

ê de r;.ízes hi:.t6r.icd~ que uemném prec.i aa se-r -m-eservaoo p~
r-ante as demais nacões.
Com a lIlodiflcação rcat a elimina-se a especif~cidade
que é característica de leis ordinárias e dá-se uma total ampli t1:!.

rase,

cacesv ,

11' oportuno lembrar que a Conshtuíção Italiana re re
re-ae sempre, a Repühlica em tod:::t o seu texto. A Constituição AI;
mã utiliza a palavra Federação em muitas s i tuações onde a nOSSa tr;
diçdO Constitucional usa a paãavra União.

JUSIIFlCATIVA:

_ Acrescente-se ao Titulo VIU, Capitulo lI, o ar
da Comissão VIL

A mesma dlficuldade que existe cor! a pa Iavra União (ou República):

JUSTIrICAÇÃO

-

Mesmo drante de a Iqunas dificuld3des será multo maís
ecropr raoc uti] bar_se ;:J paãevra Pep~bEca

!

\

o rcst.abeâectmentc deste artigo é ifllperioso
não ter nenhuma outra rnscos tcac que o contrarie.

de.

por

EMENDA lP02326-2

EMENDA 1P02318-1

t=

Constituinle VIVALOO BARBOSA

W

Co"ISSAO OE

l-'::'

1'1

I:J

cr="~~';:J EMENDA lP02322-0
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m-:-:-.... ~ t'
f:02JOJlnJ
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Constituinte VIVALDO BARBOSA

••

t'

cmnssao

t .... IQ/cQ..luiQ/.".....

TtU#f'lI>l .. ".;iO

~
~

,u ••

DE sJ..S.STIJE"'H!!lATr;JLZ711açÇ!.l.DO'--

r.r

OEPuTADO IVD VANDERllNDE

--:.,

EMENDA SUBST I TUTt VA:

.U"'NUS1",c&;.~

~

E~IENDA SUPRESSIVA>

'Ir"

EMENDA SUPRESSIVA
A a.
DISPOSITIVO EM::'NOAD:J. Artlgo 13, Incf sc XIII

'lq'l

DISPOSITIVO EMENDAOO: art. 5G1

SUBSTITUA-SE A REDAtAo DO ARTlCO lj~. rOR:
lei federal di:oporá sobre:

art. li1€'

..,q<./

aI --------.-•• _--.-

Suprimir a alínea .!:.

- Suprima-se o art. SGt.

bl --.--••--.---.--.

JUSTIFICATIVA:
o texto originill p r e vê que caberá ee Congresso Nacional
aut o r r a e r , p ee v l ane rvte os Planos e Programas relativos 5 utillz~
ção da Floresta Amazõn,ct't, do: Mata Atlãntjc~, do Pant~na!,da Zona
üe s te r r e , bem cone a Instalação, ou ampllaçao de~hldroe~etrlcas
t.crmollut.\eart:s, de USina de s r oe e s s ane nt c de aa t e rr e.s r e r t e s s
e

JUSTIrlCAçAo

JUSnFICAçR.O
<.{q"

o d!soosto nes ta alInea ja está ccmor eeee dc
alínea! do mesma inciso

A revogação do art. 5tn impõe-se por dois motivos:

í

u

J!~~~ I ~~c; ;:~: ~: I ~~ ~~~e~~~~~:e~~:a~~~ ~:~ ~:~:~ ~~põs I tos

1 e) é um dispositivo desnecessér-Io , pois se exf.s tem drref tos , eles já são assegurados pela ordem jur-ttnca vigcrtc c pe _
los dispositivos do Título I do Ant-e~roJeto

é

í

EMENDA lP02319-0

l'J

EMENDA ADITIVA

j'l-

I

Acrescente-se â letra "rOI, do inciso IV, do art. 18c. a expressão
"desde que previamente acertado com a direção da empresa".

,"I-

Art. 1$ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV _ O Sindicato
f) _ ao dirigente sindical é gar<lntid<l a proteção necessária
ao
exercício de sua atividade, inclusive o acesso aos Jocaa s
de trabalha na sua base tenitorial de atuação, desde
que
previamente acertado com a direção da empresa.

- Restabelecer a alIne3 .! do inr~i:so XIX do art. )2
da Comissão I como alínea do inciso XV do srt
do Ari'Fe/?rr:5eto.

-ã

EMENDA 1P02324-G

[:J

dos principios destas aline3s este
j30m dJ.spersos nD Capítulo 1 dD Titulo 'V11, e rJ::! tradi.çao Co:-;st;
tucion31 ter os seus princípios editados co:no UIa3 cJ.a9 garantiasConstitucionais basicas.

i r:..

Art.

EMENDA lP02320-3

l Ilio

.UU,,""'....; io

-'-

~

~

41:>'
4-a;S,

que assim eseê redigido.

Art::lgo +$9 - O Congresso Nacional estabelecerá normas para a con\l,2
cação das forças annadas, na defesa dos recursos naturais e do ITeJ.O
amblente,.

cãso de manifesta necessjdade.

eJ'n

JUSTIFICATIVA

.:?-'II'>

PreceJ.tua o Parágrafo único, do art. 25"1, que lei cornple";lel'ltar estabelecerá àentr.1 ~-t.tras. as normas de emprego da.!; forças .:..!:
tnadas. Ainda, o artigo ~ estabelece que as ForçaS Armadas
cestl
nam-se tar.lb5m ã manter a o:r:dem e a Lei.
• Ev~dente, pois, que o artigo que se pretende ver suprJ.tnido

EMENDA 1P02328-9

E INCISOS

rrJ;I~B'~

(=10EPUTAOO IVO VANDERL!NDE
E

Il')cisos _

__

~-_-

SUPRIMA-SE

é

redundante.

...

-_.~t

'n'tt"'I.iO'.u~tO"'I.i._-_ _- - _ - - ,

rnv~;'2J

(JcomSSAO DE S:STEHATIZAÇAO

Coos111uinte VIVALDO BARBOSA

--,

'-l'>'

r;;i'~;J;J

,;,0
EMENDA SUPRESStVA DO ART.

JUSTIFICATIVA'

J d.6
DkSPOSITlVO EI~ENO!\.DO: Art. ~

Suprimir o art.

.?'f'

Este artigo é repetitivo.
O § único do art. 1~ já é taxativo quanto à subordinação do poder ao povo.
Os incisos, por sua vez, se encontram cOl')templado.::
nos dema.ls títulos e capítulos, de forma até mais precisa, embori!:
menos poétlca.
A matéria, de outra parte, foI extraída do A'ltcproJcto aprovado na comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias C;;J

EMENDA SUPRESSiVA

~"'.G

J:;zt2.

t'c'::t!':: c de ~' .. lhcr, m...itü c:õ.t;"rü sejã ;;;...itü :õ.<i~S <ifat;;; <iü p,-.t,;,pro_

jeto da Corllssão da Organização do Estado, cUJo ànteprojeto Ô1provtl.do foi relatado pelo Senador José Richa.
Neste último,7abordagen do assu"to é fejta de forme
inatacável sob o ponto de vista juridico-legal, portanto, inexp1l
cável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido.

JUSTIflCAÇM

Por ser inco'llpatível co~ a parte tributaria e CO'll
butta aBposlção deste titulo, que prevê a contribulção dos tra
ba1hadores para fundos e previdência de natureza privada asseQ~
tados nesta Constitulção
-

Emenda adltiva ao art. 3:5=l

~ - as ações e serviços pubhcos de saúde inte9~m uma
rede reglonaluada e h1erarquizada, e constituem un sistema
único. organlzado de acordo com as segulntes dnetrizes:

Al"t.

11
'~

111
IV
JUSTlFltAC1\O::

a"~

D acr-êscfmo de palavra ··pübllCO" ao art. 3~

visa

delxa~ claro que o d1SpoSltivo tem por ab}eto a estt"utu~'!y ~Üb1~::
a tra ves da qua 1 o Es ta do cumpre os. prece 1 tos dos a ..ts. 349 e 3.SO.

t:

EMENDA lP02321-1

['J

COHlSSAO OE SlSlE~Ar;~~~Ç..

Supn.tna-se o artigo

fÇ'~:"~

DEPUTADO IVO VANomL "mE

r.tJ"-C-Ol-\1-SS-n-O-D-1'-S]-S-l~~~~;/~;~~;"u
••nl •••o

Embora alguns

(!J

EMENDA SUPRESSIVA

sa.

JUSTIflCAÇ~O

DEPUTADO IVO VA"OERLI"OE

",..

o poder de mando e comando da eopr es a deve ser exercido em sua plerritude, sob pena de ficar oescaract er r aaoo ,
Em ecnseçüênc.ra , O acesso aos Jocais" de trabalho deve ser precedido de autorização, pois ent.ende-s e que a empr-ese
tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas depefldêflcil:ls, principalmente de estranOS à relação de trabalho.
Portanto, não se trata de proibir ao dirigeflte si"dI
cal acesso aos locais de trabalho de sua base terrltorial de atuação, mas, sim, de subordir'lá-lo ao conhecimento prévio da empr}!

nUQf~un.,,<:a~i~

EHEUDt\ ADITIVA
4:l.
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. rz, inciso XV.

r=

EMENDA lP02327-1

[!J

JUSTIfiCATIVA:

lli/;;P?J

r.r

~iQ

é

r=r;~~''''':J

Coostituinte VIVALDO BAqBOSA

.Ul.N"""....

r.r

1ll0S di ferenl es o drspcs tc no ar t 21 das drspcs tções tral"lsi tonas '/
da ücnst r turcac de 1946 C·O er-t 12 das Djsposiçõcs r r-ansf t or-sas c(z
üonst i tut ção de 19)4
Na cpoca houve grande cont.rover s e sobre as

reais Jnt onções e os interesses envcfvrdas com aqucli dr spcs t lVO~
de um lado, e a defesa. do interesse nacfonaã de outro lado. Tal
eontrovérsia não deveria pairar sobre os. trabalhos da atual Asse~
bléia Nacional Consti tufnte ,

d!..

Contudo, a Proposta cc n t t da no anteprojeto é u ré p r ee
,
eis que causará óbices r n t r an s pon Iver s , l'Ião só ã t e t c t e e t ve prlv:!.
da, como tamben aos Projetos ~o Poder Público, e que s ac
vitais
pano o desenvolvimento da ueeec ,
autoriza
Com efeito, a neceSSidade de se obter prévia
ção do tongresso uee rena t colocará a me t r Le sob a égide de cunhõ
pol r r sc c q ue , c cn t c r ne o caso, poderá gerar obstàculos
tnconv!
e t en re s e de sneees s r t c s ,
Ademai~, seria e t r abur r ao tongresso Naciohal uma matér1a que não lhe é práprta, tão pouco de sua competência.
•
Entendc:-sl:, de s t e r t e , que afora os preceitos jà estab.!,
Lccr do s nos art190~ 1I<t;f'; u;a.~, t,~9' c 1Ii1, t:.abc!~ia a lei .O~din5ria
c s t cbel ee e r e s parametros t e en r c c s , e bem aSSo.m as cene t cêc s
de
tmplantaç.iio c cpcrcçêc dos Planos e Projetos eescr-a ecs nas te eras "ali e "b" •

,,'i~

ao ar t sél confl! tua
se com o disposto no art. ~~ que impõe que as ccnceasões sejam -;
fcitas no interesse nacional." Se alguma concessão estlver,hoje •
sem atender ao interesse nacacnar , ela:=Cif cnccarã CO"ll o art ijj}
não podcooc ser preservada pelo art sii
t.I qtj
,
Pune ser di te ainda que o artigo 591. estabelece em ter_
29) Poder-a ser dada interpretação

í

de

e

A matéria, sem dúvida alguma,
de grande -rc t evênere , e
rí. .. if\\o::nlo:: Se faz nec e s s é r l c .. dou. r ae d l de s cl~ pravE:n?~o.

,~c ••• ,~'"Q.".~O/IU •• O..'•• ;:Q,-------~

tT!;'Ô'B'~

COMISSM DE SISTHlATlzac""

Fj'o7(S7J

Coosl1 I u,ole VIVALOO BAR30SA

EI},ENDA IJ,ODlFICATlVA AO ART.

r . r - - - - - - - - - - n..

Q,.un""~\iQ

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHEND:\ob: Capitulo II

_

'-l"
~

DO

~PRDJETO

H.1Qf~U"I'

DE CON5TITUIÇAO.

".

EMENDA: Modifique_se a redação do art. s:n que ficará
11~l.l9,om a seguiflta forma:
Art. sP - O Estado Srasile.iro exercerá sober~nla pe.!,
t'lanente sobre todo o seu terrltóuo e be'ls.

...;iO,

Emenda sUpress1Va do 1nc15o 111 do § 19 do art.
3i?>S
Art. Y.l
§ 19

~

~s:

Assembléia Nacional Constituinte

1--------------

EMENDA lP02334-3

l!J

11 ------------

]

------------

V ----------VI ---------

--,

t' COtI,1SSAO DE SISTEr;~;~i;o~cç;~'~/~u"c~I".'

111 .. Suprima -se
IV

.....,

OEPUiAOO IVO VANOERLINOE

J

JUSTlfICAC~O

f'TfM~~"::=J
(IT{;/'~?mJ

As ncrna s bâslcas de organnacão dos numc Ip t os hão
de ser c orape t.ênc ta do Es ta do ; no n'[mmc , para obter-se

.3
Emenda s up r e s s rve de parte do

_

Inc~so XI do art.

1"li

ti'--------..-------------------.. -------

l: COIIISSAO DE SISTEIJ,;~;·;-;;~D;~'h/'''''O.''''~- -

JUS1JfJCATjYA:
o pr-esente lnC1S0 corresponde a

uma

bt

I a

t r rbu te câo ,

>: IV ------------------------------------

e

xv _

pc rs a renda da a t tvtde de agrícola Já
tnbutada pt:l~ Imposto de
Renda. Segundo, disposto no art. m lU.

duraçãà do t r ab a lho não excedente a 8 (01 to)

re s diárias, com intervalo para repouso e

Trata-se de imposto 0''''
sobre o mesmo fato gerador,
que te cm ceaente não e correto
Por outro lado. o produto a9rlc~
la. componente essencial da despesa de todo cidadão. jã
suporta

Ir nmIDA l-O:UrICNJ'lVA

h2.

tação.

Conforme dispõe.o inciso XVI do mesmo artigo, o

EMENDA 1P02330-1

~

»antido () limite de
diárias, um d l e da

DEPUTADO IVO VANOERLINOE
COHlSSAO OE.

confi9urando~se

_,

SlSlE"~AllZAÇAO

"I)

{qu<lrenta) hOTi'l':> , cem

senana do trabalhador não

será

Art. 1.8 ••••••••
IV - O Sindicato
e) _ D. entiaade r;;indiea.l incUWlb~ e, d~!e:;.a dos direitos e Lac e r c s
s e s da c a e e.gc r a a , indlvlduals ou ec t e e av c s , nos
processoS

oito

r emune r e do ,

de interes.se coletivo. o slndlcato poderá r cne i ene r
COCD
sub e t Lt u t e processual. quer seJac questões Jud1ela1-S ou
acl
Illinistrativas, desde que au t c r aa a dc pela Assembléul Geral -

grave injustiça SOCIal.

1\ lei ordinária poderá e t eper Sotort: a matéria
maior a eu r dade , possibilitando adequar a norma à' éonJuntura

.Justiflcativa

se:

A subst1tu1Ção processual é tlat.éria de rele\incla SIJi
n1flcativa e n50 pode ser decid1da apenas no ãmblto da d r r e t c r a a
~a

EMEIIDA HODIF'lCATIVA

I'f

"I - contribuição do" empreg<ldores, I nc Lde nt e sobre e
folha do set r rcs , faturamento 2.!:!. lucro, conforme 'o
dispuser
om lei.

EMENDA MODIFICATIVA DD 9 OIIJCO DO ART.

é

JP
t t c e câc

Art. '\-)
§ Onico

.., .

EMENDA lP02331-9
DEPUTADO IVO VAllOERLlNDE

I [=Çj'~0?l

_3'13 - A
s aiide
dtr-e r t c de todos o dever do El
te do , a.ssegurada a 1 iberdade do exer-c Ic tc
pr~
fisslonal e de organ12ação do, s e r vt ços
prlV!
.dos,

e

deixa claro não estar prolbldo o exercI
dever
do

EMENDA lP02336-0
~ OEPU1AOO IVO VMmERLINOE

e

da lnic.lativa privada.

e

Ressalte-se que o texto adltado
o do art. 56
anteproJeto aprovado pela Comissão da Ordem SOC1ill, que fica
sim compatlbl11zado com o anteproJeto em foco~

[!1

DEPUTADO IVO

al

I

==:=J r-;~~~"=:J

[!1

••(.....ItD.,'.u/.u.~~."'.D
COHISSAO DE SISTWAT I ZAÇAO

VAND~RLINDE

u ..o,...'''.... Ç;;D

J F;i'~'77;J

S3°. art.

-

expl~

.,

Trata·se de um dispDsitlvo simplesnen-

EMENDA lP02333-5
rr.r---:-:--c-:-:-:,,-,-,\••••

J.1U.I.JC

pc.!:,

an.

a parioaâe no benciiclo de pensão

EMENDA lP02340-8
D DEPUTADO

F~~""~

IVO VANDERLINDE

Fi'~7ftl

nr""Q/u.,.. h"~I'UI"1O

fJCOMISSAO DE SISTEMATlZAÇAO

P-;;;;~~"'=:J

EHEt:DA HODI ri CATIVA

I~"D.''';O

rr;;~;7dJ
""""",,·..· ,,------------.1

Art. 2. ( Emenda llIod1fieat !va )

HodHique~se

A RepúbhC"", t'eder ."t1va do IIrasil ê const1tl,lida. sob o r~
gim e represen ta tivo. pela união 1ndissolüvel dos Estados e do Di~
trllo Federal, o tem como fundamentos:

para o seguinte a redação do artigo

6,.

G:r.

•

G~

Ul\aT. oQ - 11. fisc.a\\2.açãc finM..ce.in e of'ç"mentiiria do
município será exerCida pela Câmara de Vereadores, med,ante co~
trole externo, e pelo sistema de controle interno, na
formtl

A inclusão do Dis tr~.;o. Fe~eral ~o texto prende-se ao
to de que tlO art. ~do ~pro3et.o lhe e out0rt;.a'l!o autonolllia
litica, adlIlinistrativa o f inanee1ra.

Parágrafo ún,co - O controle externo s.erá exerc.ido

f.=.

° aUlCíl10

i'~

do lritouni'1 (le Conti'"' do Estado

~e.JeraC!o".

JJ.lst 1ficação:
'"

tonstltulcão es.tadual dis.porã s.obre pf'oc.edimen'tos de.
sendo Inconveniente manter-se a redação do
art.,!.

fiscci-ização~,

go.@ e parágrafos.

EMENDA lP02337-8

(il DE:PUTADQ

.~".

IVO VANQERL INOE
Emenda modificativa ao Drt. We
supresslva dos artigos ~ a

VJlNDE~LINDE

ff.4t..J..

.. ~h

'UI0IJ~I1",

,D/cD.."'1Dl.... CU1.J1I>
DE SlSTEllATlZAÇ:"O

--,

J

"s"
uART. 3~ - A seguridade social será fInancIada cOlllpl.l1

_.

~U'D/

Ia-lENDA SUPRESSIVA

Emenda modiflcativa
Hodiflque-se a redação do artigo

'r;'/

Art.

suprima-se o art. 4m e seus parágrafos (1Ç',29 e 39).

4'1 4
A norma inserida no dispositivo do arf: .. 4:8:1. e seus

d1spost~

no J.nciso III,

~t. _

~il. para

soriamente por toda a SOCIedade de forma direta e indireta
lI"e
dIante. cont.ribulções socl.ais., bem como recursos provenient.es
• ;ecelta trIbutária da União, que comporão o Fundo !lacional de Se

d:

a seguinte:

O munlclpio reger .. se-ã por 1el ·orgâniCa munlcipal,

lltendldos( dentre outros, os segtnntes principios:

JUSTIFICA.TIVA·

parágrtClfOs colide frontalmente com o
l";l, des1..e AtareP'rOJeto.

~

('õ'2J'ô"7A

.....,"'.I~to'

r.T"

co

I - elet1Vidade do Prefelto, do Vlce.Prefeito e dos Vereadores
medlante sufrãglo, direto e secreto, e simul tâneo em todo"
País;

11- estabeliclmento de lncompatlbllldades para o f'!XerC1Clo
vereancil. observado o disposto nesta Constltulcão para

da
os

at't.

l1embros do Congresso flaclOnal é.na ConstltuH;:ão do

Ademais I a norma que se postula supressão fere os
d,ireJ.tos consagrados do trabalhador, determinados pelo FGTS, re~
tringindo ainda mais a possibJ.lidade de saque de seus valores ( ~

pect1Vo Estado fedeNdo para os Membros da Assemblêlil

L!,

Ill~organlZi!Ção das funções leg1SlatlVas e flScal~zâ.doras

da

30 ).

;. eml.uua

.

'o programático, que não envolve matéria constitUCional.

(TI COH1SSAQ

eorrespon~~

comissão de. Soberania e. dos Direit.os e Cal'õ'Onu;,s
A.liás,
do lIomcllI e d. Mulher jã ha via se ap.ercebido deste fato e c:escrc·... a,
em seu art. lO o llrasil 00 mo ...... uma t'e-deração- lndissolúvel de
Estados - membros o Distr1 to da Ca.pital 10 •

I

DEPUTADO IVO

pensão por morte

Ju:;tificar;ão·

ou,

JUS-T1f I CATIVA

I

_ O benefício de

ee r s er",

Como entidade
õnoca. cJ::lbora sem a denol!llnação de·
1:.!:,
t'ldo. o Distrito Fede.r.a.l d e.ve.. no 'IIIi:ni'lllo po't" boa tic.tl.1.c.a
j\1t'it';'
co .. l e&isla tiva. ser meneio nado como formador da Repúbl1ca Fedcu'Civa.

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

S3. - A 101 definIrá
:tonas prioritárias para refor ..
ma agrirla" e os parâmetrO$ do conceItuação do propriedade improdu_
t iva.

I

~

.JUSTlFICACXÔ·

Suprlma .. se a expressão 11 bem como 05 mõdulos do
ração da terra"
ficando. aSSIm, com a seguinte redaçào
318
·Art. ",.

"ART.

rã ã t c r a Lada de da rcmunerac30. &rat11ieações c vantagens
soais do s e r v a dc r falecido, observado o di"posto no artlSo'

de' lei orgiinlca E:Hadual.

3jl

DO

.uu.

tJ CDMISSAO DE SISTEH~;';·;;~~·d'·o'

do

-

'uID·

EHEtIDA MODIFICATIVA

Modif1que-sc para a a e gu an t e a redação do Artlgo 9:0.

O Art. 2? consagra o reg une reoreSE!ntatlVO
exercrdo" l umta e, mesmo tmpede, a
A expressão "com ele {= o povo)
representa t 1vtdade ,
Ao consagrar a represent atfvrdede não se estã retirando do povo o pcder político, mas se está f ortalecendo os órgãos qae atuae por deleg2:; ãc.
da colctlVldade e por ela e scc'lhrdcs ,
Estranho venha a Asse'fl~l eia Nacaone l tons t.rtutnte retirar, se a-n-evada a norma ccntuíe na nnteorcaetc, a represente t tvrõede da Cân3ra e do I
senado, das Assemblelas leg ts Iettvas e das Câmras de Vereadores, co-e I
CP cri ,,1;> ':! !!':!.l! .. e...h,l":! cvt
~~ ~~:i~~v~e~~~~~i~~~o<=';;:; ~1=. tI :::>:.~ .t:~'::':
nndede para ser representan
A vigorar a proposta necessãr-io que se altere o art: ZJ do ~~ro~e
to. prevendo-se, então, a f arma "samr-reeresentatrve" de governo pelos 7
cldadãos e'lettcres com o do5 seus representantes
on91néna da COI:l1ssã"o da scberema e dos!
A redzc ão que f 01 adotada
üu-ett.cs e üerent'les do HOIl"~'11 e da y,ulher~ mobstenre este fato, a Co-li
mlssão da Organna:: êc do Estado, a fluem ccaoet-rre a enâj rse da netêr-re,
pelo seu Anteprcaetc aprovedo, adota a reorese-ita ttvrdede e el tmne qual
quer nosslb,hdade de utlb Z2: ão do regll1e "Sem-re-n-esentat.tvo'
Assim a emenda proposta v
as dcmals normas preVlstas ~:~ac~m~:~ln~~~~~a~e~~~':ea~~~~~9i~~0 CO" /

~_-_ _- _ -_ _-_1CUonuJ1"'..c l o _ - - - - - - - - _ - - - - ,

cio proflSslonal na ãrea de saúde, enquanto a saüde

EMENDA lP02332-7

ê exercrdo,

e

-

JUSTJfJCAC~O.

O acrêsclmo

u""~""••." - - - - -

Todo poder emana do povo e em seu nome

e

J'/3
Emenda aditwa ao art. ~

e faculdade

~

e

~1I101o"U"'.'~;:D

Estado,

- ······t········

~j

J py~~;;'~

ê" COlI,ISSAO DE S!STEM~·~~;~ç;'~·h/'WP~""D

Art.

1.'
't-~ •

; JUS1JFlC~Ç'O -

",

'U'DO

~

ent r ôe ac,

EMENDA MODITICATIVA

A incídênc r e deve rji 'o, f t xe da
t c mencc c s e como base
e s peculiaridades do cada s e t c r , pOIS, po, uma questão lõg,cio
nenhum setor podedi
cont r tbu t cêe mc cde r- t c s cb r c
t rii ~ lttl"$ sll::.J!t5ne:l-entc.

(=l

/1-

I':\-

re

flue se altere o prine1pio da Constituição.

Justl

L..~ "E"'~:~;;;';':~:;;" 1tr

ii
tere&r;cs. da ce t e ne r La , lndivldualS ou coletivos, a ne t u e rv e coco
E:ub"t1tuta procccsual em qu e s e êe s Judie1árlas ou adJ:l1.n1strat.lva,)

pouso semanal remunerado é de um dia.

.L1.;.IO"DUluio',U'.D~'OIh

_

-)

~::f~~j~e:~~d~e~~d~~:~n~: ;e~~~e::"d:~ ~~~~~~o;V; ~;

Art.ii: ("

alimeE.

- ---- -

JUSTIFICATIVA:

a ma j or- carga f mz I do mundo.

r.r

coerê.n

c te em sua estruturação.

UUOOlt$1""'Çto

_
art.

[!J

• 243.

Câmara 11unlclpal.

re~

gUrld.ade SOCial, na forflla da lei, nele incluído o Fundo de G<:Ira;
tia db Seguro Desemprego. Sistema de Saúde, Prevldenc,a e
tênciü SocIal.
•

Ass,;
-

§ Onil;o - E prOibIda a institUição de contribuição que
de qualquer forMa Implique na bítributação

JUSTIFICATIVA·
A fIlatérla constitUCional deve se restringir a

pnn

cíp,os. fundamenta,s. A. leI compete disg~~ porlllenorl2adamente a;
situações preVH>tas a part,r do artlg.o i1À~ Por ISSO que na
e
tnenda proposta ressalvou~se a atribuição da le, para dISpor
si
bre a Miltéria.

-244
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XVII

pro.lbido

O

servacc extraordinárJ.o, salvo neg:xaação

:1n:hVJ.dual entre et?1"egador e eT?---e;ado, g-arantida/
Xro"..meração ~~or àquela Q horãxJ.o norral
nos casos de e:rerg~C1a ou de força traJ.or;

,/l

DIDID1\. tmlFICATIVi\ NJ PAAÁ~ 59 00 lIRI'IOO 326 00 1mü'PDJE'IO DE CCl:\STI'lt.nÇÃ:!,

EMENOA SUPRESS!VA

_
11/3
~. 1\ltcro-se a redaçao do § 59 ôo Art. 32& excâuindc do ~

to a expressão "pü.o seu p::>rtad:Ir" I resultando ao
texto a segumto foma:

t assegurada a ecereecâo dos titulos

§ 59 -

guc se refere este art.lgo,

•

CQ"'O

JUS:r:rP;;:cACiio

,\3
scpruee-se as letras nano "b", "c" e "d" do tnc rsc I. do artlgo l:tr. bem ccmo a palavra "resse'lveçes" f que deverã ser subst.rtufda pela expressão
"na
forma da Iei ,"

nova

h neacr garantia o.::nstituc1crnl é a lll::enbde de cada

Art.

rreao de pegi=1"entodequ.::!

J~

-

nw.s poderã~ VLr en preJuízo do .indJ.vid..:l ç espc:cliÜr..ente do
de que não tenham FOr notivo o mteresse F.ili~oo.

.

I - sarentra do diref to ao trabalho mediante relação de emprego estãvel, na

quer tributo federal ou cbngaçÕes de õe~prop:Cl.aaO rara
o:m a tJnião, b:3'I caro p3Iã. gtl3.1quer outro!!. fJJ"lB.hdad!;!; estip.tlaea en le)..

JUSTJflCATlVA:

JUSTIFICATIVA:

H1stõncamente. a busca de maior Segurança nas relações de emprego coma neti

e>;prop::~z:::b

fOSsibl.hdade de o

transferU' a

qualqt.l~ p<>-SS03.,

e esee eerae gtJc

S"'-=

conszderada roR'I7JXlR, os titulos da div.lda a;rána rllCebiãos, uQhzanco--os cccc
forna de peçarrerrto de txabutos deVl.COSe de o::t:?==t.ên:::ia éa Uruão.

titulos emrtfôcs Em data antcracr a estap.úeôa para c resgate, ecerretanõc,

certo,

EMENDA lP02350-5

lI) DEPUTADO

P='

•

EMENDA lP02343-2
DEPurADO IVO 1'",'DERUNDE

t:

COMISSAO DE SI

"c} _ sobre o transporte urbano de passageiros. nas ãreas metrcpo'l rtanes e

IDlcrorreg1ões."

ST~~~~~;;~;~~·~··~~ ... ~

JUSTlFlCAlIVA:

lo

m:EWA H::DIFIChT.IVA 00 ThC:!SOXVIII 00 ARl'. 'ff

3'>'

ElIEI.IM. Sur;::ESSH'A VI: PARTE VL1 INCISO 1,110 § la, DO ARTIGO ~

13

ART. ,.. -

.... ...

•••.•••...••••..••.••.•••.•••

na}.VI! - •••••••••••••••••••••••••••••

,

gozo de 30 (trinta) chas de

XVIII -

Cor..t..Juflluçâo doI> e.mp.'tc,gad'oIi.Ch.

1oC/l.

e cara boa. .téclu'ca jtiJi1ko-tcg.ulaU.IJà, 'também

gerador a prõpna prestação dos serviccs , do IeM- lnpostb sobre C1rculação de
Hercadcr-ras, quando da conpra de peças. pneus e dema rs componentes para o se.
tor; e, IPI - In-peste sobre Produtos Indus tr-ra'l rzedcs , quando da aquisição de
veiculos. TaIS lmpostos oneram scbresene'ira as tarifas com reflexos du-etos na
1oconoção da população.
Isentar o setor do ISS à semelhança do que f 01 feito em outros, só vir-te cola
bcrer (011 a accsr.1ln1ldade do transporte ã teces as camadas SOC1alS.

pago em d~~ro.

O rcahsro na m.."'<hda. en que a 1np:ls1ção

dlt'C

de' ccnãicõee cada. '\ f:Z/

mns D.'lerosas ao C!:."?regadoracabarão p::rr fazer dimlntnr o nÚ;;l2.ro de e-;:=-=90S p31a sl1li?les razão de quI:; os custos serão lIlsup:u:táve~s.

a nl:LtVua. dc.6.oúda. em lu Olltk,..Mia..

EMENDA lP02344-1 .....

--;

DEPUTADO IVO VANOERLlNOE

tT-;~-~

COHISSAO DE SlSlEllATIZAÇAO

tçJ~'7~

- - - - - ......." ......."",,..,..,.
EHEUDA MODIFICATIVA ã

anuaJ.Si

A nova redação vasa preservar a isoncmí.a e o rea11ot:l da nozze
conslitu:::1croal.
A isoncmia quandc se ton presente que o repouse serana't não é

p.'LUr.WO el1W1e:tUl a ougeJJ1 dru.. coittJ'L.ibu.u;CiCA Mc..uv..6, õeJ'l,
no enta.ltt.o, dc5,1lF't. 11 óU!!. il c~dê,·c...;. ce-- c:.::.cç':c do ......-ccso 1. Ã .e.emei.m:[
,(IfC.(.dad

fer~as

JUSTIFICATIVA

o p:L'tá!J1lA60

ca dot d",,(L(.J

Os servtccs publlcos de transportes dados emconcessão ou perntssâc estão sucertos a diversos tributos.

.

1-

S T!'_ • • • • • • • •

1 ..

-<.-Q.:2.

Act-escente-se a letra fie" ao inC1S0 IJ. do § 10. do artlgo Ê8,. coma seguinte redação'

tJ

3 '
~-"

· - - - - - - - l_~,
r;rpU'O"B""~
_J

Emenda aditlVa

tiranstorncs para os Orçalrentos AnUiUS.

3

res-/'

....

lVO VANDERLINDE

O contrato de trabalho é um bem fundarrental que deve penm ru- o atendrcentc
das necessidades pessce ts e fam11lares do trabalhador. ]i; lei orrllnãrlil
pctlrã def rmr o ãrnblto e as condições necessãr1as.

Assim cccrrcaôc, ücará a Uruão obngada a hO"U"aJ: a eceitecâo õcs

~etl'JJ1era:;ão e

1har quando bem lhe aprouver, desde que recebe correta
p:úto pel.a sua rranifestação de vontade?

cessêr-ia estabr'l rdede e esp irecêes ã peril8nência da prestação de servrco na
me~ma eepresa, ten s'tdo uma constante Os trabalhadores pr~cisam ter 11 certeza de que a sua relação de ell'prE!go não poderá ser rcmmde umle tera'tmente,
de repente. colocando-o. de mcprno, sen a sua fonte bãs rce de subs tsténc ta,

tra=aL~::i~çc~

Ora, caro eYP~car o anteresse pjbhco de que tung'.lé.ll possa tr.a::.:.-

forma da lei. -

r-ccrcneccosc a c:--pressào ' ••• , caro r-em de f"!:':Zh;nto de g.lll.1q_""-= 'I
tributo federal, p:Üo seu oo::-'...aêor oa obrigao;ees do casa?ropri..a~<:l •••• abre-se a

'1:1

As disFOs~Ções de arde."! púb~ca, ~ti.vas e ll':t"enu:l::J.áveJ.S. J=-

13

da CÜVl.da agrária e:

letra "b".,ioclso I do

..

A constituição não p:de descccl1e=er a rea~dade. Se lhe co.7=te de: um ladJ assegurar à.lre.u:os, não po3e a esse pretexto prcplCJ.aI" Ve:"_:':>
a o::orrer dimulução de etprc:so, este SlrI m1 dos ma~o:res âl.re~tos dos b:-êS":'
leiros, dos que Já trabalha:n,nas, princ1palm:!.."lte, daqueles que, a"lualr.e:'"~
aportarrl ao I"'et"cado de trabalho.
'1'ampOUCO é trJ"..n05verdade que, à ConstitUl.çâo ~te àef.uu: I

principias, c:a1::G1ao ã

l.e~

r.r

_,

lll'OfNa1'.IC.~io

EMENDA

SUPRESSIVA txJ § tJ:.,'IQ) 00 Aro'.

Art.

1+
'\5""-

§ CMIro -

ordmária a dCÍlmção ce ccro serão apllcados /I

'/4

ts:

,

.

5UPR»1lr-SE

taJ.s princíp10S•

~

art.~

...

",

redação~

Nova

,

ê1rt.2"8--

JUSTIFICATIVA

.

• ) é obrigatório o alistamento e facultativo o voto dos m.nores de
dezoIto ano!>

dos analfabetos. dos maiore$ de

o trabalho da;nfu;t!co do ~ Já está regulado no ncap.Jt" àe, a:'"~So
na medida e:r que se assegura ao t.rabalho ckrnésb.co disp:lsb.vos p.."'"CNistos!
~ 1>.rt. I} e spus incJ.sos, entre os quais está o direito de rec~ o sa-

set~nta anos e

f!.I

doSo defic.ienteS ffsícos.

I'

EMENDA H:DIFICA'fNA00

melro XIX ~ ARr. 1«

lár.LO IIIÍo-J.,.:;,

13

Art.1'l-

o "captlt" do artigo trata dos ÕU"eitos.

M"~.1t..."'-:;e.

.::., ;-~~ -:r.::.t"l; 'I. obngatoned:1de do all.Sta.~ito,

p:ú..s dela dl2COrrerâo chversas CO""seq..lê.,cias ta1S cx::r.o

I

tJ

·-------'1

DEPUTADO IVO VANDERL1NDE

_

_J

e a afastar-se do trabalho cem antecedênc1a m.l.ito

~or

do que

v~da

futura de

U'I

grande nWcro !Se braS11cU'OS.

nente de acordo
prol~~

I -.----------.------------

a

et:X"I

sua VCl:'ltade, pcnn3!1e:endo o

Poder

Públ~co no

tJi;~;""J

UEPUTADO IVO VP.NOERLINDE lV1&.

FõY'~';;:]

=-

_,

1Ul/l/Na'''IC.~;&-_--

Emenda supressiva

aq~

t:am'2J\te reo:::ncrrlãVel.S, se prolongue, até por mais ta1po, o afast:arrc."ltolI"as
garante à gestante o di.re~to de escolher o m:rrento e o·t.er;o de seu aias::

~;::d~qn:d~~:C:~~::;:: :;:;,~,ros

dever óe

I".~~'":'i:2~c.

---------------------

~(,:r

Supr1l'la~se da letra lI c· , do 1nciso lI. do art. ~f as
ex
pressões de "de trabalhadores". "de educacão e de assistencla se
cial". lt o texto, apõs as supressões propostiH,. terã a segulnte
redação •
c - Patnrnônlo. rend õ ou servicos dos partidos polltlcos.
incluS1ve suas fundacões. das entldades S1nd1Ca,s
e
das institu1cões sem flns lucratlvos. observados
os
requisitos da lei. e".

JUST!FICA.lIVA'

bl ---------------------

EMENDA lP02349-1

(1 DEPUTADO

cl ---------------------

-

: II

lVD VANDERlWDE

..,,·-'--------l !<rpM"o"."·---='
_

,.u...,~It~W',..OIlU>tCU ....o,--------,J

1[TI"Cõm(·~c::o~m:.'s~s.::.O~O=-E-=S::.J=-Sl~Ec:'lA:.:':-CJ:::ZA~Çc:.:::O

'--_ _---'

JUSTH'ICATIVA'

o verbo " pertencer ll está mal apl icado ... Pessoas
pOClelil e oã"ü dC"'e'l! "pertec::er" a ninguém e a nada.

q'.le se p:de J.:l'agmarl

o:n

[:J

la preconizada, hoJe, FClos própnos rrõ:h.cos.
A xessalva incluída na e-ercla permite, nos casos néil-

lq

~ca-/

-próprios rrenores da fa:n!lla,rcal.l.za:n tarefas c'lcr'esUcas. ProlbJ.r este f3.-

to é inv.l.abllizar a

A proteção dada a gestante não p:de e não cLe.ve VJ.r e:-.J
seu preJuízo. A foor ccro está red1g1do o J.T'IC1SO no AnteproJeto, em pn-/
neuo lugar, ~ e a gestante de retoraI: suas ab.v1dades norrra1S ap5s o I

n .. o"~u"'c.~.O

.)

CCIõ'..liI\ do

EMENDA lP02352-1

~

=-

a proibição da gratuidaàe;.b?n cero, as

lho c1caésb.co é, no míroro utópico. :Emais

re-

JUS~lFICATIVA

r.rPUO"B·""~
~

·w·i,:. !:eflt;>l<.êl

o fato de renores afl.1haàos e proteg1dos da fa!nil.ia, e5pCCJ.ahrcnte no J.nterlcr, hospo:i~se
urra farr.ília para estudar na C~dade Assim caro os

dica;

OJ,anto ao voto, ma vez que não se J:rnp3:1e o voto en branco, êE
ve ser pm-dUda a abstenção, d1reito este consagrado até IreS-O para os se-II
nhores COnstituintes, que não são ob,ngados a votar as diferentes matérias.

" ..

..

perl0d0 não Wer.1or a 90 chas, ressalvada detenninaçeo

nú:rr'..rp de Jarla-e..... ta-jJ I

res nas dJ.ferentes esferas leg1slatJ.vas, etc••

EMENDA lP02345-9

•

I.
na XVIII- •••••••••••••••••••••••••••••••••••
>ai_ licença remmerada à gestante, antes e depolS do parto, por

ora, mo te:'I nuito se.'1tido oongar algué.ll a e>.ercer ihrm.to. ].
obriqatoriedade d~e cingir-se aos devlrres.

c

das em que se ~te o trabalho do rrenor - J.nC~SO XXII.
~ outra f2rle, a constituição deve aprc»dIrar-se ao mãu.rro da real,!.
dade. Proull.r que ne:lores, ainda que estranhos â fa:<ti.l1a exerçam t:raba_//

JUSTIFICATIVA

/3'

não

Pessoas são suje1tas de ÔHelto e co1i1o. tal
possuer
e têm d1reltos e deveres. Assim. o melhor e ex.pressar aflrmatlV!,
mente o d1reito.

E~ M:OIFlCATIVA to Th'CISO XVIl 00 MI'. 1'[

\3

Art. 1f - •••• ,.••••••••••••••••••••••

1-

••••..•••••••••..•••..••.••

~

_J

r;r-0"'~

[-ou 07lé""J

o texto primitivo. resguardando apenas. as ent1da
des s1nd1Cais dos trabalhadores afronta o princ'lplo da 1sonon,ã
deste ãrrkl?r,E.

~~~~~do na letra "a". do 1nC1So 111. do art1go

11

Uão há porque d1ferenclar~se as entidades
'Las. seja oe eMpregaoores ou trabalhaClores.

c::lasslS
-

dQ no inciso ~v~ii~~~~c~:f.~od~r:~~:r~~;~~:e~~~~~~:~~~co~~~
MO dHtlngue para o hvre assocliltlv1smo ent1dades de trabalhi!.
dores ou t!Mpregadores.
Oe outro modo. limitando-se a lmun,dade às entld~
des educatwas e de asslStenC:1a soela1, lnpede a extenção ãqUE
las de peSqu1sa. extensão e outras, tão vahosas quanto as enur
c'fadas.
ra a lei

ord1~t~~: ~~;~~~m~~i:~d~-~:m~~r convf:lniente deixar P!,

Assembléia Nacional Constituinte

e 245

li

EMENDA 1P02353·0

tI DEPU1ADO

IVO VANDERllNOE .~.o·

~oii!7J
r,r-----------1UIOn~!I'''~.;iC,

EMt:NDA

I a VIII - •••••••••

A presente emenda:
12)
realiza o c b je t ivo da e s t ab a La z a ç ã n da r e J a ç a o
de trabalho, da segurança contra o desemprego,
22) conc a Lãa ~ ';eg~rança do emprego, o fltodo de garõõ"::'
tia e o seruguro desemprego,
)9) aceita a diver-çêocf a entr-e cmpr eqar'c e empregador;
49) afasta a convivência forçada - que acaba odrcsa
de emprego mantido ar t.í f Lc Ia Jnent.e pela pr o íb çãc da rescisão,
59) estipula a seleção democrática e valoriza os bons
empregados j
69) oferecer ao trabalhador um r eüree mbto, melhor I:
mais vantajoso que
a) o antigo regime da Incení aaç ão e n s t abd Ld dade e
b) o atual sistema do simples fundo de garantia,
7t!) reat í.ze os objetivos das propostas cons t Ltuc ro-u , s
r-onacã dendo-as numa solução que abarca as vant~g~no; dos 2 sa s t cnes , sem os seus Incoveru eot es ,
Ademais a proçr-ess iví daoe da Incenf aaçãc t ornendo-a
mais pesada não só pelo número de anos de serviço mas pelo índlce
de agravamento do seu valor - conforme conta com üt , com OS ou c:>'iI
10 anos, acaba por constituir um ónus para Impeo i r a despedi di; ;:~
valiosa compensaçdo se ela se e ret Iver
Tudo isto a par do fundo de gara'ltia de sat r môru c 1.:
divJdual.

r:;~'''=:J
~

SUPRJ:,SSlVA

li.

JUSí 1 f ICAÇAO·

A outorga qene r i ca de o i r e i t o i: a funr;Êio da COl"lslHul

í

SuprJ.M~m-sa o artigo ~~ parágrafO incisos, manten.do_se COrno ar~l.~gp

da seção VI I o êlrtJ.go l~, e transformando-se o § 29, do artigo l~,
em artigo autônomo com a scguJ.ntc :redação:
lI,
lIArt. I:Bl - As Comissões Parlall"entares de Inquén.to, que gozem
de
poderes de investJ.gação próprios das autorJ.dades JudJ.ciána~.
serão criadas pela Câmara dos nepueades e pelo Senado Federal,
conJ1.!n'to ou sepradamente, para apuração de fato ôe eer-naneôc e
por
pre ao certo, mediante zequeranen'tc de Um terço de seus membros,

sel!.

do suas conclusões encarunhadas ao HJ.uistério Públ.l.cO para f~ns

de

ção ..
de , cesua s t

i

Quando se di spõe , na forma COtl'O esta na parte suprlll~
caoent e , se está vedando nelhorl:=s e t:Ol"lqulstas fu\...l-

Se após a pr ceu.l qaç o da cc-is t r tur çêc houver pOSSI~.
lidade de melhorar a ba s.e de calculo da qr a t a f r c aç-ão oe t ar roe , 51
rá necessário mudar a Carta t.1agr'\a, daí oecor r eoco inúmeros probl.=.
ê

í

promover- a responsabilidade civJ.l ou czãmanaj, dos J..nírat.ores,

'for o caso".

ProcedJ..TT1entos das ComJ.ssões do Congresso, ou de quall;!uer
de ,I
SU<lS Cas<ls, devem ser regulaàos em RegJ.r.ent.o l.nterno, salvo
qua-rto
às de Inquérito que devem ter suporte constitucional.

EMENDA lP02360·2

f:

DEPU1AOO IVO VANDERLINDE
02/ :."1

,..""""".., , , - - - - - - - - - - 1
EHENDA SUFFtl:.SSIVll

.2h9

EMENDA lP02354·8

tJ

- graU r i caçêc na t a Li na

IX

SUPRIHll-SE O ARTIGO ~

DEPUlADO IVO VANO"RLINDE

JUSTIFIC1>TIVA:
r,r

lIIlO/.u.. "".;i:O

_ _----:

O

_

I'

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO X, DO ARTlGO Hi

Emenda supressiva

Su-prima·se a letra "b" do inciso XVI do art. ::.
JUSTl FI CATlVA

I a IX -

São amplas as compe tênc ras do Congresso Nacional.
• Atribulr-lhe a aprovação ps-êvta para a concessão de
Ltnhe s c cmer c te ts de trar&porte marítlmo, f1uvial, de transporte
'nte.resbd\lal doe passagewos em rodnviõs e ferrovias federais e
de transporte aéreo, vem retirar de órgãos como o Departamentc
llac10nal de Estradas de Rodagem a sua pr-mc r pa l ccnpe t.Enc ra
que nada na ts fi do que_a concessão e flScalização dos serviços e
ele subcr d i na dcs ,

x-

(!J

..'''

_

DEPUTADO IVO VANDERLINDE

Trata-se de mat r a a de j e i cr of nér .. a O pr ece r tc COI"":
disposto acima j~ esta coot aco no atual texto ccns t i tuc rooar , estando a fixação do percentual a ser adotado excr e s s aee-it e na
e,
gislaçiio crdmãr e , sendo muitas vezes alterado no a acor cc s e CO"
veeções coletivas de trabalho em beoe r Ic i c do trabalhador, deve,,:
do aSSIm permanecer.
A Constitulção 50 deve conter os of r e i t cs bdSICOS
dos trabalhadores, sem ccos i oer ar o mérito em relação aos per-ecotuais.
~
é

E.z:

EHtl.DA AO AR!
Hodlflque-se a

econõr.n
-

•

_por derradelro, a parte final, a set'_"Supnmlda, perml
te a cnaçao de um cadastro 1ndlvldual do cldadao, fenndo-o eF,;
sua pnvacldade e llberdade.

redação do

EMENDA lP02356·4
"E."TAOO TVO VANOERI INDE

ç~

A!L- ta - '"
~ _ Ortanlzar

e manter a 1'01 Lc a a Federal no ua s t r c ee
Federal, Estados e Terrllõrlos, bem con-e a
poli
c a a e s t a r e r e o e e r p e de b cu-b e a r o s n s i s e a r
co~

're r r i e êr x c s

JUSTIFICATIVA
Em nenhum outro d Ls p c s a t Lv c se encontra ac n e âc ,a que-a c:a
orr;:lniznr 3 l'01íC13
Fc.dcral nO$ Estaco~.
Ora, esta função l;C::t'(
ã lt'l1E.o, c.oe e:>.cluslV1Co1cC. ASS1~ ao não pcnClon2;~ l:'S Estaül:lS
es1.3r13 Cln(;1ndo a atual;ão d .. Polícla Feocral ao D1StrltO Fccer;;.l
aos Terr1.tór1.os.

\

lnClso para o scgulntc'

De outra parte, na medlda e~ que f 01 oUlor!.>aca
~"l;'l<:a .. a'.!!::l.n!!i'~r .. t ! " .. l!o:.'O Dl!t:::lto::o :~~e~.!! - A::t
€;9coepelc a orl;anlzal;âo e manutenção da Polílla c corpeo de
btr'l!.(,tr

Partlclpacáo nos lucros. facullada a conccss;o l!:l

}CIII -

-quota-parte dos lucros e.m SUbSCt:1Çào de. ações.'
quotas soclais pelo empregado,

con[oTt:le

ou

tln 11lar(..s~

defl.nido

em lel..
I'

EMENDA lP02362·9

JUSTlflCJ.CJ.O:

I

o

te:o.to dc

o lnstl.tuto da

antcprojelo não relrata,

com a

pr(>c_~;

dC'l.l.[la

partlcl.pação nos lucros, que dlfcre da

tJ

çáo na proprledade [la eCprLSa

ma altLrnatlva" nos luc:ros. ou

c1pação a um Únlc.o tlpO de soclcdade, a

verdade que a

~

1

lf.,O/.UI1 ..... ;i~-

nas ações; e

COlõ:C

~5rcu"lscrc"(:

:l:Ir

p:~t)

a

sociedade anônl1::la.

-::')C3

Suprima-se o

que tem o caplta1 dlVldldo em ações

t

Q;'~;""1

OEPUTADO IVO VJlNDERL!NDE

partl(.q';;

Sa]lente-se que o te:o.to apresenta a partIclpaç;o

tJ

EMEt,DA HODlrICJ,TIVA DO It,CISO >'1\1 DO ART

l

.:2,=t-

... SUPr1~a-se do_parágrafo 29, do a ..t1go 2-5i!.as expressões "por
pr tnc rp rc", "terao car-e ter- pessoal" e "a dm n i s t re câo
t r rbu tji
rne , e spe c i a l aente para co nf e r t r e f e t r va men t e a esses objetlVospoderá r dent tf tc e r r~speltados os d't r-e t t os lndlclduals e nos te~
lllOS da lel, o patnmonlo, os rendHlentos e as atlvldades econôr;'-j
c;as do contnbulnte ll •
daçã~~õs aS supressões sugendas, o parágrafo terá a segulnte r!,

~ rt.

trõ?i~~ I
~-----------""",.,"",,',------------1

r;,~~: 1

ê"'COl~!SSAO DE SISiEr:A;·~~Z~~·~.. ,·o/,uHow.....

JUSTl F1CATIVA.
•
,aS'lO preceito conbdo no § 2 0, do artigo U:2
cano
consta do AnteprOJeto, aphcará o 1mposto ao cldadão d~
forma
pessoal e dlfer~nc1ada, podendo asslM, llvremente. escolher
a
forna de tnbuta-lo, omltlndo que a lel deva ser norma geral
Ademals, fere o pnncíplo da lsonomla acelto neste an
teproJeto, conforme se constata a letra "a". do 1nClSO IJl
dõ

fl-;,:~~"'1

í

:ç~;~ r.;El='-""~o..:...:=.::..:::..-=-
~ ~J
(-DEPUTADO IVO VANDERLINOE
....,

"os impostos serão graduados segundo a capacidade
ca do contl"lbUlnte".

EMENDA lP02361·1
l!JOEPU1AOO IVO VAI:DERLlNOE

í

:-=J

HJ10l.lUn",.'~h

Emenda l10dlflcativa

cxcãus

.:JUSTIfICATIVA:

EMENDA lP02358·1

r.T"

de ecnse i tuacêe é, e
ave Li a

Assim ccnsa serenac , sub;:l.eter ã avõ1J.8ção do Cons:tl:l:i
Hacional um ato dele emenadc ou ec ecraaeôc , conrJ.gura J.ncon:;:"u:- =i
Deslarle, de .... a o artigo ser suprimido.

o salário do trabalho noturno será superior

ao diurno

Transferindo a coape tênc re desses nrg~os para o Cc,!!.
9r~sso Nac i cne I , e s te dlÍlcl1ment.e terá posslbilldade de e ve t ra e
a correta e real ne ce s s rda de de ser ou não tmp'[ep te dc de t e r-nc-ia
dos s e rv rc os em de t e rm ne dc local do P~. Tal pr cvvdêwc ve OH;
rã forte tráfego de mf'luênc te em de t r ime nt.c do povo.
• -

EMENDA lP02355·6

a~~o

cem efel.to, segundo consta do anteproJeto de contt=tu
de legJ.slar compete
i vament;e ao Congresso NaClc~&.1
senôc que o Poder E).ecutl. '\'0 soaeat,e poderá eec tJ..r Decreto cor- :co
ça legal, quando autorizado •

cêc , o ato

Art.

,~O

texto constante do

si, anconqruenee , ea s que deterruna ao prõprio legislatJ..vo
dJ.spositJ..vo por ele eprovado,

partlc.l.paçâo nos

dlanLc subscrlção de aç.ôes, lDas não foi

lucros podc ser pac1:.

~

29, do art

_OI
'4::2:fr;

I

cc

lSto que se colocou

-,)lJSTIF'IC/ITIVA

texto.

EMENDA HDD!F"ICAT!VA

\l,

Emenda ao art.
itens I, lI, IIl'.t 3
Dê-se aos itens 1, II e III do art. 'f2j a seguinte redação
I - Segurança conLra o desemprego mediante:
u) fundo de garantia de partlclpaçào indl.llidual,

b) Indenização do tempo de serviço, proporcional e prog.essi
va, complel'lentar ao Fundo de Garantia do Patnmõnio IndJ.-:vldual, em caso de dlspensâ sem Justa causc,
C) Seguro-Desemprego, em caso de desemprego involutárl.o
JUSTlFICJ\TJVJl:

~3

O Art. b4' no itens I, II e !lI procura outorgar ao
trabalhador a segurança de emprego, a tranQuilJ.dade contra o desel'lprego, ofert:t..t:tllúO alleIl"\ativas que roã ...e..dãdE: te" ui"1 ..... ;;co >:2jetlvo a 'segurança do emprego, a relação estáve-l de trabalho
Por ocasião da instituição do fUl"\do de garantIa
lie
tempo de serVIço preocupou-se com a equivalência deste insU tutr.
com o da indenitaçãtl e .... da estabilidade aos '\0 anos de casa
presente emenda atende esta velha reJ..vlndicagão. Por outro ladc,
a estabilidade no emprego sob a forma de proibição de resclsâo ,
revelou-se duplamente incor'\venientemente. li!) pela dImlnuição oe
poder de gestdo do empregador e 22} pelo abuso do emprego pelo
trabalhador
ll.ldo isto criando um cU ...:: dE. 1":.:;t!1!dade rtciprocc
entre patr€io e elf,pregado, com inúmeras reclamações trabalh!sld~.

19) -

tC'rna a

:'I"l-tlC:lr"o;::;e

no<; 14.1C'rC's

as cClprcsas. incluslvc as que não são

C:Ylc..1HdV(t

Os d1reJ.tos do trabalhador, seJa o servido:" pl.bl:.C'o
•
\' ~ • , .. 'I:.
I
ou pr~vado esgota-se no ê1rt:.. 14 deste An~proJ.eto, havendo, aSSi"':'j
-éol~são entre o d~sposJ.t~vo do § 29, do art .. t~, com as nOrl";as c;;:-

t:~a"

a

~t' capilaldlvldldo

art:..

11,õe o;:

29) distlntos,
39) ção do

dlstlngue o lucro da proprledade. dol.S

a partlclpação na

lnst,ltutO!.

e incisos.

J~tl.VO, ou seJa, teTTld de adoçdo ãe ne:nor

propriedade se faz pela subscri_

capaal 501:10111, aUldll que com capltal advlndo da

~

Além disso, ser1a criar mais urro õ-,us e enbll.rêlço
emprosa privada, decorrente de: fato estra".ho ;. s ..Hl ndturc.='fi e
tu,,;. enlrave

il

o:::c(..

iI

nõmica.

pau!.

cl.pação nos lucros.
o texto mod1f1.cado co11.dc, na

parte que dctcrmlna

part!.

cipaçâo aClonãrl~. coe todos os d15POSlt1V0S. do anteproJcto
garantem
art. 29

li

do

proprledade prlvada,

cltando-se espcclflCatlCnte

texto aprovado pela Cocissão da

ln.C:l.SO XII.! do art. 13

BllENDA lP02363·7

(=

DEPUTADO lVO VANO(RLINOE

Ordem Econôtac.a c

do AnleproJeto em foco

EMENDA lP02359·9

l'l DEPUTADO

que

IVO VA"OERLI"DE

"")
Emenda supress1\'a do art.. 3.$:5 § 3Q
Art

j1r'

§ 30 .. Supnma-se

JUSTIFICACÃO
EMEtmA J.lOOIF"ICATlVA DO INCISO IX 00 ART. 14

i3

ART. titi -

c'

€="

o presente paragrafo confllta com o art ~. 10ei
so XlII. letra "d" do a:n:t-eproJeto, c. como milterHl g~eral, Já est~
regulada em outro Titulo

246

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP02364-5
DE,PU1ADO ]\'0 \'AlmERLJ~DE

l!J

02/0,/5.

s

?I~

ACreSCllnO do parãg:rafo Iimcc ao art. 3'2:2. com a s egu mt e

a autcr a aeção do interessado;

redação'

§ 12 - t. vedado o serviço, púb Lr co ou privado, de
1nvestigação e pr eat açãc de inforlt.açdo sobre a vida Int i me
e
famJliar das pessoas, salvo os scrv.rç os po I Lc e r s e su j f Lar e s
de Lnvea t Lqaç ãn per t.roeot es à de Ldquênc r a e scover eêc da cr dee

llParãgrafo Iintcc - Le i orrllnãnil dever-F r-equ l e nent e r os prlncI
pios bâslCOS dos metas de transporte cont2..

A medtda proposta Vem coebe t tb i l i aa r o pr-e s e nt.e ar
tlgo c cn O 16 do e n te p r cae t c da ComlSsão da ür den Ec.onôIiIlCc.
un i r rce r te as leg1Slacão ex rs te nt e s sobre a matenil
t v t t e r re
tambem. a desunlformaç;lo entre os Estados não de rxandc que
ce õe
vm leglSle c apl1Que normas .!hfer.!,tJCledJs. beneflClando uns

obres, t.ransr-í.ss íve I aos ner cea ros ,
§ 14 _! assegurada a pr ct eção , conforme a lei,es
participações individuaIs em obras coletivas, e à reprodução da
imagem humana, Inc.lus rve nas e t rvaceces esportivas;
§ 15 - E garanl1do ao Inventor o privilégio tempor ar Lo da utilização do oveot.o ,
§ 16 - A oesepropr raçãc por utilidade público e pc:
intr..rcss.c. soc l a I obedecerá processo der o i oo em j e r , cOrol aep l a
de tesa aondot st r-et ve e JUdicial do oesapr-cpr eoo , es seçvr ...... ~C'
ide.... Izaçào justa, p r t.v La e em dl'lhciro, r eave rvaec , cuaot c a e1,.
ta forma de pagamento, a cesaor cpr i ação da terra nua improduti\s

outros. cue ne n da fU"i'lr;'ií(l rtç. tf'?t'! ...... ~n:>...;:~s nO .. h~s •
I)

O detalhamento tornou-se impr õpr c e inadequado par-a
este capitulo.
Ademais COMO se vê do 1 tem I por exenp j o , r ece t au-s e
neste capítulo matéria própria do capitulo da Orden scc i e I e de
outros.
A prc sent.e emeooe t:(IUlll:IUU os c i r e i t cs erwoc raocs ccsimplicidade e mais ênfase.
í

j

constitucional,
§ 13 - I:: assegurado aos respectivos autores o direito exclUSIVO à ul.1lizaçi:i:o, pub l ac aç ãn e r-ep r nduç ãn de suas

JUSTlflCATIVA·

dCl):ilna de existir

tos.

í

dos neste artlgo".

po rs

Trata-se de art.lgo que ccnt ér- a declaração dos direi_
tos e qar-ant Las LerdLvLdua Ls ,
A forMa adotada de itens e alíneas tirou a consc rêecf e , a precisão e a clareza que deve ter uma declaração de dlrel-

das comunicações em geral, salvo aut.or az açãc jud.lC1al;
11 - A imagem pessoal bem corno a vida intlma e
falilihar não. podem ser dJ.vulgddas, pub La e ada s ou .lnVadldas,sem

EMenda Ad 1t wa

nr-e j u d r c a ndo

JUSTInCATIVA.

§ 9" - A moradia é inviolável, nela ninguém podere
penetrar ou permanecer senão com o ccosent Iment o do ncr aocr ou
por de tereuoeção Judicial, salvo o caso de flagraf1te de11to ou
para acuAi r vf t Jna de C.TJ.me ou desastre;
§ lD2 _ E assegurado Q sigilo da cor r espcocrêec ra e

}

c r r t êr-ro de c cope r-e cêc

E destacou em parágrafoT> espec r.i cos c:ada uma das si,:.
í

pães alíneas que Mereciam maior destaque.

foram e Lí su nadas as matérias repetitivas e as roorcprias da declaração de o.í r e i tcs Lnrí l vf dua a s como. por exemplo. c
direito de patentes e marcas que é da r e Lt.c de ordem eccnõeuce d::er.
t oente inclusive a pessoas Jurldicas.
Enfim, nxpur qou-ue o oesoeceasãr ro e explicitou-se
ears os direitos e çer er-t r ae i"u!!.\!d ..e t s,
Houve apenas nova 5istc'l'alizd;;;o 00 texto, util!z<J.',d~._se a r""tLri .. de rCnto (UIT!..0~ltJ-!!Q....dlStm:;i~@li'd!2'
-_-l
ã

í

í

í

EMENDA lP02365-3

tJ DEPUTADO IVO VANDERLINDE

UI~~~""--J

í

para fim de re.arma agrária,
§ 17 - E assegurado a todos o acesso à justiça. me::
tendo o Poder Público o servaçcs de es s i s tênc a judiciána aos

[Çi'~"!?J

EMENDA lP02367-0

_ .......-1

(l

P~'DB

DEPUTADO IVO VANDERLINOE

r r r - - - - - - - .'[""O/[~~... ;:M.u,~~~"';:~

f:J cmussao DE 5l5TEIIAllZACn.0

02 107/

í

necess tados;
§ 18
í

f HERDA SUPRESSIVA DO ART.

s~9

I

3%". § 19

I

:l"q

ART.

)..:S:S. -

•••••••••••••••••••••••

19 - Suprima-se.

§

JUSTlFlCAÇ~O:

•

• ~ matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado
o
seu ee r c t e r rCJ2ulamcntar de :It~ações es-pecíficas, sendo além dls
$0 dls.crlMlnatorlo, e n r e l a ç âe ü e rr v sde de
h c s pr t al a e
39&

te com o c~~:~~ ~~~~~~~' o texto a SUprll'illr se choca

EJ

DEPUTADO IVO VAt.QEI1I

ê'

CCMISS",:J DE

I~DE

EMENDA

~IODIF·lCATIVA

Oê-se ao art

fel

1.3

00 ART

{rOntaIMe~

1'--

a segu1nte redação.

j1.

I - a vida, a ex!stêllcia digna e a il"ltegt'ldade fisisica e Mental,
II - a nacionalidade;
III - a cidadaniaj

incrimLn<:tO:tlO E vedada a reahzaç~o de inqu:lrlçõeS ou de 1I"lte:_
rogató:tlos sem a presença de advogado,
§ 29
- Qualquer dec!araçl;;o cbtIda sob C05Ç~0 niio tl':rá validade como pro\a, exceto cOl'\tra o coator;

§ 30 - Presume_se a jnoc&nClôl do acusado até o t!'ã,,sito em julgado da se tença condenatória;

§ ~1 -' Aquele que for civ.llnente identlf1cado "dO s(rá submetido à identJ fI cação crim.lnal,

o lazer e a llberdade de disposição do tempo 11vre;

XI - a express~o da atividade J.ntelectual, artlsticOõ,

§ 3" - ! livre a locomoção no tert1tório nacio'lal e,
em tempo de paz, a e"trada. a permallêncfa ou a saída do país, re.!
peitada a lei i
§ 42 - ! garantido o exercício de qualquer trabalhe.
oficio ou profJ.ssãu, ressalvadas as qua11flCações proflSSlona.lS
que a le.l estabrdecer,
§ 52 - E assegurada a llvre mênLfl:stação individual

de pellsanento, de princÍP10S étIcos, de cO'lvir::çães religIosas, ::;;
idéias fllosoficas e pcHtlC2S. ve:dado o ôno"imato e exrlllírl:::l'" ;;~
Que incitem a VJ olé"c:1 a , defendan cflscrimi"açoes de qUálquer llc:._
reza e atenlen COf1tra a ordem denocrat1ca assegurada por esla c::s
tlruiçãOj
§ 6" - As diversões e os espetaculos públicos, inch.:
dos os programas de televisão c rad10, ficaM SUJei tos as le1s r:.~
proleção da sociedade;

§ 71' - E assegurada a",s pals plena liberdade na edu:;
ção dos fS1hos;
§ 8!1 ~ E: assegurado a todos o dueHo de resposta
ofenSaS ou a i· ..... i"',;;y ... t:i.> ..ncorrel;;,!.,

§ 25 .. Nll1gué/il será preso se'lào em flagra'lle dellt.:,
ou por decisão e ordem, escritas e fundanen!.adas, de autor1cade
Jud1C.laria compete'lte,

§ 28 - Ninguém sera ob:tlQado a dar testenu'"l'lo CC'"lV"
sua própria pessod, o SllênclO do indiciado ou acusado nc:o

IV - a liberdade;
V - a constltwiçBo de f~",ilia esUh'el,
VI - a honra, a d.lg·1ldade e a reputação,
VII - a prlvácidade da vida indivld.Jal e f13r11 11 21";
VIII - o acesso às referências e inforni;lcões sobre
própria pessoa,
IX _ a informaçãoj

cientif.1ca e técnicaj
XII - o asilo e ando exlradlçdo,
XlII - a propriedade privada, dssegurada e protegJ.da r-~
lo Estadoj
XIV _ a SUcessdO heredIt<irl&j
XV - a seguranÇ"o jurídica;
§ 1" - rodos são 19u2Ls pera"te a lei e ti Estado, Sl::
distll"lçl!lo de sexo, cor. raça, natureza do trabalho, idade, religião, convicção polí.ticas e filosóflcas ou qualquer outra r::ondiç~o
social ou i"dividual
A violação desta igualdade será pUf1ida na forma da 1!:i,
§ 2" - Ninguén é obngado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa.senao em virtude da lei;
•

Sem embargo, o rs pos t c nO"I~klQ. do art1:'o ll~
canflita com a norma exarada no art,gtl 4'2"3. vez que nao
prevê

í

do, sob pena de nulidade,
S 24 - A lei assq;ura --p1<1- defcs:a e., qual quo" pr:::cesso, com lodos os moios c r(.cursos a ela i"ereqlt:S,

§ 32 .. E': manita a in.stituiç~o do Juri. com a orgal"ll~:'
ção que lhe der a lei. ass-cgurado slgllo das volações, a Plenill.-=-

de da deres,d do rêu e a soberar'J.2 dos veredJlos, com os reC'ur$O~
~::"evis1.o5. em lei, e a cOf1pelcncia exclusiva pora c ':'..r~~amcnto d::
crimes dolosos contra a vida.

I

§ 33 - Os presos têm dirello ao respeito de sua d12
nidade e integridade física e mental, à assistê~c1a espiritual,
educacional, juridica, sanitária, à sociabilidade, ã comun.lcabl.
lidade, ao trabalho produtivo e remunerado, na forma da lei.
§ 34 - Nenhuma pel"la passará da pessoa do respor'\sõ\ e!,
a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens poderão ser
decretados e executados cOf'\tra os suc:essores, ate o~lJ.nite
de
valor do patrY1ônio transferido e de seus frutos,

§ 35 - O Estad~ 1ndenizará o setencfado que ficar p;!
so além do tempo da sentença, sem prejuízo da ação penal co"tra a
autor.ldade respof"lsável l
.
§ 36 - A lei assegurará a If1dividuE1.lzaç;o dá pe"'E ~
não adotará outras penas além das de puváção da llberoace, per:;:
de bens etn caso de en.::"Lquecimento .llí-Clto no exercíc10 eq fUf'\ç;;:

ÇdO SOCIal alternatIva, e suspens~o OU Jnterdlç~o de direitos,
§ 37 - O processo judlcJ.al que \ersar a v.lda illlJ-é
e faml1.lar correrá sob segredo de justJ.çaj
§ 38 - Os abusos que se corr,etererr pela imprcllsa e c,t
mais meios de COrl'unlcação serão pun1dos
..
§ 39 - Nenhum trLbuto sercÍ exig_do oü aumentado seque a lei o estabeleça, nerol cobrado en cada exercícIo, ser,! que é
lei que o houver instltuído ou aUllef'ltado esteJa em VIgor
anle~
co jruclo do E'XC'TClclo fjn~"C'eiTo, Tessalvados a tarJ ra aI ra'lclgária (. á Ct; lran~porl~, o imç.:*J~tu ~LJ'~ p.odutos ir'tlu~lrlêd17..dos (! OUl10S LS!l('clall"cnl!. Indlcdcl('~ en 1e) cClrlpJen't'nlaT, altf'\ :Imposto lançado por motivo de guerra e del'1ais casos previstos ne,!
ta ConstituiçdO.

!..flr

JUSTIFlCATIVA:

ato juridico perfeito e a COIsa julgada e só terá v i çêoc i e apcs
a publicação e, se for restritiva de da r e t.os e t iber dedes , não
coepcr-t ar e exceções e não poderá ter efeito retroativo, salvo se
for mef s eeoér.ice ,
§ 20 - Não haver-a p r Ls ân c rvi l , salvo o caso de reI
ponsável pe Lo InadJ.!"plerolento de obrigaçl;.o alimentar, na torne

§ 27
- A prisão de qualquer pesso será comunIcada
•
dentro de vInte e quatro horas ao jU1Z competente e à rani1J.a C,J
pessoa i"d.lcada pelo preso e, oua"do for .llegal, o Juíz dcterMj ...!
1'a a sua soltura, promove"do a responsabilidade da autondade cc..§.
tora;

varl!lo os seguintes Principios:

tf.$4.

í

§ 26 .. O preso serã informado de seus dneüos e dêS
razõe$ de sua prisão, tendo dirE!ito à ass.lsté'lC.t2 da famílIa e de
advogado, e a co., ele entrevistar-se ar'ltes de ser oVldo pela autE.
ridade competentej

W

411-

- A lei não pr e jucn cer-â o direito edqua r do , o

õ

nenhuma prot~ção ã faml1 ia.
Com efelto·. sabe-se que urna a câc de invI:!st1gacão
de pe t.e r-mde de tem cons eqcênc ta ncc i ve s , p r mc rpe l nent e sob o
aspecto pSlc01õglcO relatlvanente ã fam'llla do a c i one dc , sendo
este casado, e nesse caso deve ser resguardado o bem mat o r ,
AdeFl~lS,

'l:fà

caput do art.

ridade competente.
§ 22 - Não hà crlme sem leL anterlor que o der!nê ,
neM pena sem prévia comi"açdo legal,
§ 23 - Nos processos COlltenciosos. a if'lstruç~o ser<:
contraditória, e eM todos. os casos o Julgamento ~erá fundament,!

~ - Os dire1tos e liberdades il'\divJ.duais obse~

X -

§ 19

Emenda supresswa

supr rma-e e os §§ 19 e 29. do art.

t r rbuna l de exceção, sal ...o as excessões co .... stal"\lf,s desta CO'lstltuiÇdO. Ninguem serd processado nem se"tenC1ado se ....êo pela autc.-

I cr;::~~o~=:J
I tr;-;';'~;J

SlSTEP~~'~';;~~~;~'G/M<O~'UO

- A lei não poderá ex.cluir da apreciação do P.E,
der Judiciár10 nenhuma lesão de dueito;

1.'

•

Oe ~utra pürte~ no art. LaD3, ~ 20 ficou e s t l pul a dc que
a
• leI regulara ~ concessao de InCentIVOS e outrac; vantagt.ns
entidlldes prlva~as que apl!quen recursos Visando ao dtsen\olvlr.e.
to em tod<rs as arcas da CICnc.la.
.-

EMENDA 1P02366-1

#

o dlSposH1vo do § 19, conf1ita con

de!>te

~?roJeto

tange ao contldo no § 29. o teCla Já

esu.

prev1Sto nos cãnornes do dlrelto penal,_l:uJa compet~nCla
le1 Ordlnãrla: sendo tratêna estranha a Constltulcao.

dÓI

No que

EMENDA 1P02368-8
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["[lmA SUPRESSIVA DO INCISO VIII DO ARl. _191 E ARl. 1-15

ART•• 191 - '"

•••••

Suprimtl~se

VIII j

I,

JUSTIFICAC~O

A eri<lção de TribunaiS e Jufz:os Agrános inobstantc
o
fato dc ser proposta contida Já ns Subcomissão do Poder
Judlc.iá
rio e do l'iln,stérlo Públic.o ~ Art
lO, VI - e artigo 88 da Cor-·!
são 'da Organização do!> Poderes e Slster;a de Governo, 1'1;;0
enc.N.
trou entre o!> Sf'nhores. ConstitUinte!> aprovitç~o uni\rHrole e najOrlt:
ria.
Com efeIto, e ...bora proposta na Subco!"',issão da Política
Agrícola e rundl;i,r'õ c dI: Reforl"'<I Agrána. a Instltu";;~o cc
l-ê
.. _~t ;::1; ::;r,5-I::'::: ::-;:t:!r:: .e-r; ;::::. co::::~~:. c:;. -~-t.-:. .. :l...
: .. ::'
eOrolls~ão pela In$tltuIÇ:io de Varas A9r';rlas n., Justiça rederal.De sua parte, a Comissão da Orden Cconôrllca. desde
RelatóriO Prellrolll1êH do ConstitUInte Severo Gomer. - hrt. 35
propugnava pela criação de "Varas Espec.lais para dirimir conflitos
fundlãrio$".
Esta proposta, com pequena modifIcação, fOI a preporce
rante no anteprojeto final aprovado pela Comissão da Ordem [conE.
mica ~ Art. 1(1 Na verdade a Justiça agrária teria dOIS
fundarolcntcs
prinCipaiS
O primeirO seria o de confirmar a autonOMIê! do diffl
to aqr5r1o corno rall'o d(l dlrcrt ...
O se;unde, vlabtluilr sua
<"I.!.
cação.
A ju!>tiça ilClr5rla ~1l~lltt;;. I".. InClSCo VIII dCo Art J..~'j'3
tem sua conpctlncla ceflnld<l no Art • .2-t-J,'.
..

I
I

Esta coppetência. no entanto, por nZlis paradoxal
que
pareça, não é Zl do DIreito Agráno
Assim não conpcte il jUstltõi.
agrária, segunco_o anteprOjeto, Julgar qu,:stôcS relatIvas aos dil
reltos e obrlgaçoes relatIvas aos bens l!"'ovelS rurais c os
InCI
vfduos que os e;cploram em suas diversas formas.
Ao cll1borar a nOV<l Constituição, de outra parte,
dcvt
o legislador buscar soluções estruturllls, deixando para atei Cdinãrla a abc.rdagen de problel"as conjunturais.
•
A Reforma Agrária, a dlscrlmln<lçâo e titul'lvão de
ter
ras, por exemplo, são problenas conjunturais. Desapareeerão c oi:
o correr do tempo, d~ forl"a ate natllral.
Assindda criação da Just Iça agrária até s~u cfct IVO fur
cionamento, mUItas. das queStões por ela abarcadas e~tar.an sUf.>cr~
das e aquelas que eh'tlvanente CXlgen pronta ranifestaçáo
COlHI
nuadam a ser processadas e julgadas pela Ju!>tlça Jii eXlstcnte.-

-I

O nals efet IVO, portanto. i a lmrdantaç:io das "dr<;s a;-;
rias, no número que $e fIzer necetsErlo c na forma E:l"', c;ue fOI
~~
gerida no anteprojeto aprovado pel.ll Conlssão da Ordctt, Ec:::onô1"'lca.-

r.r------- ---".",..,,", .., ,-.---------{
[nenda Supress 1 va
'5.2-

Suprima-se o ltem VIII do Art. ~, a sab6'r, "os rcclJ~
sQs MlneralS do subsolo", renunerando· se os seguir.tH.

Assembléia NacionalConstituinte e 247

A

COIII

a tradição

pe r-se nênc

r a

do

tnc i s c

do t r a t emen t o ccns t r

e

c r

te

do ,

a

par

de

r-on-pe r

A pr es eet e eraeoca sugere alterar a redação da

tuc r one t da eune r-a cãc "'0::

"a" de

Pillso
mccnpa t.Ive l com a opção ~~o presente
aftteproJett
ccns t t tuc i one l que, en seu a r t
estabelece, cor' r;I(rld'l,:,

m.e

na c t er eae , que a cr-dert ec cnêmr ca
t rva

JUsl1F1C~n\!A

JUSTlrICATIVA:

JUSTIFICATIVA:

Sua menut encâc slgnlf,cará a e s t e t r z a câc

suprimindo as

do

expr esaões ou

ESTA (I" CURSO OE SER,

vf s tc rIdO

tratég:f.ca. uesee forl'l<J. a que hoje é -fundamenta! .; eccncede e
ção, poderão e'll<lnhâ eu depoiS. néo mah. o ser.

í

nn ne r-eI do Pais, cc-a reflexos s er-f s s rmcs (la ee s c cce r t.a de T,;'
va s aaz r de s e na con s eqüent e oferta de bens nme r a i s , s en C~
qve rs a moder~a c i v rl i z e cê c , a agncu1tura e a j ndiis t r t e n;:
poderão
se desenvolver ou MeSmo e x i s tu- ,

,

ta Vig",nLl'. embora IH..ta não eutcr-fze ou proiba e exü;tÊnt:;iro de

PI-lDS

DEPUlADO IVO VANOERLlNDE

í

es

t.;

C!

-

existentes no Pais, é o do petróleo, I:llJC estii rp~"I.!~"'ct.. c't' ~E'!" t··

eane-cr s
~<;~ do

"l...rü~

:c=r

r-;

:-6
:::'.1:

O próprio urEr,io e os den c t s f""lteriaif. fi~sI..15..

110e sobre bens mil"lerais

nc. pr5tic1 t,,5o explotbdt.!o l!>,cluei\l<!"lJtmte- por U"I .. e-vrrreoc p,,;tt.'<:'. ~ t'uc rc • '",
não têm a proteção oon:;titut:ionel pare tal corrdição
" nova Constituição 6reslle:1ra dever-é deb·~· e!'l eceete e ~:::!.5'ib

í

tJ

i segura!\Ça

At..,elmente. c único ml:lnopól1o estatal sobre recursos

í

EMENDA lP02370-0

cue

dlta a neeeesrcece de se. enprest.er a este eu aquele bem natur-eâ a condiçéo

H:

do quendo , ere t Ivanee t e , seu ep rove taee-ite está por acontecer
Da eee-ca coot i cía no not.eor oj e rc não se pode ee t.e der
o que vem a ser cUllIprlme!'lto da função SOCIal Por lmó\lel rural •
uma vez que a fUnÇdO SOCIal {OI t r ter e j eeote v Incut eca ec
atrlbloido às suas r espect Ives arcas exploráveis.
Estando, portanto. o uso EM VIAS Ou EM CURSO DE SEF
IMPLANTADO, ccns Icer ar II "Int eoçãc'' de aproveltamento r ec cnar
como parâmetro caruc ter aaccr do cumprime"to da funçd.o sociai ~
t:' equipe i er , inJustamente, Lodas as ãr ees WfXPLORADr.S _
doe!
que par-a elêl<; se tenne intenção de tcroá-j as um dlD nr ooot Ives. •
ao mesmo nível das áreas efetivamente utUlzadas e eumpridoras ce
fUl'lçlIo soc r e
não apenas pelo fator da uti1i~aç2o nas , tambeJr,~~
los deea s per-ãee t r cs citados nas letras vb'", "eu e "d'", do mesr";
df spcs a t Ivo ,

s e t c-

conl:e.i:. ..!loeõ

n';o de forma estéUr:a e sim din.!ifllice. posto que. a conjuntura co IllOlTento é

aoroveltac~ _

pos e Jve j u ""r,lt:r,,;Ilr,,ento de um 1rr"...ve.I $t::r r ecf ooe Jee-it e .. ~ruvt::~_-=.

lnlCl~

runde de na 1 i vr-e

EU est'á em curSe de aer , faciO"'lalneT'\te

~!,

o caréter estr~tégico de qualquer recurso natural e

et r r

j

1:1dade da

li

lebislação ordin':rja est eaarecer- rebil"'õe de m::''1o~õlios ce ece-ce cc

evolução da política e da eccnerue a nível "acioneI e 1nternaelonal

li

,

í

1\ expressâo - e: RACIONAU1t:NTE APROVEITADO _. como segerJcfo na presença emenda. desfaz quaisquer dúvidas que ccrverrtcTa surram e. devolve ao texto, por outro lado. a pr-cpos çãc lnlCl
almente defendida no Substltuto Rosa Prata. além de caracterizar~
COm JUSTIÇA, o que deve ser rUNçAO SOCIAL DE lMDvH RURAL

[HEI/DA HOO I r I tAl I VA

Modifique-se a red.ll;:ão do

g...:S'
art'!~o ~

í

parti a seguinte

3:1::'ltART :tl='I
- t ncu obe ao Estado, diretamente ou

sob o re
glme de c~ ou p~rmn~ão. por p r a ae determ\l\a~o e
s.enpre
através de c çe c c r r êne te públ.ea. a preHaçâo de serviços
ptibl.!.

ee s ,

EMENDA lP02373-4

Parãgrafo üo r ee - A lei

tJ

disporã sobre

DEPUTADD DOl<lNGOS JUVENil

II ~ os
~

'lll

rias e perm.

•

dlre.tos do

o reghnG' de
la5,

fI5c.a\i:.ação das empresas

~G

EMENDA ADITIVA

cOl'\cesslor§

DISPOSITIVO EMENDADO

V

a obrlgatorieóaoe oe In<Hltt;r o- slI:r\llço

q\le per/llttarn satlsfãZef-s.e o custo, a
•
muneração do c.apltal, <I expansão e o rncllloranento dos serv.ço$a~equtldo,

VI • a prlorl:zação dos trarosportr:s públiCOS de
orglH\\Zaçno da

etrc.uldç;;'o dos ec.Wlr05 u:..

itens qoe compõem a

CAPITULO I

- Dos Prindpios Gerais. da Intervenção

remuneraç~o

pooer

A hod.erna preocupação com a qual itlade de vIda, COM
"
.d15t Inç-50 dos podere5 e a e{et IV,) prestação dos serviços
e!.sc.~
chlls perfa:.em alguns dos prinCipal!> pontos dl5cut.dos para
<I
I\o\>a tOTlstltU1~ão.

Constituição.

Par

popL.:a:;ao

U(fI

to~o

e do desenvolvimento do Pê!S

I;lIeS!'IO

brasileiros e alnda assim seja considerado

t:O'110

tes

POt" essas rezées e pelQ "'ato

li

do mesfl'o artigo. l:::en assiM
fiO

/'I

toda!> e.~

atue) Antcprojet.c

pO" c --;.._

:.

_.~i:"E:

Cons

,t.e :·....cu

eIto grau estratégico e do qus] o 8."511 detén cerca de 98% dlls re5erVIlS
diais,

é que deve ser adr>inistre::lo pela U-~5::,:
é da tradiçi50 cOf,stitucicnal bra:;ilclrd esta!:1e:lecer

o!I

c:

° controle da

totalidece da produção nêlcione.l, Na é.rEl.a. dos não

lIlttn

rletél~:o.S.:

situação li semelhante, atingindo eM algUM cesos. corro o emianto. 100'0 dI! pNl

=:;

duçeo do Pais. No cômputo gera]. cerca 012 36~ dêl produçeo mineral está sob c::
tN:lle d.ireto de capitais alienígenas.

O parábrafo único ora proposto, no ontanto. enct'rra prind:;J:: dt
t'

DEIH:za;~:'"nro só do sc~or 111nerlll ... ln~ tal;.t,tm. o da ecnstruçiio civil e d .. 1(~
o\i~\Tie, (.lt:m de fornecer <loto E!>t..~c~ õ possibillt1l:lde 01. eu-nnt.e tlc tou~ rcn':.· >:~
la rccr.itil tributál iil dc.corrtntt! dco cfeU,:p fit;CLl]17o:l:;io QIJC bdvirlj c'.:: dt!\.~ • .:;

Assim, levando en conta a

condiç~o

não renovável éo be'll

sua eXêluribllidade e o seu inequívoco caráter estratégico. a soberanie.

-

m!-~d.

ne::::o.,al

sol> tais recursos dever'; estll:r re~tuardada de forr".tl inalienãvel e im;lrescr..'::!~'e1
na próxima tonstitu:içeo do Brasil. f:areflt1n5~-SE

II

~:;::!.

sua aÓl"in1stre;e:: ptlr

sas realfl.ente brasileiros. em benefício do seu povo e da Nação

EMENDA lP02374-2
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

_ supn,ma-se

- Da Ordetn Econômica 12Financeira.

CAP!TULO I

- Oos PrincíPios Gerllis. da Intervençiio do Estado, do Regime C5 P~
pr.1edede do Sub-solo e da lIt1vldade ECOnômica

assunto ~~./o~;~ratl~~ nos art~gos anteriores, esp!.
l:lfl.C2111ente nos arts. ~t ~ e ~t seniJo o art~&o em [oco
de.!
neecssãr:l.o por redundante.

ó.

Os Estados federados se organ1Zan e regem pelas Cc·~

Teis exigem conhar:imantos relativêmente sil'l;lles" e que podem, peri'eite.,ente

pnncíplos deH~

~02

Acrescente-se ao Art • .J6e-. parêigrafo único. CC'll B seguinte

Art

EspecifJ.cansonte refer1ndo-se às á&uas subterr;;nees. o s~u

l:1-~tes

PBrâs;.rafo O.,1ca - fi Lei estal:relec!l'.á regime es;:tecJe] com
1I',ã",:iI"'ZlS da .e:-,asses e.. i!:<t.arior. ~ quelqJEr t:!t.ulo. tornan"o obrite~õt"i~

\I

=:v.!.!.

i!-

gaçã.. d"s etividi::::j~s e resuH!l::jos clas ef'.;l-esas.

no Brosíl nunca foi ret;ulado. o que der:onstra o atraso do set~:- en relação i

§ 40 ~ A e1elção do Governador do Estado, do Vlce.Governador, é

teria. A nova Carta Magna deverá tr2tar adequedo~ente o assunto Criando as

e

Deputados ~ Assernblela Legllatlva. do Prefelt.o de

dições Que lnvE,."la lei ordinária a rabular o a.. r-ov~i ta-ente casse :-eé.Jrr.D

n~

CãMara IlunlClpal será por s\.',.~

red,!

3~ L
.308"- •••••• ,

sj

eva11ados, no seu ~om aproveitanento. pelos ér&êos estadua1s Ugacos ao sa:::::-

NunlC:lp10, c::

~,:o:

Artigo 308"

t!lULO VIU

o

ConstHulção. '1

JUSTIFICATIVA

Tal de grande importância para as gerações atuais e futuras do p2ís. Ot.antc
Tal cor"1;I pre:::Ol"ll:.a o artif.c

l;guas miner2is. elas são su!)-ut1liz2das justi:lmente pela pO.Jca aBiHdac<: de!. r

<: _

/Il!!S

12-

tela. ao Quel or.:- se prctr..,ó=

a::l1..

cionor pa:rágrllfo, serão adlllitJ.dos os invest:1f1!!ntos de cll;:Jital estrengeiro

que regula'll a Sua extração e pslos entraves. burocrátlC::oS 1rrpostos pala ::

País. No entanto, é curia] aiinnar-se que 'teis ifwesUmantos. benv.1ndos per peI:

JUSTIFICACM

mitirem

A emenda c:ol'lpatlbll1Za a ele1cào, nos nlvclS esti.ldual e munl(":
COm a do PreSldente de f(epúbl1ca.

EMENDA lP02375-1

(=

f"
,~"

EMENDA lP02372-6

l:

ps::-:enccm

t.ais e por que não ó12er vitais B N~r;ã:J.

EMENDA SUl'atsslVA DO I,RT.

gio unlversal. direto e sec:reto, para rrandato de ~ (qu1!tro)

29

pit",l estr...l 1rc1ro. que controla 1I1'1:nú:. 1"10 ãreo éoe rcll!:lico~. tere... de r,t,~ ::.~ pr~
produçeo nacion~l, etlngindo em alguns minérios como o chumbo e o nlóbio.
Iist;

Do ponto de vista técn~co. poc:la-se diZer que tais recurso!. ~~!

ã

igu.!!ldade

brasileiros. inclusive o livr!: acesso acs creditos públicos sUbvellcJ::-eCOos.

para- a segulnte redação o artlgo 51

Vll;e-rrefelto e dos Vereadores

t~=iul

par.:elrol>

r:om

fIIin[!ral revestJ.r-se a cada momehto ée U'lla 1mportáncia e de uma grend2Za fvr:~-:::n

--;

le\S que adotarem~ observados os

dispensanr:to quaisquer
empresl:l nac1onl>l

pante o atu"l erilu De eoncpntrari'io de produ;';o l"IinerllJ brtlt.iJciNI nar; mS[o~:::

do. H:::O-

JUSTlFlCAC1o:

e

t:,~:'ilei

eom:;) e!:ôtá no Af\te;:"OjEto• .cerJ"'l:;e ao

tras prerro[;lltivDs De ertt;Jresas nacionaJ.s. contel'"'j:lladaj;
Utucie:nal
ara:~.~~re

ABT

"se ~

~1 te]

assim corr.o o preconiza o pariigrafo

o bem minerlOl e :ir;Jrpsc1n::ifvel ao proE:e!o~o da Neçã~

DEPUTADO IVO VIlNDERllNOE

n'.E.NDA HOOlflCtlilVA

pois a redaçâ:l do Art.

estranF,eiro, qUI! se instale nO Brasil. ate.

!""'!

Er;-eJ;:

, . " . - - - - - - - - - - - " . " ,....".., " - - -

.....

ros~.

dI:! direitot; em concorr-en::.1a direta com errpresas genulne'l,ente nacionais

cc

doscentrI:lH2i1r;ão econõl"lico-a~m"'i<::trativa. que visa permitir o Cr!?SC-lM(lnlo <

co'et,v.ô~

Atualnente, um em cada trê5 brasileIros, moré
eM Un~';::"
de c.entro ufbano
Dai a nece5s.dade de os ser"'ços metropol.~;::.
nos se aDeqUarem aor. no .... os tempos.
l) tt"ans.pot"t.e t"epr(.!>enttl
r.er
VIÇO publico essenclar e. p~rtanto'rdeve ter preferêncla,a
flr
de que a ma'or.a d<f populaçao do Pa's, ou !>eJa, a de baixa rene;:;
tenha me~horad~ a sua condição de v.da, redl1zlndo o !>eu
tefl.po
de deslocamElnto res.dêncla/trabalho.

Ce

e Como tl:ll dl:!ve ter o seu aproveitamento voltat:lo para o berefício d...

como alies

Pura a manlJtenção de qU<Jlquer segmento da' InlClallva '::'1
vada é necessário a garanlla da rev.são per.õd.ca das tarHas c
retorno do cMpreenclllliento
( necessiÍrlo t<lMbélll haver prior.dade pêlfa a
em todas il5 at,vldades a ela destinadas

~\o do ~o

Subst:ltue-se a~,~xpress';o ~pes~c5"'ísic<:s~ por -cidadéos

NO casn ~c:.,.tjcu){:Ir ca mir>C're;átt.

COlllO

indi

JUSTIFICATIVA

JUSTIFlCATIJA

sõ

"Art. !ir

jM-!dica

do Rebif'=

diato na r:onstru;ão c:l.vil, as águas minerais e as éguas sul:::terrã"e<.'!s

1\ redação cladil ao c.a1>ut 00 artigo permIte ao L'f.tado decl
dir sobre o regime de concêS"Sã'õ ou permissão, pori!n, em seu par!.
gr....f o ünic.o
dispõe sobre o .nst.tuto da c.oncessão.
Nenhum serviç-b pode ser explorado sem preVIsão de
expandi-lo c melhorã-lo.

co Est,,:o,

/:st.=:1=s. a!; jezuies de Sl..bst';..,c1es n1rere!s

planejar sobre a melhor forna de viabilizar os Sistemas publlcos
de prestação dc serviços ã população.

tltulcoes

peSSoa

reta de cidadêos I:lrl::!d!eiros dorrJciha::!os no Pa!s. ou p:;r I!nt:lde::les de diro:~~~ pl:
bUco -fi intc-ne

- Para es flns previstos no caput deste ilr~i[::;:.
COMD propr1e~e:os ~5

dos serviços prest.ados haverá Senpre uma co-re'aç~o entre ~ustos
e .despesas, possd'lJ!ltando ao poder pübl ico real qar proJ~t05 cl

"Odlflque~Sí~

e

caráter pernanpnte. exclusivo e iflr:ondiclon.. l. sob a titul(1"idet:!e direte o~

~

• Da O["de.(;\ Er:oncntc4 e FinaTlr:e.ira

Acrescenta-se 1)0 Art.
grafo. cem a seguinte. reda;ã'o
;;O.
Art. 31'2 - ••••••••••

[ necessiirío que seja dlspel'\!>ôéo tratanent.o Igual
paf~
todos a!> permlss.onárlas c c.oncesslonárla5 de 5Ctl"ÇOS. públlc;;,~
n,as três esfcrilS.

EMENDA lP02371·8

a6l~assa a ter a seguinte redação
:J;"~ Será eonsidero!l~a. eecrese nacional

Proprieda:je dc Su~-so10 e da Atividade Econõmica

banos.

rtxando C!xpressamC!nte os

Artigo

11TULQ VIII

passa~c._

JUSTltlCATIVA

(!J

O Art

constituidCl e com sede fie f>e'Ís. t:uje ~ont.role dec:is<5rio e tle cépital estejB"'.

tarda~

dema1s na

.:;,J';:;' do-lmtepro.1eto

- Dos Prindplos Gereis, da Intervenr;ão do Estado. de Regime CIl Pro

Artigo

50S .anár

rO$ lõobre 05

Artigo

- Da Ordem Econômica e Financeira

CAPITULO I

02/(-, S

usuino,

IV -

~

EMENDAOO.

T1TUI.O VIII

prdetíede do Sub-selo e da Atividade EconÔll'ir:a

I
~ o regime das enpresus ccnc e s srcnâ er e s e
p e r-mrs s l c
nê rr e s de serviços pübllt:.os. o caráter especlô\ e de
prc.rrQ.!\<!.':
ção de seu contrato, e fl)'"arã" <15 condIções de c a eue r ee sc ,
reI
c..sio e reversão da eenc e s s âe ou p e r eu s s âo ,

de

EMENDA MDDIFICATIVA
DISPOSIlllJO

-.

DEpJlTADO IYO VllfmfRI WDF

F;:,~,:g.

r=;;;~~-:J

DEPUTADO DOMINGOS JUVENlL

•••u •.•/.o~".l.,.ul,O~ .•u.,

com,,>o

~

OE SISTEMAlIZAÇM

DISPOSITIVO EMENDADO

ne
e-;'

;:I

se capital aHeníerma qt.ando se instala e'll q,uelquer país. escolhe setort>s c. se:

F?27'071

t.e obterá lnargem de ll.leros qUI! pc'Óerii. '\lir a "t::-~nar-"'p

l:1'ltt:e!:r'

=

f"t~!~n

e que, ~o- ~..,t;

SE: n.t:~ fcrl.."l liro.l~":J"s nll forrr.a de. lei, prep::l,cionuriÍ o I"isco de .... lirrf'l·r
descllpit"Hza:;ão internil do p.:lís ondc sc eloja, com exce~siva reTle!O!:a de

r:-:l,'2

ça ",11 forM<lda. acDbar'do por t'i:!r. assiln. um e;"eito con1.I"O:;;rl0 ao t!Ct;Cj{lO"l
Oessa fOrm!l faz-se Tlecessárl0 o e.sce!)elec1nllnt::: c:e salvêlsua"d'as

Artigo 316'

lITULO VIU

- Oe Ordem Econõtll1ca

CAPITULO I

- Dos Prindpios .Gerais. da Intervenção do Estado. CIo RegimE

li!

obtenção de tecn::::Jogia avançada e c aporte de recursos finanCE'1rt!

cessãrios ao desenvolvirr,ento econ5mico, tem a sua contrapartida. uma vez qu~
meior interes~e. Tlos queis. sUando co!lpar:ida::!e finonceira e gerencieI.

3/'-'

EMfNOA ADITIVA

rç;;'~- ~7

~

••,..,

Financeira

constituciOnais que POSsa" evitar teis eS;Jectos espe::ull!tivo5 e es;::oUotivos
de

ecanomia necionêll.

PrOPriedade do Sub-solo e de AtividadE' EconDrro!C8

EMENDA 1Io00IrlCATVA
ARTIGO

~U.

DO

~ R~DAÇJ\O DA

AJ~Ê~~g.:lET.O

~

U1RA "a" DO PARAGRAF'O ÚNICO

DE CONSTITUICp;o

OE:-SE: A LETRA lia" 00 § UNICe DO ART.

SEGUINTE REOAÇAO.

~?/

)..z"

=J.

f.

J/U

Ar:rescentar par';grafo ao Art.-316 do Anteprojeto Ca
CO!'l a seguinte redaç';o
jJU
Art • ...316 - . . . . . . . •

l'Irt 3:i!:5 - •• •• ••
, •••••••••
§ lJt'\!co - •••••••••••• '"

é raciol1alli'ente aproveitado.

ConsUtr..lç~l;

C!~Q!,

e/li q~t" o jnte"esse necionEl assim o edgir. ouv~d= c C0'1gr8"S5= t'=::::o~I!:.

\:;:~E.

dos econ10s ou eontratos.

oa Qualquer nt'lurezl:I. Gue represent.tm el1enal<ê1::.

&cciaçêo ou tornem a.,l:dguc o pode:r de decisiio so=:-e os mes1"'CS

..."..-1

PHJ3/5="

DEPUTI\OD Ht:LIO ROSAS

;ere

'lo!>

0.1

EMENDA lP02378-5

l:

- A lei poderá est.ebelecer rep"e de I'lof'~pêlic es.tatel
minérios que venhern a ser consideredos estratégiccs pera o Pais.

'i 'I-

a)

rr:.

a,l

r.r

_l

'Ul0/J~."rlu;Io

KJOIFICATlVA
DISPOSITIvo HtSNlJAOO. Alínea

Dt!l{)A

"9" do inr-Iso III do art

1.2.
p

248

•

Assembléia Nacional Constituinte

,L

Dê-se à alínea

s 22

"g" do Inr-Iso IH do arhgo U a segum'e reo]

ção:

:

_ ••••••••••• •••••••••

~: = ;~:':~~:;;~~~::';~~~cials,

nct arraf s cu

registra~

I

g) serão gratuitos todos os atos ner-essérfos ao exerr-Ir-m da ['1

é assegurada, na vacância do respectivo ofíClO, a efetivação no cargl

dadania, inC"lu5J.ve os de natureza pror-essual

de titular, desde que contem cinco anos de efetivo exercício na

rU

Mais aãrôa, Essa llideruz.a~ão peca cr'l dJ..nheJIO receberá tratã!ronto pn.
vile:riado, de vez que, nos tm:ros do § 69, "não constitw. fato oeraôcr ee tri."
huto de ~er natureza" Ao invés de penalizar a prcpr~eciJ.de que não Cl.llfi=
pze sua funçao .sccaaj , o texto craa mcentavcs,
"'("
As eerers WSPOS1çCes contadas 005 arti<::05 segw.ntas, até o~, in eicsave, são matêraes de leI. orw.nâna, e não pre=isan recel:.cr o erparc
de
una Const.Ltul.çâo
3~
àeral ~~:e~~~.:~~.trata de u:ta cxxrretê.tlcia do SQnado re-

J

çlJo ou Que tenha'il va nte anos de at í.va aede Judlcial, not~rlal ou re;l]'

traI à data da Ins taâaçãc da cons t i t.umt e
::JUSTIFlCATIVA

~DA lP0238G-G

fi supressão da e-pressão "e os de üar tór rc CJvil~':j~el"orre ca ne

A adoção do dispositlvo sugerido é imperiosa por uma ques·.:;;

cessfdede de sanear rO'1flito rem as disp:lsiçõ"s doe § J2 oc artigo 2.i;S A1.l';s é te
gislação atual já torna gratuitos os etcs dos Cartónos de Registro Clv11 qu=,-'::J.
pessoa seja rer-creer-Idarente pobre Coro tudo que não e pago orreteaente perc !ol

r·

'----------.1

DePUTADO IEUD ROSAS

fl~;~"~

·..· 1-r
. "'lD? 107
1
"'-

.....

'un/l~.lI

~.~

.LI ....../C."...

J.'"J.:."'••IlI,_ _~

~

cO~lssgo DE SISTE".ATIZAÇÃO

p:r,;,;,.... i

~
''''-:'·''1
• 02

31:<.

SuprlJte.-se, no art. 320, a expressã:! "de boa. fé"e

oul'

36"0
DISPOSITIVO E~NOADO

~

on..,

Senador SE.VEFO cnzs

de equf dace e isonomia. Com efeito, com a promulgação da El'lendo; C::1
tituclonal na 22182, o artigo 208 da const.ã tuaçãc Federal ve r c reae
justiça a milhares de servidores que. exercendo suas atividades COI'l
comitantemente com os seus titulares, vinham de ser r recuentenente
relegados por
injunções políticas, deixando-as a descoberto
da
responsabilidades administrativas .. civis e criminais que ao longo d
vários anos de labuta acresceram ao potencial de suas pessoais rctr
sab.i1idades. RefcrJdo C!::;:lositho, tardio no nosso direlto. nada ".J
f(''', to!roda q.. c ee lfôneir.. rest r a t ava , repetir o que há muito OCC=1
nas lt.gislações ele países de melhor de!.envo1vlmenlo jurídico
f.t!t
matéri<l. Confir<lm~se. a ceec , as legIslações notariais nrgcntin e s.
francesas, por exemplo. Isto posto, tendo em vista o caráter ree t
tivo do disposto no citati'o artigo 208. vimos propor a presente et:'El
da para que se faça justiça a milhares de outros funcionários
como é sabido, ingressan no serviço mediante concurso público
tem, portanto. como já tiveram tantos outros. direito ao acesso

resscoc a-aba sendo pago peles recursos dos tr-Ibutes que são re.olhidl'.Js ~or t:.!:;S
lnr-lusive pelos que menos podem, ,seria u:n Inr-onr-ebfvej absurdo deixar de r-corar de
noivos o registro de rasamento de milionários.

EMENDA lP02379-3

[J

§ UNICO DOARTIGO ~

3iGo

carreira.

bê-ae ao paragt'afo único do artigo 3W nova redação, tra-isformando-o em artigo a ser nu:neraClo, como seg.,le:

. Art••• ) A leI disporá sobre a srevacencra Parlamentar.

lP02383·1 '"···------~I fõT:;B""'~
tJEMENDA
Senador
crMES
_ c....::.....
_J

JUSTIF"IC:AC~O

SE'JEm FAGtJNDES

A presente emenda abjettve c~atibllilsr o texto cc-st.ze
cional CO'l1 <1 disposIção QJ:! ten crre-rtecc cs tró~alhcs da CO"lstHUl"'ltf:,'O
tido de rereter à h:i crdínârfa teces as nore-as que E:nvolva'll assunto ce
plexIdade tecuce QJe e::rigf:m regJlan~ntaç~o cetaíneca.

!::;

r.r

.. >C.oÇi.c

ll.,c'.~n

EMENDA lP02387-4

(1
SUpr.ina-se o § 3<;> do art

~,,;;;;;".-j

seoad.or SF:IT=:!O o::rzs

~
• "".•--1

309.

'{)z. I[?'I~

EMENDA lP02380-7

m-----··~----_·JGT .... ,,-~
•
L pJ.lD5

LcoI:s+R.tlJ.:HE--=A:-ro--cos:r.A
~

.

.. rh"'o/c~" nÕO/5ut ••

=.~

rr:-

w,su.

_.._.__

_ ~ I~J~
0' "

303

I

EMENDA SUBSTITUTIVA

:e oo:rpreensíve1 a

S\lpr:iJra-se o § 49 do art. 3lI9.

prexupação de garantir tratalrento igual às

etpre5as pjbllcas e privadas. Enuetanto, as disposi~ rontJ.das no
§ 29 do art 309 .são lnaplicãveis, na prática, pois não é
p;:lssível
dar os rresrrcs "privilégios e stlbvençi?es" a tcace.
se aprovado o texto cem está, fechariam no dia seguinte t0das as universidades federaJ.s, pcrque o p:der público não teria o::nd!
ç&s de dar às universidades privadas as rresmas vertas que destina ao
ensiJx:l superior ~co. Fechari.am ~ t e tOOos os illStitutos de
pesquisa, a FUndação Getúlio Vargas e as chamadas enpresas tipicas de
governo, ou seJa, os serviços pjbli0?5 transfomados em arpresas para
tnaior flexibilidade administrativa.
Esse parágrafo parece ooni1J.tar, tani::lÉ!n, C(rl as disposições •
a:mtidas 1'0 art 403,
estabelece incenb.vos para deteml.nadas
Vidades.
A solução noralizaOOra para o prcblana seI:'ia o amento do o:::l!!
trote da sociedade sobre essas ~ , pela via de sua representa_ção pol1tJ.ca. caro se p::xle apresentar ~ substitutiva na Canissao
de Sistaratização, acreditanos que o plenãrio da Ccnstituinte dará o
rem2:d1o rorreto para a questão

Redigir o artigo ~ f § 4" da seção IX dos TRIBUrlAIS E JlJ1Z.ES DOS
ESTADDSt DO DISTRITO FEDERAL E TERRI1ORIOS. da seguinte eener ca-

a que Por lei estão submotidos os policiais
militares é e>.êIclda. tom Primeiro grau, pelos Conselhos
de Justiça e, em segundo. pelo Tribunal de Just1~s. i-lili
ter ou pelo Trlbun~l de Justiça que, para supri-lo ~c~-;
ri! criar aquela CortE. especializada no E~tcd~ e'!l ::,'..e contingente s!JpercI' vinte oU jurisdicionê-C1o"

§4" - A jurisdiçl:l:o

que

at±.

,JUSTIFICATIVA

o texto

proposto pela emenda atende tõelhor e com ::lais •
adequada t'cnlca as propostas de delimitação da jurisdiç~o dél Ju:s'
tlça Militar Estadual.
-

r:EMENDA lP02384-0
Setlador S1."'V!:ro

G:X.E$

e---;:',:;"-

lB

8?0~?'I.Q

f:J

EMENDA 1P02388-2
Senador ~ mtE:S

EMENDA lP02381-5

{!J

CONSllTU!NTE MANOEL ';:~RElRA

Substitt:a-se~

cmussnD DE SlSTEMAT!ZAÇl\O
".,.---

d~

.3-;:(, ~a

1'0 "c.c,put
ar';;
c. :>:-cssê.o "po'::en
ciais C:e c.erg1a. hid:'~\llicM" por tox:-eccrscs h5d=jcos"."
-

_

lUfON~sr"'u;:;o,

tl

EMANDA ADIlIVA
oi1 "l
DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 29Z

Inclua-se o seguinte texto no §2!2 I e acrescente o §42
,f~CI

.,

Art. 2a3 _ ••••••••••••••••••
§ 12 _ •••••••••••••••••••••••

Trata-se de co ...pa.... ibiliZ.::.= o art. 314 --e&;l+-O .i:ort.

o

('Le!

50 t;:.'t,LE..... íalG do~ "c~·iti2no; cc Cou1..or"',õ. 2.1: êl':'f:-.t.cs t:c. uso cos
rE!cur">os hrt!r~cos". ("ano neJTI todos 0<; recu:"so<; híd:~c:os ~i:o '0:>-

§ )2 _ ••••• \ •••••••••••••••••

FiCa assegurada aos subsb tutos das servenbê.!
lUciais, flas atividades notaIlals e reglstrals, a efetivação nc :.s.
9 0 de titular. desde que contem 5 anos nessa condição, ou 10
en
nessas atividades, de efetivo exercício. à data ds instslção da_:o
tituinte, e que na vacãncia estejam respondenClo pelo expediente
tgpeét!vo bfício.

50,

::i:O~:i~~t:~:::::-::~~s::r~~~::~~~~~ ..~o:::_ l~·:O~;::e:c::s~~:~

§ 22 - ••••••••••••••••••••••• , sendo que le1 federal
gulamehtárá as remoções e promoções nas ativldades, vedada, sté ed
ção desta lei, qualquer nomeação efetiva no cargo de titular.
§ 4l;! -

tc,nci<:ios C:c ci'icr...i<:. tiCl;:lolic..., tOrr,.:.-si:. r.(cc.s~':'r:r.. <: cc:;p(".t.:.:l~zaC'ão LO!; 1..e>''.:.05.

EMENDA lP02385-8

I'l

senadOr SEVERO GOMES
COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

JUSTlflcnTIVA
Séhdo as atividades notar.ial e registra! tão importantes,
que uma lei federal seja editada, abOrdando a forma
qu
permita a tegulaT atuação destas ativ1dades em todo o tenHorlc na
cJonal.
~

hê:tess~rl0

Púiá
não se pl aticar injust.iças ne~te interregno, nade. -3
terto que dchar a sHuaç§o alual al( edlçdo da lei em refcri.nc~;,r
tol vando a sI luaçdo dos atual s subs t i lulos.

EMENDA 1P02382-3

tJ CQN51ITllINTE MANOEL

MOREI~~·

EMENDA ADITIVA

PM06

Iq9

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

2:Ep~';1

'7

~~~~U~t;r_n~ • ~~~: • ~~ • ~~. ~~rojeto.
S

l ' - ...••...............

o parágrafo

lIe

31,.
!oJ.-c"
~se os artigos ~ e seauintes, exceto o art.
33'4. inclusive, que constituem o capitulo II do Titulo VIII.

..-

~..:o

~.

até o art.

veraa:,~a~~~~~a=c:r~:~t:~~~~seb

na
~ intro':luz crlténos eminente;ente subJetivos tia definicãa das terras ':JaS
s1veis de ~ro:Jriação, ao dl.~ que ma proprieàade c:u:-ore sua fur.cão 50::
cla1 quando "é, ou estã E!lI curso de ser" raCl.o."laI-ente a-:lrci:eitada. Atê a plataftlD"a su1:rarl1la está "en curso de ser rac~o.'1a1I:"ente a;rO'.etada", e, portan
to, não haverá terras arersas quo:! fUJa1\ ao enquafu"a:-c.'1tÕ
D.ltra subJetiVJ,dade aparece na ElY-m:essão "ot"O;':l::"l.edace te="l.torial .íl"produtiva n, contida no art. 336:'''05 oarã.:Tt~:tros =ra ã açe=~C'.ão do a"J...--oveitarrento da terra são elâsb.cos e varia:"'l-até en funÇão êo tl.ro de solo,· relevo'
etc Ao restringJ.r a desa;.rcprJ.ar;âo às rroprl.eda-::es Jr.r,Irt:dutivas, o que
o
texto pretend~ é evitar qualquer aesapropnaçz.o.
m'
Acresce, ainda, que a l.I'lcie...u:~ação das te....rras,fno te:-.:ta oro::osto. será
~ oa~ em cb.nhelI'O. VeJa-se que o § 19 do art. ~ fala /2:1-"titulos
da
divl.da ~grãria, cem cláusula de exata correc-ão rronetána••• ", rras o § 5... esta
belere que o fOrl:ador - ressalto. o p:lrt:a:!or - desses títulos p:derã utl.lizá=
los para_O paga:rento de tribUtos. Cc:m:l os titulas são nec:ocJ.áve1s, ooV~-e.,te
eles serao vendidos a erpresas ou pessoas físicas no trCS!l'O exE!rcício e 'VOltarão ao Tesouro iredl.atarrente, na arrecacl!ção de lJlp':lstos. ~, os títulos ad
qulrirâo caracteristicas de di.nheim contado,frustranêo-se o ~o"arre.,to li
ãi\
até vinte aIlO$", o:rc $e estabelece no § 19 do art. 32"6.';"1

J ~r~
• PrL
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I:Ktl{DA SUBSTITUT~VA
/3
DISPOSITIVO l:I1EIUlADO. ARTJSO 3;:!:l. I]..ÇI.§..O

Suost:1.t"ua-se o inciso
guinte forma'

1.1

J

Yrt'

I

;ou?1

1

~V

~àO art. ~

do anteproJetD ila

A1!t. ~. •••• • ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••
~\' .... é assegurado o e.xereício de qualquer :fOrria de 'tr
balho. desde que estatuida e regulamentada e~ lei, em qUI! se ass~g
reJ:l os dire:l.tos e deveres dos trabalhado1"es e aos empregadores.

Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIfICAÇÃO

o dispos:i ti vc que Se pretende subs t a tuir prc~~c
atJ.vidade de arrterneõaeçâc , Ora, a nós parece que e. econorare mOCE
crJ.OU a neces s aôeôe da exa s-t êncae dos s er'va ços de terceiros.
te
na ea dede como no caepo , COl:lO ocorre nos pafses de econonia av,;e.-;
Não podemos desconhecer,por ou-tr-o lado,que essa é uma prátJ.ca a.::-=
nerrte da s s erd nade no Br-as a L de hoje,reunindo'cerõa de 10.000 00:
trabalhadores tanto na área urbana COMO na área rural.mediante u':
za;ão dos ser-vaçcs de intermedJ.ação de -ter-ceares j ãncâus âve no r'ec
t eeenec de mão-de-obra tet.lporária ou saz.onal.Assirõ,acreditando

ção pura e

neceeec-aea ne 200, de 25 de fevereJ..ro de 1967, art. 4 2 , :1.ten 11, ljt

pragnática para o Estaco, a roreaçãc do Sc..tlstitulo para a titularidade, ale:
de conferir justo ecrecreeotc ao servidor em final de carreira.

ccndaçêee ,

tras !!. 1;!. s.....e

1987.

________ 01":"1.·''',·

ecns-renr e do <:"'Itc.:?I'új...t~,a nosso verçpece
para os yrõprios trabalhadores.

Q.&'lcr

.c

.-

ll l"I 5. ,"' .l... i>"1 G' '' '

I

FlCAC~O

í

scâccêes , que o t.pxt.o do ~çroJeto ôese je ,

\

Sala êas Sessões, 02-0,_87.

Con~

Utulção, da Comissão de Sistematizaç!o.
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"Arto 203 - Os servIços notarIas e registrais são exerci
dos em caráter privado., por delegação e fiscalização do Poder P6bl.f

co.

EMENDA 1P02393-9
~iT~::·~"~h1\\'TI~ ltCD~IGUl.;~~·------------J ~ .',:'.;;

w--- - - - - - ......."........."".,....-

L ...E.?IU5S"O

-----

,,;)

llão haverá di~tJ.nçno entre os filhos, os quais
terão os me. ncs àjreitcs, deveres e obrigações.

~
~ r~dação do Antepro)",to fala "e-m j"llhos nâtura:.s.,
l(?glt~ncs ou nao, e adotJ.'os". Ora, a c.;..pressão filho
nat._
Jal, em DIreito, t.em outro se}ltjtjo -c.:-,aJs",não basta prolbIr
ãlSt5-t<~o C!ntre os fJ]hoL DI~CI1()s e: '~C:'-C's C(.vc.r. ::E-r t
,-_
r~J .':25 -,-~t.e prf;o\.lstoS.

!
I

f~car~a,

a

um

tida pelo texto em comento.
Parece-nos, por 1.SS0, que o texto <.1provado na Comissão de
ser mod:Lficado.
Com esse propósito, oferecemos a presente emenda.

ser o mesmo da fiscalizaçll:o, a fim de evitar futuras COIl'Plica-j
çlíes da elaboração da Lei Complementar prevista, além de tor_
nar mais técnico o trabalho da Constituinte, principalmente •
sob o ponto ~e visto jurId!co

EMENDA lP02396·3

f'l
f'l
EmC'nda S:uprcssi va
'1

E...e·tJ,;! ao art

r ; r - - - - - - - - - - - u..O,'''"''''c.~iO

m~lJ.tar

Acrescente-se, por fJ.m, que o mJ.IJ.tar"empregado",e portan
to com vínculo et'lpregat:íc:Lo regl.do pela CLT, estabelecJ.do com empre.
meramente pr:Lvada, como ocorre regula'rment.e com as emp'resas control
das, dJ.reta ou :Lnd:Lretamente, pelo Poder Públ~co, na conform:Ldade
Le~ das SocJ.edades Anôn:lmas (LeJ. n!! 6004, de 15 de dezembro de 1976
art. 243, § 22), poder~a optar pelos vencJ.mentos do cargo mJ.l:Ltar,p
lo que os seus servl.çOS, prestadoS a empresa pr1.vada contratante, s
r1am pagos pelos cofres públ1.cos. Ass.1m sendo, como poàer1.a a empr
sa prJ.vada atender aos encargos socJ.aJ.s decorrentes do contrato
trabalho do seu empregado, taJ.s como contr.1bl.ll.ções prevJ.denc.1árJ.as,
FGTS, etc., se a fon~e pagadora fosse públ~CC1, em face da opção per

Dê· c à alim~a a seguinte redação:

A presente proposição tem por objetivo j:d.
IhoIdial tOInclI m.ds !>lmplf:~ e coerente o "caput" do artifo e se.J [l
rtigrafo primeiro

é ream r esea , poa s o

de ml.l:Ltar".

Er..cuda ao art. ~13, V, alínea "c".

.1USTIrICAcno

é

taJ.S
car-

"a cexrea.re m.11:1tar é caracter~zada por at.avadade
ccntanuede e ane e axamenue devotada às fl.nal:Ldades
precípuas das Forças Armadas, denom~nada at:Lv~da

§: 3r;! Lei rederal d.lsporá sobre o valor dos e::ol
mentos relativos i!OS atos praticados pelos serviços notarias e re
glstrais.

Assim, o racional e mui to mais 16gico

a determUlados

aner ent.es a cada um deles.
Adm1t.1.r-se que o m.1l.l.tar da e t ave possa ser "empregado" de
órgãos públ:LCOS Já não é aconselhável. Perm:Lt.1r-se, contudo, como s
quer, que seJa empregado de órgãos públJ.cos, aeee é, de ent~dades me
ramente pr:Lvadas, come as enta.deees controladas, é medade que não de
ve sequer ser cogitada. Os :Lnconven.1entes são tantos e tão eéeaee
que, ao J.nvés de btme.fí.c1cs, t:rar3..a graves eene equênca.aa para a Adm
nistração M1l1.tar, notadamente em razão do Estatuto dos M1.lJ.tares,

EITlC'nda scbs tc tutl va

§ 2' D j,ngresso na atividade notarial e registral
dependerá, obrigatoriamente, de concurso público de PIovas e- t.itu
Ices.

o Poder Público Que conceder a delegação da função, deve'

c~nge

gundo o qual

DE SlSTFI1AT1ZÀC1tO

, --- ---- ------- ...." , ".;.,--

§ lQ Lei Complementar regulará suas atividades ,
disdpllnará a responsabilidade civil e criminal dos notailos,' re
gistradores e seus prepostos, bem como definara a fiscalizaçãO"
seus atos.

que

e se

tempo, submet:Ldo a dual~dade de reg1.mes Jurí.dJ.cos, advando daí.
séeaes eeeeequêncaes , Em caso de acadent.e de serv1.ço, por exemplo, o
m11J.tar empregado e regido pela CLT certamente não e suer i.a amparado
pela legislação m.1l1tar, eeec,e de ter cext.ea.re e aaanede , descontar
para a prevJ.dênc~a seeaat , submeter-se às regras do FGTS, etc.
Enfim, ecas regJ.mes Jurí.d1.cos, com as J.mpl~cações ne euraae

CO 24, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.
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transJ.tór~a

anda.r ecamenee-

A .~onst.itu:í ;'0 deve e enc çur er a dissolução da
c ccuôe t;:onJugal -ta rcrne da Le a , sem cOgl tar ãc n:õlero (le

PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO, DE ACORDO COM O MTI

Passa o AtUO 200 i a ter a seguInte redação·

é de natureza

A ampz-cpr-a.edade

JUSTl

do Itnt -efrojeto de

de

da pelo Poder Públj,.co".
Ora, ao falar em "emprego" o texto passa a adm1.t:Lr que
mJ.l.1tar, além da v~nculação de natureza estatutár1.a com o Estado, es
xavede da sua condJ.ção de integrante de Força Armada, possa
também
estabelecer vínculo de natureza trabalh:Lsta, reg~do pela CLT,
órgãos da adm~n~stração públJ.ca 1.nd~reta e, até, com enuadadea meramente prJ.vadas, como ccorrari.a com as empresas controladas, da.r-e tu e

De-se à--al inca ~eguH,te redeeêc ,
e) A soc aeôade conJug",l podt3'rá ser ar es sorvree

CONSTITUINTE NARCIO BRAGA

irii.

7.596, de 10 de abn.l

gos ou funções de conf~ança.
D:Lferentemente, o texto que se pret.ende emendar é ousado,
poa s fala em "emprego em empresas púb Lacaa , em scca eõedes de econcmj,

forma da Lea ,

Emenda .odificiativa do Art'

com redação da :LeJ. ne

empregatí.c~o, pOJ.S o exerc ícac do cargo ou função públJ.ca, em

r.nC''''lc1a 1',odífJ.ca.!J.,va,..:,,·'t4 11" , -, C·
FMC'nda ao ar e ·i~v;~lir,ca e}.

<:i~;-~If"t:,!''''''-

I

2,

Nesses casos, a r~gor, não há o estabelecJ.mento de vínculo

a nu s te , em fundações ou scca.edede dJ.reta ou anôc r e temence controla-

EMENDA lP02390·4

[!J
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testaee-se, sobretudo, o pnnciplo da 1$:)1
rania e da equíeeoe, vale dazer , o mesrro direlto não pode ser negado a tod:
os brasileiros que exerçam a eeena n....ção e que preencham os II'CS/f1JS reonsr
tos do titular. pois esses são os excelsos ft..n:larrentos da Justiça
vê-se QJC é de .:ustiça e de ccoveüêrcre

ao ConsUtuição não pode ignorar a exis"tencia dos fatos reais ,ao c
trârio deve é dJ.sciplinar o seu ôeseepenhc de f or-me a es-tebef ecer
)esítJ.lnos parâJ'letros en-tr-e chreJ. tos e deveres de todas as partes
volvidas, é que apresentamos a presente ersende !;.:~~-itUhva A f::'o

_v}r a ser danosa

•

~,

Con>!",,!o"

.",,,n.
.uu••

AI nlDA

/u~,,,

•• ,,~ •• ~ ... l:~

-,

cot'lssM DE SISHtATIZAr~(l

10ftltera-<;e o

t

)0

co ;'.r-t

S:!l,

nos Sf:Buintes ter"'O$'

q>

IV, "~", n. 3.

Art 9;;l •••••••••••••••••• -: •••••••••••••••••••••••••••••••••••

_l

SUpJ jma-se o n.

o::IIJXROO CCJ.I O MUro 24, 00
REGJ}ENTO INTERNJ DAASsaa.E:IA f.U\Cl(N!l,L D:J.6TlTU1"1E
DeDA s:eflE: "EFSrIVAçro tE SU3snnrro NJ CAAGJ [E TlTU...AR".

f'RCf'OSTA tE rn:::tDA AO f"R().,)ETO tE CCN5TlTUlQlD,

"3".

A Matéria Já está ccvic ... ,'lnte d~sclpb"~.iil. p<:10
n. 1, da alinea "e", referida. Se os "esp~táculos fll:am
SoJ.
Jc;tos às leis de proteção õa -:vcil:dade" / to.r"a-se õ('sna..:ess!
1 io cstaoelecer que f)ca
"ved<:.cla a sUl.r,=,s.ão, ajnda t.,Je
J.é.,=:
clal õe espetáculo ou progrõlt.la, ressal.. . aõcs" os rrn:.ncj-o..acos
no cituão n. 3.

Arl" •••• rIca assegurada aos $l.bstitutos das serventias jLrl1cials, ben coro
das atividades notarias e reg.lstrais. na vacârcla, a efetlvação ro c:a.rgJ tia
titular, desde que em exercício na flJ"Ção há mais de dois anos.

S lI? - O Of::l.cial das ro:oças Ar ....a àas percerâ o posto e
a pa:tente por sentença condenatór2a, a pena restl"ltJ.va da liberdade ~nd).\.i~.Jal que ultrapasse doJ.s aros, passada e'll Julgado
ou
se for declarado J.ndigr,o do ofJ.c.ialato ou cor; ele J.ncor.t:'ativel ,
por decJ.seo de T:'J.bunal mJ.lJ.'tar oe caráter perr.anente, em
tempo
de pa:z., o.. de ':rib..:nal especial, eM te.,;.o de guerra. Poderá ocorrer, aincl~, na conforridade de lef;J.slar;áo orc:lrãrJ.a específica, a
perda do pesto e paten1:e, por 'rotivo de :lngresso em Escol,)1. de ror:
mação cas íC'rçes Armadas.

JUSTIFICATIVA
A perca co posto o~ patente, tâo-so-f:"'lte ~or J.l':!:lf,rJ.ce.de
inco-r.atl=-il1ca-5e co-, o ofic2a]a'to e- J"a2;;;0 Cf: c.ec2S5.0
Juclcla:

EMENDA lP02395-5
Preterde-se, CtrfI a prq>rosição q.Je trata da
l'nIeação dos sWstitutoa ao carg:J de titular, criar una regra q.e aterrla oos
prircipios cardeais de justiça e de eq.rlda6e, segsrlo o dItare da letra
epoiardo-se. tanbém no Direi to cmparado q.Je oferece l"l.J1erosos ex~los de
prircipios Jurídicos serelhantes à pI'qlOSta, caro, OS da Argentina e
da
rrarça, preceito esse já reccrilecldo pela 8rcnda Constltt..eiO"lal n!? 22, de 'ZJ
de 3.riYJ ~ 1982, QJe deu oova redação ao ll.rtigJo n2 208. da Carta Cmstitu _
clonal, efetivando os S!.bstitutos até Dezenbro de 1983.
Os Slbstitu10s são egressos 00 QJadro de escreventes jurarrcntados da serventias. e q.Je já prestarooJ concurso ~lico na
fonta do arte 97, § l e , da Ca1Sb tuição rederal em v.lgor. A l'lCJlCação do Stb5
Ututo na forma esta estabelecida pela prqlOslçdo, obcdctt a un cnlêrio e-"
xislcnlc na "'.ngistrnlur~ c no J.linlstério PWlico. A pnllCu3 inveshdJr<l ,
tanlo para a carreira de f.lagislraclo ema para o Prenotor de ..lJ!>Uça, se

dá

por ccn:::urso público, respecllvarrenle, Juiz Su!Jstitulo, PrtmJlor Sc..tlstituto,!
cem aste."'dê"1c:iana carreira, através da prova de mérito e tenQo de serviço •
coro é de .l.Jstiça. t!Jnca se ouviu falar em cc:ncorso público para .lJiz TItu

lar, PtOTOtor Titular, Deseroargador, ou rresroo Ministro de Sl+'eriores Tri

1

oois.
Acresenta-se que o Provimento do carg:l
ancurso p:b1s.co de p1'ovas, favo1'eceria os candl.taoos mais jovens, habitu31
aente co:n trais terrçJ:)para estudos, em detrir.ento dos 5erviclores por 10."I9os '

f'l

P;;;~í';~~

CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA

r:g:?;;:;m

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA f-tODIFICATIVA

qç

aprovação de al'ta conveniê"c:l.a pare. a Adr'J.n .... straSão "lllter.

DISPOSITIVO EH~~DADO. ARTIGO ~, §§ 32 e 42

Os §§ 32 e 42 do ArtJ.go 94 do
segu~nte

an-::-e~rojeto,

passam a ter a

redação·

pedidos de ascensão na carreira, justa aspiração de todos os seres n.r..anos
Por outro lado, qJalq..Jcr llIJdarça na dlfeçde serviço de utilização pú':tllca, traz danos aos usuários A efetivação
St.bslituto, no cargo q-Je já deserrpen'la CCJl" co:rprovada proficiêncIa, represe
ta. airda, a constância do expediente adninistratIvo e aprifl».)ra cada vez
o exercício profissional e o serviço prestado

EMENDA lP02397-1

['C--

EDIVALDO HOTTA

9'-

Art. 91J. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 3!! - O m:Ll:Ltar da atJ.va que ace~tar cargo públJ.co ternp2
• rárJ.o, não eletJ.Vo, J.nclus:Lve da admJ.m.stração J.ndJ.reta, fJ.cará agr~
gado ao respectJ.vo quadro e somente poderá ser promov1.do por
ant~
gU1.dade, enquanto permanecer nessa s1.tuação, contando-se-Ihe o tel'lpo de servJ.ço apenas para aquela promoção e transferêncJ.a para a reserva. DepoJ.s de doJ.s anos de afastamento, contí.nuos ou não,
será
transfer~do

para

a

J.natJ.v~dade.

i 42

- Enquanto perceber remuneração do cargo a que se r
fere o parágrafo anter~or,. o m:LIJ.tar da atJ.va não terá dJ.re:Lto
ao
vencJ.mentos e vantagens do seu posto, assegurada a opção

anos emexercício no cargo e dotados de experiência esmerada na flJ"'Ção s
titutivs, e que por falta de terrpo para preparar-se, adequadamente, para
frentar as exigêrclas intelectuais de un ccn:urso, seriam, injust~te,

ê:e '!':-ü'u"l=.l 'l'J.litar, não a!:.rante a sitt.ação de Oflclal c.a Rese!'va
não Ji.e-'.J.. erc:::àa t.;.JE, ?o!"ve'ltura, ple:teJ.e o J.rj;re.sso e~ Escola de
ror;;ac;ãc c€: Of:,cJ.ê:.i5/GrêcuêcoS. J. e"'er::lê ora c~erecJ.cê õ:e~ o pro~
pósito ce criar d ind~s:-ensãvel rcspêlco co"s':-tucJ.onal a
s.i'tu<:C;ão pê:.ssível de ocorrer no ãnbito das forças rrr..:'!Clês. sendo e

JUSTIFICl\C]i.o

A Emenda ora oferecJ.da está em consonâncJ.a com a or:Lentação co~grada nas ConstJ.tu~ções anterJ.ores e na atual, que perm:Lte aos m~l:Ltares da at:Lva o exercícJ.o de cargo ou função, estranhos
às Forças Armadas, em órgãos da Admj,.n:LStração Públ~ca d.1reta ou ~n
direta, compreendendo. pOj,.s, também as autarqu~as, empresas públj,.
cas, soc~edades de economia mista e fundações públJ.cas, a teor
d

COHISSAD DE SISTEMATIZAÇf\O
r.T"------:=:----lUlO'~U1l"IC.;iO

EMENDA HODlrICATlVA
DI SPDSITIvn EMENDADO

.

.,

/)-Art._18, Inciso Vn.

o

Inciso VII do Art. 18 do anteprojeto, passa

I"'"

a ter a seguinte redação:
Art. -l8 ..•.••••.....
I .....•...........

11 •••••••••••••••
111 ••••••••••••••••
VI ••••••••••••••••
V ••••••••••••••••

VI •••••••• • ••••••
VII - a) Para a efetiva particIpação do povo em

I

todos os níveis da admJ.n1stração pública fica insti hrida a Câmara
Econômica, que funcionará como orgilo técnico de assessoramento das
Duas Casas do Congresso e poderá ter iniciativa de projeto de lei
que será enviado à Câmara dos Deputados, a qual ajuizará da consti· I
tucionalidade e juridJ.cldade;
I
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• Assembléia Nacional Constituinte

í

c) São considerados categonas econêl'l"icas
as atuais Federações e confederações das Classes r rabalhadoras e
Patronais,

Mutilar urna área em litigio no STF, além de ate
que depor ia contra uma boa orden cena tltucional , é dupla oenaj ração a Pernambuco, que f 01 injustal'lente puní cc pevido a sua atuação
no movimento revolucionário, que defe'ldia a RepúblIca e a Feoeracso, cer-r-e _soe como Confederação do Equador.

1~~e:::~~:u~Ç~;:i ::1~~; t~rfs n::tid::;::OrSe:::sOeSntCaitl:;~f~~:s ~r~~~~:CDS .
sões liberais J

h ) O Poder Executivo deverá ouvir a Câmara êccnô-,
mica sobre matéria de decretos ou instruções que afetem interesses
das cat.eçcr es eeonôeucas e culturais da Nação.

12_ O acesso ao sistema de transportes públicos nas regHies

í

d) São consideradas categorias cuf tura i s

í.,

- O pO,der publico organizará e explorará diretal"'ente ou mediante concessão, eutcr Iz açãc , permissão ou contrato, os'
serviços de transportes públicos.

"ART.

í

gresso Nacional i

e ) Os projetos oriundos de uma categoria deverão
ser discutidos COm a oert rcrcecac de t;;dos, visando evitar os desequi
l!brios resultantes das ilIlpl1cações que a medida legislativa possa
ter sobre os diversos seqeentcs da vida nacional,
f) Nenhuma lei Que se relacione com qualquer das
categorias econômicas e culturais do País poderá ser aprovada sem o
parecer prévio da Câllla!a Econômica,
g ) Os pareceres da Câmara Econômica sobre projetos oriundos da Câmara dos Deputados , do Senado ou tio Poder execut
vo ter-ão caráter opinativo,

INJ;LUA-SE ONDE COUBER:

da Bahia encont ram-ae
munIcípios Jccaã I aaoos na mar çen es querce
do rio São r r anc sco , pertencentes a antiga Comarca do R10
São
Francisco, qce foi pr ova s cr enente anexada ao Estado da aatu a , por
ato mccns t i tucional de D Pedro I, cuja re mccrpor açâc a Perneebeco acha-si:' pendente de decisão do Supremo Tribuna] Federal.

b) A Camara Economica será constituI da nelos representantes diretos das categorias econômicas e cul tur a i s da
Nação, eleitos pelos argãas de classe, em número de dois para cada
uma das categorias e com as mesmas prerrogativas dos membro~ do ccn-

urbanas do país é um direito de todo C1dad~o. Como tal,

será caracterizado e administrado como um serviço púbHco
essencial.

5

Relaciona-se, a seguir, os munidpios Jcca Ic aedos a margem esquerda do Rio São r ranc.i sco , Que eonstae do Lt ee- I
do Art. ~, Que t ra te de cr.reção do Estado de Santa Cruz: ser- :~
sus da lapa (margem esuuer da do iUo São Ffôlncisco) ceoãoor rs , Ca:.!.
nbanba , Cocos, ccr rtn , ccr rent íne , Santa ~t6f)a da Vitória, Se -rt a-a
e Serra Dourada

- Pata esse fim, o poder público executará dnetarrente
o planejamento e yerenciamen~o 1:10 sistema.
Il - Sua operaçGo será feita diretamente pelo poder público ou at ravés da ccnt.re taçâc de empresas privadas.

EMENDA lP024QO-S

."".

E Constituinte CIO CARYALHO

UI - Nos casos de contratação, as empresas ser ão pagas pelo cust~fetivaffiente incorrido, garantid= a justa r!·
euner açãc do cepf taã , e o equilibrio econõmico-flnatlceuo de
contrato, em regime de comprovada eficiência empresarial e '
eficácia no atendimento do interesse público.

í

~3t

ãcr escent.e-ee ao Artigo ~ o seguinte Per ãçr e• fo Prllllelro, renumerando-se para Parágrafo Segundo o Darágrafo
úmcc do mesmo:

JUSTIFICAÇRO:
" Os regimes poHticos evoluem, a lei segue suas
vicissitudes; os costumes se transformam e a lei se adapta às suas va
riações. As aspirações, até então desconhecidas aparecem, necessida _
des imperativas e imprevisíveis surgem e é de todo indispensável re _
ver as leis para as satisfazer" _ Santo Agostinho
Não é outro, pois, o pensamento da presente Emenda
Urge tirar o verdade rru povo coordenado em suas respectivas categorias ~ de marginalizaç~o em que se encontram
E necessário passar da democracia. falsa das massas par
8 democracia verdadeira do povo.
A Câmara Econômica significa o instrumento legal para
acabar com os falsos ídolos que iludem as multidões.

EMENDA lP0239B-O

l?

üeputadc

.

c...J

ri

_J

§ lQ _ Expirado o prazo de cinco anos, sem eve
haja acordo entre as partes, o litígio irá para o Supremo TI"l_

JUSTIFICATIVA

4"

".q

~

EMENDA lP02401-3

~l

t,

DE El.lENnA DO AntEPI10JETO 00 RELATOR DA COMI3SA.Q

'C"0/.~.t"oc:.~i~

í

1- Obriºação de manter serviço adequ3do eo

eten!!~!!"en!;,c dc~

11- Justa

remuneraç~o

do capihl e gaI"antia do eQuiHbrio

n6mico e fi{lanceiro do contrato, em regime de

O ítem 1 do Art. fN:'l trata da criação do Estado d~
desmer:::bramento de t;rea d" ~Hado Clã Ba"is".

inte~

111- Fiscalização permanente, seu regime, e re,!isão periódica'
das bases de cálculo dos custos operacionais e da

Esta::)

remune~

raç:lo do capital, ainda qUe est3:pulada em contrato ante-'
r1or;
/}
Iv- .o. remunetaç30 dos serviços prestados poderá ser feita tat'l_
to diretamente pelos usuários dos serviços prestados, qUil..!!.
to pelos beneficiários indiretos;

Hn~n"'.. ' .. ~~h

De-s(' ao S 2Q dd art.
a redação seguJ.nte

~ do ~~ro)eto de

JUSTIFICATIVA
COtl!>tituJ.çâc

A proposição manUm e amplia o disposto na constitU1ção vigente sobre o regime das Empresas Concessionárias de serviço público, nor~a
que foi objeto de importante s discuss~es na constituinte de 19L6.

"5 20.

Além de outras atribu1çôes defin1das em leJ.,
AudJ.tores substJ.tuem os M~n~stros em suas faltas ou 1npB.
dirnen";.os e têm as mesmas garantias e J.mpedJ.me-ntos dos Jui
zes dos TrJ.cunal.s RegJ.onaJ.s FedersJ.s."
-

No 1nclso 1 se explica a referência ao dueito dos usuários de dlS_
porem de atendimento adequado
Os 1l'!c.!so 11 e III

Esta prerrosatJ.va tanto ma1S se )ust:l.fica, quando se tra
ta de pessoas que \relarão pelo regular e:'lprego dos dJ.nheJ.ro5
bl:l.cos.

p;

COI'\O os Auditores substituem os V.in1stros em suas faltas
ou jmp~d:l.me"1tos. :l.mp5e-5e a at:r~bJ1cão a elés dos predícamentoE
dos Juizes dos Tr:l.bunaJ.s Reg:!.onal.S4
Dai r. razão da presente· emendd, que, af1nal, compat1b...l,!,

const1tuiç~o

vigente.

O incJso lV é acrescido para permitir a remunl!raçãa dos serviços •
prestados também por beneficiários indiretos desfazendo_se. dessa'
forma, a vinculação exclusiva da tatifa paga pelos usuários aos (':..1
tos de prestação de serviços

As salvaguardas constitucionaJ.s deferJ.das a ocupantes de
funções JudJ.cantes é menos utD pnvJ.légJ.o da pessoa e tnaJ.sgarantia aos cidadãos, pela segurança com os Julgadores
pode:.
desempenhár suas atrJ.buições.

~a o texto do ~~ro)eto.

tratam das cond1ções de prestaç~o destes serv!_'

ços pela concessionária no espírito da

JUSTlFICACAo:

§ 2g -

A complexidade hoje observada nos sistel:las de transporte p~

1 -

A responsabilidade pelo .resultado final do serviço perante
8 populaç~o deve ser do poder público. Para isso, ele deve'
executar as atlvldades de planejamento e gerenciamento.

II -

A operaç~o, dentro desses par~r"etrosI pode tanto ser fel tê
poe empresa operadora estatal como por empresa privada contratada.
lU - A separação entre receita e despesa, o que na verdade'
()corre com a remuneraç::lo pelo custo, é a formula adeQu,2,
da para q~e a busca da lucratividade r '10 afete a Quali-

dade do serviço e vice_versa.
§ J2 - 1a1s tr1butos, existentes em Quase todos os paIses de

~

falta de regularidade no fluxo de recursos para investimentos
Altos níveis de cobertura da tarifa pelo usuárIO

DEPUTADO SERGIO WERNECK
~::-:=:;"I

••• O'C~.""OI'U'oo.,Ui.

COMISSno DE SISTEMATlZAÇAO

PROJETO DE EMENDA AO A./:ifZEPROJETO DO'RELA10R DA COMISSAO DE SISTEIJ;_
T1ZAÇAO.

capl

talismo desenvolvido, sl:lo o re~onhecJ,mento de que o USuário
tio transporte públ1co nao é o único e nem talvez o maior'
beneficiário pela existência de bons s1stemas de transporte público. O usuário do transporte lndiv1dual tanbéM c é,
o proprietário do solo urbano, igua]lIIente e principalmente,
I) processo produtivo (3/4 das vlagen!> em transporte públ1co são feitas por motivo de trabalho no Erasil', em terr,ooS
de sE:gurança e produtividadE. :"léiü disto, tais tributes sI;::
a solu~~o definitiva para dois problemas grC!ves dos s~ste
lTIas de transporte público:

EMENDA lP02402-1

PJ
f?

,

blico nas cidades brasileiras, reQueI" a explicI ta;~o das
suas pr.!nc1pais at,lYJdades e os agentes a desempenha-las:

e:~

resse pl,Íblico,

.

A defIniç~o do
conteúdo deste parágrafo, é o r eccobec iment c do papel que o
tl"ansp~rte ( nc Brasil, dois terços dele é público ) passou
e ter na vida das cidades como meio a permitir a todo e.toedl:lo o acesso ao trabalho, aos equipamentos urbanos (escolas,
hospitai s ••• ), e a vida nas ci dades (social, polítIca, reli
giosa ••• L,
Se na constitu.1çZO de 1.946, Quando apenas 1/3 do erasll
urbano, podia-se admitir uma cnrs sâc quanto C! natureza dos'
transportes públicos, hoje isto é imprescindhel, Incfus
ve per-e balizar as diversas leºislaçOes crumãr ras ,
í

cornpro~aoa'

eficiência empresarial e eficácia no atendimento do

Acesso ao sistema nãc sign1 t ice gratuidâde.

,

usuários,

JUSTIflCAlIVA

"'--------

1" -

í

IR - eee alteração.

[ratIe o~ r......,jtIt.~o~ J(!lacionados Como do

I

I

Da sua organh<lç~e acm....,~st.raç~o (§22)
00 seu r.ínancf ee-ent.c (§J2)

"3oS

• ART. ~ _ .o. lei disporá sdbre o regime das Empresas ccncess cnãr Ias , autorizadas ou contratadas para cr est.eçãc de serviços públ1cos
Federais, Estaduilis e Municipais, e o caráter especial de seu contra
to. e fh:ar~ condiç~es de caducidade, rescísa'o e reversão da conce,!
~;o, estabelecendo.

.§ 2 2 - II Poder Execut vc adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos Estados do
Toca-tins, do TrH.ngulo, do tJ,ar~nhãQ do Sul e do Tapajós, sté
treze-tos e sessenta -dias após s realila:;ê.o da consulta p.lebiscltána ,5~
favorável à sua criação.
§ 3 P - sem a1 teração.
§ 4e - sem alteração.

"COl'!.

O~ S;STE~~=

!

!>OS-

I - supr íma-ae ,
11
renumera-se para Ifem 1.
111
renueera-ae para ítem 11.
IV - renunera-ae para ítem 111.

Santa Cruz,

Da sua natureza C§l Q )

_I

SJSSTllJINOO U ARTlGO~, DO TITULO vr r i 0.0. DROtM ECONO"'ICA E Flt..3.N,
CCHA, NO CAPITULO 1 D'J5 P,'UNC!P;'05 GERAIS, DA INTERVENÇZW 0:3' E5i~O,J :
O) REGI"'E 0.0. PflOPRIEDil,D~ DO SUS-S.1LO E DA ATIVIDi\Or.: ECONOI-IICA, E S::U
RESPECTIYOS lN~ISJS , QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAO

Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós.

4"

í

~07~'

SISTEMATIZAÇZW

llZAÇAD.

- Flcam criados os seguIntes Es-

Ao meu ver caberiam em tres parágrafos as e-et ér aas ccns t tu,
cfcnafs imprescindíveis ao setor·

.u.

D~

rlJJETO

O oresente er t rqo , pretende garantir en texto constltuCJOrE:
a expf cr-eção pelo pede r público, de maneira clara e ineq.Jivc_
ca , dos serviços de transportes públicos, da-ido a esse serviço um caráter genénco. abrangente, não espec fr.i cc ou eeeaí ,
seguindo desta rea t a , a tradlç~o dos textos constitucionais'
brasf Ie í.rcs ,

r.r;;;;'O'B""----""

t§SS&tD

tados:

S

ART

O Arb.go JrtlS pretende resolver ern de r rru t av cs
litígl0S existentes entre Mumdp10s e Estados, es t abej ecenoov
um prazo de cãnco anos para solucioná-los. Entretanto, é prec.,!
so prever uma solução, "no caso ce não haver acordo entre
partes.
Ass1m, estamos pr cpcnoe, no caso de fal ta
de
acordo, a t.rans ter êncãa do litígio para o Supremo Tribunal r eeeraí .

L::--_----:::: tLtua'OftO"'""/U.tO.'"&C

Art.

í

.JUSTIFICATIVA

[.! ,:;JTAD'J SERGlJ W~RNECK

439
Efetuam-se as 'seguintes emendas substi tuUvas no Art. 10Ft do ~li'rojetD' de Constituição:

§ ;30_ O poder legislativo definirá, através de le.! ordlnária, tributos que permttam a participação do usuãr rc do transporte '
individual, do proprietáf1o do solo urbano e do processo pr adutivo no custeio e nos investimentos dos s s temas de t rans-,
porte público.

bunal federal Que dec1dlra a pendéncla no prazo de dois anos

'~"-----------'J Iõrp'::O"'B,~11

aoss CARLOS VASCONCELLOS

211- Ao poder público. orefeitura ou et:to:icaca met rcpcâ r tana ,
caberá a responsabilidade peI a oferta e QuC!!1da:::le dos'
serviços de transporte- público.

a segurnte redação

Assembléia Nacional Constituinte

.,

310

Art. ~ - ConstJ.tue.:n rronop5ho da Um.,ão

amda se pretende lIfIFOI', caro se o processo eonstntucaonak atendesse apenas

III - o transporte narít.lI"O do petróleo broto de Or';I.gem racacnai ou de deruvadcs de petróleo produzadcs no País, a

~portação

exportação de petróleo e seus cercveecs , e bem as5JJ:\ caro o -transpcr-te

~ mteresses ffiJ.1lorüárJ.os de el1tes pr~v~egJ.ildas. necarussos absurdos ã confagura-.

terrJ.tórJ.o do RJ.oGrande do Sul

Se não ê possível avançar nessa etapa,

nado, a J.IJtPlantação da reforra agrárJ.a

então ao menos que se exrje que a função sccaeã do .lI'IÓvel rural seja cumprcda em

raros de qualquer orcgem

caráter s:ur.ultânoo. JJIlPOfIdo.:.se um volume maJ.Ol' de ex1gênCJ.aS ao proprJ.etárJ.O e ev,!

Com::> acertar- que, em naoo do drreatc de

detenham anensas áreas de terra, sem que a Iea, eetebeãeca junrtes que consultem o anteresse do País'
Mll18.l, os ccnstatuarrtes essumrrem, pÚblJ.ca e formal-

terco, em ccnsequêncaa, que a 'terra seja estocada para nrtrur o apet rte voraz da

l"leI\te, grave con'f>rom1.SS0

especulação lJIObib.árJ.a

ca'\

sa pela soberaru.a recacoai

A ro:hfJ.cação proposta não altera a eseêncae do texto.
sendo. pCIJ.s. assJ.!JUlável segundo as normas regamerrtars

Parece coerente cem o espírito do legl.Slaclor a lJ'lClusã

algo neucr- d~ que a supertícl.e

proprueêade , pessoas JurídJ.cas e mesno físJ.ca5, estrengeares ou necacnaas ,

neao de condutos de pe:t:róleo bruto e seus dercvedcs, de gás na1:U!'al e gasas

JUSTIFICATIVA

251

geogréifaca do Estado do Rro de JaneJIO ou quase a sétima parte de todo o

cão da função sccaat da terra, o que. sem dÚVJ.da, retardará, por tempo ardetereu-

e

per-

qua~os,-ou seJa.

vale a 43 nul quüõrretros

aos

•

a sociedade

Esse ccmprornisso, p:lr certo, }la!

Mas, na r-edada em que a prcpmedade não ê lJJ!!!.

teda, abusos são e serão cc-etados, pondo em ruacc a pI'ÓprJ.a nacaonaãadade

das eperacêes de ~rtação e expcreecêc de petróleo e seus deruvadcs na es-

De resto, CCflO a fJ.Xacão do Lamrte da propmedede ra-

fera de cerceeêncaa excâusava da Uruão. AfJ.na1. se ela é detentora do n:J1'\OpÓlio da pesquisa e lavra, da re.flnacão e do transporte rna::"Ítl1lD ou eerevês
de ccrsnrtcs dos eurnbustíveJ.S fósseJ.s, essam caro de gases rercs e gás natu-

ral fi rer'V3tJ.do à leglsI.at;ão ordJnârJ.a,

não há com alegar que a presente J>r2.

posta altera a substâncaa do arrteprejetc,

rol. nada mais lóg1.co do que deter, t<unbém, o controle da expcr-recãc e da an
portacão do prcduto-J ccere, ahás. can a pI'ÓprJ.8 ccnseaêncãe nacacrej, esse
ecrêscmc, emprestando ao texto ccnstatucaonaj, naaor- nitJ.ciez e assegurando ..
p:xJer estatal um eecercseo que encontra respaldo e af010 re sccaeõeõe Cl.VÜ

ccnvarae lembrar, por derredeare,

que o texto atual (do errteprojeto) não corresponde ao substatutavc que f 01
aprovado üeg1.tJ.m3Jllente na Corrussão da Ordemrconônuca

-~

orgaJl1Ulda.

'."."U11"IÇ.IÇ"

nr, alínea~, do

do ítem

ar-t , .b.0do-anteproJeto da Camssão

tada de forma equivocada na ccecssêc temitlca e que, em fwwão disse, prece-

de Sas'tematazaçâo, as expressões "cem a iiruce exceção dos que têm sua crgaem
rarua adequar o problema

gestação,

110

O prápx:'J.o relator,

em declarações ã arrprensa, erarscc que a questão da reforma agnirJ.a fora ~

parto- e no aleJ.tamento"; dando-se ã alínea e a segumte redação

Art;,4-a-':}·,

Daí porque

-

~-se,

à real1dade

brasajeara ,

InfelJ.zmente, não adequou,

cceo medJ.da saudável ao verdadearo espÍrJ.to da rercma

agrárJa, a introducâo do dJ.SposüJ.vo proposto. el1JTW18J'ldo de vez a nódoa J.lI\""
II! - A CIDADAnIA

pcsta por urra nw.oria eventual (na cceuseêc t6'átJ.ca) e que, de fato. repree) o hcmen e a mulher são aguare em drreatos e obrJ.@

senta um insulto ã consciência nacaoneã,

ceêes , J.IlclUS1Ve de natureza danést1ca e falllll1ar

"

Dt-SE ao Art 307, do anteproJeto da cceussâc de SJstemat1Zaçà:o, a segcante
redação

5,"

Art. 317 -- t consaderada empresa nacional a pessoa JUrrd1ca ccnstrtuada e CCM sede no país, CUJO controle decJ.sórJ.o e de capJ.tal
esteja, em caráter permanente, excjueavo e inconc!J.cJ.rn1aJ., sob a t1tularJ.dade
direta ou ardareta de pesscea físJ.cas brasa.Iearas , ou por entadade de dJ.IeJ.to pÚbhco mterno

PDl

Por M31S sa'J.dável e J.ntel1gente que haja saôc a intenção do leg;tslador constatuartre ao tornar o texto dessa alínea abrangente e explJ.eeewc, a verdade é que, ao fJ.I'l.al, a exegese do assunto raee confUsa e

ambí~

,
ElIlenda Supressiva

o;mp1J.cando demaSJ.adamente a sua correta J.Ilterpretação
Não faz senbdo pretendeI' defm1r ccrno mCJ.onal a pessoa Juríd1ca que, embora constJ.tuída e COM sede no País, esteJa sob controle
de pessoa fís1ca apenas dorucJ.1J.ada em terr1tóriO nac10nal
Se a mtenção do
leg~slador, ao fonnular esse conce1to, f 01 aperas vroteger a ~resa brasile~
ra con'tra a I:Qssível e talvez excessJ.va mterferenc:l.ã estatal no processo e;
nônuco. não há dÚvJ.da de que OCOrTeU grave equívoco de mterpretacão Na v;;'
dade. o CO"lce1.to consagrado no texto orJ.g:ma1 é IU.tJ.danente entreguista, es-cancarando (ou arr:::mbando)as frageJ.s portas da ecoroma bras1leira à profu.'1
da penetração do capJ.tal estrange.ll'O
A m:xhfJcaoão proposta não é Xenófoba.
JJ'aS procura preservar o mteresse nacJ.onal das arremet:ldas de poderosos cong]prnerados mternacronaJ.s. que, encontrando espaço face ã aNagUJ.dade ou ã
ccrnplascêncJ.a da leJ., certamente construJ.râo rronop5hos elou 01.J.gopóhos em
detrJ.mento do capl'tal genuJ.namente bmsileJ.I'O, Trata-se, na verdade, de defender apenas e tão somente a J.IldependêncJ.a econêmJ.cae a préprJ.a soberama
pollbca do País De resto. a redação prq::osta expreSSa, e:n to:la a sua exten
são, o pensaMento e os anseJ.os da SOCiedade brasJ.1e:Lra,
-

JreI\S e

nulheres

Basta, PJrtartto, estabelecer que

Nãose trata de urra crítJ.ca à prollXJ.dade do texto.

Tenho em Vista que a Administração ind.freta tem por objeti

vos a Presf~ão de Serviços essênc1ais ou de interesse PÚbl!c;
relevante, torna· se descabido dispositivo legal, que vede a li
el"lpresas públicas. soc1edades de econômia mista e fundações de
gozarem de benefic10s em relaçao ao setor privado

mas apenas urra contrJ.l:l\ução ã sua Simpl.1.fJ.cacão

EMENDA lP02408-1

['J

o setor público não deve competir c"om o setor privado, ;:e.
lo contrário, as duas áreas da atividade econõmlca, devem cor:~
pletar~se fundamentadas no pridpio de que a
ordem
econõrr.!.:a
subordina~se a li Ordem Social.

02 /07 187

SUPiUl'Á'i-SE da a.l!nea
do

~froJeto da

~;

do

~gn:úo único

Conussão de 5ister.atJ.z.açâ:) as exproessões

""- _

S

~proJeto da Ca-~são ele 515-

te:Mtização, a expressão "os deficJ.entes físicos l ' I:OI" "absolL"ta.-ente

JUSllFlCAllVA

são J.gua1S em dJ.reitos e obI'J.gaçÔes, estendendo essas preI"l'Qgat.1.-

Art.~

03rt. ;:, do

Parágrafo 3'"

vas e/ou esses CO"1pI'CXIUSSOS ã Vida faml.l1ar

m,

!?:o ítem I.

~

ho-

"00

do .a:-t.

está

~ C<Jl"-

se de ser". dandCI-se-lhe a seguinte redação

SUBSlTIU4.~5E na alÍnea

Art.

pJ.OS geraJ.5, não pxle descer a espec.1.fJ.caçÕes fJ.11granadas, que escapam ao entendlJTlE!nto e à canpreensão do C1dadâO comum.

tol'f

EMENDA 1P0240S-G

(li

:30;

Convém sal1entar que a Const1tUJ..çào, r-or conter prJ.Ilc!.

EMENDA lP02411-1

•••

l:

único - •••

a)

rONqU!!JNTE

'"u.

---,

P08~DIO n'~VT' li
'~Ui""'UW"li"."'~D."Stl

é rat:icna1mente aproveitado,

515T EHATI Ú ç un

" ' - - - - - - - - - - _..""..""",,•.- - - - - - - - - - - - j

J.:1:2.;a-

zes". dando-se ao texto a segw.nte redação:

EMENDA DE REOÀCJW

~1-

Art.~

_ •••

I - O AUSTA"0li'O E O

varo
tidos

a) •••

b)sâo obrigatÓrios o alistar.ento e o voto dos r-.a.lCl:'eS

Ct:r'"

SóJneSJ:D a visão retrógrada de conStJ.tumtes ~e
latifundiérios e p::x:lerosos gNp:Is eco:iimcos p::derla e.xphcar a ~-::nc

cão JJlIpOSta, de fonna ant1dem:x:rátlca, à Car.:l.ssâo da Orde;, :rcorir~ca. atrili"!.''ldo
ã função social do l.I:Óvel rJ:'a1 a possJ.bllJ.re::le de que ele ve~.; a se:' re.c:,=-.=.l-

de deuato a."lOs. salvo pare os analfabetos, os r.e.1ores de setenta anos e ~

mente aprove:.ta:3o

absolutarente incaoozes.

Ate que ext1"em::I VaJ. o servJ.1is:ro de alg'J..'1S' A Co.-:sti'tuição. ca:o lei naicr, ê assunto sério. Não p::xie, poJ.S, com;o:-ta!" una l'e"~o
~ista. que projeta sua abrangencia sobre o que pcdeni (ou não) acontecer.

Dê-se 00 art.

';;"3 do

ATn'"egrOjeto de Constituição a reda-

ç50 que segue:.

JI3
Art. '.2iI - rA ordenação do transporte marítililo interna _
clonal. resp!:itadas as disposições de acordo bJ.laterais firma _
dos pela união, observará 8 predominância dos navios de bandeie regist'Io do Brasil e do pais ex.portador ou 1ll1portados.
partes" igu8J.s, observado o principio de reciprocida.de. r

1'8

A supros~o das expressões

Ao lnclw.r os defJ.cJ.eni:es ffsJ.cos ca:c insuscet"Íve:is

da obrigação const1tuCJ.onal de a1J.sta,......se e exerce!' o Ch.~::to do voto,
legisla::Joro cert~....nte equi\fO:X)U-se. est~]eci:mdo
cb.scrinu.naçâo. O deficJ.ente fisJ.co, a rJ.gor.
discer;ur. de oplJ'iaI' e decJ.dJ.r.
considere.

por'

o

ochos:. e ir.aC'eJ.tá el

UM ser p]e:-.c..-.a.'lte Cã.f.Q: de

IJe: resto,

!l eliminação desse

peOOUI".lca1h:l

não conseguem expressar-se

tas da obrJ.gatorJ.edade do ahstartento e do

e "os ausentes) e. poI"'ta'1to. isc
voto

Contud::l, COnfLL'1dlr ye:J.c

re!'~~= absoluta.'lY'-ntc J..!"::ê.p;:.:__, ::,;="t.:: • C-l.."'l C'7lst:l't"_:. ':::-'"
Daí a ~J.f':c~c~ pro~sta

CO"l

me microscópica conquJ.sta.

EMENDA lP02409-9

l:J

a~parágrafo

.. '''o.ol. _

lUf.I.~

____,.,._-------__,

e)

____,

n~.ente,

obser'lJl'lo hmJ..te mfuanode área. ÍJ.xado

em

le1.,

tram como routsider.s r ou terceira bandeira. empregando o re _
g1strl) {ou bandeira) de conveniência.

. '- • ,
- A função soCJ.a1 é ClJ!"IPI'J.da quando, 5:unulta-

A "posse e o usa do J.nJÓvel rural só -cumpr.Jrão sua fur-

cão sQClal quand':l a extensão

t

o J.rn5vel

da

proprJ.edade sofrer una lJ.IUtacào racwnal

ll1ace1.tável que o texto constJ.tuc10nal não contemple esse aspecto da que~

tão, AqU1. e acolá, sobretudo em repões VJ.taJ.S para a pI'ÓprJ.a segura."'lça
cJ.onal e pare o exercícJ.o pleno da soberarua do País, subsJ.stem e se

pela Comissãc da Orden EcoIiÔmJ.ca - alJÁs, em c~stânCJ.ãS até antJ.-reglJllenta1s -

na}

~

ImJlt~-

p1J.camverdadeJIOS enclaves estrangeJIOs. coro é o caso da Maclel.n!J.X'a
Não bastasse o caráter conservador do texto aprovado

Na Europa, a Alemanha Ocidental, que detem o Ilenor percentual de transporte (de mer.cadorias movimentadas com
seus
parceiros comerC"inis) em navio" rróprío~1 fica c::~ 60"" do h!;
ExcluIndo-se os granéis sólidos, os E.U.A transportam
60% e o Canadá 53% de suas cargas.
Aí oão !i~ inclui O rcross 'tradel" 1 onde tais países e!!,

úmco do art .325 do anteproJeto da Ccm1ssâo de SJ.ste-

g úrll.co

havendo atingido no pJ.qúe, cifras S!:!

te Q~radoj igualmente a Suécia 80t e a Espanha 85%.
'.

§ ÚJuco -

Art, ..32~

"~'}'MU"'"

~-

• J

mat1zacâo a segumte redação

~uintupli'Cou,

, Deste total, menos de 20X são auferidas por embarcações
brasileiras.

COMISSÃO DE SIS'IDlA'I'IZAÇÃ()

"'

COMISSÂO DE Sli~TI~···1I·1tI----------,

Ot-SE

das cargas do comércio.internacio-

periores a US$ li bilhões •
........o/c.w' ..l.,.OlIeo.,..lo

:::-')

...Ç.l.

atualidade, 97:t

cio exterior

['J

Prt

'.OT.,'~'''f

Na

nal, no mundo, são transportadas por vJ.a marítima, sem perspeE,
tivas de reversão de tal quadro, nas déc:'adas.
De 1970 a 1986, o frete maritlmo gerado por nosso comê!,

de S1s1:ematJ.zacão a seguJ.Ilte alínea

"'

JUSTIFICATIVA

ridículo e:

nada afetará a essência da Jn3térJ.a já aprova:!a, C'"~~ sigm.fiq.:le _ COIJO a\;.-;:::

O có::ligo CJ.vil BraslleJ.I'O. em seu art, 50.

Slla vez,que:n são as pessoas ahsoluta."rCnte J.n::apazes (lO'J:Os,

surdos-mudos que

c...te fíSlC('l
~rdoãvel

é

U1Cl;

010'.,1. está em curso de ser" representa. ante!: de t"..rl:l.
no ba:I senso e no cc:rnprani.sso mstócico de escrever ~ t
to const:l.tucJ.onal q,Je nãó agrJ.da a lógica e não vlolente a razão,

UJa decisã:> lastreada

NacJ.~

SIA U1AHASA), que abarca nada menos de 4 nuJhÕes e 300 nuJ. hectares do

teI'!'J.tórJ.o brasJ.1eJIO, no coração da Ana:WnJ.ã, Esse vezW.deJIO feudo eqU1-

O~ números supra refeudos dizem respeito aos dias
1
atuais, quando, em função da .retratação do comércio interna _
clonal no mundo,' ocorre0 a oferta abundante de navios estran _
geiros • •

Quando as condições normais de mercado se reestabelecerem os fretes entre os~ países de hemisfério c~ntinuarão mais
altos do que. os nossC!s,e- os navios hoj.e a preços- baixos
lá se deslocarão em massa.

para

Fatalmente isto há impor dificuldades quase .que

in-

transponíveis para a colocação de nossos manufaturados no exterior e aviltamento maior dos preços de sémi ratutados e rnaterias primas.
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í
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I

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

no Art
rc , renumer endo-ae os demais:
'~i 11

Art .2B:r - ••••
§ ,,, •••••

'}~1

~

~

••.. , ••••

III:Suprlma-se

,ar

í

EMENDA lP02417-0

.

I ffFl:J

.

I (IT;iJ'~;;;],

li:::
TlI1"I~n"oc- .. i.a.

_

P.,

'"

D!SPOSI:'!'/O E:'S!\-:lAX: A.tt"'I'}C.2&3 /';0,

.I';.

" j=

Art • .203 - ••••••••••••••••

!lç<'l

,;ub=-:J. t\l'~"o" 1::1.$ 'e"e'"'Ven-

tr·~ juil.cia::Lc, da:' a t H1.d:l.Jec ::Io:'t~).aJ.': e resl<:t: ais, rJa vacsPcia,
!lCH::"ISO

no C!lJ.'i.O ne tit\.th.r, de::de que conte,: 2 (J::>J.:J) anos

r.esa~

con·U~ãc.

5 3P

-

••••••••••••••••••••

$ 4' - .••••••.•.••.•••.•.

J.'.J

r{''.Jpol''''·'l!l.bJ.~id'itd'-::

do OJr-!'t:!.t..... ~o

~E'

..

ção dos recursos e dos fins extra-fiscais nele previstos. t de ciXl
ptinImportãnc i a, destarte. quo o texto const Itllclonal destaque
1.1 corr~l!.
c.lpals aspectos da matéria. sobre o. quais deverá dispor
termos
d.
mentar. até pelo quo representará esse d ISC q:d Inamento
garar.tli> du. cl, ..: Itos d., contr IbIoH.t-o::~.

m.

rly:!·O>J!J"Il."l fi:.

..,

.

Se'1:lc, q'.1e c~raJ:<;,n~c tr.i:; :-t..:'ctit, :cc: estão

f'::

f2-

[!J Pnl;.:.
l:J ( 1'-1 t

no.l je carre2re.

!,..

l..

CONSTITUINTE HANOEL

.-

LfllJO/fV'/

I

'''''''_/C''''U'''/'~'C'.''";:O

rF-"':

.."'J':

~,

S'E t-: .... 'l'Z...~ ,;r-':.:.

I

l!Jsuprima .. se

Item 11 do art.

O

EMENDA lP02421-8

f!J

~H

EMENDA

HOOIFI~AllVA

Art. 4'16
Dê-se ao § 1Q , do artigo -El5, a seguinte redaçao:
§ 112 - O casamento civil é forma de constituiç~o da fall'i
lIa sendo gratuita a sua celebraçao.

•

~.

Da

Esta emenda retira do texto a expressa0 "sendo gratuito o
processo de habilitação", pois a mesma fere o principio de isono-

:

A entrega d. 1O~ do Imposto sobre Produtos Industrial izados laos
prod,!!
DF. propore i ona Tmente ao valor d" exportações d.
~stãdos e
t., manufaturados, acarretará um reforço d. caixa muito mais signif,c,!

',nJa e I~~ujdade, na mesma categoria de servidores. Isto porque
Art. zrrs, § 3 12, prevê a cobrança de custas e emolumentos para
dos os atos registrais e notarjais.

t ivo pô!lra o. Estaaos desenvolvidos.
Ademais, esse mecan I sno d. parttclpação atenta contra.o.espírid,
d. promover uma redistribUição
sistema
to quo sempre norteou
renda nacional, mediante a transfére.nch de. recursos do. Estados rrãlS
DO menos desel1voh idos.
rico, p

,

t

.

.

do

~frojeto

da' Const1

prevista
Eite parágrafo 59 visa compatlbfifza-r a conpetêneia
para a Instltuiç ão da· eontrib~~~ão de intervenção
pró
domín to econÔMico, com o disp os,.tc no art ~,que dTsclpl itla a

no art,

'0

JUSTIFICATIVA

~

.

."

m.

pria intervenção no domín 10 e ~onõnico.
a
Com efeito. o citado a rt. 268 estabelece a competênc ia para
econ.ê
Inst Ituição de con t r i bu i ç~o clattva ã intervenção no donín,o
mico, cuja criação seja autor Tzada nesta const ituil;io.
dator d~ anteprojeto a preVl são dessa a.!:!,
Todavia, escapou

,

,. "

torlzação.
Dar a razao desta emertíoa sanadora da lacuna exIstente, COM b.,2,
n. princípiode qut;sempre q ue se estabeiecer o fIm na Constituição
previstos o, meios i1dequados ~ sua real tza,ão.
hiio de

..

"

Pah.

a.

1t".',Vlt••I C . ; I o . - - - - - - - - - - - - J

JUSTIFICATIVA

...

r.

ti< p-'~

"SSfiI A União po~erá Institulr contribuições destinadas
custe 10 d. . serviços e encarg os da intervenção de que trata este art.!.
l.i f txar. T1
99, np. termos em que

incompatibilIdade com o princípio estabeleCido no art.
19, item 11; quo estipula comI) principal objetivo dDO trlbutos
diferentes regiões do
promover o desenvo 1v imento equrT fbrado entr;e
J.~;1

I ;::

o segutnte parãJ'lraf o no artIgo
tulção: ~~--t7:

:

O Item \I d. art. .z:&t" contém om, regra de natureza di ser 1minat.!,
vi., pOIS benef Icia desigualmente .e. Estados d, Federação.

H/?(.

02 107 I

:

JUSlI FI CAlI VA

;.uc

I'J.Inclua-se

~;';7ã?J

$.'::'t-f-

.x.

,"

fl7';'~'~

1UTIIU~I1""'~'

~~;;E::l::-RA:--------~

r'

principalmente Rio d. J. neiro e são Paulo, onde se concentra roa!
d. aot d. arrecadação do impo sto de renda. Os Estados menos descnv:llv.
do. não ter li'" Cti·~I~:es para instItUir C c.cliclonal.qutr por inc)"lstê
reSSlva, (rente aos custos de ôlIrreC<l::'<l,a
d. matêria tributável
quer pela ih'l:mJ'leniênCla de elevar a1nda mais a carga trtbutãria
se.us territôraos.

Atc1.I!I, naõa ::1<»5 jUf'to, !2.ue rre.!l:ilá-hn r':l. vad;.ncJ.~

EMENDA lP02418-8

"

COlO,

dos ti ulare::.l dos C'1.rtórlos.

5.0", cart;Ór3CD onde est'=lJre!l exercen:lo esta fW';::;~.

.

.

ce Tta, como o ItHS. quo dispõ e de ampla base tributável.
adiciona 1 somente beneficiaria os Estados mais
Além disso,

°

quanto aos aspectos da adnlnistração tributária que deverão ser dlSCI
pllnados por essas normes gerais. A emenda pretende, portanto; COr.:;:l;
tar o sistema que Informa iI redaçiio do artigo.
Deve-se ate'"ntar a que a função da adll'llnlstração tributária
é
exerCida para a !mplementação do siste"ma tributál"lo delineado na Cons
tltuição e na le9islaçã~ Infra-constitucional, A AdminIStração Trlb:
tãria: assim, cabe a relevan'te tarefa de prOmover a efetividade e
-;
efi&ãcia do Sistema, dando-lhe expressão &oncreta, tradUZida na otten

§ l ' - •••••••.•.•••••••.••

o

•

Com efeito, o item III reserva i lei compleme,ntar as normas 9'='
rais sobre legislat;ão e admlnistra,ão t ributária, Indicando, nas lIll
neas l1 a " e "b ll , os principais pontos, e m matêda d. legislação trlbu·
tária, que deverão ser objeto das normas gerais. Contudo,
silenC:la

Incl'.1a-::>c no A: l..• ...20j do anteproJeto,
parágrafo, rentu:1erando-se os dat'l::u.s:

~ 22 _ F2.Ca !l.S3eo,.....s io

ta

A emende objetiva c:ompatlbillzar
item 111
respectivas i11
neas l:om o próprio sistema i1dotado para o artigo, qual ~eJa
d. di,!
crlminer os principais tópicos das Platé rias quo deve rio
traf:adas
pela le I comp1ernen'tllr.

E""EI\DA A":-I:!T'lJ.

.

c:arg a tributária também pOderá atlnglr e Ive l
Dutra lado,
Insuportáveis com a conjugaçã o de lmposto de renda, do adicional a .e
artigo ~
imposto
d. contrIbuição sobre o lucro. prevista no
'0, item I. Esta ultlm~ • po r constituir suporte financeiro do siste
m' d. S.eg~ridade Social, não deve $ofrer concorrêncl<1 de ).~ibuto· est
atri'bui aos Estados significativa fonte de r
dual, mormente quando

.,.

. .

,

quo e carga tributária não s e torne conflscatória e insuporti,ve.l.

Art. it~'- Incluir e t Inea "c", no Item 111
.,C) pr tne Ip tcs , final'ldade, orga nlzação, func Ionamento, disc.!.
pllna, deveres, direitos e pr~rrogativa
administração tribut_ãria~'
JUSTIFICATIVA

33.')-e.~,

item I.
A p r e v r'sõo do adiciona I ao imposto de ,,/'l-e,~da, nos termos p r-epes
tos, contém eenr tr re com o di sposto no art. ~, que e s s-ea ur e a compe
trib.utos
tência plena ã União. •• s E" a dc s e Hunlcípios, quanto aos
cceee
r:onstlt'lJi~io' lhes a t r t bui • A União \e~~<..re$tringlda sua
q"
Icgi
rêne t e para tns e t eur r imposto de renda (art. '2'!l-S), porquanto a
lação federal de regênch de ·mposto. não poderã alcançar Jntegrahr~nt
matéria t r Ibutável- um. y., que esta é finita, haverá semp r e que' p r
yoe um. l"Iargcm
s e r delltada aos Estado$, para o a d l e ronel , a fin

:

r~es L..ri"';O(~"-1

10 do Art ••<:R

S~ 1~.

ã

fi

•

•
..;.j,,' ..?7-? ~74
A emenda busca eompat i bilhar os artigos 2;:7:'5, .3Ji/1, ~~

obssrv~

í

Per'e es apoaent edcr ea vfndour as o AnteprOjeto de Comissêc de 5ist e metizeç'êo est.ebef ece " céãcufc que ment êm os beneficios e
tuelizedos. E importente, pois, que raçemcs justiçe eos êPOSen\edC;,
pensf cnf st e s e viúvas existentes.

p

'~tÚ'd'U."''''t

Oç'S IS-r

JUSTIFlCATlvA

u"' seouênca e a
da. Esta emenda só vem conra rmar esta esaer-t va,

í

benefícios.

f'FL

(-\r.J O l'''-'t

§ .' -

Nas atividades sccãar e há semp re

fez-se necessãr j c, de uma vêz por t ode s , resolvermos o pro
bãeme que que é'flige os milhões de epcsentados , pens cru s t ea e v~ú:
V2'S que ccnt r Ibuí r ee der ante encs pe re e Pr evi cênc e , e hoje se en _
ccnt rem em verceôef ro cessescero, em virtude do evf Lt eeent.c de t2:'S

<1..1'''

(-'fiES c,

t:C"-I"'(S~ri";;,

JUSTIfICA T 1 V A

JUSTIFICATIVA

ln.

ElI'IENDA lP02420-0

~

§ 3" _

do

m. J.,C

A'!f4:o~roJtto •
Portanto, proJlõe-se a manutenção dos percentuais de lltt e

vigorantes, respect t vae c r t e , para C'$ Fundos de Part te Ip.tl,ã('l dos
EUado!> c de Distrito Federa 1. e dos ttunt e tpios , de modo a ecmp a t r b el t ae r o item I do art. "W2 e om I) disposto 1'l0S art l ão s 3--1*, 3'6'11 e ~Z. \

- Aprovedo o cede s trc Gerel de BeneficHrios nê Ie se

gr t ,

co;

hOJe

çêc

inclui os proventos dos apcsent.edcs , vfüve s e p'n_

transferência de seis IMpostos fe de r a r s ã

W do

e

do anteprojeto, o seguinte parágra

§ 2" - F"ica assegurado aos substi tutos da. servent aas j~
diciais, das atividades notariais e re gistrals. na vacância. o eeeeso no cargo de titular, desde Que cont em 5(cinco) anos nessa condi_

)

ã

trialiiadôs), somada

petência tributária do, Esta dos e do Distrito_Fedc~al. é Incompat~~;l
com os novos encargos finane e l r e s atrlbuldos a Unlao nos artigos ~,

'ief,:o '1

Artigo

rocrca-se

1".

sionistes ne s condições est Ipuf edas no caput

A elevação dos percentuais dos Fundos de Particip<'!;ão (de 33~
para lt4% da arrecadação ·dos Impostos de renda e sobre produtos 'indus

Eiii'7i7)

«e«

L

JUSTIFICATIVA

r7;;óB'-:J

DEPUTADO SAMIR ACHOA

ncreecenre-se ec Art. ~ o § 2", pasaendc o Pedgrefo l1nico

4',_
Art. _

edo

b) dezessete por cento ec Fúndo de Part lcipação dos Hun l e Tp sc s

ElI'IENDA lP0241G-l

tJ

-l

1Ul~IlVU"IC'Çi.O

§

r s t eues

c) dols por cento para aplicação ne s Regiões Norte e j.e r de s re
através de suas Instituições c t t c r a ss de fomento.

02 I C7/

ê' ser

a) quatorze por cento ao Fundo de Partlcipaç.ão dos
Distrito Federal;

serviço, como também não tem local para arquivamento dos
pr oce
sos de habilitações. Como. também serão pera os governos es t eoce
mais encargos financeiros.

PDTlR) ,

EMENDA. ADITIVA

trinta

na

pois o jUl
de paz não 'tem instalações, funcionários, maquinários, para
ta

'''l'U~

JUAREZ (mUNES

ventos de qualquer natureza e 'Sobre p r-cdu t c s Industrial t ee ees ,
e três por cento,
forma seguinte:

4:r4
A presente emenda retira do texto o art. -4-66,

A loctlç~o rbandeira e registro" ,substituindo a expr-essão ~ I não modifica o mérito do dispositivo e torna mais
claro o seu entendínente ,
.

ElI'IENDA lP02412-9

I - do produto da arrecadação dos Impostos sobre a renda e pr

JUSTIfICATIVA

o art. 173 da atual constituição" dispõe sobre a navegação de cebotaqem, ou seja, entre portos nacionais.
•
O fato de have r-ee omitido sobre a navegação de longo
curso, pode ser justificado pelo fato de. em 1967, ser a mesma praticada apenas pelo governo, o Qual se limitava a transporlar de 6 a 7% de nossas trocas ccmerc íaf s ,
Urge, também, realivar-se a construção naval do Bra _
dI, ganntíndo-sc, mais do q~e o cmprcgode milhares de engen!.c!ros, técnicos e cpcr-ãraos , a eanutcnçãc e o dcscnvolvimen
to dI.."importante tecnologias.
-

'"

ElI'IENDA lP02422-G

t:

.u.~

& tC NEL-

tJc.ot!rSsij.é>
,

I

Qé.. ··S'7?·..

Suprima-se o artigo

310

.3-16

do A:R:t=e1?ro)eto da Const ltui,ão ..

JUSTlFICArlVA

3~C .
A Imunidade de que trata o art'". -s::+G J5
mais propried,!dc-.e em lugar ade9uado, 1'10 art.
do Capftul0 do Sistema Trlbutirlo'Naclona1.

eSl: dise'JpJ ihada,

EMENDA lP02419-G
EMENDA lP02415-3

f;J

CONSTITUINTE MANOEL "'OREIRA
COHI5SAO DE SISTEHAT1ZAÇAO

.,.,-

fC;~~;l
•YJ.2;." fI

l . . f~f~U1T"".~i.C

(!J

f'/iG:'

LIl(U(ltM

~_ _~

'."'''''/U.'lIi<o/,v,... ute
't,.,.e"~I1"IC.t.e'-----------_l

.,.,-

_j

H~

Altera o item I do art. ~.
EMENDA 5UPRES~lYA
4&'1
Sup:.ima-se o Art. 466 - Disposições T:tansHouas

Art.

';''''
1'B2. A Unlio

e~tr~garã:

~,

com
item I, alfneà uc l l

Atenta contra'i;! boa sistemática a repetição, eom pal11vras dIver
sas, de dlspositJvos tratando da mesma mateç'ia. Imunidade das entid;
des voltadas para o ensino e assistência social.
...
Adema i5. a redação do art '90 {.ta-, a tém de corresponder a nossa
.tradição constitucional, prevê a hipótese de a lei estabelecer os re
qulsitos ã fruição da imunidade. o que propicia nelhores
tos de seu controle.

InstruMe;

Assembléia NacionalConstituinte e 253
§ 10- O Poder Executivo des q-rer e ca r a cap ; .al do €.,: ',tow
í

EMENDA 1P02423·4
I t: i~'E f?

L:tIi;'~AJ

e nas "al1neas

" a ll e " C " do art.

Emenda Modificativa
Dispos1t;~o Modificado •
O ert

m.1!

.2.''1
ã União "e s t abe l e ce r eel Ie te as gerais e

'sej e r t el s

/

1.38

..

ç:io de sua Capital. quendc CCln'ilde.raco o r e t enc Cl"J ur., t occ
não foi oulro o motivo que levou á coos t rvçêo di! No\,; C<!,,;~:,<,l

1 -

til,

não corresporde às necessfoeoes da hora presente, •
IlIperioso se faz qoe.nc próprio bOJO da CO'15t.1tui;,ão federal'

econômico, para atender ecs rmperat\vll~s da's.e9ur"'n~a nacional ou a
relevante interesse colett"",o (art. ~. "caput ll ) .
, Tal!< Ineumbênc::ias de vem ser compatíveiS com as fontc:s ,de r=.
cursos necessários ao seu cu'mprlmento {as. contrtbutções}~ as c,va 1s
s emcn't e 'podem ser deftnldas adequadamente pela União. por
forlra
mesmo do ecnbee teree cc e da estrutura·administrativa d~ que dispõe,

se agasalhe principios ~ normas gerais e obrigatÓr:lêS peI~l..tindo a cria;~o e f ...~
cfonamento efetivo de umststene Nacional de raseerraeçêo raoercerre e Or;all'ent!
ria.
Este Sistema deve apresentaI de forma nitida e expll<::ita,três'

í

esferas de corcetêrcre : a federal,a estadual e a IIlUnlcipal Esta últir.',s. atreves
de um órgão estad..ral • para não onerar os t-kJnicíplOS arasr.terrcs, na nalor.la
rentes de recursos e mão-de-obra espec.lallzada

na Siea.
I. enenciI elucida ponto omiSSo do anteprojeto - o da
def l n..!.
yio da pessoa de direito plibl ico competente para institUIr as co!!.

c~

b INFRA_ESTf\U-w"\:' V:;~l", ~ CO'lC co-'"\!cr-,~tc. ~a '
equioistância, o centre aômin ..st ":=.. _\0 ceve se::, eb:ar':: ~~ unIJ ln
frê~estrutura vi<lria ~..Je poss:'L • .!_te acc=s~ c to':.s os O_"'éra"'l -=
tes da area a ser adõllnistrc:::l:;
A J1art~= cc cenLt, , e"'l forõ.'a'
de leque, de:vem sair rOC{.VlêS para c nor:e , nordc.n.e , lf>ste
sudeste , sul I sudoc ...te , oestE' e norc' s:e

tribulções da espéc1e - racionaliza esse difícil campo da .. paraft~
CDlldade, por conferir conpetêncÍ<:! ao ente públiCO com areil de.!
tuaç-vo mais ilbrilngante, e tornil ildequado o subsistema Impositlvo

~e'i~ a~~f!"p,rojll:to.

17r-----------

EMENDA lP02424-2
(..(1 C ri E 1..J 1=

tJ
tJ

;:ii:-r<

DISPOSITIVO

TUTohut",,;.çID

Item
s.e9uJnu~. 'tem:

•

,_

EMEI~DADO:

n; do

S 19 do artigo

~

e Inclua-se no artigo

Inclua.-se no 1\rti9o Ji5 üa ~pro)e.to • os seguint.es
itens: 11, lII. VII, XVtXIX, ~ .

~

o

315'
.2TC'
A emenda ·"lsa a compaUbl1 Izar o artigo ~ com o m, deslocando para o capTtulo do Sistema 'Tributário flaciona17 mátéda improprta• lI\ente c:ontlda no da Se.9utJ~ade~SociaJ.
33SA contrib'ul~ão prevista no item IV do'S 19 ~o artigo 3;!E:I tem. na
verdade, natureza de imposto sobre o patrimôniO líqu]do, pOIS seu f,!
to gerador Independe de qualquer at!vidade estatal específica.
dir,!;,
I êlonada ao contdbuinte.

A categoria dos emprl1!gados c!OIréstJ.cos deve ser tratadas conlO as demais categor~as de trabalhadores, roU.1.to embora o caráter dJ.ferencJ.ado do empregador •

Não
JUstJ.flca
portanto tratamento <hreren
cJ.ado quanto aos benefic1.os previdenclá.r.los Coroo seguro desei1pre9~,
lJ.cença remunerada à gestante e seguro contra aCHlente co trabalho
e direJ.tos trabalh;l.stas como
Fundo de GÜrant.1.a do Pat:n.mõ'1J.o Indiv~dual e Jornada de trabalho.

Dar a conveniência de incluí~1a, Jã com a denominação de o<!;roimpo~
to sobre a riqueza I na competência privativa da União (arto ~
do
Aft+efroJeto). devendo, por razões de eqUldade. abranger tant~ o pau..!.
mônlo 1 rquido das pessoas ffsicas como o das peSSOas JurTdlcas.

EMENDA lP02425-i

l?-;'-;'~~'"

Vl'!.Ulll. ABt\AO COSTA

zar

-I'

A 1nc:tusão dos .1.tens refer.tclos
o corpo do proJeto,

fl"D2;'~-;;=;;j
~

----

EMENDA lP02429-3
lO'

Emenda Modificativa
Dispositivo ModlfJ.cado. Parágrafos 1e e 251 do

Supr.1.matn-se do anteproJeto:

Os parágrafos H! e 22 do art,

inclso 11 do artigo cJ.tado e,fJ.nalmente. a pro.lbiç1io ca eyplorpt1io
direta ou J.nd:reta por parte de errpresas e cap\t;.,J.s de procedcnc;:,a
estrangelra Ja se encontra nO § 4Q do arhgo ~.

Emvarios Estad::ts Braslleiros,como no .Pará,a fiscalização financeha e crçament:s=ia
dos MuniciplOS vem sendo feita,a contente; ,pelo Conselho OJ Tribunal ae Contas é.:ls

supressão V1.Sa. tão sottlente uma melhor ~astcm.!

EMENDA lP02426·9

CONISS:\O

Mumcípios .org§o estadual ,com a meSt:l.3 estrutura do;:. ricU'la.ls de
Jurisdição abrangendo todos os municipios 00 Estado,

DE

SlSTE:~'J:IZl\ç:;'o

ere 'Ol1tas das II.unlcJ.P105 não vêem apenas o aspécto formal das prestaçces oe CCt"têS
mas verificatlJ •"in loco" .0 andamento da~ obras e serviços ,t>e; C:J"ro o volurre d:s
materiais aplicados ,

lDõ2;'o776'l

3~ 3

EMENDA HOOIFlCATIVA

llIpOrtánle fPois,que conste do texto constitucional, de forma explícita ,referid:s
órg~as estaduais.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 3-'19, INCISO IIl

,
313
Altera o inciso III do artigo 3lf9, do capitulo III da Educação
da Cult.ura. que passará a ter a seguinte redação:

entas e CQ.'lI

ReferJ.oos conselh;; ou Tnbunais de Contas dos Munic!pios inovaram em matérla de
fiscalização. Não possuem a slnororne da punl,ção !-'.antem em sua estrutura um or=s:.
de apoio aos monicipios .dancfo t;rTIa ajud;a técnica administrativa,contá:l.ll e Ju.id~ca
aos gestores lTII)nicipalS Através de inspetorias reglonais ,os Conselhos e TriCU"l.iõ!s

[:lP,;Dâ.... ~

ABRAO COST,ll.

as::;eprojeto.passam ter a seguinte

5 2iõ! - Sonente por dec,lsão de doi.s rerÇos dos membros das Cãmaras
v'unicipais Qeixará de prevalecer o parecer preno emit:!.do pelo orgão flSCê.1izado=
Sobre õs contas que o Prefeito Municipal deve prestar anua.lr;,ente
•
Justificatlva

ã pesqulsa Já está c.onudo no l.tern VIII,

do art:t.go 353: o planeJamento f'alnl).lar eleve ser llr.t elos obJetos ca
•assistência integral à saúde J.ndJ.vJ.dual e .coletJ.va. contemplado no

l:J LUCI,ll. VANIA

C1
B

§ 1Q - O controle externo da Cámara MuniCipal será exerci!::Io com ê.ux:iho
do Gonselho ou T.nbunal de Contas dos Municípios ,Onde <:iln,ja não edstir referitb •
orgão 7eflLjual'lto o mesmo não for criado peja Assemblelê legls1atna Estaaual,o CC!!:
trole será e:.:ercido pelo tribun21 de cont..s do Estad::t

JUSTIFICAÇ:\O

Nossa
tuação da matéria.

lJ do

art~

redação:

363
5 2Q (lo artJ.go 3-:5'9.

o controle

Pl<J3

",... , , ~, '......- - - - - - ,
éfo1 COt.fiSSt.O DE: SlSTEl-IATI2AÇAO'"
u",,· ~

DISPOSITIVO E/1tNDADO. ARTIGO 359

a)

"S.1.ma vem compnt:lbih-

(: LUCIA VANIA A9RAO COSTA

EMEnDA SUPRES5IVA

O Centro deve st'~ do~E.cC ainJa Cl U"fl ar..-~.lr'." rr
padrão pélfa operaçces de aeronav.:'s ajr;':nl~:ratIVn$ t CO'i"'lC.<ll~'

c. INfRA_ESTRUTllR.'1.
JUSTlFIClI.Ç1\.O

JUSTIFICATIVA

{!J UJCIA

7

que permitam a llg..lção com a C<l;:lJtal "'cor.. aI e t.l.'ndlS C!:"''.r.'s cJ:!
Pais

~7c

335

"'V1 .. 'o patrllnônlo líquido das pesso;:l's fTslcôls eJurídicas.",

!

O norle de GOlas e est:'t.;' ..=é.!r-C'1U: d_\ _j]('c a::
meio , pelo R10 Tocantins Que o;e consU ~L.i em grãnje tI..- ~t':', <'.l
intcrllgaç<:íO dils duas parles '. integ;"<l;:fío :l-'SS<l rede \JDJ;,a não r
dispensa a existência de uma ponte sobre o l""csr.o

ARTIGO li5

1'1

L",,1-(I S.S\'ll?

"

~Exclua-se o

.t7IDJlUS'''IC'~'''_.

'Lj

EMENDA ADITIVA

FUIWJ\II[NTOS TÉcrHCO _ I\DHINl'5l1H\TlVOS

8. EQUIDISTF.NCIA - 1\ pr met r e pr cccuaaç âc 00 s(. ce ~
finir a localização de um centro acnnru s t.r at ivc eleve ser a equl _
thslância dos extremos da área alnang!da I ou seJa. o centro ç:oo
gráfico. Com isto o acesso dos ecmí m et rnoor es , tanto o cC'nlr~r7
quanto os municipais ficará rac i Lí t aco Por outro l ado , o nesenvolvimento cccoõeucc de uma rcglJo se ce , comrelar;.i\o M'I t:.cn\..lc li!!
nuru s t r e t ivo , como as ondas cr ovcce ce s ~== v-c ::'':=a er-c ace ,
n'água
em c rcuí cs ccncênt r rccs
ncr sa "crr-a , c ce s c nc - '1.!'lcn
to econômico dó :reg:.õ.o se e),,;''''""Ié~Iá de re-t-a eq..l.l:.~::I~a ,::- cí~
cuj os , com cent to na Eap r t a I t! co- r af cs cad c \CZ ;"<L<:,r1.S et e -;at-r ençer toda a área. Por
, c p ro j e t c c". c=_<:ç,i;J zc :~ • c co
dn tacantins de.\e p!';:' l:.!' a lC::ê~~2a;:~~ ':~ S.. ê {:::.rHa: ""r:: c.!.:' ~ro'
geográfico da região

çãc

de social (art:
~ "til) e 'fcowões de capacidade para
o
exercfclo das profissões (e r e , t;, ~. IIpll}j e intervir no·'doinínio

JUSTIFICAÇ];O

II

e. INfRA-ESTRUTU°ç.. U:;S .~~ _ O ce'õt.o ad'7'.. nls"'.ra~::\o'
deve ser dotado d~ uma boa rede escolar, em tocc!> os Ili' lS .~e"e
hospitalar capaz de atend111'ê ,to Pronto e ef!cicr;e à r:;p./laç::"
,
comércJ.o dinâmico e dhersJ,f~cado, un bon núr'f;:!o dc ê'J;'n'i&s t:ér'Cárlil.S ; ser sede de cone'Cil privllegl"lda,CCr;o tarlu(- t!('ve sc-: s,:
de de ~ispado .. transfor:rar-se (;!m illC ~.llspado , pois SCSlJ~ér>C-~U~'
sera criada uma nova pro\'incia ecle~idtlca
f. DISPONIBIL1D~Or OE ÁGUA - (I, \ldd se suStf'tlta
1"'0
tripé
oxigênlo. alImento, agua
O ox.l.gCnlCl hd t:r. lo'IO lug,,:Está na atmosfeuJ em qUüntldade s maiores ou mcnort!!> , d'-'pentj, COe
da preservaçdo veqelal I sua fonte de produçiio
(l al imento
Sl rã
produzido. havendo terra e... agua -, ond(;! houver CU"SCl nÓltlJr<ll. ou
seja. rio ,
g. H:rRp._ESTRUTUrtA HU:IAlM ~ li sociedade da ('ap!t:;.1 •
deve ler um bom grau de desenvolvimento soci1]l e cultur d, Ca;:l..l,
de suprir a demanda da nova estrutura Cldm.ln.l<;lralhcl que se il"",11a2

tará
2 - FUNDAlIENTOS f'oLfnco_CUL TUR.J\lS
o centro adminjc:".atJ.vo deve e),ercer ;"crtt
polarizadorõi sobre tode a __ .111:0 , quer sob!'!: o p=:nlo
• quer cultural , .:;uer (JolitJcoJ
3 - FUNOJ\llEN10~ HISTÓRICOS

\l!>t: CoE.

O centro <;dminist:-~tlvo teõl ql.>e ter .. c.:::ã;:g" :'::!'ô .:';::o~
históricos. Seu P"~:' tem que SQr he.o:co na cE'fe<,<:rh.,.f::.õ':::S;:"-;C::.:..:s

rlrt::C':~:-1

ed3$comun.ídcdes qt.e gravitar eil torno de si
Tem que
de todos os econtecirncnlos Que ',e ,orne.... alava' u!: de Se,) ..!P~t:'l\O
vimento acelerado 1 corrigindo ou mueJnt!O tota!.'"!! ~:: d!." e. re;~:
CONClUSÃO

Um centro adm.lnist.ativo não se filZ dn nrito pala o
dia. Brasiha foi ur a exceção hislorjca Os (stedc<: l!rli~o~ !:
J\ustrá 11a levaram dttcadas pilra ~onstlu1r , mudar (' c('l"I~(l11d.:;:
suas Capitals ,Dentro da atutll canjuntura C'con6m1ca n~CI:ndj ~~~

EMENDA lP0243O-7

tJ

-'-_ _~

,=.,

LUCIA VANl,ll. ABRAO COST,ll.

tamcnte , até porque o Estado do Tocantins não potl .. eo;pC:-ar .. ~s
sa circuns"tância , deve-se aprOVe.ltar =t lnfra-estrutura já CX1" :tente e escolher a comuna Que se enQll2drp nos parJmetro$ aqu': C!
tabelecidos

p:r-;~~~"---::J

fui~'77ã?J

m-

7U~D'~U

..' ..

~aÇ.ÕD'

____;

EMENDA lP02431-5
ABRAO COSTA

:inclua-se no Art.

~~o anteprojeto

p;,;~;""~

(l1i2"j;7"íyJ

EMEfIlOA AofTIVA
/jji
DISPOSiTlVO EMENDADO : Art...446"

dotados e e~c:ond.1.ção para efet:l.Var-se tal d,J.re.1.to. Quanto ao art.=.
'90 ..~" cria.n,;as sua. ra?ão é õbvl.a. Sem ele o at.endimento de la o~
Jnil ctianças Já atenderia o disposto.

_"fJl.~-C~õi

=,

merc~al

A inclusão da

à extensão ao nível médJ.o, aos portadores de def,:,c.ler,cJ.a e super-

_ O centro ac

d, 'DISPONIBILlDt..:lE O~ Er~:'RGIII - Erergia (.' a forçe ee
prapu}sªo de toda óllvida~e C!;) l.'llii cor;unidade Se- ene.ç;':ü nli:o ha ~
força, ser. força não há trabalho, seI" traball-oo não h::i ~;'("1lI;ãC ,
sem produção não hii como desenvolver qua~quc:r p:t::~ens;:to Ico .. t-':'ca
O centro deve ser dotado de ene.giCl sufiCJe'lte p~ra sua<: licc:e~!'!~
dades atU<llS e para cobr~r e al.l'l'enl..ar lJllI aceJt!,;:;éo ptOC;$SO
é=
desenvol'llmento

(l LUCIA VANIA
palavra. "gratuito" na:ttém coerencia
eom os outros l.tens desse artlgo, referentes ao ensJ.no fundanental,

P/ CCWJ,.ICilÇJlO

nunistratJ.vo de\'c ser dotado de todos os n:::c't'rnc nroIOS dt c:::nu~
nicação tais como
tele~g.dfo, te.lc.fone u:-!::aflo e lnlt.ru~ll<Jflr.l.tt",)
termlnal receptor de tele\Jsão , jorll..!!> , rad.o$ , clc

se pode pensar em construlr U"l novo centro adnini'itr<l!..H;: imr..:::~

e

lU - Atendlmento gratuito em creches e pré-escolas para as cria!!.
r;ás até seis anos de. idade.

E

=,

Pais no seu centro geográflco : a nccessi"~~~ de Ir\.!. t cr Lze r O
seu desenvcj.vrncnto , e de ccnsqct s t a i o GC'U üc s t c
,~locnlil;:·
eac ela Ca p.ltal do novo Estado deve _cons!der;,;:

aos organis!f'>Os Munic!pals.A.t1 Tribunal de Contas da união compete: (eanter a reoado anteprojeto dos incisos e parágrafos),
JUSTIFICATIVA
O atual ststeee de fiscaliz.ação finenceira e orçarencãraa jéi '

ben

e6mo elaborar e executar planos na'c'5"~õnals' e regionais de
desenvol
vlmento econômico e 50~\" (e r t , ~. I-X); leqcslar sobre se;ur.d!,

aef sistema contempl.;do

~

Um dc s rat c r vs Que ccnt r Ibuí rae oe s edaneot e :'I::' r.' c c!e~:.:-;
vo tvteent,o desccut Lur aoo do es t ec'o de GOiãS, f 01 a n'd lc,ca.li<:_~

art. m
~ oo-eeeeprojetc, passa ter a seguinte reoeçãe :

art. ~ ... O sistema de controle financeiro e orçarenrerfc dos
órgãos da Adm!nlstração Direta e Indireta da urüão.oos Estados e dos 1J"-lnl;;:iplos,
será ererctoc pelo Tritl'.Jnal de Contas da UnIão com referência aos crqarusecs f!.
dera!sôpelos Tribunais de Contas dos Estad=,s com referênc).a aos o!"gz;ni$ros eS;:5duaisie. pelos Conselhos ou Tricunals de Contas dos II,U'llciplOS,Co.'lI referêncf as •

JUSTIFICAT{V1\

üabe

C_i>

JUSTIr) C t\TIVA

Altera o art. ~ '" 63
Art. zt;8 _ liAs cont;Ibuições $oc:l~i$. as do intervenção no dOlnr~l.o
.zet3
eeenêmt cc e as de Interesse ~e. categorias
profissi~
~als "São da competência pr,vâttva da UnIão e. insti'tui
das .com base nas dIsposições pertInentes desta Const.!..
~ul·;ão. observaria os p r l ne Ip l e s estabelecidos no iten
I

_",J

cidades - sede dos scus "IU"liciç..~~s , 10cs.Llêda no ccr ;'=..1 çográrIco da área abranglda •

IT;:~';)'u

f'C]:U c 1-1 F {

• o § 10 ,

EMENDA AOiTIVA
DISPOSiTIVO EMENDADO

art, 446

254

•

Assembléia Nacional Constituinte

___ ,

•

,

u ..

"/~u.,

JUSTlFIC1\CiiQ.

"j

..'.'t·b -

E!-IEJ{I)}\ SUPPJ:SSIVA

o desenvorvmentc da r~gião norte se Est~cro d:! ~:::."s.
década de BO I fez com que o ücvernc sentisse a ecc aesf cacc ee c t en
der ao cesarf o de,. preparação de recursos hur;.ãnos , lrrpla"lt .,',:: ce 1/1'

42.~.

DISPOSITIVO ItlCHDADO: l\rtJ.go

3/'

dieta as faculdac{cs de filosofia e üaênc aas vcoeoe e nas c r daac s ce A1

SuprJ.lllam-ze do ',ntaproJeto'

ragudna

n1 aTt~90 4:2'';

I

Porto Nacional e Gurupl •
Estas

funç~o

faculdades têm cano

p r Lnur-da a I c:uali~:'c~!'

nfve I de 3Q grau os professores pertencentes às redes do ens Inc ;:Jt:tJI
co e particular. e profissionais liberais de Cií:nclas Jur Ic ícas , e
cãus ívanente •
Entrelanto,novos ecsa rf cs apareccren com O Projeto car e j ãs

j
i

via Araguaia - Tocantins com a ccnst ruçüo de ecjusas em ambos os

•

rios~

e Cultura do anteproJeto de Const:ltll1.ção que pass':>'lá a lcr

/1Ji

6

FamílJ.il. do "'anOl c do Idoso, JiÍ encoo t r a-ese cc......c te.e i t crv-n t,c abord~do no capitulo da Saúde, por se lral.:ll. de assunto J.ntrillZCC~
mente !J.9<ldo a programes J.ntegrn1.s da s~L.dc.

q~ J1J
Em clmpn..m ento aos prJ.ncípJos cstabelccJ.dos nos nrtigos
3-7B, 379 c SCU.S J.ncis,);5j va.ser-ôc c Laz-cnz- alguns aspcct.cs que d~ ..E.

super-te ao desenvoâvfmentc aci~a do paralelo 13 '

r;jo SQr <lprofundauos na Lei de DJ..retrJ.<:cs c Bases, ou outras afln!l

EMENDA lP02435-S-

As racuj dccrcs Impf entecas pelo Estado na RcglJo • ha epe-

--=--

que a cc-rpâementcm, consadcxamoe J.m11spel~s.i\.cl ~nclui:- o olp-ndllt'c.!!.

nas} anos e dispondo de p::1I'C03ltD.JI'3:G rl~'ro, nac Um coocaçcê s
de' ~'111:l1 AôR{\(1 COS1A
atender ao novo desafio
O mesmo se dlga das u-uver s rdecec f cd(.,rül
'

e Católica I de üof âme 1 trev c- à grande di s t ênc ra a que se acham
de Gurupi , a cidade mais cr ôxf.na , cerca de 600 «m
A uruver s cace do r ccent ms terá a r esaoosecc i r oadc
de
atender a este der.1! 10 imediato, dando cccr tuní oece à flxaç50 c '
í

lil

to educacaonaj, obrJ.gtltórJ.o S. f a axa de O a li anor, ,

~?~;i;~;:~;"~~~c~~~'~;-;';~j-:ç;~~

''''''''''''.·..'0

í

preparação de vej or es hunancs da região norte do Es t ado de GoJ.':s
,
que até esta decana se VJ.:"d'l obrigados a p roccr-ar c r outros CE'Ilt.10· '
para se quaã r racaren a nívt.2 de 3l:l gra.J • como Goiál.i..
Brasil!.:,

São Paulo

1

Belo Hur a z on t.e

1

Cu:-itiba

1

1

SalvadC'r • Belcl'I ,SdO

EMEI1Dl~

nonrrrcxrrvx

H

DISPOSITIVO Et-lLNVF"OO:

'~R'r!GO

_

3.29, InCISO VII

31'
;.ltcra o 1.nC150 VII do art::.go 3JJl, do Cdpítulo 111 da Eàuc<!cãc
Cultura, que pc::.ssar.1 a Ler a sQgul.nte redaCdo:

cada cidade da RegiZo , tera SU<l sede CEntral C'lI F'c:::to f'áclonal,que,
historicamente, foi
ra
possua'Escola
naj de

até SCJ.5 anos de aôude c par-c o ens a no fundcn-en t e L,

de Pi'Ofessores nos idos de 1920 - Escola Norn-e I santo Tomás de 1\Qu,!,
no e Colégio sagrado Coração de Jesus 1 que de r ar- ccnrü çcê s à lnst.!

tr;;ncH.

pr Ime

í

rnt:hDJ.A!lITIVI.

TíTULO IX
01, el'OiJl soe 1AL

í

Inc~50

í

a

8::-"" --~.! '/:'7

1

Manaus c cut r as ,
A uníver e rcace que ecver se ns t e r ar COlõ\ seus InstltutO'
de Ensino em " mullicampi " , epr-ove t.encc a c ccaçz o tu s tõr a ce ~~ ,
t

é

a

Ncr

r

VII - auxi.l1.O supJcnentar

Tia

educaçâc) pa r e c r r anc a s de

czrq'rutc [li

através de prc,-

O~ p.~Ui:"çÃO E cULTURr.

gramas de maler~al dJ.ddtJ.(..o-escolar, t renspor te , e Lirecnuecâo , assl~

crnação

tl'3d1.co-odol"tolõg~ca,

ãexmacêut xce c ps a co Iôq i cc

(,ant..o

"Parágrafo ~n i co -

lIJ-

~,_zero até

.....".n••'...." " .....

_

0

F

t"tllDA

dt.l·ad3,

contrJ.bu~ndo <.ssim

para. que o CJ.Cúd;:;:o brasilcl-

cond~ção de eobreVJ..vêncJ.a na~s dJ.gna,

por

ra atender

InstltulÇDO criada pel3s cr::prcto<ls optantcz,
il

JUSTI fltAÇ;;O

a conLJ.nuJdade dc sua J.no::;erção no proceszo educacJ.on<ll,

É preciso nDo dupllci.u· nLIO~ põll"a

">no

na mesm<-l regiDO onde
Acrescente-se no ert 378 itec VI do I.ntoR-rojeto de Co,st.l.tuiçio. o SCCUllltc!~
Art • .:!o?<t>-•• ",:l:t

EME"DA

rcl:qposllos, :IcxulIis

• etlÍríns c

~'-:_I'I.UlO

,.;c

WD1FlCATIVA

DISPOSITIVO

Lt,S"DAOO~

APTIGO 1:)9

a ter a

o par5srafo H' C:o ürt1go
rLdnc50:

S5"9 do A"itcproJcto ,pass<.

U~'bU~",.... t~,,---

r::.wImI~

3.1

§ l~ .. O I:stüc"!o ~ssclJur~ ncesso

dlios ou cidac!D:s maq;lo11hzados

dl:!sJ&ualdnd~

por questão

c

.dl~

• coroo a dos cid-ª.

de idade. n;;o

podei:!

5.

in':ar-

mac:-o, e D05 r>r:teru05 c1.cntiíiC'os de> rC',1..l 1üç50 da fertJ.llé:ildc

tH,C!

não atente., contriJ

il

ã educ<lção,

tenlH.m o propósito de

Capitulo r:r:c
Da Educação

S:lúc.ic , rCi.peitaào o c.~rc1.to de opção lnch"'lc,.::.

A fcrl~l~d.<:d~

é o C'o.so dn cducnção.
ta 1I1l'<:

f.lo2-7~'7-"-[;

fucuJd~d<>

I

DISPOSITIVO I:WmOADO.

Art~go

4"

Cult.tlra
~i

nossa p1.0postil ôe IlIolh-fJ.(..<lc5o do terno "fecuntiJ.dacic·
para "fertJ.l~dade". J..mpll.c~ na ma~or abran~crcJ.iJ que o úl tlmo Lcrmo cC'ntel1'pla

cta em todc,"> os ni...c.:ts de

f

A rcgul<lcão dd fccund~tl<.luc se rcstrJ.ngc! a próprJ.ã !~
ü

l~n5~no".

I

1:: prpciso garanl 'l.r o

cundo(,,:io, enquanto que, a regulação diJ fcrt~lJ.di.lde, <llém de obrangcr

Z

do a~L. 3"7"8 pelo zeguinte:

T

.. I - democratJ.zul;"50 õo üCQsso e pel.l"l""nên-

é U"ilO pré-dJ.sp05H;;'O ã fecundação e cs- •

de ploduç50.

acE.s~o e permanêncJ..a do

a1u'10

em qualquer gra.:J de enSJ.nCl. A gest:o é de n3lureza técnica,

fecundaçiío , cstiJr1Í ar lJ<lr<lndo U5 pc!ssoos '"15.0 fertc1.s, diJlH~o-'

prou.mento regulancntildo em lecTl">lução próprJ.il, COníorõlC: a nalur,E;.

lhes porl<lnto oport.unldilc....s ;. lflíVrllüçõcS c método,,> clCm~! rJC"C" .. r~:'õ!
CHEUOA SUPRl:.SSIVA

12:

Sllbslitu~r o incisõ

condu.ar os lIelorl:!lI

~1~~~&O~

IX

,,1.

que eOl:lpõem
nosslI oq;lIl,i%.nçiio :'0C'10l1, prlnc:ipD.lcwnte CI:I Ul'I daqucles c:olIsl~cr.!.

dos blÍsic05 coa0

-,

Da Ordem C:;oci.. ~

deixar de ser cxpheltados em qualquer definlção de pl1nc-h'10s ou
00r"'4& que

----_--'-

SUH~TITDTIV7"

Tít.uio

Art. 359 ••••••••••

se"tual

rJ;~''':=J

scgu~nte

JUSTIrlCJ.Çi\o
tratllndo de clilQlnnr qunlqucr

=::J

",,",ruES

, li 1'.'

dS

forr:l1s de d1.5Cr11;11naçno.

EIõI se

perm.:.ncçan

9Lf'"i1dos.

: ; : r - - - - - - - - - - - "..".,......,...- - - - - - - - _.-. EMENDA lP02440-4

ltetl VI - S,upcr1lç'5o o..zs dC5J&Ullldo:dcs e cliscrlminaçõc::;

crltlinação n:l nos:..' soclcdnde, a questi'io

13pl iCil-

ç~o dos i--c.C't,rsos, para rilcionoJll::<lç:;O de gilS.tO!> c olilni=a'i~t)
de: rcsu 1 t~,doo;, pcrr'l t i ndo a I nda que.. os rccurs.os

tl/l1:::

ohtcnç;i"

dos mesmos fins, dcse..enirol,=ando a ildnil1istr"ç~o c

Art a.;>.3 1tC.l:I. VI

re&ionl1.1s, z,ociais. étnlCl\S,

P2.

final,d3dcs.

SUOlS

1

~ncluslve pre....:l!!

,:rz

1l0DlFICATIVA

D1SPOS!TIVO EUf.ND/.DO:

scJ.s dIlOS,

=...._ _ ro tel'ha Ulra

~~~do

l--..f.Q1HS<;7n DL SlHtIIATlZtÇ}O

O produto de cont r- ibu,,1 <;~C'

ccn o s<!l;;rio educ<l<;~o será üdmlolstr<ldo. em cada unldndc f~

I:ntendemo"l que, cst.c apoio técn~co Co f~nancC'~ro é ~!!. I
_ ......... _ _ a~spell'"·ã...C'l põlra Do garantia da qualldacJe do aten:hncnto à crJ. ...nça ce

C0511\

o seguinte p<:r,jO-t1fo

Ul'oICO:

JUSTIFlCAÇj,O

EMENDA lP02432·3

AcreSocer :lo~r:-t i 90 389

..

lação do 12 Ginásio e do 12 Curso Cientifico de lodo o ucr t e üo i aoc

[JLUCIA VAlHA

cnSJ.~10 fundemc-rtn L e rr êâao ,

anos, o

o ceme de presente a.rt~go, auaer rôo no cc p i t.c Io da

í

Rio

!H..c;U.l!l

S2p - CO"il,ete aos Etotaõos e UunJ.C'"i.p10~, através õ.= lei C(';'li'~i:.
menc ar- e.s Ladu a L, o::.-gar.:!.::..:::.- e o rcrece r a cti\lCnCd? êc O a

JUSTjrIC]\Cr,O

Os trés projetos provocam um amcac rc de gründe pror-cr cüe nd R:! l_~O e I
despertam neccss cades urgentes de recursos
huwc-ros
qua~lrica_1
dos nas mais diferentes ãr-ens de a t Ivt oaocs e de pcsqul<;a~ que car ao

Luiz

<l

te red<-lc5o·

::-zs ....

'

com influência na Região do Bico do~ PapagaIo • a !mplanlaç30 da rerrJ
via Norte - Sul r denominada ferrovia do Grão , e o Frojeto da Hidrd

Mod1.f1.gt.c-se o par;igriJofo 20, do artJ.go 3&3 do cüpitulo da EduC.l'r.,:O

za Jurit1J.ca da enLidade mantcmedora da escola.

aLinglrcm atlavé5 da fcrtJ.1.tdddc. o fccundac;.:io.

EMENDA lP02441·2

4'"2:3" e seus parágrafos.

l:J

~~~: ..,,--~~

PI.II\ O ",",00[0

~
)

redação:

Q&:~zL~-

"rItulo

IX

Da Ordcc Soclal

DISPOSITIVO ENEHP.\DO: al5:lIe.:l "d"·do inciso ::-'V do .:lrt.l3.

capítulo III
Da Educw;ão e CUlLura

l:t
tJ..go l-a co

Inclua-se na al~nca !lã" ,õo J.7)ciso >:V,co ar-

r ~"l'(,

~..' tepZ:O-Jcto,a

~eguJ..nt.e

:.1-;

~

Ret~rar

e>"pres'!;do.

d) !Ijio haverá pr~são cl;v::..l,salvo ~
ãev<"dor inadimolcnte de o')n.r.acâo allr"!'1tar.

gindo-o assil-'::
«Art.

co art.

"3tS
,~

-

~9

(caput) a palavra público", rc:d!-

_
o dever do estado co"n o ons11.0 efe-ti...a:!:"-

se-d mcdJ.antc: a garantia c.e; .....
JUSTIPIC1l.çf..O

o dever do estado é o de ninTStra:::- cns~no, de ac:c-::.-c:o'
com os mcJ.os dJ.sponivc~s, rna;l.S convenJ..entes e possi"eis,
nar gasto c a obtenção dos melhores resultados. Por is~o, n50
d(>ve restrJ.ng1.::; sua atuação dc modo a n2:o tolher, en cada

rno~e:::tr~

e: em cadu local, a forna possivE'l e T'i'l~S convcnlente.
;
1l. -;brioaçào do Estado é com t.odo o ensino e: não res-

t.ritiva e

discrimJ..na~oria.<lCntt.

com o cnsJ..no público apenas.

J

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP02442-1

I:

"'Art ••• -

.,,'''------

r,IULO /lA"PUrs

l:-p~\'----

Q

1"'_ '

~ 07/87
r.r

o

avtorj=aç~o,

-EMENDA lP02449-8

cns mc é·li v re;j inciübva privada que

lllinistrarã., sem ingc.rênclô do Peder-

P~bIICO,

ê'

dr

salvo para fim

~~I
lDõZJ 07JElI

DEPUTADO BOSCO FRANÇA

r-e c onhe e lmc rrt o , credenciamento de cursos e fiscali::,2.

le9istaç~o

ção do cumprllflcnto da

comssJ\o

do ensino."

e 255

DE SISTEPATlZAÇAO ...

.. , ' , U P D - - - - - - - - - - _

'U1DI~u

JUSTifiCAÇÃO
on::l\N,
SUBST1rur n.\
TíTULO
IX
nA CR['['4 S~<:IAL
CAPiTUla
III
DA EDUl:;.\ç:Ã\} E cutrUR.\
Sub~tlt.llir

~tv'êl]lN-e.oÇdo--dc.

TlTUlO IV
CAPtTULD VIII

trjl

00 INDlO

c r-tsee ,
1.j;<1

Supervisão de qualidade significa ingerêncitJ

o er-u , 382 pede

Art. 43-4 .
§ 2e _ A ex.plbração de r aque zas minerais em terras indíg!

organi::ac;:ão did~t i co-e adn l n r strtJt IV<1, sendo que deve conpetir

seguinte

pr~pria comunidade c ao usu~rio.

1'0

"Art ••382 - As instltulç~C5 de ensino Superior
go%on nos ternos da lei,

it..

O pac~"9~qf. .Q/es-t-á-- dus-Iro'l::..ildo-n~t.,i.g"().-J.S6.....sYe

da élutonOml.:l

'nas obriga à destinação de percentual não inferior a metade do valor dos resultados operacionais à execução da politica indigenista
nacional e a programas de proteção do meio ambienteI cabendo ao Co.!!
gresso tJacional a fiscalização do cuepr í.mento da obrigação aqui estabelecida. '

d,d;tr-

co·cicntiflca, adnlnlstrütlva, ccon~mlcü c fl-

cn com o

pre\'i~to

JUSTIFICAÇÃO

~IAr.oU.:.:fs'---

Como redigido no i'lr'ltC'proucto, o artJgD se ehe-,

tCi~:IISSÃO

do orgc1lu:'i)do

t-M

tstf.

no pür5 g r a f o únIco do art.
Por

ç;;es c fe cu I c1ü dc

lado,

out.r-c

o

ensino

s

DE

...J1

G.i::_

:=J

t3Ui';~

--:-

S'ST~~;~~'~'~~~êÃ~"~'

....".0

"''''',,,,,,,,''.

r.r---~

up er-j or- nba est.í

un rvcr-s r decle s , pr-c domr nnndc o n~nero de
I

EMENDA lP02446-3

obcdLCldos os 1>cgulntcs prlnC~p'O$,"

níl'nc":lril,

Novo. redação'
§ 22 _ A exploração de riquezas minerais em terras lndl~
genas obdga a destinação de percentual na forma da lei para a execução da política lndígenlsta nacional e de programas de
proteção
do meio ambiente. cabendo ao Congresso Nacional a fiscali'Zação
do
cumprimento da obrigação aqui estabelecida.

_

t,2

InstItui

EHElID1\ ADITIVA

so I c dc s ,

Ti:tulo

IX

Da Ordem. sccaaj,
Cap.i: tulo 11.1

~!!~.!..!!..!f:~.!.lY~

Da Educacão e CUltura
\"'
Acrescer ao ~ ~ os SC9uintes pa=ãgrafos

2'i'-c~ 39;

~C'G
f'Jl.tj{l';,
O parágrafo 10 do artigo 3'3:'2 do Anteprojeto assim esttJb!

I

"Ao proprietário do solo é assegurada a par t Ic Ioaç ãc

-§ :}.,9 - O exs teme de bolsas õc es tcao não carac-l

privadas

d~J.no. lO

O valor nas bolsas ter~1 cor-o pexê-ret.rc ,
o custo de ensino de igual n!vel de cua Ladede 0w§ 3}1 _

El'.DlOL

lIDITIV1I.

~rLul0

Da Orc1cm

ferct::ido em

n

estab~leCJ..rnen~os

estatal ccncêne r e ;"

capitulo IIr

Todos os naclona~s são igua~s perante a ccr-s t t uí çãc ,
a
lei e o Estado (Art.. 1'-1, lU, a}do Anteprojeto). mas o índio, embora não seja pr ccr Iet ar Ic , contudo possui o d.í r e i t o de posse perma nente e o usufruto dos bens nat.ur e I s , Portanto, ver a r i ca-s e que a
per t Icmaçãc nos resultados das explorações das riquezas
minerais
destinadas à execução da polStica Ino.i qeru s t a nacional e a progra mas de proteção do ee rc ambiente. é maté:nB a ser regulamentada enIe r ordinária
í

~

I

JUSTIFIC7't.ç1iO

A bolsa de estudo const:ltui aJuda ec aluno carrente 0.1
não ao estabclecinento de ens anc , Vedar-se o aa aeeraa de bolsas d Ls-.

crJ.hllna o estudante pobre que só fJ.ca com opção da escola
ou se.... altE:r:- .. t.ave cnéc es t.a n50 exa s t a r-,
guin{.c>:

o valor

"§ 29 - A-r-<-.=1lilJ.a tem o da r-e a t;o de educar os f A
ãboc , de acordo cor- seua vaâoxe s e ~r).ncíp~o.5

de v.:J..dat e de csccâwex a instit,]J.ção
na~

I

SOC~<1].

DrrEducaç,:o e Çult.ura

de sua p:::eíerêncl.a ..

pübl ace

da bolsa deve corrcsi?:ondcr ao custo ccu í.ve Len-

(O no cns ano público, poro eva t.ar ,pnv11EgiO.

educac í.o-,

EMENDA lP02450-1

I:J

lO

EMENDA lP02447-1

~S:rl.FIC1\C"'\O

nos

resultados da lavra, na forma da Iaa",

teri.l.a repasse ôe verbas pCblicas para en t Ldedes '

DEPUTAOO BOSCO

f"R"'NC~

cosussno DC S!5TE!IATIZACftQ
_1CnO/~"l .."

.. ~.G-_---------_,

TITULO IX
CAPlTULO VIII
00 INDIO
EHENDJ\. 1ü>ITn'A

-"'J.~Art. /In _ As terras ocupadas pelos índios s ãc destinadas b sua posse perM~nente.cabendo-lhes o usufruto exclusivo das
r Iquezns naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas exi.§.
tentes e dos cursos fluviais. ressalvado o direito de navegação.

Titulo Ih
Da OrdeIi\ Social

capitulo 111

EMENDA lP02444-7
~\lIl0 llAlWllrs

lU'~'

-1

~~

I
~
--,

na I:ducação é. Cultura

ID--;'-''''-- -

LQitlli
IS"
--~.

rn["n~ ~:::~';;~':'I\'A
TITUle
DA CRI'ot

csr-lrurc

1I1

CULTU~A

I/TI o art. 386

As v cr-b c s p~bllCi'JS SCl"~O de .. tlnad<l!

~s cseo I ü~ p':;b I ici'Js, .; conce! sã~cc bo IsOls de. e~1.udo,

de atendluCllto e ~ quOflflCdÇào dils i1tl\-ldtJdcs
&11,

clt-

d.!!~!![!f~!!Y~

o Est.ado dCl1ocrátJ.co deve xespea tae- as crenças,
vãccêcs e fJ.lo«:oí).a eeucecaonaa s da !amílJ.a, r.ão lhe irn~ondo

(CiJput)

J.tl

Art. 386 -

.; <lmp I j llC;~fo

1nst rução em choque com seus pr:J.ncipJ.os, pois cOJlstl.tui
dl.re~to
natural dos pa,1.s a escolha da educação Que pretende nara seus fiJ.hos.

ensIno e pc!:qu2.

qye

JUSTI fi CAÇX\:l
A bolsa de. estudo, <I1~rn

d.

dCSccntrilli ::0'11",
ensIno.

v.-

ddr- .. C tJ bolsa de estudo implIca inp(.dlr a cduc<lçiio de aluno

ca-

constituI í1Juda i)0 1Iluno e n;;o ao est03beleC1Mcnto de

Assim sendo,
duas normas.

InCISOS I e II do ü4~prOJeto Cl"iólM d,scrl-

nlln.. c;;cs, rcscrviI de llIel"c"do e proteç;;... c:: !>-tndc ~s e~colüs
feSJ:iIOnaIS, qu.,ndo est.e deve ser dl"soclOldo de

ç('l~

EHENDl~

Instltulç~es r~li

verifica~se

uma comp?tl.bilidaoe entre as

ll..:!~;
" "J< (~
No entanto, o artigo 4';-2 1 Como proposto no Anteprojeto
fere a cOrlpatibilidade aeina res.saltada par atribuir o
Usufruto
exclusivo das riquezas naturais do subsolo aos índios.

loculs onde n;;o hou\'(.I" escol" p~bIICll.

Os

l~
Ac~C
No artigo J.), inciso III I alínea (a). do
Anteprojeto.
encontra-se: Todos aão iguais perante a Consl1tulção, a Lei e o
Estado

Por s~ ve.z~ no i";.!~ y ~~i1gc. 4}J à,,5-S1 1Tr l~~abel;t.,ce
I'as tert'~otp da;! pdlos í7dio,.
dc\as ;.erão\pOS? pcrrn,neinte e u1.uf ul ex }USiV~ Dal riql\ez~s natt.I,Bis do s~~o e de\/tod'n.s
as ut/~ld;:l s ne as c)(l:;t,enles" V

em todos os nfvel<;.

rcnte nos

í

JUSTIPICAÇÁO

~-\1
ilS!

4,z:>
Art. 1I?2 _ As terras ocupadas pelos índios são ces t.madas' à sua posse pe rmanent.e , cabendo-lhes o usufruto exclusivo das
• riquezas naturai-s do solo. das ut i daoes nelas existentes e dos
cursos fluviais, ressalvado o direlto de navegãção.
ã

IX

S~~IAl

DA 1..l:~U\:AÇÀ~ (

Redl91r

.f,ll
AC1.escer no artJ.go 37.::;, "caput," a e"<pressto: "respe.!.
-cedc o -lh,reito de opção d·a. fawi) ia".

SUBSTITUTIVA

T:í':tulo IX

9io!:as,~C'n, í1mf'll.ll" i1s eondlç~cs de accs!'o e ü m(.lhorill d(. qUJlld~

Da Ordem Social
capítulo :C:C1:

de, sem todos os nf"cls d~ modo Dcn~rllll=i1dco.

Da Educação e cultura
:;:; ~

EMENDA lP02445-5
G,!tL(\~H[~

..

substi\~~-se o-a~-t..... 388 pelo seguJ.nte:
"Art. 3S.S _ Ar; empresas comercJ.a;l.S, l. ....custrJ.2;l.S

..:''''-..

~-~"' ''''''."
~§.?ÃO DE SISlfl',hTIZACAO

agrícolas são J::e<;ponsávcJ.s pelo en!>~no fundarrent<31 e
~

-------rnn;r;F.""siJ6sii'íuií'ÍX"----- - - - - - - ,
TínlLO

pré-escol ar

Clra1..UJ.to de se-US empregados e dos respectJ.vos õepcnr.entcs, a par;ir dos três anos de J-dade, medtante a manutenção de escolas pró-

''''.----~

prias, concessão de bolsas de estudo ou cont..r.ibul.ção

CO::l

o

salá-

rio educação, na forMa da lei."
lÃ

Dl" CRI'Dt SaCI AL

CAPíTULO

Jt/STXPXcr.ÇÁQ

rir

t

DA ECUi.:AÇ;\\:l E cUlruRA
tJ..c\.i....G<A~(f .-""

e-~'I"l.

C.....l...l..<-\.·

31tl

::iJ.lb.st.-1 {,'..H'"r o--..2.Jrá. gcaLo--Úll i"C'Q-do- kt ..t:--;ifU;-p-e-I-o-,,>!.

precl.so não duplJ.car mel.OS para a obtenção

dos

mesmos fl.ns, aprovel.tando-se a rede fís~ca cXJ.stente, para rac)cn<11J.%ação de gastos e otinJ.zaç5o de resultados. A bolsa de estudo
consti1..uJ. medida descentralJ.%adora, capaz de atJ.ng:l..r essa obJetiVO.

l!TULO IX

4,-:r-

CAPITULO VIII(

00

INalO

Art. ~ir _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ 112 - A pesquisa, lavra ou exploração de m~nérios e o
aproveitamento dos potenciais de enr::rgia hidráuhca de que trata
este artigo dependem da autofnaçgO das populações indíge-nss envol
vidas e da êlprovação do Congresso Nacional, caso a caso.
PROPOSTA

Supril'lir O

par~grafo l~.

256

• Assembléia Nacional Constituinte

,,

ACRESCCl{TAR. "provendo salas de amaner-t aç ãn no Jocar de
trabalho, no período de aleitamento materno exclUSIVO"

o tlarJ.grafo a ser supr Iruoo ccnrj at a-e e con o er t i ço 31tr
do ~~t:r.Ji..oJeto que por sua vez nornatiza o assunto I pata todo o
t.er r Ltõr i c r-acacnaí, explicitando o Poder aceqvaoo , cco rorrte aba r xn

GARA'HIA DE ASSlSTENCIA, PELO E~'PREGADDR, ADS rIlHOS E OEPENDn'lES
DaS EMPRCGADOS, PELO I-IENOS AlE:. (SEIS) Arms DE IDADE, PROVWOÔ SALAS

EMENDA lP0;2457·9
~AOO

mitO 'TEIXEIRA

DE AHAMENTAÇAO NO LOCAL DE TRABALHO, NO PER)ODO DE ALEllAl'E.NTO HA_
TERNO EXClllSIVO,CRECHES E i='RE-ESCOLAS,NAS EMPRESAS PRIVAOAS E OR-

transcrito·
3[;8
•
"Art. J:l-1l _ A pesquisa e a lavra dos recursos ru ne r a r s ,
bem COll'D o aproveitamento dos pot enc i e s de energia tu or éur i ca , d!
pendem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse
nacIonal, e nãO poderão ser transferidas sem prévia aouêoc ra do PE.

:i3S-

CAOS plJBLlCOS.

P'l.qd:

Dê-se ao art. ~. do AnteprOJeto, a sequant.e -eeecêo.

í

e se:

"Art. 23-9 - Os tstados organJ.7arão sexvaços de ue ãeneor:La Públ:Lca, para a de fe aa , em t.côe s as ansuêocae s , dos )urJ.cJ.-

_ n sala de amamen!.r..;::':c s t c-cc o bebê at c a 1d.,dE ce 6
a B meses de vada , c.peca em que o Ie r Lc materno ocve'vse r o unico

der concedente".

camente rrece s.e a, tados "

ej Imcnt c ,
- a facilIdade em se instalar uma s a La de er-ament açêo
nos locais de trabalho, favorecendo o acesso dê. n-ãe ao filho.
_ maIor garantIa do aleItamento naterno exclusivo c por

EMENDA lP02452·8

lJ

DEPU1ADO BOSCO

rnN.ç~

r ; : r - - - - - - ..U"o/C:~I'.ol'~I·o.,".
COBISSlW O:

conseguinte, da saúde da cr eoça , quando compare da aos Indr c e s
í

_

servados nas creches.
- baixos custos, com ótimos benerIc i os ,

~

SISTEf.'ATIZk~l{O

JUSTIFICATIVA

02

A redação adotada no ar t aqc é vaga, não est.eue i ecenec co!" c r e r eae a quem loncunbe a

organ~zação

e prestação do aer-vc ço de nercnecr ve

A modloflocaçâo ora proposta V:Lsa%õ'1ar essa lacuna, e t r ajraa nec
peo saenenee aos Estados, a

vaçc,

TITULO IX

r~sponSab:Lllodade

pela

organ~zação desse

por tent.e aer
de s t a nadc a defesa, em todas as xns t enc ae s , dos
õacement;e nece saat.eõos ,

CAP1TuLO II

c~
J.Ir.-\'

Jurl.l

DOS DIREIlOS SOC.IAIS

EMENDA lP02455·2

3bS
Arl ~~ - 05 planos de pr evf cênc i a soc::.al do Sistema de
Seguridade Social atenderão, nos termos da Le r , aos seguintes Pf.!:.

cef tos-

l:

r;:r------- "1""~/«~'U'''''~'.e~l.. l''

-----------11:
-,

COHISSAO DE SISTEHATlZAçno
Inciso III _ c Proteção à maternidade e à pat errddeoe I na-

turais e adotJ.vas, not aoanent e à gestante, assegurado descanso antes e após o parto
ALTERAR'

TIrUlO IX

[:J; ;.;~ EMENDA lP02458·7

AJ;RESJ;ENTAR
"e a redução da jornada de trabalho
mães e pais, conforme a lei dispuser".

das

PROTEÇno A !~ATERNlD.c.OE E A PATERNIDADE, na tur ar s e adotivas NOTA0:'
MENTE: A GESTANTE, ASSEGUR,c,OA LICENÇA ANTES E APOS O PARIO, ~ REDU:
ÇAO DA JORNADA DE TRABALHO DE HJ\ES E PAIS,CONFORHE A LEI DISPUSER.

.J
fttt.

lht

lnçorma'Ç~6j a coiPnJ.caç'ã~.
4'iti~

...... _'~".~,... ~"" •.,w ....

Parâgrafo üní cc - E vedada a propaganda comercial de

ie«

!J

Dê se ao" rnca scs 11 e al:íneas "b"
- ; >

le~

IIAr~~ ~~.~ . ::::::::::::.......... ...: : :. ::::::::::::••••••••

me-.

b) a promoção por merecament c pressupõe d01S
anos de exercic:Lo na eespece ava entrânC:l.6 e :Lntegrar o JU1Z o
prlomeJ.ro qua.rrt o da Ilosta de antlogu:Ldade, salvo se n50 hcuver ,
com ta):s reguis3tos, quem ece i t e o lugar vago, observados

í

... Maior garanba da saúde rrental e física da criança,
- Necessidade de intensificar a e re t t vi dnde do t r nôcu c
í

num;

• - Hinorar as conseqcênc as ps ícc-s oc a e s advil1das da
per eçêc precoce e súbita cn t r c mães, pais e filhos c atenuar
efeitos advindos da eas s i r i ceção do et enmr-cnt c .í ns t tucf onaj
domicilar das cr Iançasj
í

í

Acrescentar
"alimentos sucedâneos do leite materno"
E VEDADA A PROPAGANDA COMERCIAL DE AlIMENTOS SUCED;':~E:OS 00 LEllE ":,:.
TERNO, DE MEDlCAI~ENTOS,FORKAS DE TRATAM~NTO DE SAUDE, TABACO, BE61-

critér:Los cb je t avos de aferJ.çâo fl.xados em lelo ccnpaeeeneer ,

DAS ALCOOLlCAS E AGROTOxICOS.

d) na promoção por ant:t.gu1dade. o 'Ir:l.bunal somente poderá rLCUSllr o JU:Lz. rre i a antigo pelo voto ee eea s terços dos seus meMbros, r epe t a.ndce s e a votação ate f a xar-e e e a londlocação.

í

- üt rní aaçãc da relação ccs t c-beoer.icao , a nédio e longo
prazos, relativa à manutenção de crianças em creches em período I.,!!
tegral.

- conct.açao pejorativa do terno "descanso"

liA promoção ao a Ler t an-cntc Materno deve ler lugar de destaque na pn Lf t r e a de nutrição c e r roent eç ãc de cada país para assegurar a saúde da cr r aoça e díma nui r as taxas de mor b r o aoe e mortal.!.
dade lnfanUs" (CARl:' DC PORTO ALEGRE, 19

.IX - As õeca sões admJ.nJ.strliltivas dos TrlobunaJ.s s es-âc
n-ct.âveôas , ·J.dent:Lflocados os votantes e t.orseee s pelo voto
da
mea ordu absoluta de seus reenbros;"

COI~Lr.t:SSü i'Kf~-"M[RJCAI,O

EMENDA 1P02453·6

[!J

e "d", e IX. do art. 192, a si:.

guinte rcdaç50'

dicamentos, formas de rr atae-ent o de saúde, tabaco, bebidas e cccf acas e agrotóxJ.cos.

PAI-HlIE E

___,

lUlQII~lIltl •• ;;'~

rc-

~05,",
4.a.G -\ O Estta,do

reo l eaenter ã medidas que-levem à adap
ffi't prOgr~siva/dos
\'
\
I
I
í
I
f\
taç_,
meios .de comunãcação , a/fim de permitl,r
que
a?,'pe~soas poitadora~\d/der\dênCla ~~nscr'ia' e da--fala \~,.ihan ãbe~
só à

r:=;,~;;:=J

DEPUTADO fURO TEIYEIPA

[!02:";;'m
f:JL';=C=O="~'S~S~h~O="=F.~S~'~S~TE::"~A~TJ~Z~hÇ~~~O~:;;:::=======~~~~~~

CAPITULO V
DOS DIREITOS SOCIAIS

"oescanso'' por "licença"

Sala das Sessões, em

p -';;;DS:=]

DEPUTflDO BOSCO FRANÇA

JUSTIFICATIVA

OEPUTAOO BOSCO rFlA"!CA

.............,,,"'....... - - - - -

comssno DE SISTElIoATIZAÇno

=:J

l!TUlO II
Ct\plTULO 11

r , r - - - - - - - - - - ...."".""...' , - - - - - - - - - - - - i
..n o 234
. r~,.n~(.
SuprJ.nam-se os art:Lgos 234 a 238, do

DOS DIRElTOS SOCIAIS

~t-o

JUSTIFICATJC:I\O

cial.
Inciso XIX licença reMunerada à geslante, antes e depois
dO'parto, por período não interior a-12D (cento e vinte) dIas
ACRESCENTAR'

"l1cença paternidade rell'unereda, duranle

O período natal e pós-natal, até o Quinto dla após a alla hospi t<l~
lar ou parto dOMICJ.lar"
LICENÇA REllUNERADA 11. GESTliNTE,

AlnES E DEPOlS DO PARTO,POR PER!ODO

UAO INFERIOR A 120 (CElna E VINTE) DIAS, E LlCENÇA PATERNIOr.OE RE_
IoUIERADA,DURAIHE O PERtaDo UATAL E PÚS-NATAL,ATE O QUINTO DIA APOS
A ALTA HOSPITALAR OU PARTO OOlllCILlAR.

A modloflocação na a+:ínea 'd", do Inc:Lso 11, a'perfel.çoa a redação.
cl:Lm:l.nando a c:>.prc'>sâo "conforme proccdJ.rnento próprJ.o", por ser
desnéssária.

a

13
Att. J.it - São d~reitos sociais dos trabalhadores urbanos
e ruraIs, além de oulros que visen à melhoria de sua condIção so-

A modlrlcaç~o na alínea "b", do r oca se r r , aiém de melhorar a rg
dação e sveuea c ce mea s u-ia garantJ.a para assegurar as prorroções por r-cs-ecamente, ex~glondo que o Juiz .1ntegre c pr.amez z-c qua n t.o da
Lr s t.e 'de
ant:Lgu:Ldade

o M~nlostérloo PúbI,lcO é das maiS honradas c not.ávelos lon,::
t:Ltu:u;;ões do País Todavl.a, as ;ustas dlospos~ções contl.das nos art:Lqos refer:Ldos ml.sturam-se com O..l1.ras absolutamente dJ.spensdvelos
no
tC>.to cons1.:Ltuc~onal são matér:Las apropr:Ladas à le~ conplementar c/
ou ord:Lnár:La.

Todas as mod1ficações V~sam melhorar a s1stemat:L2.açào
rJ.a, tornando-a malos adequada ao te:>.to do art:Lgo

Trata-se de pernlotl.r ao relator e à própr:La COfll:Lssào d2
tar a Cons1.1tu1Ção de 1.e:>.1.o ma15 apropr.:t.ado à matérin.
A emenda é ca}:lí:vel, regJ.mentalnente. "const.:t.tuJ.ção que
1:I.1"I~tar-se à construção de normas gera:LS, deloxando à lelo

assuntos que, eMbora relevantes, não chegam à :Lmportânc:La de 1ntesrar
tiS d:Lsposloções Const:L tuc10nal.S.

da

~até-I

Sala das sessões, em

t~rar da ~nstituloção a norma geral da or

Não s7 :Lmag1na
ganuação do 1l.P •

fazemos deve

No Inc:LsQ IX. l'1od:l.f:Lcou-se
quorum elo.logldo para as decJ.sões adm1nlostrat:Lvas, substJ.tuindo-se a e>':LgêncloB de 2/3 (doJ.s terços) pela
maloor:LB absoluta, vJ.sando a agloIlozaçâo da adr.llnlostração dos Tr:Lbunal.s

EMENDA lP02459-5

li]

.L.U..

~

Salll das Sessões, em
- ParticIpação efetiva do pai, heste período"'crHIco,
relação à prevenção do deSMame

.0"'

,

DI::nUTADO fURO TEIXEIRA

Dê-se ao art.

~"e"",~

~~, A~~I;;~,e"',
do

a segU1nte redaçõo

"I

1t;!1

- lmportdncla de p:::-s2nça do p"'1, mfixir.... rl ...str: pf:ríodo,
parti eslnbilldnde emoc1 Cl1al familiar

"Art. 29-:2 - As serventloas de Justiça selâo organJ.2.adas
mantlodas pelo Estado, :Lnclu:ídas no orçamento do Jud.l.c:Lárloo."

- CUt'lpUMcnto das obrigações legaIS relativas ao naSC.lIilento do filho

Deputado

~lIRO

("I

TEIXElRA

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP02454-4

[!J

OEPUI AOO BOSCO rRAI'CA

rrr------- ......""'",,..,,'"..,·,,·,·---~---___,
comSS1\O DE SISTEtlATlZAÇno

T!TULD 11
CAPíTULO 11
DOS DIREITOS SOCIAlS

DE ALEITAMEN.TO MATERNO_RS_HAIO, 1985).

modlot.l.caçdo vlosa melhorar a redação. torncsutio explí:citB não s(
ti rcsponsab:Llidade de organização cono também a de manutenç50 pel~ Es I
tado, dSSJ..m como a inclusão das servent:Las no orçamento do JUd~cHl.r:LO
h

o
vida humana.

aleitamento materno é prática natural e fu"dalr.E;ntal
Nada e nInguém devem lnedI

f~ca-la.

E alimento e

perfeitos, vinculo e segurélnça nos prime)rgs meses de vlda"
DE PORTO ALEGRE).

da
amor

(CARlA

Sala. das sessões, em
Deputado fURO TEIXEIRA

O aleitamenlo materno tem slgniflcância socIal e econônlca linica à nSvel da sOCled;:;de e um valor
do individuo

psIco~soc)al

ímpar à nível

EMENDA lP02460·9
Art. lA
" - São direitos soc1a~s dos IIrabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhJr11 de sua condIçào 50-

E>:Sste um Código' lnternacionêl da Organn:ação ~'undial
Saúde e UNICEr, estabelecendo pedrões internaclonõlS mínlr-os,

elal;

que devem seguir todas campanhas de lelle õrllf"lC:ial lnfanlll

XXVl!- garantia de assistêncIa, 'pelo empregador, aos filhos e dependenles dos empregados, pelo menos até G (seis) anos de
idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgdos PQ

A vlolaçl:io publIcltária à pratica do ale1tanef'lto materno
é comprovadamente nociva a quaIsquer interesses da pronoção e pre -

bhcas.

servação do

bem~estar

social

de

fJ

DEPU1, no NIRO TEIXEIRA
COllISS~O

DE SISTE'fATIZ';Ç;,O

Supr~na-se

NI?

o § t}nloco. do a.rt.

2~,

f'l."J'4
do Antf:"proJeto.

Assembléia Nacional Constituinte
JUSTIFICATIVA

EMENDA lP02464·1

o da apc s a t a.vo é eesneceasér rc , além de vacaer o prl.ncípl.o da tederação.. pOl.S cabe aos Estados d a spor sobre a orgam..aeçêc e mênllter;~o
das aarvent a.as da juataçe ,

[!.f-·SEN1\DOR CIIl\(il\S

RODRIGU~S···

~--_~_-----TUt.,.Unr
.. '.~::. _ _-

Sala das sessões, em

1<

Dê-se a seguinte redação.
Ne'1huIl' brasileiro será ex ta, lditndo

m

do AR.t-etTr-e:teto de ccns t r tuí -

ação ou melhoria do ensino básico ministrado por aquelas institui-

p:r=;,;;;,~~

DEPUTADO MIRO TEIXEIRA

39 do artigo

- - -_ _- ,

r,"l'"

ção , passa a ter a seçumt e redação:
§)I! E vedada nas escolas públicas de 12 e 2.9 graus a cobrança de taxas ou ccnt r Ibuaçõe s adicionais, facultando-se nas in~
tituições públicas de educação svper rcr- as que se destinem à ampl!

110 art. B, XII, "b".

EMENDA lP02461·7

3.5

nereura rc

O

Emenda ttcd i r ace t í.va
Deputado flIRO TEI>"EIRA

f?

e 257

ções.

JUSTIFICJ\,Ç)i,O

fDDiicS?J

d~ve

Não se

JUSTIFICATIVA

admitir a ressalva quanto a nüt_::i'l.=.

aados ,

2.((

rl,':ac-C..

Dê-se ao Incl.SO 111, do art. 2tlóS, do ~e-f,O, a segul.nte redação:
~oo

"Art •

.&.t -

No meu entender. instituições públicas de ensino superior
poderiam aplicar pequenas taxas. cujo o somat6rio seria suficiente

Sala das Sessões, 02·07-87.

para melhoria do instrumental necessário ao ensino básico desses /

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

111 - cinco, l.mhcados pelo Pr-e s aderrt;e da Repúbll.ca,
dentre os integrantes de ll.stas tríph.ces de magl.strados de car
reira, organ:l.zadas, parn cada vaga, pelo
doral."

Supremo

Trl.bunal

Fe=

EMENDA lP02465·0

t:

CONSJl!!ITNIF

tJ

rOM1SSno nF

JOSE JJNOCO

SISIE;:I;;::~":~iO'""••O~,Ui.
f"'1""

oH:t
O artigo

JUSTIFICATIVA

m- do

a seguinte redação
"Art.

A modl.fl.cação va se tão SOMente expll.cJ. tar que a organl.zação das
aaeces tr!pll.ces deve se cc.r-cuns crevae aos magl.strados de carre:l.ra.

~:f..:

•

An-t-eno-jeto de Constituição passa a ter
'

.u10"""'3':IJi.°

EHENDA MODIFICATIVA DO ARTIGO

termos da lei, da autonomia didático-cientí fica 1 administrati ve , econômica e financeira, obedecidos os seguintes princípios:" ~

:J.2~

JUSTIFICAÇAO

tJ
f?

3.2S"

~

~g1do

ART.

liO A.,tej3:Fsjets, s
'Lis.to.....D.. paÍ-ágrafs Úlli-c.o-da......Brt JS! 3'j'1

~

---

ar-H~oGã-som...o..pre..
-

par outro lado. o ensino superior não está todo or qam za
do em univer/sidades, predominando o numero de instituições e facul
dades Lsoã adas ,
-

EMENDA lP02462-S
comssxo

b_-_-

tJEMENDA

Ub2466-8

CONSTITUTNTi JOSE" TINOCO

W

?

AUTO.

--,

."..""".'''''''''''.'''''-----,

l_ COIITSSAO Dl;JSISTEIlATJZACno

....

_ li.

312

-l
Justl.f l.ca tJ. Vil'

F''l.~lcC.

~
A presente proposta cc-iceave atir-abuxr- t<:"l'b&m à
Um ão
e aos HunJ.cip~os, o xeconhecar-errto da importãncJ.a Iundanen te I
da agrJ.cult.ura, beM como adequar corretamente a terminologia
Juríd1ca quanl:.o à leg~slacão a ser- apl1cada para a
Política
Agrícola.

"I - democratização do acesso e permanência em todos os
níveis de ensino".

'"

Não pode ter a 1eJ. denorunecâc de LEI AG~lCOLh, e siml
LeJ. Federal, Estadual ou H,mJ.c~pal, confozr-e esfera,
dJ.sc.!
plJ.nando, no que Lne compeee , 05 prcced rrieneoe para a apll.c3:
cão da polít~ca Agrícola.
Por outro lado, ccnce ce ao Texto CorstituCS:O'1al f:l.:-..a:,
os pr-Lnc.Lpa.o s que ãe"erào· ser segt.idos pelas r.e a s Ord:!.nárJ.as
e complementares, e não, tratar ce.s r-e cêr í.as
conee r-te-rc e s
aos ans t rument.os regulanentadores

JUSTIFICAÇ1W

E: preciso garantir a acesso e perrnanênc:i~ do aluno
em
qualquer grau de ensino A gestão é de na cu r ez a técm ca , com provimento regulamentado em Leqa s Laçâo pr õor ra , conforme a natureza
Jurídica de ent adade mantenedora da escola

I

vz

M,!

umêc , os Estados e os MunJ.cípl.os, devid~
menta artJ.culados, pronoverâQ a as s í.acênc i.a
eêcmce , e-ct.ensâc rural, pesquisa agropecLá
z-ae e c.rêda to rural, prJ.orJ..tarJ.amente ao pe
queno e mêdac produtor..
-

~

::>lIbstltuir no er t rço 378 do Anteprojeto de Constituição
o Incfso 1 que passa a ter a seguinte redação:

Art. M5 - O M).nJ.stérl.~ PúblJ.co exerce as suas funções por J.nteL
médJ.o de órgãos próprJ.os. em harmonae con os prl.nCíp10s de un ade de de
atuação e dependêneaa h1erárqu1ca e com sUJeJ.çào sempre aos prl.ncíp:l.OS de lcgalJ.dade e :Lmparcl.al:ldade.
Art ~ - A lel. c:omplementar regulará o estatuto orgãnico do
nJ.stérJ.o púbhco.

-P"

vel com sua equ a.paxaç âc às demaa s ativiàades
produtl.vas.

§ 29

. '"

~

I 7

TuT.IJ~n'''<.;i~-''--

.2'0
Art. a.t - O lhnl.stérl.o Públl.co teM por maesêc , sem preJu!zo das
funções ccrretaôas a outros órgãos, promover a ação da jue t açe em defs.
S8 ~a legalidade, dos dl.rel.tos dos c:l.dadãos e do arrt er esse públ:l.cO t.!:!
telado pela Lea , oâacaosnment;e ou a pedadc dos anuer eeaeecs , bem como
velar pela :Lndependênc:La dos 'rz-abune i s e procurar perante estes a pc.!.
eeeucêc do anue r e eae soci.eü ,

"

. .
~

reco

~~~~~~:~ ~r~~i~~=~~~~:.l:~;:~:~:~~od aco'n~~~~

_ Lei Fedaral, a ser pro-nulgada no prazo de um
ano, crl.ará órgão planeJado:: permanente
óe
po~iticas
agrícolas
zeq i.cnua.s e
dl.s.porá
sobre os cb j ebavos e tns cxunenecs apl1cáve~s
ã. z-equ La r-aaa ç ão das safras, suas comexcae La
aecões sõestanecãc ao eces cecnrenec
~nternõ
e mercado e>..terno, e atiarurLando o deaenvoIvã
mento do cooperatl.vismo de produção e de cr~
dito.
-

-,

DE SISTE"'TIZ.çM

- A unaêc , os Estados e os Hunicípios,

§ 19

DEPunDO IIIRO TEIXEIRA

~ _ -_ _--'~rNu'~'r.~,"i~"u
••• N...

rJt.~.c;:;

E §§ DO A:NTEPRO;1J:;'l'ê DE

EloIENTA: nê.-se ao Art. 3:a: e §§ lç' e 2Ç' a seguJ.nte red,!
- - ção.

Sala das sessões, em

Depuudo MIno TEIXEIRA

~

CON~'J'ITUIÇAO

As instituições de ensino superior gozam nos

Daí, a razão de se sugerir, ne~ta proposta, nove reó.=.
cão com a supressão das letras "a" a "mil ôo § 19 e J.ncorpor~
ção do § 29 ao 19.., do te:-..to do AnteprOJeto

EMENDA lP02467-6

JUSTIFICATIVA
Os dl.sposJ.t:l.VOS cUJ<I substJ.tuJ.ção se propõe contém erros técn:los, quando confundam poder com função. além de dJ.sporem sobre matéJ.8S pertl.nentes à leJ. ordJ.nárl.a ou complementar.
• f"j<,"
Por outro la.do, as dl.spos:l.ções constant.es do AA·t·~i'n:O--Je-\..o podeyão
ovar à burocrat:l.zaçiio do l-hn:lst{rl.o PÚbl.:Lco, alem de ating1r a pró-

f?

CONSTITUINTE JOSé TINOCO

EMENDA lP02471-4

p""y;:;

~14

f?

No artigo Y1:'1 do ~eto de ConstitUlção será acrescido o
parágrafo 29 que passa a ter a seguinte redação'

pua autorl.dade da polícl.a Judl.c:LárJ.a.
A solução adotada, através da nova redação proposta, consJ..stc na
ut11l.zação do modelo da Constl.tul.ção espanhola para o fol.:Ln:lstérl.o Púb):l
co, tJ.do como bom e moderno.
-

r:;~~:..~;

CO''STITUINTE JOSé TINOCO

rç-" 077;;1

••§ 22 - A fa1lílla tem o direito de educar os filhcs.
de
acordo com os seus valores e principias de vida. e de escolher a ~nstituição educac,lonal de sua preferência li

Sala das ComJ.ssões em
,3r'f

Deputado MIRO TEIÀE1RA

EMENDA lP02463-3

l!J

...,,

ConsÚ tuinte Amaury Mlll1er

EMENTA' D~-SE A LETFA "ali DO § ONICO DO ART.3.:2:5, A Sf
GUINTE REDAÇ/iO:

JUSTIFIC!\ÇIlO

31~

Constl tu! direito natural da família educar os f~lhos segundo
suas convicções. crenças. pnncíp~os e anse~os, utllizando-se d:! escola
que melhor atender a esses objetivos Ao Estado conpete a responsiiõbibda_
de de proporcionar-lhe os meios e condições para isso

--,
PDT

co, do TItulo V
..
h J
Dê-se ao art, ~ nova redação, aâl.tando-se-lhe um paragrafo

f?

est:â.=!!!~

CONSTITUINTE JOSE TINOCO

inferiores aos que percebereM, a qualquer tItulo, os l-lJ.nlstro~

d6 suprero Triounal.
JUSTIFICAÇÃO

A ertlenda se dest~ne. a e:rplicitar. quanto ao Ch~':s ào .~l.ris
tério público, em rivel federal, a eguiparaçã~/ei-:a ent::e os li:::;:
bros da l.nstituição e a magistratura, nO art ~ do An1:eproJelo.

Trata-se, portal'to, de explicitar o que Já se acha impllcJ.to
.no te>.to aJl'endado, a fin de que não se dê Margem a interpretaçõas

en=:ma

sugere alte......-ar a redação da letra "a" de _ 5, CT..l
ao:cveJ.taeo - S'..l?riPünd~ as e..-pressOOs
'f;:::..:;i
EH CURSO DE SER, visto não ser p:!ssíve1 o ente...,05J..'wntode Ui;\ J.,'"Ó\.el ser racJ.o:'..al._
A presente

EMENDA 1P02468-4
PFL/PE

00

~~, rac~C".a:!Ire.-:Jte

rente aproveitado quar.âo, efeb.var.enta, seu apra"eJ.tarrento está p::lr aconte:::er
02/07/87

_ O px;ocurüdor Geral da República perceberá vencJ.l1lentos não

••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••

-

JOSTIFIC1\TIVA:

1tnOI>Un'''C&;••

23<
Émenda modificativa do ar-t.23ô do CapItulo V, Do J-1J.m.stério Públ.!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ Únl.co

ai é racionalmente aprove.it.ado.

02 /07137
_ _ _ _ _ _~

Art. 325 -

r;r

--I

TUTol~uurf'~.;i.

38'{

fWjÚo

No artigo 389 do ARta~ de Consti tu.i.ção será
do o parágrafo único que passa aI ter a seguinte redação

acresc~

"Parágrafo únu:o - O produto da contnbuição com o salário
educação será adrn~n~strado. em cada unidade federada, por instituição cria
da pelas e....p resas optantes. para atender a suas finalidades
-

JUSTIFlCAÇAO

que ponham em dÚv:l.õa.. no tocante ao dirigente."lõ,ãxl.rno do l.'l.:r'lsté-

E precIso não duplicar neios para obtenção dos ll'esnos fins,
descentralizando a adm~nistração e aplicação dos recursos. para rac~ona1i

rio Público. o prmclpio ó.a pariô.ade, que o AnteprOJeto consagra

zar;ão de gastos e otitnlzar;ão de resultados,

relativamente aos J.ntegrantes do I'Iesmc.

sos permaneçam na mesma região onde são gerados.

pernu.t~ndo 8lnda

que os recur-

D3. nanell"a o:mb.da no AnteproJeto não se pode entenãer o que ve;, a
ser CUlIj?ntterlto

~ fU."\l;ão soeJ..a1 e :I.o-áJel ~al, \ri'a vez gue a

fu....lçâo social

foi

literalJrente vmculada ao uso atrJ.b',úco às suas respzctivas áreas ~lcrãve~s.

Estando, f.Ortanto, o uso .Dl vv.s ou DI CURSO DE SER IHPIh.....T...lOO, I
OOJlSJ.dcrar a ":mtenção" de ilpzoveita.'I'l3nto racionül o:no pars.~tro caractcriziloorc,
Cl.mlprJ.m:::nto da funçào sccJ.al, é equipnar, inJusta"Ente, todas as áreas D~LC::.:'
Dr"\S - desde que p::u-a clas se tenha J.ntcnção de torn5-las um d.J.a produtivas _,
DO
JTCSiI'O

1'3°/

ilpcnüS

JUs

nivcl das árCêlS cfctivn..~te utiliznC!..:l.s e ~ridoras da função SC>::J.al,
feIo fator da utihzação õiUS, tarrb:m, ~los dClT'LÚs par~tros citados
letras "b", "CU e "d", do I"C~ dlsp::ls~b.vo.
A express5C1 -

t

nACICWIINDITE APRO'JEITAOO -, ccno sugerido na pre.;e,-

ao te..ttc:~1
por O\ltro lado, a profOsl.1';ão lnicialminte defendl& no S.ubstitutivo JOsa Prata ,

te

ClD3l1da, desfaz quaisquer dúvidas que p::lIVe..-:Jtura SUIJa.'n a, devolve

além de caracterizar, cem JUSTIÇA, o que deve ser m..Ç1;o SOCIAL DE: IH~ RU.~-.L.
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CONSTITUINTE J05~ Tn.~1J.O

r:

~OHleSBQ

DE

EMENDA lP02476-S

TITULO Il

L.p;q,
LL_-"C"O·",'5T.!.!IJ1TU",I"NT",E~:""03",~,",T",n",~",,CO,J~"';c~.
w

-,.

~rsT;~t~;:;;:~~'I~.t.w,....

l

~

Plu ... ·~'«w"do/.ul;Ow'u.o

xo p~GAAFO

~

~

Lf!J_-"Cgn":!!Is"'s!!!jAOL!!;OE'-'SOJI"-STL<E:;;.m!!.T1!.<'.!.!r,ç.,,"'' --

Garantias Constitucionais

tEUOfJUn'r".; ••

3'J3

59 DO ARTIG:l 326 00 ~'I'Ei?R.:)JEI'O DE CO"'STI'IUIÇ.!;)

TtTULO III

-'

",-----------TuTO/.un"';.~.O-;J-::,";----;;-r':-'-,'c;';~------, rrrDlEND.~ H:DIFICATIVA

üxre I tcs e Liberdades Fundarentals

_

-,

T!TULO IV

f~Ç"

Retirar do caput do Art. 379 do AAteJ:;I'iI;3e-I=G- de €onstltulÇão a
palavra" público" que, passa a ter a segulnte redação:

"'I~

1ütere-s:e a redação do § 59 Co Art 3Z5 e;..clw.n::!o d:l ~
to a c.-:pressão "pelo seu portacbr", resuâtando ao neve
texto a seguinte foJ:m:l.:

Ordem Econônica e Financeira
TtTULO V

'11

Tributação e nrça-rent c

"Art J.7.9- O dever do Estado co:n o ensino eretâvar-se-é
diante a garantia de ••• 11

TíTULO VI

§ 59 - 1:: assegurada a eceatacãc ôcs títulos da divJ.êa agrá::_ã a

Ã

que se rereee este ar"'"...J.~o, caro neac de pa~-e."ltoêeq~
qtmr trW.Jto feceral C'J. cõngaçws ec desaprcpr-aadc para
cem a uruãc, 00:1 co-o plra gua1<;.le.r cctira f,l..'U1.lC3t:e estip.l1a::1a en rec ,

TíTULO VII

.lJSTIF"ICAÇJID

x

o dever do Estado é o de eurüstrar ensino, de acordo ccn os
meios disponíveis. mais convenientes e possíveis I ccn o menor çestc e a o~
tenção dos melhores resultados Por isso, não se deve reatrmçrr sua atua-,
ção de: modo a não tolher I em cada momento e em cada local, a forma
pos-

~UST:rFICATIV1+.·

ti • • • ,

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restmt íva
díscrdmínatorfanente coe o ensino públl.co apenas.

l!TULO VIU

TtTUlO IX.
Defesa do estado e das InsU tuições

e

Disposições

EMENDA lP02477-3

r

JUSTIFICAÇAO

er;i~;hJ

o ordenamento proposto pela emenda estabelece, a nosso ver,
uma sequênc i a melhor coordenada para a d s t r rbu xçêo das ne ter i e s reguladas no ~, raca Ja t anoc a análise e interpretação
dos
í

o caput do artigo ;;8s do ~~~GtQ de CO'1stituiçgo passa a ter
a segJinte redação.
383.
"Art 38B - As eeoresas coaercaats , industriais e agrícolas são

)

CONSTIT"]"TE JOSE TINOCO

responsáveis pelo ensmc funda '!lental e pré-escolar gratuito ce seus e-ore,

cr;';;'::J

gados e dos resoectavos depenoentes, a part ir dos três anos de rcece, r-ediante a earwterção de escolas prépraes , concessão de bolsas de estuco
contrãbuição como sakérao eoocação, na rores da Jea "

I CÇi';~

.1JSTIFICAÇAO
"íns ,
E preciso não d.;phc ar meios para a obteoçêc dos eesros
eproveaterco-se a rede f'Isfca existente, para ractonet iaeçêc de gastes

33.2,
(' 'I.q<.l;
D-ID\DA lIDITIVA 1'0 ARrlro 330.. 00 J,.'I1+E?scrsro DE CO'\STI'IUlç.;0

~

ctasuzação de resultados. A bo1sa de estudo co-rstctui
cora, capaz de ahngir esse objetivo.

med~da

textos.

EMENDA lP02481·1

~ITUINTE AlUIZIO CAl:;~~·

• •••

l!J
f'J

- A ccncessãc dos títulos de cc-druc , ccntor-e pre- asro no
"cal'Ut", dcpe.l.derá de CCl1Ô aeêc resounava co beaefdcãa
rio de fazer CC1l. crua a eneca
~ a::a-.l..l.:::J.ê..=. se tome
pro::::
tiva e cutll?ra a fÜn;ão 50::lal ôa terra
-

)

"J
T1TULO

descentrahz.§.

02 107 I E

IV

Capítulo VIII (da ndeãru s t ração Púbhca)

IG.,>i4iL;! .." t t . n o •• ),,"~, h.l, J~"c..

Suprimám-se os Arts 75-, - 1 6 ) 77 e-?8, oaooc-se, en ccn
sequência , ao art.
a seçumt.e redação:

11

Art. ~4 ~ A AdminJstração Pública será organizada
obediência aos direitos dos seus servidores e dos cidadãos.

f0'<~~0:J

'~'e~

CONSTITUINTE ALUIZIO CAI1POS

t§7Õ7~?l

.. uu;f<'~""QI

COHI5SnO DE SISTEllATIZAÇkO

JUSTIFICATIVA

lJ

As especi ficações dos ar t s

EHEN DA HOOlnCATIVA
ft .... 1C ( ..
Dê-se ao preâmbul o do An~ a seguinte redação

Jusb.f:l.cativa:

PHOB

. " - - - - - - - - - - -..."'''' ......, , . - - - - - - - - - - 1

Ú!'.ico

EMENDA lP02478-1

3>Z
ARI'. 3JO - . .

§ único

3.3'<'
Ad1CJ.O'1e-Se ao !\rt 3-36", parágrafo
nos seçuírrtes ternos

Oiversas e Transitórias

Q;~~~;=:J

CONSTITUINTE JOSt:TINOCO

Democráticas

T1TULO X

TtlT'I>"~""'U;•• - - - - - - - - - - - ,

EMEriDA lP02473-1

Da Organização do Estado

Organizaç:iO de Poderes e Sistema de Governo

aívet e rats converuente.

perrreriecendc a expressão
c::aro r-eao de paga-P-Ilto de qclq..:er
tributo federal, p310 seu FOr'"..acor ou obngaçi3es de êesapropriaão .," abre-se a
possibihdade de o e...'ProprUido txansferxr a q'.l.:l1quer ~S03., e esta teria gt.e .sér
considerada ro.'IT.AOOR, os títulos da di v:~êa agrãr~a rececrecs, utiliz2..":d;:l-QS o.:T1J'
rcene de p;tgarrento de trJb".ltos eevaecs e de c:o>;:etBncia ea tjruâo
Assim ccorrundo , ÍJ.earã a Umão corigada a honrar a ace:l.tação dos
tíl"ulos emitJ.dos cn data anterior a estipulada para o resgate, ecarreeeneo, por
certo, transtornos para os Orçal'Cltos xnueas,

r

ürtíen Snc aa I

lf.

:/1}

7-5 a

za- estão

contidas nos

princípios de modalidade e ruspea tn aos drre tos dos servrdor es p.rblicos e dos cidadãos em geral, não contendo mat r aa que se just r fi
que o seu tratamento cons t i tucacnar ,
H
í

é

PREAI-lBUlD

hmef1Cl.ár:l.05 da refcrr-a aorárla c eve mc.l.chr a co-icfente resro-r
á:::,6Z!S p=O:::..I~a'Jas e C".=:;Jnc.:::=aI
, a àist.::'l..:T.liçâoce ter:::lS a
pesscas ~ não tenha.-n vocação ou tra.dJ.ção a grícola.
No passado, tal cornhção não foi i±se nôca a, cc:"lO cO""'S~.Je."1~J.a
,
chegou a provcx::ar c!õscrédito na s:eriedaãe da a:,h.caçâo co ?ro:r~.a ãe ~f0E.
na Agrária õo Governo da l\-ova Repú!>llca.
Aos

~i~~~;e~1~~:rte~~:~~~~~~~s~~

EMENDA lP02474·9

(ti Cor~STITUruTE .:::os~

Os representantes do povo b r a s r Le Lr n , j rvr enente e i e i tos
e reunidos I com a proteção de Deus, em Asselfble1a Naclonal Constltuinte, motivados pelos aos elOS nacionais de plena democratlZação,
declarando a República Fede rativa do-Brasll um Estado Socolal, sob
a forma representatl..
va
des tlnado a consolidar a l.lberdade, a fra_
ternidade, a partic1pação pluralista, a :l.gualdade e a jusbça COf'lO
postulados supremos de uma sOC:l.edade der.ocratlca I aberta e sem Pl:!
conceltos , decretam e promulgan a seguinte ConstJ.tulção do Brasll

Huc/.vl1'fl•• ;ic

Os fundamentos e valores que estão inspira,:,do a
nova
I "t<Constitulção BrasileHa , constantes do Preâmbulo do Antep-l=-O-le.to,P,2,
dem ser nantidos através de redação malS sll"ples, como tem prerer.=.
do as ConstJ.tulções Democ:rát1cas modernas (França, Alemanha, ltá -

:

JUSTlF"ICATIVA

...

W••"./CoW'"••• /J~••• Wl••

Consti tuição apresentado pelo Relator da Comissão de Sistecatização,
renumerados os itens seguintes, nova redação:

UArt.~f4•••••••••••••• 4•••••••••••••••• 4••• , •••••
I .. estabelecer, privilegiar, sp.bvencionar, proibir ou prejUdicar cUltos religiosos e igrejas;
II - manter relações de patrodnio e aliança co.:n

vir tua o seu conteúdo.

cu1tos religiosos e igrejas, ou de depencténcia com seus
representantes ll

[=J

!W7~'rill

..

do inspuado no lndiscutível valor e talento do Hestre Pontes da I~
randa n~o deve inv.u1dar o próposl.lo da slmph fJcação, que não d1~

~1TUINTE'

ic---------,

Dê-se, aos itens I e 11 do artigo .ltO do A:teprojeto de

próprio texto.
A circunstância do PreâMbulo do em1nente Relator ter s.!

EMENDA lP02479-0

rr';;;;;Q

Consti tuinte DASO COIMBRA.

r.r------~---.u'."n""'·~··---.>7--'TI---------,

lia , SUlça , entre outras).
A emenda VIsa a esse objetlvo , conforme denonstra o seu

S31,
r'cl'C;
,
O ca~ artl.go ~ do Ant-eprojeto de Consti tuição passa a ter a segu.ln},c redação
Art. ~ As verbas públlcas serão destinadas às escolas
públicas, podendo tambern ser dirlgidas a instituições educacionals
sem fl.ns lucrativos, que não dl.stribuam, direta ou indl.retamente.
qualquer parcela de suas rendas e pessoas fis1cas ou jurídicas pr~
vadas e nas quais o valor referente à rel'luneração de pessaal
ndo
exceda o de entidades públlcas s~lill1ares, revertendo seu patnmômo
para organização semelhante I ou para o Estado, em casá de extinção.

EMENDA lP02482·0

t:

r;r~------

JUSTlflCAçno

p;....
".:j
PF'L_PE

TH.OCO

A .Inej usão dos serva deres no texto do ar t 1..4- aUll'entê
a abrangénc1a no l.'espe.lto aos dueHos , resolvendo o problema, cuja
solução em cada caso compete ao Poder Jud.l.ciáI"J.o

'"".

,

ALUizID CAMPOS

COHISSAO DE SISTnIÁ·Ti·z~ç~i\o···IS_~._"_.,,_'~

_'

•

Justificar-ão

P=;;~~;"=:J

..;{eu.."..
O *r.tigo 1, proposto em 1789 para ser acrescentado

tJ;!.~;z;;;J

à Cons-

tituição dos Estactos Unidos da América, solenecente declarou: 1\0
Congresso não elaborará nenh'U.I:la lei tendendo ao estabeleci:l:ento de

o novo artigo explica-se por SJ. Mesmo. Trata-se de ampa_
rar inicIatIvas beneficentes e filantrópicas, cUJo objeti ....o lnequl.
voco é elevar o padrão educac10nal da comunidade. eliMinada qualquer pretensdo de lucro ou de enriquecimento de particulares.
Brasl.l , desta forma I conduz-se como váuos outros países de reglmes
polIticos plurallstas, que dispensam ao enSlno conunltãno, fllantr6pico Ou confessional apoio técnico e fl.nanceiro

'uma religião, ou proibindo ~ seu livre exerc:ício"
EBENDA DE' ADEQUAÇAO

6

Ass:bn nascia o

princ:!pio constitucional da separação entre as Igrejas e o Estaao.
Inspirado por aquele dispositivo, Ruy Barbosa redigiU o Decreto nl:! 119-A, de 7 de janeiro de 1890, re:ferente

§ 29 _ O Ol.stri to Federal e os Territórios l.ntegram a

à

liberdade reli-

e:losa no Brasil I que foi a f ......t e das Constituições republicar.as

União.

T?

J

trato de sta questão.
Não obstante I tem havido arranhões no princípio da separaJUSTI FI CAÇA0

ção entre

ti.

Igreja e o Estado. Com esta el'lenda'.....9_ueremos preservá-lo

EMENDA lP0247S-7

['J
PJ

JOS~

CON51]T"I''''

Çot,jI55~O

nE

A emenda visa apenas a explicitar o Distn to federal
CO'110 área integrante da União em conjunto éo'n os Terrítonos.

TI"OCO

5ISlfl~~~·;;:~~~·'M='w", ••

êJ

EMENDA lP02480-3
3"1

"

iTI--C{mSTITUWTC ALUr7IO

CAf';~;·

-'

No caput do artigo 377 acresentar-se-â a expressão' "re.!
peitado o dueito de opção da família".

l?

JUSTlF1CtlÇ1W

r.!Jr-----------l[.T.'J~ ... ,,~.;i.--

democrátIco deve respÊdtar as crenças, convi cç6es e filosofla educaclonais da faníha I não lhe 1mpondo uma instrução em t.hoque con seus princíplos, p01S CO'"lStltUl d .. reito netural dos pais a escolha da educação que pretende para seus filhos.

p=;;:~~'~

CONSTITUINTE DASO

COIllSR~u, ••

r ; r - - - - - - ........,,,....,,,,"'......- - - - - - - - ,
CO't1ISSA:ODE SISTeMATIZAÇÃO

CDmSSAD DE SISTEI~~';;·;;ç~~·o,." ••Q~, ~

- - - - - - - - - ' tEi~;J?J
-,
...

ORDENAI lENTO

o Estado

EMENDA lP02483-8

CO:~STITUCIONAL

Dê_se ao Antepro,1eto o segulnte ordenamento:

EMENDA ADITIVA

11
paro acrescentar ao artlgD P,l- InCISO 111 -leva

ma da Lei"

TiTULO I
Princ.ípio.s Fundanentais

"a" (cap{tulo 111) do A3:lleproJeto.a

expres~o "assegurado aos locaiS de culto e suas hturglll~

Artigo 17'- ...

partlclJl.HCS a proteção, na for

Assembléia NacIonal ConsUtulnte

111- A Prchssâode Culto

EMENDA lP02487-1

a] - Os direitos de reurnão e associação estão compreendidasna liberdade

f'!

CO"S111","1E RODRIGUES PALHA

l:

COHISS~O D~ SIS;~;;;;~·;~·;;;~"··O"""D

religiosa, cUJa proflsrlo por pregações, rucers e ccnmomeu públicos t! livre, anegurado lias IOc<!IS de culto e suas hturglas parucutares a proteção,
na forma da LeI,

259

da visa preservar e proteger I tanto os trabalhadores, quanto
as'
empresas. que também lutam seriamente com as d1 r i cuf daoe s atuais.
Nossa proposta traz avanços cons rcc r ac e Ls no cao
po t.r abeftu s ta , e culnina com a participação da classe tra~alha:::~-II
ra nos lucros das empresas. as ta propos ta ccne ti tuc! ona 1, será r e
gulamentada e definida em lei, garantida sua aplicaçlo pelo r'ü"~-;
do de injunçll:o e outros instrumentos.
E a justi rf ca t va ,

-I

OI"

ácrescente-se o § St!, ao Art. 3fS, do Atree-

J UST I F I CAT I VA

•

í

projeto de COflstltulçlio, o seguinte:
A Liberdade ReligiOsaestá assegurada no texto do AnteprOjeto e a Emenda proposta

§ SD -

Liberdade Rchglo$a nele fazendo menção aos locas aonde esta liberdade mais se projeta

O ensino profissionalizante deve ser

obrigatório e primordial custeado pelo Governo Que desUni!,

rã bolsas de estude para estudantes. na sequêncfa

EMENDA lP02484-6

[J

.~t •• "'/cc~ ... J"'UIC••"'.'

-,

COMISSÃO DE SISTEf,tATIZACÃO

de

ano

tJ

Constituinte DARCY POZZA

.

".,-------- ..'"..."'""...""......... -----~

tJ

_J

COIHSSAO DE SISTEMATIZAÇAO

L

J

fõÇ/'''~i?
~ ~ __ tl1

e grau de escolaridade q que queira fazer curso específi _

rr=;~~;=:J

CONSTITUINTE DA50 COHl8RA

I r.r·;·D·S"~

EMENDA lP02489-7

não altera a substânciada redaçãoentenor, entretanto, d.1 Urna confIguração ampla ao conceitode

EMENDA SUPRESSIVA.
CO.I

fiõi!~j.JilJ

4;"1

JUSTlFICAÇí'íO

Supr ima-se o Artigo 4I!J

§ 1 2.2 2 e 32

I

Muitos estudantes brasileiros Quando terminam
o 11:1 e 2" graus ee escolas públicas, são forçados

r;MEt'JDA MODIFICATIVA

a deixar

de estudar devido o desestimulo e as faltas de opção

1z

para acrescentara palavra"religiosos"no texto do artIgo 13 - InCISO 111 - letra "d"
do AlUeprowo

tos cidadãos que poderislll ser elementos de vul tos e a

u

Artlgot.3 - ...

ter grandes benefícios ao País, ficalll à mercê da

de

e

condições financeiras. ~ em decorrência desse fato Que

JUSTIFlCAÇAO

fIlU!
pre~

Entendemos Que o Fundo de Garantia por Te!:

própp±a

po de servfço , melhor atende aos interesses dos proprios trabalh.!

e inglória sorte que a Pátria lhe reservou.

III-ACIDADANIA
d~ - A lel punrrâ como crlmemahançjvelqualquer ducnmmeçâc eternõ
ria aos duencs e liberdadesfundamantals,sendo form~s de deenrmnecsc,
entre outras. subestimar,esterecucer ou degradar grupos étnICOS, rehglo
SO$, raCIaIS ou de cor ou pessoasa elespertencentes,por oatavres.uneeens.
ou representações, em qualquermeroda ecmurueaçso

dores e empresas.

E. a justl.ficativa.

EMENDA lP02490-1

EMENDA lP02488-9

I:

CONSTITUINTE MARCELO COR;~T;~O

[!1

l:

COMISsJío DE

Constitu,nte DARCY POZZA

JUSTIFICATIVA

SISTEN~;w~;D~~i~·D''"'~DMIII1D

---------___________

Uma soclcdedemtrdamcmephrrahsta como a nossadeve sempre fecharas portas para
JlS dl5cnmlnações em qualquer campo A lembrançadessaEmendaé oportuna e vemno mesmosentido do censamcnrcdominantecomose vê, alrils, logoadrantena letra "F" do mesmomcuc

.."'...., """,.-----------,

TUTD/I"U"~Al;l:D

1,3

-l"1/

El-IENDA DE ADEQUAÇÃO

•

Dê-se ao âncaec ~V. do art. ;l;:d::'do .A.rI±:oproJeto da ConstJ.tu.l,
ção da cesuesêc de S1.stemat1zação, a segu1.nte redação.
"prOl.b1ção de lo:::ação de eêe-ee-eece e de contratação de tr!!.
balhadores avulsos ou temporár1.os para a execução de trabalho de n!!.
tureza permanente ou sazonal em at1.v1dades-f1ns."

E'-1ENDA MODIfiCATIVA
13
DISPOSITIVO Ct-lENDADO. ArtJ.go ja

13

j!J

L';;;~~=:J

seNADOR NELSON CAR""!RO

~"ô}!1J
",-

-;-;,,--

411
Art:lgo 4:2:4.

tuTDlJon'''•• ;ID

-,

~

Supr ima-s e
JUSTIFICAÇÃO

texto é lnconpleto, menos abrangente que o dos Cód1gos, Xão
os pa1S têm o dever, ma1S que o d1reJ. to, de man1:er e educar

de. Esse dever se J.nclu1 entre os do pãtno poder. {quando, ref~
nndo-se aos menores. o CódJ.go CJ.vJ.I d1spõe que cabe aos pa1s fld.=.
1'J.gJ.r-lhcs a crJ.ação e a educação e tê-los em sua companh1a
e
guarda" (Art. 384. I e II do CódJ.go CJ.v11). E é dever por J.gual
dos curadorcs (geralmente da famiha do cnfermo) quando se t.rata

dos e reciprocos entre os parcntes. não só aos palS, mas c>..tens.=.
vo aos ascendentes. descendentes e 1rmãos. os germanos como os !!
nJ.laterals. J.nclUSlve através de dar a quem necess1ta "em casa
hosped:1gcm e sustento" (Art. 396 a 405). A Le1 5 478, de 25
de
julho de 1 968. regula o pr.. ccsso pa~a~obte ao
allmentos e p.!:!
ne até com prlsão quem descumpre a/d~c1s50 Jud1c/al. Como se vê.

NnSO!'I

__,

fOM[SS.l\O DF STSTr'I.I.TTZAfÃO

1

ras diárias,
XVI_ Reconhec~imento das convenções coletivas de
trabalho e obrigatoriedade da negoc1açao coletiva;

54
Inclua-se. no art1go 4:9'

N9

- Executar os scrviços de políC1<l marítlma.

aérea, de fronteJ.ras. através da Políc1a Federal e por este mel:.
mo órgão nas rodov1as e ferrovJ.as fcdera1S, na parte referente
a c:rimes contra a 'nda e o patn.mônio.

O art. 4.9".

}a::I:l.

devcT1a apTOVel.tar os artl.gos 8 9

Não fol. o que aconteceu.

Já que

O

SubStltUtO despr~

zou o art. 23, 11. da VI Comi'Ssão. A emenda corr1ge a om1ssão.

Por estas razões fundamenta:1.s, esperall'os do 1lustre Relator
- ConstJ.tuJ.nte Bernardo Cabral - o acolhl.mento da presente emenõa..

EMENDA lP02491-9

fJ

prP;;Ô""~

CDNSTlTt111' TE RENATO VIANNA

r . ; - - - - - - - - "...."" ......." "'.......- - - - - - - - - ,
comss.:I.o DE

SISTE"'~TIZAÇAD

~.D

1:Jõi:!'~07J
..,

~

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-sl~

403

o Art:.

~

t:

respectivos Incisos do Al:tleprojeto.

JUSTIF ICAÇAO
A doutnn9. da tripartição dI) poder, historicamente acolh1da
em todos os textos constitucionais brasJ.1eiros, ainr;!j agora adota
da no Anteprojeto da Comissão de Sist~matiz6ção, foi concebida com um nítido acento antl.-herárquico t base filosóf.lca do prinw
c.ipio da separação dos poderes que a atividade polItica. entendida como formulação de progrilmas, é integralmente admltda na esf~
ra do Leg1.slabvo, parcialmente tolerada no âMbito do Executlvo
e totalmente vedada ao Judiclár io_
A formulação de todas as políticas nacionals. ef'! qualquer área afeta à Admimsbação publica, é privativa do Legislativo,
constitui seu núcleo
teológico principal, sua final1dade bási_
ca. Esse concel to te.m aplicabilidade semelhante. tanto nos siste-

a que diz respeito à comunicação.

•

XIII da II COlll1ssão e o art. 23, lI. da VI Comlssão

~~~' ~~~~'~;~~ç~e:q~~~~~~~1.:eq~~~e~;~sv~~J,.~~~~~t=: :~s:~~~~:'I' ;'~lll:::11

e
doras de servJ,.ços com as qua1.s os trabalhadores celebram cont 1.1\ to
de trabalho, serão também ext1ntos, provo:::ando, desse modo, 11111 r, 11 tl
:::esso ~n:::on:::ebivel. além dos efeJ.tos perturbaàores ào cleSenlJlI' 'In jll!
Sl.VO.

órgãos públicos i

JUSTIFlCAÇAO

, xIV

~~d~~ :~~~:~~~~a~.r~l~~:~ ~:t~r~~~;~~d~:~;~~~~t~Oc~~~~~:~~t~t.]~~n~~'f.l

câpaos elementares que protegem ou devem proteger os trabalhdt1urt'"i 'nre saüe axce , A emenda de eeeqcecêe que ora apresentamos atellth n ,.:te ebjeta.vc eoã ameôo
t pt-ec a.ec saaaence r , a ande , que tanto em relação às ,'lJVltl.,des de l1mpeza e conservação, segurança, lnformát1.ca e outra'. IloJ ,11< I
de prestação de servJ.ços Já se formaram :::ategorJ.as prof1SS10Ihl1<", "111
dical1zadas, cUJa presença, prJ.nc1palmente nos grandes cc:r,tl"
11'1

presldenClalistas como n~os parlamentares.
A Constituição, portanto, desde que observado o pressuposto
da tripartiçãO do poder. não pode subtrair do Legislativo UMa atribuição que é intrínsicamente sua. como, reitere-se. a de formular todas as políticas nac ...cr. ...=.s. dc.ntre as quais, como e obv1.o,

muneração, conforme definido em lei,

5~

~~~~~ ~r~~:l~~d~~ ~~l:~~~1.~Sa q~:t~~~:a~o:od~:~:r~:~ i:~~~~ ~~ni:::om~;~
sorganl.zar um setor estavel da economae , at1.ng1.ndo um segmento
com
posto de pequenas e méd1as empresas nec.ronaa s , às que a s , scmr-n t e uã
área de 11mpeza e conservação são reepcneéveae por me a s de um nl1] h:ic>
e trezentos m~l empr-eqoa ,
Por outro lado. o que pretende o refer1do at em é, n,1 rC'.']I-

XVII- Aposentadoria, no caso do trabalhador rural, nas condições previstas nesta Constituição;
XVIIl- Garantia de asslstênc1a. pelo empregadcr,
aos filhos e dependentes dos empregados, pelo nenos até 5 (seis)
anos de idade, em creches e pre-escolas, nas empresas povadas e
XIX-" seguro cO~ltra acidentes do trabalho,
XX- Fundo de garantia do tempo de serv1ç'O.
XXI- parbcipação nos lucros, desvinculada da r!:,

JUSTIFICAÇÃO

mentos a J.ntermedJ.ação de mão-ele-obra para a execução de et.avreeeescomo Lampe z e , conservação. vJ.g1.1ãn:::1.B e outras tantas, nas ('.!!!
presas comerc i.aae , anôuaur-a aa s e nos órgãos públ~cos.
Desta forma. o a.eem como está no AnteprOJeto não compatlb.!.

mea.oa

TUTDfJUn'''••

X- Duração diária do trabalho não excedente a o.!.
to horas, com intervalo para descanso, salvo casos especJais pr!:.
vistos;
XI- Repouso semanal remunerado. de preferência
aos domingos, e nos feriados civis e rel1giosos de acordo com a
tradiç:lo local,
_ XJI- Gozo de 30 (trinta) dias de ferias anuais
remunerados j
XIJI- Licença remunerada à gestante, antes' e d~
pois do parto, por período estabelecido por leii
XIV_ Higiene e segurança do trabalho. XV_ Proibiçllo de trabalho noturno e insalubre '
aos menores de 18 (dezo1.to) anos. e de qualquer trabalho a meno_
res de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz. a par
til" dos 10 (dez) anos. por período r ...nca supenor a e (ld~s) hO:

CAnl~rI no 'O'D'

JUSTIFICATIVA

Bar;

dJ

r i T - - - - - - - ' · U.. ol•• w.. h/.W'~OII"'U

Direitos soc.ra rs dos t r aba Lha-,

dores rurais e urbanos, além de outros Que visem a melhoria
da
sua ccndí çãc social
I ... Salário mínimo f'a xaoc e-r Le r , nan r nna Imant e ~
nlficado. capaz de at enoer as suas nece ss rcaoes vr t aI s oes Icas
às de sua família, com educação , sauce , mcr-ecn a , a Iume n t aç ãc
transporte. lazer I ves tuar rc , hd qr ena e previdência social,
11- seguro-desemprego, em caso de desemprego in-

VlI- Proibição de di ferença de salSno ou venC1_
menta e de critérios de admlssão. d1spensa e promoção pelos mot!
vos a Que se refere o artJ.go 13, IH, f;
VIII- Salário-farní1J.a aos dependentes,
IX- Proporção mínima de 9/lD (nove décimos)
de
empregados brasileiros, em todas as empresas e eM seus estabele_
cimentos, salvo as microempresas e as de cunho estr1tamente fam,!

de maJ.ores incapa2.es. Quanto ã assl.stênc18 que os f1.lhos de\ cn
aos palS. f1gura 19ua1mcnte nos estatutos C1V1S allmentos de\l -

EMENDA lP02486·2

-J.'./.,J

o ítem ~ do art. 14 do -AftteproJeto de ConstJ.tu1ção da C'_
maseâc de saeuemet.aeecêc estabelece a prol.bl.ção de celebração da :::o.!!
tratos de ~ntermed~ação de mão-de-obra. sem ressalvar a pre"lt,.çâo de
secvaçoa , onde nos contratos se ancãuem além de me eer ae a s e oouapa-

í

só
os

P~IO

13
'IArtigo 1:lr. _ São

111- Reajuste de sf ér oa , remunerações, venc!ne~
tos, proventos' e pensões, de modo a lhes preservar oe rnanent eneg
te o poder aquisitivo, sem prejyizo de sua elevação real meo.íe-rte acordo ou sentença norma ti va ,
IV- Irredutlbihdaoe de salário ou vencimento.
V- Garantia de salário fuo, nunca inferior ao
salário mínimo, além da remuneraçll:o variável, quando esta ocorrer,
VI- Gratificação natalina. com base na remuneraçtto integral de dezembro de cada ano,

filhos menores. o u ~ . (a expressão tena.sldo usada para
l.nclul.r os fl.lhos ma10res 1ncapazes. ou para alcançar também aos
mal.ores qlle soíram de alguma doença ocaslonal?) de qualquer 10a-

a le1 c1.v1l, além da reprovação moral
abandono (também pun..;
do pelo Art. 133 po Côd1go Penal). crl.a sa.nções. que escapaM
ã
norma cons t1 tucJ.onal.

que passará a ter a s..=.

guinte redação'

voluntáno i

o d1SpOS1tlVO que sc pretende exc l ui r do texto const}
tuc rcnat é clog1ãvel regra moral, sem qualquer punrçâc , e que el:.
tã, em todos os países. rnc Lufdc na Leg i.s Laç âc C1Vl.l e penal, O!!;
de é o lugar prôpr ac , com a deva da sanção Acresce, a mde , que o

t: srNADon

~,

Modifique-se o artigo

EMENDA 1P02485-4

o trabalho e o capital, devem estar sintonIzados,
como fatores de produção, objetivando o crcsClmento econôr,lÍco e o
desenvolvimento social. A fim de não desestabil1zar os melOS de '
produção e o nível de empregos, nada pod,e ser desvirtuadO. A ene!}

mas

54

=

Ora, se o texto do Ameprojeto declara (Art. 4!J, Inciso ~.
"d") que compete à União legislar sobre teleCOMunicações e sendo
o Legislativo o único órgão da União dotado de COMpetência para
produzir lels. fica ev~dente que o Artigo
aludido encerra uma
contradição lógica, na medida em que lim1ta. condiciona, baliza.
enfim. restringe a capacidade essencial do Legislatl'lo que e a
de formular. na ordem juríd1ca, as polIticas nacionais de competênc1a da União, em nome do povo

i::8i

Sala das Sessões, }12 de julho de 1.997
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• Assembléia Nacional Constituinte
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EMENDA MOOIF"lCATlVA
EMENDA SUPRESSIVA

40.2.

ao Art. ltIE ceput e suprime o respectivo pará-

Dá nova redação
grafo único

DISPOSITIVO-

40:).
"Art. 4b!l - CO'1pete ao Poder Executivo, ad referendum do ccn-

proJ~to,

EMENDAl)j:

Art.. 8B

I -

JU511F'lCAÇP.O

com

outr1~~

99ga, XIII,

_
dIspositlvos do Jm.t:eproJeto, espec i aj aent e DS Arts.

••••• ~ •••••

~

~

.

~~

••

~~

~

J'\]S'l''l.PICll.CAo
o inváJ.:Ldo não deve ser :Julgado pelo mota, vo causador da invaliclez.
Não vemos razão para conceder a:posentador:La
integral apenas em aeeexmanaôcs casos de :LDva:.L:Ldez.. A pr.!2
posta deve ser rnaa.s abrangente:W"la vea inváliGo, por qual
quer metcvo , fará JUS o serv.:Ldor ~ aposentador1..a integral.

e 99. XIV.

Com efeito, cabe ao Congresso Nacional cf spor sobre todas as

matérias de ccmnet.êncf a da União, inclusive "sistema nec rooa j de
radiodifusão, telecomunicação e comunicação ele massa" (nr t 2», qq
XIII). Por outro lado, é da competência exclusiva do Congresso ua-,
clMal vrererenaer e conceasãc e renovação de concessão de emíasc-,
ras de rádio e televisão" (l3.rt.
XIV).
4C.:z
Ora, da forma como se encontra redigido. o Art. 4a2 é limitativo da campetênc1.a geral ca Üni~o e especifica do Congresso Nacio
nal, na medida em Que submete a outorga da COncessão pelo Executi:
'10 e o referendo pelo [:O(\g1:esso Nacitlnal à prévia euof ênc t e de um
Conselho Nacional de conuní ceçüc ,

~

••••••••• ~~~ •••••• ~~ •• ~
B - sofrer inval:Lde~ peananente;

4o<t A emenda tem por fina1.lclade compat1bHizar a norma do Art

Dá nova redação ao Inclso XI! do Artigo m' 1'3
Suprima-se o termo "dependentes"
XII.. Salario" família aos trabalhadores de baixa renda
EJ:- o Salário ramilia ser-é pago aos que receba" até il
(quatro) sal.ãr-rcs mínimos na base percentual var rã.,
vel de 20% (vinte por cento) a .5% (cinco por cento) do Salârio
M!nimo, a partir do maLor ao menor salário equr compreend~do.

A let:c:a IrB" do s.ncs.ec 'I do Art. B6 ee antepassa a ter a segt1:Lnte redação:

gresso Nacional, outorgar concessões, peroã.seões , autorizações de
radlodi fusão sonora ou de sons e imagens"

Ilro

89
ARTIGO.as INCISO :1:, LETRA "B".

JUS11fICAÇJl:O

Na realidade, o sistema de direitos do trabalhador, estabeleci-

dos par a este, não deve inco'tllo'tB't-se ne~ confundir-se aos uenerreres do sistema social de proteção à famIlra, como um todo,c.!?
jeto de outros capitulos da ConsHtu5.çto. Por out.r c lado, a. eleição como direito dos CidadãOS, do príncíp.ío dekterminare m,
.>,3
como juizes, o tamanho de suas famil1as,consagrada no Art.»9,d!:,
ve esgotar-se em si mesmo, já Que personal!ssimo, não sendo aco!!
selhável , dada a existência 'de gravíssimos problemas de "pobreza
absoluta" e "distribuiçi:io de renda", que o texto ccos t i tucf ona t
tenta amenI:;:ar e corrIgir no tempo,através vários d~sposit.t;'os,
qualquer medida de concessão de direitbs que incentive a explosão populacional. ~ necessário que OS dIrei tos dos trabalhadores
tenham natureza diversa da meu assistência social, esta j;3 regu
Iameatada no corpo do ~projeto.

19,

Ou seja, pret.ence-ae criar um podel' maior do que o próprio Leobletivo. poder esse entregue a um órgão anômalo mais forte do que
B Unfão,

EMENDA lP02496-0

i=

=

e:r;;;;;;":J

CONSTITlJIH'I"I: RENA'IO VIANNA

r.r-------

t •••••ICt#O.".iDf.U.COW'. ..o.

-,

Fã2i~;JEJ

ccerssnc Dl: SrSTE:l>1ATISAÇJl:o
nnOf""""tC.;.O,----

_

Sala das s e A 12 de julho de 1.987

Finalmente, constitui gn.nde impropt:1edade técnica mencionar a existência de um órgão - nô caso o Conselho Nacional
de Comunicação - sem definí-lo, aecuer , quanto à finalidade, composIção e cOl'lpetêncla.

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 86, INCISO VI.
O

inc~so

VI do Art:. 85 dt,)

mtt.:eproJeto, pas-

pa a ter a seguinte redação:

Art. BS
~~ •• ~
.
VI:' _ ~ vedada qualquer àtferenga de xemune%'ação entre cargos e empregos iguais ou eeeememeece
dos
pervidores executivo e )ud:l.ciário. resslilvadas as
vance-.
9ens ele caratet' J.nd1..v:l.dual e as rolat:LvetS à ne trureaa e
•

Sala de Sessões,

j

e de julho de 1.987

EMENDA lP02500-1

l:J

COWSTI'TUHllE REMl\TO

m-

I?
f'J

lÃ

JUSTIFICAÇ~O

~

COHISSAO DE SISTEHATIZACAO

EMENDA lP02497-S

('l

EMENDA MODIFICATIVA

Dá nova redação ao Ir'lcHO xr rr do Artigo

~

PMDB
COHtssT\O DE S~STEHlIT!5}\Ç1i.O

XIII - Par t c.lpação nos lucros, nas ações ou nos resultados
econômIcos da empresa ou do trabalho Jnd-1.vldual, CieE.

02/07! 87

í

vinculada da remuneração, conforne definido em lei ou neqoc ação entre empregados e empregadores.
í

O acréscimo de redução visa a estabelecer, princIpio de equrvase , quanto a remuneração dos trabalhadores, em relação aOS custos das empresas com encargos secr ars , Exemplificando, pela redaçâ
original, o empregado que trabalhasse os eeas {6} primêiros meses
do ano em uma empresa. não traria para esta nenhun custo quanto a
gratificação natalina ou 139 sa:.tár.i.o exa s tent.e r em ccaceneação , o
empregador que mantivesse relação de emprego por 01 ou Mais meses
restantes do ano e cuja vigência da relação de emprego abrangesse
o mês de dezembro, abscrver Ia vtcdc o cuto deste direito

99
DISPOSIT1VO El1ENDAOO: ARTIGO 8S •

a)_ nenhuma lei poderá liliutar as formas ce ent.enofnant o ou negociação que busquem a paTtlcipaçl:íCl d::l homem nos resul lados
econômicos deccr re-rtes da produtlVidade do seu trabalho

O Art.

seguinte redação:

• c,

as

do aat.ep;ro)eto, passa a ter a

Sala das Sessões,

B'j

Art~

se
lnterpenetrem e ccnvfvee , nos reg!l'les cam tef í.s tas , a presença de
medidas de ãnterve-içãc do Estado, e, nos r eq i mes socialistas, me.,
didas que destacam a mabLl Ldade da ação do homem como empreend:_
dor, reunindo fatores de nrcduçãc em busca de mai nr p rcdut av dade ,
do seu trabalho ou do seu negócio. tudo isso faz perder co Icr Iuc
as discussões sobre matizes de esquerda ou dire1ta, quanto a orga
nlzaç'clo das relações de produção e entre empregados trabalha.d'::l're~,
e empresas empregadoras. N3 realidade, busca-se produtividade, _
quando se reune fat"~e!;' d~ ~!:"odul;30 I pa.ta atc""IdE:i' ~s. n~ce$s.i.oa:les
econÔMicas e sociais das comunidades ou das Nações e, satisfação
dI) homem, quanto aos resultados tio seu trabalho '" nO....e'l Teda~ão do
Inciso >:111 do Art~:t3PropQsta acima, Vlsa a alargar e dar flcxibllfdnde a forma de pnruc!pnç'ilo 10 lucros das empresas e nos
rcsultildos cc~~m~;~ss~::.g.odUt.~".j~~Ode cada hOl'lcm

CONSTI'l'LJINTE RENATO VIANNA

JUSTIPICAC1iO
ecxa.a JUsto que o eexvãôox púhl:l.cO
após dezenas de anos de prestação de servaçc , ao
aposen~ar, tivesse corno base para o cálculo de
seus
proventos. somente o seu vancament.o bãsa.cc , desprezadas as de:naJ.S vanta.gens Cl.dqu:Lr:Ldas ao longo de sua profícua e J.rnportante a1::LV:l.dade, que lhe forron conferidas pela legislação pertinente...
l.~ão

COMJSSXO DE: SI'l'EMATI2AC1i.o

'UlO'....I".IC.;.O--

9li

a ter a eegu:1.nte reda~!~:
Art. 98 w
~
.
XI _ Criação, tranlSfo:J;mação. reestruturação #
reclass:Lf:Lcação e exb.nção de ca~gos, empregos e funções ~
bl:Lcas e f:l.Xaçiio <:la 0~specb.va remu~:~lação, ressalvado
o
disposto nos Art. 166-. inciso V e ~, inciso XX.

CONSTITUINTE RENATO vtANNA

JUSTIFICAC1tO
A part:J.c:Lpaçáo do Congresso Nacional não pod~
rã ficar restrj"ta somente aos caSOS de criação e trêInsform.!
ção de cargas e ernpregos·públicos, t;:omo consta do ant.eproJ~1

to.

91,

Na adm:Ln:Lstraçâo piibltca, são também util1..:z;ados os processos de restruturação e reclassif::t.cação de cargos e empregos, 5:Ltuaçóes possíveis de alteração dos cargos

DISPOSITIVO EMEN'DAOO:qJ;PoTIGO sa.

O Art. 9S do éU1't.eprojcto, passa a ter a

EMENDA lP02494-3

rr;;~~;'~

1:Jõh';JS!J

r.r---------- """'"".....,,.. -----~-----~

seguinte redação: '14
Art.. ga - O servidor público está.vel sé
pe:rderá o cargo em virtude de sentença Jud1.cJ,.al" prec~
dJ.da de processo adnu.pistri:l.uvo contrad1..tón.o no qual
lhe seja assegurada ampla defesa e aSS1..stênc~a da entidaÇl.e ~epl:esentat.1..'\l'a de sua categcrJ.i:!I..
:J U S T I

HODlnCATIY~

.O

3 113

~ti' a p~ent7 po

~

Art. 349 - A saúde é direito de todos e dever do Estado e do
Cidadão.
JUS11FICAÇ~O

Sendo a saúde dire.i to de todos e .dever do Estado é necessá_

rio, que, de forma coercitiva, o C1.dadãq se vincule ao exercíc1.Q
deste: direito, para si e sua famílJa

F I

S'~'dor

r

C A

ç Ã O

7

§l'l

ses!"~!;sJ

19 de Julho de 1.987

56

tr.l.'t:~v~

da.
3.'1. ar ade j'.)CI ma:LlS d 2 ( do)..s ) anos. oU de casos de con 6nação or Tu
Mih ~ ..
A elStab:L~:tdaae do trabalhador só poder!
ser derrbgada. por condenação jud1..cl.al ( Art.
I .l~
tra "a".) no caso de falta grave comprovada Judic1..almente.
o .5~rvidor públ~cc, por l..gual, 56 deverá perder a estab5..1:Ldade em .:r..gua:Ls cond:Lções: condenA
ção Judicial .. O ~nquér:Lto admím.strat1.,vo ou pol1..cial,

seJam su1:metidas ao congr(::sso Nacional..

=-------,==:-==c:--''''''~"''''"'',._----------~

ià,

seria a peça de qu.a~ificação, não suscetível de,

Sala das

pÚbl~cos.

qfj

m.'}.,\" { ~r~.
9~,
d 1. { a l r
deC1..5ão

W'l.ái

__- - ~

DISFOSI'l'IVO EMENDADO: AATIGO 98, INCISO XI.
t:> inc:LBtI X1 cio Art~
do anteproJeto, passa

EMENDA lP02498-6

!B

~

).'

COMIsS1':O DE SISTEMATISAÇAo

Dá nova redação ao Brt.

de julho de 1.987

ções e vaneeqens pessoais e serão:

q.J~

í

CDNSTllUINTE REt..tA';-;;-v-1-c
NN - . - - - - - - - - ,
A-

l~

8S - Os proventos da aposentador,.a

corresponderão à tota1:l.dade da remuneração, grat:l.f:Lca

JUS.TIFICAÇAO

As grandes f'Iudanças soej aIs do nosso tempo, fazem com

•

A3

IX - Gratlftcação natalina, com base na remuner-ação integral de
ríeaemtrro de cada ano, calculada à razão de 1/12 desta para cada mês trabalhado.

Nada maxs Justo do que ap1:l.car-se o princí'$lia sa:J..uta3: da 3-sonomia sala3::l.al ent~e eecvaêoees do mesJTlO poder, antes mesmo de apl1..cá-l~ para servadeeee de poderes Cb.ver5C;JS como já está previsto no 1.nciso~

.LV •• 'o/CO..'...O/.u'co ..'ntc

EMENDA

13

Ao lnt:iso IX do Att. 111, que passa a ter a seguinte redação:

Art.

CONSTITUINTE RENATO VIAIlNA

fl

___.

1Uto/.""'''<C.~h

EMENDA ADITIVA

local de trabalho.
JU$TIPICAC)l:O

EMENDA 1P02493-S

VIANNA

cOlussno DE 51S1EMATIZAcnO

••••••••

-

••••

•••••

•••

•• 4

partic::t.pação nos result.ados da lavra, na forma da lei.

por

si só, pun1..r o servidor estável., cem a perda desta
cond1.ção~

PROPO~I,""

Art. *:2 - •••••• ~ ••••••••• 4.~
~
~
~
~
5' 19 - Ã União e ao pl'opr1.e'táTio do solo é assegurada

po~s

JUSTIFI CACAo
À UJU..ão deve caber pal'tic1.pação nos resultados da lavra,
a ela pertencem os recursos m1.nera~s, des't1.nando parcela
aos

Estados e

~tum..c ipl,.os. p3-ra

divel:$os f:Lns, confo't'll\l;:; def1..nl..d'D en le1..

EMENDA lP02503·S

~ON5TlTUINTE

~-____,

.....

RENATO VIAHNA

Não há como haver equl.valênc:La em "valo
xeev , pois cada s:Ltuação será. :Lnd::t.v~dual. e dJ.st:l.nta.
que poderá ser assegurado, como deve, é a equivalênc:La
de c)::'J..térios e pricipJ.os, de modo geral, entre eervaôc
xee civis e llU.litares, como consta desta emenda"

éS;;~;'~
FI~;J!7l

• COMISSi\O DE SISTEMATISACAo

...

6 .. Essa remuneração tanto será devida nos

O

est.!,

belecimeotos particulares corno nos públicos.

...
_

7 - O poder public.o reenboãs arã os estabelecine!!,.
tos particulares no equivalente às anuidades de alunos

ise.!!.

tos matriculados;

EMENDA lP02507·9

.2~O

DISPODITIVO EMENDADo: ARTIGO 2+S'"-

~ncluir

§. renumerando

os atuais ....

.2""

O § ze do Art.. ms-do ~proJetol passa a
ter a scgu1.nte redação:
Art .. 27G

CONSTITUINTE

[!J

COMISsl'io DE SITEMJ\TI"S""A""Ç""O'-

IIT

.
III

§ 22 _ O llnposto de que trata o item

[!J

mínimos.
4!l -

( a atual redação do § ae )
( a atual redação do § 32 )

§ Se -

( a atual redação do § 42 )

9

Ao Art. 86 do aáteproJeto, f:Lca J.nclu:Ldo do
seguinte l.nC'J.so, de ne Xl::

pessoas mais necees tadas.

~

EMENDA 1P02508-7

DISPOSITIVO EMENDADo: ARTIGO 86, INCiso VII ..

fl

para o desenvolvimento de outras atavfdedes , que a
da sociedade que pode pagar o preço da educação,

EMENDA lP02510·9

5~lJTADO-;1~LIO DIAS

EMENDA SUPRESSIVA

3fO

JUSTIFICA'l'IVA
TU'''IJus",,~~;i,,

.

Essa matér.ia não é parcr ser tratad3 na Carta Mag
JurJ.sprudêncJ.a
nacac nal e internacJ.onal mantém eSSEl assunto na pasta do Trabalho.

~

na e SJ.ID em Lei Ord:LnárJ.a, mesmo porque a

q1

EMENDA ADITIVA.

VII - A cada 5 ( cinco) anos de eretavc exe,E

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO SQ.

"

O Art.. ge do ~pro)et.o, passa a ter a
seguinte redação: q-1
Art. SI' - O benefíC:Lo de pensão por mOE
te do eezvador- at;J.vo ou aposentado, ccecesncneeeã à totalJ.dacle da remuneração, proventos. gratJ.fJ.cações e
vantagens pessoa:Ls do aezrva.dcz- falec:Ldo.

no perí.odo, terá d:Lre:Lto ~ l:Lcença espeeaea de 3(três) meses
com todos os d:t.reitos e vantagens do cargo ou emprego em que

estiver em exexciaxo, facul'l:ada sua conversão em indenJ.zação
pecun:Lár::t.a, se não gozada, ou contada em dobro, quando da a-

Entende o legJ.slador que o du·eito do -trabalho
não pode ficar aJ.v:Ld:Ldo entre eaO:LS H:LnJ.stér:Los, além do que
o termo "Saúde OcupaC:Lonal" não é abrangente e S:Lm part.e de
um sisteJlla dencmanaôc "Segurança e H:Lg:Lene do Trabalho".
A supressão do Artigo que trata de "Saúde OcupacJ.ona1", vem at.ender aos ant.er-es ses do trabalhador uraea.r earo, pois o referido art:Lgo viola a tradJ.ção nec aoneã e unl.-

JUSTIF'ICACAO

posentadoX':L.a do servidor.

A emenda va.s e garant:Lr e pensão,
tota1:Ldacle dos proventos por morte do servidor J.natJ.vc , aos'seus benef1cJ.ários.
Como consta do texto emendado o benefiC:LO da pensão só corresponderia, â total:Ldade da rem~
neração e vantagens quando se tratasse de sezvxxc at1:vo , pOJ.s não foJ. ccneaçnaõe a expressão" proventos

JUSTIFICACAo

As vantagens e o dJ.reJ.to a aexem ccnceaaecs _
durante ti periodo da 1:l..cença-prênu.o, deve ser a do ~argo que
estiver em exercício a ãam de garant::t.r aos eervaeeees acupa!!
ees de cargos de comissão ou de função de confiança, a percepção das vantagens dos meSmos, durante o pe:d.odo do afast,!
menta ..

versal de que as relações e condIções no trabalho são, e sempre foraJll, pez-t anent.ee ao Minl.s'CérJ.o do Trabalho e não ...0 f'bnistério da Saúde. Tratar desse assunto na
Carta Mal;na
é
arrt exvenc Lcna.amo
xndeva.dc , tl.rân:Lco e de índole cllrtar:Lal.
Saúde occpecaenea é uma dBnomln~ç;ão confusa no
BrasJ.l, é de craqem inglesa e em nossa língua
quer
da ae r
"S<lúde nas at:Lvldac1es de trabalho". As condlções dp tir-abn Lho
é. que vão determ:Lnar se há xa.scos ou não à J.ntegr:Ldadc física do trabalhador Quelll cuaae dessa m8térJ.a no Bras!l sempre
foJ. o HJ.n:LstêrJ.D do Trabalho quer além de outras atr1btl:LçÕeS,
:r:ela pela Segurança e deIl1a:Ls d1re:L tos do trabalhador.

que é prc$pria do anetavc ..

A redação, como está, pune os servidores que
exercem os referJ.dos cargos e funções, porquanto não lhes _
conferertl o d:LreJ.to à pennanêncJ.a.,..das vantagens f~nance:Lras _
naqueles periodos.
•

EMENDA lP02509-5

f:

CONSrnllTNTE RAUl

---,

,"~.

FERRAZ

t? C/. SO ~.-ct

Cd

P~tD8

do

Corno pode a tiscalização Federal na área "lo trabalho, ficar d:Lv:Ldida entre d01S !1J.n1.5térJ.os,
o~
pertencer

,~ •• ~ .. "/CO",.. iof.".~UI..io

P;;~~"'=:J E.~---l:!!MillC!l!L!!E...BJilllli~==::;:====~~~

EMENDA 1P02505-2

CQMISS1\O DF 5ISTEMATIZACJ{0

~

RENATO VIANNA

~-----~_'LrN,,'ol.ow
....lo/'U.'OYI.do

....,

COMISSJrO DE srSTEMATISAÇAo

f'Ç/~';;;J

~---------_'rC'Qf<l1lS1'rw::~~i.Q'

•

MJ.n:Lstér:Lo da Saúde? E: como f:Lcar:Lõm as Uegoc:Lações ColetJ.vas na área de Segurança do trabalhador?

aO

Tt.TO/l"n"ICA~h

Inclua-se, onde couber, no
CAÇA0 E CULTURAl

~apHulo

referente á EDU-

O l1:Lnistérl.o da Saúde cUJ.da da Saúde PúblJ.ca, OU
seJa: pratJ.ca a med:LcJ.na prevent:Lva, mas nos processos produ-

os ;eguintes dispositivos'

t:LVOS e ho sJ.stema de trabalho cabe ao M:Ln1.stérío .;:" Trabalho a ação f1.scalizadora e nortllat:L~adora, em todos os segmentos: tngenhar:La de Segurança. H:Lgl.ene, Hed:Lc1na do Tt'abalho.
fér2.í'3s, salá"r:Lo, :LdentJ.f~cação e duração do trabnlho.

Art. _ A educação será gratuita ou remunerada.cons1.der ando-se tão

1?2.
8;).

w..

~omcnte

m111a.

DISPOSITIVO :EMENDADO: ARTIGO S±.

do aooeproJeto, passa a ter a

seguinte redação:

8.2Art. Si. - O reaJuste automático

perJ.ó_

fuce. da remuneração dos servidores pÚ.b1:l..cos t:::t.vis e mil.itares, far-se_á sempre que ocorra alt:eração do poder

§19:- A

a condição econômica do aluno ou de sua

condiç':~io

de isento do imposto sobre a

r~

Se a fJ.scali~ação permanece no
M1.nJ.stérJ.o
do
Trabalho. de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de
proteção e segurança ao trabalhador, fica óbv1a a neees!l:Ldade
de manutenção desse serv:Lço naquele Min:Lstér:Lo, e não passá-

renda

eyime:. igualmente o aluno do pagamento da anuidade ~ torna

livre

sua matrícula~em estabelecimento de ensino de qualquer nível,cum-

lo patoa o Ml.n1stério da Saúde, onde provocaria

pridas as demais formalidades.

8_

estabelecerá formas de remuneração do

ensino

segundo a PC"é.

tabel;cimentos particulares como nos públicos.

JUSTTFICACXO

ria do trabalhador brasile:Lro. Portanto, o artl.go que se pratende supr:Lm:Lr ê incoerent.e. não telll lógJ.ca, não atand~
rança do trabálhador. As relaÇÕeS cap.italttrabalho SafJ universalmen_

§32- Os estabelecimentos particulares serão reembolsa-

emenda pretende que o reajuste ocorra

em carater automát:t.co e períod:Lco visando

à preservação_

do poder 8qw.s2.tivo das serv2.Ôores públ2.cos, Sem pr1.v~l~

dos pelo poder público no equivalente ~s anuidades de
triculados

alunos ma-

te pertinentes ao Ministério do Trabalho.

e isentos de pagamento.

t a organizaça-o

gi05 ou perda para nenhwna das categor:Las refer:Ldas.

JUSTIfICATIVA

PMDn

vr.~~1'I.

O Sistema n-.lco tle saúde é voltado II Saúde PúblIca. mas
não deve intervir nos meios produtivos , pois ai o fator principal

do-se apenas a condição econômica do aluno ou de sua família.
7.- Quem é isento do Imposto de Renda é
automatlca
mente Isento do pagamento da anuidade, eis que es~e tributo é
talvez o melhor parâmetro para se medir a condição

CONISSnO DE SITEMATISAÇ1iO

Internacional do Trabalho _ OlT o f6nm

dessa matéria e não a Organizaç!lo fUld~iÜ da Saúde.

1- A educação será pratulta ou remunerada. consi.dera

EMENDA 1P0250S-1

de.
t.ra-

Ess~ é a tradJ.ção do d:Lrel-to do trabalhador, co!:?
qU1steda em 1944, com a criação da CIPA - Com1ssão 1nterna de
prevehção de ACJ.dentes e está registrada nos ana1.S dn HJ.stó-

sibilidade de cada um , remuneração que se'tá devida tal)to nos es ..

cés ..

confl:Lto

)ur:Lsc:ll.çâo, com rea:LS preJuízos à l.ntegrJ.dade f.ís:Lca do
balhador.

§2 Q - Respeitado o disposto no parágrafO anterior a lei

quisit:Lvo da moeda, na mesma época e com os m~smos índJ.._

CONSTITUINTE RENATO

para

com quem quer que seja.

CONSTITUINTE RENATO VJ:1\NNA

cicio o .servidor públ:LCO assíduo, que não houver exão PUn:Ldo

I'l

e re t rvemeg

te o faça, sem que isto signifique qualquer injustiça

SuprJ.ma-se :Lntegralmente o artigo -3Sõ ao ~eprE
Jeto de constituJ.ção da ceeuesâc de S.l.stemat:Lzação, da seção
1, "da Seúrlc".

~

A

quer

cpexcej.a

COMISSl\o DE SISTLMATISAC1'i:a

B6

O Art.

excele~te ajuda aos

cofres ptiblicos, qcer para o aprimoramento do ens Ihc ,

incl.so VII do ao:Ri.epro)eto, passa a

ter a seguinte redação:

CONSTI'I'LlINTE

10 - Seria. finalmente, uma

.
e~

,

'EMENDA ADITIVA ..

por

í

na atual proposta de ~proJeto.

COMIss1'í:o DE srSTE.'1ATIS/'lÇ1'iO

[!J

.,

aez-vxço públ:LCO federal,

este aspecto, sendo neeessé rxc consignar não só a. contagem
do tempo de eervaço públ:LCO para todos os :f:Lns legais, como também, o tempo prestado à ln:Lc:Lat:Lva. privada, em regJ.me de reciprocJ.dade.
A emenda va.ee suprir a cec.eeãc verJ.f:Lcada -

CONSTITUINTE RENATO V11\NNA

Art..

~

B6

_ O tempo de

A at.ual. redação não faz qualquer menção

EMENDA 1P02504-4

ss,

9 - Evita que os mais assistidos pela sorte oc,!!.

ou nronicipa1, prestado aos órgãos da admJ.nistraçãoou J.nd:t.reta, será computado l.ntegra1Inente para toefeitos e o prestado â ;J.nic;J.abva pr;J.vada será comxecapeocemenee para f:Lns de aposentadoria ..
JUSTIFICACJtO
No Art. 102, §3e da atual constJ.tul.ção, Já
ccneca a norma da .contagem do tempo de serViço entre os 0L
gani5lTlos públicos.

pdder aquisit:Lvo. Devem merecer maacx atenção do f:LSCO 03
ganhos de cap:Ltal, reduzl.ndo_se, paulatinamente, a tributação dos rendJ.rnentos do trabalho.

Art.

trás de míseras bolsas de estudo para os filhos.

tadual
tb.reta
dos os
putado

l>aixos ganhos sejam ainda onerados pelo ;l.mposto sobre
a
renda, que d;l.mJ.nui ...l hes ccnsaôexevermerree o seu Já parco

o

r;;i~;7B7J

privilégios,

pem muitas vezes os lugares que poderiam ser ocupados

Art.

A emenda é da maa.s alta JustJ.ça.Já CJLlc não,
se concebe que os trabalhadores e eervaôores pÚbl::l.cos de

'~C"'.'O/COW"'AO/lu.co~ln;o,

~

8 - Acaba-se de vez com os odí.osos

eis que todos se igualam por cima, desaparecendo a humilhante
situação a que hÔje são submetidos pais e mães de fam!H.a !.

DISPOSITIVO Et1ENDAOO: ARTIGO 86 - INCLUIR :meISO XI.

Xl:

JUSTIFICAC1;,Q

I!J

rr;:,;;':J

EMENDA ADI'l'J:VA.

não :Lnc;l.dirá sobre aalárJ..Ds, vencimentos, remunerações,
;proventos e pensões até o l:uru.te de lO ( dez) salár;l.05
§ ae _

_

RENATO--,vr~1INN~A,-

é a causa qos riscos, isto é 1 a prevenção de acidentes de trabalho,
que deve contiroar sendo de respom::rblllâlde única do Ministério do

econômica

Trabalho.

dos cidadãos.

g.

)

3 _ A isenção alçança o aluno, se de maior idade,

DISPOSITIVO Et1El~DAIXJ: ARTIGO ~gtJ § 2.!!.
O § 2!! do Art. s:l do ~pX'o)eto, passa a

ou sua família, se menorj

ter a segl.1l.nte redaçíoé
Art. a:J
~ •••••• .,•••••••••••••
§ 2e ... são equ:Lvalentes os prl.ncip.l.os

a condição

critérios para á aposentadorJ.a e reforma no :servJ.dor públ:LCO civil e mJ.l:Ltar.
JUSTIP'ICACXO
o § 2!! do Ax:t. Ba.~li como consta po ~pr.Q.

Jeto, prevê a equivalênc2.a de cr:t.tér:Los e "valores",
aposentador:La dos servJ.dores C:LV;LS e m:L1:Ltares.

4 _. Respeitadas as exigências inerentes ao curso.
~e isento desse tributo (Imposto de Renda) autor!

za a livre matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer

EMENDA lP02511-7

('l

D,putodo RONALDO CEZIIR COELH)

f'J

COMISSIlo DC SISTEMRTIZAÇÃO

r . r - - - - - - - .~cd~lo/~o.. ,u.lo/.".C~WIU.l~_-

~

nível;
S _ Entre os alcançados pelo tributo a lei

belecerá níveis crescentes de remuneração do ensino.

as possibilidades. de cada um.

est.!!.

segundo

&ENDA SLF'RESSIVA:

..'233

5upr1roa-se o inciso V do Artigo 2!R do Capítulo V do MinistérIo Público, que apresenta a seguinte1:edaç'ão:

262

• Assembléia Nadonal Constitultlte
"v -

requIsitar atos investigatórios e exercer a tupervísãc

cada um deles ou por partido político, embora sem repreeenteçã a
Congresso MaciDnal, desde que registl'Eldo na forma da lei

"da investigi'll;ão criminal."

Jeres Nada mais Justo de que gozar da prerrogativa de apresentar pro-'I"
jetas de lei ou emendas à Constituição.

".,-

!Jepotatlo RONJ\l.OO CE2J1Il ClJELf<)

Tl

'EMENDA MOOIFlCI\.TIV~-54
HOdlflcl!. o

nArt.
,1"~.1.

ardgo

de agosto.8 20 de dezembro".

lrIll / lllll lt lC1ÇlIl'-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-----j

JUSTIFICACJ\O

_

~, 5eçao r

1

do Cap: 11- T..!tulo V

W _ o tIlandi:\to do Presidente

dada a reeleição

da República é de quatro anos, v
Nossa proposta visa a reduzir o perlodo de recesso do CO!!

11

JUSTIFlCAÇAO
ee.DA stf'RESSIVA:

23.3.

lÚstérl0 Público. que apresenta a seguinte redação:
"IX - requisitEU' atos-lnvestigatódos crIminais,
podetld
~_los e efetuar correiçlIo na PaUda Judicidr:l..~IS
prejuízo na pexmanenl:e cor.reIÇão Judidal."
.uITIFlCATIVA

l're1im1narmentc. não se trata de matéria const

tucional e, sim, de Legislação O1:dlnãr!a..
~.Nas Policias Estaduals , por sua vez, existem

gãos de Corregedoria próprios que exe1:cem essas funções e que podemcont
em o acoopa~to do Hlrú5tério Püblico em caso de designação específica
Irao se. pode conftr>dir a nobre atividade do H
nistêrio PúbllctJ coce Fiscal da lei coma pretendida atribuição de fiscaUz
çãa e controle
Instituição Penal e Civil que, Obviamente, não lhe COi1Pet
vez qrJe mbas .integram o Poder Executivo cr.:tr1l õrgilos inde~nles e aut

fl
tJ

EMENDA lP02513-3

Público) que apresenta a
tf§2Q _

.illlpondof da!,

menor per íodc de recesso.

EMENDA lP02521-4

l:

MENDES BOTEl.HO

f'J

PArt. 85-

nC1l·lu>/.o~l

..h/.""U..ui.

_ _- :

II"'~lllln1r"=,,çi~

E1to.eml.a Su~tes~i'la f"'.?
Suprima-se o
~ da Seção rr , Cap. r Título V que está aas fm
tetligido:" P.rt ~~?!O~ l.etlio ftlrça de lei as preceã tuaçõee regimentais
ou constantes de rescfuções do Congresso Nacional, Ou de quaâqcer de'
suas ceaes , que, l'egulamentando dispositivos desta constituição, objetivem asseçorer o efetivo exercfcãc oe suas ~têncjas constI:::udonais.
JUST1FICAÇAO
O processo legislativo define a elaboração de medí.das legais, a coapetência, o âmbito e a forma de votação. O dhpositivo proposto, per
descabido. redundante e inócuo, deve ser sUDrimido. Mais não fora, D.!
la própria razão de que B regulamentaçãO dos dispositivos constituciQ.
ners deverão ter força de' lei 1 uma vez que emanadas das casas legisla
Uvas, através do processo pr6prio.
-

--l

.2 3 3
'2$'1

cutiVel que essassudanças exigirãO Mior agilidade do Legislativo

CQtnisSão ete Sistematizaçlo

Art

Sqlrima-se o §22 do Artigo

à

pn~tJria reconquista de prerrogativas do Poder legislativo. f: !ru:Hs-

üeeutadc fiendes Botelho

~

!Jepotado RfWIl.OO CElAR CIJEL1<J

lur.'~uu .. o::.~1e--_-_-

UtlJc1onal, tanto no Que diz respeito ao afst.ema de governo como

üê-ae no inciso ftX" do art. a6 a seguinte redação-

~

EID<JI\ SU'RESSIVA:

mente tendo em vista as nudançes preconizadas no próprio texto con~

EMENDA lP02517·6

"""'.
['I

gresso Nacional. ConsjderamOs indispensável essa medida, especial-

CcmvJctos de que, na atual sHuação brasl:le.ira, o mandato de c,ue tro
anos é o ideal, estamos apresentartdo' a presente proposta. Para raaer I
isto, ccnsuktenos todos os outros artigos que tratam de cargos e fls)
ções no ElI:6cutivo e. Legislativo, desde vereador ate ce ....ernador e oa
área rederaâ , os casos de üeput adc e senador , Para todos eras a proposta ccnsubsbencfada no ta:!l:e.Çl:rojetlJ. crevê quatro anos P. exceção êo caso de pr~sidente da República. Quem acompanha as administrações
euní.cfpaí,s , sabe a;ue a experiência dos seis anos n';!o vingQu na maio
ria dos casos. Pode argumentar-se que a situação é causada pela cri
se: e· que 0$ de$gas'tes d~s ?r~~eito$ sejam o:riundos deste p:roblema.O
certo é que nãc foi uma experiência boa. Se for ecnsu.t tada a popula
çãQ. é bem cento que ela op.tará pelos quatro anos para t.cdos os níveis. E por causa dis.to que fazemos a presente proposta.

SuprilllcH,e no inciso IX do Artigo 2M do cap.ítulo V do Hi

a seguinte red<lJ.ção:

na capital da República, de 1'2 de fe~arelto a ~O de junhO e de 1'2

~ ,Lld~..Jct... ut~"U-n ..,f.ie

Si;temathac~Q

de

11~
~

4lu
1IArt. ~ _~ O congresso Nacional reunir-se-á, anualmente.

Deputado Mende. Botelho'
t

r=;~;"~

~

COHlSS1\O
t::E~~'!...!~~~====~:;:::::::=====~~::::::~=:~1
_iIT
-C--'1nl~I.~nll..: ..~"

EMENDA lP02516-6

fi .Comfc;são

EMENDA lP02512-5

:J

../....LS'.o/IU••..,.,I.

uê-se ao art.

tJ

=.~~

F...!~=====~=:::===-.:=======~
]
52!"~;;;?l
tJ
DE SlSTEMr nZAçno
.\cd~I

O partido pol1tico deve serJUSrlflCAçAO
um canal importante de reivindIcaçÕes popu-' -

:xJS'fIFICAT'!VA

r,r---------- 'U1./....

El'rÍENDA lP02520-6

{'I HENDES OOTELH~
~

140 se trata de matéria constibJcional e, sim,
de leg:tsla~ão Adjetiva Penal, preliminarmente.
Na realidade~ o Ministério Púb).icn já exerce C§.
sas funçõe$ institucionais, como fiscal da Lei.
requisitando diligências e
exercendo a essas atividades no lnquérito paliei&!..

I?

"

do Capítulo V do Hinistér,io

seguinte1:eda~o:

A instauração de procedimento J.l'westigatório crmu80 H.ln1stér~o público)
na forma da

m1na1 será CDlTl.nicada

101."
..1JSTIFlCATlVA

x _ estabilidade, a partir da admissão. re:spejhdo
disposto no

wlnc:tso

o

11 deste artigo".

,)UST1FICAÇAO

13

O art. 1::4 estabelece como norma geral a estabilidade no emprego a partir de 90 dias. Assim, não ê justo nem coerente que o

me~

mo texto constitucional exija dos funcionários públicos, admItidos
eedtente eeoceree pt1blico, um estágio probatório de dois anos par-a

Prelil1Únarmente, não se trata de IOOtéria cOC\Stituc!,onal e, sim, de legisla!;ão Ptocessual Penal.
A sepressão se ÍJ!llôe) tendo em vista os textos
legais já emvigor que determinam o encaminhamento dos procedimentos (\'3 era%O legal à Autoridade JlJdicIária ccrcetente que, de imediato, abre vistas ao
nobre representante do Ministério Púbhco.

tJ

{'I

:J

()cput.tlo nONA!.IlO CJ:ZM CIJEL1<J

estabUidade.

(l MEHDE:5

CQmissão de SJ.sternaHzação

fl-~~';':J

DDTELHO

lUl~/lIJIT'r~,~i.

fl·-"=~

I pç:-;"• oa./o":.,/~1
lUT.,,,,,,,,...

~t

SoEIDAst.FRESSIVI\:

~

EMENDA lP02522·2

'Uf(lfWJ/~....",I""W~"'''iJJ,

".,-

I!f

EMENDA lP02514-1

que tenham direito

EMalDA lP02518-4
~ DepuLado stendes Botelho

1?YV'~m;}

.Emenda Modificativa
10~
Modifica o parágrafo único 1 do artigo ~, da Seção U. Cap.I T!t. V

1'1Supril!la-se O disposto na letra nm" do item IV do art • .18.

Art. 101( - •••••••••••••••••

parágrafo unico - A rélta d e comparecimento I sem justi ficaçlIo adequada, no prazo de IS(c,rJinze} dias. contados a partit da reecbãmentc da
ecnvcceçêo, importa crime d e responsabilidade.
JUStIfICAÇP;O
t=: preciso que seja Uxado u m prazo para O ccmparec Ieentc da autorida
. de para {:J.l'estar 'i!-scle.recime ntO$ à Câmara ou ao Se(tado Quero tem aCOQ

233

o §J2 do Artig 0.2$l' do capitulo V dOMinistério
Pl:blico que apreslmta a s eguinte redação:
~ara o des~ de suas f'$ÇÕ'as.
pOOe o M1n1s1:6rio Público promoverou r equisitar à Autoridade competente
8 instauraç~o de inquér.it os necessários às açoos púb1J.cas
que lhe indJ:rbe:n, poderoo avocá-los para s~rIr OlIlIssões ,
ou quando deStinadas à apu raçíio de l':lbvso
de autorldadl!,
além de outr9s casos qt.Jt!: a lei espec.1 f ..lear."
~r.ima"'se

panhado os p!ocessos de coo vocação de mioistros sabe que, no fundo,
eles s6 t::omparecem ~\land~ qu-astln o.u as conveniências políticas o re_
comendam.As vezes, ,s6 depoi s de tempos é que o Ministro de Estado se
dlspõe a comparecer à Câmara ou ao senaôn, Quando o assunto para o
qual foi convocado não tem mais qualquer 1nteresSe. O prazo ê impor
tante também para "Etfinlr r esp"nsabll1óaCles, já que se pode protelar
o compa.r~cimento por tempo indeterminadl), para atingir objetivos pc

m§)9 _

liticos.

A redação constante desse inciso é incompatível com o prIncipio da liberdade de assoclaçãtl e organização sindica.L Adotado.um
slstema de plurQllstOo s1t'ldlc~l, todas :9:S entidades que .fntegr1)1"cm uma
c~têgorla

serão representativas de uma parcela dela. não se .podendo

~exeluir esse Oll aquele seginento , como preconiza o dispositivo.

EMENDA lP02523·1

•

.:J.JStIFlCATIV

flHENDES BOTELHO

EMENDA lP02519·2

P r e l _te, não se trata de matéria constituc10nal c) sim) ele t.eglslaç~Q Processual P1l:nal.

__________=_J

r-p;&B";~-J

írjt~ên?'l. "ol(e~IIlI·'-------:::~l

E?700J

IIT"HENõESõõT~---IvI"

Requisitar a iostauI'<lção de itlQUérito policial
~ Autoridade eo:tpet(mte é lne:rent.e 11 fu:çpp jnsUtuclc;nal da Uin1.st.ério Público.
Descabido, entretaoto, é o poder de promover a
1nquéritos poUclaÍs ou .avocá-los pUra suprlmlr emissões. A lel Otg5n!c8 Fetfe[al da Hin4b~.rio P1:blieo (LC ~ ~81) 00nJ:
a possIbilidade de pro:novcr
Q. lrquéritos, DpcM5 nos EstadOS onde não erlstem De-lcgados de Cllrrc1ra~
sallente-se por oporttrlO, que a Policia e o H!
nl$tédo Pa>l.lca s:io Instituições autârtemJ5 lOd~ondenlcs do Poder Excevtlvo
serdo aMôlS alOO.litlrus do Poder JudicIárIo.

(:J COU1SSltD
I!J

te

DE SrSTCf.f

Dê-se ao lnclso

"XIV"

(BéonrsslIo dE

Acresc~nte_se ao .u~e;u:~=:;"::bart. U:
1"1-

13
do art. J,ôt a seguinte redação:

"Art. 1:1 IV -

/3

"Art.

SISlHII;~;~~~;)hh,,"_U'"

}11\ - •••••••••

........

dical em qualquer

XIV - propotção mínima de 9110 (nove décJ.ffiOS) de em-'

não

~grau,

S!.?1:á

constJ tvldo mais de uma orqanlzaçiJo sln

representativa

de uma C;;ttegorla profissional

ou econôm:l.f::a, elá cada base territorial;

pregados brasileiros e ig,tJ.al cort:espandênl.1ia na folha de pagamentos.
-

elll todas as empresas e em seus estabeleclmentos , salvo as de cunho
estritamente faml}iar ft•
..fl~,
)' Emenda Modificativa:
:.;J/
1/~
kodlflca o Parágrafo On1co do art • ...l20(Subseção.A-; Seção V!II-Cap I

m;==-;;:=;;~==---lbnl/.ll"",JC

ti ConstituiçUo devidamente artIculado e subscr1to por, no mínimo, três
dêclmo$ pot cento do eleit...'rada nacional, distribuídos em pelo menos
cinco estados, com não menos de um décimo pot cento dos eleitores de

lntegrar~o

um mesmo
I

elllpresa, ga.rantida a 'representação dos sindicatos das categorias di-

....,

T.ltu10 V)'.J.I
Art.~- •••••••••••••••••••••••••••••••, •••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo Unlco _ A InIciativa popular pOd1 ser elr(erclda pela apresen_
taç!o. à Câmara dos Deputado~. de pro3eto ~e le3. w propo!$ta dE' Emenda

as empregados de uma empresa

sindicato, constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da

.JlJSTIF'ICAÇJ\O

Entendemos Que

Mio

ferenciada$: nas negociações coletivas" •

basta estabeJecer uma Pl"oporçào numéri-

ca de empl:'ega.dos brasl.1eitos. Essa mesma p:roporção deve ser asseglJ%a~'a

A emenda ob$t1va a restabelecer

também na folha óe pagamentos. Por outro lado, não vemos l"ioti-

vos para excluir a.s 1I1croempresas

d&ssa regra...

da, t1Pl'ls longos debates. pela COllJiss'3o

:

a proposta votada e aprov!

da Ordem

SocIaL

Assembléia Nacional Constituinte

_ 263

JUSTIFICaTIVA

, ÊMENDA 1P02524·9
[!JDeeutado Mendes Botelho

~o

de

'13
A maotérJ.a do inciso IIr .já está inserida no art. ~ .. O inciso VII

Sistema~~~~;;=:'nlG/"'mMlnlo

r.r

conc~de um d;y:reJ.to excâuaavam ao servaeec públ1CO. discritunando
todos os demais trabalhadores braS1leiros.
matéria do aceãsc X é excessiva. na medida que. o aneãec :I1: asse
gura adm.:r.ssão. ascensão e promoção do servidor somente através d
concurso público. garanudo - 1he portanto o cargo.

fll<TO/'Ulfl,.~A.h------------.,

4-.:t

-É%-lENDA SUPRESSIVA

Emenda modifjcativa:D~
O § ag do artigo~, da Seção V, Capitulo I Título V, passa a ter 8
seguinte redação:
Art. J,:e8ltz? •••• •••••• •••••. .
. •••••••••••••••••••••••
§ BR _ Os deputados e Senadores I em suas opiniÕes, palavras e votos
esUo vinculados au programa de seu pa-t rcc e ao interesse naciona} ':

A

"supr Ima-se o a:-t1go IQ do Título tIl que está assim redigido·
Art. &íJ.. .. A lei não poderá excluir os militares, os policiais militares e os bombeiros militares do exerc!cio de qualquer direito político
JUSTIFICA~12+

A letra "d" do inciso I do artigo 2S já prevê o alistamento .elej toral~
dQS militaresj da m.e.sma forma, na letra"f" do inciso II temos as condições de elegibilidade dos militares. Há. portanto, conflito nas duas
disposiçi.:les. A supressão do artigo 4:J<1.. é, deste modo. necessária.

JUSTIFlCAÇAO
A redação anterior vinculava as palavras, votos e opiniões dos deputados, e senadores à sua consciência. E o obvio. O que a comunidade I
quer I entretanto I é que o Deputado e Senador vinculem seus' votos e
opiniÕes ao proqrama que ele defendeu em praça pública. E naturalme!!,

te, tudo se vincula ao interesse nacional. E a n!'Jssa proposta.

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP02530·3

I:

A'''

MENDES B01ELHO

DISPOSITIVO EMENDADO-:. INCISO X E XVII~ DO ART.

EMENDA 1P02525·7

fI

];l

Suprimam-se do inciso X a expressão ..... sendo li hora noturna de
45 minutose do inciso XVIII a expreesêe .... 10 com remum!ração em

DEPUTADO I-lENDtS BOTELHO

à letra lia" do inciso III do art.

Dê-se

1"~

dobro".

a seguinte re-

daç:fo:
.Emenda Supres::.!va:
1i'3
"Suprima-se o artigo B!J:, seção I do Capítulo VIII, Titulo IV que tem
a seguinte reoeçao-var-t • B2 - A administração pública estimulará o
eper-reãçoementn e a profissionalização dos servidores públicos do Pa
SS, por meio de cursos ou escolas especret svv

JUSTIFICATIVA

Nos parece justo o paagamento em mais 50% da hora .noturna. mas eese
terá sempre 60 minutos.
As ferias pagas em dobro será o" caminho mais fãcil para o desemprego • o transgredir da l.egislação. e as medidas fraudulentas.

JUSTIFICACltO

III -

E ebsmccamente necessário que a administração pública procure reciclar e treinar seus servidores. Não colocamos isto em dúvida. Mas,em
• termos de dispositivo constitucional, entendemos que a proposta não
se enquadra bem. podendo figurar em qualquer outra legislação 'JU pr.Q.
grama governamental sem perda de sua ....mportância e sem que a adminis
tração tenha necessidade de implementar programes dé treinamento pa:
ra seus funcionários.

"

,

.

EMENDA 1P025354
Todos os brasileiros são iguais perante a ConsU

8)

f'J

c ONSTITOINT.

OS"ALDO ALOIEIDA

tuição I a lei e o Estado".
r.r----------'n'a/~~
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r
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••"IC&Ç.O
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EMENDA ADITIV.ll.

r;r

IWV'-

',Kt8/....Kl1.'u

•

...,1

çIa

Acrescente-se ao art.

'~l'.i"

• . Emenda Supre~si va
.H.
Suprimam-se as letras"c"e"d"do inc1so IV do artigo U" assim redigidas:
- .. c) a ação de impugnação de mandato tramita em segredo de Justiça.1I
- M d) convicto o Juiz {te que ã ação. foi temerária ou de manifesta máfé, o impugnante responderá por denunciação caluniosa."

~~~~rojeto o J énaee

i1 dnico

- Pessoas físJ.cas estrange1ras não poderão possu1r terras
no País CUJO o somatórJ.o. eanâa que por J.nterpost.a pessoa/seja ~f!..!!
• perior a três (:3) módulos ruraJ.!,;

EMENDA lP02531·1

(!J

v,;?"'1'"

J=

DISPOSITIVO EMENDADO_ ART.. ~

'" exemplo da Constituição de outTOS países, o prop6sito é

tornar mafs incisiva a afirmaçllo.

MENDES BOTELHO

PTa

••• d .... /~~",..I.,.~I~a"'u ... - - _ - - - _ . . . . ,

02/07/

COHISS1l.0 DE SISTEHATIZAç1l.a

JUSTIFICACAO

.a) Esta norma eeaace-ee às pessoas juridJ.cas cujo cap1tal não

primeiro dispositivo que pretendemos suprJmir não se justifica. Ora.
arque razão fazer tramitar em segredo uma eçãc decorrente de abuso do
oder econômico. corrupção ou fraude e transgressões elei torais? Se o
rato for comprovado. salva-se a socfedade , se não for comprovado. sala-se o cidadão acusado que sairá engrandecido do episódio. Sob todos'
s aspectos é import.ante que a sociedade possa accmpannar todos os Jan
do julgamento. Quanto ap segundo dispositivo. é totalmente desnec;
!Srto, porque é uma prerrogativa do acusado que a lei deve amparar, se
! .cessidade de figurar na Constituição.

Dê-se à letra rlf" do incisco I!I do art. la a seguinte reda
ção:

1:1..

"ART. ~'-

'
.l

Visa-se com a presente prescr1ção CotlstJ.tucional límJ.tar. c dJ.reito
de posse e dOlllínio da terra por estrangeJ.1:os. regulamentando a aqui
sição de propriedade. sem ímped.1.r o acesso dos mesmos as nossas I
terras.

.

e;

III-

ÉMENDA lP02536·2
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EMENDA lP02527·3

I" Deputado t1endes
(!J

Comissão de

Botelho .....

Slste~~t~~/~ç"ã~Ia/UUa"_"_.h

"f)

~ rr;;;~""-J

EI~ENOA

f'JDeputado Mendes Botelho

r.r

S7

su~rimam-se o art • .!J do

projoto contraria o próprio princípio da igualdade, n.a medida

JUSTIFICATIVA

A matéria do

guIar e pagar os beneficios sociais. A aposentadoria - um benefícJ.o/
do trabalhaeJor - deve apresentar uma forma única e bases homogêneas
em todo o terr1tório Jlacional. sem nenhuma discrimJ.nação.

EMENDA lP02532·0

[!l

CONSTITUINTE OSWALUO ALt1EIPA

PL

02/ 07181
'u'e/l~n

-1

.. IC-A~.a

EMENDA SUPRESSIVA

CQMISSAO DE SISTEHATIZACAO
EMEN~A..DO:

1~

Sup1:imam-se o e.1:t.· a

1~

130

'.na/.u.'"o:.çIo

r,r

ART. )S

flIIGop1:ojeto.
EMENDA MODIFICATIVA·

r..rE-me-n-d-.--:A--:d""lt:-:l-v-.:--:-Ac-r-e-sc-e-nC-te-_-sengaí'~~ílC~~o XX! ao Art. 33 95

,,,,,

JUSTIFICATIVA

-Em

CAP!TULO I

Dispositivo emendado.
322

nosso entender. a questão é suscet!vel. de leg1sl.açâo ordinária.

Artigo

~

•

O art. ~ do 1eQíoeprojeto. passa a ter a seguinte redaçl:lo:

SEç.O II

A proposta viso colocar no âmbito das d~llberações do Congresso Nacl.!!
nal dois pontos importantes. A reserva de mercado. tão polêmica nos '
d!as- atuais, deve passar pela discussão da sociedade sobre a sua conveniência ou não. E o Congresso Nacional é o local onde tese semelha,!!
te deve ser discutida. Quanto ao problema da criação ou extinção de
empresas públicas, é necessário que o Congresso Nacional(vale dizer a
sociedade) volte a ter o controle dessas iniciativas.

art. 88 já se encontra totablente regulamentada no art.

362. da PrevidêncJ.a Social • o orgão competente e cepaca.tiedc para r~

flYiÊi·..·=:J

JUSTIfICACAO

anteproJeto.

em

confere ao próprio Estado poderes para discriminar.

DISPOSITIVO

Art. ~ - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XXI _ Reserva de mercado, criação ou extinção de empresas públicas e
subsidiárias no País ou no exterior.

,

SUPRESSI\7A

A possibilidade da compensação" prevista no texto do a::lCte-

TITULO V

fui~';j;J

lC.~Ie'

DISPOSITIVO EMENDADO ART• ....ea-

tJ;;I~Vd'

99

..

tU"n~n

ámNnÂ'

JUSTIFICAcno

JUSTIFICAÇAO

~EMENDA lP02528.1

comportamento s1':.

ticas ou filos6ficas, deficiência física ou mental, ou qualquer ou-

A redação constante do lmt:eprojeto coloca sob o crivo politico do

Congresso Nacãonar o confisco de bens de quem se enriqueceu iIic..!..
tamente, após a trami taçêo do processo pela Justiça, com a sencen
ça condenatória. Estabelece ainda que CI Ilquorumll para o cooflst" o7
é de maioria absoluta. Convenhamos que esta é uma matéria que'
vai gerar mais problemas do que soluçJo. Queremos que o Congresso
Nacional tenha maiores t1tribuições, mas não podemos ir com tanta
sede ao pote. Ora. se já houve uma sentença condenatória transit!
da em julgado, porque complicar mais a coisa, levando a matéria a
novo julgamento pela assembléia politica. 1\ própria sentença condenat6x;ia pode trazer dispositivos neste sentido. bastando qué a
lei defina como a· Justiça agirá. E o nosso entendimento.

_'l

COMISS1'\O DE

tra condição social ou individual".

;::1S:'

Hodific!o o artigo
da Seção rr, CE'pítulo I, Titulo V
aArt.
A lei definirá os critérios para o confisco de bens de
quem tenha se enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio pú _
blico ou no exercício de cargo ou de função pública"_

-!liJ -

ou prejudicado em r!,

xuai , estado civil, natureza de trabalho, l'eligião, convicções poli

...,

~lOOIFi';ATIVA:

Ninguém será privilegiado

zãc de nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo,

_'J r;;;;ffi/"VJ

r.r==;:--:;====".....--lun/l"'·,"c.c.o - -

pe.;:

tença maJoritar1amente a brasJ.leJ.ros.

.:z.

322

Art.

'I'l
r.r
l:J

r.r

CONSTITUINTE OS"ALDO ALOIEIDA

••K...

COMISSÃO DE

"""U"IK.Ia/&~.~a"'uJ:a

SISTEr-lATIZAÇ~O

~

Aos beneficiários da distribuiçao de lotes pela Refo,!:
lia Agrária. ser-ão conferidos títulos de domínio, grav.!,
dos com ônus de inalienabilidade pelo prazo de vinte anos. permiti
da a transferência somente em caso de sucessão hereditária.

EMENDA lP02533·8

_

02/ 07/
'llmIlI""..

-1

,Uçb

JUSTIFICATIVA
EMENDA SUPRESSIVJt
q6

DISPOSITIVO EMEND.ADO. INCISOS lII, VIII E X DO ART:tGO
~(,

Suprimam-se os incisos 111, VIII e X .. do art .. _

~

do MtMprojeto.

A inalienabilidade dos títulos de domínio pelo prazo de 20 (vinte)
anos é fundamental para a estabilidade sócio-econômica no campo e
deve constar das diretrizes básica> da c8~ta Cl3gna.

264

• AssembléiaNacional Constituinte
EMENDA lP02542-7

EMENDA lP02538-9

fl

r:='A;~=:J Ê'

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

l:pi7~7i"ã?J

.LI.AIlO!I/C••'1110" ... c••• 111o

,.".-

COHISSJtO DE SISTEMATIZAÇAO
urr.''''''''.ICACiO

CONSTITUINTE

l:J CO~IISSÃO

DE

EMENDA lP02546-0

O~\'ALDO AU1EIDA

f cr=":~:=J [!J

SISTEN~;;~~C;~~lo/a"'C"'U~--------'1 ~~~-;;J

...,

TC...., ....STI''''~to

~

'L.~"'~'CC~""O'"U~.G~""~

[!J

CDl{ISS~O

DE

SlSTEt~AnZAç1J..O

EMENDA ADITIVA
D!END1'.

"~5

DISPOSITIVO EMENDADO:

EHEtmA SUPRCSSIVA

-

D1SPDSIT IVO EI~ENDADO

do Mteprojeto, o § 4, com a seguinte

~,

redaç~o:

§ 4

4o.

DISPOSITIVO EMENDADO; Art. 35Q

3~,,"

Inclua-se no art.

~IODIFIC1\.'l':rVA

Artigo l.iõ.§

Artigo 4-ltl
40g

.0 art. 35G do ia5Eeprojeto passa a ter a seguinte redação.

sum-Ina-ae o artlgo 4+4 do #U:l:t;eproJeto

Art. 35" - A saúde eecpeeaeeaa é parte do aaeuema TJnJ.co e será a aae-'
gurada aos trabalhadores através de medadas que va sem .1.nformá-Ios I
dos ea.scos do trabalho e a elimJ.nação dos referJ.dos riscos, e eridc lhes permJ.tJ.da a recusa ao trabalho que não oferece as conõJ.ções

O capital exercerá sua parcela de contribulç~o na raci~
da política agrária através do crédito fundi!

na112aç~o

rio integrado, previsto en lei, Que incluirá desde a aquí.sfçãc

da teTra até o financiamento das atividades de crcduçãc , hab,!
taçao e educação, priOritariamente através das cooperativas.

JUSiIFICAiIVA

acame ,

Estando explicitado no ar t a.qo ant er i nr o Que se entende por meio
ambiente ecologicamente equilibrado, toda a mat;ria tratada
no
artigo 414 nos parece objeto de lei or dmar i a , vi eanoc sempre un

JUSTIFICATIVA

texto const.ltuclonal cbj et Ivc e s.Intié t r cc ,
As cooperativas, já com uma infra_estrutura integrada à comun!
dade, têm füdas as condições para racionalizar a politica agr!
o objetJ.vo é consolidar as idéias para ezea.cc da Constituição. tran.!:
forindo à lei o~dinária o encargo dos detillhes.

ria através do crédito fundiário que viabilizaria, da melhor fo.!
lia, o acesso do trabalhador às atividades agrícolas. compleme~
tando assim, o elenco de medidas estabelecidas no art.

CON5TITlfINTE OSUALDO AL"'lEIDA

~i
1UTOOUI'''IC.;ÕO'

-,

EMr.rm1\ NODIFIC1\TIV1\

couissno os

42'

SISTnlATIZACP.O

DISPOSITIVO ENENDADO • Art. 4:3!2 § a e

r . r - - - - - - - - - - - TUTO/lU""'CA~ÕO
TU. ./<lUITI.. CA;1D'

~'"

~

O § H: do Art. 4;3:2 dCl antiepz-c j etio passa a ter a seguJ.nte redação:
EI~EN"DA

ll'-6

SUPRESSIVA

EMENDA SunSTITUTIVA

3.5::'DtSPOSITlVO:' EMENdADO: INCISO VI DO ART.

Artigo 3S;t

P1SPOSlTIVO EHENDADO'

3a

33'-

Suprima-se o art

O incJ.so VI dll Art. 3':ie do ~projeto passa a ter a sequanne reda..
ção.

ContrJ.'buição incidente sobre as concessões de serviços de se9"ridade peaveee ,

eae

§

São terrils h<!bJ.tadt1s paIo!> :índJ.os ou sJ.lvicolas eerêeaas por
utiJ.J.zadas par'! habJ.taçiio, eta.vacaõ es produtJ.viJs para s ua <;u!!:

}2 -

p}p<;

s1stênci<l, que POSSibilitem o seu desenvolvJ.npnto eéeac - eCOnÔlll1co, que m::ntpnhll SPll ambuerrt.e cultural e que permitCl a sua h1lrmoni~
se e proarC'''·1J.vô aneeerrecâc à comunhão necc.cne L

~pJ:ojetc

352 do

Art.

VI -

JUSTIfICATIVA
,)!JS'l'IFICATJVA

.nJSTIFICA'l'IVA

.

rccuncsnt e , à medida que está t.c-

.A matéria do art. 35.2 torna-se

tal'llCmlc Inaer a da no art.

~

"

~l •contribUi?ão deve ser uma remuneração a ,~er paga pela concessio
nlIr:z.a do aexvaço, pelo uso da concessão e nâ&--mais um tr:z.buto
Begurado.

EMENDA lP02544-3
CONSTITUINTE
I:
r.r------oe
I:J
COMISSlW

OSI,AlDO ALflEIDtl.
'.IN'~'o/;OU"llo',uo<O"""G

'

SISTEI~AT!ZAC1iQ

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

1

I'D

EMCNDA SUPRESSIVA
'ule/""nl,.c~;h

~

DISPOSlTH'O EI-1ENDJlDO.
EMENDA SUPRESSIVA

~fErfDJl.

DE

SlSTE~lATIZAÇ o

E'~;""-J
-,

..

rr;õ"~d

""'" "....., , - - - - - - - - - - - - - ,

MOO!F'ICi\TIVA
q~$"

35..3
Suprima-se o art. 3S9 do AltteproJctc

34>
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 35!

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO <F-f2 § 22

Lí2.~~

3I,S-

Supriman-se os J.tens I.II,tII.IV, do Art.
ter a seguinte redação.

3:>3
Artigo J#l

.~u,Ut.'.~N"'.O,.U•• O~.... ~

coar ssxo

~

O § 2!1. do art~qo 4-~ do

34s

an r.epxo-te t.o passa a ..er a aequa.nt;e redação

passando o. Art. 3F.l a
§ 2~ _ As terras habJ.tada!;; penes índJ.os ou SJ.lvícola!l c;ão trens

UnJ.ão

aneaaenévca,e e

da

~morescrJ.tíve1S

JUSTIF"ICATIVr..

"Art. 351 - As ações e serv:i:ços de saúde deverão integrar uma rede
regionalizada e hierarquizada, e ccneeãcua.em um aaeeeea tlnaco ,
3';1

/oi mat err a do cr t , ~ já se encontra, e-r parte, .mse r da no ar t
ftl a. Os § 12 e 2º ccns t Ltu i r Ler- mat e r a cara Le ç r s Lec ãn a-rd!nc:-18,
tendo em vista uma Constituição ccnec i se e objetiva
í

í

.nJSTIFIc.a.TIVA

A manutenção da idéJ.a expressa na redação orJ.g~nal na nova Con5t~
tuiç5o, com toda certeza. lJ.mJ.tarJ.a o ões envo Lvamerrtc nacIonal,!>cr:
do que, na região JunazônJ.ca esta lJ.mJ.taçào tral:'J.a séria c; contlcquên

Nosso parecer é de que os itens I,It.III,tV devem constituJ.r matéria para legisla~ão ordinária. não sobrecarregando um texto consti
tucionalque deve obJetJ.var sempre a sintetização.
-

EMENDA lP02541-9

ê'

I!J

EHENDA ADITIVA

nul.../cCNlSlio/lulceNlllh

COMISsM DE SISTEMATIZAÇl\O

~

Neste contexto, encevê -se que as prôprJ.as ccmunadedcs indígcn~ls,cnl
futuro próxJ.mo. ecrêc as maacr'ee prc)ud~cildtls, poau , estarclo J.lllpOS!3]
bil.:ttadas de usuíruirel:! O!3 beneííc.l.os advJ.ndos do .dc",cnvolV.l.mr..nt.o.

r.r-----------"""M"""'"

CONSTITUINTE OSW'LDO ALMEIDA

=-

caea ,

OS\~AlDO Al~lfIQA

CONSTITUJ/HF

401
DISPOSITIVO EMENDADO. Art

lU'e/""'""C~O

Acrescente-se ao artigo
EMENDA MODIFICATIVA

fa."'11l>~ único

3"

-

'"".-------,

lr'1:3

~

do

~rojeto

o sequfnte § único.

Um meio ambí.ente equilibrado a que se refere este
artigo compreende

DISPOSITIVO Et-IENDADO' Art • .3:SãI

O art.

i4:do

a)

an::.eprojeto passa a ter a eeçuarree redação:

3;'
"Art. 3iGii - As acões de saúde são funções de natureza públJ.ca,
bendo ao estado sua nOl:lDatizaçào e controle, e ao setor peavaec P2.
derá ser delegado o dJ.l:'e~to da prestação de serviços de saúde. sob
cond5ljoPs eacebeaecaüae em r.ea, próprJ.a.

"""m"· ..." - - - - - - - - - - - EMEN01l. MODIr':rCJ\TIVJ\

utilização racional1zada do solo, subsolo,

da

água e do ar,
b) proteção e preservação dos ecossistemas;
c) recuperação ce áreas dêQradadas pela poluição

4>8
DISPOSITIVO

O E1rtJ.go

ou ercsno ,
d) educação ambiental em todos os niveH de ensi-

no, em especaat da comunidade, para participaçl:lo na defesa do meio ambiente;
e) estimulo à peSOUIsa de tecnologias para proteção dos recursos ambientais".

E~lENDADO.

«se

ARTIGO

45Si do ~proJeto

~

1?assa ater a seguJ.nte redaçãe:.

4.2g

"Art ~ ~ Os :índJ.os. suas comumôedee e organJ.zações, representli
doe;, pelo orgila da AdmJ.nJ.$trllcão Federal ou por ele assJ.st1dos,
o
MinistérJ.o Público c o Conqresso Nacional f;ão partes legitJ.mns para J.ngresE>arem em iu:ízo nü defesa dos dJ.reJ.tos e J.nteresse dos .i:nd10S" ,

JUSTrFICATlVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Deixar. em um texto const.J.tuCJ.onal. apen~s o Estado coroa responsável
pelas acões de saúde é coibir o setor de toda inicJ.ativa na prestaçio de serviços na área de saúde. relegando o usuário (O DOENTE)
a
u.a situaçãtJ de total t3ependencia dos serviços públicos, que Já nãol
IltenClclO. hoje, com eficiêncJ.a as demandas da poPu1ação ..

A redação do parágra fo único Que elaboramos nos parece procede,!!
te , para deixar explicito no ,texto constitucional o que se deve
compreender por meio ambiente eouilibrado, condensando em um ~
00 ortigo a diretriz básica para o assunto

Não se )usl.:tfica a exclusão do Orqão da.lIdministração redcral que
exerce a tutela especJ.al dos indios da capacidade de representarl
ou de assJ.st.l.r os indios em Juízo.

r.r

rLt ••• 'D'<~'''•• b/.U.<D''' •••O _ -

vês da definlçi10 do que é controle tecnolõgico nacional, com vistas
à definição real âa empresa nacional
Entendo, ~ , que esse dispositivo
r~
sulta inteiramente divorciado da nossa realidade a tua L, Não
posso
conceber: por exemplo ." que uma empresa, nesse campo, para ser naciE
nat , tenha que "desenvolver, gerar, at!.quirir,absorver, t rans r'er r e
variar tecnolog~a de produto e de processo de prod~çlio\l simul caneemente, Quando ainda estamos dando os primeiros passos nesse campo.
A inserção desse dispositivo na nova Constitu!
ç ã o significaria um golpe de morte em centenas de
firmas nacionais
'que operam na área da ciência e tecnologia e que, por esse dIspas.!
tivo, deixarIam de "ser nac.tonat s ,
Isso não me parece concto,já que, além de fo!
rir o brio dos sócios brasileiros dessas empresas, ainda poderia g.!
rar neles o cesênmc prejudicial ao futuro das mesmas e de nossa !.
conomia Não bastasse isso, o dispositivo sob enfoque ainda ccaccaria sob o manto de um terrível vexame uma empresa nacional do porte
da EMBRAER que, por não" desenvolver, gerar, adqud r Lr c transferir"
concomitantemen\..e ··tecnologia de produto e de proc.esso de produçiío"
deixaria de ser uma enprcsa nacional no que toca à ciência e tecn.2,
10gia. Data venia não podcmos permitir que isso aconteça, posto que
constrangedor para a poHtica industrial brasileira.
Estou convecido de que nao é o caminho a
ser
seguido, porque, embora qncer re muito put r-Iot Ismo , ,é por demoisdn.1

,

COMISSÃO De SISTE~IATIZÀÇ:i.(\

í

ElIEND1\ t10DlrrC1\'l'IV1,

EMEtlOA MODIFICATIVA
"/ .... ;,-

o § 32' do Art

DISPOSITIVO EMENDADO- Art

ARTIGO 4=3-'2 ~ 32'

DISPOSITIVO Em.NDADO

:;;;~ do

B

O art

scgu:J.nte redação

Disposições rj-ans I tcr res

passa a ter a seguinte recaçãc-

Wl:6

q,'1

Art. ffl6

§ 32' - s'ace vedada a remoção dos grupos J,.n~iqenas de suas eea res ,

_

Até a reguli'lmentação da auto::iz.açl!o a qun se referem

acu retorno quando o r:l.SCO eamvor- eã anu.neco ,

JOSTIFIC;\TIVA

JUSTIFICAIVA
As entidades financeiras sem fins lucrativos, que já desenvolvem
atividades de crédito a
nível regional, epr esentan por-tanto una
inrra-estrutura propria e adequada para os objetivos propostos nos
arts. ~6 e
precisando tão somente, para seu desenvQlvi'll',~nto,
que lhes sejam atribuídas algumas cond:l.ções dos bancos comerciais,

secceamc nacaone t o Est.óJdo pode ser too!:!

Nn obr;tgüç5o de manter a

.w,

fil

o ítem I do art.
e o art
o Banco Central d::l
Brasil providenciará no sentido je serem atribuídas às cooperativas de crédito, que venham a ser cons aoerecas capacitadas, condi
ções semelhantes às dos bancos comerciais

salvo nor- casos de ep:tdem1.ll catástrofe dei! natureza e cu t ror sJ.m1.ae ree e de ant.eresae da ect-erenxa nec aone j , flf"ando qa~o

pcl:t.do a promover eçêes que obr:Lguam o deslocamento de qualquer /

grupo populac:l.onal que se encontra numa arca aeneIveã , A respons,Q

1!:i,

bl.l:l.dadc da dest;J.n;:lç5o da <Írca fís~a desocupada matem-sc vinculE,

diJ à

~.

q6(1

anteprojeto passa a ter

scbcr-anae nccaonc t ,

tico c cruel.
Por essa ruz ão l que ocr cccntc a p rescnte (.meE.
.. da, com a qual, no § 2t1, prOCUlO cstno/.{ecei' que o controle teenol~

tais como
_ ter cheques compensados na couoensaçãc oficial
_ captar recursos dos assoc ...a dos
_ direito de abrir postos avançados
_ etc, etc.

EMENDA lP02551·6

ê'

CONSTI1'UIl"rE csus t.no n'lFIO-

ê!

CO"lISSi\O DE

EMENDA lP02555-9

SISTlt~;~~;';~~~;~'''''cow..uo

r.r

1U'O'....... " .. L~IO

,

tJ OCPUTfIDO

JDS~

I~--~;;~'~'--J

OUTRA

fÇJ~;-;;J
E~lEN'Dl\

IJODIFJC1\'l'IV1\
tI~ll

DISPOt:;I~I\tO

E~JE~TD1'lDO.

~

l

ADITIVA/1/0Dli'"ICATJVA

~

ARTIGO

'q'

ModJ.fiqt.le-se a redação do artigo lt!Yl do-eeeeprnjct o , pela seguinte.

~I Ao~

o Art..
índ:LOS e aos silvícolas são ceccnbecadce seus d:LrV;Lto:!\ or~g~nár1.os sobre B'l terras que he'ba t.ara, sua oraen:Lzação 52
cae r , seus US05, eoecumea , línau"'h. crenças e trad.1çÔes

3q,

lIArt 4:e4 _ O mercado interno integra o pat:rimônlo nac rone i ,
na forma que a lei es tebe ccer de modo a v!abi1!
zar o desenvolvinento sóc!o-econõmico, o bClr c.=:
tal' da popuí eção e a reali:!:.:ç;to da autonomia teE:.
nológica c cultural da Nação
12 _ O Estado e as ent deoes da acmínf s t raçac dr r e tu
e indireta prrva Leq.í a r-ão , na forma da leira cap~
.I citação científica e tecnológica nacional
come
critérios para a ccnces sãc de Incent vcs ç oe co.:
pr as e de acesso ao mercado brasileiro e ut::i.l~zE.
rüc , preferencialmente, bens e serviços
oferl!!.
dos por empresas nacionais
§ 22 _ A lei estabelece:rá os hnite!> de preserv<l\::'o do
mercado interno"
í

JUSTIFICATIVA

j

í

ccneadecu-ee necessár~a a inclusão no texto consti cucacnaj, dos CO!!
ceitos de "índ~os" e de "S:LJ.vícolas" levando-se em con:::;~deração 0"3
1i:Lfercntcs cecéeaos dp acul tUl:'üção que se encontram os véeaee grupos indígenas no Drns:Ll.

í

J

ê'

Com a odição da eypressl'lo 11 na forma que a
lei
estabelecer" ,ao "caput ll do dispoo::ifIvo em questtio,após a palovra !:!..!
CIOHAL, pretendo remeter poro a legIslação ordin<Íria o discIplinalllo!!
to do mercado i.nterno como patrimõnio nacional, tendo presente qu~ ,
nesse dlzpositlvo, está embutidu Cl rcsC,!rv<! de mercado que, pt"'lo suo
complexidade, devc ser esludado de formy,nols profundo,c.spccJolmr.nU..

CON51'ITU'''" os.. ',1.00 AL',"'O'

EMEND1\ SUI'RT;SSIVJ\

DISPOSITIVO Ef>lI:NDADO. § 3, art
Supr.1man-se o § 3 do art.

~'f'1

3"5S

do

r

Subst.1tut~vo.

'

f'JdO se pode, data venia, acatar a redação pr.2.
posta no anteprojeto, porque ela não passa da transcrição,em parte,
do texto atual da lei de informática, na qual se exige que determinados setores, tal como na micro eletrônica, tenha aquIlo que
se
convencionou chamar de ciclo cOl'lpleto de produção.
Is~O é possível, para todos os setores do
processo industrial, consoante já resultou amplamente demonstrado.

I

no que diz respru to aos. limites de presen'açâo desse mercado
No que pertine ao § 11:! (antigo parágrafo linico), '
a preseote emenda visa, Uio-s6mente, colocar a expressa0 "na
forma I
• da lei 11 após a palavra privilegIarão, como mecanIsmo de abrDngénc,1.=
de todo o restante do dispositivo sob analise.

.;l5S

complexidade dessa questão sob- estudo, razão por que estou procura!}
do remeter o seu disciplinamento para a lei ordinár"ra, através
da
qual se possa meditar melhor a respeito do sagrado interesse nccion~.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP02552·4

gico ccns.i et,e na "autonomia da empresa nacional em relação às rcnt es
externas da tecnologia de produto o~ de processo de prodt..ção" Com i.§.
orig~nal. proc.!!
r-o estabelecer uma alt'ernatlva entre a tecnologia de produto e
a
tecnologla de processo de produção, idéia essa 'que ne parece
• drástica e menos perigosa para as empresas que militam no setor
de
que se trata.
o controle tecnológico, no que se refere ti te,E
nolog1a de produto e de processo de produç.ão·, deve ser considerado t
em rclaçiio à atividade especifica que a empresa se propõp executar.
Assim, como é praticado em nosso país e de for
ma consagrada, em todo o mundo, não é necessário que um
fabricante
de aeronaves, domina a tecnologia de produto do projeto das turbinas,
dos ecuapementcs eletrônicos que utiliza, ou dos armamen to s que o ·in.:
'tegram Da mesma forma, o rabr Icante de televisores, não tem qaalqocr
envolvimento com a tecnologia de fabricação dos seeü.cendct.cr es , cine~
cõpãcs , sintonizadores, etc que adquí re de t.erceiros Também o fabr!
cante. de refrigeradores não tem o contrôle da tecnologia de rabr rcação das unidades compressoras, termos té tns , etc.
Em resumo, a grande _mêuoria das empresas, esp~
cialmente aquelas produtoras de bens rroet s , emprega normalmente teE
nologhs sobre as quais não pode exerces c.ontrole let:nológica, da ro!,
ma como está redigido este parágrafo único, pois estas
tecnologias
de produto c de processo de fabricação já cs tnc embutidas em 5ub-siE.
temas tec:nológic.os, renr esentaccs pelos conponentes ou sub conjuntos
quc adquire de terceiros
Observa-se, dinnl00 todas es s as c.c Iccaçücs , .1
• so , ao contrário da concomitância contida na redação

I

Conslltuinle

JOs.~

DUTRA

....

"."',.""--_._---,

EI-IENDA SUBSTITUTIVA
~;.

Substitua-se a redação do artigo"Jõ do anteprojeto .. pela seguinte.
Ent.endcmos que tal d~spos~ção num texto const.). tuc~onal ddrá apart.!!
n.1dade a nível mun~c~p"l, cspec~iJlmente de prcre~turas a ato,,; mot.~
vados por ~nteresses pcssoaif> ou por represál~as a advcrsár~os.

EMENDA lP02556-7

(? OEPUTADO

JOSr

OUTRA

.fTI;J o;;]
,.,,-

tn.o'''''.T'''o.çiO
~

HODIFICATIVA
SIJ-1-

Modifique-se a redação do arligo tm2 do &erfzeprojeto, pela seguinte
"Art <tt:12 _ Em setores' defini.dos em lei, nos quais a tcc"o
sq'r
10gia seja fator determinante de P~odução,~er~;
consideradas nacionais as empresas que,além :e
atenderem aos requisitos definidOs no
artlso
301, estiverem sujeitas ao controle tecnológ_co nacional em caráter permanente, exclusivo e
incondicional.
PARAGRAfO tlNICO - e considerado controle tecnológico a :..::!.
tonomia da empresa nacional em r..e1E:ção a
f:-!}
tes externas da tecnologIa de produtos ou
de
processo de produçllo, na forma Que a lei est!,
belecer" •

EMENDA lP02553-2

ê'

CO'STITU'"" OS\lALOO AL"EIDA

l:

CO'IISS7iO DE

SISTE~~~;;o;~~~~o'5umw'uio

ElofENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO

E~lENDADO

ART.

Supr:lmam-se do anteprojeto:

13

1=l1

~nc~sos

VII, VIII,

xxvI XXVI.]
JustIfICATIVA

JUSTIFICATIVA
os incisos VII e VIII estão inseridos nos incisos IV e V. O inc~so
Xxv.Ltrata de um benefíc10 básico, Já garant:Ldo ao trabalhador rural, COmo a todo trabalhador braSileiro, no caput do art. ~. A ma
tér~a do in:aso XXVIIé bastant.e suscetí.vel. de polêm.1ca, na med:Ld:
em que poderá onerar empresas e orgãos públ:LCOS (func~onários)pilra
atender \lma porcemtogem mí.n~ma de e~pregadOs 'COm filhos, menores I
de 6 anos; não há referencial para n obr~gatoriednC:e de creches e
pré - escolas em nenhum país desenvolvido ocidental.

A modificaç~o da redaç~o do IIcaput" deste ort!
go, pretendida através da presente emenda, consist.e na definiç~o, ~
trav6s da lei ordinária t dos setores em que a tecnologia seja fator
determinante de produçãO paro definir a condição de empresa
no cio
nal, alilm dos requisitos estabelecidos no artigo 301 do Dnteprojct~.
No que toca DO parágrafo único, esse dispo~it.l
vo se ml: ~ ......
.. t.a como altamente patriótico e encarna uma desmer~!._
da intenç:lo no sentido ele preserv.Jr fl c~reso realmenle nacional "ia
drca de cUneia e tccnologJo. E procuJ)1 atingir esse objetivo ol:".!!.

n A câmara.s dos Deputados cOl'i'põe-se de até quinhentos
e
representantes do povo, corr mandato de quatro anos, ele.!,
tos J dentre cidadãos maiores de dezo.lto anos e no e>.erclcio
de
seus direitos políticos, pelo sistema dIstrital misto, voto majorl
táric, direto, secreta e proporcionai, em cada Estado, no Distrito
rederal e nos Tf'rritórJ.os, na forma que a lei estabelecer ••

cinquent~

I

§ 12 _ O núml!ro de Deputados, por Estado ou pelo Distrl.
to Federal,será estabelecido pela ~ustiça Ele!tcral, proporcio'ml
à população e à área Territor~al de cada unidade da
reder,!!.
ção J de modo que nenhuma delas tenha mais de sessenta ou menos d~
oito Oeputados
§ 22 _ Cada Território, exceto o de Fernando de Noronha,
e'legerá quatro Deputados

j

m~nte

No curso da hIstóri& br,asileira os Esttldos federados Il'~
nos desenvolvidos e, por via de consequôncia, menos populosos, lél:l
sido vítima de um profundo abandono, de um eSQuecimenlo premediLE.
do e de uma falto de respeito humilh,mte.
Isso tem aconlecido, por porte de quase todos 0$
govCl
nos brnsJleiros, porque! esses r:~todos no/ pozsuelTl fOf:,.t1 polIt~c" ~~.
paz de sensibIlizar ou de pressionar o peder cenlral no sentido do atingir",snto
de determinadas metas ou do atendimento de determinadas revindicações que c,!l
carnam juntos a anseios e legítimas aspiraç(;êS desenvQlvimentistas de seu povo
E é exatClli'cnte por isso que hoje se verifica, no pa~s, uma d~sc.5!.
lllIOal difefança no processo de desenvolvimento das suas cinco regiões ecú.,:..,,!
cas
Resulta meridianamente cristal1no o profundo abisMO econômico
entre
elas. Enquanto o Sul e o leslé eyperilrenlam um invE'jáve1 processo dg desenvcl
vimento, o centro-Oeste, o Nordeste ~ a Amazônia se debatem no cadinho de s,Ja";;
dlflculdade5, de: seus prOblemas, de s.Jas angústias e de sua quase
desespe:L<iD,

266

• Assembléia NadonaI Constituinte

justali'en~e porque o poder central concentra a r-eter parte dos seus
jnve~
tfmentos exatamente nas regiões mais cesenvctvmis••
Só as migalhas do orça-ente nacional, só os restos de recursos e
que são canallzaú'os para os Estados pobres c sea pQpulélç~o expressiva, caI. -ee

çu,

j à

í

rcrma de sua aplicação".
JUSTIF'lCATIVA

A ninguém é dado ocsccroecer que o oeserwctvaeentc nectcrcr resu.!
ta comroretadc, em parte, coma conseqcência das co-derévers dlsparadades que
existem, desde o nosso descobrimento, no processo de ocsewctvíeentc das varras

Ii
I
I

D.ê.1

do, ospeclalnente porque se pretende, atraves dela, eliminar as
zelas Que e~perram o deSenvolvimento nacional e cOl'lprometem a 50.!
te de quantos habitam menos desenvolvidos d..?_p-i'!!s

E é exatamente por essa razão que, como represenlante co
Amazonas nesta Assembleia Nacional Constituinte com certeza o Est1!.1
do mais atingido por eSSa norma constitucional v-igente, -me atrevi
a apresentar a presente PROPÕSTl\ CONSTlTUCIOlIAL, através da
qud
pretendo inserir no novo texto constitudonal a Jbrigatoned3de de
a represcntaçJo do povo dos Estados junto ~ CâMara B'Il.xa do
pc:s
ser fh.ada "PROf'ORCIONAUtEIHE 11. POPULAÇÃO E 1\ I\REA TERRITORIAL OE
CADA UNIDADE DA FEDeRAçÃO, DE MODO QUE f~ENHUUA DELAS TENHA IlÀIS DC

ou IIENes DE DITO OEPUTI\QOS " •
Com essa propostôl, pretendo não s6 munir os Estado!>
p.Q.
bres e despovoados de um mal.or peso político junto ao
Govcrno
Central, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no
~do
da fedcraçdo, com o objetivo fundamental dê, com esse novo quodro
político, s~ poder desenvolver hormonl.camenle o pili!> eom ti
ocuP.§!
çLo econümica especialmcnle da AIM17Ôni<l, paro Que, depoi!; dl!.o<.n,$c
po!>sa olimentar ti ce;pet"nça de solvcrmo;!:l terrIvel dJr'!cJ.1 tt:lr rr'íl
que nos atormenta e sol<lpa as bases d:! qualquer Plano Econôm!;::o
visando o desenvolvimenlo do país.
Entendo que os meus prezados colegas constituintes não
devem pensar apenas no Brasil de hoje. Temos que pensá-lo a n!
vel do terceiro milênio que se está aproximando
Temos que pe-;;sar no Brasil Gomo o futura grande potEncia mundial
Pard iss~
entretanto temos que pensar seriamente no redimensionamento daS'
SESSENTA

forças políticas nacionnls como mecanu;mo de equl.líbrio do
do
desenvolvimento com a Q\Jal sonhaMOS e, sobretudo, como mecani~
mo de estab1lidade do processo denocrático pelo qual lutamos

EMENDA lP02558-3

PJ DEPUTADO

r~;·~~···--J

JOSE DUTRA

§.-;-~';~g]

g.

• Adite-se ao artigo.w do anleprojeto, o seguinte inciso

Bt

"Art. iI::6 - a de dois cargos privativos dé r"cdicos".

..N _:M"!

JUSTlFJCATIVr..

Embora resp~ite a pos!çfio assv1_::a pelo
eminente relator quando pro~cura excluir da possibl.1idade 1a acun~
loçüo a de dois cargos privativos de frédico
Essa discordê.ncl. a se deve ao fa to de .!!
nda não possuirmos, no nosso paIs, médicos suficientes para o ate~
tiimento ao povo brasileiro, espi::!cialmente aos btüsileiros situado;
no interior dos Eslodos. Tonto ossim que milhares de municípios,h.2.
jC I não têm a presença de um profissional da medicl.na E,por J.sso 1

o seu povo padece diante da incerteza e da

insegur~nça

No meu Estado, o Amazonas,por CYc'iplo ,
nos quatro anos prclt:ritos, s6 conseguimos levar médicos para o i!!
torior do Estado, vindos do Rl.o de Janciro,de São Paulo e do
Uo!.
d~ste, graças à pernissibilldode contida no inciso IV do art~go 99
do Constituição vigente. Ud:o fosse ossin, milhares de
ama70nense
tClriam perdido a vida por ab~oluto f<llto de assistência nlLd1ca.
Se plcvalecer a posiçZo o!>sumid;;a pelo 2mlnc:nte rel<1lor, esl<Jb~leccr-s[!-!l o dicls no rr.eu cstado, j6 Qu r• t2,

~~!> s~~ ~~~~~~~::~~c d~r~bQ~l~l~:~~Oojse no intrror do J\fllilZOfh1S

pO"~II(

m

Esse qundro ceve s~ "r>p"tir e '11vc"s"s
~ un!dadas ela rcde::eçclo
~ é cxatnnent~ !,::C'r isso quo> p::C'p~nho a rrE!
sente fncnda, na espe:-=c:oça rle sens;htl!."nr os rlCUS !.lus!:.::es 1l0-C~
par;:;. esso g:-=z,ve p:-=c~1e"ln CjL'C pede!'? c:1\1.i:: des::>a p!'('lpln':.a con!:.!.da
• no ent('prC,Jét;;jJ"

EMENDA 1P02559-1

l!J DEPUTADO JOSE OUTRA
PJ COI-lISSAO DE SISTC~l~·;;.(Z;çÃ~·b"u••a....,.~
,&

TU101'''.. " ..... ia

Inclua-se, nas Disposições Transitórias do ~projeto, o~'eguintc
·artigo:"A Uni~o aplicará. anualmente, duranle :30 onos consecut.!.
vos, para desenvolvimento dà Amazõnio, importância não

regiões do pais.
Esse tmterentc dl.fcrenciat:fo que o governo rcoerat tem crspensaoc
às rcg)ões QUO integra'l o nosso país, tem propcrcionedc que o Sul e o Leste e~
perteontcn tm desenvolvlll:cnto ccentucoc, co.'oo profundos rerje-os po..Ltevos na
nossa econcnía.cncoento que rcçtzes como a Amozõnia, .com um potcccfm extraord.!
ntirio de r-Iquezau, permanece à r-nrqcn de U.'II dl,,'scn/olvim~nto vrçcroso, por Llbs.Q.
lula falta de recursos tlc:slinnrJo!> <I invc!>l1mc.r1tosr'0s SC{jlJ.lnl(.nto!> hlrJ1S Jnporlilr!
tcs de SU.l cconomo
Não se pode negar que, durante o regime autorl.tário que d011J.nou <lni!,
ção por vinte anos, o governo federal, grcr;as à visão do flresldente P~berlo de
Alencar Castelo Branco, acenou com uma luz no fundo d:J túnel, -indicando um r ...rno ..
'novo para o descnvolvlIrento da Pmazônia
Aí esta a SUDAli - Superintendência de Dcsenvolvifj'ento da Amazênia ,
Que ndo rendeu, até hoje, os efeitos deseJodos, em razfo da irr.ensidão oa ore<l sob
sua jurisdição e, paralelamente, em facu de sua frágil estrutura de aco:r.ç'an."~-~!!
to dos proJetos econô:nicos aprovados pelo seu Conselho de Ado11inistraqâo, rato que
permjtiu a prática de inÚ'lleros crimes cO""ltra a ec:onc:raa regional; no outro "fror't"
nós encontramos o SUF'RAWl - Superintend!!nc1a d<l Zona Franca de r1anaus, que se oc,!!

pa mais do desenvolvimento da Al'lazõ"liaOcidenlal, que tem Sl.do vítima de
terr!
veis retahD9ões praticadas contra ela pelo próprio Coverno Federal, C011 que r~
sultou chamuscada a filosof~a básica que norteou a sua criação atraves do Oe::reto
-Lei n!J 211B, de fevereiro de 1%7, portanto h:! vinte anos atrás

rcís

scovorvínento,
rase l.nvestlerwto, rcspellado o UmilC! Que cbbél'ti o cod<l lJnJd1dc fl:
derada da I\m.:lionio h.g 11, deve SQr coordenado c p{lcnl<Jdo pr-Ja SUO/1M, t.11 alJ~tl]lll n
sinloma co:n o programa de governo de cadil Eslado 0tJ Terrltorio dessa regi<i:r
Com eslo propostd se pretende n30 s6 restabele.er o que se cGnt~nh:'
no t1rligo 199 da ConstltuiçdO de 1946, que visava a execuçi:b do plano de valon'zaçl:!o econê.'Ilica da il.'Il::lzônio, assegurando J~ da renda tributária nacJ.or~'ll, ms Õ'':
pliá-lo para 5%, vez que a Am:Jzõnia, 40 anos depois, é cOll'pleta 12nte diferente e
carece, port<lnto, de r.l8J.ores recursos para atingir o nível de t:Iesenvolvir..tl;nto.r!:.

cla.'rndo pf'los af10zõmdas
Entendo, Senhores Constituinle, ~,que não estamos rccls.,~.!l
do nenhui'l obsurdo EStcUI'DS Slm, recla'1l3nclo, em nome do futuro da regi;'o e
do
país, o m1nirrD necessário para que possal'".os, em terr,po ndo Il"JJ.lo distanle, tra~
form.ar o n~!>so sonho nur.B realidade palpavcl
Confl.ando no esp!uto público e no patrwtlsmt:> dos Sel1l'1ores ConsbtUl.ntes q(Je CO'n cerleza vêm na AiT13zÔru.a llma das grandas espcr<lnças nacionais, c~
pero que a presente proposto receba a deVl.da aproYüçõ::l, pato sua inserção no f~
turo texto conshtucion~~

outros investimentos de menor porte fora"ll fel.tos na Ar'lazôma pelo G.2.
verno Fedaral nos anos passados. Tud:J isso, entretanto, é uma gota d'agua no o::.!:.
ano d~ante da imensidão que envoive a I'Im..tzônia, hoje cai" aproxl.r."Jdn-rer"lte 16
m!
lh5es de habitantes, com um vaslo potencial, a saber
No c<lmpo ml.neral a riquezn arJI.lzõnica nPo fere essa hnha de grandc78
Possui um vasto mJn,mcial de mt&IO De FCRiro na Serra d:Js carajéÍs, no Estado do
pará, com oproyimad3'llente 18 bilhões da toneladas, o qt.e representa a maior
co!!.
centraçl:io P'llJndial desse mlOérl0 com alto teor; desfruta de u:n potencial de cerca
de 4 /,Ulhêies d~ toneladas de 8Illr/ITA, sItuada nos mun1cíp~os de P<irag0'11n<l5 c C.,!!
rajiís, significando ullln d::ls três m..1!oresconeentrnções 11'1.Jfldiols nesse selor ,( d~
lemiora de cerca de 1 ,51\hJO de toneladas de IIlNE:RIO DE COiJ,'1C no mumdpl.o de C3!,
rajás, rf:prcsenlado/ü maIor- j<lzJda do paí!>", tem, de lqunl modo, tl maior tC'!.l.'rva
de ClISSITCruT/\ do p"lIs,süu::ldn no Rio l"'itinf/:3,no.rfn::tz.PnJs, c CIO RondtJ1ua, r. dc.lc~
tora da .segunda Ill<lior reserva de MM'GAN!:S do pa~, com cerca de 100 milh3.:::s de to
neJadas j situada na Serra do Nav~o ncrl1:'i1êpá e na Serra de Carajás na Eslec'o do ,.;
rá ; nas entranhas das suas tElIrOS, ainda, uma das miores reservas de NíC:U-~L-;Co.:;'
·aproX.lmadamcnte 120 milhões de tonelodas, situada no "Iaguaiõil-Xl.ngú,no Eslado do
Pará e finalmente possui a m3.l0r reserva da trrJf1do emNlOSTO, cem cerca de J
b,!
lhões de tonelod3s, sl.tuada no munic!pio de SItO Gr..!:.'UEL DACf,O"J::::lRA, no Estado
do Amazonas, para não falar nas irrensas reservas de CtRO, zn;co, Of...r60.Ccro....ALTO ,
UOt.181O~NlO, TI.R\'G5TENlO, TllNTJ',LO, CAI.LIN, CALCARlO E DIfl!~IINTES, que se faze.il
lõ'.ais

sentir no Terrltóno de Rordirna
Nâo fosse isso suficiente para retratar a il'lÇlortância da AmazônUl,na
atual conjuntura econ&1/J.co-financeira, para des&nvo' ....llT.ento d3 país, é vál.td:J ajo
da aSSl.nalar a recente descob~rta de PtTROLEO no l\T.BZOn3S, que, l1',J.1l3 prirneuo e;
Ulrl3tiva, já se chega a una reserva de aproximadamente 20 mllhõ~s de barris
d;
óJeo,cOfIl U'Il!l vaz30 dlária de 950 barris e 22 mil retros cúbIcos de gás assoc1adD,
altl'l de uma reserva de gás n;:ia associ<ltla, situado no Rio Jurua, no. Amazonas, CO'll
oprmarndamcnte 20 bilhdes de mdros cúbicos
A ZONfl AAIlNCA OC I.wJAUS, s~tuada na c,;;pltal 8>7lazoncnse,
insU tuic.la
pelo Decreto-lei n9 288, de 28 de fevereiro"de 1967, constitui-se, hoje, no m..ds
poderoso mecaniSl!'O de desenvolv.l1llento colocado ti serviço do I\m<lzona~ e da
P.1'.a7Ô
rua OcJdental Trata_sa de lJl"l proJclo fc.::!artll inteirD"lCnte vJ.torluso, odO s6
p;'
las SU3S repercussões sócio-c.conÔrnicos o nível de dl..!senvolvil".ento reg10nol c
no!!.
denOll, mas) sobretUdo, pela sua irrperlJnc~a para a sery.lrança o<;cio"al
A c>.pressão nUóTIt:rica dcsse i!l"portanle projeto rctrola, com clore;m
meridi.'IOQ, a sua importância p...ra o descnvolv~mento brosileÚo no norte. StlO 39.5
projetos industriols imp1<lOt<Jdos c 62 em llnplOlnlaç;:lo, q~e proporcionam cc.rcn
de
70000 cmprc!JOs. O il1dice de rlJr..ionnlJz.l~olO dos proc1utos industnoluado'ô n:J lona
Fr<J.l)ca de I~..;lnatls clic.O:J <I "~%, em médio, j 1 que, %lQuflS se{Jl'II:.nlos dr.:::."c proc,.E
so industrial já atlnglll'.os inó~ces d~ o<:cionallzaç-do mais altos, com::> acontece n:rs
televisoles, com 98Z, nos radlOS pOltatel.S, cem 93% e nas rrotoc1C::lelas com 94%
O faturi31'l8nto estlrrado da Zona Franca de ~lanaus para o corrc:nte
ano
de 1987 se S1tU3 na faixa de US$ 4 922 541 ooo,O~, Mero esse qlle é absoluta~nte
significativo para um projo:to jovem qu~ co:r;rleta a sua seg~nd3 década ce
existê.::!
cia e \'lve 0011 seus proprios recursos, jii que nJo recebe nenli'.,tll8 ilrportãnc~a
do
governa federal p3ra <I sua l"anutenção
No maJ.s, imp::lrta subl1nhar que, na cOO'.;:Josição de um prod~to fabrieaC'o
nn Zona Franca de l-lanaus, eUl teliT'os da cu!>tos de cc,-r.;Jonentes, para cada dolar i!!,
pÕrtado rlo país são agregadJs rnal.S três d610res. ~o que pertine M faturarrento 91.2.
bal dJ at.Lvidade industrial, imphea dizer oue, para cada dolar Importado do c>.terior, são agregados, em valor, mais USS 7,00
I
No setor co:n~rcial, a 70no Franca de l/.anaus empreg:l cerca de
50 oca
pessoas e o setor de turiS'110 consegul.u <Jtra1s cerca da 240 OOJ turistas,naclon<:Jis
eslrangeiros, 00.11 rcsultados expressivos para a econ0111a amazonense
Esla, ClJl sfntese, é a nOSS3 f.1'.azô"'ll.a rlpesar d'3 toda esso riq...eLg d~
senhoda nesta modesta justificotl.va, so:1\OS U'n povo pobre, sorndo, hU'llllhedo e '11
lima das mais torpes injushças
Tudo isso, entretanto, decorre de enq,rme dispalidade que existe
na
divl.são dos recurzos públicos, espeeiallill:mte daqueles d~stinad"s a investI-.entos •
Esse!> recursos, na sua maioria, são canali7üdos p<Jla as rcgl.Oe5 cr.ais ricas do paí~,
em detrimento do J',mazômo e do Nordeste. Por esc;a rozlio as noss"Js riquelas cslJo
dormindo no nosso solo, sern cxploraçdQ, portonlo sc.;n. nenhurna finalld<Jdc eco"'ll,.,ic,
C, por isso, conlinu:lm:Js SUllj:lrc -da "phC's na indO" iroplorllndo e mendigando <15 mlQ...!,
lhas que sobról11 do orçm~enlo n;Jcl.onol Isso porQ'l~ n~o f'lo!>suíl~!:lS força flolítJcÕJ c.:!,
paz clcprossionar o govern'1 fet!er ..l o nos oll)~r com 1 CS/':lC.1tO C:'Jr. rnCreec.100....
NJo é dJ.f1cl1 dc.100n~lrnr c.5':.a dis;J;(!ehdr.. r.Y1stwle cntn' o'> r(,!J!(1 ~
rnal~ ricas e a Amazônia Basta tomrmos os rn:íleros de 198J para verr..os que, nes:se
ano, o PIS "per cnplta'\ de São Paulo era o d::óro do P18 do pais, ~sto é,U5S'j IG-J
.e o do Rio de Janeuo era 7CY,s sUiJenor li nSdia nacionel, isto é, U5SJ, 100 Co.'" eeE.
teza, nos últimos anos, esse quadto se.agra\ou posto qu::: nlio nos fol. permltido i'.Q.
duzir a diferença entJo existente Sso Paulo e Rio de Ja.,eiro , juntos,
7Q5:; do produto ináJstrial do país, 50%dos serViços e MJ; da populac..ão urb::::;n::l,n,J,l1

re9l.õ!!~

pobres e ebscãoteeentc peraqosa do ponto de vfsta socdal
Não somos, de forma nlgLn3, contrarrcs ao cesenvcjvrrentc dos
E~l.!!.
das de São Paulo a Rio de caneírc cu de QU<llQ'Jer outro Estado da Federação O qua
nÓs pretcndceos e quer':,.'1Os agora, que a nova Consbtuição nos asseq.rre os drral-,
tos rodrspensaveas para Que nós da Anazél'na,tar..b~, possaaas nos oeserwcrver , ras
queremos qU<J o rcsso desenvolvime;)to se efetive rcea vetcctoace r.tuilo netcr G..c a
dos Estados r icos , justo'llenté para q;Je pOSS<:m:lS, rwn tcr..po nao li\Uito distante, d,!.
minuir essas enormes dispo/idadas regionais c, CO:Il isso, pcssenas dar- ao BrasfI
l).1la respcsts ;,uita mais oret.iva em tenros da ocsenvcívíneotc nacíonat E temas tE
do parti isso Só nos está faltando os eeíos capa..es de viabü.izar essa nossa
si!,
grada csprreçac
E jmpeno!>o portanto Q'Je, se esteaeteça na nova ConstlluJç~O a ~Jra!!.
tia da se transferir para a A;nn.zôOl.a, arwateentc, pelo prazo de 30 aros, kport;.!!
era cqctvarcnte a 5% da recorta do IR e IPI, justancnte para que, com esses
r!:.
cursos, SCJ.l possível a irrplcrentaçdo de netas capazes de \liabllizar a e>.plOlü,'..fJ
das nesses raqccma que cornca no nosso sete E, aU'flldrscc, para pcrmrtrr a H.'Q
llzaç'i'ío de obras euscrutaeentc neccssãrras à conscâroaçêo do;'! nosso processo de d..=.

PARI\GRl\FO lJNlCO - Lei coapãenentar
vista da população
e do ter-c tér ro , estabelecerá os percentuais desses r.!:.
cursos, que caber-ão a cada unidade federada,bem como a

surgirem neles fatores de atração da população para esses terratõrtos,
fato
que agrava até os protnesas já existentes nos estados ocserwcrvaoos, J8 q'.J!: Pj!
te lá, em besca de 0'1l eldorad;: inexisLente, 5~ dirigem vercecefras tl"3SSaS l''U"I.§.
nas que fazem inchar ll'ais ainda as grandes eetréactcs , ccncroneterdo da
f DE
ma acentuada o seu processo educacional, de assistência à saúde, da
urba'u,E
1'íirSj' Ui! !;anltat"15lllO,~ de lvzlJ'r c de oral tas de "trabalha
Esse quadro resulta ag!ava'dO pelos sérrcs prccre-es SOChllS que
existem hoje n3S grandes netrôpotes do país, onde as populações cerentes/
d::oatcm diante da fOl'l:::, da miséria e do sofrimento. os jc-e-e, taígldJs
PE.
la ncccsstdaoe de coaer , enverccen pelo caminha do crarre , as maças vendem o
próprio corpo para sntrsreaeree as suas reccsstueces de allm;!ntoç~o; moças e
rapazes booostcs se dirigc'1 para o caminho do tcxrcc o, por V18 da COflSL'qut!!
etc, pera o crfsc, just..rrcntc por falttl dr:o ccermçuc e de Lr-abalbn
Tudo isso ...c cntccc porque \I con~ti~\r1e);:o rcder.J1 vf qcntc ,
<I~slm
como todas as anteriores, sempre estabeleceram Que a renresent.açãc
d:! povo dos Estados na Càm3ra r coer ar-devc ser es;~b-cleclda
"PRQ
PORCIONAU1ENTE A POPULAÇr.O DE CADA ESTADO" (Art 3.9, § 212)
CC:'::l
se vê, a população é o Único. crilério estabelecido para flXaçfLC' ca.
representl)ç~o do Estado Junto à Cdl'lara dJS Deputados
Isso é abs~
lutamente injusto paro os E6tados q.le possuem u'Ila área ternlorial
expressiva c com uma população rarefeita E por ser injlJsto,
n~o
pode esse sislema ser adotado na Constituição que estamos elabOra!!

processo ao concentrrçao cconô-ãce que e ebscjutanente p;aJudl.ci-al as

inferior a cinco por cento do produto da ar r-ecaoacac d.:os
impostos sobre remela e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados.
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Supnmtl-sc o arllgo 36G e seu parágraf"o único do AnteptoJeto

JUSTlrICIlTLVIl.

o

d:&.sposltivo C"tljo supressllo é proposto fixa limite de pür;.tic:=a
ç;lo dos 6rg~os (' cllipresos estalais no custeio dos planos de F!
vidôncia das entidüdes fechadas, por eles patrocionados, esla-a
lecendo a parid'HJc na coqtribuiçI!!o de empregados, estende."'ldo
;regra 11 prcvid ú/lcIa parlamentar.

I

I

Aléln de constrUir matéria cujo tratamento extrapola aos
prir::!'
pios que devem lnfornar o texto constitucional, jii se
encontra
ela dl.sciplinada tonto pelo Lei 6/1:35, de f 5.07.77, e seu regt.!~
mento, Decrelo nll 81 2/10 de 20 01.78, quonto pelo
Oeclcto \9
9:3 597, dc 21.11.86, em vias de ser alterado por iniciativa
do I
próprlo poder Eyccutivo visando a aperfcl.çoar os dispositivos.,o I
lo citados.
-

Ir

I

Acrescente-se, ademais, que da maneIra como foi redigido, o tn=.
to atinge instiluiçâo de indiscuti'vc~s propositos sociais,
q.Je
integralizam benefícios s(!cuutiírios, contemplam grande~ ~ass;]s
desprolegidas, llcron pouponças, obrem frentes cltl empreqo c
mizam o de'>c.nvolvimento econômlCO c cosial.

i,
~

d~".ll 1

mt/flutr.nçJ~da

cornplc~.:!.!.

i

Não é dtllnnl!> IClrnlJrür Que no
prcvltltnc1n
\
.nL-P.I:.1.lud:t •...l.I.oJtL..j<L~flULJ!!.itU;_(t~_r.!r:1 t!.rí~~I!LtrtJhnl hl1dorc-.:._r,-('r~
pendentes associados, não é equitativo limita-la apenas e de for
ma diferencial paro aqueles ligados ao Setor Públl.cO
O Estado -;
suas empresas possuqm a mesmo necessidade de petenção de m~o de
obra cspcc1ahzada que o Setor Privado, o que justífica a flex.!.
bihdadc na concessão de b"enafícios
ria a regulamentação da matérfo.

Caberá a legislação ord~n!

~~

.Suprima-se, do

~projeto,

o art

4n

4:3il e seus §§

1 g, 2t! e 3º.

JUSTlnCATIVA.

Os dispositivos que prete'ldo ver sUjJ::1n.!.
dos do corpo do ~Wrojcto de que se trota, se apresentam e'1l rola
de colisão com o que estobelcce o <lrt -Jêg do prefa1-odo l.K'rt-e~roje'Lo,
que busca "asseguror a todos existência dl.gna, conforme 05 dlta"~s
da justiça socl.al lf , já que, ao p~oclaCõlar o priV11églo da UmrlO p~
ra desenvolver a pesquisa, lavra ou exploroção de minérios e O apr,2.
vcitamonto Jos potcncial.s de energia hl.dráulica em terras indígenas,
s6mente quando 2. eXJ.g!r 2. ~ n<lclol'1<Ji S. desç!g ffi:!S. incd.st;;J.li1
reservas conhecidas e suficientes para o consuno int~!'n::l, na práti
oa condcn~p~laçães ind,íge~à-m~~ à desgraça o à e~
craVldão, portanlo ferindo o pricIpl.o de Justiça social buscado

p~

lo dispositivo retromencionado
O artigo
e: seus parõgra fos, na forma em que se enco,!!
tra redacionado, na verdade, se destina a esterllizar a pCSqU1S<:, a
lavro ou ~xploração de minério!> e o aproveital'lcnto dos potcncla~s ee
energia hidraulica localizados nas terras indígenas. situadas no no!,

.m

I

I

te do pais, com O finalidade clara e detcrllllnada de anestesia. o d~
senvol v imento econômico dos Estados, do Amazonas e Rondônia e do Te.!:
rltórlo de FloTaima
Como homem do norte, rapresontnndo o J\mozonas no
Assen
bléia Nacionol Constituinte, impõe-se-ru0 dever da fíl"er ti ${"(Jl.d;

Assembléia Nacional Constituinte e 267
cl-

t.e pcrgur,ta' Que mal fez o Norte para o Orasil para merecer esse I I'
tlgo? Entendo que r'lenhum. pois em toda a nossa historie temos no" } I
,a defender as riquezas brasileiras ali existentes e çpor- j ".
50 temos receb rdos o despr-ezo I o abandono e o desrespei to

.m~tado

Nossa grande espur ança repousa na Assembléia Nacf cne í.
ti tuintc. mas I diante do dispasl t ivo , em. questêc , ver rj caacs QU2
í

_ ~Ud.,M.o~"OLO/J~"O~I";:O
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pretende cast!g<ll ainda, mais esse pedaço o.ís tant e do território I,t .•
~

sUelra.
Não o reruc , contudo, sem o meu protesto e a minhll

3'U

seguinte:

ta que acrãc cantadas -pnr mim O chtccte de minha pej evre vai ZUJJ '-I"
no ccr sc de todot aquelas que se insurgirçm contra o norte e
I UI!
tra a J\maLôn!a.
Quem viver ver-é
l\ protbfçnc à empresa privada n<}l::iooal para atuar na mine

raçllo nas ãreas indígenas, sob supervisão do governo, me parece ,I';
svrca na medida em que, neste mesmo anteprojeto (art. '06,inci~D IV)
se busca ti Ullvre concorrência". «e s absurda ainda se torna a i dI' 1,1
de ccj ocur as rcce tas naefcneâs numa atividade de aI to risco comn c
a lIinc:raçlio.
A Amaxônla é conhecida como de tentora- de um vasto potClu 1
01 Illineral e possui 19,6" de seu terrHôrio énvo Ivj dc por lerra .. Ln
dSgtnas.Jmpcdir O' eprnvcf taaent.c dessas reservas pela empresa nüch;:
nal e só permitindo o aproveitamento delas pela UnHio, qôando belll lhaepruver-, significa condenar o Norte e cada dra rfcar mds pobre c .I!.
populoçl'jcs indígenas como verdadeiros tM.ndigos, além de auecntnr ti!.
disparid.rdc:> eccnõmcos regionais.
E por tudo Js so que deseje vy cs~e di!oposjtJvo suprJfI}lllfl
do corpo do aQeprojeto, especialmente porque. a meu sent I r , a nlsl&
r.1a nele contida é matéria lnfrawconstitucional que deve ser regul~
.da pela legislaç~o ordinária.
Por essas razões é que conclamo os meus prezados pares na
sentido da aprovação desta emen~

I:ODIrrCI\TIV/\!AOITIVA

I~odifica~sc a redação do § 19 do artigo :s3 do ~projetoJ para a

reVI,}
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dl-Os Classistas eleHos pelo censenio ela nccroscouent.ce ~<'S
r'edeseções dE' EmpregndQs o Er:pregcdores, ccn base tenitorJ,ül
regii!o, at.ruvée de listo tríplice. Cada conselho da respcct.Ive T~
daração elegerá uma listo tripl1Cf', enconin"ando-8 ao Trj~unal Sl;:
porior do Trabalho pera e-une li! postcr!o1'!lIcn~cminha'1ento ao IUnk__'::
do da Justi{'s o qual sub-retieeé as listas tríplices ao Ema. Prc:J'~
dente da Repúblicn li fil'l de escolher um Juiz Titular e seu sup Lente das respectivas categorias.

37:;
IlArl -3S§1l:! _ Compete preferencialmente à União organizar
e oferecer o ensino superior, o ensino técn!
co e agro-técnlco de nlve1 rn6'dio....
JUSTlFIC/\TIVA
'~~.;....m"U;b_-

EMENDA l\DTTlVA

A presente emenda visa coeet er preferencialmente à Unl
ão , portanto sem- excluir os Estados, o DF' e os nunicípios, a org~
ni:taçlio e erececmeoec , também, do ensino técnico"e
agro-técni_co
de nível mr!dio, de modo que esses dois segmentos da ecucacac bras!
lc-Ira possam responder positivamente aos anseios da naçâc ,

í
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Adite-se 'ac ar t
"Art

A aposentadoria compulsória para o professor univers-iUrio
torna-se um verdadeiro castigo, uma cap!tis-dim1nutlo. 'pois, aos
anos de idade, a produção intelectual atinge, em muitos cases,
a sua plena efervescência. Nessa etapa, .atta-se a cDlJlpetência clen
tífica ou técnica ou t'lumanIstlca ao conhecimento da realidade br-as I
leira, aos objetivos da unrver sfoece, que é a busca do saber.
Da! decorreria implicitamente a possibilidade do retorno do
decente à atividade de magistério, uma Iealidade fundamental para as
.f,nstituições federais de ensino superio-r
O Brasil é um dos poucos países no mundo que não aproveita a
experiência e competência de um profissional de- ensino superior emsua
plena efervescência. Heidegger,"aspers, aarccse , por el':emplo, conti
nuaram a exercer um papel nas Universidades I embora com redução deea
ga horária. Um dado concre tc no Brasil: o Instituto Manghinhos,no Rio
~e Janeiro, f~Z retornar seus cfent Is tes e pesquisadores, alguns

:567I Il -

.
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PARAGRArO l1NICO _ Q dispo5itovo ne s t c artigo se aplica
nos Centros de EducaçGo TeCl'l016g.l':ca e às reeej es Têcnl,
cas do sistema F'ederal de EI'Isino"
JUSTlF'ICr\TIVA
1\ semelhança dos abjetivos ni.e se busca atingir no co.::!.

~

JUST!FICACJIQ

n

do ~projeto o seguinte parágrafo único

}m2:

~

OlSPOSITIVO EMENDAOO. ARTIGO E2
Inc.t.ua-, no artigo
do anteprojeto, o seguinte Parágrago
Uníco:
3H'
Ar\:. :?i8i - ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••
1 _
,
.
11 .
Parágrafo Onico - Não haverá aposentadoria compulsória no
magistério das instituições rederef s de ensino superior.

1'0 das uni .... er-sãdedes , a presente emenda visa dct.ar os Centros
de
~ducação Tecnológica. e as Escolas Tecnicas do Sistcllla Federal
de
nõmlcn
ensino de surcocmt c didático-científica, adlõ1inIstratlva, eco
e financeira, como mecanismos nos estab~!ec!nen~os ecucec ona i s ü!!,
í

tes mencionados
EMENDA
Modifique-se

<l

I~OI)IrJCATIVI\/SUORC$SIVA

redação do art

supr-Imínoc-vo o artigo

"c I~

do Anteprojeto, pela seguinte,

~14:

6'1

EMENDA lP02565-6
~ll\lU J05C 001""

'IArt. :>.,.,. _ O eprcvet tanentc do::.:- pct;"'::~ais de !:"l!.t'~!"
hidráulica e a pesquisa e a lavra de recur-sos e
Jaz,!.
das minerais somente poder ãc ser efetuadas por
el/lpr~
sas nacfonat s , mediante eutor aeçãc ou concessão
da
unrr o , na forma da lei, que regulará as condições csp!!.
cíficas quando es s as at vIcac es se ce serwc.tver c-n
em
fo1xa de fronteira ou en terras ind':;;tí'as e não
p::dE,
rão ser transferidas sem prévia anuência do poder co!!,
cedente" •

l

í

í

/\dlte-se ao
artigo:

3v~

O artigo ~3, na formo em que se enconlra redacior'udo
permite: que: as empresa:> entrangairas efativam "o opravel to~cnto
dos potenciais de energia hidnllllica e a lavra de jazidas
mJn.!:
fDlsll, dc'<>dc que essa ülividadc $C de~cn'/olva fot'1J. das "rl\H,l\S m:
fRUlnrIRI\Su.

maIS compilns\~~1 além de elinincJr o confliLo ora existente CC'!i\ Cf.'
artigos 48' e l6e e de adequ<Í~lo às finalidades que consultam os ~n
tcresscs da Naçlio
/\demais, corno mecanismo de prescrvaçllo dos interesses ,':\5
comunidades indígenas, proponho tamben UI'I paragrafo único I at:-nv' 5
do qual pretendo eS~êbelecer que , no caso de autori2:<'ç'1iO ou concf.!S
São, pela Un!Jo, para exploraç!io de recursos minerals efl'l \.~nz.~ .\.;dígenas dependera senpre de audiência das populações Indlgenas
volvidas

e;

I

PARÁGRAFO dlHCO _ Lel complementar estabelecerá a sua
compelência, área de atuação, fontes de recursos e
i!!,
centlvos Que podcro conceder I além de sua sede e estr..!:!
t.ura de funcIonamento.

JUSTJFJCATIVA

~

nas üfspcs Içõcs Transitórias, o seguinte

OIl\rt. -:;p. _ F'ica instJ. tuído. a SUPCIUNTCtmgNCI/\ 01: DESCli
\lDLVIMElHO DA mll\zOIUA OCWCIHAL (SUOfIJ:DC) por des'ifc!!!
. brnmento da SUPE:.nIJnENDCI~CIA DE DESCUVOL VI1IC"'TO Dfl A'''!!.
Zli"lII\..

Parágrafo Unjco _ A aulorizaçfio ou cencess~o,
pela
Unirio, para a exploraçao de recursos ninarais em Lerras
lndígc.nas dependerá sc.npre de anuência das
populcJ'j:llcs
indígenas envolvidas ll

Essa atuaçl:io da empresa eslrcmgeira, que embora con<;t1:,
tuída legalmente no país, com registro nacIonal e que pode
ter
100% do capital sacia: Ct/l3,rfdcr de est.ru-ogeiros, conflita cc., a
nor.ma contida no artigo :roa, que considera o capital entro"çeiro
como I\GCIÚ[ COHPLrlJ,ENT/\R do desenvolvimento econômico nado.al
jlÍ que, fora 9as áreas de fronteira, ela (empresa est:rilnge~.<: )
seria uma concorrente em potencial da e'llpresa nacional
Ademais, importa élinda subljr1har que essE. confllto 2;C
«
torna mais latente, na medida em que o artigo #S considera osllr,2.
cursos minerais do subsolo" como bens Ja União e, por isso, mcr~
ce II ediçUo de norma constitucional que prcteja, amplamente,
a
empresa nacional
Não pode, data venia, no caso vertente, o capit<ll
e!
trangeiro atual" ~enao em caráter complementar ao de'Senvolvinenlo
nacional
Nada tenho contra o capital estrangeiro, mas ele
50
deve atuar como associado minoritário nos emprcedi'1enlos In~r::!!r::s
como proponho através dosta emenda, pura que, desse modo, POSSE
palticipar pecuniariamente na economia nacional,inclusive corn os
avanços tecnologicos externos,mas sel'l esmagar o capital nacional
lmpõe~se, pois, como forma de emprestar maior obJ üngb!!,
cia aos princípios constitucionais, que a atividnde de millf'raç~o
sejD tra toda ul'li formemente em lodo o ttrr I tór H' oac 101'101, T'" ,e te!!,
do-se para a lei complemento!' ou ordInária, o estabeleclQlc.nto de
normills circunsLanclais recOl'lendad<ls pelra cada La~o.
r eXJt.mncnlc por ludo i5"0 que, atravLS da PTt"'.f·r-1 e t'
mendo, (lJocuro junt.lr os Ilrtlq(l!l ~/e ~I do ~b'rnlc)'n,rlurIoJ ~
)('d!!.~ quC' sc.:'.!!c "i!.~':E~'~is léc.n]c.o, maL!" loqll"l
c

~~rojeto,

B:"I-:'Jl\ ADITIVA

~ sabida e consabido a enorme c.x\.ensUe:t lerritorial
que
envolve a jurisdiçfiO da SUD/\'l, no seu mister de promover o dese!:!,
volvimento da I\mazliniôl
Resulta quase il1possívcl, um processo de
fiscalização sobre t.odos os empreendimentos incentivados por ess<I
importantC;J agência de desenvoivimento.
_ Abrangendo os Estados do Pélr6, Amazonas, Jlcre,
RondI!
n1<1, Malo Grosso c. Goi<Ís, alLm dos Terrjtórios de Roraima c. Amo!!
pá, o SUIl{11t tem sc revelado J'lcopaz ele promover (} dC'sE!nvo}vjrrof>t1lCl
de todo e!.õSo- exlcmso dren, nlC!nos por c.u,.lpa da ritual tldmJ.nJslr.u:l0
rn "_f~tn~~(!.rJ r!f!.J1...1..!J.!!ls....!!!.n_~1l'lJL1Lt;.r1iI..l.I~r.:Q""-"-----_J

E. por .essa raz.ão que pr.oponho a divisão da sUon~l, com õ
crIação da SUO/\llOC, para judsdiciom::- o processo de
des~n\cl l
mento dos Estados do /\mazonas, Acre e ~ondõnia, além do
TerrIt,Q
,
rio de Roraima, ficando com a SUDI\H os Estados do Pará parte
c=
Marsnt\'tí.Q, t\sto G!:Q$$Q. e ~a:l:ta de Goiás., além. do lenitól:io do Ar~

pá.

Com essEl providência haveria una descentrallzaçd'1 de cE.
mando, de poder e de fiscalização e, com certeza, os
resultados
positi.... os s.2r1am ltI\.lito m'ôl.D't, C'i.\m p.!Df'JMaS. re?-e!cussê!.es t\o
?'t2
cesso de desenvolvimento daquela área.

EMENDA lP02566·4 -

f!J

CQNSTlTUIIH"E PCD,O

c/\Nm~u,o~
TU ~/'Jn r'~.·;:o

gHi:I~DA llODIFICAT!VA

J..J't

DISPOSITIVO EllEflDADO' ART. 2'tO _PARf1GRAFO OP1CO- LETrtf. d

.'1fL1

r

Art: 248 ••••••• ······~·.························ •••••••••
PllráÇlrafo tmlco
3)- •••••••••••• • ••••••••••••••••••••

b)-

•

• ••••••••••••.••••

••••••• .. ••••••••••• .. •••••••·••·•

EIiCNDA AlnilVA
'?n
~
DJSPOSITIVO EIIENOADO: IiRT. ::.P-8 - !TEI" j'JL

.31"Al.t: 3=1.a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i~~~~~~~~~: ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~: ~~~~~~~~~

:EL J(.. :.:Ibertut(l

para todos os graus de. ensina, COl'lO plul't11is4IO na
pc:r!ência pc:dagógica.

('~

JUSTIFICA~....!U!.

Partimos do Pl'6prio conceito de Universidcda ou ~~
olunnorul'l ('to f"nn!strorum, que ~ um pultlpliC'ar de r.átodos e c...p=
riêncics em todcs cs cm..pos co sobsr nDS tilmbéJ') nD nSvcl õs-,St1m:-

t~rio.

I

CONSlIlUHlTE PEDRO CANEDO
cmUSSJiO DE SISTEf-IATIZAC1tO
!-1MWDA MDDIFICARIVA

).l'j

DISPOSITIVO ENENOKQD: Art;n1( _ ~~PUT.
D@-se as?CAPUT 00 Art. ~ a seguinte redaçllo:
Art. ~ - A Uni.~o aplicará, anualmente. nunca menos de treze
.pef'"
por cento, e os EstadDs, O Ulstrito Federal e os Municípios,
vinte e cinco por cento, no 1I1!nimo, dos respectivos orçnmB.!!TCs
~
globais, na manutenção c desenvolvimento do ensino.
JUSTIFICACT\O:
O Art. 11 do aoteprojeto constitucional consagra a históriea
contribuição do ilustre Senador João Calmon no q"e di<!: respeito aos
recursos p<lra o ensino público, elevando a demais de 13 para 1BS-l o
índice do cálculo que anualmente 11 tlnHío tem que fazer para conveni
ente manutençl1lo e desenv,blvimento do ensino.
Se a chanada "Enlenda Cslmon" já constitui memorá\-el eonc::uls
ta, a eleva~ão proposta do índice é um avanço notável e pede seI' r;al
mente eficaz instrumento de combate às difit::uldades notórias que atr";;
pelQI'I. hoje o ensino público brasileiro.
Contudo, não será essa a realidade, se tivermos presente a dcs
centralização trlbutáriasque, democaaticamente, fortalecerá, na Novo
Constituição. os Estados. e de Munlc.!pios, fortalecendo a &ederaçUo e
rOfllpendo com o atual modelo centralizador e unitário de Estado.
A descentralização tributária fatalmente terá que reduzir a
receita de impostos Que serve, atualmente, de base de cálculo da
EEmenda Calmon" e o endil1D públlcc> terá sua sUuaçãa muit!sslmo agra
vado, em que pese à elevaç~o do _lndlee de " para 18%. E isto Prin;i
palmente se nos reportarl'õl~~ ~~...9ue se contém no § 2 Q dt!,.,refer1dtl

.;;Ü

268

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP02570-2

f'l

f!J COflIS~Ao

DC

EMENDA lP02575-3
tJ CONSTITUINTE JOS~ fREIRE ~~,~.

43"

Art. lEtai -

CDNSTlTIJI:ITE PEDRO CAllona

SISTE·:~;~·;~·;~:~~'IJI.blll"l'

out des t e artigo serei reat i aeoa , der.t r c de cento e oitenta
pelo Tribura1 Regi(lOSl Eleitoral de üoa ãs , nos

EUENOA ADITIVA
DISPOSITIVO ClIEJmt\DO. ARTIGO

InclU1-r~

no art.

jJJ

111

do EtJ+teprojeto o iter'! IIl;

Art. ,j32.:

0.0

1-.
11-,4"

pPi!~;"'~

Parágrafo 22 _ A ccnsu.l te poput e r a que se rurer e o c3i

0.0................. .

.

.."..-

nn~/"'.","'.~l~

í

nados, e a instalação do Estado se dará em ncvenr e dias após o pl!

EHENDA SUPRESSIVA

biscito

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 64-

0.0 ..

Gt?

suprimam-s~<?,do

~USTIfICAÇÃD

0.0. 0.0 • • • • • • • • 0.0 ••• 0.0 ••••• 0.0._ • • • • • • •

III-cor,lpotência e expcr rêncfe na busca e
ber ,

I W;;:;~;g;)

d Las ,
rnj ac o-,

Itun::.::íp~os

O art!go

L;3t.?

soclal~~~;~~" ~~ •• ~~

O Artigo

~

que trata da cr-raçüc do Estado do

aM:eprojeto:
Parágrafos e Incisos

~12.

teceo-

11ns, não clta, em nenhum dos seus Parágrafos, o prazo de instala-

JUSTIF-ICAÇAo

cão do Eslado , ficando portanto vago e omisso o texto cpnsti::'ucio-

JUSTIFlcAr~o

Defende-se aquI UI:m êntase na atlv!dada docente, o: p<'rtlr d"
dois eâenentos bõaí.coe s ccnpetüncâe e exper-dêncLe .Pouco in porto
que se trat.e do una obvãedcde , uma deccerêncãa da pr6prlo Missi:ü
da Uni ..er-sãdade ,
Por aqui se pretende garantir lo': aspecto dI"' ncrmanêncí.c , c.,
bora o saber ni:o seje prIvilégio do !nt::!v!duo , a partir C:'J reeu;
so à conpe têncãa daqueles que, eposent.edoa ou afastados dnc; " cá
tedrns ll l exerceram UI;! papel pu podeo eãnda fazê-lo sob ror-se d~
tutoria acadêmica ou de consultoria e"l projetos, sem qual quer prrjuIzo par-a os docentes que se encontran na cnr r e.i ra do Mt;g~st;St:·io
em ntividede.
Esla a raaão por que, em outros artigos,defence-se n~o toei u
ei arnecno da epcacutadcr-í e coopuls6rlü no Magistério da.$: insti
tulçücs de ensino superior mas tanbô.1 se garante o retorno dSs ;;
docentes I já apcsentncos , que ol1at:l conoc tüncãa e expcr íüncãc , _
I; o fato de a uní.veraroade não se esgotar no tonpo e no espaço.

O IIConselho de Ouvidores", proposto pelo presente Artigo,

na!.

entrará em conflito com a Clilllara Municipal e será motivo de

pertuba-

ça"o j)oHt1ca no HunicIpio.

Cumprindo a CAmara Municipal suas atrlbuiçZlel:i e o

Conse-

lho ou Tribunal de Contas dos Municípios riscaHzando, a contento

EMENDA lP02573-7
liJCOI>:STlTUWTE José

t:r-;;;;;;~

rr.tIRC

--- .:J

com seriedade, os' despesas feitas pelos Ordenadores de üespesaav desnecessária torna-se

~ Fb~;-;;":;2J

DISPOSITIVO E"ENDADO

Os Parégraros 12 e 2e do Artigo 63 1 passam a te. a se_I
guinte redação:
••

••

Parágrafo 19: _ O controle externo da Câmara

fl,unicJ.p:.l
'os

é

o

I
I

exc rc i dc pelo Tribunal de Contas do Estado

Parágrafo

20 -

Somente por ccct sac

de

dois terços

EMENDA lP02576-1

I:

!:":-s

EMENDA SUBSTITUTlVA
DISPOSITIVO EMENDADO

INC1SO

XX

~

DO ARTIGO tae-

"

.

:
!

O Inciso XX do Artigo t-4' do eeeeprnj e to , pas sa a ter a
seguinte.. redação: /!-

nrt ,
xx -

~:4.

••••

• ••••••••••

segurança e higiene do trabalho
JUStIFICAÇÃO
O termo Saúde não é tão abrangente quanto o termo

wre rc L,

hi-

giene.
Saúde é o estado de una pessoa I enquanto higiene é par
te da medicina relativa à Saúde e aos drver sos meios de a conser:
varo
Na ambiente de trabalho é preciso muito mais que
saúde A hlgiene e segurança do t reba Ihc como está na ccnst Ltuaçãc vi
gente é muito mais abrnnqent e , evoluída e dinâmica
Como está colocado no a~lfrcJeto da ccnst turcac , ora
em debate, ouve UM retrocesso do di re tc do trabalhador e en nada
evoluiu.
Portanto, o termo."segurança e higiene do trabalho n ê
abrangente I completo, assegura ao trabalhador a eliminação ccs ris
cos de acidentes e doenças do trabalho.
-

JUSTIFICl\çnO
Cm vér aos Estados üras re rcs , como no cer,c do s'a r c , a
í

rlscalizüção fimmcclra c urç':lMcnl.<ír1a c rc.:.dl;>adü,
JUCiTIfICAr1\O

CDNSTITUrtHE JOsé FREIRE

r.r---------_UUON"U"o;.;10,

t'c Municipal deve prestar anualmente.

í

de Fi$cal!zaç~o da ad-

da.

m c-

nemtrrcs da Câmara t!'unicipa1, deixará de prevalecer o parecer

vio emitido pelo órgão fiscalizador. sobre as contos que o

II

CO'1-

Onde ainda não existir o referido Órgão, enquanto

mesmo não for criado pela üs s embIé Ia Leq i s J a t dva Estadual, o
trole ser

Órg~o

• ••

ser-é exercido com o auxilio do Conselho ou r r ibune I de Contas
~lunicíp~os

Ulll

1

ARTIGO 63, PARÁGRAFOS ,. E 2·

Art. 63 -

criação de mais

Por esta razão, justifica-se a aprovação da presente -ellen.

~

ENEl/OA ""VIP!CATIVA

í

8

ministração públ1ca municipal.

lo CoMe1ho ou Tribunal de Contas dos stumc Ip cs
í

<J

Tal

c cot oot o , or:ÓI UJo L·.t r ,',!!

í

aI atua com a mesma estrutura dos Tribunais de Contas, e a

A presente proposta procuro definir uma s tuaçrc excet'c!.f:.
na1 e ó uma reme de se corrigir UMa talha e umo injustiça cr t ccc
í

pela

risdi~do

rcvotucfonêr m,
Trata-se da situação de docentes de institulções reder-ca s
de ensina supericr e com algumas pacul1arid~das: erôm funcicn..i:-i::-s
públicos estatu1:iinos, eret.Ivosj no !ngrcsse.re~l nas instituiçtcs ,
o f!zcraCl nedãante concurso púôlico: rJispunh~m de t.cr-po de se.!.

SU3

j ...-

abrange todos os uuní.cfpfcs do Estado.

lcgisl3Ç~O

viço público a que se incorporou o ulterior tempo de maglstfrlo , PLl
ra fins de aposentadoria.
Nas untverafdades Federais, en esoeetai , es tsbefeceu-ac una
rõeeene que se toínou reor;:; e Que ro.í a ir;;osiçãod do s Ist es- de C'1n
trato poro provimento das runçõcs docentes. Da.! decorreu Que os CI;;! centes ccâet í.st.ee puss arun a prcdon!nas, tornündo-se os professor;s
estatutárias uma ninaria.
Ora, esse pessoal docente já estari'l bcnefici?dO pelo art:go
• 177, § 2121 da ConslHuiç;:o Federal de 1967, nf;o houvesse outTo~ ru.!l

Referidos Conselhos ou Tribunais de Contas c -s
é

da punição. Mantêm, em sua estrutur-a, um órgão de apoio aos ll,unici
pios que presta uma ajuda t.ecní.ce , acmí.ní s t.r at ave , ccnt éb.í I e jurl

II

dica aos gestores numctpat s ,

I

prestações de contas. Verificam, "in loco" I através de Inspeccr ce s

1

materiais aplicados

Além disso, não enfatizai' apenas o espec to f'cre-a I

I
I

ser s aposl;.ntador !<ll eis ('Iu~ I por
• força de sua vInculação ao regine da legisliH;ê:o t16'1clhista, cs~e pc::
!>onl C:oce.nte se subordinou ao orC:snmllcntc p:'cvidenci':rio. Cc;> isso, ";4
seus proventas sofreram 0$ linites de U0;;3 leQisl<:ção nreviC:enciár~3
perversa e, COr.l o corre~ dos unos, houve ume profunda derasagen cnt:,.::
os proventos dos professorc..s esta.toi:tirlos e aqueles dos docentes ler';"
dos pela CLT.
Nesse coso l não se levou er;, conta ~ leg~sJaç~o vigente (Lei
nR 4.8Bl-A, de 06 de dc.zccbi'D de 1965, uve (: I) Estatuto do Ile gl s t é H ':.!
Superior. artigo 53 e seus parágr~fos; Lc1 U9 5.539, de 27 d~ ntlVeM~r
de 1968, § 12 do artigo 13; Lei 1'12 5.540, Ge 26 dz nc..ven.~ro ele 1968,
artigo 3'" II). Nem mesmo a Emenda Constituçional 1'19: H: , de :;0 de J.!:!.
nho de 1$161 (convertida em artigo 165 1 item lI, d<:. Constituiçat) F-CeiO
ral), no que se refere à expressão "com salé'tr lO integral 11, foJ COOS'I
de:roda.
O gr1Jndc problema passou

t 1.. nic':_

pios lnovara'll em mat r i a de fiscalização, não possuindo a s ír-or cr-c

domentes.
ti

regionais. o andamento das obrns e serviços, bem como o volume aos
Desta forma, torna-se lOi'porta"'te que conste
constltuciona1, de forma explícita, os refendos org50s

te

~o

EMENDA lP02574-5

l:

CONSTITUINTE JOSÉ

fREIR~"'''''

v -:"::

c.st&d~ê:is

cr-;:.~·~"~
~;~~ünJ

Po úl1.1no , nem nesmo a Le! de IsonorJia ou a te! nQ 7. 5!1,";,
10 de abril d~ 15167, através ele: sua rccu1;;"';a:::ntaç:c, pode ser rt-e!l
tada, eis que se ente;,nde que a n50 eyplict.:tação na Lei dos t:::occ.,!l
tes celestistos , CO:l'O se fosse um processo de ison~.,i::,-l-ntc"na
(professores estatutários e docentes rcgld(ls pela C.LT nas t:nh~!.
sldadD:s Federais ou de una mes(';lõ! Univers!dedC! Fec,eral), é "'fi i,g
podilllento a que se recorra a UMa regulomcnte:çr:o mais abrangelos.

EMENDA supnSSSIVA

43-1

DISPOSITIVO EMENOADO' ARTIGO

4~

Suprimam-se do anteprojeto, integralmente, os l J a.ráflr a _
fos 3 Q , 4 Q , 512, e 60 do Artigo fN6..43f

JUSTIFI C A

F 1!; O

J

Os citados Pa.rágrafos contêm em seu bojo as

EMENDA lP02572·9
CONSTITUINTE: JOSé

rnEIR~~'O"

r.r----------'ntOl~I'u'r"'~th

_

EMENDA MODIFICATIVA
43Q
DISPOSITlVO EMENDADO' ARTlGD .tJ.:4::6, PARlÍGk.cif"b

O Parâgrafo 2ll do Artigo

redaçUo:

43"

~,

2~

passa a ter a

,.

seguinte

I

or:'enta-

ções necessárias à criação do Estado do Tocantins. porém, o
grafo
da

9"

do Artigo

div~são

laç~o

!.l46

Pala-

dispõe Que as normas legais disciplinadoras

do Estado de Mato Grosso, aplicam-se à criação e insta-

do referido Estado.
Deste ll'odo, tornam-se repetitlvos, redundantes e

ces$árioS os Parágrafos em questão I visto que as suas

desf1~

disposições

já estão incluídas no Parágrafo 9~

Por esta razão, justiflca-se a aprovaçião da
elllenda.

EMENDA lP02577-0

I:

pr;;~~;'=:J

CONSTITUIN'E JOSÉ FREIRE

~;;~0W

ce s

II

l!J

í

prese,te

Ef.1ENDA StlPii.ESSIVA
DISPOSITIVO E"HENf}ADO: ARTIGO

Suprima~se

do

3561

3At:t':~rojeto

o Artigo

~

e seus i tens

JUSTIFICAÇ1i.O
Esta matéria não é para ser tratada na Carta Magna
e
sim em Lei Ordinária, mesmo porque a jurisp:,udência nacional e internacional matérn este assunto na pasta do Trabalho.
Ente'1do que o direito do trabalho não pode f~car dividido entre dois Mlnistérios Além d; sso O termo "Saúde
Ocupacional" não é abrangente e sim parte de um sistema denominado "Segurança e Higiene de Trabalho".
A supressão do presente Artigo vem atender aos interes
:;es do trabalhador brasileiro I pois o mesmo viola a tradição naCl~
nal e universal de que as relações e cond.!.çães no trabalho são
;
sempre foram, pertinentes....ao Hinistér~o do Trabs1ho e não ao M~nis
tédo da Saúde. Tratar deste assunto na Carta Magna é intervencio:
nismo indevido I tirânico e de índole cartaual.
Saúde Ocupacional ê uma denominação confusa no 8rasil.
É de origem inglesa e em nossa língua quer dizer: "Saúde nas athi
dades de trabalho" As condições de trabalho é que vão determina;
se há riscos ou não à integridade físIca do trabalhador. Quem cuida dessa natérla no Brasil sempre foi o lünistério do
Trabalho
que, além de outras de outras atribuições, zela pela Segurança
demais dire1tos do tr:lto:llhar:tcoT.
Como pode a r~sc<llização Federal na área do trabalho, fi~ar dhidl
da
entre dois Ministérios , ou pertencer ao Ministério da SaCae?
E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança
do
trabalhador?
O folinistério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja,
pratica a medicina preventiva. fofas nos processos produtivos e
sistema de trabalho I cabe ao Ministéno do Trabalho ação fiscaliz.!,
dora e normabzadora em todos os segmentos:
Engenharia de Segu ..
rança, H~giene, Medic~na do Trabalho , férias, salário, identifica_
ção ~ duração do trabalho.
Se a fiscalização permanece no M~nistério do "ira~a1ho,
de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de proteção e seQH.
rança do trabalhador, fica óbvia i' necessidade de manutenção desse
serviço naquele Ministério e não passá-lo para o Ministério da Sa.J.

AssernbIBa Nacional Constituinte
EMENDA lP02587·7

de, onde provocaria conflito de Jurisdição, com reais prejuízos ia \
integridade física do traba) naoor ,
•
Essa é a tradição do direi to do trabalhador I conqu!st,!
da em 1944, com a criação da CIPA - Comissão interna de Prevenção
ue Acidentes ~ e está registrada nos anais da Historia do trabalh!.
dor brasileiro Portanto, 'o artigo que se pretente suprimir é lnc.!! •
erente I não tem lógica I não atende "lO interesse nacâcna l , orem
se I
ajusta à atua! Política de segurança do Trabalha'cror As
fel ações I.

{'J

I

capital/trabalho são oníver sarment.e pertinentes ao Ministério
É a organização Internacional do Trabalho - OIl o
rum dessa m~térla e não a Organização ~lundial da Saúde

ró~

DEPUTADO oi rvro DUTRA
,~... ..,.,U.".IC"".~OI".'I._-

__ .

•J ...-

'10"'1."'"

i~

_ _ - -_ _

•

~

13
Dê-se a seguinte ied'3';ão G,tI iJ'iC1SO >:>:11 do art 111. do
projeto da tomissêc de Sistematização:

m1ENDA MODIFICATIVA

a(\t~

'I

• •••• • ••••
XX-lU- ·prOlblção de q,Jalquer trabalho a menor de 14 (qu~
torze) anos, e de trabarrc ,loturno e insalubre
nerores tie 18 (dezoito) anosj

••• "e deverá estar expresso no âmbito de todas as
passando a ter a seguinte redação;
Artigo

~o

3JS'TIF1CAllVA
Pretende-se com esta ererôa, recuperar a redação
original
votada e aprovada na tcsussãc da Ordemsociei , que proíbe [j'J9lquer trabalho c
menores de 14 (quatorze) ,anos A aomssêo de trabalho aos r-eoores casta rarce
etária pode ocasionar uma exploração iníqua da força do trabalho do menor, que
nessa idade deverá estar na escola. A ressalva em qwestão arâa se
cootreccc
ao princíplo da igualdade fund6-.ental das craarças e à coraçatoraeoeoe da esc!:.
Jarãeaçãc básica

EMENDA lP02578·8

[!C'p;"'-j
~

5~;7ã7J

C1).1ISSno DE SlSTEMATIZAÇAO

r.r-

Hno/'lIslOroC.~h_-_--------~

Dá nova redação à alínea "f" do inciso IV do artigo

"Art.

ra!7-

{t.

Sr(,j)r ..·.~[,,':.t.,'-Jl~

DEPUTA0O

f'J

ao dirigente sindical e ao membro de associação ou co
missão de trabalhadores e garantida a proteção neces
sária ao exercício de sua atividade, inclusive o aces
se aos locais de trabalho na sua base territorial oe

f}

ci rvro

Justificativa:
Este compromisso deverá estar refletido em todas as eesalidad'és de atuação do Estado, visando gerar aMbiente favorável ao pleno aproveitamento e mobilização do conhecinento cientIfico e tecnOl 2
gico nacional.

cosrssno DE SlSTEMATIZACAO

_
rL . . . .

'oIeC.".oo/.u.eo•• 'i..,

~

comSSAQ DE SISTEt-'ATIZAÇ;;O

JSMENDA MODIFICATIVA

:304

EMENDA MODIFICATInVn

30~

Artigo ;Ij;O - § 19 - ~ a formacão de monopó!.io, oligopólios,
cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder econô
mico, àdmi1:idas as exceçõ~es previstas nesta constitui:
çâo, cabendo ã lei fixár as penalidades.

3JSTIflCATIVh,

O~-SE A ALXNEA

Constitulção, estendendo-se a proteção já assegurada ao dingente sindical

IIHERESSES 00 BEH-ESTll.R O:' SüCIEO:'C,E.

l~~_=-=:~;~~~l~~~~~~~~=== J l:-~J~~/81 J
. __

Dá nova redação à alínea "c" do Inciso I do artigo

._

COhSEt'W;';;::"O

JUSTIFICIHIVP.:

A EMENDA TEM A fiNALIDADE DE APRIMORAR A REDAÇ;;'O .DÓ
iTEI-'I, SEM ALTERAR O SEU TEOR.

EMENDA lP02584·2

~

~~

~

E .Qfr PROTEÇAO 00 MEIO AMBIENTE

principio constitucional a proibição de tais práticas, deixando que
a lei estabeleça as penalidades aos diferentes graus de abuso do po
der econõmica.
-

__ J

I
SEGUINTE REDAÇ;;O.

ALíNEA B - O EXERClcIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE SUBORDINA-SE AOS

A modificação tem a finalidade ie tornar explicito como

EMENDÁ lP02579·6

,:If$ p,

/,!;

JUstificativa:

ID--lJE;;;;~~INI~.OS_~UD~;.:~;;~~~=- ----] ~=-~~L'

'

"8" DO INCISO XIII DO ARTIGO

ARTIGO ~
INCISO UI

de

eenarc de associação ou comissão de trabalhadores.

.u·cu,·.·.;;; _ _ . __•_ _ •

~

Dê-se ao parágrafo 19 do artigo ~, a seguinte redação:

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

'trata-se, somente, de efetuar correção no Arttefr.ojeto

1

DUTRA

1IT----------UJ"~,,,,:1l"C.ç1o,

etuaçãcj

_____·

_ § 49 _ "O compromisso do Estado com a Ciência e Tecnologia deverá assegurar çondições para a ampliação e a
plena utilização da capacidade técnico-cient!tica instalada no paIs e deverá estar eXcresso no âtr.hãto de to"
dêlS as polí.ticas públicas".

EMENDA lP02583-4

r

..... .... .....••..•••..•..••

IV - Q.SlNDlCATO H

políti-

cas pGblicas".

balho.

W\JTPro PLINIO AARLDA S;;;A10

expres-

UArt. i4

dos rIscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do 't r a-

r . r - - - - - - ,U.J.,o/ec...'l.I••• eo.,.'lo

~1~

rnclua~se ao final do parágrafO 49 do artigo ~ a seguinte

são:

13

O Sistema Ilnico de Saúde é voltado b Saúde Pública mas não ceve i!!
tervir nos meios produtivos, pois aí o fator princ~pal é a
causa

{'J

~

COHISSM DE SISTEMA.liZAÇAO

dÕ"

Trabalho.

e 269

ourru:

DEPUTADO OI IVIO

.<N_

COHISSAO DE SlSTEI'ATIUÇf:.O

rlArt.ZJ:§ _

.

I - tcccere à Justiça Agrária processar e julgar;
E:."1E~DA

c)

SUPRESSIVA

questões relativas às terras ind!genasj
suprima_se o § 39 do Art.

30J

~,

eenunerenec o que se segue
lUlO/'II'Tl"e.;Io,

Justificativa:

treta-se de suprimir parte do texto adotado no

Tal restrj cêc é incabíveL f,$ fac:ilidadc:=s erecec rêes às
empresas e fundações públicas, não devem eac e r condicionadas à sua
extensão às empresas do setor privado. Cabe ressã!tar que nem S'!!;"'pre as ab.í.vadades realizadas pelas enpr e see públicas vxse-e o lucro,
Doa parte delas tet'l finalidade social rte a s ampla, o que não é cO-':''L
iniciaLiva privada Assim,
te ....to
ea
não pode
talizar um principio con trréz-ao aos interesses da 'l'ação.

~ojeto

de Constituição que pode ser fator gerador de interpretações dúbias.

EMENDA lP02580·0'

na

l:.-~·~~~~º~~~AS~/;~;~==--==-=-=J~~~i .,
~ ~~~= ~=~~i~~~;~~;i;~~~~_=__=_
_=_~.J ~_~I:~71.87.
'.l
trcrua-ee a palavra "públicas" à e~ress~o "lnsUtuições e.!
pecíalfzaoas", constante do art. ~7 do ~projeto de Conl.
tituição, ficando este artigo assim redigido:

o

cons

eucaonaã

DISPOSITIVO l4iENDADO: ARTIGO

JUSTIF'lCATlVA

Trata-se, apenas, de eoeqaar a redação do artigo e:n questã::
à obrigàtoriedade cio E~tado de esseqorar a escolaridade básica, até, pelo m,!
nos, aos 14 (quatorze) anos, tercen prevista no ~~oJeto.

~ , PARÂGAAFO 20.

3'/~
HodJ..fi que-se o paragrafo 212, do artiijo $R. do capi.t.ulo da Ed~caeão
e cultura do ~projeto de const~t~ição que passará a ter a seguin
te redação:
~1g

cr-í s.,

art. ~ •••
520 - Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl,!!

mentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a
6 anos, o ensino fundamental e médio.

EMENDA lP02585·1

lir'

D~PUTADD oi.rvro

OllTRA

tr·"~·;·

JUSTIFICAC1\O

&i"~-;;;'

31;h 3~ Em cumprimento aos principios estabelecidos nos artigos
~ e seus incisos: visando clarear alguns aspectos que
deve
rão ser aprofundados na Lei de Diretr~zes e Bases, ou outras afin;

42~

"Art ~ Será estlm.Jlada para os nenores da faixa de
lC
(déz) a 14 (quatorze) anos a preparação para o trabalho, er
inshtulçães públlcas especía'í lzsdas , onde lhes serão ass!
gurados a alimentação e os cuidados com a saúde".

~

31!

EMEIIDA MODIFICATIVA.

.:usTIfICATlVA

iS::HL,
E!'1END1~

f.'ODIF'ICATIVA

3~g

Dê-se ao § 2 ... do Artigo

~

que a complementam, consideramos ~ndispenslÍvel incluir

to educacional obrigatório ã faixa de O a G anos.

e seguinte redação'

liA lei regulará a concessã~ de incentivos e oulrhs "c;.."lCagens a empresas (li entidades da iniciativa privada ou públici:l. que apliquem recursos em' universidades, inst.i tuições de ens ano c ?~s;-.1i
5a, visando ao desenvolvimento em todas as ãreas de, ciê:n~ia. n auboncac a tecnológica e a ampliacio do cor;"'ec~"'E:.,to cientrf~cof i· autonomia tecnolõqica e a for'1\ação de reçursos hUI'lanos
eSl)ec1al~za-

Q

atendimen
-

EMENDA lP02590·7

t::DE.:l11DDD
~

f'J

~".

OI'

IVIO numa
' u •••• /n.. ".lolI".~:."U'

ccerssao

DE

SISTEHATIZAÇ:1\O

lunnllsu'l'.~;:O-----------~

EMENDA lP02581·8

Justificativa;

l:~=-'==-~;l~;·;~;oDE AAROOA Stv~AIO

'1

~- .fl~~=-

e.
=~=- -~~~~ ~;~;~:;;;~~===-=--=.=J
D-·--·--·---- ·..U".II.'· .;1:--------_ -.

~l!~ !gu.~?
- ..

--

.-

A alteração proposta tem a finalidade de ãar melhor
ção ao te",to, sem alterar seu obJetj,vo.

'3;r3

EI1EUÓA H001F!CA'i'IVA

r-eea-

DISPOSITIVO E!'1ENDADO: ARTIGO

~,

INCISO VII

3~3

Altera o inc:1so VII do art.tgo ~, do capi. tulo III da Educação
Cultura, que passará a ter a segu~ntd" redação:

~-,.

Dá nova .redaçãc à alínea "a" do inciso I do artigo 28:

"Art

ia't

.

DEPUTADO DLIvlO OUTRA

1 - O ALISTAMENTO E O VOTO

a) O sufrágio é universal e o voto dIreto, igual e
to;

comssll.O DE

secr~

SISTE~'ATlZAÇAO

EMENDP. P.DlílVfl.

3JSlIFlCATIVA

Inclua-se como Capítulo UI do at'tlgo 17, inciso IV letra

I

~

I,

o

SCgU~.!J.11

te texto.

Trata~se de incorporar ao ~rojelO de Constituição dispo
siUvo constante do ~~o da comissão da Soberanla e elos Direitos e G;
ranUas do Homem e da Mulher (art 5a, 1, a).
-

••• Empresa, sempre que a introduç:lo de novas tecnologias no p:oce.s..

so de produção, importa.r -em redução ••• "

i

iJUSTIFICAC:;'O

Entendemos que, este

apo~o

técnico e financeiro é in

disnensável para a garant.ta da qualidade do atendltlento à Crl.ança d:
zero até selS anos, contr~bu~ndo ass.tm para que o c~dadão bras.l.le.t:ro tenha uma cond~ção de sobrevlvêncla mias dJ..gna, ~nclusH'e pra\'en
do a. continu.l.dade de sua inserção no processo educacional.
-

270

• Assembl&l'ftadonaI Constftufnte

tJp·;..,n0:J

EMENDA lP02595·8
(!lOEPllTADO OLIVIO DUTRA
'~U'~I./c.w1t*lo/,uICDII'"li.

CDMISSÃO Pf

SBTfHATIVÇÃO

r.T""

EHENbA

,.

31"2-

HODIFICATIVA

Arl: ~ item VI

DISPOSITI.VO EMENDADO:

H:L

J'lz,

DISPOSITIVO EHESDADO: Árt

J1if'r
.. _ Dá nova redação ao §

~projeto

Acreacerd:e."lIe no ar-t ~ do ~projeto de. Constitu..!.

de Con:o-

çÃo, o aeguinte itea: 3P$
Art. _ •••

-}:z,

3

fftnit.fl:J, reli&~D:ltS:ll, .lJ~;cual.:r

.lJOC.UUll,

,

etBr]'l1~ e

... §~;~

DO

d.!t

dade e deficiaoc:iAll fíncas.

d1SCI:1Pu.nll.ção.

sss

do art. ~ :

~. ~s· ~;~~r:~;

internos de entidades públicas destina-

dos a financiamento de programas de pesquisas ou assistência na
área de planejamento familiar só poderão ser ut i.Lfzadas após autorização do 6rgão máximo do sislema 001co de Saúde.

tratamebto e oportunidadl'tl 19uais
df'epo~to", independente de IU!.XO, etnia, cor •.!.

IV - Garant.ia de

Item VI - Superação das desigualdades e di:;crl..mlnaçõc:I

re8~on.1"•

zs

Art.1;f/- ". ..... .,.............................
.
.

J~

.

AeresC'cntc-:oe ao Art ii4'6 it:clU VI do

tituiçíio, o se gui
Art. -;:$8 •••

aais formas de

,

'ul.nul"rll:.~;;e

EKEKDA ADUIVA

JUSTIFICATIVA
JOSTIFICÀÇXD

.rUSTIrICAÇXO

Em

tratando de clim),nar qualquer desigualdade e

Ilc

criminação na nossa sociedade,
dios ou

11.

cidadãs lllU"glnali:;lldos

questão

EoteodeDoa que ne e ce prineíp10COn.,tittlClcmt ta~béc ds

d1l!.

ve e e e e e explícito a el~mJ.nação de

sexual. como a dos cld,!.

por quclItio

de

J.dade, não

conduzir 0:5 setores

t.cd e e as re e ae e de

dJ.Jl(~ritl1n~

EMENDA 1P02600-8

rr

80c1&1

que compõCl;!:\

do Ante-

.."•.

CO!§D!.!JJ.NlL.f.mt'1IllJ.P_J.Q.!:W~F,=:J r~::~~~=J
-", " "
,,------- -- -]

- Cº~tlS5AO .PLS.Lill~:!\.UJ.
l:=-_·__

de ação e 8ua8 gratzdC8 d lretrize!l ..

nossa organll:ação ec e a e t , pr1ncipall:lcntCl em tlm' daqueles cons:l.detA

112

projeto da Comissão de.sistcmatizaç::io.

çio, .a quaul pe r taen e c e ndc continuario a d1.f1cultar a eoo\ivênClt1.
e pOh1.biHdadea orglUu~4tlva8 da populaçÃo. são
mudanças
que. aem dúvida, devam ocorrer desde a d-eflD1Çâo m4J.or de política

pod~1II

deixar de ser expl1citados elll qu a Lquc r- defin1.ção de princípios ou

normas que t~nham o propó:lI1to de

3119
Compatlbil1zação com o conteúdo do art. i'SS. §

.açiio

dos básicos COIllO ~ o e a e e da eiÍucaçio.

_______._.

11 •• 0 ...

•

r~.;ic_

t~~~~ú~;d

- . - - - - . _.-

[HWDA l'ODIFICAT1VA E SUPRCSSI\,A

3,6

Dá nova redação à alínea!. do nr t , ~, supr mfndo a n l Inea

EMENDA lP02592-3

b Que

ffiEPIITADO 01 Tym D!lTRA

versa sobre o ne smo tema e ncccssnr ramcnte estará su-

;rimida com a nova redação da a l nca !. •
í

'3'ÍG

DEPU1ADO OlIvIO OLlTRA

~-

Art.

r . r - - - - - - - - - - - ....."........, ' , - - - - - - - -

•

COMISSAD DE SISlnlATIznç,t;o

EMENDA ADITIVA

a) com trinta anos para o homem e a mulher;

,12/
DISPOSITIVO EI-lENDAOO: alinell "d" do anc a sc XV do art }::z.
E."'.Z!mA MODIFICATIvA

JUSTIFICATIVA

31?'

~')J

Inclua-se na alínea "dOI s do anca eo XV,do artigo ~ do AnteproJeto,a seguinte expeessêcd) {lEo haverá pr.1sào cj.nl,salvo o caso de
devedor l.nadJ.rnplente de Obr1.9,ac:ão aLamenear ,

cc=r.ija-se no "ca~~" do Artigo ~ a citação co Artigo 20, que co!.
eesecnae ao Art. ~ do ~...BP~OJETO ee Co"'stitt.ição e a i~,clt:são cõ:.
pa.:.avra ~ a.pós o termo proãução. A redação é a que segue.

-

---

$1?~

A::-::igo
JUSTIFICAC1\O

- "Em setores nos quaa s a tecnologia seJa fator det~r.. 1nante de produção, ~ ser::;:o ccns rderadea nacâc-.

na.:..s '5.wresas que, além de atenderen aos requ1.sJ.tos defim.ãos
no
A::::'=. ~, estiverem sujeã eas ao controle tecnológico nacional em c~

No nosso entender. a supressão da pn.são c1.vJ.I por
inadimplemento de obrigat'ão alii'tentar ser-a e U'TI retrocesso da nova
Const1.tuição em relação à atual, uma vez Que o d1.reJ.to do a La-r-encadO,Já ameaçado no quadro atuai por astratagerras usados pelo e anen-

coxrssno

rã-:.er pe r-nanenbe , excâus í.vc e Lncc-idâ c í.ona L'",

_ EHEUOA f.'[OOIflCATIVA -

JL:;~ificat:iva:

*

í

A alteração visa ec-nenee dar -a:'or p::ecisão ao ees ec ,

tante - como por' exenpâc o abandono de erapreçcs e a mudança de domicilias - estaria desta forma ecns t a tiuc aona Ir-ent;e de aartpa r-adc

DE SlSTEHATIZAC1iO

Dá nova redação ao § 12 do art.

3~

Art.

~-

3~

;;w

•••••••••••••••••••••••••

........ §.~~.~.~.~~~~~~.~~~;~~;;.~

.

:
·acesso à educação, à informação

e aos métodos cientIficas de regulação da fertilldade, Que não a~
tem contra a saúde, respeitado o direito de opção individuaL
JUSTIFICATIVA

lP02597-4
EIIE:.DA

15~

MODIFIC1\TIVA

r.r

'~UI

DISPOSITIVO EME:NDJ\OO: AR'I'IGO . , . , S lo

ec"~~'-J

••

OO'~C"'.,.0fl".".""

'jJ3
o parágrafo 10 do artJ.go
a ter a seguinte redação:

.

,
.1'1.

LETRA

~nfor-

n/.,

tempo.de erro.

J1-

@J

nr-SE A 5EpUIN1E REDAÇAO

mação, e aos métodos cientiricos de rcgulac50 ela fertilidude
que
não atentem contra a eaãce
respeitado o di.reJ.to de opçiio ind.1,vidj! .

INCISO IV, ART

.;tJ

TITULO 11.

I

uf /?-

ARTIGD

LETRA

f:

JUSTIFICll.C1iÕ

COM!SSAO CE SIS1EI'!""i:iZACM

RES NOS PRQCE;SSOS DECISORIOS RELATIVOS A INTRODUÇAQ DE NOVAS TECt..Q.

PRODUÇJW.'~

LOGIAS NO PROCESSO bE

Nossa proposta da
,

l:J

(íJ,

n~ ASSEGURADA A !'"ARTlCI!'"ACAO'OAS ORGANIZAÇOES DE TRABALHAO.Q.

é uma pré-disposiçiio à fecundação e es-

ta uma faculdade de produção.
para "t'ertiJ.J.dadc H

EMENDA lP02602-4

PJ

INCISO IV

al.

1\ fertJ.lJ.dade

Talvez por um erro de redação tenha sido mantida essa red!,
De qualquer forma a nossa emenda possibill ta a correção. ell:

ção.
EMENDA MODIFICATIVA

Ji/.

foi' o termo fertilidade e não reccmn.dece , conforme comprova o p!.
recer 750603-1 0'0 relator Almir Gabri~l.

-'

" .."n>""""· _ _ 1

~ do ~proJeto .paese

Art.
S lo - O Estado assegura acesso ã educação, ã

Na verdade o que foi aprovado na Comissão da Ordem Soeial

....

COMISSAO OE SIS-"TE"'""'A-"Tl"Z"AÇ"'A"'O'--

mod~hcação

do termo· fccumhdadc·

implJ.ca na maior abran':.lêncio.· que

JUSTIFICATIVA:

o último ter-

mo contempla.

ESTA

1\ regulação da fecundidade se reslringe a própria fccundaçiio, enqllont.o que , a rC9uloçSo da rcrt.il~dôldQ, 4llém de 4lbran-

MAT~RIA,

EMaORA TENHA SIDO TRATADA NOS SUB5TIlUTIVOS 0:\

.Jus~.:.r:'csti\'s

O tc:'t.'c nc..:'s;;crÉ" Eng:=::;s z i;C:!én~~s. p;;;é. Z·J=e.'

COH155AO VIII, FOI RESTRITIVA NA MEDIDA EM QUE 50 AS5EC:URADA ti. PARTI
CIPAçnO DAS ORGANIZAÇOES DOS TRABALHADORES NOS PROI,.ESSOS DECISo'RI0S

9cr a fecundação, estará amparando as p~ssoas não ferteis, dandolhes portanto oportunidades ã informo.çõcs c matados cient.í.hcos po.ra
• Atingiram através do. fertJ.lidada, a· fecundação.

~ A INTRODUÇAQ DE NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE PRODUÇAO.

&

c.;::ortunit'aoe i:&:& ;;;u~

E. ;:=r.;:=~c:.=:'!.

~-,"'~:;-=~_i:

f:=_:

5o..!:~~

A REDAÇJW PROPOSTA E MAIS ABRANGENTE ~ ASSEGURADA A PARTICI?~
t;AO DAS ORGANIZAÇAO DOS TRABALHADORES NOS f:JROCESSOS DECIS"ORIOS REL~

llVOS A PRO!'"RIA INTROÓUCAO DE NOVAS lN1RODUÇOES.

EMENDA·1P02594·0

(!J

DEPUTADO

aLIVIO

r.T""

DEPU1AOO ANTOIUD GASPAR

DUTRA

COH]SS~O DE SISTEMll.lIZAÇAO

IU •• f.Ul"'oe..~ao--------------

EHENDl\ SUPRCSSIVl\
DISPOSITIVO EI{ENOADO; ArtJ.go

~/J'

EMENDA lP02598-2

f'J

fC';~"----:I

DEPUTADO Ol rVIO DUTRA

~.

COMISS~O

Supr.lmam-se do Jtn+ep.r0Jeto:

aI arhgo >lCS ~/,f

EMENDA

....,,,...,,.., , . - - - - - - - - - - ,

SUPRESSIV~

Suprima-se o parágrafo 29 do artigo
<1USTIFICll.Clí.O

..

~ ~?

DE SISTEI-'r.TiZAç;:.O

JustificatJ.va

~,

renuMerando-se. os de-aiS.

-

-I

o tema do presente artl.go, J.nscrJ.do no cap:: ...u lo da
Faml.~ ...... do Menor
e do Idoso, Já encontra-se con\'e.lJ.ent~n:!l1te ê,.bord",do no capitulo da Saúde, por se trO)tar da ü.s"~l!nto J.nt:illscc~

A supressao )ustific::a-se na Medida e"'l que o teor do para- 1
grafo não €i pertinente ao teor do "caput" do artigo correspc-::'e...tc !
Para nelhor sistematização a matéria da propriedade l.ntelectL.al ce- ;
veria fazer parte do inciso XIII do artigo ~, que trata da ?ro?:.'i!=.I'

mente ligado

dado.

a programas integrais de saúde.

<1%

substit~~~e a e:>.pressão "A oesauisa :refletirá", do parágrafo 19 co
artigo l:lt6, por "As atividades inerentes ao desenvolvi'l:lento cJ.e.,t!fico e tecnolãcico refletirao", que passa a ter a seguinte
reêa-

ção:

39S"

Artigo ~ - § 19 - "As ativ1daêes inerentes ao desenvolvine:nto Ci-j
entIfico e tecnolóc:ic:O refletJ.rão interesses
nacionais, regionais, locais, socJ.ais e culturais, asse:;r,lrê...~
do a autonOilll.a da pesouisa cientIfica básJ.ca".
Justificativa:

I

-

A e:ll.pressão pesquisa não engloba todas as atJ.vidades

~,]e

coMpõe"'! o desenvolvimento cientí.fico e tecnológico, eOMO por e>..e;:plo a forMação de recurscs humanos, sendo recol;lendado substitui-la
por outra de sentido r.ais amplo.

I
I
I

Assembléia NadonII ConstIb*lte
Artigo

EMENDA 1P02604-1

!!J

OEPUTP.DO

I!J

~

AIHONIO GASPAR

CDMISSAD DE SJSTnlATlZAçAO

~

E1~ENDA

w

- "O Estado promoverá, por todas as formas Que esth'e:ao seu alcance, o desenvolvimento cient.ífico, a autonomia e a capacatação tecnolósica pa.ra garantir a s2
berania da Nação, a melhoria das condições de vida e

O art. j(.tf'"do mesrao JliIiiiteproJeto, por sua vez
diSpÕe que "A organização politJ.co-aõ.....inJ.stratJ.va da Repú,blica Feder,!
tJ. v a do, Brasil compreende a unaâc , os Estados, o DJ.strito Federal
e
o~ Mwlicíp~os, todos eles autônoros e:3tf~iu~~fect;\.va esfera de COffip~
tencia". Por outro lado, em seu art. ++; o xe Ee r ado AnteprOJeto afiE
ma que "são poderes da União o Legislativo, o EXjlcutivo e o .JudJ.ç.1.!
rio, independentes e harInÕnicos entre si".~ 0"-:,"'.1 ti" tlS ("I" ~~ • • • ~~,~~

de trabalho da população e a' preservação do rneio-a.~!.

---,

'Ul0/.\o!.""~.;I~

ente.

ADITIVA

Justificati....a:

5''1-

A atuação do Estado em. favor da ciência e tecnologia

Inclua-se 00':10 1nc159 IV do ArtJ.go ~ a ~eguinte recacêo ,

Inciso IV

LUIZ HEI\RIQUC:

.. - - - - - - ,-'
~~~~=~~

._----"

"" "

comissão de s s tcnat.r aacêc
í

_

DEPUTADO

I!J

se superpãe, não se

do com qualquer deles.

PPí:;~';::

5JY;~

(Do Governo), a ?-:-ocuradcria Geral ~~&União, "encarregada de sua def~
sa Judicial e IDotraJudicial" (art.
Essa localização, aliada ã circunstância de h,!
ver s aâo atr.1.buído ao Presidente da República, a "Lavare ncneeçêc" do
Procurador Geral da União, fez eom que a instituição criada
ficasse

ao>.

eubcrdmeôa de modo absoluto ao PresJ.dente da República,reduzindo-a ã
condição de representante deste, em vez de representante da União,gue

EMENDA lP0260S-9

~

C':""'=~~di;

Logo, a institl:oJ.ção incur:Pida da representação'
judicial da UnJ.ão não pode subord.1.nar-se ao Chefe de um dos Poderes ,
pois, se ãssc ocorrer, os demad s não estarão representados,
ficando
indefesos na hipótese de conflito entre qualquer- deles e o poder que
detiver o mando sobre tal ãns ta. tUJ.ção.
O };DJeproJeto situou na seção V, do capítulo In

rr-

:=-TI
i..,ITI

~les

ge os três Poderes da República, a

ferent.es instrumentos e medidas de naturez.a adt;inistrativa t fiC~'-1
ceira, polit).ca e etc ••• , de forma a as.seçurez- efeitos abrangen't~"

'EMENDA lP02608-3
Justiíicati\e.
Esta emenda teIl' a fJ.nalJ.ê.ade de 'explJ.ci tar a ccapeeêncae õcs f.stados da seõerecêc na M~:t.éria sup~acit..aõa a exe....p lo.
do que Já está eseebej eca ãc para a Uniãc

Da leitura desses dispos~tivos Eundament ad s na
Organização do Estado brasileJ.ro, resulta que a União, ente que abran'

ôe..e

ser a mais emcte possível, não se restringindo à implantação de tza ,
política espe~ífica para o setor, cabendo-Lhe lançar m'ão do~ rais: ê.i I

e complementares.

- formular e implementar planos e programas set.cra-. .
ais que 'cr-Len t.e seu desenvolvimento sÓcl.o-econô!'lico:

• 27{

compreende tanto o Poder Executivo, como o LegislatJ.vo e o JudiciárJ.C\
consoante o disposto no art • .Y1. do .lit'MieproJeto. •
verificl!se, portanto, nít.1.da contradição com o
pr~ncípio da J.ndependência e harnonf.a dos Poderes, que deve ser corr,!
9ida, ~diante o acolhJ.rnento da sugestão contida na Emenda ora propo,!
ta.

ANTONIO GASPAR

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA MODlflCATIVA

SI{

\C4/r

InclUl..- se co final da alínea lOS" do inciso ~ do ArtJ.go 1ft a eli
pressão "e sobre a propriedade industrial e intelectual",
que

lP02610-S

passa a ter a seguinte redação:

91

Artigo p:8

zncãsc _ -

l<X nr

s - normas gerais sobre ptodUçâo e consumo inclusive
sobre a propriedade ~ndustrial e intelectual.

Il _ O J>l1nistério Público dos Estados.

JUSTIFICATIVA

Ju$ti!icati...·a·
matéria "tlroprledade ind.ustrial e irtelectu,:l" ...err
e. p::l
ticas no mundo moderno cabendo. ôes ta forna,:J.r"'ar no te"to cer-a

I

A

aasumdrido importância crescente. ne s .reaecõee eecnõ-c.cae

".

t).tucJ.onal que é respon)abilidade da Uni&.o legislar sobre ela. ~
sua. inclusão nesta alihea Just.1.fica-se pela estreita relação que
a matéria guarda com a produção e o eonaumo ,

DEPU1ADD A.JnON10

G~S1:'~R

COHISSAD DE SISTE",r;IIZc.ç=:J

ramificado em simetria com as Justiças especializae o Jl,inistério F-úblico dos E:S"~L:>::'

nas da União _

I:ssa distinção tambél':' se :fa:t. indispensável, c:::-.~

pode ser transposto para o rdvel federal.

f!ao;f~

t.ar contradições. na medida em que os diver-sos aspectos envolvidos

.A inexistência da. distinção sugerioa pode aca;or.=.

ganização, "l.tribuições, etc ••• ) ceva receber de=-i.,2çeo adequada

àt

p=.

í

culiar1dades decorrentes, do sistema r'ecer-a t v c ,
í

são 'exemplos ce s s as ccr-cr-eoâcêes os que ae ver-r-

Transferir as alíneas "e", "g", "h", ";I." e")" óo ;....cãsc XI - renumerando-se a de letra "f" - para o inciso )"I1:, reordenando-o da mane í.ra que se segue
Artigo /IÍ-/Pt
Inciso XIII
a) o excrc'ícío do darerto de

ficaram ouanto

à

ch"'fia do IUnistério Público e às leis orgânicas s e.e

pertinentes.

::13/

Com efeito, e-vqce-vt c c § l ' co art. 2-a5

est.E.=!::!.~

CE' que "cada lHnistério Público elege:-.!.. o seu ProclJrador Geral. na ~o!.
ma oa lei. dentre arrcegr-errees da carrei;;t- para mandato oe ::rêf: (~"-F"C'"
prop::"ieê.aõ~

sucordâra-se ao be-s-esear da

s0-

ciedade, da consen·;l.ç'âo dos recur~s naturais e êa pro~;â:> do Meio a,...:::J.e."~,
b) a lei estare1ecerã o procedi.-~~-:.o p::a ç~.sapropriaçã:> por l.tilia=:.:::e p:-

d:.n.-.s..-I

blica 00 P=lr interesse social, ~.5..--:.e J==é.~ e J..s-:.a :l..'1::a.-.::.zaçã:l fi:!"
ro, ressal....ad:> os casos previstos !lesta ecrstit..i;ã:>.
c} as àe.saproptiaÇÕ'>..s w:ba."IaS serã:. s~=e ;a~ à \'J.S~ e e::' dL"'l.\eL'"O.
dJ a de be!ls de prcã..l;ã~ é susce-:.Í\ el os cesa::>ro;:=:a;3:::l po: necesslda::e O"w
utilida::i.e p50hca a.. p:;= irteress; sx:.:.:, ces;:.:: q.lE "'e::ess~J.a ã e.xec-w;â:.:::,; I
pla'los, prograTflaS e proJetos de oese:".oh'l.-'="~~ sxia! e e-::-::>'"'l:r~co, se:=..eles da lII11ão, dos Estados ou dos M..1.:ÚcípJ.os, J:l2àla"1te Justa ;;nde."'llZa;âo e:.

per-mã t f

ndc-cse uma reconducão", os er-re

lV, d1spõem que

~.

II!,

~,

108, VIII e J:F.: •

o Procurador Gera] da Reoúbl1ca oeve ser nO'lleado p!:.c

Presidente da Repúbhca. após aprovação pela Câmara dos Deputados, se!!
do que a sua dest:ituição, antes do termo ce sua invest.idura, depene!: de
aprovação pelo Senado Federal.
Por outro 101.00. no oue ci;: respeito à djs:::iP:~3jl'
norm'óltiva infraconstitucional do tlinistério Publico. o § 2P do ar... ~

do art

%fJ.

p~réln, esta~lece

que a lei orgânica ào Hinisterio Pú-

IP

e) as narcas e patentes de interesse nacicnal são ooJeto de CO'l.sideraçà::
prioritária para o desenvolv~to cie."1tibco e tecnológico do Pais. ,/
fi o rêgistro de patentes e narcas esr.ra."1:!eiras s~rCina_se ao uso efe::.ivo da criaçâo.
91 o Brasi1 não reccn.~ece o direito de uso e~lus!Y('l '71]3.0"1-10 o o?~e~~ da C".=.

blico da União será encaminhada pelo Procura0 OI' Geral da Pepública.

a,;~:: W'

tucionais.

v~ãa,

ã aliJncntaçà:. e à sa:i:ie, /
hl os produtos e pI'ccessos resultantes de pesquisa que tenhan pr
ba.se orgal11!m::Js vivos não seriio patenteajos,
il fOr necessidade stt:J.al, a autoridade pública poderá ceterl"J:e
a imediata utilização de ob~a cie."1tífica,. assegurada a Justa inderuzação.

vê-se, portanto, que se não :for feita' a oistin ção entre o I,in).stério Público da União e o dos ~sta::io.s, persis .. ::.rãc
contralUções insolúveis, inviab~li7.a.nào a aplicação aos ttl)'t.os CC"'lo;:<:1-

LUIZ HEN~IQUE
r.r--=---,-,-=~ 'LU"'~H~"'Ulo/UI<OWII';:O

o reordenat"'ento proposto para as alíneas constantes co
inciso XI,de sorte a que passem a figurar no inciso XIII,e o rec::ê.enamento das alíneas deste inciso XIII,Justifica-se na con\'eniênc~a

Emenda...supressJ.va ca Seção v, do ~apítulo III ,
Do Governo, e adJ.tha de Capítule VI, a s~.::: ir.

de agrupar matérJ.as de urna mesma natureza sob um incJ.so relativo à
propriec!ade privada, dado que aqueles ítens se referem a este ass..ll'to.

cluido entre o Capítulo v, Do Min~stério Públ~
co, e o Capitulo VI, Da Defensoria PÜblica e Da
Advocacia, toê=:,s co 'I'itt.!o V, Da Organizdção cbs
Poderes e

EMENDA lP02607-S

l!J

DEPUTADO ANTONIO GASPAR

COMISSAD DE SISTEMA,lIZACAO

Supr:1Sna-se

a

Seção

v,

Sisb~.-a

de ,Governo

do Capitulo III, Do Governo; e J.nclua-se ,:, arl.!

90 e parágrafos, Da Procuradoria Geral da União, em Capítulo próprJ.o,
inserido entre os Capitulos Do MinJ.lõté.no PÜblJ.co e pa Defensor).a p.§
blica.
JUSTIFICATIVA

EMEND~

ADITIVA E MODIFICATIVA

3?!f

Inclua-t>e no "caput n do art).go ~! após "promoverá", a seguinte expressão: "por todas as formas que estiver a seu alcance" e promo • .=.se ajuste no textOI que passa a ter a seguinte redação:

3?~

'A"proposta preserva, do texto substitu!dO,o pri.!!
cípio da independência func.1.onal e as garantias asseguradas aos me!!;
bros do Ministério Público.
Procura, no entanto, conferir-"hes tratarre..'l!:o Mais
sJ.sternãtico e destacar o perf.1.l próprio do Ministério Público que,a.;:
bora ~tuando perante o Poder Judiciário, com ele não se confunde.
•
Ademats, explJ.cJ. tam-se os contornos das mencion..!!
das garantias, para lflais be1ll assegura-las, COlfl tj:lmperalflentos ditados

f:COl>lISSÃO DE SISTtMATIZAÇÃO

Justificativa

t

dispõe oue "leis comp1emen~ares dlSt:. .. t ...! , 1.0_ _ nici&.tlV&. ar: seus rt::sp~
tivos Procuradores Gerais, organizarão cada "inist6r10 Público" C ~

dinl1eiro,

:.cia.u- a

'ia

disciplina constitucional do lUnistério Público (chefia, estrutura, o.::::

41./

cões ,

~

eer-encc-ee que a disciplina consti tuc rcoai co t/in1stério Público õa

~;~';~J

s s eer-et.ãaa racérc.as constantes dos incisos XI e XIII do Artigo 1;;~, sen alteração das respectivas reze-

E.."l.ENDA MODIFICATIVA que

•

blico da União _

ndão não deve ser imposta aos Estados, 2ss11'1 CO"lO o modelo estadual -êc

EMENDA lP02606-7

[!J

II

Por exigência de sistematJ.'Zaçâo e respeit:o ao f~

cer-ar ismo, impõe-s-e distinguir, em tó~icOS separados, o Ministério Pú-

::> art. 19 do ~proJeto, no Ti.tulo I, Dos PriE.
cipios FundamentaJ.s, proclama que "O Bras).l é uma Repúb!ica Fe::ierat.f
va ~nstltuí.aa pela vontade do Povo co ....o un: Estado democrático de
Dl:
reito" •

pelo interesse público.
Outrossim, tratando-se a aposentadoria de dire.f
to incorporado ao estaetlto dos membros do Ministério PUblico, em vez
de garant.J.a institucional, deve intE?arar a 3ei orgânica própria, de
caráter complement·ar. Daí. por que a proposta de eil",,:....d;;. destaca em p~
rágrafo próprio o tratamento da matéria, bem coma lhe retira
quer caráter punitivo.

qual
-

VJ.sa, ainda, a correção do te"to, ã compatibill:
zação com a dJ.sposição do artigo ag, alínea.s, da seção II, do Capítulo
VIII, do Titulo IV, Da Organi~ação do Lstado, que estabelece a aposento!
doria facultat.l.va após 35 anos, para os homens e 30 anos, para as roulh~
res.

t: o principio da J.so ..omJ.a, adotàdo em termos g~
rais r que deve ser mantido, em termos correspondentes ao especial trat~
mento dado aos membros do MinJ.S:tério Público.
Quanto ã promoção, suprime-se a referência
à.
mesma, deb.ando às 1.e~s-orgãnicas sobre ela dispor, tendo-se em vista a
divers).dade de organIzação do Ninistério Público a nive1 federal e est5.
d"l:lal - 'Um o:cgani'Zado em ca:rreira.oe âmbito nacional, o"l:l~:ro
o:rgariza.co
tendo ~ vista as comarcas e entrânCJ.as peculiares às unidades da

FeC:~

272

• Assembléia Nacional Constituinte

raÇã o . Tal diversidade, que J.lllpOssibilita tratamento idêntico em rela ção às carreiras do MinJ.stério ~úbliço, tar.-.bén impSe que, no tocante às

proIroções, .s ej aa observadas as ;nencionaeas peculi.at'J.êaces.
Por fin, no tocante às veeeções a serem

lo art

iropa!

.

J t:Zf9~-~l

LUlZ HENR.IQUE
.. c~.. "'.. ~..'n.Da".u''"u...-

_

~

DE SISTI:UATrZãçEo

r.r_---,:-

~

Bmenôa adit.iva ao art.

g,

~

13-.L2....L.ilJ

da

Urião", a re!"orênêia aos Pr-ocur-acor-e a ela República • •

Art.

à Nação Brasileira ter.

.3

é

que seja suprida a

é preciso lembrar -

missão ora apontada, que -

não resultou

t.exto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81,

cie
do

Público Federal,

~leitos

em lista trí.plice por

pares .. após aprovada a escolha pela câmara dos Deputados, para
eervac pOr três ence , permitindo-se urna recondução. Sua exonc:J:'aç5"o, antes do termo da l.nvestidura, ciepenãerã de enuêncae prÉ.
via. do senado r-eaeeaa ,
-

_

•••••••••••

a advogado$ devidamente credenciados."

A supressão se evidencia necessária por ser

f!!

so nos car-gos iniciais da carreira, somente por concurso público de p"tl

ec

EMENDA lP02616-4

~,

r

LU11. HENRIQUE

,§ ~t'.
Com eres ee , o art. 141 do Substit~o cUtip.mha
que os Procuradores dos Esta~os e do Distrito federal incumb).dos ée

art.

JUsTIFICATIVA

prerrogativas e vedaçõ~s ceores-tcae , por esta Constituição. aos men-b r-cs
admlssi~el,

in

fiquem inteirEUnente desprotegidos, e-

Em síntese, a explicitação sugerida mediante

à SOlução "de inccngru-

"ência tle graviss~mas repercussões qu~nto aos interesses maiores Cia Na-

instituição
real..!

mat:1.7.aç,iio, a exc~usão do parágrafo.

çâo.

çindivel, para compatibilizar os te"tos supra referidos.

a

cais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem com~rornissos
com o pI:"incíplo da legalidade, princí.pio este que. orienta todo Estado
de Direito.
Necessário, assim, se faz, em 1101"e da bOa 51st.!

sua atuação. contra os agressoras desse inestimáve;t acervo •
pl"esente emenda visa ao suprimento de omissão e

~proJeto

zar a defesa Judicial e extIaJudicJ.al da União Federal.
Incompat.ibJ.li;a-se, assim, o parágrafo a ser sE
prinlido que estabelece competência ao õ~ão Jurídico do HJ.nistério da
Fazb1da, com o dispoGitivo supracitado.
Além do zr.a,is, não se pode dcferJ..r ao órgão adml
nistrativo q"ue autua "O contrj,buinte, fiscaliza as irregularJ.dades fi.§.

tegrantes do rnccnensueéveã e indisponlvel patrimônio das atuais e 1"u-

tures gerações de hrasileiros -

prevê o

da Procuradoria Geral da Un~5o, com comp~tência excj.uaava para

dia"l.te disso., que os pr-ccur-eôg

earcrme continental, terrenos de marinha, recursos minerais, el:c.)

ção de' oficio, do Procurador Geral da RepUblJ.ca, antes do termo õe

{fi,

No art.
•

ree im umlJJ.dos d5~epresen'l:açãa da Uniiio v_ale dizer. d: car e e c ' ;
bens que o ar-t. .at' enumera (vias de eomun ãe açee , ilhas oce antc as , p~a

• sua inve,~dura",
c) no art. ~, inciso IV, a competênd.a privativa do PresJ.dcnte
c.a
República para "nomear, a;Ss aprovaç.ão pela Câmara dos Deputados,
portanto, imprc.§.

supdrna-se o § 49 do art. 27P.

ção que estabelece sér-em "asseguradas garantias, direitos. venc rmerrecs,

10',

o procurador Geral d4 República".

,

1ulDh"n"'u~;;D

Emarida supressJ.va do § 49, <10 Art. 27(J, da
Ss
ção lIi', do capitulo I, do Titulo VII, Da Trib.1!
;8(;ão e Do orçamento

gozarão de

"-garantias. iguais às do Hin.istério Público"; o art. ie:3:9. § 19 do atual

vamos encon-

101-

jurIg/?a -

~projeto. por sua vez, conservou para o Defensor Público a disposi-

do Hinistério públicc ll

) no art. ~ inciuo 111, alínea -ª.' a conpetêncs a privativa da câeaxa dos Deputados para aprovar, por maioria absoluta, "a indicação Ó{'
Procurador Geral da ltapúblJ.ca";
no. art.,
inciso VIII., a. compet&ncia privntiva do Senado FedQral
-para "aprovar, por maior.!a absoluta e IXJr voto secreto, a exoner-a-

EMENDA lP02617·2

r

-_."J

LU}! HEURIQUE

c·----,.. .·.., · . ···""··o.....,

EMENDA lP02612-1

Comissão de Sistcmdtizacão

lUlZ HENRIQUE

".,..------

""

..

'''''

Emenl::la modificativa do § lQ do art

comis!ião de Si~tema1.izaçii.o

r.r

UUtJl..

U""".,l..

,

Emenda_l1'odificat.iva co i"'ciso !, co art.

=-__::-

H(M••

..

tQ'CO~

• V,

~,

de Governo

2/321

zação dos Poderes e Sistena de Governo'
,fF~

.

Altere-se a redação do § 29 do art. ];9:0, adotando-se a
t~inistél"io Público da União.

Art.

JUSTIFICATIVA
A cll'cnda el'l nada altera, em substência, a norma
do ~projeto. Procura apenas clar melhor- sis'tematização ao Capitulo e
aperfeiçoar o texto, sob o ponto de vista de técnica legislativ&,
patlbllizando-o com o artigo

.....

EMENDA lP02613-0

[J

23,q,

"",

comissão de

-------,

S:;[steMat1.~ação

t15) ;'/,
W 71

à

DOU _ _
·_

,f;

Seção V, do Capitulo lI!, Do C2.

da Procuradoria Geral da União.

um parógrafo,

com a /ígdação seguinte:
Art.

~

§ - Aos membros da Procuradoria Geral da União sã:o aS::'f.:gul"a:H",!;

garantias, direitos. vencirne'1tos, prerrob~t1....es e \'~d.?çõE'''"

rio Público Federal.
JUSTIFICATIVA

~

é conseqllência do acolhi-

mento, na comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, da:
Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plinio de Arruda Sampaio.
Por força dcssa emenda, f'oram eliminados. do
00

SubstJ.tutivo apresentado pelo Relator, Constituinte Egidio

'tl.'!;!:-

h,'

_ A Procuradoria Geral da União tem por chefe o Procurador Geral da República, nomeado pelo Pre$idente 'da República. cc....-

deral:
~
_
Na_Redação Final do Artepr':Jeto ap~esentado
Comissao de SJ.stematizaçao, todavia, verificou-se divergencias
sub2.
taneiais em face do que ficara deliberado pelo Plênãr.:to da
ComiSsão
de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, ao acolher os ter1l'Os
da aludida emenda.

seus pare~, após a~rovada

t:l-

S

1"a Lima, o art. 103, o § sa dq art. 102 e atúltina parte da alinr ~ "e"
do incisO II do art. 104. que atribuíam ao MinisteHo Público Federal ..
representação judicial da União.
Cansideran"lio-.se que, nQS termos da referida.. Ema!:.

dos, para servir por três anos, permitindo-se

';''ila

recond.Jcãe.

Sua exoneração. antes 'do termo da !nvcõtidura, dependerá

Consoante a redação final do ~projeto, em seu.
art. 23~, § 12, :foram suprimidos o art. 100 e seus parágrafos do Subs t .=.
tutivo da Com!ssãó da Ol"gani~ dos Poderes e Sistema ce Governo,

to final.
Entretanto, nesse mesmo

~projeto

'lamas cncon -

trar:
J, 1'"
n) no art •
inciso 111, alinea!!, a c;:ompctênc1ia privativa do: Cn."lar;
dos Deputados para l'aprov~, por maioria absoluta, a indic<J,çao do Pr

.Js,

Urna dessas divergências diz respeito ã expres são "procuradores da República", que,' na Redação FJ.nal, foi substitul
da pct "Procuradores da União".

Repüblica" - que são rrernbros'" do 1-linistério público Federal, • dot<*1os
das garantias pertinentes a essa instituição - c ,rprocuradores
da
União" mes1!iO porque o § 2>;> clt' art. 454, prevê que aos atuais Procurado-

de gue tanto a carreira do !-1J.nistêrio Público Federal quanto a da ,d..§!:.
nominada Procurad"Oria Geral da União, ser~~ J.ntegradas por p:::,ocu:::acores da República, 'com ~dênticas garantI.as.
•
A inJustificada subst:ituição da e"pressão

"r:.2.;

curadores da República'" por "procuradores da UnJ.ão", portanto,
nao,
constitui apenas erro materia1. que, como tal, deve ser corrigido: i.c.í
porta, igualMente, em contradição que, se não for resolvida, deJ. ...a rá,
05' int~rante:s da menciõllada procuradoria Ger~ 1 da União ao àesa1"p<:"=o
de qualquer garantia, em verdadeira afronta ã vontade dos co-:.stitl.J.:"'tes que acolheram a Emenda n9 3S0752-1 nos tern'Os'e:n que foi'p:lsta, alé-.
disso, põe em risco o incomensurável acervo dos bens, interesses
e
serviços da união, cUJa defesa, obvJ.alI'ente, não pode ser deix1;l.da
a
caX'go de agentes integrantes "a Administração' PúblJ.ca,. vulneraveJ.S às

b) no art.{ Iof, inciso VIII, ;; compelência privativa do Senado Federal
para "aprovar, por maioria .absolut.a é por voto secret.o, a exoneração
de oficio, do Procurador Geral da itepública, antes do termo de sua i
ve st1dura'fK
c} no art. ~. inciso l.V, a competência privativa da Presidente da Pepública para"oo'mear, após aprõvac;~o pela Cpor.ara d()s l>eputados, o PrE:
curador Geral da República·'.
P'Or outro lado, sendo 'Poderes {ja União o E~eeut.i
vo, o Legislativo e o Judiciário, inconceblvel

é

que o chef'e da Procur~

doria Geral da União .--.. cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos entre os particulares e o Estado, mas ta"lbem noz li ti.
gios entre os Poderes -

:fique absolutarrente subordinado ao Presidente

da República,
Impre!>cindivel, por isso,
radoria Geral da União

é que o Chefe da Procu-

goze da confie.nça não só do P~~esidc:nte da ReptÍ-

blica, mas também do Legislativo, que deve partieipat". neec,ssariamcnte,
do processo de sua investidura e de sua eventual acstituição.
Além disso, a demissibilldade

~

faz

que as relevantes atrlbuiçõr;s da Procuradoria Geral ela União sr:..jam e)"J:!:

pressõe~ que ?S interesses eventuais de. administradores e particula -

cidas em caráter PI'~cáI'io, sujeitando-se de imediato às pressões de

res habitualmente suscitam.

da. ordeM que a f'i·cl defesij dos bens da. Nação Quase SeMpre suscita.

fi~rant!.es

a

àespeito de não ter sido objeto de emenda, desaparecendo, assim, do t.e~

dn •.a Procuradoria Geral da União seria integrada pelos Procuradores 0&
aS

de

anuência préVia do Senado federal.

Rcpúbliea, desnecessário se fazió! repetir, no art.

1í~.

por

escolha pela câmara aoS Deput.a -

curador Geral da República",

res da República ficará asse9~rada opção entre as carreiras do 1-lJ.ni~
tér10 PÚblico reaerai e "da Procuradoria da União. Logo, não há d~.... :l.ê.a

conrer:ldas"por esta Constituição, aos membros do rard!:o'é-

redação do art.

a. seg,uinte.

tre membros da inst.i tu!ção, elei tas em lista tríplice

- •••••••••••
§ 19 ..
§ 29 - Os Procuradores da República ingressarão nos cargos
ir1
c1ais de carreira, mediante concurso p~lico de provas
titulas.

Não 'h~ confusão passivel entre "l?rocuradores da

- •••••••

~

§ l'

adc.tando-5~

.

.JUSTIFICATIVA

Sistema de Governo

à Seção v,

_liG

JUSTIFICATIVA

verno, do Ti tu) o V, Da OrganJ.z.ação dos poderes e

Acrescente-se

Art.

No Plenário da COlm.ssão da Organização dos Poê.ê
res e Sistemà de Governo, foi acolhida a "E:rrenda n9 3S0752-1, aprese--

r.r---------- ....o"........,"-------------rEmenda_aditiva

.

Altere-se, no art. l::eD, a redação do li l~,

seguinte~

tadll pelo Constitul.nte Plínio de Arruda Sai'ipal.o, instituindo ura ent:.=.
dade denom:Lnada de Procurador;i.a Geral aa União - chefiada pelo procE
UUIDD _ _ rador Geral da RepÜbldca e inte~rada pelos Procur~dorés da
Repúbl.=
ca -, e lhe atribuindo a defesa judicial e e>.traJlJdJ.c.bl da União F~

~_-------,

,,

~

coE:

na redação orooosta por outra emenda

LUIZ HENRIQUi;::

....-------"

l'{t

/,f6

Altcre-Ge, no art. 2:Sf$, a redáção do inciso !. adotando-se, a seguil"'':.e:

t - exercer a direção suI'erior do

da Procuradoria Geral. da união, do CapitUlo 11

do Titulo V, da Organização dos Poderes e Sistera

EliIenda.....:modificat-J.va do § 29 do art. ~, c'b. ~~
ção V, do CapítUlo lII, do Titulo V, Da Organi-

Da Organização dos Poderes e Sistema de Gove:-I"'o

n. ~-

rJ'G

~,ce. SeçZ;o

IIO"~tCou'lliD

(=JCOI1ISSJ\O DE SISTEI1ATIZAÇÃO

t:apitulo V, do Hinistério públ1eo. do Titulo V ,

'to

a expressíio seguinte:

~

não é

(!J

"QU

(fi,

ccmpetdvea cem o texto do § 211 do mesmo ar-tigC', que est.aceacce o ingrfS

§ lt', pelo meemc Anteprojeto, bem corno aos Procuradores dos zaeecce no

a1l '
Consoante a redação final do ~proJeto,
rt, ~, § 19, foram suprl1llidos o art. 100 e seca parágrafos do Sub.§.
itutivo, da comissão da OrganJ.zação dos Poderes e s Lseena de GOverno,
despe,ito de não terem sido obJeto de emenda, desaparecendo, ass:ufI,do
exto final.

Ao 1.ntrodtlção desse parãgrafo é,

42

!!.

235'"'

em face do tratamento conf"crido aos tieteneoree Publicos no artigo

sua representação judicial e de sua consul toria.

~proJeto

.1 • • • • • • • • • •

Além disso, a omissão decorrente do aludido ces-,

JUSTIFICATI\tA

Entretanto, nesse mesmo

-

vas e titulos.

locamento igualmente acarretou incongruência - . a ~er cOl"rigida

seus

,

JUS T I F !'C A T I V A

do

Capitulo do MinistéI'io Público, no Substitutivo do:( Comissão.

República, dentre cidadãos rraiares de trinta e cinco anos,

~

às pressões e interferências que

§ 19 - O Procurador-Geral da Re9Úhl~c<t sexã ncneeec pelo Presidente da

notável saber Jurídico e reputação ilJ.bada, dentre metr6tos

Suprima-se nc § 411, do a.rt.

exercido de- suas .funções e sem as quais a de.reac etcs

Indispensável, portanto,

r~

.U, do art.

V, do Capí tulo 111, Do Governo

• ma de üevcrnc

í

indispensáveis ao

Seção

do Titulo V. Da Organização dos poderes e Sistc-

,Em razão disso, os ln\egrantes da Pr-ocur-ado .... e ee

,;.J na-se precária e totalmente vulnerável
Da- Orsam.zaç~o êc;! tal defesa neceasa-f emence suscita.
19,

,..,..,""."'~~4D

~, ~

do Cao!tulo V I pc

um parágrafo, que tomará o número

>OItO~ ... ~,."""&.,,..l t - - - - - - - - '

Comissão da slstQmo.tl.2açâo

rrr"

rido art. 81, além de substituir, pela denominação "Pr-octfr-ador-e s

numerando-se os existentes'

M~nistério

nt_..

tJ

~teprojeto S.?~s-

Emenda eupr-esatva de expressão no §

Poderes e Sistena de Governo
Acrescente-se ao art.

LU!Z Hr:NíUQUE

~.Y.o deslocou, para fora do .CapÍtulo do lUnistério Pública, o ref!t

- ~ bens, valores, interesses e serviços pertencentes

iu.st:óti'c PÜblJ.co, do Titulo V,

li

Anteprojeto, que es enumera em relação aos ncmbr-cs do

• __ U'< __ "_ União. incumbidos da representação da meSMa, ficaram sem as gar-an t i ee

.~

fUfO/.~.. "'c.~.o

~ do

'En!=retanto, a Redaçã.o Final do

fr
[TI

P~

nistério Público.

as aos, JiletT1bros do llinisterJ.o público, a emenda segue a trathção const,1
tu,.t.onal brasileira, que não as explicita por aneear-c , para que
mais
seJa.m definidas no plano da leg~slação complerentar.

EMENDA lP0261l-3

EMENDA lP02615-6

r

direitos, vencmtenecs , pre1"'t"2.gativas c vedações dos mesmos, porquanto,
sendo ele9q membros do Ninistédç Público Fcdcrtll. estão alcançados

th-

Assembléia Nacional ConstltuJnte
!

I

A escolha do Procurador Geral dentre os nc-eb r-cs

da lnstitul.ção, por outro }ado. visa a cOl'lpat!bili2.á-la com a norma 1'15

8h

I

-

~ d~ ~:rojeto. que prevê a eleição do Pro -

cri ta no '§ li. do art

curador Geral de cada Ministerio Publico, "dentre os integrantes da

C6.1:.1

r-ear-e''

A int,rodU?âo d~ parágrafo sugerioo,

•

é.

I

portanto,

I

im preSClndl:Cl para a compatibilizaçao dos textos rcf'erioos, bem como

exceção, na medida em que apenas os Procuradores, entre os eerv Idc.,
res públicos estaduais, terão suas funções previstas na
Constitui_
ção Federal.

EMENDA lP02623·7

[=

Deputado

JÕ~·E

JORGE

•• u ••..,J....,,..o'••• -o..'nlo

Em segundo lugarj é de se anotar que os dispositivos pa_
decen também de impropriedade técnica que também recomenda sua
supressão. Com efeito, ao delegar aos procuradores as funções de rep re
sentação judicial dos Estados e do DIstrito Federal e de consultor Ia
juddica, a norma proposta está ao mesmo tempo e no sentido contra-

COHlSSAO DE

_

SISTEIlATIZAÇ~O

:::::::'::,. ,rt,.'~:"="

~pr':>j';l"c.

para a coercncla 'Substancial e i'orT"al 60 sistema aco-t acc no

e 273

SupJ;'ima-=?e do artigo
seguinte expressão:

lof,

rrt , ","" ","

-"1

inciso III, alínea "e", a

"e deliberar sobre sua exoneração".
'Ulo""u",~.çlc-

Jf{

EHENDA SUa'iTITUTIVA

DISPOSITIVO

·

EI~ENOADO:

---]

Artigo 400, § ,,,

~""""''''''''''-l
EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇAO

91

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO Ji:tf, Incisos IX, XII e XVII.

3j'

O aTtigo 40GEl e, Q § 1J;l pas sam a ter a seguInte redação) re
numerando-se os demais parágraFos.
-

Suprimam-se do aseeoroj e tc •
Incisos IX, XII e XVII.

Art. J?{ São livres a pesquisa c rent Lr ce e o desenvolvimento tecnológico, agindo o Estado supletivamente no incentivo
sua disseminação e aprove i tamento adequados.
í

JUSTIFICAÇAO

§ 12 ... D Estado estimulará' o progresso científico e tecnológico, sem prejuízo da iniciativa privada. de acordo com os
guintes princípios:

EMENDA lP02624·5
Matéria típica do governo, o inciso IX, que esta me
lhor estruturado para executar este planejamento No Inciso XII. a
execução das leis é atribuição do governo, cabendo ao Legislativo
apenas fiscalizar sua eficácia. Intervir desta forma nos metodos é
subjugar o Executivo ao Congresso de forma indevida, E: bom lembrar
que, pelo sistema parlamentarista adotado, o
legislativo ja tem
muitas responsabilidades e mecanismos de controle A eçac governamental, em tal caso, não pode ser transformada num quebra- cabeças
legal, sob pena de inviabili.zar o parlamentarismo

I _ promoção e melhoria da qualidade da vida humana;

II _ redução das desigualdades econônuces e sociais entre
as regiões do País,
111 _ racfcnef Iaacãc de cus t cs , p r cces s os e métodos nas at..!,
vâcaces essenciais;
IV _ habilitação da Irucxat va privada a produzir bens de
elevado valor tec.nológleo agregado, para o atendime!!,
to do mercado naciona! e rnt ernac rcne
V _ capacitação da indústria nadonal a man t er s e independente e competitiva no mercado mundial.
í

í

['J

c

I

JUSTlFICAÇ~O

Oeputado JOSE JORGE
.u".o/oe..,...-!!. :-.u.,-~_-_ _

COMISSAO DE SISTElU1TIZAÇAO

---'--l

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99, incisos XVIII, XIX e XX.

No Inciso XVII, já está previsto rrcs incisos II

;

§ 2 Q _ O Estado poderá, mediante lei, criar fundos especiais, destinados à 'realização de pesquisas setoriais, bem como dar
incentivos e conceder isenções fiscais a empresas ou entidades prlvedes que se dedicarem ao desenvolvimento clenti fico e tecnológico

'rxata-se de excesso de interferência
do Congresso
Nacional na poHtica monetária e financeira Aprovar a escolha Já
me parece suficiente, principalmente no regime de gabinete.

Suprimam-se os incisos XVIII

XIV.
rio, excluindo a competência de outros servidores para exercar
mesmas funções. Vale lembrar Que, atualmente. a atividade de consultoria jurídica é tamoém exercida legalmente por outros funcionários
concursados e ereurvcs , como os consultores jurJ:dlcos. assessores j!:!.
'l'ldicQS e out'l'OS assemelhados, integrantes de órgãos administrativos
estaduais com atribuições específicas e especiaUzadas no campo
do
Direi to. Em eonsequênc í.e , mantida a norma como está, estes servidores seriam injustamente atingidos e prejudicados, desde que os seus
cargos perderiam subitamente as funções que a constituição, casuistl
camente , delegaria exclusivamente aos Procuradores,

I

XIX e XX do artigo 99

JUSTIFICAÇ~O

A inclusão desses íncísos cria vn conflito de

conpetêncta

com o Senado Federal, conforme o disposto no ,o.rt!ç;o 10f, incisos V e VI.

Por tudo isso, parece-nos que esta matéria. pela
sua especifitidade, natureza e efeitos, é estranha ao texto constl.tucional federal, devendo ser melhor tratada a nível da própria legislação estadual ou, Quando muíto , nas constituições estaduais.

essencial assegurar a llberdade para a pesquisa científica, evitando a tutela estatal num setor tão vital para o
futuro do País.
~

o texto do ~projeto adquiriu um tom excessivamente estatizante e passou ao largo de parâmetros e J imi tes em Que a
iniciativa do Estado deve coexistir com a mais ampJa liberdade de um
setor essencialmente pr âvado , I\final, a ciência é patumõnio da Hum.!
meece, em primeiro lugar, e da sociedade Que a gerou, em
segundo
lugor, e nunca ao Estado. Qualquer tutela estatal ocorre por delegação da sociedade.

..,,-

'l~~."'o'eo ..".õOI'U.-o .., u i o -

í

_

COMISSAO OE SISTEMATIZAçno

ã

EMENOA SUPRESSIVA
OISPOSITIVO EMENDADO:

_

EMENDA SUPRESSlVA
/0(7
DISPOSITIVO EHE:NDADO: Artigo 0, Inciso XIII.

neputacc JOSE JORGE

Este aspecto me parece ext reemmente relevante, e
• portanto merece ser discutido. A ação estatal na realização de pe equf sas tem de estar as t reaoa no objetivo do bem estar social.
Um
País em desenvolvimento, como o nosso, não pode recusar a eleição de
pr or í.dades , a nível de governo, para a promoção do progresso tecnológico, sob pena de não resolver os crcare-ns bas acos de toda a pO~!..
Laçâo Porem, a necessidade de estaoelecer metas, em nome do povo -; I
que serve, não confere ao governo o direito de estatizar todo o se;_1
mento. Qualquer afirmação nesse sentido parte de equ jvcccs h.lS::6r;'- I
cos que encontram nos resultados uma ana r qa ccnt radrçãc Apenas ccr c
exemplo, são notórias as deficiências tecnológicas em países ce eco- 1
nonf a dirigida pelo Estado, a despeito do investimento mac i ço de dinheiro e de recursos humanos, em relação às economias livres,
nas
conquistas
Quais toda a sociedade e o próprio governo usur n.ea das
obtidas pelos pesquisadores autônomos e pelos centros de
pesquisas
independentes

TUTMJUU"'e.oõo

"'' ' ' ' ' ' ' ' -l
.fe<>

Artigo :;tJ, Inciso XV.

1D1>

supr-Ima-se do artigo 3'9, o Inciso XIII,

r enumer an-

do-se os seguintes.

,

'0°

Suprima-se do artigo " , o inciso XV.

!
I

:>USiIFICAÇfS.O

I

o dispositivo

3USTIFICAÇllO

'rraba-se de interferência indevida do
ccngresso Nacional,sobre o cada vez. mais importante segmento da ativI
dade p6blica, Que é o processamento de dados. Le~bre-se que o 1ne!
so IX j~ prevê a fiscalização e controle e o próprio sistema parl!
mentar!sta enseja maior par t LcIpaç ão do Legislativo no governo.

já está atendido, pelo Inciso IX.

EMENDA lP02619·9

['J

Constituinte JOSE JORGE"
Deputado JOSE JOntE
COMISsM De

SISTEIIATIZAÇ~O

DE SIST(MAiIZ;.ÇAO
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Artigo

SJ,

EMENDA SUBSTITUTIVA
parágrafosJs.! e

jg.
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo

EMENOA SUPRESSIVA

;I;
Suprimam-se os parágrafos

JtH e

~;

p

ir'

do Artigo j'f,

renume-

xandc-ae os seguintes.
,fQ2I

lOg

Substitua-se no artigo lOg, parágra fo único.
pressão "por oito ancsv , pe1t! expressão "pc r cinco anos"

Suprima-se o artigo .w::'I.
JUSTIFICAçno
Duas razões básicas recomendam a supressão dos parágrado artigo
do ~projeto. A primeira, cens s te na sim
pies constataç~o de que a matéria tratada nos dispositivos em refe:
rOncla não é de natureza constitucional. Isto porque é elementar que
deve competir aos Estados, na plenitude de sua autonomia,estaoelecer
normas reguladoras das atrlbuições de cargos públicos
estaduais. A
manutençlio do dispositivo configurará injustificável e desnecessária

fos ~Q e

1S!

SJ

JUSTlfICACAO

í

-JU~TIfICAÇJtO

li dispositivo já está previsto no inciso, VII do ar_o
U90

st$!f

Trata-se dar à pena de inabilitaçllo a me~ma duração
da prevista para o cargo do Presidente da República, fórmula jácO!!,
sagrada na nossa trediçllo polltica.

• Assembléia Nacional Constituinte
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1/1{

Suprimem-se do artigo J;:Pt, cs parágrafos 111 e 2"
rendo-se o restante:

EMENDA lP02627-0

I:

Deputado JOSE JORGE
~

.~~~"'lI/'Q'''ss1af1~.~,~".Ia'------

r.r

.

COM!SSAD DE SISTEMATlZAÇM

COHISSAD DE SISTE:MATlZAÇAO

"~ """"'.~-"-"

SU1D/.Ulf.''''.Çt'''

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

JJ1I
OlSPO.?lTlVO

E~EUOA.DO:

Artigo

~

DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo ~I Inciso 11.

Ineiso I.

t

----l

renulll1,

ausrrrrcsçxo

7'1
O

Suprima-se do Inciso II do artigo ~ a palavra "Plano"

IIV

I

~t'

disposto "os Parágrafos 1Q e za do Artigo
t52.

~,

jé está me2hor explIcitado no Artigo

O ãncf sc I do artIgo t::f:1 passa a ter a eeçcrnt e redaçllo;

r .. investido na rtJnç~o de Prlme!ro-Hínlstro,Mlnls..
tro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador
de Territ6rio, Secretário de Estado, do Distrito Federal, 'de Terr.!.
1;6tio e de Prefeit...r as das Capitais;

JUSTIfICAÇAQ

'1?

Já previsto no Inciso IV do argUo ~.
JUSTIFICAçno

EMENDA lP02632.6"
objetivo ê eliminar do. texto do ~projeto impe!
felçtles de redação ("Prefeitos das Capitais", subs t tufdc por "Pr!:.
feituras das capitais") e cssut snos (como "eventualmente prefeitos
presidente de Empresa Púb).icll ou Empresa de Economia Mista, red e-

I:

rals").

~

o

Constituinte JOSE JORGE

í

te

-]

Deputado JOSE JORGE

...

fU'CO~lI"""

EMENDA SUPRESSIVA
,fJ}
DISPOSITlVO EMENDADO: ,llrtigo l::'i!. § J'

EMENDA lP02628-8

I:

EMENDA SUPF{ESSIVA
/flo
DISPOSITIVO EMEND~OO: Artigo 'l?9.

t;

." .",.''"'''''"

....,_._---

-ISS
Suprima-se do Artigo

La

COHlSSAO DE SISTEIlATIZAÇM

m

a Parágrafo

EMENDA I<lODlFICATlVA

"l

Ifo
Suprimam-se o Artlgo ~ e seus parágrafos

JUSTlfICAÇ~O

4'"

As situações previstas no artigo J?J estão meIt-cr
atendidas em vârf os dis
do capítulo dOJàigislativo, Inciso
4Positivos
VII do § l!ô! do Artigo &, Inciso IX do Artigo -!@ e Inciso Il
do
Artigo
Sua repet rçãc é desnecessária suçer-e-ae , portanto, a sl:.
pressão, inclosIve por ter sido apresentada emenda aditiva;
neste
sentido I ao artigo ~ i13

JUSTIrICAç~O

o
x _ cn b~rlo$ e prazos para a

c).assl flcação
documentos e Informações oficiais sigilosos I

ee

1.1'
A. manutenção do parágrafo 32 do art! go #2, lr.lpH
n.í
do
do ante:
ca em instituir um novo tipo de decurso de prazo, jâ ba

i'
:

EMENDA lP02633-4

JUSTlfICAÇAO

(l

Objetiva-se aperfeiçoar o texto do

ilftt'apr 0-

jeto,

.".c.

-] P"-'~·;':."":J

Consti tuinte JOSE JORCE
'LLW'.'Ouo.""iofIVICCW'S'&O

(l

" 'Z

EMENDA lP02637·7

I:r.r

fC';;~~

ConstItulnte JOSE JORGE
_,

'~INwo'toNrssi.ofIU'CO."UO

COHISSM DE

SISTEHATIZAÇ~O

aí! e

fiJiMJ

EMENOl\ SUP:I\ESSI'IJl.
-131
DISPOSITIVO EMENOIlDO: Artigo .J?8, os parágrafos t2 e za,

912.

"]

Deputado JOSE JDRGE

,"C~Cb

Suprimam-se os parágra fos 8'Ol e 912 do Artigo

19YJ

COMISSP.O aE SISlEKp.nZp.çp.o
••

til

funnU.""coo;;;o

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo '1 ., Parágrafos

Tfo.fOf.~

f'J'i7;:-;§

)

COMISSJ\Q DE SIS1EMlI.112l1.ÇAO

i!J

rrr-

I

projeto em eãabcr açãc ,

_ _- -

_

liI

-

.(11
Suprimam_se do artigo ;J.38'" os parágrafos 1l:l: e 22 •

.

3USTIFICAÇliO

I

EMENDA SUPRESSIVA

(9.

DISPOSITIVO EMENDADO:

/1'1

O disposto no § aQ do Artigo 1;;::P.S contrarIa o § 22 do A.!.
tigo 11f. que prevê a continuidade da sessão leg.islativ a até a vot3!.
ção do orçamento. equivalendo a uma convocação extraord Inãr Ia

Artigo)$9

130

.,JUSTIfICAÇJtO

A apl!caçUo do projeto cume se lei já fosse não pode ser
prevãs te na ConstItuição por constituir perigoso peececr ente. O di liposto no § 9l:l: já é abrangido pelos i~cisos I1~ I 1:<' e XI I do § 12 do

SuprIma_se o artigo ~.

Artigo

o Congresso flac10nal não pode se trans formar
em
fo:rum prlvileglado de grandes empresas e conglomerados, I) que oeorr,!
rá se p'i.-evalecer este texto no ~projeto. O caminho normal é o recurso à justIça comum.

.tJttrli".

JUSTIFICAÇAO

A

reap't'~senb:rção

de projetos reje! cacos cu nlo se n_

ereoeees na .mesma sessão legislativa impõe_se para garantlr a ráp1
no
da resposta do Congresso Nacional às modIficações ver r teadas

EMENDA lP02634-2

I:

I:

r

nr"'A'ofCc~",;;oJlu"o~",lo

í

COMISS AO

cenário nacional.

C'lIATnll r-::2
os SI STo.

o«

EMENDA lP02630-0

I:

EMENDA lP02638-S

J

~ul~.

Constituinte JOSE JORCE

EMENDA. SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADO' Artigo 1?4 e seus parágrafos.

üeput adc JOSE JORGE

SuprImam-se o art.!go

/;f

~

Constituinte
.

JOS~

tC';:F~'-'

JORGE

ncN •• "'fcc"'fll.."Nlcc"'nJ.o'

COMISSJtQ DE

-,

SISTEMATlZAÇ~O

n;~-;p

EII,[:tmA SUPRESSIVA
IVI
DISPOSITIVO EI~ENDAOO. Artigo l'W.

e seus parágra fos

5uprimam~se

M

o artIgo l:tt:O e seu parágra ro úncio.

EMENDA ADIaVA

DISPOSITIVO EMENOADO:

Artigo 13J.!.

JUSTIFICAÇ~O

JUSTIFICAÇ1ô.O

/3;;
êcrescente-ee ap6s o artigo
demais, o seguinte d$.spositivo:

W'",

Não há sentido em vetar pet-t.es do projeto de Le r
orçanentãrda se es te já foI elaborado dentro de r qcrcsas restriçõeSj
sem aumento de despesa global, quer-um qual!fic:aco para as emendas na1
Comissão Mista e cbaddênc a a à lei de Dire.tri2:es r ç amerrt â r Las A lei
do orçamento deve, portanto, fugIr nesse aspecto à t r am t aç ãn normal
dos demais projetos.
í

"Art..
Ao competência exclusiva do
Congresso e
as competências privativas de suas Casas serão exercidas
através
de decretos legislativos e resoluções, que têm forlra de lei".

o d.1spos1ti vo já está previsto no inciso VII
com mais propriedade.

sarâçraro 12 do artigo

jj{'

í

Constituinte JOSE JORGE

JUSlIflCP.ÇftO

Ir(

I

ü

Constituinte JOSE JORGE

Embora previstas no artigo 1=+0, o decreto Leqf s Latho e 8 I'~solução não são referidos em nenhum outro local Tratase de uma menção Obrigatória uma vez Que através deles o Congresso e luas Casas exercerão suas competências exclusiva e privativas.

do

COMISStlD DE SISTEMATIZAÇ1W

r.r

E"E"DA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

...

;;~"""'.,----------

Artigo~.

nuof.Utf"'U~&O

EMENOA SUPRESSIVA

/113'-

DISPOSITIVO EHENDADQ: Artigo ~r os parágrafos 10 e 2'1.

Suprillam-se o artigo

/iD

~

M<h'dtl

e seus

~.

-l

Assembléia Nadonal Constluktte
JUSTIFICAÇAO

§ 2g - RespeitadOS os outros direitos tutelados por esta
Constituição, a transferência de tecnologia e de conhecimentos científicos para pessoas, empresas e entidades estrangeiras ficará condi
cionada aos interesses neeronat s ,
-

7

dispositivo já está pÓ;vlsto nos artigos400,
fncfsc IX; arUgo
inciso II; artigo 1=ttI, § 111, incisos VI. VII,
VIII. IX, X, XI e XlI e no artigo 136 e incisos.

1M,

• 275

'J/i4

Art. %S!l § 4g - Os Municipios Com mais de cem mil habi tantes J
poderão' criar e manter com a ajuda da União, guarda municipal, c2mo auxiliar da Policia Civil.

JUSTIFICAÇ~O

•

~USTIFICATIVA

EMENDA lP02640·7·

(!J

'JC'lI
Para adequação com o que estabelece o inciso V. do '
art. ~, do afâeprojeto, necessário se faz a inclusão do presente parágrafo inst!t:uínda a Guarda munlcipal como corpo auxiliar '
da pollcia civil, na manutenção da Orrlem Pública e lnvesl:lgação '
criminal. nos Municipios com população superior a cem mil habita.!!.
t.és ,

'':: necessário resguardar a comunidade científica e
a própria sociedade brasileira da evasão da tecnologia aqui produaj-,
da, vinculando_a aos interesses estratégicos do PaIs.

Constituinte JOSE JORGE
CDMISSJtO DE SISTEHATIZAçnO

rcr-

-t

'I.'0/IUS;""Aç.e

37"

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EME:NDADO' Artigo ~, Parágrafo Lnico.

I tS;:"'~
I W7T'IN

;'1G
O parágrafo único do artigo 4:9'1, passa a ter a

segUintej

redação:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

~

Artigo Jfr)r.

Parágrafo único - Os Poderes Públicos utilizarão, semprej
que ecservet , serviços e bens de alto valor tecnológico
produzidcs
no País, garantida sua adequação operacional e econômica.

'UtONu.l'r'U~10

EMENDA MOOIrlCATIVA
~/6
DISPOSITIVO ~MENDADO. Artigo 11:2:3, § Sg.
Suprima_se o artigo

~.

O § 52

do artigo

!It6

~,

do eeeeproje tc passa a ter a seguinte reda-

ção:

W~

"Art • .e3 -

JUSTlFICAÇJtO

§ ~Q _ O casamento pode ser dissol" ida nos casas e~
pressas em lei, desde que haja prévia s eparaçãc judicial por mais
de um ano, ou comprovada separação ele fato por mais de três anos."

.JUSTIFICAÇ1tO

o texto proposto dá mais clareza ao
prevfs t;c no an8projeto.

dispas! tivo

E dispensável a obrigatoriedade, Que fere 'a autonomia das unidades da Federação.

" ' ; :..

EHENOA SUPRESS!VA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO ~

""~,.

suprimam-se do Artigo

A alteração na redação do dispositivo, tem por obj,!!
tivo diminuir em um ano os prazos ali estabelecidos, considerando-se que uma vez occnâoa a separação judicial, é razoável o período de um ano para a dissolução definitiva, como também após'
o prazo de três anos da separação de fato.

l

Deputado JOSE JORGE

'fi

JUS"IFIC~"lVt\

EMENDA lP02649·1
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo

F

91
trP, .inciso XIII

f=

as seguintes palavras

&~""'-:J

CONSTITUINTE GEOVAN! BORGES
nrM ...I0/C..... 'ã./S~.CC.."l1o

COHISS~D

__,

DE SISTEMATIZACJ:lO

WJ'!)-7SJ

"sistema distrital misto" e "majorltário".

'11{
Suprima-se do inciso XIJ!do artigo gg a seguinte expr easão:

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 2'32 J inciso I al!nea "a'",

JUSTIFICAÇAO

no Poder JudicIário".

o objetivo é manter o sistema de ele!çi'lo proporcional para deputado, já consagrado na política br as LãeIrs ,
preservando-se o sistema majoritárib par a a eleição de senaocr ,

Como Poder autônomo e independente, o Judic::!ário
não deve ser organizado pela União, O que equivale dizer pelo t:lI.ecu_
t Ivo , A supressão da expressão li necessária para garantir sua autcno
mia, conforme o Artigo Jtt]'$.
-

,

EMENDA ADlnVA

DlS?OSli1'JO E1.I,E.MOAOOt

~J

EMENDA lP02646-6

F

CONSTITU!NTE

tA

CaUIS5JW tu:

o segulnt.e paragrafo:.

§ )2 _ O Estado não fará nem incentivará ou

GEOVAN~R~;~

financlará
O § H! do artigo
ção:

I _ objetivem a construção de armas atômIcas I em todas as
suas modalidades;
II _ permitam a identificação, o isolamento e o armazenamento de virus e bactérias nocivos ao ser humano,com
finalidade bélicas~

,JUSTIFICATIVA.

Tnlo/.U1t"'~.~10

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITlVO EMENDADO: Art.

pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias que'

nArt. i:&l2 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
! .
8) •- vinte e um inteiros e cinco décimos por cento '
ao Fundo de participação dos Estados, do Distrito federal e dos'
Territórios."

SISTE;~~~::~;;~O/&~.C..'' ãO

r.r

'J'lJ

ACrescente-se ao artigo

b21

:t9, do

~9, §

19 •
tnl0/~"'''''~.~1o

attteproJeto, paSsa a t.er a seguinte reda-

G'Ji
Art. ~ .
§ 1e Os Prefeitos e os Vereado:-es ser ãc subjne t Idos a
julgamento perante os Tribunais de Justiça Estaduais, ap6s aprovaçªo
de denuncia pela Câmara Municipal.
JIISTIFICATIVA..

EHElmA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDA0 O;

Tendo em vista o que se aplica aos parLamentar ea Federais, que sõ poderão ser processados criminalmente, após licença da Câmata, achamos que esse principio deve ser aplicado aos VIl

A sociedade brasileira não deve abrir mão de Que a pesquisa a ser custeada pelo Estado paute-se por princíPios
Inar r ecãveis da promoção do ser humano. da eliminação das de$iqualdades sociais e necessário também criar outros limites, tais como a renuncia
nacional definitiva às armas atômicas e à guerra bact er ol õq ca , fiel
• ecs pactos internacionaIs dos quais o Brasil é signatário~

COHISS~O

r.r
EHENOA AOITIVA

..,,.Jo/&U.co"'"'Je

Por essa razão justifica_se a aprnvaçãc da presente'
emenda •

í

EMENDA lP02647-4
l:J CO~STITUINTE GEOVANI BOR·~;-'-----------'J

Constituinte JOSE JORGE
.~uh'O/CO

1:et'd'\l.1:'a'!>.

__,

DE SISTEMATIZAÇ::tQ
nuo/.lISt'rl;,<Ção

_

ê'

COH!SSAO OE

SISTE~;~;'~~ç~~"'''''''''~

tQ7'~fi!J

39'1"

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo m~

EHENOA AOIT!VA

;'ff
Acrescente-se ao arUgo ld1"r o seguinte parágrafo.
randc-ae seu padgrafo .mico:

A não ser Que sejam abolidos os Territórios Federais'
der contexto da. federação, não se pode conceber a exe Iuaãc dos mas mos no direito à percecçãc da cota do F'PE, prerrogativa essa asseg!:!.
rada pela Constituição atual.

TUT.,""'t'r"'.~lo

EMENDA ).tODIF'lCATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ?ª"1 "3'20'3

,:O,
O artigo :tPI. do anteproJeto, passa a ter a seguinte
redaçãõ:

2J)q
Inclua-se no art.

4:66, inciso II' e aUnea "bIT

.JUSTIfICATIVA

zf.1/

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~.

rágrafo:

Art~

r;;~~t'OO~

I

~,

do a!§JéproJeto, o seguinte p!

,

1;1(

Modifique-se a r;~ação do inciso II e sua alínea "b",
do eeeecrcjetc, onde consta: "Função de pa;tl:!paçãO dos Estados e'
do Distrito recereã", passe a constar: "Função de Par t Ic ípação dos'
Estados, do Distrito Federal e Terr!tór!os~

ausrrrrcscso

í

do antepro-

Nito se justifica a excfusão dos Territórios Federais
no, dispositivo que se pretende emendar, sendo objeti\lo da presente emenda manber- a redação ja atual Constituição, tendo em vas ta '
que o FPE, destina-se também aos Territórios.

_

COMlSSI\O OE SISTCHATlZAÇP.O
'UfO'.\lU",~.;10

211-

artigo~,

~:n-

Consti tulnte JOSE JORGE
'Lt~'"'O/~o~I~.h/C".cow,ulo_-

A alínea "ali do mcdeo I, do
jeto, passa a ter a seguinte redação.

JUSTIFICAçno

EMENDA lP02642-3

F
F
r.r

.2~1-

EHENOA MOO!I'!CAHVA

121
u Art. 3M _ Compete ao Execut.1vo, quando da ecncesda de incentivos riscais a projetos agropecuários de abertura de

..,

276

• Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP02655-5

novas fronteiras agrícolas, exigir a destinação de , no Mínimo, I
10% (dez por cento) da área efetivamente utllizada, para projetos
de assentamento de pequenos 8gricul t.ores , 11

(:J
{!l

CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
COI-lISSAO

)

m~ SISTE~:~-;;~:;~o/~u-~to<'Ul<>_------""'J

JUSTIFICATIVA. •

~'M
-,

fc.ul.n.nfrl'o:'~Ãa

A alteraçl!o proposta na redação do dispositivo visa'
assegurar o mínimo de dez por cento da área efetivamente uti11z!,
da, para projetos de assentamento de pequenos agrIcultores, e não
como está redlgida, estipulando dez por cento como teto mâxanc , o
que é Inccnceb.íveâ ,

EMENDA MODIFICATIV"

Itr

DISPOSITIVO EHENDAÇO: Artigo

~.

O ortigo

Ifl·

~,

do

~proJeto,

passa a ter a seguinte redaçgo:

(,:r

EMENDA 1P02660-1

f1~EL TO!~

"Art. t.r;:r _ Em casos de impedimento do Presidente da
República, ausência do País ou de vacância, serão chamados ao exercício do cargo, sucessivamente, o Vice-Presidente da República,
o Presidente da câ-tara dos Deputados ~ o Presidente do Senado Fede
ral e o Presidente do SUj:;lremo Tribunal Federal. ri
-

EMENDA lP02652-1

l: CONSlITUINTE GEOVANI

BOR~~;·
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art.

nome

é

Jutifica-se a presente emenda, em face da omissão do
do Vice-Presidente da RepLiblica, no dispositivo supra cita-

da presente proposição.

~

f'lf

JUSTInCACAO :

Dada a sua singularidade e importância na vida "do ?a-.
s , as Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas devem ser ca::,acte-!
izadas como categorias específicas das MicrorregiCSes.Pode-se adl"':'t!r I
a existência de diferentes estâgios Ou formas de Regioes set rcpc.l Lt a-,
nas e Aglomerações Urban~s, segundo cri tér105 es teneIecfccs por ·lei
federal, como pode e deve ser deixada nargem de deClsão dos leg:,slati- I
vos estaduais. para adaptação da est't.ltura poHtico-admin!st:-atica às
condições legais. Mas, ante a complexidade administrabva .soc1a1,6co-,
: nêmãce e cultural das áreas l'Ietropolltanas é preciso, pela cccr tunz dede desta Constituinte, Oossibilitar sua qe rénc a pr6~ria:
_
Hoje, Muitas Regiões ttet ropcj.Ltanas com çrevt ssfees
problemas e urgentes oenancas SOClalS que cxigem ação integrada , via
agilidade de um Poder não só consultivo mas de.t íber a t ivc e executor.

I
I

ifl\'\ENDh lP02656·3,

O artigo 1C2t, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redeçêc-

':IV

EMENDA AOITIVA - Art •.toá _ § 12...
(acrescentar)
.. ••• componentes ou poder ccnst.Ltui r GOVERNO METRO:;lOLIT:'NO ou
MICRORREGIONAL, nos termos que o Con9!'es~o «acional defini;:."

do. A omf ssêo deve ser corrigIda, daí a necessidade da aprovação

J.

fi?

pr-p;;;;~J

FRIEDRICH

rr;'~7g

,JUSTIFICATIVA.

Wfl~m
~

com coragem, inteligência e soberania nas áreas estt"atég.icas
e essencfafs para seu desenvolvimento.
A cceeçac por compreender que
o
"'ercado Interno é um Bem"da Nação, comum, coletiva e. pois.
protegê_lo significa_Via Ato de sccerenra-ccnsejjrar um "direito natural.
Definitivamente, os interesses nacionais devem presidir nossa ordem econômica e ~ consenuentemente o mercado brasileiro e as empresas nacionais

cr;'~.tlte=:J

tJ NaTON FRIEDRICH

I

{l/f/

"Art. iro2-G - e: dever do Estado e da sociedade oroccr-.
cionar ao menor, ass.í s tencãa escecrar , concentemente à saúde, à alimentação, a proteção de um lar, e os valores í.nenerrtes a uma infância e adolescência, sadia e responsável.

r.r-

'ufor.un'roc.;lo

Disposições Transitõrias - Emenda Aditiva - Onde Couber _ ri quanto a contribuIção sindIcal, o disposto no Ãrt
Letra "f" _ entrará em v1gor, gradualmente, .em ate vinte e quatro esses;"

~

.:msTIrICAT!YA.

í

JUStIfICATIVA

Inconcebível como está, a redação do artigo que dispõe sobe o amparo do Estado e da sociedade ao menor carente, sendo
essa a ra~ã.o da aprsentaçã.o da presente emenda.

EMENDA ADITIVA

o exercfcío descontfouaoc da üenccrsctaj defdcfêncaas cn.turats e ec.ca.,
cionaisj meios de ccnotceção pouco abertos aos interesses da maioria,frãgi: ccr-s..
ciência critica e política do trabalhador. J.ndplente organlzaçEo PCPUlar. :I.::e.:a \
do governo sobre os sindicatos durante décadas, desvio ce centenas e centenas ce
sindicatos brasileiros para o assistencialisli.o õ desarticulação, vrotê-cíae • pces •
sões, falta de libetoade, que o autotistaI'i~o geI'0I.l; e';(plctaçâo e pressão cc C~~~l
tal sobre o trabalho. MO ISSO PRODUZIU VICIDS,DEfICIE~IAS e: FP.AGlLIO'cDES ':3 SI;..
DICALI5IJ,o BRASILEIRO. Inclusive mutcs sindicatos dependem da contrãbutçãc S!-:::t!caí'
para continuar funcionando E. preeíao extingolr a contribuição, sem dúvida R=5 ~e-I
vemos fazê_lo paulatinamate para que possamentidades smctceas pedegcglcs•.!:rte
atrair essocfedca.conscíentfzéâcs da impresclndível participação, organizaçâo e
luta pelos seus direitos e interesses.
EM longíquos rincões do nosso País, a abrupta extinção da cC'1tribulçEo sãn
dical falecerá a ex!stenc!a ou con sOlid':JãO de incontáveis entroeoes ctasststcs -

!

I

jyr

EMENDA lP02657-1

DISPOSrrIVO EHEUOAOO: Artigo j§'f.

,vI."
aeeesceocc-se ao artigo

~,

~pl' ojeto,

do

?\,f
"Art.

~

(fl

- ••••••••••••

o seguinte inciso;

. . . .0.

'uto"u"'.o:~;.e

~

- DISPÕSIÇOES TRANSITORIAS .. ADITIVA _ OUOE COUBEQ-

" EM seis meses. e ouvidas as prIncipais entidades de
defesa do consumidor, o ccnqre ssc Nacional Instituirá o respectivo Código~ Conforme prevê a' letra" d'·,IX, do artigo ~.

/.1-

JUSTIFICATIVA

o consumidor. entre nós, tornou_se vitima perman61te
de abusos praticados por forças econômicas privadas ou públicas. A Le"l
gislação existente é insuficiente e dispersa Devemos a.vançar e. codifi, car .suas normas e com urg~ncIa.

tJ COHISSltO DE SISTE"IA~·ii~ç~o·o"

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

v - Valorização dos prof 1 ssionais na área de saúde

HEL.TON FRIEDRICH

r;r

!!.1 MODIFICAR O

"~;'iít·----------.....,

CAPUJ'l DO ART.
I' O Congre sso Nacional reunir-se-á anualmente
na capital da União, de 15 d e janeiro a 15 de julho e de j e de eqcsto a 15 de dezembro."
JLJSTIfICATIVA:

I

em todos os nfve Is , 'garântindo-lhes p rcv.ímentca dos cargos 10ic,!,
ciais e finais de càrreira no Sistema Nacional de saõde , mediSnte
concurso públicode provas e titulas. c ondições condignas de trab.!
lho, padrões adequados de remuneraçãOí eposentadoía aos vInte e
cinco anos de exercício em funções na área de saúde. com. proventos
intE'grab, equivalentes acs vencimento s ou salários que. em qualquer época, venham a perceber os profi ssionais de saúde, da mas IIB categoria, padrões, postos ou gradu ação.

<I

I

EMENDA ADITIVA _ ART.12:_
'UJO/M1",o:.~;'e
" O Brasil é uma Repúbl1ca F'ederatJ.va instituída pe~l'
la vontade do Povo como um EStado üenoccât Ico de Direito e social."

JUSTIFICATIVA

Nl!Io é cone eb Ive I que o Poder Legislativo num Pais
com tantas mutações política s , econômicas. sociais e c:ultllrais per_
eeneçe em recesso por quase QUatro meses como ocorre atualmente.
No prccess o de re tceada das prerrogativas do Poder
é preciso firmar perant.e tod os- os brasileiros o deseje de operosida.
de e reconquista do respeito público até pelO compromisso de traha_
lha r mais, no exercício das funções aumentadas substancialmente.

JUSTIFICATIVA
.~~
O t1rtigo ~, do aa!ireproj eto,

estabelece que a Salide é um direIto de todos e dever do Est adc , A exemplo da Educação,
• n§o se pode deixar de valorizar o profi sslona.1 Que atua na área
de saúde, sob pe na de prejudIcar-se qua lquer plano de deeerwcfvfaentc ceve , importante setor da vida do País. Daí a necessidade da
aprovaçfio da presente emenda, adequando -a ao Qu_e foi proposto para

,EMENDA lP02658·0

\?

NELiaM FRIEDRICH

f'=-l

os profissionais do mllglstério.

........

Com essa abrangência no ertigo inaugural ee Nova
constItuição estaremos nais ccnsentênecs com o mundo
moderno
e as aspirações da Nacão.

EMENDA lP02663-6

fJ'--=.:::.:...:===NELlON FlllEDRICH

_______--'1 f-C'pi',õ'sJ

_____---.JJ

'Ll••·'o/e~~lJ.;.e/ ...
-eDHISSAO DE SITEMAfIZAÇAD

fITTI"~--a

I

-.,,.-11·11l)/lU\''''U~;.O

I

.

INCLUIR NO § 12 DO ART .6S':..... os Prefeitos, os Presidentes da sCãma.t'as de Vercadores e rep=esen
tantes das entidades comunitárias dos Municípios. <I
-

fB

comissão de

--JJ er;;;~~'''=:J
) éPJ'~?J

siste;L~~;~~~~I~c/."'.ow'''1<l

r.r

II

...

Tlttll/...,Il"lt;~

-!.ql1

EMENDA MODIFICATIVA: AO A'Rr. ~
" pS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS são exerci...
dos pelo Poder Público, ou por delegação, conforme Lei Compler.:enbir que regulará atividades. disciplinará as responsabilidades I fi.!
colização, ingresso e emolumentos. l i
FICA sEJ.l EFEITO OS § 12,2", )!il •

.:JUSTIfiCATIVA:
A Ordem SOcial '1J0vou e o ilustre relator.... acol~eu, .
em boa hora, o contido no artigo }S, especialmente quanto ao !te, '/!:l, ~
que pDs~lbll1tB
part.1cIpação direta da comunIdade ,via delegadDs
presentativos, nas decisões da administração publica.
Acrescenta-se. ainda. que muitos dos atuais CO'1se_ I
lhos Mett"opolltamos ou Microrregionais não CQrrespcnden as expec~at.:._ I
, vas da populaç.ão, pOl'que, em boa parte , careceu da pl:esença e ?S.l'ti_',
' cipação direta dos mais interessados.Por isso a nossa enenda.

a

.... t.,'c.~ ...

.,

"~ul

EMENDA MODIfICATIVA:

DISPDSITIVD EMEND"DD: Art.

!l'1l

9("

1("

JUSTIFICATIVA
E precls'õ que

Te-I'

O artigo ~~ do ~projeto, passa a ter a seguinte redação'

" Art.
O Poder Legislativo é exercido a nível'
federal pelo Congresso Nacional. que se compõ~ dá' Câmara dos De,.!!
todos e do Senado Federal; a nível estadüal pelas Assenbléias _egislatival e ê1 nível municipal, pelas Câma_as Municipais."

constl tulção nn,o seja detalhis ...

EMENDA lP02664-4

l:,--,=~="--NELTON FRIEDRICH
f!l~=~~~~é!!!COMISS~O DE SISTEt;~l;;.~~~;~.olC".e~wlu.c
r.r-

%
45 ..

Cl

ta onde desnecessário.
Basta o enunciado básico e a Lei Complementar estruturat'á e regulará a aU.... idade do eodet Público ou delegada.

tllul... "'r'u;lo

~---!J ~~

..!.-_----!J

r::I/~fli)

EMENDA lP02659·B

t:NELTON FRIEDRICH

~i

Art. t1 _ Substltuir
., Regiões de desen ..olvir.er,to
Econômico por ri • • • Regiões de desenvolvimento Integrado ~

JUSTIFICATIVA.

A alteração propota através, da presente emenda. Vl':
so deixar explioito na Constituição que o Poder Legislat~vo é e:e"-

cido nos três níveisj pelo Congresso f{aCi~na11 pelas AssemblHss 1
Legislativas e pelas Câmaras Municipais, 'dissipando-se dúvidas, '
inclusive de eminentes jurista a respeito do assunto.
Pela ra;r.ão expostaAjustiflca-se a aprovação da presente cme"lda.

,

Suprilllir do § 1!2. do Art.

3M

~

A palavra" TEMPORARIA

ri

Justificativa:
JUSTIFICAÇf.tD

o BrasH

só aicançarã emancipaç'ão
IIconêlllllca e lndêpendêlÍcia política verdadeiramente se agir

A nova redação da .ampli tude ao objetivo pro..
posto pelo dispositivo, necessárIa ante 6.S dif-erentes motivações
que podem presidir a associação de Estados-Membros e. ·Distrito
Federal.

~

Assembléia Nacional Constituinte

•

277

,
\

EMENÓA lP02665·Z;

[!J cotJ5UbITNTE

pAI

11 o SI! VA

Su6~t1tua-se o ~

tU'O'l~.t1'ICA.10

e alíneas do art.M pela redação a seguir proposta-'3g1
_
..
Art. \~ _ As verbas publicas serão destinadas às escolas DE
bl1cas, sendà\ vedada a transFerência dfi! recursos públicos a instituições educaciorlfiS prJ:vadas, salvo no caso de tais instituições tepr.!

sentarem escala,S gratuitas.

redação permitirá a necessária flexibilidade ao processo,
ao
tempo em Que, resguarda o princípio federativo da autonomia dos
Estados em matéria educacional.
De outra parte, comparadas as duas versões, a nova
redação, certamente, acolhe com mais propriedade a boa doutrJ.na
da socIologia educacional, segundo a qual é orgânica a relação
existente entre a J!ducação e a sociedade por ela scrvida
Para jus ti ficar a supressão, não é preciso dcmons _
trar que 00 conjunto dos «vnãores culturais" pertencem os "valo
res artísticos". Nessa dí reçãc apontam todas as definições
d;
cultura.

A emenda wí sa a evitar que o I;stado des rateça.nor essa via e
e sob pretexto da' existência da rede escolar privada subsidiada, de
sua obrigação maior de oferecer educação escolar em todos os ervere
e de boa quat Idede , em escot as públicas gratuitas cr-Iadas e mantidas
sob seu patrocínio e zelo
Tal como proposto, não há como caracterizar o dipos1tivo na
espécie dos mandamentos de caráter estatizante. Comprova
abertura
avessa à e:statização~ a exceção prevista, segundo a qual a
transferência se torna possível para -as escolas privadas gratuitas
Fm
princípio e por razão de coerência, para as escolas não - gratuitas
nrio há como Justificar a tranferência de recursos públicos.

[!J

f'J

.~.d.I/I'CO~I,llo"UICowll,b

CONISS~O

Il nossa intenção é persegl.1ir a generalidade e abra!!,
gêneia de um texto constitucional, sem descer à espécie, a explicação, ~ operação, prép r Iae do fato cultural. e, se
dignas
de JJm texto normativo, são previsões próprias da lei.
IIMe..:os
culturais" expressão surgida no Substitutivo da Subcomissão de
Educação, Cultura e ESportes, foi muito bem runoamentaõa no re.§.
pectivo Relatório:
11( . . . ) Muitas vezes o acesso à Cultura não se da C!..!.
retamente, e o direito (cultural] depende de meios, singelos e
sojust.Icaocs , para ser exercido em sua plenitude. A escola, as
instituições culturais (como á b.iblloteca, o museu, o arquive.,
as casas de estudo e de arte), os veículos de comunicação soc ..bl - estão entre os meios culturais, 05 instrumentos de criação,
recr.tecao, prática, descoberta e invenção, conhecimento e desep
volvimento cultural Para que aconteça acesso aos bens é pr-ec r-.
so que esses meios ;ejam e estejam livres, desimpedidos, deno crut Izados , ( ••• ) n
A informação, o llvt:0, o disco, C1 música, o
f'Ll me

flõV~;~

OE SISTENATlZACM

g,gg

m ..

1t Art.
Constituem patrimônjo cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados Ind.ívfcuatnente ou em
conjunto, portadores de referência às Identidades I à ação e
à
menória dos diferentes grupos e classes rormadoxes ce soc Ieoade
brasileira, aí incluídas os modos de vi ver e de faze>:', as for mas de expreasâo j as criações científicas, ar t Is t Icas e tecn::Jl§.
gicas i as obras, objetos I documentos, edi rtcaçnes, conjuntos u1'
banos e rurais e sítios de valor histódco, paisagístico, artí~
tico, arqueológico, ecológico e científico. 11

JUSTIFICAÇM

Pontuamos o texto, fizemos algumas reordenações de
ordem lógica, semântica e por categorias do ccnhec Inent;c , Visa!'
do li clareza e precisão que a forma cosntituc1onal r eque r , para
o melhor entendimento, interpretação e aplicação da norma
Acrescentamos n~onjuntos rurais", pois possuímos conjuntos arqu..!.
tetônicos de valor cultural que não são urbanos, COf"O fazendas
e benfeitorias prediais fora das vilas e cidades. Está mantida
a integralidade do dispositivo proposto pelo ilustre RelatOr da
Comissão de Sistematização.

cinematográfico, a dança, o canto, o tape, o espetáculo, os monumentos, as paisagens são exemplos de bens culturais. Afora a
teâepat Ia ou a hipnose não se ccnnecea "meios não materiais" pa
ra se chegar aos bens culturais. O ilustre Relator da Comissã~
Temática. quando da apresentação oral do seu pnmeiro Substitutivo, disse a música seria um meio não materiaL Ora, o rádio,
a televisão, o disco tomado o seu suporte matenal e os equipamentos de som são os meios, da música e para a música, assim c9
mo são os instrumentos para a sua execução. A música, em determinadas circunstâncias, pode até ser considerada um meio, mas,
antes de mais nada. é um'bem, uma manifestação, um produto culturaL Acreditamos que a redação sugerida tem a forma Constitucional, é mais clara, ampla e precisa, e responde, plenamente,
às intenções do Relator.

.Jt2-

Altere-se a redação do art. )191, substitundo-se
pr.1me.1ra parte até a palavra 'yisando, passando o texto a ter
seguinte

red:;:~:~,2._ O Plano

Nacional de Educação, de

a

duraç~::J

plurianual, será elaborado pela Uni~o, na forma da lei, ouvidos
os Integrantes dos sistemas de ensino, vesando à articulaçi!io ,
ao desenvolvimento dos níveis de ensioo e li integração
das
ecees do Poder Público que conduzam à erradiação do anal fabet!l'
mo, universalização do atendi~ento escolar e melhoria da quali_
dade do ensino.
,JUSTIFICAÇM

,

EMENDA SUBSTITUTIVA
1/110

Redija-se assim o Art
ções Transitórias):

~

(Titulo

X _

Disposi-

/{lfO

"Art. ir$S - Fica criada, no Congresso Nacional.
a Comissão de redivisão territorial do País, CCOl número de eemtircs
correspondente ao dos Estados que integram a Federação, eleitos de!!,
tra Senadores e Deputados Federais, pelas representações Ccngressuais
dos Estados respectivos. com a finalidade de examinar a atuál d~'/i
são territorial do País e, se for o caso, oferecer sugestces ou concluir pela apresentação de anteprojeto.
§ 12 - A Comissão prevista neste Artigo será ai,!}
da integrada por um representante de cada Asserabléia t.eat s Le t Iva Estadual eleito pelos seus pares.
§ 2r! - A Comissão será instalada dentro de 60 (
sessenta) dias da promulgação desta ccns t turçãc e terá o prazo de
1 (um) ano para a conclusão dos seus trabalhos.

"11 _ livre acesso li informação e aos meios e bens cut torars , 11

p-;;; ;;~''':-=J

CONSTITUHHE PAULO S!LVA

IU10IlUI.t'...çiO

í

Parágrafo Único - ••••

JUSTIFICi\Çi\O

,EMENDA lP02666·1

5;;;~';ãii]

p:ç;';071

EMEI'fDA lPí)2670·9

p:ry~;~O

(!JCONSTITUINTr PAULO SILVA

tE;;;prrr-

:-TUTO/."'."I:a.ciO

~J

Altere-se o art • srr ; substituindo-se sua parte final aoés a
expressão "cada um", pelo fecho "é dever da família, do Estado e da
sociedade", PXssando o texto a ter a seguInte redação:
Art31;:?'7 _ A. educação, direito de cada um, é dever da famílla,
do fstado e da sociedade.

JUSTIrICATIVA

o número significaLivo de propostas ecr eseot adas
tendentes à criação de estados, aconselha a realização de uma avaliE.
ção global da atual divisão territorial do País.
lt necessário, entretanto, no ccnt s sac , sc j e oreservadc e respeitado o prIncípio do fcderaUsmo, razão pela 9ual ~
emenda sugere a participação das Assenb l as Legislativas. Ifes::e;.:ase igualmente a representação de cada E~tado-Hernbro no ccnnresec ua,
cional.
é í

EMENDA lP02673·3

pr;;,~~7;J

.u DEP. JORGE HAGE

fui'~'0?J
IEnO"ult"IC.~io

EMENDA SUBSTITUTIVA

3:''/

Redija-se assim o Caput do Artigo 354:
"Art. 3$lI,3"t/ A União aplicará, anualmente,
menos de 18'" (dezoito por cento) e:os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, no mínimo 2.5% (vInte e cinco por cento) do seu Orçamento total. excluidas as Operações de Crédi to, na manutenção, ape!.
feiçoamento e ampliação dos sitemas oficiais de ensino público
e
gratuito.
JUSTIF'ICATIVA
A previsão dos percentuais apenas sobre a"rece..!.

ta resultante de impostos, inclusive transferências" é insuficiente.
Em muitos casos, chegou a representar redução em relação ao que o '
Estado ou MunIcípio já aplicavam em Educação. Seguramente- não era
Isso o que pretendia o nobre Relator, com a sua luta de uma vida iE
t.eira, unanimemente reconhecida no Pais todo. É preciso corrigir o
erro a que certamente foi levado independentemente da sua Int.ençac ,
A f6rmula Que proponho parece ser adequada. pois
não' chega 8 exageros, exclui do cálculo toda a Receita oriunda de eE!,
-préstimos ou financiamentos, e se atém, portanto, à Receita Orçame,!!
.tária total, mas não apenas ao "Impostos", Que são simplesmente ~
~ da Receita Tributá.ria Que, por sua vez, é apenas !:!!!!! ~
da Receita Corrente, que, por seu turno, é apenas E!!!. ~ da Rece..!.
ta d9 Tesouro •••

A emenda proposta ajusta a matéria, objeto do dispo!!

slt1vo, à concepção do .:ftMoe'proJeto. Com efeito, sendo a educa _
ção um dever do Estado, que a financia, promove e desenvolve ,
ao mesmo cabe, através de seus instrumentos e numa visão de exgani cidade e harmonia, elaborar e propor o Plano Nacional de Educação.
A audiência e participação da comunidade educa cIo _
nal no processo em causa, consulta a preoêupação liberal
Que
permeia a concepção do ~projeto como um todo.

Consultando-se o saber eccnutacc ao lO"'lgc C!S histó:-ia. sobr~
tudo, filosofia e soéiologia, não se encontra 2,02=0 e abr,iQo cara r.!
conhecer e a!:rIbulr ao fstado a exclusividade do d.eve= no camac
da
educação.
Ao que parece a recaçãc proposta é maIs coerente cair a conceg
ção que informa o ~projeto corno um todo.

Ell'lENDA lP02674·1,

(l DEP.

er;;;~~';iU

JORGE HAGE

fITõii';~
EMENDA SUBSTITUTIVA

J:rV
er;~;;;;l
cç;;~&;;-;;]

= - - - - - - - - - - - - T U T 0 ? "'IC&ÇI O

3

No ~ do art. ;::g-" inclua-se, a partir da pala _
vra ~, a expressão lia competêncIa para de!l!lj.~ e, depo.,
is da palavra~, suprima-se.a expres são "e artíst!=~:;;·t,
passando o t::::

~;e~: ~:~U~~::r~e:a~:~~etênci2para

definir

o contelído mínimo para o ensino fundamental que assegurc 2 for_
mação comum e o respeito aos valores culturais e suas espec! flcidades regiona'h. '"
JUSTIFICAÇnü

A modificação proposta pcla ememda pretende ajustar
a forma de regulamentação à natureza da matéria regulada. Como
se sabe o currículo de uma escola é algo dinâmico. Daí não ser
a lei o melhor lugar paar definI-lo. Nesse pressuposto, a nova

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se a expressão
rias" do eeput do Art. ~ J81..

n

Redija_se assim o Padgrafo Unico do Art. 3e6-:Par. Único - O ensino é livre à Iniciativa pr!
vada desde que atendidas as seguintes condições;
I - subordinação às normas gerais ela educação
nacional estabelecida êm Lei.
11': autorização e supervisão de qualidade pelo
estado.
IlI- demonstração !nequivoca de viabIlidade econômica do estabelecimento, de modo a não depender. sob nenhum pr!.
texto, do auxílio de verbas públIcas.

filantrópicas e comuni tá-

JUSTIFICATIVA

A exclusividade das verbas públicas para o ensino
plíbl1co não deveria a rigor sofrer qualquer exceção. A admitIr_se,
todavia, a solução negociada no âmbito da subcomissão, a
canaliz,!
ção de verbas públicas poderá s~r tolerada unicamente parCi as escolas religiosas. A rigor, é isso o que foi negoc1ãdo. Nunca uma lalvula tão ampla e imprecisa como essa contida na expressão "Escolas
Comunitárias e Filantrópicas".

JUSTIFiCATIVA

o respeito

a "livre iniciativa privada" deve
pressupor a capacidade de auto-sutenção do empreendjmento fora
daí não se pode tratar com. seriedade o argumento da liberdade de ..!.
n!ciatlva.
No mais, cabe ao Estado t50 somente assegurar
o respeito às diret·rlzes básicas a educação nacional e manter
o
controle da qualidade do ensino nas escolas privadas para evitar o
seu aviltamento, tão fácil de oco~rer numa atividade que, a rigor,
e em última análIse não se coaduna com a exploração comercial.
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EMENDA lP02675.~

l:I DEP. JORGE HAGE

EMENDA SUPRESSIVA

'R1

Suprima-se o Artigo l'r8& (Disposições 'rr ans It ér as I
í

JUSTIfICATIVA
• Não tem cabfmentc f disposição dessa natureza
Consti tuição.

EMENDA lP02676·8·

I!J DE?

'~9 ~

Ocorre, entretanto, Que as normas de um e-esmo d!

rr;llDt3/.;=]

JORGe HAGE

_ Compete ao Poder Pííbhco orzamzar e tntcter
a saiide pública, assar- cc-crcenerees os senlç~s Jc sa
nC1mc!:!to c controle eebicntet , \ ..glliilJCl.:l s;:mt;1Jltl c.,r
clemologlca e mcdrdns preventavas , ecoe-reão salltál1a e c
du::aç5o fíSIca..
. -

ploma ainda que Constitucional não convivem em igualdades de
posições, senão que se escalonam hierarquicamente.
Bem a propósito do tema Nelson sarearc leMbra:
"Ninguém pode comparar I por exemplo I o valor de
normas definidoras de nosso Sistema Constitucional com outras de natureae rigorosamente regimental" (em Revista de rnrcmeeso Legislat!
va , ano n g 22, ng 85, pág. na) •
Nessa gradação normativa, têm-se acionadas regras
meramente formais, sem constitucionalidade material, em plano
in f,!
rior I até os chamados nprincípios Sensíveis" que ocupam o topo da Dl
râmlde.
Esses "Princípios Sensíveis ll têm evidentemente I
tI'atqmento especial.
'
Basta observar-se que a atual Carta Política pro!
be emendas tendentes a abolir a federação e a República.
Tais P't'~ceitos são intangíveis e imodificáve.is I
por via de emenda, já que se er.igem como pedras angulares da Orga~ni

Par€grafo único - O.atend1L'~'.!to r-êdtcc, hcsj rt-nar , [n r
ma:cutlco e odontotêgrcc sem ecerciôo nell rmcrat ...\~
pnv~da e, ~upletl\amcnte, pelo Pccer- Fúbl.co"ltlatC:s ce
servaços prõpraos",
JUSTIFICAÇ~"I:O

PÜbhco'e

Os deoo;luni'ldos servaçcs Jl..tz.~r.s.t pertencem ao Tol d~'l.eles coe lnSl:':
bem ao tstadõ proocver CO'll exctusãvrdadc, dirctar-entc, ou atravês...ce conccss ic'mrj,
os, pa'rque relacionados rnrrr;..anenee com as atnhU1çõ~s do Feder "J;lhco. "'"ira CU)C
cxercfcrc a Adrnlllistração usa de sua supremacra sobre os admrust ..aoos , 3t1n~]'1ao
toda a população, sem destaque de UI!l usuario determinado,

De outra parte, os servaçcs .!!ll Slnguli que se caract~ri=a"'l. por nr.o "f~
zar substancla]mantc as nCCe'i51dades das cor'tJlUdadcs. P2S satlsfa:er os tnrercsses
ccncns de seus menbros , sendo de utlhzaçiio ).ndJ.vldual e facultatn"a.de\~;1 ser coe!,
xado ã rmcmtava partacutar-, nm-mdc o Estndo sobre. a sua r~~1I1,:LntaÇ"'lO e co::

K~~~b~;~~é~od~'(~~~r~~~ ~~~}~;~~~:ld: ~d~~~~cl~~~~sc~ss;~~~:3c~b~~~~~0~í.\~~;~.

aeção Pol!tica.
Os referidos "Princípios Sensíveis" t.êe es tzutu-

..,

fluo/.\lJr'''e.~h

srcees Transitó:cias que valeriam por afastá-los, ainda que

1\551.1\\ a ex~cuçno dos servaçcs !!ll. sing,uh cabcn~ ã lnlciatita prJ\:lch e
ao Estndo, mas seriam regulmncntiidos c, até certas iueees. fiscah::td9's p!."]o ~
der P~llCO. Qaando nrcstndcs Eelo 'Cstauõ atlngin,,Jn a toda a nopulaçao,scndq S~
nutcs quando postos ã disPOS1Ç~0 ae pop.Jl"ç~(I J;! .::3L'\2. rc~da

temporari~

mente.

Quando pra~tados por p.Jrtieulares. ser-Iam lcr::Jneraci"'s co!!forr.e o S,baT.!.
to e especiflcaçã"o dos prcstadores~ tendo em vista a }l\re concorren:l<l

são regras de tal ordem que o Estado não pode con
viver sem elas, mesmo que por curto espaço de tempo.
-:.
Não há, assim, meios termos em relação a t:ais •
dogmas _ ou se os adotam em sua plenitude ou não se os accãhen,
Imagine-se, por exemplo, que se proclame que tE.
do poder emana do povo, mas qee , ao mesmo tempo, se afirme que pelo
espaço de três meses o Estado será qovernado aufccr ãt.Iceeent;e ,
Jamais uma tal Constituição, vasade nestes termos, seej.a-ccnsãderade democrática, ante a insegurança de que o tIa!!,
sitório viesse a se repetir.
O mesmo raciocínio é oportuno quanto à questão '

EMENDA SUBSTITUT1VA

I;J!

Redija-se assim o Art. !Jfr6 e seus paréçcarcs (
T!tulo X - Disposições TraZ~9tór!as):
"Art" ~Ú:. - Não depeeroe rãc de lei ccacf ement ar
'8S propostas de criação de Estados que ja tenham sido objeto de aprcveçêo pelo Congresso Nacional."
.
f'? § únree - Fde am manttdas as demars exr çêncf as
do § '3~ éo Art. lJ.4 desta constituição, reFerentes à aprovação pelas
respect Ives AssembléIas Legislativas e pelas populaçces
intere.ssa
das, mediante plebiscito.
-

~ ~ é .1T<J?eTlosa

A scpressâo ora proposta aos errrgcs
a
teraçâc do disposto no ar'tv :lSi. da presente emenda.

EMENDA lP02680·6

~senador MAURO BENEVID~~
~MISSÃO

congresso NacIonal, tem a concordância indiscutível da Assembléia Le
gls1atlva de Goiás, da sua Bancada Federal, do seu Governo e do
Povo.
O Estado que se enquadrar nessas condições, terá a Sua criação enormemente Facllittlda, como é de Inteira justiça.
Os demais, obviâmente, terão que submeter-se ao
processo normal.

se;

Quem sabe, daí a um ano esta mesma exceção

DO'!

IIArt. 1J:+9- _ A lei federal, e'il -natéria ~
de
meio ambiente, tem priorl~ace sobre a leg1..Slação dos Estados e Hunietoios.1!

t esta distorção que se verificôl no corpo Const!
tucional, não se constituindo, aliás, em fato novo tal espéde de vi:.

FJ';7JY7J
..,-

tfCfClIJllSr'tlC....Io

.,.:-

EMENDA SUBSTITUTIVA

-,

I

•

:I!. sUb~tituindo-se

Redija-se assim o Artigo
os
seus ítens e P8!!inrafOS pelos desta Emenda. e suprimindo emconse::;,uên
~
W
eia .os Artigos
e 44e e J~us respectivos parágrafos:
"Art. Jj}R - Oent't'o do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. após a promulgação desta Constituição, as As!ôembléias I
Legislativas dos Estados de Goiás, Bahia, IUnas Gerais, }\a1:anh~o
e
Pará manifestar-se-ão sobre proposta de ct'iação dos Estados de Toca!!,
tins. Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul e Tapájos, clesmenbrados
de áreas dos respectlvos Estados. n
§ 1íit _ Se houver man! festação favorável, ti Trib.!:!,
nal Regional Eleitoral do Estado a ser desmembrado realJ.zsrá consulta plebiscitária no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. •
§ 21l _ A população eleitoral dos TerrItórios f.E!,
deraIs de Amapá e de Roralmól também se manifestará, no p;razo do Da:-!
grafo anterior , através de consulta plebiscitáda', sobre a transfo!.
mação de suas áreas em Estados federados.

JUSTIFICA CÃO

s.

M. J' l

a

ta, pág. 23).
Estas são as razões pelas quais se propugna
a
supressão indicada, como tema que, como se vê, não envolve absoluto
questionamento de mérit.o, si::não est-rita lógica ju:d.dica que afasta

proposta orienta de forma mais

ad,!!.

1S! c ~). derriscando-se, assim, do texto do anteprojeto incompatib!
lidadc moni festa.
O Art. Id.r na sua .forma atual é insubsistente,
por contrad!çãollfom o. Prin~!P!o FederatIvo, proclanado no Art. 1" ,
do qual o Art. lr4 e seu Inciso IV são desdobramentos.
O 15lIteprojeto em tela elegeu como forma de Estado B F"ederação ~

regra imanente e inseparável do p1:inc!pio Fed!.

r~tivo que os Estados não podem sofrer fracionamento no seu territó-

rio sem qtJe sejam ouvidos.
O postulado advém da Pátria do federaHsmo,
as
Estados Unido-s da América do Norte, onde sua Constituição, textualne!:,
te, dispõe. "P congresso poderá admitir novos Estados à União; !:ias'
não se poderá criar o novo Estado dentro da JI,l~isdição de outro; na':!
se podel'á formar um novo Estado pela Uniã.o de 02 (dois) ou mais Est!,
dos ou de partes de Estados, sem o consentimento das Legislaturas dos
Estados .interessados e do congresso".
Esta regra un!versaHzou-se nas Constituições de
todo O mLlndo e foi sempre reproduzida inintenuptamente em nOSSOS te~
tos Constitucionais, desde 1891A conclLlsão é assim inevitável - ou se auscultalõl

se;2.

O sistema constante do dispositivo ora alt':.rado, ou
legislações concorrentes, ~stabelece uma SUDerpoSJ.çao _ineonven ...ente e prejudicial ç1e normas, prop1ciando, ;m consequencia,
elS,
cessos de âmbi to local e estadual, de conteudo Dseudo-social
clientelistioo.

A primazia do direito federal s~ ..re o looal

salutar em
cupação de
hiérarquia
xemplo, da

é prJ.nclplo
qualquer regime federat],vo, corno o nossa, sendo p.. a2.
inúmeras Const1.tuJ.ções estr~nseiras :stabelecer esta
expressamente na Constituiçao, eo"\o e o caso, PQI"
~
AleManha (art. 31).

EMENDA lP02681-4

l:__sJ-~~-=~~~-"-..·----~----~.-·------

a contl'adição evidente.
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~ Senador 'MAURO BENEVIDES

:==J

f:in-cõMISSMõESiSTj:ttiT·ÍZ:ÃÇ~õ~~)CO~,.~ro-------.
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E~lENDA SUBSTITUTIVA A At.fNEA ~ DO INCISO IV DO ARTIGO ~

/1

Tf.n,,:"'umutio 'I.(i
Emenda subSl:l.l:ul:iva do Arl:. ~
Dê-se ao Art •

'/lf

queda a tormentosa questão da crillção dos Estados.
I;Q
O princípio do Federalismo será preservado (Arts.

~

A presente emenda preteode atrlbuir à Urião competê"lClã
básica para leg1.slar sobre t:latéria ambiental, de mOOO a exclu1.r
a hipótese de competência legislativa concorrente dos E:'stados e
MUI1:Lc1p1.0S ~

If A nulidade inclusi vamente de urna disposição •
constitucional não está "a prio't'i" e por definição excluída,
pelo
fato de tal dIsposição, ela própria, ser parte integrante da Const!
tuir;;ão~ Há princípios constitucionais tão elementares e expressão I
tão evidente de um direitó anterior mesr.oo à ConstltUlção t que obr:!.gam'o próprio legJ.slador constitucional e que, por inFrãção deles,
outras disposições da Constituição sem a mesma dignidade poder ser
nulasll (In Normas Constitucionais InconstituclonaiS? - OUo 8achof Atlântica Editora _ Ca1.mbraj Tradução de José Manoel Cardoso da Cos-

ItArt~ ~

'1USTIF'ICATIV/\

.rt:r

do

~rojeto.

Dê-se li alínea!! do inciso IV dó art:. l'1f
a seguinte redação:

(f

_-

"Art. f f -

- O Poder Públ1.co vela!a pela ~roteçao ... co!!.
servação e p.rcscrvaçal? do melO nrnblen ..e :
pela nelhona da qual1.dade de VIda. conc!
liando-as COf.\ o desenvol\'l.l:lento soclal e
econômico.

Parágrafo único -

t:apítu~o

das

Di~posições

foi
Transi-

~~~

~

..

.

~.~

~

••••••••• ~ •••

e) - l'oderão as organizaç3es sindicais re presentar os interesses 1.nd1.Vlduais
ou
colet1.vos da categorltl em questões JUdlciais ou em 3ssunl:OS admlnistratl"05.. na
fol'ma estabel~cida em le1."~

~e;C~eo~~~~:~~:s:e~~~a~~n~S a h~b~~~

gação de reparar o dano causado".

JUSTIFICAÇÃO
•
Funda-se a 1?resente pr~posta na necessidade' de_faz.er '
constar da Constl. tU1.çao regras baslcas sobre a preservaçao e consel'vé'ição do melo ambl.ente. harmonlzando a defesa da ecologIa com
as eXlgênclas do desenvolvimento econômico e a geração de empre gOS produtlvOS.
De outra parte, fa:z.-se necessáriO eX'Pun~il" do texto t.o das as questõeS cuja prevlsão e regulanentação sao da alçada
âo
legislador ord1náno.
I
As nOrmas constitucionais devem concentrar-se na fixa ção das regras básicas e fundamentais. deixando para lel comple mentar o que fOr casu{st.J.co. •
Não hã scnt1.do em o texto constitucional deScer a miniíci<:ls como a prevlsão dos tipos penais com que serão punIdos
certos danos ecológicos.
Na linha que propugnamos para o tratamento do tema, si t\m!!!. ,.
se. por exemplo. as modernas ConstHu1çÕes-de Portugal (art.&ó) e ~::l.
Espanha (art. 45) ~ ambas versando as normas sobre defesa da ecologla
em apenas um artigo, subdivididos cl:I..alguns poucos preCell:0s.

....

IV - •••• ~ •• ~.~ ••• ~ ••••••• ~ ••

JUSTIFICAÇÃO

A legi umação extraordinãr~a (subs t l tui ção
processual), por ser exceção ã regra de legi tll'lldade para agir daq,uele que tem o dlre1to ameaçado ou violado, não
dC'\C'
ser dllatada sem importante razão que a Justlfique. Xossa OI
dem ;urídl.ca )3 prevê di\ersas hipôtC'ses em que pod~ o slndl:
cato agl r como $ubs tl tu to processual. Em out.ras, nao
es ta
lmpe,h do de representar seus fíli ados, podC'ndo f.azC:-lo a t ra ~

vês do competente instrumento de mandato (procu"ação)

~~~~~~~~]

~~~~~J_~!
1'1-

EHENDA SUBSTITUTIVA Ã AL!NEA "A" DO INCISO IV DO

~RTtGO.~.

t6r1as~

De fato, ntngu~m sustenta que Disposições Trans!
t6rlas nlio possalll contrariar o texto básico, porque precisamente
esta u.a das suns finalidades.

do

AnteprOJeto, a seguinte redação:

os Estados, ou não há Federação.
01r-se-à, -todavia, que a regra da audiência

apenas e,c.cepcionalmente afastada no

tC~21"~71-;1J

_ _-_1tuo/.USf"'y~f-----·

te.

f0;:~~íêA]

.11'I0·

-

g

clo~

EMENDA lP02677·6

._.-1

DE SISTF.:MATIZ'\ÇÃO

Emenda aditiva ao artizo <ti:5.
Dê-se: ao artigo
do ~projeto ela GOr.iissão de S1.sl.=.
matização, a redação seguinte:

não

se estende-rá a outras Unidades'?
Pensada assim, tal transitorieda.de compromete 11:.
remediavelmente toda a filosofia da federação.
Têm-se, pois, o dlle!'la - ou a fedenção vale pã'ta todos os Estados e em qualque-r'tempo OU ela s:1.mplesme.nte não ex.i~

Já o Tribunal da Baviera em julgamento que se to,!
nou clássico no direIto Alemão, assim se pronuncIou:

.fJ DEP. JORGE HAGE E OUTROS

--,~t~ ~te ... ".t~/.U)::I"nto---------,

~-_-

Pará •••

b~;~~~~;J

.

....

~-

Se ela é adotada. não é possível admitir-se que
não vale neste instante para a êabfa , para Minas Gerais, Maranhão e

Esta é a solução mais adequada para disciplinar"
se, nas Disposições Transitórias. o orob Iena de um Estado que, como,
o do Tocantins, já teve sua criação aprovada, anteriormente, pelo'

em face da. a!

l! notQrio que~ no i";;S1.l. os scrvaçcs púbh.cos de s3~de são :nsaflsfat§.
nos, mesmo sem a existência de um sastc-e üllCO, quanto r-ais se tal srstc-a for
nnplnntauo.

da federação.
:JUSTIFICATIVA

~/r~~~~;~l~~O~~;:d;~n~ex~~~~~~v~o~c;~~~ç~sãd:as:ijd~t~alt~~a~Oos Pod~

~m~!.Ill.&!t.m!1.1.·

r-a r1g!da. Nem comportam emendas, nem podem ser alvejados por 01spo-

=-

I

tI-

Dê-se ã alínea "a" do inciso IV do artigo

t;§- do ....,proJcto. a segu1.nte redação:

Assembléia Nacional Constituinte

"Art.
IV -

:f -

.

-

.

'EMENDA lP02686·5

I'l

a) - g âavre a associação profissional
ou -sxndr caã , a sua ccnsm tuãção , re-

gistro, a representação legal
convenções cotem vas de trabalho

F"IRMO DE CASTRO

Regionais de Desenvolvimento. como partes integrantes dos Planos Na-

(!l

cionais, cuja aprovação seria da competência do Congresso Nacional •
o que lhes conferiria a indispensável legitimidade.

nas
e

Qutrossim, entedemos por bem propor Ul'lJ tratamento

Emenda Modificativa

'1~;

o que, aliás, vem ocorrendo historicamente, por serem estas as regi%3

ões mais dept'imidas e socialmente mais defasadas do país

Dê-se ao »caput 11 do Art. . . . a seguinte redação

categora as por eles represen tades , 5='
Tão regulados em lei".

Art.
do art.

468

~ será

_ O

cumprimento progressIvo

felto no prazo de

ili

do

disposto no §

sistiu no início dos anos 60. interrompida pelo regime

30:

~ Os sindicatos e as associações proflssionais exercem h oj e em dia um papel preponderante na
vr da

JUSTIFICI\C~O

A presente emenda visa res.tebe Iecer , na plenitude, o di~

questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a
forllla ma.is efetiva de se garantir a verdadeira integração naclonal ,

finanças. que foI incorporado no Anteprojeto com a supressão da p!.

em um Pais da dimensJo territorial, como o Orasil.

ili,

A fcdcraçl:iO dos dias

acima sublinhada

rr;l~;;~;]

er::I~:':J

CONSTITUINTE FIR!lO DE CASTRO

constituciona-

No momento em que se questiona a própria Federação, se defende o fortalecimento dos Estados e MunicípIos, se apregoa um novo si~

tema tributátio e se combatem as Insupcr tâve í.s desigualdades terr1t2,
rlais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar

EMENDA ADITIVA

de

contemplar dfspcsãtifvcs que assegurem o m!nimo de autonomia e desce!!,

DISPOSITIVO EMENDADO. ART.309

~"~07J

r

Q

mais do País legal"_

EMENDA lP026/l7·3

W;~'7IHJ

r-

utuars , como bem afirma

lista Paulo Oonüvidcs, .. j.i nno rep rcscnta mais do que um e Iemcnto
decorativo na fachada da Repúbhca. O País Real distancia-se mais e

I:
Senador HAURO BENEVIDES

organismos

regionais de desenvolvimento e financiamento. é, quando menos,

positivo aprovado pela Comissão do Sistema Tr.!butárlo, Orçamento e

lavra

Assim, nada mais justo, que além do encargo
que a eles é dado, também scj a de Lcgada a arrecadação de contrlbul.ções compulsônas por lel. Lns t a tuídas -,

da

Devolver. pois, ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia,
minIT'lO de aut.onomla, através do fortalecimento dos seus

pulação, a partir de situação verifiCada no biênio 1986 e 1987.

"'ais entidades exercem fupções s ocr aí.s vi
tais para o relacio,namento empresa, Estado e empregado. entre
essas ft,lnções encontram-se muitaS que são o espelho das fun çõos públicas, prêpra as do Estado.

e

administraçJ"o a partir de entüc observada.

do-se entre as regIões macroeconômicas de forma proporcional à po-

econêmica e social do Brasl!.

u~

autoritário

que sé instalou em 1964 e pela nefasta centrallzação de poder

dez anos, com base no cres-

cimento real da despesa de custeio e de investimentos. distribuin-

tJ

Com Isso ,

procura-se retomar a experiência que tão promissoramente o Brasil

JUSTIFICAÇÃO

--,

ct rerenera-,

do no encaminhamento dos PI~nos Regionais do Nordeste e da Amazôpia,

Dispositivo Emendado. Art. :ICIt (Caput)

çêes para o seu. cus teac e para a execução de programas de interesse
das

.~..,

279

Assim, julgamos oportuno seje pre'fista a elaboração de Planos

CONSTITUINTE

as funções delegadas do Poder Público
entre elas a de arrecadar ccnt r ibut -

EMENDA 11'02683·1

•

ttalização a nível regIonal, especialmente quanto ao Nordeste e Ama-

303

TUT~/JU.t,r1uçh

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art

zônia.

~

EMENDA ADITIVA E SUPRESSIVA

6;

Adite-se ao artl]:;4 do ~proJeto de Const.ltulÇão Utl l.tem IV, com a co!!,
sequente supressão dos art1.gos jJi, VIII, ~ a ~ na forca seguint.e.

§ - A intervenção estatal visará. em especial, o ror t.eJec ínentc ecE.

nâmico e social, das regiões menos desenvolvidas do País

!tAxt'? 79 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..xv -

proteger o t1e1.O 8l:lbient.e e o equil1bno eco~i
C1.CO de f01"Oa a garant1.r a t.odos! tI;lelhorla
da qual1.dade de vada , ~ preservaçae da nat.ur=..
2:a e a adenzãdade hlstor1.Ca e cultural da co
let.1.vidade".
-

JUSTIFICAÇÃO
-,

'UTOhU1f"'c.~iG

A ordem econômIca e social deve ter por fim
realização do desenvolvimento nacional, sob a égide dos

p r LncIp ro s

EMENDA MODIF IeATIVA

da liberdade e da justiça social.

302-

DISPOSITIVO EMENDADO;

ART.~

Ao tempo em que se deve garantir o livre exerci
JUS'l:IF:ICAÇÃO

cio da cidadania e preservar, em tcoe a sua extensão, a dignidade

V!ss a presente emende. atendendo ao prJ.m;iplo de compat1.b1.h.zação. ex
purgir do texto constltuC10nal eereas em dupl1.c1.dade, antagôm.cas e peculiares a
legislação ord1niina.
CollI. efe1to, a disponção do art'?

62, S 19 V e 18, VIII.

s.

~ e antagôn1ca

302.-

~

Dê-se ao Art.-' a seguinte redação

mana. ao Estado hoje está reservado papel fundamental na construção

Art.30B .. Os investimentos de capital estrangeiro serão

de uma scc Iedade- economicamente forte e socialmente justa, esp reru -

às dos areagcs 53,!II,

do que vive pelos graves e alarmantes conflitos scc rat s que

fpf
M f'//
DCl outra parte, a matcria tr!tada no~ artig2s ~. @;S. let? e seguintes
, de flagrante eompetênc1.l1 du lesulaçao Ord1narla. nao cabendo nos est.rl~os l1D.!,
te. de uma not'lll4 const.1t.uc1onal. que deve cU:Ld<:lr de est.:.belec:er reSras ba:1.cas e
fund'ClCnt.is. deixando par:! 11Lei complementar a prevs.sac e a regulacent.aç<:lo
dos
pl'oblellLl' da ordem concreta.

caract~

to econômico. especialmente das regiões menos desenvolvidas do P.2,

r Iaam e põem em risco o futuro dos países. especialmente do Tercei-

Js , de conformidade com a lei complementar

ro Mundo.
Os. livres eecaru sacs de mercado, sem errbãrgo de
JUSTIF ICAÇ~O

sua preserveção , têm de ser acompal)hados da rntervenção estatal vo.!

".ecu-.o

assim em um único dispositlVO, supl'1ma-se a dupka eadade co!!,
tida no • •rtlIlPS:p' e ~l ••VIII. a. garantindo um ce10 arnblente equlibrado e sadio
• Tal nona acve ser iose.rid<l no Título prõpl'1o, ou seja. "DOS pnDIClPIOS FL"tD'\}íE~

tada para a neutralização das dist()rções econômicas e sociais
lhes são inerentes

TAIS".

que
A proposta se jus-ti fica tendo em conta a ne -

Dos seus efeH()s regressivos e cumulativos re -

cessidade de s..e direcionar o capital estrangeiro para as áreas cc!:.

sultam, com efeito, desigualdades de toda espécie. mercê da,tendên-

\lIl'

si dera das de maior interesse pelo Governo brasileiro, entre

efe concentradora e, muitaS vezes, anti-social do sistema de l1ber-

A proposta, nesta l1.nha de atuação. segue os passos das mau recentes
Constituições, como a de Port.ugal (art:9 66) e da .Espanha (art9 45).

De outra parte. o investimento estrangeiro se

No Brasil do presenee , a ordern econômica e soe..!.
il)j~stas

adequa a determinados programas regionais, como o de Indus t r LaI L;

desigualdades prevalecen-

zação do Nordeste, apoiado pelo FINDRISUDENE, podendo subsidiarl.!

tes. Dentro desse objetivo a presente proposta defende a interven -

EMENDA lP02684·9

çlfo estatal visando, particularmente,

o fortalecimento das

mente contribuir para a absorção de modérnas tecnologias industrl

regiões

ais per parte do setor produtivo nacional, bem assim para a abertura de novos merceccs para os pro ditos brasileiros.

mais pobres do País. onde estão Inataâadcs os seus maiores bofsões oe
pobreza e onde estão, como que insUtuídas condições de vida sub-h.!:!

COMIssão DE SISTI:RgTI7AÇÃO

Seria. em síntese. uma alternativa válida para

manas.
Emenda supress.íva,

'360

Dlspositivo!:\ Emendados.

Art.~

o financiamento do desenvolvimento das regiões mais deprimidas

I:
I:

360
Suprimam_se o Art. - . ê seu Parágrafo único.

,JusrlrlCAclto

do

Pais, especialmente do Norte e Nordeste.

EMENDA lP02688·1

e seu Parágrafo únicc.

as

quais tem sido inclu!da a do desenvolvimento regionÇll.

da de econômica essencialmente puro.

aI precisa ser alterada, ante as

ê'
ê'

admH!:1~s

no interesse nacional, certo agente complementar do deaenvo lv ínen-

CONSTlT"INTE rIR"O DE CASTRO

EMENDA 1P02690·3

l?
tJ

Emenda Substitutiva.
Dispositivo Emendado: §

NUo se trata evidentemente de matéria constitucional

2º. do

Art.

~

CONSTITUINTE FIR"O DE CASTRO

COMIssAo DE SISTE;,~~;~~~~~~"u'co.'nlo
fnte/.",,,,... çJ..

)'2

EMENDA SUPRESSIVA/MODIFICATIVA

Dê ao § 2", do Art • .,. a seguinte redação:

DrSpOSnrvos EMENDADOS:
§ 22 - As Regiões contarão com ~lanos Regionais de Desenvolvi_

EMENDA 11>00685·7

I"

I='fRl'O DF:'

C;:~~;.~

DE SISTEI.tATIZAC~º

tJPZiÕ)~

cnSTRn
.Lf•••,~,C~., ••l./IUI~O., ...O , _ - - - - - _ - ,

CQN~TTT!ITNT~

r.r--~-

COMISSÃO

r;r----

lCU OIJUU' ....; 1 0 , - - - -

'Emenda Supressiva.

09.N

D.1spositivo Emendado· Art. . . . e seus § H! e § 2e.

,

mento.aprovados pelo Congresso Nacionat. onde seriio especificados

lHo

Art.~ (§lSl;

os

.2.'FI-

regionais

de desenvolvImento, aos quais será assf'!gurada a necessária

autonomia

d1.6~

a) Suprimam_se os dispositivos do Anteprojeto abaixo indicados:
~T2..

1. §112, do Art.....

lIdministrativa e financeira.

o Anteprojeto,
d(!l~cnvolvimento

JUSTIFICAÇ~O

embora preveja qlJe a formulaçdo dos planos

c dos orçamentos publicos deva levar em conta as pec.!:!

Uotld.1tfcs regionais, nJo dispCSc de dispositivos que garantam um dis-

UCno tllls dl<;pôlrid.ldcs terrItoriais de renda.

r

iv.Item S e §2 2, do

de

clplll\omento objetivo c odcquüdo da questdo regional, ou seja, da rcNUa se trata evidentemente de matéria constl tuclonsl.

.H2.

H.alínea.!. do Item Il, do 510, do Art.'4<
-"-'1-1.l1i.ltem V, do §"l do Art __

JUSTlr-!CACÃO

:<u
Suprimam-se o Art. - . e seus § 1º e § 2'1.

V)

§2Sl)

Art.-=- (Item IIl)

da

IlmezOn13. é .da responsabilidade dos seu~ respectivos órgãos

~

Art.$2 (Item li! e

objetivos, diretrizes, metas e instrum~ntos de ação do Poder Público.
A execução dos Planos Regionais de Desf!nvolvimento do Nordeste e

j2.

§10-Item lI-a e §. . _Item

.:1.1-/-

Art.~

llt~-se, em consequência, a seguinte redação ào Item lII, do Art.

-.

280

• Assembléia Nacional Constituinte

11- Inst1tulr isenções de tributos de competê!!

Trata..se, além disto, de dispositivo que estab1

eia estadual ou municipal, ressalvados os casos de relevante fnte-

Ieee evidente conflito de competência tributária entre a União,

resse nacio'nal t garantida a indenização financeira dos Estados

um lado , e os Estados e o Distrito Federal, de outro.

e

de

EMENDA lP02694·6

f'J'

er!;;;~

Deputado PAULO !llt.CARONE

..,

'.I~"""""'C"~'O<""ic

COMIssM DE SISTEMkTlZAÇAD

fD2i'~';;:-

Por fim, não nos parece também ser este o caml

Municípios afetados, na forma da lei complementar.

nho mais adequado para se gerar receita para os Estados, mesmo pO!.

JUSTIFICAÇÃO

que somente àqueles mais ricos (São pau Io , Rio de Janeiro e

Minas

Gerais) contariam com potencial significativo de tributação I a.inca

o Anteprojeto, a nosso ver, manteve algumas

di~

I

EMENDA ADITIVA

4:?DISPOSITIVO EMENDADO· alínea "d", do inciso XV, do art . . . .

assim em detrimento da União.

Ai..

torções constantes do Relatório da Comissão do Sistema Tributário •

Inclua-se na alínea "d", do inciso XV, do arti2,P
do AnteprOJeto, a seçumt.e expressão'

Orçamento e Finanças, no Capítulo que disciplina o novo sistema tr.!,

..

butário nacional, as quais, por se referirem a matérias correlatas,

EMENDA lP02691·1

a presente emenda procura corrigir conjuntamente.
Com efeito, o Anteprojeto estabelece, em prime.!.
1'0 lugar,lmunldade fiscal para as exportações de produtos industria :

tJ

=-

-

~+~

l1zados(a1!nea 2.1 Item II I §10, Art.~) e serviços e outros produ~'l-2.

,.,"

-,

Deputado PAULO MINCARONE

.. ...
~"

comssgo

DI<o""'iO'.~

•• C"",iO

[fõZjL~71

SISTEMATIZ1I.Ci\O

DE

..,,-

d) não haverá pr i s ãc c a vr L, salvo o caso de

~u;~~;
87

JUSTIfICACÃO

..,H<•• i.D

.UTD"~

tos objeto de negociação com o Exterior (Item I, §11 , Art _ ) ,

EMENDA MODIFICATIVA

Que constitui n!tida imperfeição de natureza técnica.

DISPOSITIVO

:E:MEtIDADO:

.31$

ARTIGO ~, INCISO

Em seguida, como forma de ressarcimento dos Es-

i::,

NO nosso entender, e supressão da prisão civil
por
aneompt emerrt c de cbr tçeção alinentar seria um retrocesso ca nova
ccns t turçãc em relação à atual, uma vez que o da re Ltu 00 alimentado, já ameaçado no Quadro atual por estratagemas usados pelo a-

111

í

tados e Municípios, afetados pela Queda- de. receita decorrente da i'3!

Altera o inciso 111 do artigo

nidade supra-citada. o Anteprojeto incone em novas distorções,Quai

do capitulo 111 da Educação

da Cuitura, que passará a ter a seguinte redação:

e

limentante _ como por exemplo o abandono de empregos e a ecr'ança
de domicillos _ estaria desta roree ccns t a tucãooaãeent e àt:SE'lijJEt:'.§.

spja m:
111-

Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as

do

cxdaa-

ças até sec,a anos de aôeôe ..

a) o estabelecimento da faculdade de os Estados e o Distrito fede _

EMENDA lP02695-4

ral poderem intituir um adicional, de até 5~, sob:t1-0z. imposto sobre
B

renda e proventos de Qualquer

de ..edcr

inadimplente de obnaação alimentar

I:?

natureza(§l~, Art.~);

fTY~~~'1

Oeputado PAULO HINCARO"E

(Çi~;7ãiJ

JUSTIFIC1\CÀO

A

b) a criação de "fundo" composto por dez pro cento do Imposto sobre

inclusão da palavra flgratuito"mantél1l ccer-ênca,a com
E/.tENDA 110DIFICATIVA

à

Produtos Industrializados, destin'ado aos Estados e Distrito federal

os outros itens desse artigo, referentes ao ensino ecneeeencea.,

na proporção de suas exportações de produtos industrializados I res-

extensão ao nivel médio, aos portadores de de(J.ciêncl.a e super-do-

!!;1-1DISPOSITIVO EMENDADO:

tados e é condição para efetivar-se t.al dl.reito. Quanto ao

peitado o limite máximo de vinte por cento.

~

"Ora. nem a imunidade fiscal deve constituir ma-

31L.

crianças sua razão ê óbvia. Sem ele o atendimento de 10

Acrescente-se ao art. .-., item VI do Anteprojeto
Constituição, o seguinte.

m.il crianças jâ atenderia o dl.sposto.

téria constitucional I nem tampouco a compensação financeira engen _

Art . . . ., item VI

artigo
de

Art._112..

drada afiguraws:a-nos racional e correta, senão vejamos

Item VI - Superação das desigualdades e discriminações
regionais I sociais, tru.cas , re11g1.osas, sexuais I etárias
e demais f-armas de dí ecr aeunaçêc ,

Inicialmente, parece-nos multo mais lógico evitar a ;oncessão l através da Constituição, de imunidades e

isenções

fiscais, t.ranarer mdo-se para lei complenentar essa competência,ben
como a da indenização dos Estados e Municípios eventualmente preju-

é

EMENDA lP02692·0

t:

Deputado P>ULO MINCJ\1l0NE

JUSTIFICACM

dicados, como ora estamos propondo.
Os incentivos às exportações são objeto de poli
EMENDJ\. MODIFICATIVA

tica econômica e, por isso, passíveis de mudanças com o decorrer do
trat~

tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente

>1-3

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO :EJ:a:,INCISO VII

da a nível de Constituição.
3";<3

Deste modo , devem ser transferidas para a legi~
laçlio complementar as definições especificas acerca da Questão ,

Altera o

as

ãncs.sc

VII do artigo"'" do capítulo

111

da Educação

e

CUltura, que passará a ter a seguinte redação.

Em se tratando de eliminar qualquer desigualdade e di!
criminação na nossa coc í.edace , a questão sexual, como a dos cidadãos
ou cidadãs margina11zados por questão de aoaoe , não podem deixar de
ser explicitados em qual quer oe etrucac de pr rocrmcs ou normas Que
tenham o propásHo de ccnduz.i r- os setores que compõem nossa organização social, p r anc LpuImerrt e em um daqueles considerados básicos c.Q.
mo é o caso da educação.

quais poderão variar e ser ajustadas em função dos eventuais iote _
Inciso VII - auxílJ.o suplementar na educação para crJ.ilnças de ze-

resses do País

ro até aea.e anos de iGlade e para0 ensino

fun~at:lental,

através

de

programas de materJ.al d.x.dát:lco-esco]ar, transporte, a Lamerrt.açâo ,
Assim é Que, visando corrigir essa Imper refçãc ,
esta1t~ propondo a supress~~ da al!n~1t' do !tem lI, do §10,

ass:lstência médl.co-odontológica, farmacêutlca

C:

EMENDA lP02696·2

I:?

5"'D8'-)

Deputado PAULO MINCARDNE

crw~;7EJ

pSl.cológica.

do

Art --.. e do item V, do § ISo do Art....,.-, prevendo-se, compensató _
riamente , dispositivo que obrigue a União a indenizar os Estados

JUSTIFI CAÇÃO

e

EMENDA ADiTIVA

N

Municípios de possíveis prejuízos oriundos de isenções ~otais
Entendemos que, este apcao cécnrcc e

parciais' de impostos concedidos por interesse nacional I de conforrl.

.x.ndispensável para a garantia da cve raeeee

dade com o Que dispuser a lei complementar.

rantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de benefício
ou outros considerados de relevante interesse da economia

cidadão

sejam

EMENDA lP02693·8

_

pios , cessam as razões para a instituição do adicional de 5X do imposto de renda e a criação do fundo de ressarcimento das exporta

l:J

'.,..

---,

I

Deputado PAULO HINCARDNE

r.r------- ..r~l.lOlCo..rtsi~I'S.I'... ,u.~

_,

J

!'±OMISSAo DE SISTEHATlZAÇAo

..-

rr;;,.~~

~ ~••• -

'êov D7/ e'

..

ções ,
Se, por outro lado,

ae

argumentar que a

destin~

situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional
d1stribuiç~o

de receita da União, e nãc de ccepeneacac de perda

de

ção, além do que o incentivo em questão beneficiará, basicamente

,

os Estados mais ricos do País. Ressalte-se Que São Paulo. Rio de J,!

nefrc e Minas Gerais absorveram I respectivamente I 53", 12" e

t ts da

aerecadacãc desse imposto em 1986. Carecei pois , de sustentação

Inclua-se no Artigo
In, VII, XVI XIX e XXIX

Anteprojeto,

05

seguintes í-

JUSTIFICACÃO
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada
como as demais categorias de t rabetbaocr es , muito embora o caráter
di rer enc.i edo do empregador
N1:Io se justif!ca portanto I trat<lMcnto diferenciado qua!!.
to aos beneficios pr evroene iários como scçur o desemprego,
licença
remunerada à gestante e seqero contra acadent e do trabalho e m r eí tos trabalhistas como rendo de Garantia do Patrimônio Individoal e
jornada de trabalho.
A inclusão dos Lt ens referidos acima vem compatibilizar
o corpo do Projeto.

EMENDA lP02697·1

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 'Sil.
de

errecadaçãó, lembramos Que para isto existem os fundos de particip,!

I

EMENDA ADITIVA
3~'2

çãc de 10% do produto da arrecadação do l:P! para o Estado onde

n

nave prevendo a co~tl.nuidade de sua inserçdo no processo educaci.Q

estes prejudicados I como atualmente, com perdas irreparáveis de re-

Garantida a indenização aos Estados e MUf'lici

tens.

nal.

e , por outro I estabeleceria a forma e os montantes dos resserc íeen-

ceita.

1fdo

atendimento à crJ.a,!!

brasileiro tenha UII1a condição de sobrevivência mais digna, inclu-

fiscal
nacional

tos financeiros aos Estados e ou Municípios , de modo que não

d(:l

ça de zero até seas anos, contribuindo assim para que o

Prevalecendo nossa sugestão, a lei federal ga _

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo H-

rJ.~anceJ.ro

I:?

Deputado PAULO

MINCMONE

31l..

ncrescente-ee-no art. 311& do Anteprojeto de Constituição, o seguinte it)~k.
Art. ~ •••
IV _ Gara.ntia de tratamento e opcr-tuní ceces :.1guais
no
disposto, indepef'ldente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas.

r,r---------OU"''',·'''',,'.------EMENDA MODIFICATIVA.

3,g

DISPOSITIVO EMENDADO: AR'l'IGO ~, P1lRÃGRAFO 2.2.
l~oclif.ique-se o

parágrafo 2!!, t30 art.igo

31'1

~

do capít.ulo t3a E'duc,::;ão

Item 11, do Art.282 do Anteprojeto.
Acrescente-se Que I no

topente

à faculdade

de os E.§.

tedos e o Distrito federal poderem institJJir um adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer

~atureza, es'tarão est.es :

inevitavelmente, sujeitos a uma guerra fiscal. do que redundará gr~
ves riscos para a sobrevivência do pr6prio Sistema Tributário Nacio
nal.

JUSTInCAC7iO

e CUltura do anteproJeto de Constituição que: passará a ter a
guinte redação:

Entendemos que neste principio constitucional também
deve estar exp Hc r to a eliminação de todas as formas de discrimlr.~
ção , as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência
social e possibilidades organiz<ltiv3s da população. São nucançes
que, sem dúvida. devam ocorrer desde a definição maior de polítlca
de ação e suas grandes diretrizes.

art.

37-8

~

•••

§ 22 - Compete 'aos Estados e Municípios, através de lei COt3-

pleDlentar esceôuea , organizar e of"ereC:E!r a educação de O a 6 anos,
o ensino fundamenta1 e

médio~

e 281

Assembléia Nacional Constituinte
JUSTIFICAÇÃO

H1
tigos

~,

Em cumprimento aos prl.ncip10s cat ebefecaôos nos ar-

n2-

. . . e seus ãncxsca, vi sendo clarear alguns aspect.os

culação de produtos industrializados para efeito de distribu.içllc de :
ccepe têncae , porém impediu que o mesmo pudesse ser feito com
re te I
çãc a produtos outros Que não os industrializados _ caso das madeL

COMISSAO DE SISTE1MTIZAÇÃO

res e dos minerais

r.r

tras af1ns que a compkemcrrt.am, consideramos J..ndJ..spensável 1ncluir

I

Ar

Com o objetivo de trazer algu'll alív.io à afliti,
va situação financeira dos Estados, assim como para dar maior rã;:i; I
nalização ao Sistema Tributário atual, elaboramos a presente
Ene.,!l!
da, para cuja aprovação pedimos o apoio dos ilustres membros
da
Comissão de Sistematização

ARTIGO a, i tem VIII,
Alínea "b".

I

Ai'-

o e t.enddment.c oducacional obrigatórJ..o à raxxe de O a 6 anos.

-,

_____,

11IfOf.~n'flC.ç;:O

EMENf'A HODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO

que eevccãe ser aprofundados na La1. de Diretrizes c Bases, ou ou-

Substitua-se na alínea "b'", "in fine", do item VIII, do Art • •
do anteprojeto, a expressão

EMENDA lP02698·9

(l

Consti tuf nfe JOÃO l"lENEZES

F7~~''''

Cor.nti tuinte JOÃO MENEZES

l&ii~~,

11• • •

f'J

de autorização prévia do Congresso Nacional".

1 z,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

EMENDA lP02704·7

interessadas,

Consti tuinte JOÃO MENEZES

rr~~~'

comssao

f&V~;rc:

Pela expressão.

_

r.r----------ftn°fJ~","~.~iO

da concordância das comunidades diretamente

manifestada por consul ta popular".

DE SISTEliATIZAC]:O
lU'Gf.nJnlPo;.elo

JUSTIFICACÃO.

ARTIGO », INCISO UI, Alínea "g".

12Acrescente-se na alínea "g". dc irciso lI!, do Art

•

o

do
tâneo

enteprojeto, após a expressão "serão gratuito-,s",

resultado de um plebiscito reflete o impulso emocional

nome aCirma, nunca seriam epr-cvaees

Assim, seria impossível

ol~

dsse!!.

volvidos ou serão desapropriadas. O Congresso Nacioral existe

para
JUSTIFICÃO

projetos de grande envergadura e impacto local legislando sobre
Ao propormos esta redação. queremos ressaltar que a

compensações especificas aos pre'judicadotl.
A redação proposta para a eã.Inee '''g''. visa garanj;:ir o ace~
50

às classes menos revcrecacas , o direito de obter

;&ratuitamente,

res incitamentos para aurrentar o consumo

EMENDA lP02702·1
.~."

.. 'O/~O""I;:Of1\1 •• 0"'IIÕO

Constituinte JOÃO HENEZE~
_

r.r----------ftnOf.~n"IC.~.o

EHENDA MODIFICATIVA
Ar
DISP(lSITIVO EMENDADO· ARTIGO _, INCISO

r n , Alinea "b".

Acrescente-se na alinea "c", do inciso IV, do

A ea Inee ':b". do inciso IlI, do Artigo

~ do

_...,

nlfofl~lflOl~j~I~---

_

12.AJlTIGO., INCISO IV, Alínea "d".

lJ'ã.i.2.

mesmos.

_,

COMISSÃO DE SISTEI'.ATIZACÃa

r.r----------fU'of.nJ"lIIueio

,dOE

Constituinte JOÃO MENEZE~,

r.r

Consti tuinte JOÃO 11ENEiES

prop!

ganda comercial sobre o tabaco e bebidas alcoólicas, não traz

['J

o que reza no dispositivo em questão.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

med..!.

camentca, formas de tratamento de saúde e agrotóxicos.

representar o povo brasileiro e como tal autorizar, para o bem geral,
JUSTIFICACÃO

anteprojeto, passa a ter-

f vedada a propaganda comercial de

Parágrafo único -

às vizinhanças ou às pessoas em cujas terras os projetos serão

~ do

a seguinte redação'

ccnsur ta

odutos, centrais termoelétricas, estradas, se dependesse de

"ece que provarem estado de pobreza".

O parágrafo único, do Art.

realizar

obras como represas, linhas de transmissão, polos petroqulmicos,

a expressão

ARTIGO ~ ParágrE-fo Único.

moraen

Restrito às comunidades "diretamente aCetadas", como o próprio

_

liot;

EMENDA HOD1FICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

.'

Et<1ENDA MODIFICATIVA
4"0
DISPOSI'J'IVO EMENDADO' ARTIGO 4!IF, "1n fine",

enr epr c jetc ,

passa a ter a seguinte redação:

1f7-'

42Art. •

Art. _

do

ar.teprojeto, após a expressão "vedado o ancIOimato";

4AO

- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SubstitUa-se no Art • .-:. "in fineI' do anteprojeto, a

cli

pressão

1 - •.••••••••••.•••••••••.•••.••.••.•••.. , ..

do Congresso Naci oral".
a expressão.

11 - •••••• ,

.

Pela expressão

"na forma da lei".
do Senado Federal".

IIIJUSTIFICACÃO

a)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;
~aJ

tic.!.

é livre a

2!

b) respeitada a liberdade individual de
A redação proposta visa a explicitar melhor a

expressão

par

"vedado o encnímatc"

EMEI'IDA lP02700-4

e

de escolha de caca um,

JUSTIFICACÃO

sistência religiosa nas entidades civis e m..!.

Gl7~i""-

.....

~onsti tulnte JOÃO MEJ.EZE<,

C-..:

Acreditamos que o Senado Federal exa.s te , tambérr, para

r.,!

li tares e nos estabelecimentos de internação

presentar os interesses dos Estados e, como tal, autorizar o prop0.,ê;

coletiva.

to no Artigo em quest ão.

JUSTIFICAÇÃO
r.r

..

,.110,.~I"

EMI:NPA ADITIVA
Dlf=POSlTIVO Elt.aENDADO

_

~.~lo

Constituintç JOÃO

Acrescentamos à redação que a assistência religle'sa

H~UEZES

entadedee civis e militares e nos estabelecimentos de internação c.s

ARTIGO 13, INCISO XV.

letiva, também seja da escolha de cada um, para per-t í.cãj-er-,
42lnclua-se no Art• •, inciso XV do enteprc fe tc , a segui!!

te efínee

"J",

aI terando-se as segurntes

tl~

j) não haverá pena de. ecs-ta , de prisão per-pétua, de
balhos forçados, de. banimento e de confisco, r-eesarvecce, quanto
prisão perpétua, a legislaçãc as::licável em caso de guerra

seguidos de morte, para

C'S

externa,

quais não haver-á ce

Senador Constituinte

f!J COMISS1\O

DE

aoao MENEZES

t..1'13

SISTEM;~N;;;~;~~.to/.uICU,It.to

O Artigo &
'-j93
Art.

2

e os crimes de roubo, rapto de menor es de 14 anos. de eseupr c ou ce
sequestro.

l'Ml'>OllA MDlFICl\TIVA
Yq.3
DISPCGlTlVO D!i:XJ1\OO· ARl'IOO IB..

EMENDA lP02703·9

l:

1) ,.,.,. ••••

_

r.r----------lUfOfJ~""IC.çiO

EMENDA ADITIVA
.'J..}l.
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO '1:!/!!!t.

~

do a.'"lte:m'Jeto, cesse a ter a seecínec

~a~l!:~:

- Dmtro de doze rreses, a e:ttItar da data de

pro.-..1l~

ção desta Constituição, o Congresso Nacional aprovará um cédJ..go RiJral
Brasileiro
que será noma jurídica de solução das questões e da execução da política agrãri.:!
e leis que fixem as diretrizes das políticas agrícola, tecnológica, inciustrial, ~
bana, de transporte e do cccêrcíc interno e externe,

.l1'2..
Acrescente-se ao art. _
o seguinte item V'

ber:ef.=.

cios de redução da pena, nem da primariedade por rcf ea •
"V - exploração de minérios e madeiras, inclus!
ve para exportação."

JUSTIFICACÃO

4L

A ret!ação que propomos visa a acrescentar ao inciso

do Art. _, os cr-f mes de roubo, rapto de: menores de 14 anoe ,

XV,

est.!::.

pr-o cou seqUestro, eegut des de n-or-te

A sociedade br-asa res r-a vemse r-easerrtãnec scbremeoeãr-e de,
fal ta de .eegur ança e tranq\..llidadc

pÚltliCEOS.

Ocorre, com freqUência, que os ineividuos que corrreterr e~
ses tipos de. cr-ímee são reincidentes.
Eles possuem, eIT encemer-bo pr-oceesuef , vâr-í as
incid(;r.
cias e B!!:sim mesmo estão em liberdade por seren primários.
Enquanto aguardam julgamento continuam a barbarlzé:r a ss.
ciedade.
Nossa intenção

é

que nãc, pc·ssam se beref'iciar do f"ato ce

serem primários. já' que ainda não f"oram condenados, e que, uma vez
condenados, também nãe sejarr beneficiadt.s com a redcção da pena.
Sabemos que a legislação ore1nária permi te qUE- o
diário com bem comportamento, embora condenado
reclusão, pa~sem

à

detenção,

à

prjsão alberE:u~ e

a vários anos

à

presl
de.

ccnd~clonal, vol

tando às ruas.
Incluímcs no texto do anteprojeto o crime ele rapto de m!
nores de 14 anos, seguidos ele morte, por entendermo.: que este

é tão

maia bárbaro do ql..e o de seqUestro.
O rapto
dizer dos

é cometido serrs::re com objeti,,:o libidineso;

cometidos contra crianças indefesas?
Este, nosso objetivo I

Produtos
com
o

diversificada. PreteOOe a Ene."lda, ao crescrever a discussão e votação, ceãc Congr~
se necicoaí., de um Có:11çp Rural Brasileiro, consolidar as leis e outros diol,ct".as
legais esoecíf1cos, para assim obter soluções integradas e eraerenees para os 0....'72
blerras que envolvem o horrem, a terra, os recursos e progranas de refoma agrária e

mrnér-acs

de desenvo1vinento da prtrlu;:ão

da

1v:ts moblemas eeeoeases serem-se o da colonização e FO\l03:"ento
de grandes extensões de terras não aoroveitadas, de sua subiivisão em glebas; êa

JUSTIFICAÇA.o
Tal como ocorre com o Imposto sobre
Industrializados (que incide sobre a produção e não collde
rCM Que atinge a circulação), assim também a exploração de
e das mede a r as poderá ser tributada como operação distinta
culação.

ci,!.

r.e

racionalização, da e>:ploraç.ão econômica dos recursos do carroo e da fiJ<ação do
JTem,ao solo tornado férb.l e prcrlutivo - itens que noderlll!T', oom inteira wnt3gcr-,
constituir ~ do Có:lico Pnral BrasilelIO, COITO lei básica oara UlI'a objetiva F2 '
Uti~agrM~.
•
,

Um imposto (o tCM) incidiria sobre a circulação
da madeira e dos minerais e o outro alcançaria a operação de expl,!!
rar um ou outro desses produtos, inclusive Quando fossem eles exp0E.
tados para fora do Estado produtor.
Realmente existe, hoje, uma distinção injustifi
cada entre os produtos industriali):sdos e a produção extrativa
;
mineral. A indústria faz_se suporte simultâneo de dois impostos dis
tintos (o IPI e o ICM), ao passo que a exploração da madeira e
minérios não pode constituir-se em falo gerador senão de um
só
impos.to (o ICM).

Penso que se trata de questão de interesse da Constituinte, e
que d~ obter, de sua sol:erania, discussão e votação que afinal corrluzarn ã eàição
do Cóligo R1Ira1, cono fizeram outros pa!ses.

dO;:

prineiro COO1SQ

Tal como na exploração industrial concebeu-se
a possibilidade de dar nascimento a duas espécies de
impost:=s,

o

desafogo financeiro dos Estados que hoje sofrem amargamente com
a
centralização de competência tributária na União, pois que a atual
Constituição rederal permitiu a diferenciação entre produção e C1I.

I

~

!

I

Rur: ~~:o~:~' 7~Era:: =:~~a~~
e~a:~; ,
~ro:1uzindé),
~:

te, o seu Cédigo; a Itália, em 1 807, insb.tuiu o'seu- Cédigo

n9.

ca, quase inteJ.ra:rente,'o Código Rural francês; a Bélgica, em 1 866, a Esp3n.1-a,

assim também na ex~loração maderena e mineral poder-se_ia dar ens! ,
jo à cobrança de mais um imposto além do lCM,
A medida viria contribuir grandemente para

que

vi=.

A evidente dificuldade com que se deíro'1ta o GJve..'71O para
bilizar a política agrária, resulta em grande parte de una legislação escarsa

e:"'

1 876; a Omão Sovi~tica, em 1 922, revJ.Sta em 19281'9, a .Grécia em 1 933. Na k'é".!, ,
ca do SUl, a ~.i.ncia de Buenos Aires, em 1 865, a P..eoúbUca oriental do Uruauti.,
em 1 875, o::asião em que o seu 05:3190 foi havido = o o nais =p1eto e:'l re~~ I
aos eXJ.stentes na éfOCa de sua prorrulgação; o Paraguai, pro;tU1gou o seu cô:llgo e:'1 1
1 877, a Bolívia, unificou tcda a sua legislacão rural em 1 901,

~co,

qtd

oassou a m::::l '

cédi; em

n~

que~d~e.

i
I

N,:) Brasil, jnÚlieras foram as iniciativas. no sentido da co:lifi::a
ção do nosso Direito Rural, dat:ando de 1 914 o pr.iIIeiro proJeto de cállgo, que "là~
teria chance de ser analisado e discutido pelo COngresso Nacional.. :en 1 937, su:-g!

I

rar

COiTO

umcó:ligo lm'iÜ; o

t:a.Tnbém prcm1lgou um JT03erno

1

I

282

• Assembléia Nacional Constituinte

e:-,:;.

ria outro projete, calcado ros conceitos da Constituição de 1 934, da lavra ôo

EMENDA lP02707·1

rç;'~7fY?l

r.r

rUf\f/J<IIff"'''.a

d2.

nela penef:rar à noite, sem cmsent.In.cnto 00 rrorador,

m"

--,

tCDNSTlTUINTE JOFRAN FREJAT

r.r

- - - - ' u...... 'ce"'tllo'IUICCMII.l.

-,

COHISSÃO DE S1STEMATIZAÇit:O

r.r

A alínea nb" do Inciso VII do art. S, passa a Yigo;::ar cem a
.segJinte redação:
b) A casa é Q asilo inviolável do indiv!d.rJ. Nirq.Iérnpoderá

EMENDA ADITIVA
-145
Acrescente-se ao parágrafo 1 9 do ar tn.gc :ai a expressão,
"direitos e vantagens" e o vocábulo "voluntariamente".
Eacandc o
parágrafo assim r ed i gddo r

vo.

~

aEIDA MlJIFICATIVA:

necessário incluir nas disposiçõe

transitórias §' criação de comissão mista no Congresso para tal objeti

EMENDA lP02710·1

--:--:

5 1 9 - Os lhnistros. ressalvadas a nâc-va.tat rcaededc na
hipótese do exercício de mandato, terão as mesmas garantias. dlre.!
tos, vantagens , prerrogativas, vencimentos e amped mentcs
dos ~h.
nistros do Superior Tr1bunal de Justiça e somente poderão
apose~
tar-selvoluntariamentelcom as vantagens do cargo após cancc
anos
de efetivo exerc Ic ro ,

rry;~~~;=]

f'Ç';;;=;J

TUTOllUtTlflC.CÃO

EMEN;A MOOIFlC-9TIVA
c.A~íTIIL-O r- tITtJl.-O:iZ:
Altere-se o t.Ltu Lo da Seção IX. ~inada "Da Flscahz.!
ção financel.ra. orçamentária, operacaonaf e pat r.íncmaj", para
"Do
Trl.bunal de Contas e da Fl.scalização das Pananâs Públicas" •

JUSTIFICATIVA
Obj etiva-se com a inclusão da expressão "d rr-e r tos e vaa.
eagens", assegurar na sua plenitude a igualdade dos Min1stros
do
Acrescer-r e-e e ,
TCU aos Mlnl.stros do Süper.Lor 'Ir rbunaf da J..:st::::.ço.
a ande , que o estágl.o de c mcc anos se refere ã aposentadoria uo Iun
tár1a, já que não se poderia afetar os dena as dar ea tca de inatlvi

SEÇÃO IX

a não

ser para acudir vítima de crime ou desastre, rem ó:Jrante o
dia, fora dos casos e pela rcrca cpJe a lei estabelecer.

!!.Q..~

fui'~?!YJ

COMISSÃO DE SISTBIATIZAÇÃD

<L

Faz; portanto,

d::.

fu~;~~~

rON5lTIlTNIE JOFRAN FREJAT

tç~~~';:J

CO'STITUIIHE JOFRII" FREJIIT

de Comissão no senado para aproveão de suas contes e legislaçtto.

ferente dos dois prlJreiros.

E

[I

e as eleições deixa o Distrito Federal ainda na condição de depender

c:ard.ssão para redigir um projeto de ccrlificação rural. Essa cceussâc trab3.lhou a
p3rl:ir de chzerrmo de 1 942, VJ.1l.i:) a concluir o seu proJeto em 1 944, apÔs re:::ebar
sugestões e colaboraÇÕes de 1nlmeros órgãos de classe, asso:::iaç(5es nJIaJ.S,
g;:J\'e!:
res estaduais e prefeituras rrunicJ.pa;l.s, não vindo a eerecee, entretanto, sorte

EMENDA lP02714-4

o intervalo entxe a prolllulgaç:b da Constituição

nente Daputado Borges de l-s:1elros, que tevê fim aos dos catres, l'.aJ.S tarde,
?,:"
iniciativa do então Ministro da Agricultura, Dr, A;olôruo sales, feu. cxmstit:l1ÍC!.:l

II ~ .!t da

Fiscalização
das Finanças Públlcas

çãe ,

3JSTIF1CATlVA

JUSTIFICATIVA
Ao a..ssegJrar comogarantia do cidadão

a privacidade de sua
III:lraefia. o Projeto inovoo o conceito de inviolabilidade da casa ccec asilo do ~
Ilelll,- fugkod;:; a rcaec tradição constitucional e reó:..J:zindo ta!iMrn
a arrpl1tude da
norma constib..cional.

Privacidade é eeros

'restrdto

à

qJe

asllo inviolável, caro não é direito

ecradía,

Verifica-se ainda que ao pretender asseg..srar a privacidade
noite e dia. o anteprojeto acaba por incluir preceito de caráter
IJli.carrente
processual, qual seja a natureza do censcenti.rrentCI. coe deve ser jt.rlicial,ros te.!.
-:lS da pJ:'C90Sta.
D texto acaba por alllrentar lr1S4Xlrtável connitãncia entre I
dlJ:e!to pessoal e dever públ1co, C01l gravés j/1CClOven!entes de terpa e lugar em sua
esseocía,
t4e1horseria conservar-se a redação do art. 145 § 15 da CM!
Utulção de 1946, q.re serpre ad1üt1u as buscas nos casos de "fllllJS bomi jurls" ,
sob r!gido controle jurisdicional.
liAcasa é o asilo inviolável do lndivídJo. N1n~ poderá ne
la penetrar à noite, sem ccoscentrsentc do screecr, a não ser para aC1.dir a vI.
tlm ck!crine CXJ desastre, nem d1rante o díe, fora ckts casas e pela forma q,Je a
lei estabelecer.."

ASSl.1! como as demais ~eçõês intituladas com o nome dos ô.r
gãos de que tratam, também aqua , manda a técnica leglslativa.
cora
a fl.nalldadc de faCl.litar a consulta. o nome do órgão deve aparecer
no tÍtulo da Seção. E na sua complementação apenas a
"F1sca11zação
das Pãrranças Piib La.cae'", na qual se compreende a f1scalização
finan.
cedra , orçamentária, operacional e pe tr mcruaã ,

EMENDA lP02715·2

[I

EffENDAffODIF1CAT(VA

EMENDA lP02711-0

...,,'

--,

l: CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

r . r - - - - - - ncuoU".'c."..

sl.'lutC<fMl' •• O

cosnssxo

r.r

-,

DE SISTBIATIZAÇA:O

er;;~~~~~

sq

Dê-se ao item XIITdo art. S

luto'"un""'.ç.o

EIeDA J.OJIFiCATIVA:

JUSTIF'ICATIVA

e

A retirada da saúde do InCISO,
devf de jao fato da saúd/e ser abordada ná Seião
I,
do capitulo 11. do Titulo IX, sendo um dr r-el rc de todos, trabalhadores ou nac , D:tn1
dever dC! Estado.:. o InCISO deve:se restringir uni car-ent.e a segurança do
trabalho,
que Sera competem;l,! do H,n,steno do Trabalho

42-

r.r-------

'11 ........ '~.U"'lII'.JIC.WII•• ~

'"'".

Suprima-se o vocábulo
do artigo
.43i.

do texto do inciso

n,

JUSTIFIC.õ\TIVA

A emenda, em questão, obJetiva dar enteneü..ento

abrangen

te no sentido de que todas as sociedades instituídas ou mantidas

lo Poder Público esteJam SUJeitas ao Julgarento do Tribunal de
tas, na confOZ'IlUdade ào sJ.stema vigente.

EMENDA lP02717.9

~

CO!!

.....

___,

CONSTITUINTE JDFRAN PROA!

___,

nno'~ust,,,c.;I.

CO'USSÃO DE SlTE,,.,ATIZAÇÃO

r.r

tCU.J'ultlfICl;b

4'19

EMENDA ADITIVA

AcreSCente-se ao art. l:1I5', o seguinte parágrafo:

CÍP10S".

19~

Suprima-se do item I, do artl.go ~ a expressão
selheiros dos Trlbuna1s de Contas local".

CO"STITUI"TE .xrnIlN FRE;)IIT

~

a .

l:

COl>n:SSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA
,to4
Inclua-se na letra "b" do artlgO z:&. "os
Conselheiros
dos Tr1bunais de Contas dos Estados, do Dlstr1.to Federal e dos Mun.!.

EMENDA lP02709-8

nUO"4s.... <.~;:.

EMEHDA SUPRESSIVA

-.,

fi CONSTITUINTE JDF'RAN F'REJJl T
=-

fTY~:7~;]

t'DY'~7UJ

COl-:ISS1\O DE SISTEHAT.IZACÃO

Assim como o TrJ.b.mal de Justiça do Distrlto F~deral,
o
~hnJ.stêrio Piib I aco e a Defensoria Públlca do Distrito Federal e dos
'rer-rc tõr rcs devem ser c r-gan r zadc s e mantidos,pela União, o Tr1bunal
de Contas, Corpo de mag1stratura intermediária entre a
adminl.st.r!.
ção e o legislativo, merece receber idêntiCO tratamento, por
qua!!.
to milita a seu favor as mesmas razões que Justificaram o
apoio e tratament:o dispensados ao Tnbunal de Justiça do
Distrito
Federal, ao Himstêno Público e ã Defensoria Pública.

EMENDA lP02712·8

--,

,~,

r.r

3JSTIFlCATIVA

DE"

EMENDA lP02716-1
(1oN5TITUINTE JDFRAN F'REJAT

No julgamento das contas dos administradores e denaa s r es
ponsáveis por bens e valores píibã a ccs , o Tribunal de Contas exerce
função j ur-LsdLcaona L,

inciso 'm, alínea "J", passa a vigorar CCX'I a
seguinte redação:
"Nlngoém serã preso senão em flagrante d21ito, ou por tlecisão e ordens escritas e fundOOlelltadas, de autoridade COIfIetente."

COMISS~D

,

I!XX - Segurança do Trabalho;ll

XIII- or-ganaaar- e manter o Poder JudiCiáriO. o 'rr-abu
nal de ce-rcas do Distrit.o Federal e Territôn.os. o f.11nl.-;
têno Público e a Defensoria Púb1J.ca do Dl.strlto Federal
e dos Territórios.

D Artigo . .

I:
f?

13
üê-se a seguinte redação ao InCISO XX, do artigo., do AnteprOjeto de
ção, e1ab':líado pela Comissão de SIstematIzação:

a segum te redação:

~

Conviria, na alínea "J", do ítem XIX, substituir
o caráter restritivo da expressão "autar~dade Jo:iJ.ciária" pela forma 8.1pla da
Constituição de 1946, ou seja. "autoridade coopetente".
Cerro está redigida, a alínea sul::Krete as prisões
adnlnlstrativas e disclplinares ao controle Jucbci.ário a desterrpo.
D texto, ademais, inova a tradição jurídica brasileira q.Je tem ce:xro fundamento que esta legitinlidade decorra necessariamente
da prestação jUrl.sdicional, serrpre presente quand::J q:nrb..m rooo consagra o pr2,
jeto ao banir qualquer tentativa de excluir da apreciação judiciária qualquer
lesão de direito.

4~

.,

Da mesma forna que o Tribunal de Jus t rça do Distrito Fed~
ral, o TrJ.bunal de Contas pcsacacna-ae entre os Poderes
polítJ.COS
nacãona i s ,

--'-

t'E7~7!B7J

~EHEtlOAOO· ~ ~ ~

Fd2i~;7ã!J

TUT./~TI$llrlC.~I~,

EMENDA MODIfiCATIVA

er;~'~~;]

JOF'RAN F'REJAT

COH ISSÃO DE SI STEI'.AT IZAÇJl;O

JUSTIFICATIVA

r.r

Constituinte

SISTE~;~;;~~:~"'''''<<f'''Jrlo

_ Os Conselheiros dos TrJ.bunais de Contas
terão os mesmos direitos, vencimentos,
VZL11t~
gens, prerrogativas, garantias e iIl'.peClimentos
d~s Desembargadores do TrJ.bunal de Justiça do

"dos C0l!:.

JUSTIFICA'fIVA

Estado.
As presentes emendas obJetivam adequar o foro e julganen.
to a que flcaram SUJeitos os Conselhe1ros àos Tr;lbunais de
Contas
dos Estados. do tllstnto !=ederal e dos MunicíploS. de molde a
man.
ter coerente o pr1ncípio de equiparação em relação aos Desembargad.2.
res dos Tr1o,Jnais de Jus"t1ça.

EHENDA ADITIVA
DISPOSITIVO

EMENDADO

Art. ~3"
ee.

455

JUSTIFICATIVA
A proposta em t.ela obJet.iva reafirmar a equiparaç:ão en
tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Desetnbargadorcs do
Tribunal de Justiça' do Estado, a exemplo do que se dá com os Mini.::!
tros do TribW1al de Contas da União e os Ministros do superior Tr!
bunal de Just1.ça, na conforI'lidade do artigo 144.

Renumere-se o parágrafo único do art ..... do a!!.
teprojeto, para parágrafo primeiro e adicione-se o parágrafo

212 COll

e seguinte redação.
§ 2 - O congresso Nacional incluná em seu lte!J!.

Ilento Comum a Comissão Mista Permanente do DJ.strito Federal,

intcgr~

da exclusiva'llente pelos representantes deste na ~Câmara Federal e

no

Senado da República a quem caberá legislar e exercitar a fiscalizü-

ção financeira, para o Distrito Federal, com o auxílio do Tubl1nal d

e: do

A l.j í
Acrescente-se ao artigo llU-, o seguinte pa.rágrafo:

anteprojeto e parágrafo pnmeiro

'EMENDA lP02718-7

r

pr;:7;~--:J

CO"STITUI"TE JOmll" mEJIIT
n<k ••

""«.,,..Ia'"."Ok"'to

t!iV~';PJJ

COI1ISSÃO DI: SISTEZIATIZAr.;,o

- o número de Conselheiros dos Tnbuna1s de CoE.

tas dos Estados é fJ.xado em 7 (sete) e do Disfrito
Fed~
ral e dos Uunicípios em no máximo 7 (sete) e no
mínimo
5 (c1nco):

JUSTIFICATIVA

69

TC"'<f'""'"lIr''''~ÃO

EMENDA ADITIVA

§

Contas do DFI enquanto não for instalada sua Câmara Leg!slab va.

O Art.

COMISSÁO DE SISrmfATrZAç.(O
r.r

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprina-se do ~ do art

A LI Cf
1i:E, a seguinte

pressão: "no que couber".

JUSTIFICATIVA

estabelecem eleições diretas para GovernaJor, Vice-Goverl'lador e C5m!.

ra legislativa para o Oistrito FederaL
Faz coincidir as eleições com a eleição de
51dente e Vice-Presidente da República.

Pl"!.

A f1X.a~ão 130 numero de Conselheiros dos Trl.buna1s de Co!!.
tas dos Estados prop1cia a perfe.ita harmonização dessa cond1ção eE.
tre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da
Federação.
eVl.tando que se criem disparidades in)ustificáve1s nessa materia.

A alteração produzida no ~ do artigo 148 visa erT~
tar a igualdade de tratamento na organização dos Tr~bunais de Contas

dos Estados, do Distrito Federal e à?s Municipios.

tOtlSTlJUHITE

boraçâo e cxec~ç.âo ar p}j1nos n~cionaIs .de de s en ve l vrrae n t c econpmlcb e sE.,
~ia1) e XIX. IIdU ' (que a.tribui" ã unIão ecmpe e'ên e t a para legtslar sobre
guas e energia) coro. o artigo - . , que dIspõe sobre a competência do!l unt-I'
ão em matérIa de tnpe's eos ,
d2.HJ
,
Com efE!lto, para a formu1a~ão da po-1 f e t ea neste sétor- ~ necessârlo
qire. a Un't~o possa d!spol" do Inst.rumental'tdbutárlo adequado o tlllPostO.

Emrea'l rdede, o citado drspcsrtrvc elege corno matel"la tl"ibutãvel o faturamento e a'i mvaâe ãrea do IPI. federal, do Imposto sobre nercadcr-tes e Servícos.e§.
tadua'l , e do Imposto sobre Vendas a VareJo .. munlclllal.

EMENDA lP02719·5

ê'

VAUillI CAtJPHO

á-i

I

ror outro taco, ~onf~ita com o Imposto de Renda, ao eleger o 'lucr-o e a rer.
da, como fatores de iicidencia,

.

-------."'''''"." , ' , - - - - - - - -

Inva'de, ainda, a competência residual concôrrente dos tstados , do üts tr-rtc
Federal e da uoiêe, ao prever a c'3ntribuiçãtl sobre '3 patrlmÕIH'3 HqUldo das cessces
ffsicas , que, em todo o mundo. :onstltui espêcte de imposto e não contribulç~O :>0-

EMENDA SUPRESSIVA

4'-

Iln t cc sob r e Energia Elétrica.

ctal ,

Suprima-se a alínea "0" do Inc sc xv de ar t ...
í

. finalmente, agride a lõglca elementar ao cr-iar- adicrcna'l sobre os prêmlos
dos segúros privados. p01S o que chama de edicrcnat e, em verdade. a prõprla contrl
buição O adlclDnal pressupõe a e;nstêncla de algo da mesma natureza (o prlllClpalT,
ao qual ele vem como àcrêscunc,

JUSTIF'ICAÇAQ
Trata-se de matéria a ser tratada em Je r cr cf[ nãrda , norma infra-consl tucional que é Não e possível incluir r-a
Constituição todas leis que formam o Direito Positivo

Com tantos ccnfl rtos e tmpropr-reoece, parece-nos melhor que as ccntr-rbutcêes SOClalS ccntmuem no reglme vrqente. o seu desdobramento seja felto pela legislação ordinãria, sem que a Constituição pr-eveja todas as suas especres ,

u~;;~M]

Constl t u l n t e GERALDO CAMPOS

JUSTIFICATIVA

Q;'~?ml rrr-·-----

I

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte §

~y

Sup r Ima-csc-.. o art.

..

TC:no/~ n"lu~i

..

A competência para Instituir tneen t tves flscals decorre da
competência 'para Instituir QS tributos, a qual e5.(á definida. para
a União, Estados; IHstrl to Federal e Hun}cTplos, no rhulo prõprio
(Tftul0 VI
Da Tributação e do Orçamen,o) - ~ matéria de que
d~
ve se ocupa; a legislação oratnárla de cada trlbU~o, ob s e r-vada s as
pecu11arldades de cada um, e as d l r e t r l ze s de pol f r t ee
eeênêet ee
aplicáveIs a ma~éria. Alêm dIsso, "não há razão plaustveJ para prl
vlleglar determinado subsetor de atividade eeenêm l ce , a nTvel cons

_

Í!!.336

i_

JUSTIFICATIVA

ao artigo. do nnteprcje

)2

33~
.
:fl..1D
11 ar e.. _
é Inccerp a t Ive l com o e'r t . . . . l t em V. poIs limita
e- competência .1trlbuiJa ã União, ne s ee ultimo artigo, pari1 tnstlter,,. o
• Impbsto de relida e proventos "de qual que r- natureza.
Como sabido, o Imposto de renda Incide sobre os salários,

to.:
"§)2 - Atendendo à natureza especial do serviço,Delo
exercício de trabalho noturno, de revezemento , oenc-,
so, insálubre ou cer rço ,«, a lei federal indicará as
exceções lis regras est acef ecadas para a aposentadona,

tTttllo de. en eee tpaeâc do imposto. apurado segundo o regime de

reforma, t rensf'erêncfa para a inatividade e disPonibl
l.1dade 11
-

tltucional, em lJetrtmento dos demais.

declar=.

<'o ence t ,

• EMENDA

_

Tornar. pois, exclusiva da Seguridade Sacra! av t r l bu t aç àc
folha de salários, l nv t e b t tr aa r r a a.atual sistemática de retcryção

da

T

fonte (pelo empreglldor) de parte dos salárIos,' com graves 'p r c j u l ac s ~.!

JUSTIfICACAQ

"O

fluxo de ca lxa -da un râc,

'PA-cS

L:J
L {QIv!

Bt

I

í

e servidores cõbr cca.ocrén, por oces ãc do ordenamento lógico dos as-r
scnt cs , foi apartada daquele contexto, ficando a questão dos servr oc _
res públicos na seção II do Capitulo VIII _ Da Administra'Ç'l:!o ?ública
í

í

~

*

•
Assim é Que as exceções às regras qe r aa s da ap:Js~nt=._
daria dos trabalhadores esUo orev,lstas na letra "c do art.
do ,
"
Anteprojeto de Constituição,
'If

-.

I
I

'U1<>'-"»1,,>$_';'1Io

e

-

TENHA SIDO APROVADO na Comfssao Temática pára benefiCIar, tall'bérro, os
servidores públicos.
Aliás, no médto, os servidores públ1cos conQUlS~

rrpy-~r.=--

1~MENDA

da parágrafo às formas. de inatividade previstas no Oireito Administra
tivo Brasile!ro.

..
.I:?

P02725
l.p
-o

I

::1/(

I

o

r<r (-I~A(....-

Tu"hwtT"IC'~.O

;U",t. ~.

:_d.

un râe , pa r a 1,,":u1' e cO."é#' na mesma

o

op.,!.

.l.T"

,

•o
O § 3.9 do arto ..t;1B necessita ser compatibilizado com
item IV do art. ~o, .:lue dã -competência plena-ã União para
Ios t l
tulr o Imposto sobre produtos industrIalizados.
Ao ressalva"r apenas a incidência do imposto sobre ii "cIrcE.,
laçio de mercadOrias ~ prestação de servtços, dá a entender que fi
Cu el iminad~ a fncidêt1cia ';a mesma operação, do Imposto sobre prod2
tos Industrial izados.
Como é sabIdo.' o hll~osto sobre produtos IndustrIal Izados i~
clde e·m ãlguns casos de venda a varéJo. Por exemplo vendas efetu~
das pa.r comercIante IIIlPortador de produtos es-trangc.iros a,
consum.!..
doI" final ..

EMENDA lP02729-2
~

J

rrF"~o~

]

Q~;~'g
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C- {) cf!..( '.

.17l?

Y-1n

JUSTIFICATIVA

da Un'lâo, em macêrla·de Impostos.

Com efeito, atenta contra' a bO<l ststematlz.aç:ão que a Unl1io,lde~enha a
propriedade. do subsolo, dlsclpll(l~ a RI;Squls<l_e <I 1<I'lf"a do;)s recursos mi
nerals e não tenha c'Omo utlltur, na formulaçao da polfe-Ic:a desse seta!',
do instrun'\~ntal trlbut:1rio adequado. o Imposto·Onico sobre fOneraIs.
,
"

1\"_'
ô li e- do

C

çio, o tmpe s ec de que trata o item IV,do e r-e , ~l
11 - d,os Estados e Distrito federal. para tn s e t eu t e
,mrõlr na mesma opera~ão, o Imposto de Que trata o item 111 do art.

"7-0

o pai"ágrafo 5.0 ao artIgo" do AnteprOJeto G<I

10). e ~ (que separ, a proprIedade ~Q l.~ho.da do subsolo e dellne ~ueÇ
este perte:ntenee ã União) com o artlgo~. que diSCIplina a eompetenclZ.

Igualmente, a Constituição de 1967, em seu artigo

C',u"",~/í~''r/'J''J=:'T
1> {t:;.

1

5"2A presen'te t!mend1:l 'lIsa compactbtltzar o prextsco nos artlgos S, ite.
\tIl! (~ge estabelece serem bens da União QS reeurs~s·lUln-er .. ls do sub$o-

100 § 2 Q , tembem assim o fez, sendo que a Emenda Constituclonal
de
1969, em seu art,lgo 103, manteve esse dire.1to já consagrado para
os
•
servidores publlcos,
Desse modo, a emenda proposta nada acrescenta de. n~
vo ao que foi aprovado nas Comissi:le$ Temáticas, adequando a redaç.2!o

u.,cr'oo

tJJ5f-L-=:J
I [Jn;:;Vã7J
J

"s ~ • A compot~acla munl e l pe I par-e 'nstltu1, e ecb r-eo
Imposto mencionado no Item II r não exe Lu t a:

fui';~

JUSTlFlcATrVA":

taram o direito à aposentador.ia especial - decorrente da natureza de
alguns serviços Que desgastam fIslca e mentalmente. de maneira precoce _ HA 41 ANOS, Quando o § 4s:! do artigo 191 da Constltuiç~o de 1946
dispôs que a le.i poderia reduzir os l1mites de tempo para Cl aposenta~
daria nesses casos,

'i?f8iJ

Lc11lVQ {!J1

),

constltuiffd nos sc.guintes termos:
llArt. =t" •••.•••••••••••• :
VI - mlnerals''do Pars.9
'§S.9 -~ o imposto previsto no item VI Incicli-r.ã uma -só vez sobre a
.e;''tra-çâo, a ct'f'clJfüoçâo. a distribulç:ão ou o con~umo dos mineraiS do Par
relacl~nados em lei, exclufd<l a Incidência de qualquer outro tributo."

I

~"':lno

M'

Dí= (t5"7i"!'ír(71"';(ld14Crf/Q

Acrescenta ..o Item VI

Porém, essa matér.ia não foi assegurada no artigo . .
trata da aPOS.c.o..t.a.1;iD.r.lO-..Euoc..i.o '

~.."..

r A f:- ç C q lI/Df to!

1 LTõ«.

(TItulo IV), enouantc a materia alus.iva aos trabalhadores em geral p:,e'
v.ista na seção lI-Da orev.íuêoc a Social, do Capitulo r r do iItulo rx
í

-=""'

Modifica

EMENDA lP02724-1

lP027284

t:

A emenda é tecnica e tem' COll'O objetivo ADEQUAR a mat!! I
ria aprovada na comr ssão da Ordem Social I anã céve l ecs t r eoaí haôcr es

-Q"P

lP02727-6
i,...,

LI'lN b

Suprlma~se a parte- f[nal. do paf'ã9rafo-üntco do art. !i!i:5 ~CJtt

EMENDA 1P02720-9

t:

EMEN~~

~ pfteS

:" ,,\

L-'::!./[) v/lU

(

liff.·
Suprima-se o art.

•
,

-l

'ii,~'"''''''''

-.

~~~~im-~S~,~,~~~~~ã~ ~~ art:.,~:.~.~~:.:~~;.~,,~~,se~~:~~~ ~~~:,

".................

,

~

,

':"

"

"

.

~

JU5TJFICATlVA

.

,

"

....... ?~~ ..::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:':::.:::: ": :-::::::.::::::.:: i
I", contrlb,uição dos ~mprcgadores, lncfdente sobre a fol~a de salãrlos.'1

JUSTIFICATI~'A
.335'
.:lJ.O
A presente ~menda- v{sa cOõllpatibilizar o art. _ : § lQ, item I, can o ?l"t. ~,
ltem III e IV• •, item 111. . . . ltem III s e art _ . § 29. do AnteprOJeto da cons-,
tltuição.
~T.l.
:L1.!J
.:l.S~
Can efl2ito, a redarão ori91nal 1nstittli.. c.ano.m.aterla tnbutãvel da • contr:bulw
ção soc.ial o faturamento e o lUcro.
.:1.1-0
O faturamento jã cQnstltui materia trlbutãvel do IPI (art . . . ltem I'J). do I!:!, i
posto sobre Hercadorlas e 5el"VlçOS (art, . . . ltem lU) e do Imposto sobre Verdas a '.'~ I'
reJo (art.:m, item I11).:
..zll.
Hã, i"~~. uma invasão- da 'área espedfica de lncHlêncla b"OO!ârla, que, al~ de I
atentar contra a boa têcnlca fln;;mee1ra, entra em cOl\fhtt) cem a propr!a s"\stl!ma~'c.a I
adotada na Constltuição de reserva de campos deten'llnüdos para a lncldencla trlbutarH'j
Memàís, lnvade a ref.erldl1 contribulção a â!:,ea do Impo~to de Renda das Pessoa~
Jurídicas. na medlda em que elege o lucro cano materla trlbutavel,
A 4out;.I"lna br4'l.sileiri' tem af.ll"mado que o fatura'llen!o e o lucro são hipóteses de
incidências tlplcas de lmposto", eis tjue'constl~em Sltul1ÇoeS que se formam lndependen-l
tes de qualquer atlVldade estatal,
Ademals, a sup~rposlção dessa! incidenclas val acar!:etar ttna slgnHlf.atlVa ele~
vação da carga trlbutarla da populaçao, vulncrando o prlOclplo de respelto a capacldade contrlbutwa. 1'nstto no art.lr't.~ § 2Q.. do Ant.l!proJe.to

I

] fIC4~~iYB

I

JUSTIFICATIVA

As vedações e 1 Imltaç:âcs constituctonals ao poder de tributar
VII - da Tributo!

~de'vem constar ·do "Titulo etCap(tulo p.-ôprios (Titulo

çiio,e do Orçamento e Capitulo 'I do Sistema Tributário Nacional), Assim, caberia incluir n~ art. ~Il; alinea. "Cll. a vedação proposta n1:l
art. ~ o qu'e mefhor expllc-rf:!!i1ti ã imunidade das entidades dedlc~
das
:M~esa dos recursos naturais e do melo amblent.e. no que respe.l

i

ta aOS Impostos relacionados com sua,s atividades, deixando ainda ~ ã
ie.1 ordTnãrta margem para estobe}eclne('lto dos controles nece5sárlos,

Suprlma~se o § 19 do

ar,t.

*'

J

CMEr.iDA 1PO..21:i14
['JL'_ . ....=.CO~N:::'S'CT~IT~U::!IN:!!Tc=Ec.JL~U~I~Z..!'N"'A"'RQ"'U""ES"_

33S

W.

do AnteprOJeto.

(.
JUSTIFlCATIVA

r.r

§5!?

~prõduçâo,

--o

Imposto prevIsto no it...... Vl InclcUrS uma -só vez sobra a:
fmporta ç7i'o, distribui-ção ou consum5 de energia e~êtrlca, ex

çltlTda' a incidência' de' qualqua; outro trIbuto.'I

JUS~::~C::~~::'obietlva

c:ompatlbrlCozar o estatuTdo nd a'reJgo

--

....,J

'Lld~'O/C<> ..'.110/1..IC._'so.o

:....-J

~.,

••:s~

lCV- ,,/:=1

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

"-

W"P"'F""L----'

{=---.!

.. SI"fC.~lO

fU1~'"

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' LETRA.!

3,( 1DO PARI1.GRAFO UNICO, ARTIGO

~

-

i:',

lte:n IX

\competêncta da Un·tâo para,"Csubetecer po\ tticas ger~l,s .e setodiltts, .ai,!

A letra.!. do Parágrafo Ol'llco do Artigo

projeto Dassa a ter a seguinte

redaç~o:

3~+
J.i!§

do

~

284

.' Assembléia NacionalConstituinte
EMENDA lP02739·0

JUSTIFICAcno

'H-

~

Art.

••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo ünfcc a) é racionalmente aproveitado.

01'9

.

O próprio art. 'S5*- Já assegura ao Estado a r~gulação , execução e controle das ações de saúde. o que deverá ser e
fetivado pela J.egislação ordínãr ra ,
O intervencionismo nr et.endaoc pelo ci tado paragrafo sem perspectiva de resistir ao futuro. que estará cheio
de
tecnologia I não pode ser preceito consti tucional.
A intervenção e até a oesecrcpr ação nos serviços
de saúde poderão ser adotadas, mas somente em leis ordmér í.as se
gundo a necessidade do tempo.
-

;JUSTIFICAcno

A aprovação da modi r.rcaçsc pretendida Justa. raca-se
pelo fato de que é diflcil, senão impossivel. defim.ção ou con-

Constituinte ORr.rmAo PDtlTcmo

m,
e

comsslio DE

.LrM..lO/e~"'•• l.o/.uleoMI .. l . o - - - - - - - - - ,

SlS~lIlTIZACâO

TtlT~/.lUH1"~.:l.O,------------,

EMENDA DE REOAÇ~O

'l~

í

ceituação lIo que vem a ser propriedade em vias de ser racionalmente aproveitada.
Ademais a inclusão da ressalva obstacula de

(TI

Dê-se ao art.? a redação que se segue:

modo

Art~ 89 _ O Brasil participa da sociedade internacional
por meio de tratados e compromissos COI!' os Estados soberanos
com os organismos internacionais, desde que não afetem a sua sE!.
beraní.a,

Inaceitável a reforma agrária.

EMENDA lP02732-2
JUSTIFICAÇÃO

coxrssno DE

A redação do texto conshtucional deve ser clara e cone!

SISTEHATIZl\çJtO

sa,

'67

E"ENOA 1l00IFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARIJ'IGO;t} E PARIlGRAFOS 29

e

32

iU-

O Caput do Art. ~ e os Parágrafos 2~ e 3t! do mesmo Ar

tlgo. do ~projei1' passam

a ter a seguinte redação:

-

Art. jV'_ t vedada a acumulação remunerada de
funções públicas e empregos públicos, exceto:

cargos,

EMENDA DE CO"PATlBIlIZAÇAO

I - •••••.•.••...•..•.•.••••............••..••••••••••
11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6.~

Parágrafo 1" - •••..•...•••••••••••••.••••......•..•••
Parágrafo 29 - A proibição de acum~lar estende-se
a
cargos, empregos ou funções em auta'cquâas , empresas públicas, SOC1~
dades de economia mista e fundações públicas.
Parágrafo 3'" - A proibição de acumular proventos
não
se epããce aos aposentados quando no exercãcãc de mandato eletivo ,de
magistério, de cargo técníco ou de cargo em comissão.

JUSTIFICACItO

Substituam-se os arts. 32 e~ do~'1P!projeto pelo art!
go que se segue, renumerundc-ae os demais:

s:

Na sua redação original o Art.
_,"oJeto, só de
forma indireta e subjetiva, deixa transparecer .a diferença e-rtre cal;"

~ "
Art.
O Estado brasileiro ê o instrumento da sobera
nia do povo e suas finalidades essencaí.a são:
-

-I

1'..-

I

go público e emprego público.
A eeenâa destina-se, não só a melhor definir o servi dor público, como distinguir o carqo público do e-npr eqa público, cca
absoluta clareza.

JUSTIFICAcno

JUSTIFICAÇAO
'[;9-

IJ

A exclusão da palavra proventos do lexto original do
~~rojeto, a exemplo do consagrado no Art. 99' da alual Constitui

EMENDA lP02736-5

tJ
tJ

çlio, justifica-se porque permitiria aos aposentados
receber proventos quando em novas atividades, no serviço público, o que é razo
.ával. já que a aposentadoria é prêmio conquistado por t.rabalho já
reallz::tdo.
-

.....

~

J

rr=;&~~n=-:J

I

t6Zi~'~Vd

ConstHuinte BRANDÃO MONTEIRO
COMISSÃO DE

SIS;~~~;;;;w;~~~u.c.w'n~

~

-Os artigos 3l:l e

p

tem idêntico conteúdo. Ambos afirmam
com palavras diferentes que o Estado é o instrumento da soberania
popular, A presente emenda visa a compatibilizar os dois ;rtigos.

TnT~Ous"'IU~.O

EMENOA OE REDAÇÃO

4st'

Dê-se ao art.

~

~a redação que se segue.

1s:5:

m-

1U1~/~OIlIl~••

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO E"EIl0AOO: ARTIGO

Io

-

--

pz1' 't8'Q

/(60
çDo:

Art. j.f{(_ Aos atuais servidores públicos são assegg
rades os direitos adquiridos relativos à estabilidade e à conla gem do tempo de serviço público para fins de graU raceçees ad1ci2,
nais, licença especial, disponibill.dade e anosentadoma , nos termos da legislação em vigor até a data de Promulgação desta Consti
tulç50.
Parágrafo 12 _ Os atuais servidores públicos da admi
ni'stração' direta e das autarquias, regidos pela CLT, que foram ad
mitldos até 23 de janeiro de 1967, ou que tenham sido aprovados en
'concurso pú~lico, passam' a 'ocupar cargos públicos com a denonu.nação correspondente à dos respectivos empregos públicos.
Parágrafo'22 _ As vantagens e os adicionais, Que estejam sendo percebidos em desacordo com esta Consti tuação • ficam
congelados, a parb.r da data de sua promulgação, absorvido o ex cesso nos reajustes posteriores.
.J U S T'I- li" 'I C A ç

n

O

E necessário assegurar aos atuais servidores públi cos os direitos adquiridos relativos:
2'6
~) 1\ estabilidade, porq~c o Lt em X do Art. jYt do anteprojeto s6 gnrante a estabilid<lde par.a os que forem. admi tidos na
conformidade do ítem II -do mesmo Art.1;f, a partir da data de pro
86
mulgação da nova Constituição;
b) 1\ contagem do tempo de serviço para os fins especi
ficados, nos termôs da legislação em vigor, até a data da promulgi
ç ã c da nova Constituição, já que, direito adQ.uJr!do, devendo. pois,
ser expressamente salvagu~tdado,
Como o Art. p. nos seus itens, estabelece, embora de
forma subjetiva. que os servddoces públicos da adminishação da re ta
e das autarquias são os ocupantes de cargos públicos. é necessário
estabelecer,de forma precisa, o destino dos atuais eeLetn s t.as da administração direte e das autarquias,

EMENDA lP02742-0

vent as ,
í

estatizar.

EMEI'lDA lP02737-3
ccnet tumte BRAlW;;O
í

=-

TEnoNu"l'O=~~;:O

('l

CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

tJ

COMISS~O

lu'~/~un'flu~l.o------------,
m.u::NDl. HODIFlCATIVA

30tÍ

Dê-se ao parágrafo 29 do Artigo

?Jr: a seguinte redação:

opA

incisos~ UI,

Os
que se segue:

IV. V do orlo fpassam a ter a redação

IV - assegurar iguais liberdades para todos i

v - promover

a jusUça socãe '

Justificativa.
JUSTIFICAÇ~O

Sem alterar o teor do parãqraío, pretendeu-se ,conferir-lhe
um eext.c mais precxso e completo.

u ....o/.lllnm".~l.o'-

-

-,
,llTO/....ot"IC.~ÃO

Inciso VIII: ... capacitação cientí.f"ica e

tecnolõg~ca

Justificativa:

ARTIGO..;w;-iJ'i~
do

•

~;rojeto:

a) Parágrafo 3 g , do Art.

~

3'19

•

EMENDA ADITIVA

.u:re/.tn,,"elÇi~

s~primam-se

-,

111 - empreender a erradicação da pobreza i

Artigo .;.w - § 2g. - As empresas ~ terão pLeferência no acc;!
so aos incentivos e créditos públ~cos subvencionados e no fornecimento de: bens e serviços ao poder público.

Arti90~ 300

si~~&~';:~~~~~~~~~'nü

-_-

EMENDA DE RCDAÇÃà

'tJ

E"ENOA OE REOAÇ~

'

6~

Dê-se aos incisos I e In do art.

EMENDA lP02734-9

DISPOSITIVO EMENDADO:

Consli tuãntc ORnrmAO lIotnEIRO

"o~TEIRO

iJOO

EMENDA SUPRESSIVA

P

A expressão oficializàr é mais adequada do que

Inclua-se como inciso VIII no art:!go ~ a expressão "capA
citação cientlfica e tecnológica nacional"

DE

O inciso II repete, com outras pa tevxas , o conteddc dos
demais dispositivos do art. p(e:;r:.

eial já estão oficializadas. A nova redação n6Q afeta o mér i to
pois a intenção do Constituinte foi oficiali7ar todas as
se.!,

P

A

JUSTIFICnç~o

A quase totalidade das s.erventias do foro judl:,

/fiO

-,

61!

Suprima-se o inciso II do ar t ,

JUSTIFICAÇÃO

O Ad • .J.8'f do ff)t'~projeto passa ter a seguinte reda-

-

EMEnDA SUPRESSIvÀ

Art.;ii( - Serão oficializadas as serventias db
foro judicial e extra-judicial, e os serviços notoriais dos CB!
tórios de registro, .assim deferidos em lei, respeitados os
dl;.
rei tos de seus atuais titulares.

_

-Tr'Cf(J/~.Tl'~.ç.o,

A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que
orienta
rão a ordem econômica tem COlnQ finalidade ~essaltar o domínio d~
ccnbectmenuc cienlífico e tecnológico como um dos • referenciais
para o desenvolvimento.

j4" a

redação que se segue:

I -·Garantir a independência política, econômica e cãen
,titica do país; _
111 - democratizar o controle dos meaos de produção I para
assegurar o bem estar e a quaã adade de vida do povo.

-----

JUSTIFICAÇito

o

texto constitucional deve ser conciso e cfaro,

--,

Assembléia Nacional Constituinte
EMEI'IDA lP02744·6

l!J

ConDtJ.tUJ.ntc DI'Il\ND1\O

fir.r COIUS'"

í

Wi~'N;l

DE SISTEMATIZA,"O

----''--

t1zTOlJulnrl:.~lo

_

EHEI10/\ DE nEDAç1\D

InclulJ-t1B no artigo

O ortiga

'f~J
6.t\.Q

e palavra cic.nti flea

EMENDA lP02748·9

fi

'fQ.3 .
I\rt • .seD _ nDentro de

doze meses, o contor da

dllto

de

p~Dmul!loçiio dosta Cc:notituJ.çào, o Congresso Nnc Lc nn L

arrov::.rlÍ

aea,e que fl.xcm os

agrárl.::t.

dl.rctrl.zns das polit1.co:;, aqríc:ola,

Constltulnte "ÁRIO I"'A

couIssIo D~ :;I';T;;~~;~;~,,;~~~um."nio

f:J

TnTo/.un".".~10

cientifico, tecnológ1cIJ, l.ndU51:9r1a1, urbano, dp transporto e do

Art. í!iÍ§ - '?f.~
Pal'<Í5ra1'o ú-'uco - O 1;e:nfo de se.r-va ço prestado à Justiça ElcJ.toro.l é ccnsa.ãecadc penono e re1e~"lnte, devendo ser CO:1_
tado até o 1J.13J.te de cancc anos, para tod.os os ei'eJ.toS.

comárcio 1nt.l:!rnO c externou.
:JUSTIFICATIVA

t

fundamental quo o Gongrcsso Nac1.onal fixe em

j

ea

d.z..

polí.t;l.ca cicn1:i:fl.ca. A cxprellsno "1.ccnológ1cà n•

cpn~tonte

ç

CONSTITUINTE PJ1Alf.\Y NL'LLER

nuO/.usTlrrt:.;õo'--=---------,

Dt-SE ao ítem XI do art.
são de sasteeeraaecêc, a seguarrte
Art

~ do~jcto da Ccr.is-

~ção

# - CO'npete à lhl.áo

.... ~
1íL f) e;.,,.plorar darere

iJ

As constantes dificuldades administrativas decorr~
tes não s6 da própria gestão, como da superveniencl
a de questões desafiadoras tCD provocado, na realidade as mais variadas formas de provimento.

ccns t tumte MÁRIO MAIA
í

ModJ.fica a redação do ancaec V do er-e ,
qUI:!

não encerre ame-cêes

raas, .ínt.ercstadueas earrternacacrene de teâeccecrucacões, de energae eiê-:r.=

o t:;ansp:lrte aquavwJ.o entre portos brasajearea

Po'r outro lado a rnult1pllcidnde de reglcE!s jur!d! '
cos que cuidam da vida funcional dos servidores públicos, os tem colocado, não raro diante de ef tuacoce deveras d!fice:ls•

pJft:/''6?

..V- a apo~~nt3dorJ.a oca r-eaune.caçâc inte[;r'11 no f'inal
da car-r-eaz-a e co:npulsoria aos ee tene anos e por J.nvalJ.dez, e i'e._
cultatl.va aos 1.rJ.nta anos de serviço, após cinco anos de ei'etivo
exercício na judicatura.

5~

battcmas , oferece a perspectwa, sempre renovada, de que os servacos r..::.:::i2·~

COiTP

o dispositivo proposto consagra tradiçi10 do
nosso
dIreito constitucional, eis que consta~te do l\rt.23do Ato das üfspoafções Transitórias da Const1tuiç~o
rederal de 1946 e do § 2'1 do art.. 177 da carta 00 J9õ1.

e excâusavamerrte

o texto ordganak, amda

ca e nuclear, bem

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP02749·7

.

e

E hora pois de corrigir, c .. o lapso de ternpo proposto na presente emenda além de ~onsaorar: a praxe, alcança séaente aqueles que, estando há muitos anos no serviço público já CO"lprOVOr8r3 sua dEt
díceção , cDpacidade e ccepeuencra ,

Justif'icação

frontell'as recícnets , pose-em representar rusccs ã segurança e ã secererde co
País, desde que sob controle de empresas prJ.vadas, medaarrte ccncessêes
pcI1Jll.ssêies. AsslJil,

para.

posta. longe de ferJ.r ou sequer arranhar o texto do relator, ajusta e

C.J

;:'C-

aceq~a

o dis,FOsitJ.vo constJ.tucJ.onal ao mteresse nacJ.onal, que deve scnpre prevale-

EMENDA DE REDAÇÃO
Dê-se ao art. 2º a redação quI'" se segue·_

Constituinte MARIO IIAIA

ao arUBo~:!J..I fã- o:nissis
§3 Q _ Os juízes de direito exercerão funções de Juízes dg trabalho, onde não houver junta de conciliação e julga!llento.
§4 Q _ O exercício ds. função, conforme parác;rai'o ante
rJ.Or, é considcl'udO penoso e relevante c é computadO par3 todos 08
efeitos até o mD.ximo de cinco anos ..

,I

O «mt-errojeto acolheu a transformação de alguns terrJ. tórios em Estado, mas o Oistnto Federal contin.!s fazendo parte da
União
Por outro lado, Fernando de Noronha contlnua
eXJ.stindc
com ~ de Territóno e no futuro poderão surgir outros,
far convenJ ente aos interesses do Pais.
Torna-se necessário modi ficar a redação acolhendo e
i!!
~erindo as palavras lerritónó e Dlstrito Federal.

É mister reconhccf'r que o juiz de direita., no :r.n:terior, tenha competêncJ.e para dissídJ.os indJ.viduaJ.G do trnbalho,
pnra economia de tempo d de dinheirO das I1artes. não há. sentido
em obrJ.go.r as' partes percorrerem centenas de quilômetros e'll buo;ca
da JustJ.ça especiali~ada.
A denorrinaçãode servl.çO relevante e penoso enseJa
n que esse serviço seja computado em escala objetiva para a promoção por merecimento. Da mesma f'o:t'1D3. a contagem de tempo t:lelhorará a situação dos magl.stirados p:lra a promoção por antiguJ.da de.
Esta última lu.pótese tOrna semelhante a situação dOJU1Z de dJ.reito que exerce funçõen de JUJ.z do trabalho a do que eXe!'ce a função
eleitoral. Em nlguns Estados esta última já é computada.

'U'O/lU$Tl"el~i,-----------~

'r1E 4'9

livr~/Jireto e secreto do povo em 15 de novembro de
mandato em 01 de janeiro de 1989
Art. ~ -Não perderão o mandato os parlamentares do
Distrito Federal,eleitos em 1986 ao assumirem o governo do 0J.5tr1to Federal •
§ 12 Terminado o mandat{) de governador o parlamentar'
titular voltará automaticamente a seu mandato legislativo até
o término da legislatura para o qual foi eleito
pelo voto

assumir~~!t

~

EMENDA

[J

r.r

lP02751·9

Constituinte MARIO MAIA

' " w . , - - - - - - - >J r<rp"D"T'''~
'_

'=----

_J

'uTo/.unlrlC:.;io,-----~-----.....,

Acrescenta parágraf'o ao arti(5o

#q li'

Parágrafo único - A pena adm1.nistrativa não poderá
ultrapas"lar a se.J.s meses, exceto o. exoneraçiio, preDcrevendo-se
em dois anos do conhecimento da mesma pela:Administração.

JUSTIFICATIVA

Justii'icatJ.va
o povo elegeu Deputados e Senadores
do
Distrito Federal para
pedodos de 4 e 6 anos respectivamente.

__,

Incluir na secçO:o VI ou onde couber:'
A taxa sobre jogos populares, ora institulda, inclusive sobre o jogo do bicho terá sua arrecadcÇão
destinada exclusivamente ô. oanutenção das policias florestais, nos programas de preservação;:' do
Ileio ambiente, da ecologia, da protecão de acinalS'e cspéc1r.les em t"xl1nç@ILe de festejos tradic!2,
nalccnte consagrados.

JUSTIFICAÇÃO

Emenda Aditiva
Acrescentem-se ao TITULO X como art. 4-8'1' eld os dispositivos
elei to

'UTO/l~l1lrlC: ....lo

Acres~am-se parágrafOS
Art.

JUSTIFICAÇÃO

r.r....,..

ElIENDA POITIVA
~
DISPOSITIVO EHENDADO: seção 'fI:S! CopJ tOlo I ~ Titulo VII

Art. 2~ - A República rederativa do Brasil é constituída,
sob regime representatl.vo, pela umão indissolúvel dos Estados, do
Distrito Federal e dos Terrftonos.

e

Nessas condlç6es e pelas superiores razões
que
inspiram a proposta confio na tlcolhidn e aprovaçáo por parte dos eminentes constituintes.

EMEI'IDA lP02750·1

Ifl

/

seg~~~t~eHu~~~:~~~d~;~~ gi~~~~t.~rf~g~;âllserá

Tendo co vista que ti prceurçeçâo de UGa nova eoo,!
t1tuição representa sct:ipre \,Im ~occnto de solene •
paciflcaçi1o, de entendirtento e de elevado alc<lnce
sócio-politico na vida de ua povo, nada mais justo do Que atender aos anseios daqueles que ao lo!!.
go de muitos <Inos ve12 emprestando colaboraç8:o vital e indispensável as admInistraç6es públicas
náo raro com serviços da maior qualificaçáo.

A redação apresentada é melhor que a da enneproj e-io ,
~uando _nãose sabe se a _apceenbaccr-Le aos trinta anos de cer-vr ço
e ou nao ccm remuneraçao J.ntesral.
O texto apresentado fala ell. re.nunexnção, a fim de
.evitar artl.i'ieialismos muito comU!1S, o.::ld.e sc dava U":l v encJ.rnento
baixo e vár~os pendurJ.calhos, aquele era irredutível e estes variáveJ.s não atingindo os aposentados.
A redução de dez Fara cinco anos de efetivo exercício na audJ.catura atende melhor 05 J.nteres"les, já que o quinto
constituclonal pode ser composto por MinistérJ.o PC.b1J.co COil 35
anos de servJ.ço e não haveria sentJ.do e'U obrigá-lo a per':l:mecer
mais dez anos. por outro lado o interesse dos de? anos era p'3.ra
evitar a nomeação de InJ.DJ.s1.rOs no Supremo 'rrJ.bunal J3 pel'to da
eompulsórl.a. Ora, a nomeação de llIinl.stros já i'or3 modiíJ.eaê.tl de
60 paro. .65 anos, perdendo assim objetJ.vJ.dade dos dez anos.

evaree que asse ocorra, nada JiaJ.S justo do qt..e êefe-

rll" à UnJ.ão a sua exploracão em caráter dJ.reto e exclusivo. A alteração

1988,

j

.SEIo estavéis os atuais servidores da administração
direta e autárQuica da Uniao, Estado e dos lllunic!p..!.
os que à data da pt:ot:lulgcção desta Constituição co!!.
tel!! pelo nence cinco anos de derviçosindcpendentemente da forma de provimento"_

Os juizes e'Leâ torais pre~t:!.:n ura sez-va o z-eLevantie
e de'5g3stante p3NI o país. Em akguns F,stados Já exí.see o z-econhe
eamenbc de s ce serviço, variando apenas o período, que não é :;.nfe:
rlor a três enos , nea st.rerJ.or a oito.
É neeeeaáro,c que l'aJe unifl')!'lllzação no t-r-atiauenec ,
já que a fu.'1çno eleitoral nunca é exc Luaava s eaa ccnccca.trenbe
coa a. JudJ.catura CO'!l!.l:D, demandando ae í.s dedicação e maJ.br da.sponibl.lidade para o serviço ..
A clttssii'J.cação de sez-va ço CO'110 relevante e penoso
siGnifJ.~ca r-econaeca.neneo pe Lo trabalho .re aLa.z.adc e s'2rvirá par-a
para a pro:noç3:o por merecimento.

de texto do anteprojeto.

r.r

TUTO/Ju'''''••; l o ' - - - - - - - - - - - EllENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EIICNonoo: Ato das dlsposiç6cs trllnslt6rias

Art. -

Justif'icação

rotrizcs gorais para oricntnr a atuação do Poder Expcut.l.VO
dt-senvolvimento da

l

prisma.

1l3ssanda

tar a scg-t.lJ.nt.c rcd~çnQ:

IJ

imoral é sempre trazer à tona una falha de f'uncionár~o cO'llctida
hlÍ muito ecmpc-, ou vedar-lhe promoção porque apenado disc:t.plinarmente também há mUJ.to tempo. A pena paaee e. ser um estorvo na
vida f'uncional do eecvador-, trazendo uma sequ~la, da qual nio
pode se afastar. Torna-se pexene ,
No direito penal as penas são e squecãdaa apó~ UI:!.
lapso de tempo e a própr5 a ação penal não é conhecida. Da mesma
f'orma a punaba Li.dade cdeunã.eí.rutdva deve ser regida sob esse

Algumas Lrderenças dí s t nçuadas pelo voto
popular para o legislativo, poderaõ ter a preferência para exer
cer. a magistratvra executiva máxJ.l'l\a do DJ.strito Federal,sem pr-;
juiJlo do resultado da eleiçaõ anterior em troca de apenas dois 7
anos de função executiva.
Assim pois fica assegurado ao candidato •
parlamentar e ao povo a oportunidade de exercer mandatos di fe rentes sem a anulação dos votos que os escolheu

er"~~~:=J

nonrrmo

e 285

Há sempre interesse em que

os~l'atos e atos ad3iinis'Lrativos sejam conhecidos de prontõ pêla administração. O qu.e é

Incluir no art.
v _

?fir5: J.lrO
DefinIr sobre a arrecadação e o !'ratelcs da
sobre jogos populares.

taxa

JUSTII1ICATlVA
o chamado jogo do bicho é na realidade um fato pú
bl1co notório e incontestável, cuja existencia ';
prática estão arraigados nos mais variados scgmen
tos da sociedade brasileira.
NqiJ a criação das loterias esportiva e de númerOS
conseguiram inIbIr a prática do tradIcional hábito.
Assim, a proposta de lnstituiç<!o do fato gerador
da unies taxa prevista na lei maior se, de um lado implica no reconhecimento tácito da pratica... de
outro resulta em inegavel e permanente. fonte
de
receita}capaz de suprir carencias vitais nas áreas onde se preccrniza sua destinaçáo.
Nem C1esmo os festejos carnavalescos que constituem t'tadüçáo naciona.l e fonte permanente de divIsas
perderiam sua tradicional fonte de custdo.
Nessas condlç6es confio que os nobres ConstituIntes aprovem a emenda por principio de justiça.

286

• Assembléia Nacional Constituinte
\--

r.r

item V do

EJ'j'fJ

'~U"IQ/COIIIU1~/IU1~U'I1'O

CO)flSSi\O DE SISTEIATI3AÇl\O
TUTG/iII.TlfIU;lo,

Propõe-se.portentc, a supressão do item pOrque a matéria já está dlscl
pllnada no capItulo próprio.

W";~

=

Dê-se ao art.,)6€J~' a seguinte redação, cem o- ê.ctésc1r.:o ee
un parágrafo:

DS-se ao

~gA

"Art. ~

Q

çUo cem fins lucrativos.

o Tribunal de Justiça do D1.5tri1:0 Federal e o Ministêno
Público têm. jur1sdiçáo nos Territónos. A pretendida extensão
da
jurisdição do Tribunnl de Contas do Distrito Federal para alcançar
os Territonos reaera ts , alé... de estabelecer uma s1mctria entre o
TCDF e o TJDFT, justifica-se pelas inúmerns vantag ens que daí
d!
correm para a União, para o Distr1to Federal e para os Térritório;s
Pol1arais.

Poder p.,jtllico r.ã.o s\'zliei'dc"'==! il'\stitl.o:'-;=:'$ ce e:l.w:';'

Co'ri erereo, o- §

te

do

art. ~jZ:

'rente no. art ~§ 12. comono art ~. o q'''!!! se ved~ é a secde instituições privadas com rins lucrativos, seja na area de secoe,
seja
na da previdência. Não há razão-;' pois, para crarac díferentenente as jnstitulç~e5
de educação.
3'l1',
\tenç~o

fITTi i""7ã7}
n

TUT~/'UIT,,..~ç1D

Assim como o Tr1bunal de Just:l.ça do Distrl tO Federal.
o
f.hnisterio Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Terr:J.tor1os devem ser c rganasadcs e mant récs pela unaâc , o Tribunal
de Contas, Corpo de magistratura ãnt ernedaâr ra entre a admln1str.!
ção c o legislativo, merece receber adênt.acc tratal'lento. por
quan.
to mlllta_a seu .favor as mesmas razões que jus tufucaren o
mesmo
apcao e tratamento dispensados ao Tribunal de .Jus t i ça do
D1$trito
FElàeral, ao "finistêrio I'Úbhco e ã.Defensona Píibâ r ca ,

o requisito contido no §

12 da emenda é simétrico

ao do ns I

do ar-

tigo emendada.

do
CONSTlTUIlJTE FP./UlcrSCO DmWEllES

Art.
- O concrcã e externo do Distrito Federal
Terrl.torlos será exercadc pelo Congresso Nacional. com o
auxílio do Tribu~al de Contas do Distrito Federal e Terr,!
tôrios, organ1Zado e lIlant1do pela Unl.ão, cujos menbros t!:.
rão asseguradas as mesmas garant1as. prel'roga tivas e l.mp.!!
dimentos dos Desembargadores do Trl.bunal de Justl.ça
do
Distrito Federal e TerritóriOS.

'~Pr'Olblção das atwidades de rntermediação remJnerada da mão-de-obra permane,!!.

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

COHISSÂQ DE SISTEHATIZAÇIi:O

.

'Ltu~ID/c.y,sIID/sn ••

COmSS!W Dl;

J

r:1

Ylls';.

SISTr\!ATIZAÇ,~O

-

rr;-j";7B7

•• lw••

33,3

§ 12 As contdbulções sociais a que se refere o ~ deste artigo
são as seguintes:
•••••••

•• h • • • • • • • • • • • • •

DE SISTElATlZAÇÁO
TlITG'.W.TI" ••

~

Incluir no

O item VI, em questão, dispõe:

,GIt~u".lG/1W't.~I1 ....

art1g0~,

seguInte redaçãQ

é, pois, condeflãvel e deve ficar insc:rua

no

texto

;r

Entretanto, aO permanecer c.lexto do anJ:~proJeto. akançarial"'.os
tuaçõcs absolutal'len
te diversas da .\'r.lerchandagOe"; atlng indo front~Jmentf! li organlzaíllO da erOflD'»IB. que
necessIta ~vcntualMente do trabalho temporáriO. tlo sazonai ni!. ~rea.agropecuãrla. do
avul so na ãrea portuária e da locaç io de serviços nas atIVidades que não são préprtôS

EMENDA lP02765·9

f'l
f'l
irr

CONSTIurNTE

Nt::LSor~

.~

rr;;;;~:';~:;;=]

HEDEX

.'h..,./coII'U

comssÃQ DE

f?Qli:}M

SIST~l.ATIZAC

t1

ACRESCENTE-SE A ALIN:cA "A" DO INCISO VII, DO ART•
PARTE "nl FINE" AS SEGUI NTES EXPREssões:

.,

.#

Elo! SUA

VII - •••
a)

_ ••••••••••• 5ENOO OBRIGATORIA A CO-GESTÃO DE EH-

PREGADOS NAS E.I1PRESAS PUBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOHIA MISTA. AU-

TARQUIAS E FUNDAÇOES, DEVENDO SEIt INDICADOS PELA CATEGORIA PROFI.§.

SION/l.L RESPEC'l'IVl'. NA FOlU-1A QU.!;: A LEI DETERMINAR.

onde COuber. o seguinte parágrafo

- A fiscalização hnancell"a. orçamentárl.a oP!:.
raclonal e patnmonlal do DIstrito FedereI. enquanto não
for instalada a Câmara Leglslat1va. serã exercloda
pelo
Senado Federal. nediante controle externo. com o
aux!
1io do Trlobunal de Contas do Distr1 to Federal. observado
o disposto no artlogo 148 desta Constitu1ção •

li

ã final idade da e'j'lpresa

t:?fi;'17'~

~iG

TUTg"JVI".'~.~i~

O direito moslerno condena universal mente '3 pràtlca da."merchandage"" s\s1.en;a • que
possibilita a utilização do t.riíbalh o hunano como Jante de renda para Interposta .P.!!l
soa eptre o empregado e o usuário d 05 seus servIços.
.

-'A, intermediação da mãowde:ob.a
da Carta Magna•

rryfD~0

JUSTIFICAÇÃO

"Art.?/tT"- ••••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••••••••••

.

Objetiva-se com a l.nclusão ds expressão "dl.reitos e vant~
gens" , assegurar na sua plení tude a igualdade dos ~hnlstros do TeU
alo!!.
aos J.hnl.stros do Superloor T:'lobunal de Justloça. Acrescente-se.
vOlunt!
da, que o estâgloo de cinco anos se refere ã aposentadori.a
ria • J'õ que nãó se poderia afetar os demalos duelotos de lnatl\ação.

~COMISSl\O

13

~ E vedada a l-nterllled~~çãD r ernuncrada dOi Il'.ão-de-obra em caráter permanente."

J't5
J1I.

JUSTIFICATIVA

ao

Suprima-se o item VI do § 1e do art. )«'f do~~rojeto ~ Relator
da COl'lisSão de sJ.stel'latização.

ft-V

Dêwse ao inciso ~ do artlgo}fi dQ ~projuo de ConstitUição,

f>!~

na hipótese de exel"cic.io de mandato. terão as mesmas
8.".
rantias. direitos. prerrogatl.vas. vcncJ.mentos e impedl.men.
tos dos Minl.stros do Superl.9r Trl.bunal de Jushça e some,!!
te poderão aposentar-se voluntarl.amente com as vantagens
do cargo apõs cinco anos de efetivo exerci:cio.

I'

cP;~;~J-

!!J

I f=IPi';H

S l ' - Os }.f:a.nlstros. ressalvados a não-vitahCJ.edade

JUSTIFICATIVA
A emenda, em questão, obJct1va dar entendimento abrange,!!
te no sentido de que todas as soc1edades l.nst1tuídas ou mant1das p~
lo Poder Püb11co estejam sUJelotas ao julgamento do Trl.bunal de COli
tas, na con:foTluàade do SJ.stema VJ.gcnte

rr;:':';';:::::J

-'
Acrescente-se ao parágrafo 1 9 do artigo
a expressa0'
o
"direitos e vantagens" e o vocábulo "volUntariamente" • :fJ..c ando
parágrafo aS5UD red1.gido:

a!.

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

es
peclatlzaçãO',·aperfetçoando a tecnologia dIrigIda ã produção dos bens que oferece
marcado. Nessa attvldada, contraCa, até em caráter permanente, Interpostas e."l;J:re
que lhe -oferecerão serviços subsldlãrlos ou paralelos ao seu objetiVO precípuõ.
'Além disso, exigênCias de Il'ercado, constantemente layam ã contratação do tr.1balho
temporárta e. na área rural. a sa:zonalldade de produção. Indc.,en:lentCl"iente da vontade
dt?"" empresár!o. t&:lrna Indispensável a contratação não permaMnte da mão-de-Obra ncce,!.
sarlll, ora a colheita, ora ao plantio e preparo da terra.

JUS'I'IFICATIVA

,

P

JUSTIFICATIVA
A ernpresâ moderni:l cresce e se desenvolve õlumentando gradativamente a seu grau de
~o

trstDhUST"l'açÃO

TUJ~hUn"II:.~iG

~ a expressào:"dos CoU

·SlIS

fl

3i!C

Tt~T8 ....'nl.'t~tiG

~ do artlgo~, do~projeto de Constltui-ção. que dIz:

Ayy;.J-' te. temporárJa ou sazonal. ainda que mediante loctl'ião."

E~~IS~~:~~~:~fr:s~~uo~~ ,.€~

de SJ.stamab.zaç'ão

-,

)9i-1

Ao mesmo tempo objetiva 8Ssegl,lrar as garantHls. dlrel.tos.
vencimcmtos e impcd1Mentos dos Desembarga.dores do Tnbunal de Just!
ça do l>lstnto Federal e Te,::ntÕdos.

Constituinte FMNCISCO DüRJ.'aLES

.H·b.'G/t~..... i~'.UIC~M'..;G

aE SlSTEMAnzAçA'o

'suprtma-s e o IncIso

Pretende a emenda d1spensar ao atual Tribunal de Contas
do Distrito Federal. que passará a denominar-se Tribunal de Contas
do D1strito Federal e Territórios. o encargo de aU::tl.11at'. o congre~
so Nacional na fiscal:lzação orçamcntár1a. f'1nanceira.
operac10nal
e patrimonial do D1SttitO Federal e dos Terntonos. a exemplo
do
trahmento hoje d1spensado ao Tribunal de Just1ça do D1strito Fed~
ral e Territórios. ao J.Jinistcno públ1co e ã Defensona Púbhca do
Distrito Federal.

EMENDA lP02757·8

COMISS~O

J!T

Supnma-se do item I. do artigo
selheiros dos Tribuna'1S de Contas local".

Suprima-se o vocábulo civis do texto do inc],So II. do

r.r-------

Co.'JlSSlíO DE SrSTEIJ\T1ZAC...
·'iQ

JUSTIFICATIVA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

função Junsdicional •

I

,

Inclua-se no CapÍtulo V. do Título IV. da Organização
Estado, onde couber. o seguanee artigo

ElEMJA DEADErNAÇÃO

No Julgamento das contas dos admarrí s t rador-es e denar s re.!
ponsâveas por bens e valores públicos, o Tr1bunal de Contas exerce

Como esU redJ.gido. o art. ~ impedina. por exemplo, Que fundaçi!es
sem fioalldade lucrativa pudessem receber subvenções da Poder ?\.bUca, una vez c.e
restringe o aux!ho fânancearc a "escolas conresaicnats , rrrantrcctces, Ou cc-crutárias".

fS".......-;;;;I

seguantie redação:

Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Dl.StTlto Feds.,
rei , o Tribunal de Contas posãcacna-e e entre os Poderes
polít1COS
necaoneds ,

~~estabelece'
E o- art./'",

IIArt. ~_ f vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Pljbl!
• ccês entidades de pre'lidênclB~1vada cem fins lucra~;.t:."

~a

JUSTIFICATI1'A

ta em lnstItuiça-es pr.fvadas de saúde com fins lucratlvos."

Assim, as mesmas razões que juSt1f'lcam- a abrangência de
jUTl..SdlÇão do TJDrT aos Terri tônos, miU Um em favor do TCDF, mo!:,
recendo a este ser coníerldo o mesmo tr8tament~ da spensadc àquele
órgão.

Comi~ão

~ cem as dJ:sPE!.

"§ 10.- E! vedada a õestãnaçêc de recursos pC01!ccs para ínvestmen-

nidades existentes entre o Dl.strito Fe.deTal c os 1'eTrit.5'rios.

f'J

disposto no art.

art.

nal de Contas do Dutriro Federal e Territórios, o "Um,!
t(ino Públ1co~ e.a Defensoria PiibLaca do Distrl.to Federal
e dos Territórios.

3~

JUSTIFICAÇÃO

~a tem- por fIm~11}f}r o
slçêles dO alto 3-'tq' § 111, e do art. ~ f

it(!m~do

Xllí- organhar e aant er o Poder Judiciário. o Trib.!:!-

-

§ 10 - As instituiÇÕes sem fins Iucretâvce ;::::~e:'ªo se!' s~ ...e rcrcnedas, desde que reapllquem seus excedentes Financeiros em ativ-idade eo..-:-acional:'

De outra parte. não se pode desconhecer ns ineg:íveis nf.!

ti&0*.:I38,

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

•• :b

'Ule/~J'm

3~~

J'USTIFIC.1.TIVA

r.r--

Visa a emenda. por conseguinte. assegurar. durante esse
período. o excrc Icac do controle externo nessa Unidade
Federada.
maneendo-c a cargo do Senado Federal.

f:-';;:~;RU

Parágrafo único - Os membros do Tr1Dunal de Contas
do Distr1to Federal e Territórloos terão as mesmas ga:ran.
tias. prerrogcltivas. direitos. vencimentos e
impedimcn.
tos dos Desembargadores do Tnõunal de Justiça do Distr~
to Federal e Territón.os e somente poderão aposentar - se
COIn as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exe.t
creio.

COJ.JISSÁO DI: SISTE)1A.TlZAçXO

~!!!.

Se o Poder Público- pretender obter receita para custear a seçmcsce
social, basta elevar as alíquotas do nrccsto, sem necessidade de criar uma . ;
buição para esse f1m.
~

Art.
- A fJ.scalização hm;mc.eira, crçamentãrua ,
operacional e patrimonl.al do Dl.strl.to Federal e dos Te,;:
ritórios será exerc ada pelo Congresso Nacional,
medun.
te controle externo. com auxíll.o do Trl.bunal de
Contas
do Distrito Federal e Territorios.

CfJN5TITUlNTE FRANCISCO DORNElI..ES

69

A vinga.- a autonomia de que trata o artlgo.jtj. as
.clelo
ç,5es dos Deputados m srr s ca rs, cc mc rden tes COl) a do rresidente da
9
Repiibâ aca (5 1 ) . so deverão realizar-se dentro de d01S ou
três
anos. Nesse interregno. com a pronuj gaçâo amda neste ano da nova
Constitúição. Eaca r aa o Governo do Dl.str1to Federal sem ter a quem
pl"estar as suas contas anua.Is , porquanto desprcvade de leglslativo
prêprro ,

~'D

Dessa forma, essa contribuição nada mais é do que um adJ.cional ao
posto sobre operações de se~rot já prevaeto.

do~

JUSTIFICATIVA

art.~~o%~~=~t~e(~~~~ ~~~~d~~e;~g~~~ ~ei~~~~Q,~~:~f~oe s~~

[JUro),

-,

Inclua-se no Capítulo V. Título IV, da Organização
Estado. onde couber. o seguinte ar-t a.ge e parágrafo iin rco r

I

VI - adicional sobre os prêmios dos seguros prfvadca."

F="':~":ii01

JUSTIFICATIVA

A AL1NEA *'1'." DO INCISO VII DO ART.

1'1
# ESTABELECE QUE O EST~

DO ESTIHULARJi A PARTICIPAÇÃO POPULAR EH TOnOS Os N1VEIS DA AmlI _

NIST:RAÇÃO POBLlCA.
A PROPOSI~O, APESAR D~ CONSTITUIR-S~ NUI1 AVANÇO, ESTJ\ HUITO VAGA, CARECENDO DE UHA FORHA CONCRI:TA DE EFETIVÂ-LA.

Assembléia NadonaI Constituinte e 287.

NA VERDADE,NJiO CAR/lCTERIZA

POR OUTRO LADO,

o

ART.

áJ,

FAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TODOS

o

EMENDA lP02768·3

ESTIMULO A QUE SE REFERE.

(l

IV, LETRA "N" ASSEGURA A PARTICl

u ... ,'"u,,''',','

_

I

DE

ACRESCENT:E-SE AO ART •

ELEVADA REPRESENTATIVIDADE, QUE POR ISSO MESHO, PREClSAH SER PRE.ê,

SEGUINTE pAMGRAFO ONICO,

'I'IGT1\l)AS.
AS REFERIDAS EMPRESAS, DE OUTRA PARTE, ATg: CO"1D DEcormf:NCIA

ART.

DA PARTICipAÇÃO HAJORITJ\RIA DO PODER P(lBLICO EU SEUS RESPI:CTIVOS'
CAPITAIS SOCIAIS, NECESSITAM, COM URGtNCIA, SER

ESTABELECE QUE "A UNIÃO, OS ESTAOOS "

O DISTRITO FEbERAL E OS MUNIC!PIOS INSTITUIRÃO REGUlE JURIDICO ÚNico
r.r

OS EHPREGADOS DAS CHAHADAS E!'lPRI:SAS ESTATAIS, NOTl\.DAHENTE

Jf

O INCISO IV 00 ART.

os ORGÃOS DA ADHINISTRAÇÃO DIRE-

TA E 'INDIRETA ONDE SEUS INTERESSES SEJA}l OBJETOS DE DELIBERAÇÃO.

NOS OLTIMOS TEliPQS, SE T~M ORGANIZADO E!'1 ASSOCIAÇOr:S INTERNAS

I'

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE NELSON ''''OE"'N

W. - ...

...J-61" DO

en

COH ESSES OBJETIVOS,ESTl\MOS SUGERINDO A NDJU1A ACIliA CONSUS§.

MAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO E EH pOUCOS HUluclPIOS. FIXAlmo, PORTANTO,

POR VOTO DIRETO E SECRETO, PELA COHUNIDADE UNIVERSIT~RIA,

ESSA NORMA, NA CONSTITUIÇÃO, ESTAREHOS COnR~GINDa UMA INJUSTIÇA QUE

o

l

SEIO DAQUELA CLASSE.
TAL PR1i.TICA JÂ VEH SENDO Jl:DOTADA A N!VEL FEDERAL, EM ALG.Q.

O CAPUT DO PRESENTE ARTIGO, INCLUI A ESCOLHA DOS SEUS DIRIGENTES

DOS EMPREGADOS SEJA NA GEST}l;O DAS EV.PRESAS POSLICAS E SOCIEDADES'

I

VEZ

POR TODOS. UM PROBLEMA QUE GERA TANTAS CONTROV:t:RSIAS E MAL ESTAR NO

SEUS MEMBROS, NA FORHA QUE DISPUSER

TANCIADA, NA QUAL J;=5TABELECEMOS A ~.J!GATORIEDADE DA PARTICIPAÇÃO'

t

SE OS SERVIDORES PÚBLICOS, EH TODOS OS N.tVEIS, TERÃO REG.!.
ME JUR1DICO ONICO, NÃO RÃ PORQUE DEIXAR DE SOLUCIONAR, DE UHA

ENTRE

ESTATUTO DA UNIVERSIDADE.

ATINGE GRANDE NOMERO DE SERVIDORES E DANDO UM TRATAHENTO IGUAL

I
I
:

,

A

TODA CATEGORIA.

JUSTIFICATIVA

DE ECONOHIA MISTA, SEJA, TAMBtf.I, NA GESTÃO DAS AllTARQUIAS E DAS '
FUNDAÇÕES MANTIDAS f ELO PODER POBLICO~

NOSSA PREOCUPAÇp.O,
ASPE~O

A MODALIDADE PE CO-GESTP.O AQUI SUGERIDA, SEGUNDO ENTENDEHOS,
~ ~H DE .INEGÁVEL FATOR DE DEHOC1iATIZAÇÁO INTERNA,CONSTIUIAA INA -

CONSTITUINTES,

e

ENFATIZAR

O
LI-

VREHENTE OS SEUS DIRIGEhTES UNIVERSIT1i.RIOS. TANTO NA AOllINISTRA-

FASTJi.VEL GARANTIA DE CONTINUIPADE ADMINISTRATIVA, POIS CO-RESPOI~

ÇÃQ SUPERIOR E GERAL, COMO NOS ORGÃOS DIRETIVOS SETORI1\IS.

SABILIZAM OS EHPnEGADOS PELA BOA OU Mo( GESTÃO DESSAS ORGANIZAQ:Es
lDE RESSALTAR ,POR FIM,QUE A l1EDIDA SOB COMENT.ÂRIO SO!'lENTE

SEt~RORES

!lAIS IMPORTANTE DA AUTONOHIA UNIVERSIT1i.RIA, QUI:: e O DI -

REITÕ DE SEUS pnl)FEssoRES, ALUNOS E FUNCIONJ;,RIOS ESCOLHEREH

A PR1'i.TICA JÂ

I

:e

ADOTADA EU HUITOS ORGÃOS 00 -ENSINO NACIO:.lAL,
tLl~ •• 'o/.ou.... o/~ .... O~I .. ;:o

.tAS URGE CONSOLIDÂ.-LA, C0f10 PRINCIpIO CONSTITUCIONAL.

GERARA EFEITOS ESPERADOS SE OS EI1PREGADOS DESTINADOS A PARTICIPA-

COHISSÃO DE SISTEHATIZ1I.ÇÃO

REM DE CO-GESTÃO AQUI AVENTADA FOREM ESCOLHIDOS, CONFORME ACIMA •
PROPOSTO,

~

'utonultlf"'.~lo,_

PELOS SEUS PROPRIOS PARES.
ACRESCENTE-SI:: AO § 4... DO ART.

_=..----------___,

~

E"'TRE AS EXPRESSÕES

"ECONOMIA MISTA E FUNDAÇÕES POBLiCAS" A SEGUINTE PALAVRA:

EMENDA lP02769·1..

(l

o SEGUINTE PAR1i.GRAFã( ~a;:;am;
3/0

r.r----------'EKto/'u.n'~..ç.O_~'h--------,

~

ACRESCENTE-SE AO INCISO V DO ART. ~ AS SEGUINTES ESPRESSOES

ART. :l:I::& -

J~UJl.: o

"EM CONDON!NIO CON OS ESTADOS"
JUSTIFICATIVA

DOl>fINIO DE BENS DA UNIÃO.E DOS ESTADOS. E, NO CASO,

o

o

CO!!

BEH :e A PLA-

A PLATAFORM1>. CONTINENTAL, POR. ESTA PROPOSIçj\O, PASSA A SER
PROPRIEDADE: CONDOHINIAL DA UNIÃO E ESTADOS ,0 QUE NOS PARECE-

ADEQUADO, QUANDO, POR EXEI1PLO, SE TRATA DE INSTALAÇÃO DE UNIDADES'

POR - E>"EMPLO, TERMINA POR SER ENCARGO DOS ESTA-

DOS, OU DAS POPULAÇOES QL::; MORAM NOS ESTADOS LITOFÂNEOS. :e POR ISSO ENTRE OUTRAS RAZÕES,

-A PRESBNTE EMENDA, TEM POR OBJETIVO, INCLUIR, TAJ.m~l\ NAS

AUTARQUIAS, A REGRA DO CONCURSO POBLICO, BUSCANDO ASSm, UHA 110RAL!

MONOPO):.IO DA UNI1\:.O NA PESQUISA, LAVRA, REFINA-

QUE O CONGRESSO NACIONAL JA DECIDIU

ou

SÃO NAS El-IPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOl-fIA HISTA E FUN:DAÇOES

TEXTO f:OR.

POBLICAS, NÃO EXISTE R1\ZÃO ALGUl>1A PARA EXCLUIR AS AUTARQUIAS

UI:A

VEZ QUE ESTAS TAMBtM SÃO I'lANTIDAS PELO PODER 'PÚBLICO.

:

o

JUSTU'ICATIVA
3,(0
ARTIGO ':9±6 E SEUS INCISOS ESTABELECEM QUE A PESQUISA, A

LAVRA, A REFINAÇÃO E O TRANSPORTE DE PETRóLEO CONSTITUEM HONOPOLIO
DA UNIÃO.
SE O PETROLEO E; MONOPOLIO, SEUS RESULTADOS DECORRENTES

E

COM RELAÇÃO

EMENDA lP02772·1

(l

5~~;':==J

CONSTITUINTE NELSON HEDEKIN

A PRESENTE PROPOSIÇÃO, OBJETIVAMOS ENCERRAR OS

fDHi~'~

CONTRATOS DE RISCO CELEBRADOS PELA PETROBRÁS COM El-IPRESAS NACIONAIS
-E/OU ESTRANGEIRAS E IMPEDIR QUE NOVOS CONTRATOS DA ESP.t:CIE

SEJAH

CELEBRADOS.

tUlolJulT'''c.~h

ACRf;SCENTE-SE AO § 1 ... DO ART. · # N A SUA. PARTE "IN FINE" ;5

ESSES CONTRATOS DE RISCO sO FORAM AUTORIZADOS EH RAZÃO DO
TRATA-SE DE UH FATO LAMENTÂVEL NA HISTORIA DO BRASIL,

NA

• MEDIDA EI-l QUE A LEI N'" 2.004/53, QUE INSTITUIU o MONOPOLIO ESTATAL
DO PETROLEO, RESULTOU DA TOZ,IADA DE CONSCI~NCIA DO POVO BRASILEIRO

~oA

SEGUINTES Ej<i?RESSOESt

REGIHE MILITAR AU'l'ORITJi.RIO PERMIT~NDO A QUEBRA DO MONOPÓLIO ESTATAL.

ESTA EMENDA REFORÇA ~ AUTONOMIA DOS ESTADOS E O PRINCIPIO F~
DERATIVO.

DO

3

EM VALOR, EM JAZIDAS De PETROLEO OU DE GÃS.:-NATURAL, SEJA A QUE PRE-

PELO

PAG1\MENTQ DE ROYAL'I'IES DA PETROBMs PARA OS ESTADOS E MUNIC1PIOS.

ZAÇÃO E QUE CONSTITUIR1i., UM S:eRIO OBICE A PERPETUAÇÃO DE LESOi:::S PRQ.
~
EHPREGUISMO
SE O § <1... DO ART. ~, EXIGE CONCURSO POBLICO PARA ADmS;

A

RISCOS DEVEH SER DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO.

PRECISO TER El:oi CONTA QUE AS CONSEQUENcIAS DESS}l.S A'I'lVIDA -

JUSTIFICATIVA

GIJ,oW9, fali}' [M.

FUNDAS AOS COFRES POBLICOS, NA CONDENÁVEL pRATICA DESENFREhOn

DE EXPLORAÇÃO DE PETROLEO OU QUAISQUER FOmlAS DE UTILIZAÇÃO DA P~
TAFORl>IA CONTINENTAL PARA ATIVIDADES PRODUTIVAS.

f

o

çÃO E TRANSIlORTE DO PETROLEO E SEUS DERIVADOS E DO G1i.s NATURAL, IN-

I

lJ.AIS

- •••••••••••

CLUI TODOS OS RISCOS E RESULTADOS DECORRENTES, 'FlCAl'lDO VEDADA ~

TAFORMA CONTINENTAL.

OES - A POJ"UIÇÃO

1 n

CESSÃO OU CONCESSÃO DE QUALQUI:R TIPO OE PARTICIPAÇÃO, EH ESP:eCIE

COM ESTA SUGESTÃO CRIA-SE: UMA FIGURA CONTINENTAL NOVA:

~

§~~39

•••••••••••

,~~1i;:ç···········

,<1

P'S9-.-

e!

.

§ 49 - " •••••••••• , Auta:l:quias, ••••••• n.

ACRESCENTE~;IEc;.<":AO ART. ~ DO cmmPROJETO DE CONSTITUIÇÃO,

r;;i::'~

v-

~~.?

§ ,. - •• :
.
§ 2. - •••••••••••

~;~:'~~:=J r.r----------''''·3'1'0'''·-----------'

CONSTITUINTE NELSON HEOERIN

A~T.

'ART.

[Ç/;~7;J

EMENDA lP02766-.1

(l

•

5;;~;':J

CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN·

,ART,

#30./ . :':'.••
" •••••••• ~ •• :-..... ESPECIALl-mNTE NAS Ji.REAs DE 510-

§ 19 TECNOLOGIA,

QUIHICA FINA. E INFORMÁTICA".

DA UIPORTÂNCIA DO SETOR ENERGtTICO E, EH PARTICULAR, DA INDOSTRIA
JUSTIFICATIVA

DO PETROLEO NO DESENVOLVIMENTO ECONO"lICO E SOCIAL DOS POVOS.
- COMO A QUESTÃO DO PETROLEO, NO REGIME AUTORITÁRIO PASSOU

CONSTITUINTE NELSON "'EDERIN

DO GRANDE CAPITAL MULTINACIONAL INDUZIU A ANULAÇÃO DO' IlONOPOLIO E!

F!i'~~iSCJ

TATAL.

rç;;;»J

DE TRtS DECRETOS-LEIS. O PRIl1EIRO RESTITUIU AS REFINARIAS PRIVADAS
NACIONALIZADAS AOS SEUS ANTIGOS PROPRIE'l'.ÂRIOS;
PETROQulMICA DO MO~OPOLIO E O TERCEIRO RETIROU

A AL!NE~,;A" DO § ONICO DO ART. ~, POR EVIPENTE CONFLITO
COH o ART. S2-6, PASSA A TER A SEGUINTE REDAç1\.o:

o
o

SEGUNDO RETIROU A
XISTO DO MONOPO -

ÇO EXPLORATORIO EM TERRITORIO NACIONAL, COHPROHtTENDO SEU OBJETIVO

:t: CONSEGUIR

A AUTO-SUFICIgNCIA NACIONAL NO CAMPO DO PE-

"A" DO § ONICO

FINALMENTE, EM 9 DE OUTUBRO DE 1975, A NAÇÃO ASSISTIU

00

QUE ASSINASSEH OS CHAHADOS "CONTRATOS DE SERVIÇO DE EXPLOftAÇÃO
•

PROPRIET1i.RIO, A,"U'AR.l\DO NA REFERIDA AL!NEA "A", PODERIA'

DESLOCAR NtiQUINAS E tQUIPANENTOS, PRQV1Il'iDO QUE A HESlVl. "ESTA

DE

ERA O FIM DO MONOPOLIO DE FOR.~1A AUTORITÂRIA, CONTRASTAN-

MILHÕES - COHPARADOS COM OS INVESTIMENTOS DA PETROBR1iS, ·ENTRE 1978
e 1965, DÁ OROEH DE US$ 5,9 BILHÕES - E.. UMA ONICA DESCOB~RTA.

}l1\.S DE ATUAç1\O, -COHPROVANDO-SE O POSS!VEL APROVEITA/lENTO Rl.CIQ
OBJETIVANDO TÃO E SOMENTE Il-1PEDIR QUE o ESTADO PRQ

GJi.s NATURAL PELA PECTEN-SHELL QUE

MOVA A JUSTIÇA SOCIAL ATRAWS DA REFORMA AGRARIA.

só TER1i.

DE

CONDI~CíES DE PRODUZIR EH

1990.

EMENDA lP02770·5

POR OUTRO LAOO~ AS T~RrJ.~ :UE NÃO ?UDEREH SER RACIONALl1ENTE APROVEITADAS, 'I'AMB:eM NÃO SERVIRIAU PARA A REFORHA AGR1i.RIA, PE-

fi

CONSTITUINTE

pr;:~;o

N~LSON

'motKIN

SS PERDURAR, o DISPOSTO NA AL1.NEA "A" TEREMOS QUE REALIZAR 1..
REFD1!HA AGR1i.RIJI. NAS HDNTANHAS, SERRAS E TERRENOS INGREMES.

lUTOIJU~"~..;Io'-----------~

rrr-

ACRESCENTE:-SE AO ART.
I

]o.

n~po

DUTIVAS. E ESSAS, ESTAlúi:O SEHPRE EI1 CURSO DE SEREM RACIONALUENTE I
APROVEITADAS.
A DESAPROPRIA~O E A PR(iPRIA REFOmlA AGRJ'i.RIA ESTARIAM VIABILJ:?ADAS.

__

fDQ?j::;~

LO SIl1PLES FATO DE SEREH TECNICAMENTE INVIAVEIS.

QUE ESTABELECE QUE

'ART.

61?

í4 DO ~PROJETO DE

CONSTITUIÇÃO O

.

SEJAM DESRESPEITADOS, OS DIREITOS UUHAMOS,

COM OFENSA ÁO PRINC1PIO

DA NÃO DISCRIMINAÇÃO RACIAL, OU QUE HAJAH SIDO CONDENADOS PELA ASSEtl,
BLeIA DAS NAÇÕES UNIDAS,- POR ESSA pRATICA, O BRASIL NÃO MhNTERÂ R~.a
ÇÕES DIPLOI11i.TlCAS.
~~

JUSTIFICATIVA

'E11

SEU INCISO II ESTABELECE O SAGRADO E UNI,VER-

CONSTITUC10NAL IHPEDINDO QUE O BRASIL Z.iA.~TENHA RELAÇÕES CO'! ESTADOS

.~MOS A REFORHA AGRÁRIA.

~

ACRESCENTE-SE AO ART.

NECESSÁRIO SE TORNA PORTANTO, QUE SE ESTABELEÇA PRECEITO

no,' E SE TBlios CONO REGRA GERAL,' QUE TODO INOVEL IMPRODUTIVO PQ
DE VIR A SER RACIONALHENTE APROVEITADO SIMPLESMENTE NÃO REALIZ~

ART.

t'l'o9ÊT'r';.~;:o

SAL DIREITO DA INTOCABILIDADE DOS DIREITOS hUHANOS.

o IHOVEL TN1BeH. ESTIVER EIS CURSO DE SER RACIONALMENTE APROVEtTA.

UNIÃO PRONOVER]i. A REFORHA AGMRIA, NAS PROPRIEDADES RURAIS

fui~~JFJ

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

O p.RT. ~

ORA, SE A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE FOR CUMPRIDA QUA.~DO

VERIFICAMOS ASSIM, ~UE H1i. EVIDENTE ~~~FLITO ENTRE A AL!NEA

,

PAAAGRAFO ONICO - COM. OS ESTADOS ONDE, COUPROVADMtENTE

ESSES CONTR1l.TOS NÃO CONTRISUIRAM COM U"IA GOTA SEQUER DE OLEQ PARA
A NOSSA AUTOSUFICIgNCIA, PEft"l.ITIU O INGRESSO DE IRRISORIOS US$ 350

E \.PROGRA-

tJ!i;~~i~"C"J

'LI ...,Oltou ... Io/~UI.o.,"lo'

SEGUINTE pAR1\GRAFO ONICO:

DO COM A .:FORMA DI:MOCRf.TICA COM'.-QUE roI INS'rITUIDO. EM' u ANOS,

1

EM CU~O m: SER RACIONALI'lENTE APROVEITADA".
DE: OUTRO LADO, TAHBtH PODERIAU ELABORAR PROJETOS

DA lP02773·0

NAIS ESTAVAM AUTORIZ-ADAS A EXPLORAR PETROLEO NO BRASIL, BASTANDO

AREA ESTARIA SENDO OBJE-

EXPLORAÇÃO DE PETROLEO COM CL1iUSULA DE RISCO".

~; COM o

CIAL ASSEGURAOA NA LEI N'" 7232/84.

LEVIS1i:O, INFOmiANDO QUE A PARTIR DE ENTÃO, AS .EI-IPRESAS HULTINACIO-

DA

TO DE DESAPROPRIAÇÃO.

"Ali DO § ONICD DO' ART.

RESSALTA-SE ALIÂS. QUE A INFORr4ÂTICA JÁ TEVE PROTEÇÃO ESPE-

•

PERPLEXA O GENERAL GEISEL, A'l'RAV:eS DE REDE NACIONAL DE R1iDIO E TEA REDAÇÃO DO ~ROJETO APRESENTA UMA ALTEIU~ATIVA QUE DI-

NAL DA AREA,

I

GRAU DE DESENVOLVIHENTO COHPATIVEL COM AS NECESSIDADES DO PAIs.

CONSTITUINTE NELSON WEDEhIN

TROLEQ

FICULTARIA SOBREMAl~EIRA, A AÇÃO GOVERNAl-IENTAL NA REALIZ~ÇÃO

o

A .AqTONOlUA TECNOLOGICA E INDUSTRIAL, POR AINDA NÃO TEREM ATINGIDO

NAMENTAT., A PETROBR1'iS FOI Ill'DUZl;DA A REDUZIR RELATIVABENTE O ESFO,a
MAIOR, QUE

REFORMA AGRÁRIA, JA QUE AO SABER QUE A

C;"

EM SEGUIDA, A PARTIR DE 1970, SEGUINDO ORIENTAÇÃO GOVER-

SENDO RACIONAUiENTE APRÇ)VE;ITADO.

~~~ME~I~::~Eik~F~~:~oE~~~~s~!NEA

UMA PROTEÇÃO ENFJi.TICA PARA OS SETORES

LIO.

JUSTIFICATIVA
ART.

j;;,

TEODO DO § 1 ... DO ART.

BIOTECNOLOGIA, QUIHICA FINA E INFORHÂTICA, DE VITAL tMPORTIiNCIA PAM.
ESSA ESCALADA ~EVE .IN.tCIO EM 1965 ATRAV.t:S DA PROHULGAÇI;:O

r.r----------'UTOIJUnlf'~
..ç l : o ' _ , 3 , . . ) - = + , - - - - - - - - - '

ar ESTA

A PRESENTE EHSN.pA, PRETENDE ESTABELECER, SEM ALTERAR O COX-

A SER DISCUTIDA NUM CIRCULO CADA VEZ MAIS RESTRITO, A ARTICULAÇÃO

'EMENDA lP02767·5

!"

~ DO ~PROJETO

DE CONSTITUIÇÃO ,

UI1 PARAGRAFO 39 COM A SEGUINTE REDAÇÃO.
• ART.

;a:'ôJ> ...•.•...

ONDE SEJAM DESRESPEITADOS OS DIREITOS Hm.1ANOS ~

,

A PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAHENTAIS DO INDIVIDUO INCLUI
O DA NÃO DISCRIMINAÇÃO POR HOTIVO DE RAÇA.
O ESTADO BRASILEIRO E; SIGNATlí.RIO DA CARTA DA

O~U,

BEH CO-

MO DA CARTA DA ORGANIZAÇi\O DOS ESTADOS AMERICANOS, QUE POSTULAM

O

FIH DE QUAISQUER FORMAS DE DISCRIHINAÇÃO. UM PAls COMO O NOSSO, CUJA
NACIONALIDADE ASSENTA-SE, BASICAMEN'rE, SOBRE AS RAÇAS NEGRAS E INDIGENAS, AS QUAIS SÃO t HUNDO AFORA, AS HAIS DISCRIM.INADAS, NÃO

DEVE

TOLERAR pRATICAS DIFERENCIADAS DE TRATAMENTO POL1TICO, SOCIAL E ECO-

§ 1. - ......•.•.

NO'lICO, POR PARTI:: DE OUTROS ESTADOS.

§ 2. § 39 - "o

ÇÕES INTERNACIONAIS, EM QUALQUER NlvEL, COM TAIS'ESTADOS, HOmlENTE

.
~EI:l.PO DE SERVIÇO POSLICO FEDERAL, ESTADUAL OU

MUNICIPAL EM TODA ADHINISTRAÇÃO POSLlCA, SER! COMPUTADO, RECIPROCAMENTE, PAPA OS EFEI':COS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE".

LOGO, N1i.O DEVE ESTABELECER RELa

SE JIi SOFRERAM CONDENAÇÃO POR PARTE DE ORGl\.NISHOS INTERNACIONAIS.
ORA, PRESTIGIAR UM 'ESTADO DISCRIMI.NADORJ' NO PARTiCULAR, S!
RIA, CREMOS, NÃO RESfJElTAR as I.NTERESSES DO POVO.

I

1I

COI-lQ

pLANOS DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E DE CARREIRAS".

.Ji1WtPROJETO DE CONSTITUIÇÃO O

PAR1\GRAFO ONICO - A AUTONONIA ADMINISTRATIVA DE QUE TRAT]o.T

DE~10CRATIZADAS.

PAAA SEUS SERVIDORES DA ADI-lINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA, BEM

288
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r.r-------

1:r.r

cosussão

DE

)

5;;~;":J

,~tII.~ID'CCUIIIIcIIUICCUlllb-------__,"r-C&ll~

J

SISTEHATIZACÃO

tov oUl1J
,

1uu'.ronlFlC.~.o

~-

inst.J.tuições ôcmcccâec.ces ,
ccns í.ôcrcnôc-ee ainda, que qualquer tentativa de ..i ropedimemto da

Carta

mü.nifesta~ão do pensemcnec vem ferir frontalmente a Declaração !!
niversal dos D1;citos do rtcn-cm, da qual o Brasil é um dos signalá

nacne qual dos órgãos do Poder públJ.co será o responsável pelo acomp~
nhamenta das atividades artist:l.co-cultura1s. aSS1m também co-no c por
quem deverá processar-se o acompanhamento a nivel de espetáculos
de

I

terde a tara lIE1.0r vabnz.ação e fortalecimento da socJ.edade civil, Justif1-

AÍ.!NEA C

ca-ee

COM TEHPO INFERIOR AO DAS HODALIDl\DES ACIMA; PELO EXERC!CIQ DE
TRABhLlIO NOTURNO, DE REVEZAMENTO, PENOSO, DE eOHPROVADa DESGA§.
TE F!SICO E EMOCIONAL, INSALUBRE

ou PERIGOSO;

a susestão da presente emende ,

f

CO.~STITUINTE

NELSON WEDEKIN

r.r

,~c

~

.

C

_

JUSTIFICACÃO

... ..

- - - - - - - - - - - " " ' " ,." , .------------ EMENDA lP02780-2

são trabalhadores. os quais sofrem anusd ta do desgaste físico e em~
ciona1,. quando niío risco de vida:
- os referidos artistas, como igual~ent~ os ATORES LIRICOS ( canto,;:
zes de Opera ), por força da neceeaadeêe de se manterem em plenas
condições para apresentação em cena, isto é, ao pi'i'lico. mesmo n~!'
periodos de férias, obrigam-se a real"",,-izar evaus t.ãvoe e>'ercicios
diários;
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de
conservarem em forma ideal seu organismo (musculos, cordas vocais,
memória ativa, etc. ) ,a cuidados especiais com õtlimentaç50, vestu!
rio e outros, tendo inclusive que adotar hãbitos de vida, os quais
exigem grandes sacrifícios peasoaa.s s
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de
sua carreira profissional, quando a elasticidade dos músculos, a
flexibilidade e" teveee do COrpo ficam preJudicadas: o enrigecirnento
das articulações; o envelhecimento e li. calosidade das cordas vccaa s
entre inúmeros outros sérios problemas acentuados pelo avanço dos
anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, consequen
temente, coroprometenoo a atividade ·p·rofissional.
Assim sendo, necesslirio se faz garantir a aposentadoria a esses
trabalhadores, quando em vanue ( 20 ) anos de carreira, após gran
des sacrifícios pe saoaa a pela sua arte e em prol do ôesenvcavameneo
cultural de nosso povo, Já não se encontir an em ccnaaçêes de prosse
guir no exercício de sua profissão.
-

TI

EMENDA HODIFICll.TIVA
TITUW}I - CAPITULO UI
ART. 4~ - INCISO IV - ALlnEA 11
•SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO ]i. RErERIDA ALIHEA 11:
M) - NÃO SERÁ. CONSTITU101\. HAI5 DE UlU\ ORGANIZ1I.çAo Sl!mI~'\L DI:: QUAl!
QUER GRAU, REPRESENTATIVA DE UlU\ CATEGORIA PROrISSIOlU~L
es

na grand~ maioria ees vezes começam a exercê-la na mais tenra J.d!!,
de e, a preparação técnica e artist1ca para o exercãcac da me ama
exige extenuante trabalho diário;
- pelas peculiaridades ôeesus profissões cênicas, esses artistas

~,

qual!.

somente para dividir os trabalhadores e, conseqUentemente, enfraqu~
ce sua força no que tange as suas legít.=.mas reivJ.ndJ.caçõE's junto 130$
empregador e ao Estado.
A unJ.cidade sindical revela-se de suma iJ'lportância quando <:lpontaf
um mesmo caminho a percorrer ã luta em torno dos dire1 tos e dos leg1
timos ancereeses e necessidades do trabalhador, assim como fortalece

a zepxesenuatãvadaôe da categoria.
Sendo a Assembléia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade

t

VEDADA A SUPRESSÃO, AINDA QUE PARCIAL, DE ESPETÂCULO OU PRO

GJUU.lA, RESPONDENDO" CADA UM, NA FORl-:A DA LFI, PELOS ABUSOS QU~
COHETER.
JUSTIFICAÇÃO

consaôerenãc-aa que a censura pro1bitiva, desde a sua of1.cializa
çêe através do DIP - DepartaJ'lento~e IMprensa e Propaganda do Es~a~'
Novo, provocou uma perda ane stamêvet. às culturas brasJ.leJ.ras.
consaderenôo-aa que pós 1964 a PolícJ.a Federal assumiu para si a
responsab1lidade da censura, tornando a cultura e o artis.ta como

cal, a caeeqccaa que a mesma representa;
Dessa forma, -Jus~irica-se o encandnbamerrto da presente emenda

mE!

dihcativa.

EMENDA lP02778·1

I?

CO!USSÃO DE SISTE1·lJ\.TIZACÃO

______

lcuo/.u.. '''c.;;;.

~

ART.

_

sal dos Direitos do Jtomem, da qual o E:;i'::.1.l é um dos sJ.gnütár1os.
Considcrd:lC:<;J-se, por fim, que a manutenção" in eot.um " da referida
alínea em seu niimero 3, abre um precedente ã censura proibitiva,
por entender-se que INCITAllENTO E DISCRIMINAÇÃO são expressões a!
tamente sUbJ~tivas.
Assim, JUSTICA-SE a presente emenda, por considerar-se que a manE.

1J -

INS~RIR

ConSiderando-se que a Nova Const1.tuiç50, que ora estã sendo escrit
tende à urna naior valorização e fortalecimento da soc.iedad~ civil
e, consequcnteroente, ao fortalecimento e renl garantia das institu
ções ôemoecãtaces ,
ConsiderandO-se ainda, que qualguor tencc t ava de imped.im~nto da ma
nifestação do pensamento vem ierir frontülnente a Decl,)raç'~o trmve:

CO"STITUINTE NELSO" W5UERIN

I:J

e, em nome da orden promoveu uma ver ôedea.re

n

InCISO IV
ONDE COUBI::R:

tenção da redação constante do enceproj ecc , fere os princípios de

Labe rdade contd.dcs nos ancã sos

e alíneas do artigo supr aca t eôo,

SERÂ OBRIGATOnIAA COdTRIBUIÇÃO SmDICAL

JUSTIrlCAç'.i\o

EMENDA lP02781·1

INCISO

#i!f1- "'o

GRA1'lA5 DAS EMPRESAS DE TELECOf1UNlCAÇOr:S E A INDICAÇÃO

;.::.;--

CLARECEDDRA QUANTO AOS ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES.

ccnsfderendc-ee que as entidades aanddcaa s dão atendamenbc

El!

JUSTIFICAÇÃO
Considerando-se gue o direito de cidõ:ldania implica na liberdade de
escolha, cabe ao Estado l;1emocrãtico lIpenas informar e esclarecer

às

dos ou não;
ccnaaderendc-ee que não havendo e~'igênt:J.a legal guant(f

cobra!!

ça da cc.ntnbuição swdJ.cal. as entidades representativas dos

trab~

lhadores não terão as condições neeesaâxaas para desenvolver SE;!U lr~
balho de deíesa relativamente aos direitos, do trabalhador, bem como
sua atuaç50 de luta no glJe se rl§!fere DOS JUstos anseios ua categoria.
considerando-se ainda que com a n50 cobrança obrJ.gatõria da CO!!

dos espetáculos de diversões, como ti!l.mbém, no intm.to de proteger

a fecl)ar suas porta~, o que para o trübalhador s1gn1íicarã perda i!,

o menor, classificar tão SOmente por faixa etária e horãrJ.o a pro

reparãvel, JUsl1fJ.ca-se <\ sugestão da presente emenda.

Como a frequência aos espet.áculos de diversões e mesmo a audiênc1.a

__,

CAPiTULO!II

AR'!'. -a.g.e-- PARAGRAFO tlNICO - INCISO I I

A) - A LEI DISPORÁ SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSELHOS DE tTICA, VINCULADOS
AOS 6RGÃOS CULTURAIS, COl1POSTOS POR REPRESENTAl'oTPS DA SOCIEDAO;:'
CIVIL ORGANIZADA, CO!>I A ATRIBUIÇÃO DI!: INFORI1AR E ESCLARECER AO
pllflLICO SOBRE A NATURI:ZA, COUTElloo EiADEQUACÃO OE FAIX~ E':ÁRIA

QUANTO AOS ESPE'l'JiCULOS DE DIVfRSÕES

t

DE CLASSIFICAR POR FAIXA

HOR~RIO A PROGRM1AÇÃO DAS EMPRESAS DF. TELECONUNICAÇÕES.

ConsJ.derando-se que é competência da União o apoJ.o e o fomento às
ações culturais, bem como o acompa~hamento das Dtividades da área;

IV - ALINEA E - N9 1

•

l-OS ESPET!i.CULOS DE DIVERSÕES, INCLU!OOS OS PROGJW-1JI.S DE TELEV!
SÃO B RADIO, NÃO SEP.ÃO SUJEITOS Â CENSURA. CADA UH RESPONDI:FJi.,
NA rORJ.iA DA LEI, PELOS ABUSOS QUE COHETER.

T[lfO/.tr.nrl~.'õc

_,

EMENDA SUBSTITUTIVA
TITULO :U - CAP1TULO r
ART.
J;NClSO IV - ALINEA D
l~
SUGERI::-SE A SEGUINTE REbAÇÃO Â REFERIDA AL1NEA D

li -

dJ - 2 ASSEGURADA A LIVRE HANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PEflSAHENTO,

quanto aos espetáculos de d1versões.
Condiderando-se que o menot""estará protegido tambéd quanto aos prE
gramas. das empresas de telecomunicaçL'es, quando aa classificação
daqueles por faixa etária e
Considerando-se ainda que o
de escolha e que, os a,busos
de punição na forma da lei,

..

EMENDA lP02782·9

horário.
cidadão deve ter garantido seu direi to
por ventura cOi"'letidos, serão passíveis
JUSTICA-SE a sugestão da redação acima

".~.

---------,

FILOSGFI.CAS, POL1TICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADO o ANONHt;TO,

r

Senajor PJ.,NStETt) DE lAVVR

RESPONDEHDO CADA JJH, DE CONFOR1lIDAOE COH A LEI, PELOS ABUSOS
COI1E'1'ER.

I?

OOl,JsSÃO DE SISmr.r..TlZAC':(Q

QUE

JUSTIFICACÃO
Considerando-se que a censura pro:tbitiva, desde a sua oficializ.,!!

SU(;ERE-SE A ADIAÇÃO DE:

12.

ao público, sobre natureza, conteúdo e adequação de fa1xa etár1a
COHISSÃO DE: SISTEHATIZAÇÃO

DE PRINC!PIOS f:TIC05, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDflAS

EHr=NDA ADITIVA

# - INCISO

SUGERS-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO CITJlDO UQ 1

quando se faz referência aos espetáculos de diversões.

-

[IÇic.Jflj

ART.,

Considera~do-se que haverá serviço de 1nforIllação e esclar~c:Lr,ento

do pensamento, de criação, rroduç-ão; circulação, difusão e de aces
so aos bens culturais.
-

t==;;;~;'~

TITULO I I - CAPITULO I

Considerando-se que todas as manifestações estão SUJeitas às leis
de proteção da sociedade, não de faz necessário da.r tal destaque

aos programas de televisão e rádio são opcionais, a ação do Estado

1UfC'.trSTI'lu;h

,

JUSTIFICACÃO

-

deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, garantin
do assJ.1T\ a plena Manifestação, bem como a liberdade de e>.pressão-

CONSTITUINTE NELSON ,,"DERIN

[Dffl~~:tEl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UUG/.un"".;ii:o

EfolENDA SUBSTITUTIVA

ã

ao público quanto a natureza, conteúdo e aãequação de faixa etãria • tribuJ.ção sindical, cerlôlmente, inúmeros Sindicatos serão compelidos

'EMENDA lP02776-4

er;;~;-""]

CONSTITUI"E NELSON ,,"OERIN

áreas por elas tuteladas, sejem os trabalhadores destas, sinàu::aliz!:,

~ EXERCER A CLAS!HFlCAÇÃO POR FAIXA BTliRIA E HORJi.RIO DOS PRO

gramação das empresas de telecomunicações.

I?

dades das categor.:a.as por elas representadas;

)CV..!l. ....

F.TÁRIA E

3 -

" casos de polícia

Considerando-se que as entidades s fndãca a.s têm como incunbência
easencaaa a defEtsa dos direitos e dos legítimos an cexess es e necess=.

SUGERE~ A SEGUINTE REDAÇÃO AO folENCIONAOO

-

IV - ALINEA E - W? 3

caça ~queles que, por seu d1.re1.to inalJ.enãvel, erpressavam seu pen
sarnento.
-

__,

EMENDA HODIFICATIVA
TITULO IV - CAPITULO II
ART. ~ - INCISO XVIl

S?r

Jff.A2.-- WCISO
•

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO l>~l~CIOI.1\DJ Ni" 3

berana da maí.cra,a de seus filiados. Sendo portanto, a erreaôeôe sind!

-

TÍ'l'ULO IX

EliEUOA SUBSTITUTIVA

sindical, a atuação dessa entidade corresponôexâ sempre a vontade s.2-

'l'1TULO 11 - CAPíTULO 111

r,r

tJQi~üPJ

comssJio DE SISTEMATIZAÇÃO

do devidamente reconhecida pelo poder público. Esse zeconbecamen to é
o que garant.·e a atuação de direito ã entidade.
A pluralidade sindical referente ~ uma mesma categoria sexvaxâ tão

'""'-------'J_ C
m-p"'·ID'''B··~
[!J CONSTITUINTE NELSOH l-n::Ot:KIN
__J

l!J

EJ-;~;;~

CONSTITUINTE NELSO~ h'EDEKIN

ART.

JUSTIFICAÇÃO
Urna organiZação s1n'dical somente tem força de representação

EMENDA lP02775·6

1(110(~UHr'lu~I'

\

TITULO II - CAPITULO I

EH CADA BASE TERRITORIAL.

EUENDA ADITIVA

-,---

I

clta~.

..~I.'co",•• Ic'lulu..lc •• O

CClIUSSÃO DF; SISTE!1ATlZ1\c"ÃO

JUSTIFICA-SE a adição de .. COHPROVADO DESGASTE FlsICO E EIlOCIONAL ",
na redação da menedonada al.ínea C, ?q sentido de garantir também ao
Bl\ILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e ATORES L1RICOS, a Justa êlposentau,2.
ria por tempo de serviço redu:ddo, considerando-se que :.
- os BAILAnINOS, clássicos e Iqodernos, corno os artistas de inúmeras
funções CIRCENSES, iniciam a eprendaaaqem da profissão~ aSSJ.m com

r,r

Assim, JUSTIF1l.CA-SE a presente emenda, por ccnsc.ãe rar--ee aa nda
l
que a manutenfãc1 da redação constante no a'lteproJeto, fere os pri:cípios de 'liberdade contidos nos incisos e alíneas do art1go s\.?r;

:~'--------'j m-~;;;;~-J

EMENDA lP02777·2 '

I

rios.
Considerando-se, por fim, que a manutenção " in totum .. da refe!:"!
da alínea em seu niimexc 3, abre um precedente ã ~ensura proJ.Ol.t1..a,
por estender-se que UlCITAlJ::I,TO e DIscRllmm,çÃO são expressões a.!
tamente subj eedvas , •

ccneaaeranec-se e mõe que a N'ova ConstJ.tu1.ção que ora se escreve,

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A CITADA ALtNEA C

c -

~a

davexsêes e da programação das empresas de telecomunicações,

la-lENDA ADITIVA
T!TULO IX - CAP!TULO 11 - SEÇÃO 11
ART.

civJ.l c, consequeneemenee , ao fortalecimento e real garantia das

• considerando-se que as questões culturais devem ser tratadas pelos
órgãos púb11cos pelas mesmas eespceséve-rer
ccneaeexenee-ee que necessé r ao se faz ae je es t.ebeüecc.õe

~cno",,,.,,·

CAPiTULO

I

_

ção através do DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda cio Est"
do Novo, provocou uma perda inest1mável às culturas bras1leiras.
Considerando-se que· pós '1964 a Polícia Fed.eral assumiu para si a
responsabi11dade da censura, tornando a cultura e o artJ.sta " c!!,
50S de polícia " e, em nome da ordem promoveu uma verdadeira caça
àqueles que, por seu direito inalienável, e>.pressavaro seu pens~
mento.
Considerando-se que a Nova Constituição que ora está sendo.-escr.fta, tende

ã urna maior. valorização e ,fortalecimento da sociedade

.}...7-

:jffa

... ;l.

Dos Oire1t~s Individuais

J

fi-

1.1'1 Itt

Dê-se às aHneas
e
do iten IV do
seguinte redaçl::i0 l eliminando-se os itens 2 e 3 da alínea

Art.

"1":

!'2.

"Art.

j&. - ".

IV - A Liberdade.
j!) é assegurada a livre mani festaç~o lnd!
viéual de pensanento, de principios éticos, de
conv5.cções rellgidsas. de idéias
filos6f5.cês,

d

Assembléia NaclonaI Constituinte
políticas e ele ideologias, vedado o
encnme to
e excluidas as que incHem à violência,
Q.Je
atentem contra os valores da sociedade e
que
defendam discriminações de qualquer ,natureza,

11

Q.
é livre a escolha indivldual de
culo públ.1co e de progrsmas de rádio e
são,

EMENDA lP02790-0

JUSnrICAçAo

tJ

Trata-se de principio dos mais sér í.cs e
t.ent es , devendo fazer parte integrante da üons t Ltuí ção ,

espet,!
tele,.!.

SEn.do, 'IANsuno Ot

LA~~~'

cos, incluídos os programas de

'.

impo.!:.

r . r - - - - - - - - - - _ - 1 U T . t " " " " .. ~.;~D-

o planejamento familiar não pode ser lmplantsdo
sem levar em conta o respei to e a liberdade
SUPRIMA-SE do pariigrafo

1 - As diversões e os espetáculos

289

•

~9

do At:'tigo

-*4~

...,

do

~frojeto

a expres-

'púb1i

são " ••• eb e deea es os requisitos previstos em lei cOJ:lplecentar

tele\.!.

federal ••• "

õ

são e rádio, ficam sujeitos às leis de
proteçl;o
sociedade."

}B

JUSTlflCAÇAO

J1!STlF1CAÇAO

';0 se pode permí tf r que a 're l evf s ãc e o Rádio
- meios de ccnumceção que penetram em nossos lares - f.1quem livres
de qualquer controle Quanto à qualidade de seus espetáculos

r.r

..5eml.'::lQr

""..

--,
J

<

1:W{$1E'iO DE aVOfl

.

lei c onp Lee en t a r- federal com. r equ a s Lt o s para to crlação de

8

novos nunicíploS. Esses criterl0s e r-e qu a s Lt c s devem
bej

e c r dc s em cada constituição estad;al.

EMENDA lP02791·8

tJ

Deputada MARI: DE LOURDES ABADIA

r:=;;~"~-=- J

C'O'iISSÃO DE SISTE\lATIZACÃO

["Ç~;m;

A Emenda vi.sa a restabelecer .a redação original
do Anteprojeto da Subcomissão, no que se refere à indicaç1:'io do case
mente como forma pr6pria para constituição da familiã:'
-

_,

~ necessário que se defina, claramente, que
casamento é que se consti tu1 na forma pr6pria de cons t a tuição
família.

Individuais

Dê-se ao Art. ~ a seguinte redação e
se e al!nea "a", r ecr oenenoo-ee as demais.

,

í

i

4"

"Art. ~.
§ 112 _ O casamento é a forma pr6pria de const,!
tuiçtio da familia, sendo gratuito o processo de
habilitação e a celebração. 11

~,:::""-'
CB''-'D _ J

.... ;u

I '- Dos Direitos

p-

nulade_s t ee aa s não suportam essa vet:'d:adeira eae s a de forS'J1 que

JUSTIFICAÇAo

r.r-----------lu'D/~un'

CAPiTULO

o federalisco 1:Ia1S ecn s eque n t e e a au.tonolllia das ecau-

416

às

lP02783:7

~.,

Dê-se ao § 12 dp Art.~,
Capitulo VII _ "Da
Familia, do Menor e do Isoso" a seguinte redação.

Não apenas no que tange à moral e aos costumes,
mas ta{l1hém no que se 'refere às âdé.í es polit1cas e
ideologias, é
extremamente perigoso permitir-se que grupos poderosos,
nacâcnaã s
vidas
ou estrangeiros, mani~ulem as nentes, as consciências e as
- da infância e da juventude deste Pais.

~DA
I!J
I

'ntDt."n"Il'.;i.o

elimine-

da

A'l-

"Art. }I. - São direitos e liberdades
indiv.!
duais invioláveis.
I - A vida desde o instante da ccncepção ,
a
existência digna e a integridade física e
mental

~DA lP02787-0.

lB

âcn ad e r '1AI.SUETO D

•....~

--.

7 LAVOR

__,

.~~~l~ID'U~'II.,tlul~.~'nlD

C.o'llSSÃO Dl:. SISTEHATlZAÇÃO

8) •••

JUSTIFICAÇ1\.O

Dê-lIe ã letra "e" do a ne s e 111 do
í

Por mais 6bvio que seja o ret.e de 'que a
vace
1nIcia~se no preciso
instante da concepção, nunca é desef s de xar
clerpmente expressa tal verdade Se a cbvr eoeoe dos Artigos
fosse
justificativa para retirá-los da Constituição, ah não pr ec sar e-i
constar direitos óbvios do cf dadêo , tais como os da liberdade,
s~
gurança, etc

" e) O homem e

í

í

li;

['2
8rt1to~

t:lulher são xituais

eta

a s e gu xn t e redação;

direitos e obrll;a-

ções,excetc no que depende de suas da f e r en çe s biolõg r e a s '",

í

JUSTIFICACÃO

Omll. :melhor adeq'J.ação do assunto dentec do TeXto Constitucig
nal
o obJetivo desta emenda. -rcrna-ee necessário, ea virtude
do
excessivo número. de artigos, a colaboração das partes interessadas
na pro:noção do "enxug~ento do Texto, sem contudo, excluir aesunecs
de extrema relevância social. Espera-se,por f1m, dos Me:nbros desta
Comissão, sensibilidade e bom senso no acolhimento das re!nvidica çoes da comunidade desportiva Brasileira, resgatando-se assim, uraa
dIvida de cunho social significativa, acumulada quando da o:nissão do
Desporto em todas Constituiçoes anteriormente elaboradas no Brasil.

Sem alterar substancie1::tente o dlSpositivo do ante-

pr oj e r c a redação proposta por esta eraenda se torna e a a s sb r entente,no que se refere às d1ferene1ações de

e a r e s e cs

ê

e obrisa-

çõe5 entre hce e ns e mulheres.A ace r e ar s e o texto do ~roJe
e

to não se poderia defender - por contradltõr1D - a tesa da apo rn,...-------~--Tu'D/Nn
.. 'u;~~

sentadona por

400
çlfO"

Dê-se ao Art.
a seguinte redaçl!lo:

J;J!Í,

t

enp c de servlço ou por a d a de diferenc1ada,eot:l

menos tet:lpc" ou cenas idade para a mulher.

'Capitulo VI - "Da

COmunic!

I

lfao

'1J'f. -

"Art.
~ assegurada a liberdade de ilr.pren
sa , em qualquer meio de cceuní cação , denlro de
11mi t es que pre-servem os direi tos de cada J.ndi
víduo e da sociedade em geral..n
-

EMENDA lP02792·f)

CQMI~~;;Q DE

tJ

fiISTE'IATJZ.t.rAo

...."" ....".., .--------------,
12-

JUSTIFICAÇAO

SupriCla-se a letra "e'" do Ine es e V do

A liberdade da imprensa terá de ser contida
limite em que invade a liberdade do individuo

~artillo ~

do

__,

tLld",~ICO~II'I.tlllt~~"'u1D

COHISSRD DE SISTEHATlZACAO
r.r

~projeto.

ec;;;:....:=J

Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA

1uto

'" un " oc ' ;h

--,

Xiii

EMENDA MODIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso -M+r do Artigo

no

~dO

xee e r e r

a &latêria

ã.

Não apenas no que tange à n,ora1 e aos costumes,
ideologia, é
por deee Is arriscado perrniti.rrnos que qualquer grupo poderoso, seja
ele nacional ou estrangeiro, influencie, sem controle, toda
uma
geração que será, 'à~anhã, o futuro deste Pais.

de , Sua

-

Capítulo 11

~

DA

~ ~- organizar e manter a Polícia Federal bem como a
Policia Civil, Policia Milita!, e o Corpo de Bombeiros Milits.r do
Distrito Federal e dos Territ6rios;

legislação orclniru,parec'e-de

o J:lalS oportuno.A s o e a ed a d e conjugal não di:: r e e ne a e e apenas
aos seus neeb re s vez que tem repercussões no todo da socieda-

filas também no que se refere às idéias políticas e à

fi

SlI

.A. do

Altera o Inciso
Artigo
do Capitulo II
UNIllO, que passará a ter a seguinte reoação e

JUSTIFICACÃO

Não é possível toj er arvae que a Televisão e
o
Rádio penetrem na intimidade de nossos lares, manipulando a
Inrên
eia e a juventude, sem censura, sem qualquer tipo de coibição
-

tI;í~;7J

e s t ab r La d ed e t anbem interessa ao Estado.~ão vejo coco

ser do interesse dos cônJuges,da sociedade e do prôprJ.o Estado

JUSTlF'ICATIVA

ab r r rv s e uma tão larga avenida para a d1.ssoeliçio da s ee a ee ae e
conjugal.

A inclusão da Polícia Civil se faz necessária não s6 para
. manter a isonomia nos setores de Segurança, importante para çar an~t1r· um bom ceseepenhc junto a Sociedade, como também para fortalecer a Policia Civil'nas mesmas condições da Policia HJ.ii tar e Corpo de Bombeiros.
r.r

cccssro

.I ..

D/~n'

..

_,

~.;l.

DE SISIDtATJ ZACÃO

'tB
Acrescente-se artigo, antes do
VII - "Da FamIlis, do Menor e do Idoso":

~

Acresça-se

Capítulo

"Art.
_ O planejamento familiar,
fundado
nos princípios da dignidade humana e no respel
to à vida desde o instã'lte da concepçi!o, é decá.
slio do casal, competindo ao Estado colocar

disposIção da sociedade :-ecursos educacionais,
técnicos e cientificos recomendados pela medie.!
na, para o exercício desse direito."

ã

I

I

t e t e e "ft' do anet s e Xl do ar

t

a go

1J'p-

do

..m;::&-

projeto o s egu r nt e
" ••• ressalvado o patrll'aÔnI0 c.ultural".

r.r

1UtOt.UUI."1;1o------------...,

EMeNDA SUBSTITUTl\'A

SUBSTITUA-SE o Preâmbulo do lk&eproJeto pela seguJ.nte !,.e

JUSTIFiCAÇÃO

dação:

, "PIlE)NBljLO

o.

registros de noces comercials nio podem usurpar o patri-

1:Iônio coletivo rc'Orcsentado pelos béns culturais do povo.

O Bras11

é una na!ião fundada na cCIlllJ:lhão dos brasllenos.

J.manados nl.tTl povo independente que lo'isP a ccnstnrlr una soei!,

290

• AssembI&l NKionaI Constituinte

daâe trvre, justa e so1J.dâna, segu;,do sua índcle e a detemrnaçãc de sua vcrtade,
G fundaiento da ca::unhão nscí crat é a dIgmdade da
soa huasna,

CU)

pes-

Jtb-rIFlC-\TlYA.

de SlstcmatlZaçào, apesar- de texto antol~lcO, cQlm: menos ccn o espínto de brasihdade, cun a pratacadede do enrenômentc dos seus postulados.

EMENDA lP02794-2'
(lCCNSfll1Jlf-."TE

~sn.o

re

IVO CERSOSIMO

SlSWlA.T~~~ç;.'O~'"4/IU1te"'1l1o

-------."'"',,. ' " , , : , - - - - - - - - - - EMENDA l-IODIFlCATIVA,

}Z

Modibque-se a álínea

!

do mciso 1 do artlgo

I

que passa a ter

a segumte redação,
"f) é assegurado o regJJlle de semi.-internáto no ensino de I'" grcu
na rede ClÍ1cial"

oar-I

as segumtes artêreçêes-

'redtos ,
111 ~ passará a ser o II, -assim redig:.tdo
"'lI - operações -rejatavas ã circulação de mercadcraes , reeãaaades
por prcduecres , mdastrams e ccaercãentes ,

Em.que pese o excerto do pensamento da emissão de l\otã\eis. subscrita Jlelo ilcstre Senador AfC1l'SO Armes, o Preâr.bulo e'labcredo pela durta cceãssâc

Não censurencs o Pre~.b,Jlo 'do .Anteprojeto de ccnscrnaçãc, mas
defendemos a síntese, a essência assaz. ccrnpreensíl--el do per-semente expresse na emenda ora pr'!losta.

~Msofre rã

..·Art.
- Car;pete aos Estailos e ao Dlstrlto Federal inst!tuir iE
postos sobre.
I .. scpríma-se
II .. passará a s er o J. a.5sÍll}. rech,gldo
"'I .. 'transrdssêc "cau sa mortis" e doação, de qi.edscuer bens (JJ. dr-

OS direitos funda:nentais são ant ccãvers,"

O Preêmbule ctrrtadn na Ccmiasâc da Scberania e dcs üireât cs e Garantias de limem e da llulher. em forma de- art1805. é de tDlI8 abla!l!:c.nclll multo feJl~
pois esperbe a ccãuna vertebral da nação que é a ccamhâc dos brasdãerrcs Ressalta a digmd.1de da p,"S$03hUlnDJla em a mtnnglbllldade ôcs seus drrcrrcs funda.ncntllh.. E é ;sso o que o 1105SC po-c aaâs ilC'sLJa. l:H:ratJíic<l a sccaedaíe brasr Jcrra
ClIlro N)arC's se c;u"tent<:m T'>" sua prCpTlll fndofc, E ~ csra Indcfc que dele SC'l plC
serveda, acima de tudo nos postulados constituoalais.
-

SEÇÃO 1\' - JXlS Il-IPOTCS OOS ESf/lDJS E DISTRITO:fEIlSW..

Na

J~IAOOJ';
s~le1Tos.

Entretanto. voltamos a defender o JUlzado l-~cipa1, provado õe
preferêncra por bacharel em Ihreito. e não por 1e1go, cca atuação en cada rru:1icípJ.Oque o deseJ asse adotar, ancãuswe o Juizado de paz e de j.tencres , tendo cano nú
ctec central da erradicação de Q01Sproble::as: o desprest.Igac da justiça e o cu:::-primento da polít1ca do Menor, no que dh respeito ã orientação e assistência en
especial neste mraante que tanto vcrtsaes nossas vistas para essa categoria quese ma:rginab.-:ar-a na sua t otakadade ,

IV - passará a ser o 111, can a mesma redação
tll1 .. prcpraedade de '"eãencs eutmotores,

273
Na SEÇÃO \' - OOS IMP(biOS:rn. NU\lcrPJCS, o artlgo~ e 1nC1SCS
passarão a ter a se&U1Wedaçâo.
.. Jat.
- CaTJIC'te a os H.tnlcíplOC; institun llilpOStoS sobre
1 - prc:pn l."d:ld~ prcd lal Co terratcraar urbana,
II - prO?rlcdadc ter tlttlrlal rural.
111 .. tl.tn"lnisS30 "mr cr \1\ os", a cualqucr t Iuúo. }l~r <11 C' trI~ ..,,'::de- bens l.nlÔ\'CJ S. por n-turcaa ('O eccssâc Jfsa ca , e de (h.rC1tC~
realS sobre JJJl&:e1s. e: ceto os ce garantia, ber:I cane cessi:,
de duchas a sua aqui!õ1ção;
n' .. 0$ serviços de qualquer J'ature:a. não ccrnpreendldos 1'a c~•
tênCJ.a tnbutarla da ui.:ão e dos Estados e
V - vendas a va.rej o de rrercadonas,"
S }9 .. o :unpOSto de que trata o nem III não mcide sobre a trart!
missão de bens ou diTCJ.tos lJlcolporados ao patrlJ!lÕ:Uo de pes- ,
soa juTÍdlca em realização de cap1tal, nem sobro a tra."Ism.5s'ão
l
de bens ou dire1tOS decorrentes de fusão, 1ncOlporação, cisão
ou extmção de pessoa Jurídica. salvo -se, nesses casos, a a:1)
vidade prepoade rante do adquirente for o canércro desses bens
ou dneltos, lo cação de bens JJJlm elS ou arrendr.ento mercS"tl
i 29 .. o imposto de q~ trata o J.tern In co;;çete ao muruciplo lia
sltua;ão do m&.'elo
§ 39 - a C:O'lpetênc.la tmmlClpal para institUlT e cobrar o lll?osto
J»<>..noo:lado no 1tem V n:l.C' e>.clUl a Cios Estados para lnstitU:T"
e cobrar na mes::na opera~o llnposto de qu~ trata o 1tem Il do

dade da justaça, e asse s5 se cll;]s~gt.U'ã cem a craaçâc dos Jw.zados .HumClpEUs e
amphação das atrrbuí çêes da Just1ça de Paz ôesdcbràda em Menores, também.

• :E bem lenbrar que a J.ttIrensa naciroal veaonou ccac una das mecrdas mais ÍJiiportantes apror adas na Cc-ussâc da Organização do Estado foi a cnaçã:;
do Juí:.ado de Cmc1liq.çâo Huru.c1pal E o pOlO a;>lauClu Tj\emos Ojlorttmidade iJe 0'.1
sem a ldcnt1ÍJ.cação de autOl:'J.3 .. aferindo o quanto é impon:mte a Just1ça '"<lCCSsí\.el e célere. e estes JUlZadOS coatnbuirão para desafogo da pletora junsd10Cr
VlT

nal.

BtENDA f.100IFICATI\'A
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ModJ.flque-se o art .:üZ do ~roJeto de Constltuição que passa
a ter a seguinte red~~
Art. ~'- A UIllBO entregará
I - do produto da arrecadação dos :unpcstos scbre repda e prO\'entos de qUalquQr natureza e sobre pordutos mdustriallZados.
qua1enta e sete por cento, na forma segulIlte

.rt,go=8-77-

a) \7mte c um Ílltenos e cmco déc]JJloS por cento ao Fundo de PartJ.cipação dos Estados e dc DlStnto Federal,
~
b) \'lllte e dois intell'os e cincb déClJl\os por cento ao Fundo de Pa
ticJ.pação dos Mun1cípios.
c) tres por cento para aplicação nas Regiões ~one e r-.ordeste e
no Pantanal, atral'és d:= suas institulçees OflC1aiS de fenento.

9-76

o texto crostitucicnal

O inCISO 111 do an Ii~o~ do Anteprojeto de Car.lstinlÍção pass.a a

não deve ensejar cllscnnunação. nem po:le

dar mai'gl:m ã interpretação que prejud1que o c1d~ão ca:rr.%l\. O que é ser pob:re ro
carente? '0 que ~ ter dispcl.lbil1dade de recurso para mvestlT no p..'riio l'ão esc2
lar em que os pais estão ausentes necessanamente para ampl1ar a t'en~ fznll1ar"
O reg1Jlle de se:r,J...mtemato no ensme de I'" graJ, na rede oflC1al, de\!e ser reSU1,!
do por le1 c:rdinâna e não con õblce constltllCJ.cnal hosso ideal é pela erradiC;!

ter a scgulnte redação.

Art.

276

y;f .. Pertence.m aos rl.rucíplOS

1 PO! cluto sobJt' a pIDpnC'dodc dc \cícuJos aJtC:lotOTl:}
hcenciados em seus terntõnos.

]] .. cmqtlcJlta

JUSTIFICATIVA'

III .. vinte e anca por cento do prod'.Jto da arrecadação do upost

çio da pobre:.a, pelo S,a]dTlO c01mcno, cCI'IJlatí\el às necessldades bpS1Cas do tTab 1hador, o BrDS1l nãl) pode cmtmuar admit.mdo U"'1a c;nada social :rrargmnh:ada e
c.mposta de Ilúserã~e1s e carentes, Sem utepia, a d1scrimmação do te>."to do anteprojeto deve ser remOVlda, sob pena de cnar sénos embaraços na prãt1ca,

do Estado sob re operaç~s :relatlvas
rlas.

ã eUOJlação dQJ'lercado

A lkuão entregarã 47\ dos Já estabe1eCldps 46\ no -4roJeto de.
ConstJ.tUlçào A moo1Í1cação que se pretende \'31 buscar no bolo da arrecadação
tl'lbutána da (hllão apenas U a mais, elc\'ando o percentual que ~ beneoarâ o
Pantanal da po1Ít1ca de fanento, atra"ês de respectiva lllStitu1Ção ofiClal.

(mantldos os demais••• )

EllIENDA lP02795:i

YJ atGTJ1lJlh"iE

IVO

Q:RSDS~~{O

lSTIFlCATIVA'

lUM

r.r---------- nnDllu",n~~~te ---------~9-~

'$"... Mocbfique-se a alínea b do :mClSO I do artigo;f que passa ater a seguinte redaçãtl.
-

krt.
1 -

bJ

# -1'1

siio obrJgatm:.1Os o alistWleJlto e o voto dos maiores de detoito
anos c os 1lIenores de setenta ii-'1OS, 5a1\0 pare. OS <malta' etos.
os menores de dezOlto anos que tenha:n co:Ipletado lo (',1:= ã ~_
ta"'da eleição, os lnaJ.OTes de setenta anos e os defJ.C1eiltes 5CQs,"

1

Ao qu'" nos parece. prevalece ma tendê-icí.a de reforçar a atueçâc
da justiça. o que é vãhdo. mas ê precise, azama de tudo restabelecer a credabxIa-

f4 9 - C a b c a l c i cmpJ.c:rIE'ntar fbar as ali'quot3S rnâ.Urras dos iJrpostos de q~ t ratam os itens I. II e IlI. deste artlgo.

.rusrIFlCATIv.'I:

I

.

ecsse PTD.ilCt,;;t.l ~üa:.ll:lJTa] ã A.sse:mbléJB NaclcnDI Cc-ist.rtuame sofre
mut..lçõcs. DO longo das etapas }lJInIl1Jladns, ora acatando sut;c:stõcs. ora se curvendc
ã troca de experâêncaa cem magast'radcs , membros da. Associação Brasâ Ierra da l-~ag1s
ersrera, em cerras cportl.!!licades. lel-a.")do em centa a realidade dos nunícíp10S bra-

Estamos inslstmdo na erralhc:.ação qo b1Sonho "sistema ~,;"i!:;".Jtãno
"pues e ch2;'éu na mão". Se fOT rnantido o criténc do Anteprojeto de Ctmstltuição,
sem acatar a sugestão Contlda nl? Anexo I da Canlssâo da Crganuaçâo do Estado, et
ue ()S rnlL"llClpallstas clefcndemJnlUor p art1clpação tnb'.Itá:ria aos Ii'un1cípios, rnome..
3 CQ'lpetênol:! de mstitulT im;lcS'tOS, estaremos sustenta,do a falenoa dos municí?lOS:

tj

Ta~iielTos.

S no rnUl'llcípl0 que pulsa o coração da pátna, se não tratarmos
'm, a nccessii.na preocupação a tcmãn ea dos recursos dos mUnlcíp1QS, princlpa]r,ente
Icrascendo sua ccnpetênc2a de 2nStl'tUl r ~ostos. cujos fatos geradores ocorrem e:t
eu terrl.tõrJ.o, esse coração já enír2.Ouec1ào tende a UI! enfarto e perecerão
1ffi

Enfatiuunos ã seno~ib11ld3de da dO'.lta Canssão de S1ste:n8u-:aç'ão
de que adote ns sllgest~s t1pl 0\ adas na Camss30 de Orgamzação do Estado. no que

Não adJanta criar para o nosso Pantanal o chavão de "Relicãzio
da Hunnnidode" ou "SantuârJ.O Eco1óglCO". se não ccntannos cemprcgranas espeCJ.a1S
que prenovom a manutenção do processo e~olõ.slCO essencial do Pantanal e garanta o
mane)o,tambémecológico.das espéoes e ecossistemas, cem a existênoa de planos e
progTi!lDas relatJ.vos ã ut~l1zação do Pantanal.
Os pantancnos que atra\'essam gerações e gerações defendendo e
preservando a área que lhes pertençe estão se sent1do 11ll.Potentes para q~e possam'
dar prossegulJllento ã cultura milenar receb1da dos seus ancestraJ.s.Sô o pantaneiro
cCllhece sua verdadena reahdade ,mas ele tambémse ressente da meJO.stênC1â. de I
programas espeo8Ís que lhes assegurem essa SObt'eVl\ênC1a com seus valores Olltura1S e econêrnlcos da reg1ão pantaneua - Mar de Xaraés.
Bancos estrangenos .estão mteressados na apl1cação de TeOJrsos
no Pantanal. lnÚlleros estudos estão sendo nabiluados nesse sentido~Porem nossa'
m10atÍ\'a deve e"star presente ,mamente quandQ se destma as duas reg1ões merecedoras da melhor e espec1al atenção' ,",orte e "'ordest...
Por que não o Pantanal,também vez que estéllllos,buscando Justlça
ao Pantanal e aos PantanQlTos valorosos.

Ih. reSp"'lto cste assunto tllbutáTlo
JWccmhcCCMoS que
qu
Hl.'OCU1:llltCC: no

lcdlll'{OC:

('In tão

lC'l"f'C~IO

de- lTo~lC'"IJS

peqUlmllHl~ C01~OS.

JUSfIClT1VA'
_
....
Respalda:ros a mod1f1cação do texto 5U?ra. can base na p:r&,:m.a ~
daçao da al1nea k do lnC1S0 JI do n'esmo arugo qUe dJ.spec sobre a meleglblhdade

r:T

p~r.a os 1nallstávclS e para os menroes de dezolto anos, co ~o)eto de ConStltU1-

E!-aD~

tln~husr"o:o:ie

çao.
Quttl descoohece o preparo, a matuTJdl!~ dos nossos JO\'cns aos 16
anos. "luJ.tas vezes nos surpreendemos, C07lQ se esthésse:nos chante de gemos. qu;mdo, no rcal1d3de, são talent03 CO'lUJl$ Iorji'dcs no (ha-,1-ài.3 da <1nfomação, na
nosid:lde lnte1cetuJ] e cuatlVa da JU\entudC' brll.C;l]~lTa

~
~lcb que a pm1:Jr dC'ste- dlSPOS1tllC, outros ccnseq..lcnclas adu"ao de n"llurc:~ cl"lll C' penal. cem ti rCSpc.I.lo.I:'lJjJti~uc..., U11"Cltos C dc\"('TCs do cld::Jtl:io
canum. E nossa Juventude e~tã consoente de que vai 'àSSU'lÍr un espaço Il18.J.or na leg:s]ação ordinária. l! a lel dos ten:pos lrooemos, da mfomã;ica que levam pelas
ma05 do protresso nOSsa jUH!Iltude, futuros ÓJ.ngentes do prÕ>.1mo nulêmo, adultos
do imal deste s€culo, para ma. const1tmção que se pretende cm Vlda longa e pnnópios duradeuros.

SUprima-se o &t'tigo

tcnel#\ln',~.~tc,_

_r_---------...,

1-:odiúquem-se no rrruLO VII - 11\ TRIBUTAÇAO E DOORç.~E:\'1'). c~r
11JW 1 - 00 SISJ'el<\.. fP1BíJfÃRIO NAClcr\AL, as ·seg'.ll1'tes dlSPOS1ÇÕE'S.

'8dO~Ojeto de ConStltU1çãO.
J/

JtL~TlF!CA.TIVA

fl.1EN1l~

llODIFlCATI\'A:

A trtulo ôe Sl!gestão, a Crnllssão da Organl:ação ãD Estado enca-

, /93
J.fodifique-se o art.

193

ção
"Art.

.

#

e §"S, que passatão a ter a seguinte

re~

.

W - A Just1ça dos EstbÕOS e

do D1StrltO Federal e TeTTJ.tD-

nos fustalarâ,JUIZAOOS ESPECIAIS, prO\'ldos po!' )uízes togados e
JUlZA005HLNICIPAlS', pro\').dos por bacharels em Duelto, para o
)ulg~nto e a execução de caus~ cr"ei~ e crinu.'lais e para con- •
cíliação de pequenas causas e crimes a que não se cCIllJ.JIe pP'la
pri....ativa de hrerdade, -:C!'Perti\"~nte.

S I' - Os Estadcs e o Distnto Federal criarão a Justiça de Pa:. e

r;r--:

_,

SIE'RESSIVA

de Menores, rer.nmerada., cCCt;l0sta por cidadãos eleJ.tcs, pelo \'o~o
d1l"eto e secr~to, CQ;J mandato de quatro anos, can cQ'õl)etênaa para a hablliução e celebração de casa=-ento, onentaçio e asslstên
6.a aos menores e cutras atnb".I1ções previstas e.1' 1e1.
S 29 - Os proceSSos ;JudlC1a1s serão llUoados por audlênoa prel,!
mlnar em que as partes, segundo pnncíp10 da ora1J.dade. levarão
ao )U1Z as SU<j.S razões e este, no prazo de quarenta e 01tO horac;
dal"á a -sentença que ~en'jrã de título c;\ecut1vo, Tessa]varlo reOJ,r
50 regulado por lQi.

nunhou o ái"lexO 1. a flJil de salvagu2I"dar o espínto c!cs T~.lIl1CJ.pallst2.S que luta:rsm
mtranslgente""lente na Subcanlssão dos Municíp!.cs e Reg1teS pela Il"elhona da carga
tributma da cO'lpetêncla dos ~fUlUcíplOS.
Iníelumnte, essa dOJta Ca:llssão de Sistewati:.ação, awvU\1 a
sugestão exata;nente na parte mfensa à cã.lIara de \ereadores, na condlção de un
órgão paralelo a ela. cm pcderes de representação Judl.CJ.al. atuandr> da Iresr.la for
ma que cs Vereadores, muito na:lS fiSC31S que colaboradcrcs.
As organlZaçêes caõl"..tnltánas estão sendo consagradas en vãnos

textos do anteprojeto
As assoc1açoos recebe.'l\ apoio, peso c respelto ã atuação
dos seus rr.e'llbros. Flexível a estrutura dos organ1!açreS ccr.wutánas que f1ca., cqUld1stantes da tutela, do patcrn,o.l1Sl"'O do pooilr púhhco, E na estrutura de Cons~
lho de (Uv18cres entra:n ccr.pmcntes que concerrem cm tiS Câl.'laras. 1Tlccrrendc em
pooer paralelo, ql'il rna1S )j'jc~da que resolve,
As Câmaras de\em ser fortaleCldas. Os Vereadores engrandccldos
co, 3. respcltabilidauc COlquístad:l n:lS garal\t1ols que a Constltlllç5c lhes d:lr5, Por
tnnto, tot<lll,cnte dcsnecess5rio este CCIlse]]\O de Q.n·ldolCS que por um 13do cmcc.r:
Te CUll a c7!:a:l1a c de ootro subst1tui o \-olunt'lrl:ldo d.JS dSSOCIOÇÕCS ccn.mlt5n..ls.
Nossa. c'<lleTlCnC1a Il'liJUCJp,Ihst:l nos lonJUz. :l suprcs!o:io do tc'<to,

Assembléia Nacional Cons~te

rEMENDA lP02804·3

EMENDA lP02808·6

r;;1;a':=J I:
rr;;'~7ffiJ tJ

CONSTITUINTE ZIZA VALADARES

SIsrol!'TJ2AC~O

r.r

.,

lt&10/.ul1lrlC.~lo

Dê-se ao Inciso I do Art.

4lfq

Supnma-se o artagc

#

tituição a seguinte redação:

•

O Pr-ímerrc },fl111stro ccn atribuições ewersrriceaas ecccpanhado de
perto pelo Prcsadente da Repúbh.ca que tem seus passos medidos e reseratos. não se
coaduna rtm a índole do povo brasdãerrc, que vota em13 Presadente e quer tê-lo "â
frente dos destfncs do Pàis

A emenda tem por Obj'/..ivo incluir os

o dispositivo cuja supressão é proposta constitui mat
ria cujo tratamento extrapola aos princípios que devem informa;
ô texto constitucional, já se encontra ela disciplinada tanto pe
la Lei 6.435. de l5. 07.77, e seu regulamento, Decreto ne 81. 2ilO~
de 20.01.78, quanto pelo Decreto nll 93.597, de 21.11.86, em vias
de ser alterado PQl Infc ret Iva do próprio Poder Executivo visando
a aperfeiçoar os dispositivos nele cria~os
")
Da maneira como foi redigido, o texto atinge Institui
ção de indisctJUveH propósitos sociais, Que integral!zallJ benef!
cios securitários,contemplam grandes massas desprotegidas, gera',;
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimen
to econômico e social.
é

Vice-Pr~

feitos nas hipóteses do Inciso I do art.~, isto é, o Deputado ou
Senador poderá ser investido na função de Vice-Prefeito de Capital

Além da fIgura excêntrrce 00 Pnmeuo Nirusrrc can nrrpla ccmpetên

'[J

Cons'tltu1nte BRANOJl.o -HONTE1RO

r:

consszo

EMENDA" lP02805·1

t=

DE

Dê-se ao Inciso I do Art.

...,

SIsrD~\TD\Ç~O

Wl
~

~

Dê-se: ao Art.

FP~~a':=J

COl'STITUINTE ZIZA VALADARES

~J
--,

If~

seguinte redação:

~

Art.

viço ativo até 20 de

do INtPtoJe:to de: Const.ituição. a

.

- üe servidores Ililit.ares incluídos no se.!:

dezembro de 1965, que se: en~Dnt.ralll e/Ou

v.,g,

para a inatividade, serão promovidos ao grau hie-

rárquico l.tnediatilment.e superior, com proventos integra1s

deste

últ.illo post.o ou graduação. desde que tenhalll cOlllpletado.

do áfiW2j{:ojeto de cone-

lIIín1

11I0

30 (trinta) anca de serviço.

da

ãscncec e , julgo p~ertinente o acréscilllo proposto ao t.exto ori-

titulç!Io a seguinte redaçfto:

"Art. ~

...

----'II'~/.vlr', ~l~.

&lB'DA

rir'''P'n'''T--="]

C..-

.f?1r

EHENOA OE REDAÇ~O

nha_ a passar

r.r

_

r.r----------'~ITO/.VIT""'~~----
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EMENDA lP02809-4_,_---

sem Que venha a perder o mandato.

cte, amda se agrava a drspos.rçâo de intâr'glhlhdade do Srstcna de üovemc pelo pra
%0 de cinco anos
Lamcntá\'ei que tenha sldo sacre-entada a daspcsaçâc defendrda
,nas D1SpOS1ÇÕCS Transl tónos da Canlssão da Organuação dos Poderes c Sastema de

Gmcmo, quando o prmcfpro salutar da faculdade de emenda ã COnStltUlç5.o Iora coa~3Glôldo neste Alltcpl0)CtOpeta redaçâc aprovada na Cc-ussâc de Orgamzaç3o Llea torn
roujdjna e G.u~"llli1 das InStltuIçõcS, canpctcntc para t.ratar do assunte que nos
infcle 5 sua total SuplC!>S:iO.

JUStlFlCAÇÃD

.

Inciso I _ investido na função de Primeiro Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão
Diplomática permanente, Governador de Terrlt~
rio, Secretário de Estado, do Distrito "eoe ralo de Territórios, Pre reLtcs e Vice-Prefeitos das Capitais. Presidente de Empresa Públ!
ce , ou Empresa de Economia Mista, federais,"

Nossa pretensão é lutar oportunamente pela institw.ção de um Reg1Jlle Presrdencaeãr-rca puro, em que o Presidente da Repúohca seja o Chefe de Estado, Co::andan:.c. ':lS Forças A:r;;'adas e o executor da dareçâc superior da eémmsureção federal. 8UXl1J.ado pela Cmnarn. dos Deputados na condução dos destancs da Nação brasrãerra, e pelo Senado no qt2 ~ facar- esrabefecada sua ccapetênciu,

SIST~~~~~~cZçil~/llmU,uJll

Suprima-se o artigo~e seu parágrafo único do ~
projeto da Constituição.

de Cons-

"Art.~J!~

do IJIj!?oJeto de Canstltuição.

JUSTIFICATI\A

I

IIP~ do ~rrajeto

Constituinte BRANOÃO MDNTEIRO
COMISSÃO DE

r ; r - - - - - - - - " ..·3tO.."·

"

'U~~/~U'T"'C~:;;:'

EMENDA SUPRESSI\A
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~lODIFlCATIVA

V.7:

.

JU5TInCAC~O

Por

Inciso I - investido na runçlIo de Priaeiro-Minlstro,
Ministro de Estado, Chefe de MissP:!o DiploDáticn pereeeente, Governador de Territ6r1o, Secrcttírio ~c Es:..
tado, do Distrito Federal, do Terr!t6rios, Prefeito$
• Vice-Prefeitos, Presidente de EnpreS! pública, ou
esceeee do EconoClia M!sh, feder2l1s -.

376

Mocb.flque~se o art. ~ do ~pro)eto de Constitulção qae passa
a ter a segcmte redação

gt-

Art.
A Iea fixará ccnteiidc mínimopara o enaino fua-Ic-entu'l
que assegurem a fonnaç:io cota..":: e o resperto aos vetores cmturars
art.Istaccs • aabaentaas e suas especafac..dadcs regao-ais,

ginal do art.

UIl

dever de

justiça e de respeito ao princip.\o

~":? do ~~projeto

de

consiitu1ç~S{6constituinte

Afonso ArinoiS. A nova redação pr'oposta ao e e e , ~ busca restab.,!!
lecer

direito que existul e que fora t:on:lagrado em vár10s dlA

Ulll

posihvoo lega15 (lei n l

2370, de

09.12.1954: Leis e ep eca a.Le n's

288. de OD.06.l9ltB, 616 de D2.D2.19109. 1.267, de D9.l2.5D.l'! 1.156.
de l2.~7.5D). A revogação desses diplomos lega1s r-ep r-e s en tuu grl!

?'/fr

ve lesão ao d1reito a,dqu1r.1do

JUSTIFICATIVA.
Trata-se de ma ccnpfemerreaçâo, fã que o mcísc X do
prevê a educação embaentaf em todos os níveis ,

Ali prPlIIoções previstas no novo texto do art. ~

A t'1nalidada desta eeende 4 incluir antro: as hipóta..
3'1' •

~12.

...a(

sei do Inciso I do Drt.~ 0$ Vlce_PrereHos, isto

é,

ou Senador poderá investir-se ne runçll:o de Vice-Prefeito,

Entretanto, a nema gal'ilI"tidora do ccnteudo a ser cdotado para o
ensino iundaonental não pode e>.clUlr o meio a:nblente que é preoc:upaçD.o de toclcs.,os
segmentos da sociedade e da classe polítlca em espeClal.

não acarretarão qualquer aueent.e de de:lpesiI, uma

o Deputndo

vez que os tle.!::

vi dares por ele benefitaado8 já perceben na' 1natl.vidade

011

prove.!!

tou do posto ou graduação illled1~talllcnte superior aos que POSSU.18/l1

sea

no

que venhlli a perder o mandato.

serviço ativo. E O!f que

ainda se encontralll no serviço ntivo,

tOlllbétl sl'lrão contelllplodos com eS:l1I iJ.... ~'u .. ;t1 ao p:HJ!forelll para
reserva ou sereI:! ref'orrnadoG.
RDo pode

t

o que dispõe a lei em vigor. Logo

constituir preocupação ..do legislador constituinte

pcr5pectl.~, inexistente aliás.

de

à

Gue o reconhecimento desse

direi to possa provocB1:' -elevação da despesa.
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CONSTITUINTE AECIO NEVESC"UNHA
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&i:+/EJ l:

(!J

EMENOA SuoRESSIVA

Dê-se 11 alínea "b", do Inciso I, do Art.1)3 do ~

Suprima-se () art.

9A

c1

JP' do ~lirojeto

.

TíTULO IV

EMENDA MODIFICATIVA (Título VI. cap.III)

Transponham-se os
• seção. lI!.

2'2

ar'tl!t0s~

2!:"9

efi6 para o Titulo IV. cap.VIII.

JUSTlFICAríVÁ

As d~Sposlçôes contlda'S nesses d01S artIgos referem-se os mJ.lltares 'na sua ·condl.cã,? d,e ~erY1dores públl.cos. ficando. por l.SSO me!
mo maJ.s bem sJ.tuadas na. pa.rte específlca tio contexto do proJeto.

~

Am;ofljeto de Constituição a redação

[;rP·O"T· ... --="]

C-.!:

_)

JUSTIFICAÇÃO

tUTO/'v""'U~;:.----------_..,

"'

.
"Art. 7u - O benefí cio de pensão por Illorte corresponder
á
à totalidade da remuneração, gratiflcações, vantagens pessoais ou
proventos do servidor falecido u•

__,

EMENDA SUPRESSIVA

.?o3

"#'

Suprimam-se do § )9 do art.
as palavras "as empresas
públicas" e "as fundações públicas". passando o dispositivo a ter
a redação que se segue:
§ )2 _ As sociedades de economia mista não poderão gozar
de benefIcios, privilégios ou subvenções não e.xtensIveis, pant!!.
riamente, às empresas nacionaJ.s.

'"lfo/lunl"~.~;:o-----------__,

.

.L9!

JUSTIfICAÇÃO
r.r-----

~q)

Dê-se 00 art.,b

IlUU.".O~I.l.;:Wlvl~~II',ula

AgC!O NEVES

SEÇÃO It - Art.

que se segue:

lP02807·8 '.:,..- - - - - - - . 1
fJEMENDA
Constituinte BRA~OÃO MONTEIRO
.

tJ

CAPiTULO VIII

o artigo é perfeitamente dispensável. Nenhum
país soberano permite, deliberadamente, que conflitos inte!.
nacionais atinjam seu territóri"O.

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

b} - são obrigatórios o a!1starnento e o
voto dos maiores de dezoito anos e fa cultativos para os maiores de dezesseis
e menores de dezoito, os analfõbetos,os
os maiores de setenta anos e os defJ. cientes físicos "

EMENDA 1P02803·5

..,

'flrte/""n~10,

EMENOA MODIF'ICATIVA
JUStlFlCAçM

Inciso I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Desde o plenário da Subcomissão dos Direitos Poli
UC09, dos Direitos Coletivos e Garantias, que se vem firmando o
enUmdlmento de que aos jovens, a partir d6s dezesseis anos,
se
deve ensejar, se o quiserem, a participação 00 processo político,
através do alistamento e do voto facultativos. Completados de zesseis anos, já tem o jovem brasileiro maturidade suficiente e
o conhecimento necessário para iniciar-se no exerc!cio da sobe mnia através do voto.

...I ....../CO"'U~/'UI.D.... oio
COMISSÃO DE SISTE"'ATIZACÃO

(il

-:fIteprojeto de Constituição a seguinte redação'

"Art.~•.?-~

tJ .

=

de Constituição.

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

r.r

Com a Reforma Admlnistrativa (Decreto-leI 200)
vários
órgãos da admlnistração dueta da União for~m transformados
empresas públicas ou fundações.
As. empresas públicas e as fundações não exerc~,
ativ!
dades com fins lucrativos, mas funções típir,as de governo
Desta forma, não visando a lucros, são mantidas pelo Po
der Público.
- .' Absurdo equipará-las às" socIedades de economia mista
as empresas·privadas.

e

o termo técnico "remuneração" oompreende o vencimento,
gratificações e as vantagens do servidor. Como está no'-texto,
há
uma redundância, p01S as graU ficações e as ~vantagens já se encon
tram incluídas na remuneração.
•
Todavia, não está ciaro o direito à pensão integral, quan
dó no caso 'de morte d~ servidor inatJ.vo, já que a técnica usual t~
adotado a pala.vra "prcrventos ll para significar a aposentadoria
do
inativo....
. ' .

~ miste;, pois, faZer-se uma compatlbiliZl!f'ãO de lingu!!.
gem, ;g/texto tio anteprojeto, no \que,tange ao art.
inciso
V,
art.'b
Inciso IX, ax:.ts. CJp9 e Jd7)nps quais a palavra 11 remunero!
ção" é usada indIstintamente para caractp,..Jz:;!!' vencimento e
este
taMbém com os' acrésl:lrnos a título dI! gr:it i r·{em,ões C vant<'lgens
)3 A palavrà ll,.-encimento u encont[a_se correh~ente co~ocada,

JÁ,

r ,

no art~Jt incisos VI e XI, no art. ~ •• inciso III, no arl-. m,~D
inciso
,alínea
no art. ~ e nc3 art. ~, inciso 11.

h!",
introduçã~

1Z~ventos" :oJ.{l~xto

J/r.

A
da palavra
do art.
Que se propõe nesta Emenda, é necessária porque este insti.tuto e
próprio dos i~ativos e para que não haja interpretação
errônea
quan~o a um assunto de elevada importâncJ.a. Q termo encontra-se ,
outrossim, impresso na Proposta n9 8, inciso IV do art.(pág.47)do
Relatóno da Comissão da família, da Educação, Cultura e Esportes,
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

~92

• ~ NacIonal Constituinte

EMENDA lP02811·6

tJ

.JUSTIFICATIVA
I
Em nosso País,a grande maioria das eapresas ç espec Iv
almente aquelas produtoras de bens fina.! s, enp reqam normamente, tecnolg
glas,sobre as Quais não pode exercer QUalquer controle tecnologlco
, I
pois estas tecnologias,.tanto de produto como de processo de produção :
já estão eecut das em su-sistemas tecnológIcos, representados por coaponentes ou sub-conjuntos edi quí.r Iocs de terceiros.
Dessa forma, a exigência explicitada, pela atual
!
r-edação do paragrafo unico em quest ão , melhor se aplica a pr odvção de;
componentes e bens intermediários, sendo a emenda que estamos propondo;
destinada a completar a abr ançenc i a 1(1 mesmo.

p;';"~'

DEPUTADA CON5TITUlrnE.: 5ApIE HAUACHE

i

fÇj~;~

Att;'1~

~~.o~:u~tojeto

- Capitulo
de Constituição.
Oê-se ao Art.~ a seguinte redação:
Art ~ - A Lei definira Os setores nos quais a tecnologia seja fator
3~'1 determinante,de produção, considerando nacionais as empresas· que .. além de atenderem aos requisi t~s definidos no art!
90 307 estejam sujeitas ao controle tecnológico Nac i cnat em
caráter permanente, exclusivo e incondicional
JUSTIFICATIYA
A rigor não existe nenhum setor industrial em Que a tecnoâcqra
não
seja um fator detereunante .oe produção.~
A fabricação de qualquer produto, por mais simples que seja aparentelJI!=ntc, deve atender a condicionantes tecno.tõq-cos Alguns podem
mais coepfexcs e sofisticados que outros.
A tecnologia de uma usina de energia neclear é certamente mais compl,!
xa que a de uma usina hidráulica, que por sua vez pode ser mais
sofisticada que uma usina t.é rnu ca convencional, embora todas atendam a
geração de um mesmo tipo de p-oduto, Que é a energia elétrica Percebe-se claramente, não existir na maioria dos casos, uma fronteira ni
tida portanto entre setores, no que diz respeito a tecnologia, corno'
fator determinante de p rooução • ,
Assim, ecurpaaentos eletrônicos ou mecânicos, da mesma finahdade
utllidade f podem envo~Yer tecnologias complexas ou elementos
produtos similares Dentro do mesmo produto, convivem frequentemente,
tecnologias de ponta ~o~ecnologias absorvidas.
Observa-se Que o art.~ em exame, além de tratar a mat r r a portanto,
de forma ampla e lnperlnida, nao indicando quals são os setores 'aos
quais a tecnologia seja fator cet ermmante , cembém não determina qual
orgão fará a tcent i rt caçao desses setores.
Entendemos que não de Lxar essas definições, ao sabor de event uar s dec..!.
sêes , muitas vezes cesuí s t.es , de orgãos de escalão rnrer j.cr-es da eeeãní s tr açãc da re t a ou indlIeta do Governo
Com a emenda que propomos, esse risco será eliminidado, uma vez
Que
essa atribuição passará a ser do Congresso nac iooer , Que em noss
preençllo dela nãDp:de abdicar.

• Emenda ao

í

!

EMENDA I-lODrnCATIVA E 5UPRESSrVA AO .Moe!P~OJETO DA COMISSAQ DE 515
TEMATIZAÇno

6'6

O art ~ passa a ter a seguinte redação.
Art.

J!f- Como
b1J .

órgão s\Jbsidiário de consultona e de controle da ativi
dade municipal, a Lei Orgânica poderá cr i ar um Conselho
de
Ouvidores, constituído de representantes da comunidade,
en
esnecaat de entidades econômicas, pro rf ss Iona i s e culturais,
Que exercerão suas atividades gratultampnte e da forma
que
a lei regulamentar.

Sejam suprimldos os parágrafos 112 (incisos I, 11 e 111), 22 e 32.
EMENDAS ADITIVAS AO #ROJETO DA CDMISSAO DE SrSTEIJl\,TIZAÇ,t{O
CAPITULO IV 1'O:l

JUST!FiCArao

ÚflJLO!-

6%

9Y

DO JUDICIARID

Art.

_ O ccnuefbc Superior da MagIstratura, com sede na Capltal F"e-d~
ral e jUflsdição em todo o terI1tório nacional, é
ccmpcs tc
por onze membros I eleitos para um período de Quatro anos
§ 12 _ Os membros do Conselho Superior da Magistratura
são
eleitos pelo Congresso Nacional, sendo Que
a) _ dois deverão ser Minlstros do Supremo 'l r rbuna I F"!
deral,
b) _ três serão Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
c) _ três s er ãc escolhidos dentre urna lista séxtuo e
organi:zacta pela Ordem dos Advogados do BrasíI,co1l
moral ilibada e com mais de Quinze anos de exercI
cio da prorlssão, e
d) _ três serão Desembargadores de Tribunais de JUH1ç a dos
Estados.

é

Da forma como se encontra o artigo
no Anteprojeto, é o caso de ser feita a seguinte pergunta Para que servira a Câmara de Vereadores ?

Julgo que a manutenção, na forma original, do referido arti.J::t,
é um desprestígio para o legislativo municipal

pr;;~~';'~

'I

í

§ 22 _ Pelo voto da maioria absoluta de seus seebrcs , o ccn -

gresso NacIonal poderá destituIr Integrantes do Conselho super í.or da Magistratura.
§ 32 _ O Presidente do Conselho será eleito, dentre seus mem
bros, para un período de dois anos.
_ Ao Conselho superior da Maglstratura cabe conhecer de reclamações contra membros da eaqi s tr a tur a nacional de quakqver ,
Ins tâncaa , como também rever processos ant er rcr-e s contra m!
gistrados, cujas decisões tenham sido de desagrado da SOCl.e-

twJ;';mj
EMENDA

AO ~PROJETO DA COMISSP:D DE S!STEMATIZAÇ.tOQ

SUPRESSrVA

43'6dl:Yt .

Suprimam-se os art rçcs j41f'e ~ seus parágrafos e incisos,
Anteprojeto

JUSTlnCACAQ

w

Art

,..,--------'''''''"7196'------------,
Dê-se ao parágrafo único do art

3%

fi( a

seguinte redação:

-

dade ,

art.;.;n..............
.
parágrafo único-D Estado e as entidades da adl'l1nlstraç-~o
direta e indueta pr í.vaLeqaar ãuç e t r avés de Le Lç a capec rt açãc científica e tecncãdç.ica nec ronal e os cr i tér.ios '
para a concesaãc de ancent Ivcs de compra e de acesso ao
mercado brasileiro e utlllzara-a,preferenclalmente,na foI.
llla da Je i , bens e serviços ofertados por empresas naclE.
nais.

Conselho poder-a determinar a disponlbllidade de i"laglstrados, COMO tanbêm condená-los.

§ 12.- O

do

~4qD

O artigo ~ritl a Comissão de Redivisão t er r t.cr ra I do Pais.
í

Através dessa
ss
serão
dcs todos os estudos necessários para a criação dos novos estados, Que não se restrlnguão sE.
mente aos aspectos políticos, como se verifica atualmente por oces i ão
da elaboração rlp IIIlt;'~ l"onc:t Jt'Jj,:~".
cosu

ão

,

pr ccedí

§ 2" - Todas as votações, durante as Sessões do Conselho, s!
r ãc secretas

fT"!~~;;"~

§ 32 _ Aos maq.i s-t.r adc s acusados, caberá anme de resa ,

§ 412 _ As dec rsõea do Conselho super i c r da Magistratura

são

t6J;~fl?J

irrecorríveis.

-,

~----------,U"''"''''".,',----

JUSTIFICATrVA

JUST!nCATIVA

Oparágrafo único em questão,estabelece Que o
. Estado e as entidades da edeunf st reção direta e indireta privilegia
r'ão a capecrt.eçêc científica e tecnológica nacional como critério a
serem observados, na conces s ãc de Incent rvos de compras, e, sobretudo '
de acesso ao mercado brasileiro Seria extremamente temerário Que tal
mecanismo ficasse em total e exclusivo manejo das ent rdades da acmí-,
nfs t raçãc direta e indireta.N~o se pode delegar funções de tamanha'
magnitude .com suas implicações nas políticas econômica industnal e
social do País,dexando a cr Iaçãc de criténos,sua çest ão e manejo,
distribuidos ao longo de diversos escalões da acaí ru s tr açãc drre ta e
indireta do Estado

EMENDA lP02813·2

t:
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DEPUTADA CONSTITUINTE.: s:.OIE HAUACHE

Há um grande cescrém to , atualmente no Brasil, pelo Poder

prp"F"'~~

Alguns alegam a morosidade - algumas deliberadas - do Poder
e uma boa parte acusa os magistrados de julgarem de acordo com
as
conveniências pol!ticas ou de acordo COIll a projeção soc rar ou econôm!:
ca de quem está sendo julgado. Há inclusive uma parte da população que
acusa uma parcela de magistrados de ccr rucçêo , alegando que aceitam '
vantagens diversas, que são uma forma indireta de corrupção
Em recente pe squ r sa realizada ea Brasília e nos Estados
de
São Paulo e do Rio de Janeiro, 38% das populações dessas regIões não
I confiam na justiça brasileira o Que nos parece alarmante, porquanto
que, se nesses centros, Que são os mais desenvolvidos do país, temos
esse resultado, o Que apresentará o restante do Brasil, em Que inexi.!
tem órgãos fortes da Imprensa escrita, falada e te Levraada , órgãos e.!
ses Que têm ccndtcees- de denunciar as lrregularldades do Poder JUdttl.!

~;?J
......------ª'Jif,-----.u.et.un"IC.~i.e_---

IlO

art~ - O mercado interno integra o oatr Imômc Nacional e será or-

denado por Lei de modo a vaab Ll zar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem..estar da população e a realização da autcnceua tecnologica
e cultural da Nação.
í

EMENDA lP02816-7

JUSTIFICAtIVA

o artigo em exame estabelece que o mercado Integra patr!"
mónfo Naclo",al e que sua ordenação deve ser feita de modo a:viablli

zar o desenvolvimento socio-econõmico, o bem estar da população e -;
realização da autonomia tecnologica e cuitural da Nação:
Sem sombla de duvida esse atigo,-representa-o peaSêIRen t

p
'"_--====-===-===
DEPUTADO ARNALDO MARtINS

IC

o·:1

LJ

1i9H
D

Art.

EMENDA lP02814·1

..".,==-

-,

COHIS5AD DE

)
~

SIST~~;~·~D;~;~~O~M~DII' ..""

aos índIos sua organização social, seus
usos, costumes, iínguas, crenças, tradições e seus
direitos sobre as terras que ocupam, conforme delimitações
previstas em leis.

.§ ,. -

~ •••••••• ::

Suprimam_se os artigos

pé~ ~
-'lU, lf26 s: 4~'1
JUSTIF"ICACP:D

,A reóação original dos artigos, ctmstante do Anteprojeto, res t r mqe
a possibilidade de desenvolvimento futuro de certas áreas do país
até mesmo do país como um todo.
Precisamos ser real Is tas e não inserir na Constituição certos p receitos utópicos que verificaremos, no futuro, serem inexeqUiveis
e,
·conseqUentemente, muito em bTc .. e, teremos Que proceder emenC1as à Consti.tuiç:ão.

f;~~;~

-

-

rr!~~';;'~

PbV;';Z&J
lU.ot."ITI,",ocie

EMENDA SUPRES'SIVA AO @PRO'JETO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ,c:O

42;'"

EMENDA MOOrnCAT!VA AO 4>'?J;tPROJETO DA CDV,ISSJ:!O DE SrSTE~ATIZA.ÇP:O

Suprima-se no AnteprOJeto o artigo m;e seus incisos I e lI.

r'cc"';
Não nos parece ser o caso de serem apreciados os atos praticados
pelo comando revolucionário de 31 de março de 1964_

fu!'~0J

do
Nilo será através de atos de revanchlsmos e de revolvinento
passado, Que irel'los construlI uma sociedade brasileua despida de Odios
e voltada para o desenvolvlmento do país.

"""397"'"

Não será através de posições ~xtremadas, Que iremos reconstruir'
este oaIs e somente, havendo concessões mútuas, da direita e djl.esquer.
, da, é que poderemos chegar a uma Constituição duradoura e que atenaa
à comunidade brasileIra, de uma forma global

I

.

§ 2· .
§ 351' _ ••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••

I. ~;~~
_
_

JUSTIF"ICATrCM

Dê-se ao parágrafo único do art ~a seguinte redaç1Jo'
parágrafo úni~o-E: considerado controle tecnologico nacional
o exercício ,de direito e de fato,do poder para desenvolver,
gerar ,adquirir, absorver, transferir e vanar a tecnologia de
produto e de processo de produção de forma conjunta ou Iso ladamente.

JJ'Í passa a ter a seguInte redação'

4- S§O reconhecidos

4CJN

ArL

t'bEPUTADA CONSTITUINTE SAOIE HAUACHE

artigo

:D

tão·
por

PROJETO DA COI-'ISS:iQ DE 51S-

?

Há pois necessidade dos integrantes do Poder Judiclário
s~
rem mais fisca"!izados e devidamente penalizados, conforme ocorre
vários países do mundo
A recente irresponsabilidade de um magistrado, Que ocasionou
os graves acontecimentos no Rio de JaneIro, demonstram a necessidade
de serem Imputadas penalidades aos magistrados.

,

De-~ID Brt.ktJ:f' a seguinte redação:

fundamental do capitulo, no qual está insendo_
Em nosso entendimento, por se tratar de matéria de:
gtande rel.evância, não pode deixar de ser apreciada e ordenada
lei do Congresso Nacional

J~

diciário

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSrVA AO
TEHATrZACP:O

#:- Todos
41~

os civ.ls e militares Que, no período de 16 de se tembro de 1946 até ~ data da promulgação desta Consbtuição r
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por qualquer diploma legal, atos institucio _
náls, complementares' ou admlnlstrativos, e aos que
foram
abrangidos pelo Decreto Legislativo n 2 18, de 15 de dezeMbro de 1961, bem C0ll10 os atingidos pelo Decreto n!O! 864, de
12 de setembro de 1969, terão assegurados os ve'1t~mentos e
as vantagens Inerentes aos da lnath'ldade, correspondente
ao cargo relativo ao tempo de serviço, caso não tivesse h!,
vi do interrupção do mesmo
Parágrafo único - Os vencimentos e as vantagens a Que
se
referem o "'caput" C1este artigo, serão asst:!.gulduu~ $OIlC~
te a partir da data da promulgação desta Constltulção • •

I

Assembléia Nacional Consªtulnte e 29g
EMENDA lP02824·8

JUSTIFICAC.tlO

(J

A reintegração de civis e mIlitares no servIço ativo,
forme consta no Anteprojeto, é inexeqUr:el, porquanto que tal fato ,
e Iéra de gerar problenas Internos de aceitação no âmbI to das reparti eões ou corporações, causaria problemas orIundos da desatualização
gerando chefes desccnhecedcr es das funções

"".

--,

CQNSTTTIJINTE SANDRA CAVALCA.NlI

~-_-

l!J COMISsAo DE

,"io-------_,

",U....IIl/CC~'lSlcll"'.G..
SI<;TE'A_:l..TIZAC;o

tJ
~~JllJ tJ

OOOSTIrulNTE Reberto Bale,t"
,~I ••• ICl/U~IS,411~IU.. u i , . -

coussso

TU ..'"USf'....

3/1

Art.

J1í CJ1

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,
em razão de um deputado para cada 200.000 betu tantes ou par-a fração superior a 100.000, eleitos dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no exercíeib dos direitos políti _
cos ," pelo sIstema dlstrital suato , voto majoritário e proporcional, dl.rêto e secreto, em cada Estado, Terntório
no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.

aI'

P: ALlfEA

J>J'

y;r; do anteprojeto,

passa a vigora: da s.!

ar

.

b) - Corrpulsonamente,aos sessenta e c1.neoanos de idade

para

arrbos os sexos.
3JSTIF'ICAÇAQ

Entendemos q'Je a aposentadoria CUI'Çlulsórla para o serv!dor p.!!
bl!co deva ser reduzida para sessenta e cinco anos de idade. haja vrsta ouelde~
sa idade em diante o seu vigor físico e mental deva ser mais preservado para
que conseqDente.-entetent,a una velhice menos tt.mJltuada e os seus dias da vida

JUSTIFICATIVA

o transporte maritimo internacional é fator de grande i ...port.ãncia para a economia brasileira. e: preciso resgloardá-Io de po~
siveis trrruncêee COS pa Laes -::.1:; âe aenvcj,v Idos e õe s eeanas das e'n-I
presas mu~tinacionai5 do setor que poder:am desenvolver u..
...a estra>;;.§.
gia contraria aos interesses do nosso Pa~s ou inv1ab~I~z.ar nossas
trocas in eemacãcnaae ,
Esta emenda obriga o Poder Público, de todos os niveis de
governo, a transportar as mercadorias de seu ameãae ec aneeresse err
~:~.iOS de bandeira brasileira, observad~ o princip~o da reciprocicla-j

subseqDentes mais zelados.
O servidor público passa tOOa fase de sua vida em exclusiva d!!,
d1cação ao trabalho, a maior parte do- seu terr;Jo ex1mindo-se ao laze: e até
à
própria assistê"'lc!.a familiar.
Ponderamos a nossa justificativa por entendermos que ela repr!, ,
senta 05 anseios da classe e por assentar-se rrelhor aos pedrões de justiça s,2,

JUSTJFICACAQ

erer,

Fixar-se o número de Deputados em uma Constiuição,'é termos
cer-teze' que, d::lQ'Ji a alguns anos, teremo-s que eeer-der a Ccrst!t:.:!.ç~~ •
• Como exemplo, podemos citar três constituições'
_ A da Espanha fixa, em seu artigo 66: "O Congresso compõese de um mínimo de trezentos e um máximo de quatrocentos'
De~utados,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• n.
- A da Republ1ca Federal da Alemanha, no artigo 39 que trata do Parlamento Federal, não fixa o número

Propugnamos a mesma fa1xa eUria para a apodentadoria por ente.!:
deI'llQS que esta é una forma de evitar-se a dlscrlmlnaç~o a partir do texto CQl'\~

EMENDA lP02825-6 '.'~"---------;J :r'P"F"L"---'

l:J

CONSUTIIINTE 5ANDRI\ CAVALCANTI

_

c....-

_I

~~~~~;~:~e~o~ ~~~~~~~tór~ãom~~c~~~~~~t~:~~~t;ã~~1~~

o

O inciso XVIII, do artig0)A, do anteprojeto passa a ter a $!.
guinte redação:
Art.
XVIII - Gozode trinta dias de férias ercaís,

;P.

.

JUSTIFICATIVA

nr

o transporte marítimo internacional é fator de grande .ir.::portância para a economia brasileJ.ra. t preciso resguardá-lo de po.:!

~~:~;~ ;~i~~~~~~o~;isP~~S;;t~~i~u;e;~~~~~~u~~s~ne~~v~~a~~~ ;~~r:~~

o trabalhador e o servidor pL1:Jllco merecem a eaís justa t:e'llU
neração e o maior apreço pelos 'benefIcios que presta;: à Nação. Tudo o q'.Je f;;
de útil, dentro da possível, deve ser defendido e estendicc a eles,
SCnJs defensor intra'l!;igeflt\ cessa eíaeee, eaa :oâo iN':::;'700~ i
ceitar proposições que nos parecem descabidas e kçosível de CLr.'.prir'ento.
Sabemos que o empregado de qva!tp;lr categoria usufrui do di
reito de férias rerrunera.das pelo período que a lei estabelece Essa conquistã
além de justa contempla o empregadodentro da prin:!pio da coerência, pois ele ,
por trinta dias de descanso é integraimente renoeraoc, ücbrar essa reM\,.r:er.!
- ção não nos parece una atitude realista, pos ela ~ndaria maiores recvracs ,
tanto do lado do uocemc, quanto do lado privaoo, .::l Q'.Je parece ser ill'.possivel.
Dai, derendermas o gozo de férias de trinta dias anuais co.." r!,
rruneração igual ao do período de trabalho.

I

gia contrária aos interesses do ·nosso País ou ~nv~abilizar nessas trocas internacionais.
Esta emenda obriga o Poder Público, de todos os nfvea s ee
governo, a transportar as mercadorias de seu imediato interesse e-a
navios de bandeira brasileira, observado o princíp10 da reciprocida-

ao
Se em países que estão em estágios culturais superiores
Brasil exige-se mede superior à prevista no Anteprojeto da Comissão
de Sistematização, não me parece lóglCO adotarmos a idade de 18 anos
em nossa Constituição, quando se prevê 35 anos como o mIni mo para os
Senadores.

de.

EMENDA lP02826-4

f!l

"ft.,---------;j p=PôC''':=J

O'l'1STITUINTE Roberto Balestra

.

_

-

EMENDA lP02822·1
CONSTITUINTE SANORA CAVALCANTI

E>mlA J.'OOIFICATlVA

"'~':;"í;;3

DISPOSITIVO Vcl-IDAOCl: ARTIGO

EMENDA AOIl IVA
~ 71
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~ inciso UI

•

A alínea B, do inciso

~V03
a seguinte

13

EMmJAHXlIF'ICATIVA

DIS=OSITlVO ErJ"".::NOAOO: ARTIGO...K Irl:ISO XVIII

i

federal, e'stadual ou ::lllnieipal, direta e illlhreta. ou
com esti:m.110 governa::lental, bem ce-io as acqu~r~cas co-i
financiamento de eeeabeâeetmenec of~cial de c::échto ou
com !inanc:damento exeernc concedido a órgão da ada rna.s-,
tração pública, direta ou indireta, ãe qualquer nível
de gcverno.

A Constituição da Itália fixa, no artigo 21;, em 25 anos
a
idade mínima para o Deputado A da França e da Espanh~, omitem. Já na
da Repúbllca Federal da Alemanha, em seu artigo 36, que trata do Parlamento Federal, encontramos.
eleitor quem tiver completado 18 anos
de idade, é elegivel quem tiver atingido a idade estabelecida para a
maioridade". Tal redação demonstra que a idade prevista par-e o Deputa
do, não é de 16 anos.
-

:;€ir,

Roberto Balestra

3/7

ànos.

Acrescentar ao inciso III do artigo

CONSTITUINTE

Art.~. Será feito obrigatoriamente em r-a-,
via de bandeira brasileira, respeitado o princi?io da r~ ,

ra cada ao 000 habitantes ou para fração superior alia 000
- A da França, em seu artigo 24 que trata do assunto, não e
fixado o número de üepctndcs
Qua.nto à idade, julgamos também que a mínima não deve ser 18

I

.,..·,--------,1 r<rFOC'''''''----'
. c...1:
_I

EMENDA lP02829·9

[:J

:Inclua-se a seguinte noma, no Capitulo I do Titulo VIII
(na ordem econômica e financeira 1, como o art. ~, renumerando-se
os demais,
317

- A da Itália, rixa em seu artigo % que há um Deputado pa-

I!J

~'T'~

,

DISPOSITIVO El0lilAOO. ARTIGO

Art.

C-'~ ~

~b

E>mlA fOOIFICATIVA

A alínea S, do artigo
·g.Jintep:aneira.

Art. ~ Será. feito obrigatoriamente em navio de bandeira bras~le~ra, respeitado o pri'1cíp3.O da r!. ,
ciprocidaàe, o transporte de merceéeeaas Li'lportaãas 0..1
expo~tadas por qualquer órgão da adri1lnistrclção pública
federal, estadual ou municipal, (treta e indireta, ou
com estimulo governat"e"1tal, ae-a cotao as aàquir!das COi':'
financia:nento de estabeleci...e nto oficial ee '-rec.ito ou
com financiamento externo coneed do a órgão âa adrni"1istração pública, direta ou ind~ret.a, de qualquer n!vel
de gcverno.

.
~

I [Ib'?jg \Jn I

DE 5r5TElJATIZAÇJm

Inclua-se a segU:l.nte norma, no Capitulo I do Titulo VIII
(Da ordem econêmica e flnance~ra ), como o art • .42'S, renumerando-se
os demais:
311

EtJ,ENDA HODIF"ICATIVA AO ~PROJETO DA COHISSAO DE SISTEMATIZACAO

I rr,;:.·..----,

EMENDA lP02828·1

rr'~';~'=:J

v,

Jg.
'I, INCISO v, AL!NEA

EMENDA lP0283Q.2

l!J

12

,

RCS~RiO eALESíRA

b-) A educação dos filhos é ministrada de fol1l'.a 'racicn:=.l e

- ......sendo obrigatório, para as empresas afiliadas,
ou
mesmo integrantes da própria Rede, a utilitaç~o rie i'e::-ursos hum,!
nos locais em, pelo menos, 70% da prog~amaç:;;o,

--,

•

..,

tJ

.

rr';"'=:J
tl;Zi~'imJ
.,

fCn"/"'f1'IC~h

v- ••••.•.•••.•.••......•••••.••..•••..••.•..•..........

press::lo'

_•

r . r - - - - - - - ' U.. _/C ...,UiO/I~.'.C.,"....
toMISSlto DE SiSTE\lATIZAÇ~

do artigo~ do ~rojeto, passa a

:~.a;rt~~e.::~:~~o:

e,!

ÇQ;:.'STITUINTE

DellA St..FRESSIVA
,3
D1S'OSITIVD EMEl'VADO. AnTIGO)lf.II'I:ISO XXIV

re~

ponsável, não sendo permitidos métodos que ill'flllQ'.leTl em danos

,].

ao menor educando.

~rlma-se

do anteprojeto o inciSO XXIV, do artigo/"'".

;usTIFICAÇAO
3.JSTIF'ICATIVA
Da forna em QUe se encontra redigido o texto da alínea B,
1nciso Vr da artigo ~ os pais ou respoosá\ieis pela educação de menores

JUSTIFICAeJlD

do

têm

una arrpla margem de ação, facultada pela "plena liberdade na educação dos f1
lhos".

o

inciso III s6 terá consistência se for explicitada
chamada "regionallzac~o da produção cultural."

A nosso ver, a l'edaç1!lo deve ser modificada, 'tendo em vista os
abJ$Os que dela podem decorrer, face ao cOllllortalTlento dos incautos.
Pelas raz~;s exp.endldas, justifica-se a aprovaçi;o d~ presente

""""a.
êl

EMENDA lP02827·2

'~~""c/cc,,"do/'v'.o"'lI""

COMISs1;o DE SISTEt,t~TIZA.ÇÂO

nl'G/.""",••CIO

.,

J:nc:ua_se a seguinte norma, no capit:ul~.1 do Titulo VIII
(Da ordem,. econcttlica e financeira ). como o a.rt. ~, renUlT,erando-se
os demais:

j'~

Será feito obrlgatoriéU'lente em navio de bandeira brasileira, res?eitaêo o princ!::ao da ::oe
ciprocidade, o transporte de merc:ador~as l.'n'Oort.âdas ou exportadas por qualquer órgão da aC::Olnistra;âo piiJ:ll~ca
federal, estadual ou C1un~Ci?al, direta e indireta, ou
com estimulo governa!:'ental, bem co"'o as adcuiri':"s co't'
financiaMEjllto de estabeleci:!lento of~cial dê crêd~to ou
com financia.'nento externo concedic.o a órc:ão da ad."inistração ,pública, direta ou indireta, êe qÚalcuer nivel
de gcverno.
~
Art. "3-2'5-.

JUSTIFICATIVA
_
O ;transporte mariti!ao internacional é fator de grande 1.'11portancia para a economia brasileua. t prec::iso resc:cardã_lo de pos
siv~is i~J'.mç;es ~C'B p~ises mais c.ct:etvcl·,.-icos e e.as t.ramas das "1"::
presas multinacionais do setor que poder~am desenvolver U';lC!. estratê
9'ia contrária aos i,nteresses do nosso Pais ou inviabilizar nossas trocas internacionais.
Esta emenda obriga o Poder público, de todos os niveis de
governo, a transportar as mercadorias de seu imediato intereS$e em
~:~ios de bandeira brasileira, observaão o prineipio da reciprocida-

l:
f'l

----------"

CGSrlTUINTE Roberto Balestra

.
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D9DA /oOOItICATIVA

-,

4ú

DIsPOSITIVO EJ.aIDAOO. ARTIGO ~

It~

"CAA.IT",

EMENDA lP02831-1

O "Caputn do artigo iid'; do IP'IJprOjeto. passa a vigors.r
CCXfI a seguinte redação'

Art.)iJ1"~

Por entendermos que a pe:-nanência do disPQsiti\io el"'el"d,!
gerará malor Indice de desemprego, além de dificultar a fom-.ação de r..fc-de- .!!
bra qualificada, para substituir o "staff" já existente, apela-.c:s cara o bc.:n se.!:!.
so e para a capacidade de discernimento que deve nortear o espírito denoc::,ático
de cada Constituite, para QUe as categorias patronais e sindicais, atingidas pe:o
inciso em questão não seja.-n prejudlcadas.
A crise de desemprego que está dizimando a Naçã:l ~
s.2,
bremodo assustadora e o que devemos fazer no Jr.cmento é contribuir para q'Je 3cl.!:!,
ções sejam enco."'ltradas E é por esta razão, que os Sindicatos dos em;Ji'ega~os e,!
tão endereçando Carta aberta aos Constituintes I pedindo-nos que revo\;ueTOS a prEposição que os prejudicam crucialmente t provocando o seo CQnse~Uente cese=;rg;o •
Devemos refletir lnJito sol:lre esta medula.
O desemprego gera não s6 a fcrr.e, mas, o saque e o
er.!
me generalizado.
• Pela éXP:l51çãO apresentada, justifica-se a aprovação da
presente emenda.
do

tJ CONSTITUINTE RAUL
@COIolISSAO

BELEM

DE !?ISTEI1~~iIZ;;ç';i'~I1G/:VlCG"'uÔll

.

As terras ocupadas pelos índios são 3.nalienáve:'s, destl,,!
das li sua posse per:anente, ficando recomecido o seu d,!
reito ao usufruto exclusivo das riQ'Jezas naturais do s~
10 e das utilidades nelas existentes,ressalvado o dii'e1to
de navegação.
,
.:lJSTIF'1CATIVA

o usufruto do subsolo pelas populõlções indIgenas fere
o
prm;ipio constitucional da isonomia, una vez que os outros grupos étnicos que
participam da comunhão nacional não possuem este direito. Trata-se IJe LtlIa meCl.!
da discr!mlnat6rla.

EMENDA ADITIVA
3:<1)
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO .:as

Inclua_se no Artigo
parágrafo único:
~

3@

~

do anteprojeto, o seguinte

Art. ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••
parágrafo Onico _ A lei disporá sobre a limitação
do direito de propriedade agrária de pessoa física ou jurídica
estrangeira, fixando a área máxima permitida.

.~

• ASsembléia Nacional Constituinte
JUSTIFICAÇÃO

JUST!F'ICACR.O

o capítulo da Polrtlca Agrícola I fundiária e da
Refor.ma Agrária não abordou o quadro de desnacionalização arogresslva do ter:t1t6rio brasileiro. Hoje, há áreas em mãos es-

Transferindo-se ao aumc Ipa,c atr1buições básicas no
campo da educação. da saúde e da segurança pública. torna-se necess;tr10 também a tl"ansferência de recursos cee-r espcneerrees ,

trangeiras superiores ao territ6rio de vários países.
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO

I~
~

IJ!.
Inclua..se no Inciso IX do Artigo» do anteprojeto,

a seguinte Alínea:
•

Art.

1.l!I

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,EMENDA ADITIVA
bI
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 51

C ) todos" devem exercer plenamente o direi to à Libe.!.

dade de Imprensa e ao tratamento e à veiculação de informações
sem restrições.

:<.61

EHENDA HDDlt.lCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO :!ZRi

Dê..se

!Ui,

attigo~

ao

G1

do anteprojeto, a seguinte redação

~rt • .iiJ

•
Gol
uê-se ao Artigo Siii do anteprojeto a seguinte redação:
Art •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o "mandato o Governador e o Prefeito que ass!!,
mirem outro cargo ou função na administração pública direta ou Ir!.
direta
sem licença das Assembléias Legislativas e üâeazas Hunic!
pais.

JUSTIFICACAO

..

.P~rderl!o

A universidade do direito à Liberdade de Imprensa

A UnHio, os Estados e HuniclPlos, e o Oi~trito federal
J:locfera'o instituir. além dos que lhe são nominalmente atr abufdcs , o.!!
tros impostos I desde que não tenham fato gerador Ou base de cálculo
próprIos de impostos discriminados nesta Constituição.

nâc é claramente definida na redaçlo anterior do Inciso.

A redaç:lo anterior da artigo tolhe a POSSibilidade do
aproveitamento, em beneficio do Pais e dos Estados, de homens
PH,
bl1cos , que têm muito a orerecer em beneficio da população.

JUSTIFICACAO

Nlo se justifica a eerseãe do beneficio para os muni
ercrce, que devem dispor de recursos para ampliar;;;o de suas atribui
çlles ell seu território.

EH,ENDA MOOIFICATIVA
2621
DISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 3a"
Dê-se ao Artigo

EMENDA lP02833-7

(!J CONSTITUINTE

:2$3

~

.~.d"

A 'União, os Estados e MunicIpd.os, e o Distrito Federal

253
ARTIGO

m

1$3

zs:

I - Apurar infrações penais contra a ordem polit!
ca e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses
da

unrãc Ou de suas entidades autárquicas e eep resas públicas I as- -sim como outra& infraç1:les, cuja prática tell repercussão Inteees-,
tadual ou internacional, e assegurar e garantir, quando no exe r-,
erere do mandato, a segurança e autoridade dos membros do ecogresso Nacional.

Art.

JUSTIFICACAO

.:JUSTI.FICACAO

o poder municipal. e suas atribuições bàsicas na ma-,
nutenção do bem-estar e na garantia de melhores condições de vida
da. pcpuí.eçãc , deve ser reforçado com firmeza pela nova Constituiçtto.

OO"';JL]
TIZTD'MTlr~.q~&.

~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 273

o pais

não pode continuar assistindo O flagrante
desrespeito da autoridade de membros do Legislativo por parte de
Integrantes das polIcias estaduais, como ocorrido em Brasília,
no rIm do ano passado; A autoridade do membro do Congresso Naci,g,
na! deve ser respeitada em toda e qualquer circunstância.

Inclua':se no Artigo 27.8 do ~rojeto, o seguinte
Inciso:

Art. 27J •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••
IV.-Prestação de Serviços.

EHEND~ AD~TJ.VA
".
5'1
DISPOSITIVO EHENDADO. ARTIccr Si.

JUSTIFIC"ACAD

A Prestação de Serviços é. hoje. responsável
boa parte da economia nacionaL

DISPOSITIVO

EM~NDADO:

ARTIGO

t?

2:tI::

Dê..se ao Inciso UI da Artigo

CONSTITUINTE RAUL

=r

Art. f i

ATt.~

BEL~~\ .~. ,

5 2' - São pâbfaces de US? camum as águas

-,

lei especial. sobre a matéria.

!ê55
~

JUSTIl'ICACXO

do aot::=:epro-

Art. _

..los â&uas cont.idas uni.cament.e numa p!õpTÍcdade não

.

precis~ll1

Parâgrafo Onico .. Lei especial dispora sobre a ca!,
reiia.de Delegado de Policia. aberta aos bacharéis em•• Direl.to
por meio de concurso publico de provas e títulos. e sobre a ca!,
r-eãra de outros quadros policius estabelecendo c gráu tecnico'
e quah.ficativo neeessârac ao exercício de suas atribuições.

A redaç:Io anterior do Inciso não especificava,

com
clareza necessária. os beneficios indiretos que implicam em valorização do im6vel decorrente de obras públicas.

.

c......

De-se ao Attigo 2Q do anteprojeto. as seguinte redação:

.

A' República Federativa do Brasil tem como base o Munic!pl0. e é constituída, sob regime repres;nta~ivo. pela unlllo indlsso1l1vel dos Esta~os, tendo como fundamento:

1110 se explIca a om!ss:o elo NuolcIp.1o. cilula b4s!ca
da Naçtlo. da derinlç;o constitl.lcional da Federa.lo.

que.su~ei~as aô Íitl

social

dc'~odas

secas
caract.t:,

as ãeuas.· •

cr;;;;;~;!CJ
,~t

conrssxo

•••""u ...'.c/.u.cu."h

DE SlSTE',lATIZAÇIi;O
t(n"!/~1VlC~C~·_-_-

--,

ry;;~;-mJ
-_--,

EMENDA lP02840·0

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2Q

..,JU'STIFICAÇ~O

desde

leg'islação especifica. que t.enha eeec

r!st.ica a"publicuação

=

Art:-2"

p~b~icas,

As rêgiõês pcriodiéamen~c Bssolaa'as' pelas
deve ser -destinada

A qualidade dos serviços de segurança. em nosso
pais. não depende, infelizmente, apenas do grau de prepa4'ação
dos Delegados de Policu.

_J

PI..d_'ca.lI.ic./........u ..

tJ COHISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

t:e; declaradas

desta~

JUSTIFICAÇÃO

------~)-v"'--,I ror'P'M"O"B'~

sJ.toJ,!

das nas :z.õnas period1ca~ente assoladas pelas secas, nos 'tern-os de

ARTIGO'"

Dê-se ao Parágrafo único do Ar1:igo
jeee, a sea;uinu: redação:
·255'

JUSTIFICACJlD

~

•••••

S l' - A ler definirá as águas particulares e os

Z5S

EMENDA llOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

.

RAUL BELEM ..."...

se.Q>,./.,jeA

~~r;54

m-----------n.,../J\I.~-------

UI • Contribuições de Jlelhoria, pela vakcr Izaçãc de
corrente de beneficios em imóveis. através de obras públicas.
-

f!J CONSTITUINTE

""

ao
...... 7
.tJ
'i~~rlto AnteproJe"'OjOs-~

lncl-l

direitos e deveres de seus proprietários.

iil do _projeto.

seguinte redaçUo:

EMENDA lP02835·3.

a.J.. 5/.

1...
,4~ce..-rJ~-SGI

por

EMENDA lP02839·6

.!2Sf

EMENDA MODIFICATIVA

~ .•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

saúde pública e os serviços de segurança no âmbito de seu rterrit.§.
rio. Para isso, serão repassados recursos pela União e os Estados.
Os municípios poQ'erão também gerar recurSQS próprios para aplicaç~o nestas áreas especificas.

fC~'~;;-J
r.r

_ _- . ,

111 - Caberá aos municípios manter o ensino básico, a

Os municípios devem estar prontos para enfrentar Qualquer emergência em seus territórios, complementando com recursos
próprios, a ajuda eventual dos Estados e da uní.ão ,

.•••••.••....••••••••••••.•••••....

_ _-

Substltuam-se os Incisos III e IV do 1" Parágrafo do
Artigo.!jj do anteprojeto, pelo seguinte Inciso":

JUSTJFJCAÇ.l'O

do anteprojeto.

(Ifijj'~A

6G
ARTIGO"

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

poderllo instituir empréstimos compulsórios para atender as despesas
extraordinárias pccvccedes por calamidade ptjblica. mediante lei apr,2,
vaca por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, nsseebléia Legislativa ou Câmara Municipal.

rr';~~~~
.t.

n.n/'u."rlC.o.;h_-_ _-

~

Art. 'Jili! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dê_se ao roerse I do Artigo
seguinte redaçllo:

Art.

lf COMISSM DE SrSTEHATtZAÇAO

anteprojeto. a seguinte redação:

~

RAUL SELEM

fP COMISSAo DE SISTEM~~~'~/~;~d~/IUIC""'''~
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

~do

EMENDA lP02842.ii

tJ CONSTITUINTE RAUL BELéM
=
../CG.,.,l........cui'..

lU CONSTITUINTE RAUL nELE~t
fP COllISSJl:O ~DE SISTE}!ÂTi·i~ç~OlG/.U.C .. '"~h
r.r

TUTD/'ulllroc&Çh.

.27'&
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO -i:!!It

EMENDA MODIFICATIVA

nê-se ao Inciso lU do Artigo
seguinte redação:
Art

2.f«.

,

:z;r;

=

do ~proJeto.

definirá:
I - a polí:tica. e o sistema nacacnea de

~

~ ••••••••••••••

UI .. Quarenta por cerrtc do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre ope;açõ~s eeãatuvas ã circulação
de
mercadorias.

r-encxaaent;c de recurs os hi:dricos. tendo como unidade bãsica a ba ca
h1drográf1ca e integrando sistemas dos Estados, do DJ.strito Federa
e dos Territórios.

Assembléia Nacional Constituinte

d]r,
EMEI'IDA lP02848-5 .....
~LDURICO

II - 0$ critérios de outOt'~il de direito

uso das águ<\s.

PINTO

~

JUS 'T I F I C A C J( 0-

.9" do inciso

dd

anteprojeto. pO,r' isso: a. definição da política nacional, 'do sis~enn

I

r-02/07/

(!l

81

CONSTJTU:NTE UlDURiCO P1NTO

•

~

COMISSÃO ,DE

1

SIST;;I~;;~~~~Â~/IUICOlt'"

u~"~";IU~b'

18

~U'!!.HI1",!.o.cb

.~

EMENDA ADIT::YA

~~~DA.An~TIVA.

PISPOS'IT::fVO EMENDADO: An.TIGO 53:.

SG

DtSPOSITIVO alEllDADO: ARTIGO '1:.

assim como a referôncia nos critérios de ~ut~Tgà de direito deverã,'

3/lG"

ser expr cs shs de outra forma.

Inclua-se. no Artigo 5E%. do anteprojeto. o S 3'
com .. seguin..t e recl:ação:

EMENDA lP02845-1

f!l CONSTITUINTE ULDURICO PINTO
rrr---,---,---,-::-::-=:='
I? cosussxo DE SISTEHATlZAÇAO

ATt ••

'l"ld'IlI'c~u,t11~/IUIC~w'nb

~

~e.5_1t. passando o at~ Parágrafo ümcc a ser o 5

.....

S 3' - As dispoS1.ções sobre jazidas, minas e

--,

'<lUnlflCl.Ch--------_---,11

56
I!1çluil-se 1)0 Artilgo 5i', do anteprojeto, o

G

cursos minerais somente se aplicam às aguas subterrâneas.. com

IU..

t:
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EMENDA lP02851-5

-.,-_ _~--, • , . , - - u n - ,

DE SISTEJ.IATlZAÇAO

sobt:q!J

XIX, do Art. 49,

r.r-""""~
CE,·mé/PAJ'

•

nl.1.llIn~",n1e/lulc'IQUle

(!J conrssxo

A competência da Uni~o, para legloslal'
águas, ja ésta provista na .J.etra

<f

•

se~ulo.u

Z'.

Art. J;Z' ••••

r!:,:

5 19

pro

--

As ConstJ..tuições Estaduais: poderão

tran!,.

ferir, para'o do~nio llIunlocipal, águas de inte:resse excãuaavemen-

priedadc.s e- c8racteríst:lcas especiais. defim.das em lei.

te local:
EMENDA J.IODIFICATIVA.
~
•
'.
5';;
D.ISPOSITIVO E~lENDADO:.ARTlGO ~. INCISO I.

.

JUSTIFICACAO
JUSTIFICAÇJ(O

ó"·

.

O inciso I, do Artigo a,do N:1iooprojeto. passa

Somente as águas subterrâneas, que apresentem c!,

a

Tais, termus c as gasosas , devem Ser discloplinadas pelas

Art.
I _

Pequenas co:rren1:es de água, como côrregos t

1'8ptcrísticas e prcpr-aedades especloais, como. por exemplo, as min!:,

ter. a..segu.inte :redação:

fi .......

~Os

que

lagos em terrenos do seu domínio,

rentes de agua que neles têm nasc~nte e foz, e as âgu:1s

~emalo!õ

V8.u

. bgem,' inteirar os bens elos municípios.

d!

ue são

ponentos

do mesmo ciclo.hidro1ogico.

:EMEI'IDA lP02852-3

I'l

EMENDA lP02849-3

as

~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

águas que,' em virtude de lei federal, sejam particülares..
JUS T I F I C'A

ja%idas, nãnas e OS,recursos minerais. As

vem seguir regime' jurIdico 'paralelo ao das águas superficiais, cOE:

co!,
subterr!.

neas subjacentes exc~usivamente ao seu territorJ..o ,- exce tuadcs

r~gem a~

:ri.!,

chos e arroios, qe interesse exclusiv:,mente local. pedem, com

normas

CONSTITUINTE UlQURICO PINTO

courssao OE SISTEHATIZACltO

é XO
'1""'!lI''''u~le

.A melhor e-xplicitação das águas do domínio

dos

Estados tem por objetivo distingui.:.ias daquelas do domín'io
União. sem

néces~idade

da

de sc" con~uItaT ,?utros artigos da Constitui

ção.

EMENDA lP02846-9

t:

'21 Dê-se li parte final da letra 9 do inciso 111 do artigo

e.

a seguinte redação:

g - serão gratuitos todos os atos necessários ao exercício da c Icedanf e , especialmente os de natureza judicial
e processual, registro civil, alist.amento eleitoral, militar
e afins.

ULOURICO PINTO

-Art •••• A educação escolar é um direito de todo'
braslleiro e um dever do Estado braslleiro e será gr.atulta e
laica nos es tebeâecfeentos públicos, em todos os níveis
de
ensino.

JUSTIFICACÃO

m-----,-------__
EMENDA ~IODÍFICATIVA.

IUIlNU"'rlt"lCb----

--,

':fr,dv.a.-se.-'nD
~~

Artigo

• ~'.&Uinte~jo:

C?I

-.as,

do 1mtJIprojeto,.paFit

t

bCJ
Art.

S

ts ...•..•

jJ. Incluem-se

do:
I .:. pela gratuIdade do ensino público em todos

II- pela adoção de um sistema de aení esão nos est-ª.

beleclmentos de ensino público que, na forma da lei. confira
a candidatos economicamente carentes, desde que habilitados,
prioridade de acesso até o limite de 50% (cinqüenta por cen-.
TO) das Jlagas;
III- pela expansão desta gratuIdade, mediante sist~
ma de bolsa de estudos, sempre ~entro da prova de carência !,
conOmica de seus bene rf cf ãr os r
IV- pelo auxIlio suplementar ao estudante para aI.!.
eentecüc , transporte e vestu<1-.:iO, caso a simples gratuidade'
de ensino não p~rmita, comprovadamente, que venha a
contií

entre os bens do Dlost.l'l.to Fe':ernl

Que se trata de filigrana jurid'ica ou coisa que o valha uma
vez que, em verdade, pretende-sc, congruentemente com O «e s-,
I - os lagos em terrenos do seu 'domínio. as
cor
pirita" (mens JcgJs) do anteprojeto assegurar ao cldadão eer s
rentes de agua que nel~ têm nascente e foz; e as aguas
subterri
uma garantia ccnst tucfcnat e saber, a isenção total de custas. emolumentos e-despesas de Qualquer natureza na proposltu
neas subj acerrtes exctusdvanerrte ao seu terrlotón.o. excetuadas
aS~---<'<>-<_~".o-;:l-ud-I-e-l...H-oG--f:t~~;J-eJ..d"d-:1
-

nuar seu aprendizado]
V _ pela manutenção da obrigatoriedade de as empresas comerciais, indu,striais e agrícolas garanprem ensino gra
tuito para os seus etnpregados, e para os filhos destes, entre
os .(16 (seis) e 16 (dezesseis) anos de idade, ou concorrer para es.te fim mediante a contribui.r;ão do salário educecdcnef, na
______
forma estabeleciada pela lei;
VI- Pela criaç:lo complementar ~ rede municipa~/de ê!,
colas de promoção pcpufar , capazes de assegurar efetivas ccnd1ç:lSes de acesso ~ educação de toda coletividade"-.

j "

í

águas que, em virtude de lei federal, s ej am par t acuj.ares ,
UI, :. os que atualmente lhe pe;tencem ou que

vierem 8 ser atr~buídos.

J U·S T I F I C A C J( O
Parà que se defina. o domínio das ãguas situadasno território do Distrito Federal~sem que s cj a qucs racna da a tram:
eerênct a , 'Dela Um.ào, de bens que a ela são e er-abufdcs pela ConstT
tUloção, como as águas. convém que se expresse quaas águas
lo»:
1
'cIuernMsc entre os bens deste.
• Dcsaconselha-se a fixação ccns t I tucacnat de m-a ec
para a e t rdbuaçâc de bens ao D1strito reae ea i , p01S, deCOTT1do cs
te, li. mntéTloa s cr aa da scueãveã , A redação proposta ass euej na-e e 'ã
adotadtl para a Unu.õ e para os Estados.
I

EMENDA lP02847·7
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DISPOSITIVO EHENDADO. ARTIGO '2. INCISO I.

Çf
O inci,so I, do Artigo

fi!!, do

~proje~o, passa 2

ter a se»uinte redação:

Art. S
I

~

ao

J

38~

'"

o-segl;f!Rlc

::Pu:~-se,.;o ad"

..3 .gh.,

~;,h ~ e

.....
s~ple'1lentar

a

_

§ 1Q - As empresas rurais, agroindustriais e rurbanas
em geral, inclusive, cooperativas, colOnias de pesca,
fundaçlSes públicas e privadas e quaisquer instituições Que exerçam'
atividades econômicas ou afins, equiparam-se, para os efeitos
do presente artigo, aos estabelecimentos lndustuals,' comerciais e assemelhados, compatibilizando_se as espcci ficidades
de cada empreendimento aos fins s6cio-culturais e
econOmicós
da n0r.ma.

bilitadas, .ser:lo apt:oveitadas nas ereches, escolas e estabelecimentos de ensino profissionalizante mantidos pela!> empresas'
em co-gcsUl0 com «os comitês sindicais de fábricas ou similares.

b) águas. supletiva e complementarmente ã Um.ão
respe1tada ã le1 federal.

A lmporÚncia dos recursos hídricos para o atend.!

'dos, pDra

ieei s l a r

__ Un1ão, 1I'cspe:ltáda

sobre .aguas, supletiva e complementarmente
ti;

i

le1 ·federal. ,seja coloc:1da 'de forma expressú ...

·t

dever do Estado capacitar o indivíduo a setõrnar
parte ingrante e ativa da sociedade que compõe. Tal se dá por
meio do processo educacional.
.Hum paIs onde mais de .50% da população são pobres. a
gratuidade do ensino tão somente não basta. Deve ser dad~ su!:!.
sIdio material para Que possam p,!lrticipar do processo educacional.

IIArt. ~~ As empresas, isoladamente ou em regime
de
cooperação, em Que trabalhem mais de 100 (cem) pessoas mante-'
rão , em suas instalações ou dependências ou circunvizinhança
creches. escolas de 12 grau e estabelecimentos d~ ensIno profissionalizante, supervisionados pelo SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ou SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC), a fim de atender preferencialmente
aos fi~hos de seus trabal.hadores.
•

legislação- federal em assüntos de seu interesse;

mento dós interesses públicos aconselha que a competência dos Est,!

3US~IFICAÇ1{O

AL! eêseevee-

§ 2" _ As empregadas que os,.sim o desejarem, sendo ha-

leg1s1ar sobre:

a) as mater18s de sua competência e

.0;<:.",,",

....eom~e~. :=& 08,,"~S9

f\s medidas preconizadas pela narmá têm por escopo compelir
o
poder público e os empresários particulares a contribuírem de
forma lntegracionista a realizarem o postulado const.1tucional'
majoritário da isonomia legal. O principio constitucional, segundo O qual todôs são iguais perante a lei concretiza-se
na
prática atrav~s da adoç~o de preceitos, medidas e mecanismos
A
que reduzam gradatívamente as diferenças econõm.lco-SOCi.alS
participação dos trabalhadores neste processo é, não somente
t!esejtível.,mas, muitos atpectos, impJ:CscindIvel à sua integraçllo em pé de igualdade na comunidade nacional.

os

níveis;

í

í

ARTIGO~, ~.

DISPOSITIVO EMENDADO:'

§ 10 _ O acesso ao processo educacional é assegur!,

A emenda, e de -.natureza meramente redacional, introduz. coerente com a orientação adotada pelo ilustre Relator,
discriminação, ainda que a título eano eement e exemplificati
vo de atos cartor,tai'S e similares Ino.i spenséve as ao pleno e:
xercfcfc da soberania popular que é a cidadania mre r amenmente, em nosso paIs, os ofIcios e cartórios, inclusive judi
c1ais, ainda constituem "feudos" hereditários dos apanigua_"7
dos do sistema ("establlshment tl ) , onde os emolumentos e taxas assumem o caráter de esp6rtulas ou mesmo honorária, esp~
clalll'ente no interior do nosso "pobre pais rico".
Introduziu-se, ademais, sutil, ainda que técn.lca,di
ferenciaç:lo entre "judicial" e "processual". E não se diga -

EMENDA 1P02853-1
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[:J

.., . . - - - - - - - - - ,

CONSTITUINTE UlDURICD

cmnssno

P:':N=TD========~

-J

OE SrSTnIATIZA"'C"'-"O"-

_.

r.r-----------ttl'~/lUI"tll;~~i.

:1n.dU«--SeJ <>==0

ca~:

.coClpatíbUJ;?e-se-o artjgo ..3~~9

~-AÇAo,---a-fi~ss!mile~
)egis )

dO

QA=GQ ..

e LGRtet$t'°

te te aboh,...,--

"Art ••• As empresas rurais. agroindustriais e ass!,
Ilelhadas destinarão dez por cento(lO%), no mínimo
das
suas terras agricultáveis mais férteis ~ implantação de
projetos comunitário-laborais horti-fruti-granjeiros ou
pecuários, cujo'S frutos reverterllo em benefIcio dos tr.,!!
balhadores.
§ltl - A ceda I exercício financeiro, referidas ei!!
presas alocarão obrigatoriamente, sob pena de serem
r~
conhecidas inabilitaoas ~ obtenção de beneficios, incentivos e/ ou isenções fiscais el õu tributárias, percent,!:!
al.nunca inferior a vinte por cento (20%) dos seus resu!
tados (lucros) anuais aos mencionados projetos comunitá'rios. A reincidência om1ssiva por três anos aCQuetard t
pora a empresa a pena de comisso.

296

• Assembléia Nacional Constituinte

§2 g

..

Os projetos de Que tratam o "capctv

do

fontes insuficientes de recursos orçamentáriosj base para a independência e autonomia reais.
Com a "ditadura militar. chegou-se a uma grave crise de
empob1"e~imento dos Municípios, devida à política tributária ceL!,.
1;ra11::adora praticada.
•
Hoje, temos uma situação semelhante. embora a dat.acura
-tenbe sido derrotada, segundo os dados do ÍBGE (1983), do total
de tributos nacionais, os '~unic1pios receberam somente 8%, contra 36% para os Estados e 56t da União.
Assim, buscamos solucionar tal problema através da devoâução , aos poderes 1egislati vos f do poder para legislar sobre
tais matérias, assegurando aos representantes populares r espcnder aos anseios do povo brasileiro.
Os Munic1pios são a base do sistema federativa brasileiro e têm maior contato com as necessidades e problemas regJ.9,.
nais I -devencc-ãhes ser assegurado o poder para resolvê-los, a;
través dos seus legítimos. representantes.
Por outro lado. deve ser asseqcrecc no Poder Legislatl
vo a autonomia para dispor sobre tais matérias, garnntJ.ndo
30
povo a partici~ação na forma como seus tributos serüc ap If cacos ,
ateavés de seus representantes e da pr6pria sociedade civU or-,
ganizada.

presente dispositivo serãc administrados em regime coop!.
rat.1vista pelos próprios trabalhadores das respectivas I
eeprusas organizados em comités sindicaIs enpr esur Iaf s •
i,a

- Os poderes púbHcos competentes darão

toda

assls.tência técnica, creditícia e ope!ac~onal aos refer.!,
dos proJeto~ elll caráter prioritário.
•
.

JUST1rIcAC~o

O conceito moderno de proprIedade fundiária converte em princ'ípio jurídico ccns tutucfcne I" o prece It o-nor ..
ma . sancãc de que o direito de propriedade ccr respcnce .!!.
ma obrigação social .definida, cujo inadimplemento scarr,!
ta a perda da propriedade rural por desapropriação
por
mteresse social par a fins de Reforma Agrária (art 161 t
§2$! da Emenda Constitucional 0 2 OI! de 1969. ainda
em
vlgor).

A~ lado de medidas drásticas que visam a operaciooA
l1?ar o projeto de Reforma Agrária que se imp~eAI medecnlÍ:açlio da sociedade brasileira compete,cumulativamente.
•adaptar outros mecanismos que possam melhorat' a qualidade de vJ.da das massas trabalhadoras do nosso país.
'Adlllitindo-se que a ccereãeçãc de forças pol!t1cas '
no seio da Assembléia Nacional Constituinte,rnanifeste-se
favoralvemente-h preservação de empresas privadas
no
meio rural. ao lado das exigências impostas pela lei eE
pecf af para c seu r-eccnbecfrae'rtc pelo Poder Público
e
funcionamenlo, impõe-se o acréscimo das obrigações acima
propostas para compatibilizá-las 'com o postulado constlt~
cional moderno, segundo o qual ao direito de proprieda de corresponde uma obrJgaç~o sccâaf que se traduz concreta e objetivamente nos Onus que lpe são impostos.

31t"sTIFICACÃO

Pequenas correntes de' água.

'~I"""~/,~~,.,lo"UfcD.,n.to

'IUTf,.....

GOlllpe:f:i:bil!ze se

'rn.'''''.T'''U~••_ - - - - - - - - - - . ,

Dê-se aos Capitulas referentes ao Podet Judiciário, Ministério Público, Defensoria pública e Acrvccecãa , todos do Titulo
V do lmiiaprojeto do Relator da COmissão de Slstematlzação, a redação seguinte:
CAPlTULO

'l:U'l:~t4U1.'l:tf~-----------,

aI

~t

parágrafo 29, a seguinte eecaçêo-

,

,

$ 2Q - Na falta de leis, decretos 011 atos eomplement.,!

aes necesaãr rcs

à aplicação dessas normas, o juiz ou o Trlbu-'

competente para o julgamento, suprirá a lacuna, h luz dos
ConstitUiÇão e das tlec1arações lote!,
nacionais de Direitos de que o Pais seja signatário, inspira,!!.
ec-se , outrossim, nos prlncIpios gerais de Direito, na analogia e eqüidade I recorrendo de oUciol.sem efeito suspe-D..§jvo,'
DO Supremo irlbunal Federal.
tlQl

~'rSmilpiosi'un.damentaitdo.

Norma praxeológlca universal e genér1ca l ínsita no artigo M! da Lei de Introduçd:o ao Código Civil. reza:
•
-Art. 42. Quando a lei for omi!>sa, o juiz deci
1111"4 o caso de acordo com a analogia, os costumes e os /
Jll:'lncipios gera.ts de direito."
l(ElSEN chega a admitir, col'll a sua extraordinária intu!çã
·bCUristicCl, a existGncia de NORMA FUNDI\J1ENTAL, tupct.ét.Ica , .que serl
vlr.lb de suposto 16oico da validade da pr6prib Lei Maior.
1\ funçiio jurlsdJ.cional li o próprio exercício da soberuní
do Et.tatJo utxavcs do Poder Judiciário. cujos titulares n30 podem
eximir_se do seu dever lega~ de "di%er o direito" por omissJo do. lei

r;;"~;;J

,m
:s=

J

do ~RDJETD DA CO-

fUSSlta DE SISTEWtTIZAÇIl:O, ~~~

I

O~~"'~f':

. aAÍt. ••• f\ U01:l0 e os Estados manterão um. Laborat~
Nacional para a produção de medicamentos básicos à
saúde pública, assepurancccâne o monopólio na _1Illportaçfto de drogas. substâncias e Jnsveos essenciais à
in.
d6strla f81'IJscêutica."

$10

EMENDA lP02857-4

Jil

CO»STI'TU!N1E

rr;;~~;;J

Ul..DUR1CO PiNTO

r:;;i'~;7d

JUSTIPlCACM

As po1.íticas de insumos para o settn: saúde,
como
de medicamentos, i.munobioldgicos, sangues e hemoderlv.!
dos, equipamentos e desenvolvimento cientifico e t.ecnotJ.ógico. assim como de recursos humanos, deverão sempre'
se subordinar aos interesses da política do setor.
O
controle estatal. através do Sistema Unificado de Saú rle l sobre a prcrruçãc de insumos do setor. como sangue,
Iledicamcntos e imunobiológicos, deve ser objetivo
pe!,
eenent emente cglimado com vlstas h preservação da soberania nacional.

ÉMENDA ADITIVA

€i:;

,

DISPOSITIVO EJ.lE!jDADO: .ARTIGO ~.

InClua-se no Art120

te.

in.pi~.Q.

V:
• Art.

V-

51<.

~,

do anteprojeto. o Sl!gU1E

5G

!it .....
os bens que atualmente lhe;; per-eencem ou que

lhes vierem a ser atribtl!ãos.
JUS.TIFICAÇÃO

EMENDA lP02855-8 ." ..,

f!l

tONSTTTI!TNTl:' !li O!IRICp pINTO

COHISSl'\Q

pl:'

SISTEHAT!2ACAo

-,

Se 'essa disposição

rr;~~.~';~;=J

ser

adotada. paralelamente. aos Estados, que têm, por exempâo , :Lnclu!
dos em seu domínio ~s terrenos marginais às corrCnte's e aos

fL<-~-,g.e.~:iC~

li!.

10$ navc:gãveis. 'se por. algUl'll. t1tulo não.!,orem do domínio federal,.

oC'"8filpatibilhg se e aFI:. -9'6 e demais aIl!gCls pextiflen=
tee li matlSda o fedo ahnh:n trsnscr11:.a.;

Parligrafo único _ Os poderes Legislativos da Uni~o,
das Estados. do Distrito Federal, dos TerritórIos e dos MunJ.C!
pios terão plenos poderes e iniciat1va pata apresentar, aprovar, alterar e/ou rejeitar projetos de leI que criem. alterem'
e'ou exting~m despesas e/ou rece!ta.s para seus correspondentes
éxecutivos;-Yéspeitadas as cOlllpetêneias privativas de cada,
disoriminadas nesta Constltuiçllo",

ê aplicada. ã União, .""Confo'rrne

es tabeãece o inciso XI, do art. :48, do anteprojeto, devera

er;;;;~;7;J

"Al't, ••.L A Unllio, os Estados, o Distrito federal, os
l'erritórios e os Municípios terão autonomIa política, admJ.nistt'ativa e fi'Oancelra "~o com compet/Íncia próprIa para legislar 5.2bre tudo que for do' seu interesse especIfIco, respeitadas
as
'Competências particulares de cada um.

lIunicipttl ou particut;u··.

. EMENDA lP02858-2

PJ
f!ôI

J rr;~;;;~0'"

CONSTUINTE ULDURICO PINTO

COMISS!\O

De SIS:rt;i.~~~~~~çÃ~,"um",u.&_------=-'J

I:~;~;JEJ

1h1D'''''11'.bCh

EllENDA ~DhI~.\.,

!X,

D~SPOSITlVÔ EllENO"DO: ART~GO

imo

-,

,
~
.lnclua..sc, no Artigo IB_ dq anteproJeto, o seguinte

S ,S':
.,JUSTlnCACÃO
~ h1st6rica, no BrasIl, a situar;~o de dependência e..
t:on/5mlca que os MonicJ:pios sofrem. I::mbora, desde a Constltui-'
• çl:io de 1891, já fossem legalmente autonõrnos. selnpre
tiveram

~

SEÇ~O I
OISPOSIÇOES GER.AIS

üê-se ao art.

J"oc"'la,-----------

Oll' artigo

GO,SOrt&U1·· L o Lf4'õ

EMENDA Nl:!

CO"qnUINTE UlOURICO PINTO

=

Art.

~

Jl;lt •••••

S St'~ .. A União podera transferi'r p8'rá o dominJ.o
nleipal aS águas de interesse' exclusiva1:lente local, situadas
Tcrri tõrios.

,

EMENDA lP02859-1
{BSj.>'"YI.e:-d":;'/1

EMENDA lP02856-6

fl

JTI;;~~~~;]

COI.fSTITUINTf UlOURICO PINTO

riachos

integrar os bens mumcâpaãs ,

.:au5TIFICAÇrio

COlUSS1W DE SlSTEMATI2ACno

cÕ'rregos.

DO JUDICIARIlO

Somente assilll.construiremos em nosso país uma sociedade pluralista mai~, democrática e justa. A medida preconfzeda visa, por outro lado, a fortalecer o mercado
1.!!
terno brasileiro COlJl a e-levação do poder aquisJ.tl\ro
dos
rurícolas.

~

COI"O

e l11'roios. de interesse exctusdvemcnee local, pod0llt .ccm vantagem

m~
nos

Art.
• São órgãos do Judiciário:
J. - Supremo Tribunal F"ederalj
• 11 - Superior Tribunal de Justiçaj
Ir! - Tribunais Regionals Federais e Juízes Federais;
IV - Trib,!nais e 1u!z:es do Trabalho;
V - Tribunais e JUíles Eleitoraisj
VI - iribunal e Juízps Militares;
VII - Tribunais e Jubes dos Estados, do Distrito Federal
e Territ6rios;
VIU - Tribunais e Juizos Agrários.
Parágrafo único. Os Tribunais Super Iores da União têm
sede na Capital da República e jurisdição em todo o território
nacional.
Art.
• ~Lei complementar, denominada Lei Orgânica da.
Magistratura Nacion<Jl. estabelecerá normas r eâa t Lvas à organização. ao tuncíoeeero:o, à disciplina, ás vantagens, aos df re.í tos e
aos deveres da Magistratura, respeitadas as garantias e proibições previstas nesta Constituiçdo ou dela decorrentes, observados
1)S seguintes princípios:
'
I - ingresso, por concurso público de provas e títUlos,
com a pa~ticipação do Ministério PúblJ.co e da Ordem dos Advogados
do Brasllj
11 - D acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por
antiguidade e merecimento. alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no Tribunal ce Alçada, quando se tratar
de promoção para o Tribunal de Justiça observada a classe de origemi

III - aposentadoria compulsória aos setenta anos por invalidez, e voluntária após trinta anos de serviço, dos quais cinco anos de legItiMo exercrcâ c na magistratura. sempre com provent~s integrais;
."-1
IV - o ato ~e remoção, disponibilidade e aposentadoria
do Magistrdo. por interesse público, fundar-se_á em decisão do
respectivo Tribunal, por voto de dois terços de seus meebrcs , assegurada: ampla: defesa.
Art.
• Um quinto dos cargos dos Tribunais Estaduais
e do Distrito Federal será composto, alternadamente, de membros
do Ministério Público local e advogados, d~e.-notót'J.o saber jurídico e reputaç'ão ilibada, com mais de dez anos de experHmcla profiSSional, indicados em lista sêxtupla, integrada por três nomes
escolhidos pelo Tribunal e três pela instituição de origem ••
Art.
• Os magistrados gozam de garantias e estão
jeitos a veCSaç6es. sob pena da perda do cargo Judiciário
§ 1n. São garantias:
ri) Q vi ti"llcledade: não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial;
b) a inamovibilidade, salvo por mo.Uva de interesse
p~blico. na forma do inciso V do artigo
ç) a irredutibilidade de vencimentos. sujeitos,
ent r etanto, aos impostos gerais. inclusive o de renda e os extraordinários;
§ 2Q. São veoeçõese) exercer, ainda que em disponibilidade •• outro cargo
ou runcno, salvo o de magistério;
b) receber , a qualquer título ou pretexto.. percentagem
de custas em qualquer processo;
c) cedãcervse a atividade político-partidária.
parágrafo único. No primeiro grau de jurisdição. a vitaliciedade será adquirida ap6s dois anoS de exercício, não podendo o juiz, nesse per!odo, perder o cargo, senão por proposta
• do "Tribunal a que estiver subordinado.
Art,
• compete privativamente aos Tribunais.
I - eleger seus órgãOs diretivos e elaborar seus regimelltos Internos I observado o dJsposto na lei quanto à competêncIa
e ao funcionamento dos respectivos órgãos juriSdicionais e adninistrativos;
I l - organizar suas secretarias e serviços auxiliares e
os dos juizos que lhes forem subordinados, provendo-lhes OS cargos por concurso PÚblico de provas ou de pl"ovas e títuios;
111 - conceder licença, férias e outros afastamentos a
seus membros e aos JuIzes e serv.1dores Que lhes forem JmedJatalI'Iente subordinados.
Art.
• Compete privativamente aos Tribunais Superiot:es e aos Tribunais de Justiça:
I - dispor, pela maiona de seus l'lembros. sobre a divisão e organJzação judiciárias;
XI .. prOpOr ao Poder Legislativo:
a) a alteração do número de se.us membros e dos Tribu_
nais Inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos JuIzes, inclusive dos Tribunais Infez:iores, cnUe houver, e dos serviços auxiliares
Art.
• Os magistrados, nas causas sujeitas à sua jurisdição, poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato.

Assembléia Nacional ConstJtuinte

normativo do Poder Público,

exiglndo~se,

para os Tribunais, o vo-

to de dois terços de seus membros

Art.
• Será repassado ao Tribunal o numerário correspondente ~ dotação orçamentária respectiva, observado o disposto no artigo
Art. • • Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal,
Estadual
ou Municipal, em virtude de sentença judiciária,
far-se-âo na ordem de apresentação dos precat6rios e à conta dos
crédt tce eespect.tvcs ,
§ ,~. ~ Qbrigat6ria a inclusão no orçanento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus
débitos constante de precatórios Judiciais, apresentados at e 10
de julho.
§ 2S!. As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias ás repartições ,competentes. Caberá ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento, segundo as possibllidades do depósito, e autorizar, a requerimento
do credor preterida no seu dIreito de pr ececêocãá , ouvido o Chefe
do Ministério Público, o sequestro de quantia necessária ti satisfaçUo do débito.
Art.
• Os serviços do foro ju'dicial sito prestados
pelo Estado.
Art.
• Os serviços notariais; e registrals siso exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
§ 1Sl. Lei complementar regulará suas at Ivfdaoes , disciplinará a responsabilidade civil J! criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou exceeaos cometidos, e
definirá a f1scaliza;ão de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2Sl. D ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamênte, de concurso público de provas e titulas.
§ JSl. lei federal disporá sobre o vaãcr dos emolumentos I'elatiyOS aos atos praticados pelos serviços notariais e reglstrais.

SEÇAo II
00 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art.
O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis M.1nist:.ro;, escolhidos dentre brasileiros natos com mais
de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade,
de notável saber jurídico e reputação ilibada.
S te , Ap6s audUnda pública e eprcvação pelo Senado
Federal. por v-pto de do.is terços de seus membros, os Ministros
serão nomeados pejo Presidente da República, sendo
a) cinco, mdí cadcs pelo Presidente da Repúblicaj
b) seis, indicados pela Câmara dos Deputarlos, pelo voto
secreto da maioria absoluta. de seus meecros ,
c) cinco, incficados pelo Presidente da República. dentre os Integrantes de listas tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 2Sl. O provimento de cada vaga observará o critério
do seu preenchimento inicial.
Art.
• Compete ao Supremo Tribunal Federal.
I - processar e julgar, originariamente:
8) nas infrações penais, o Presidente da República, o
Primeiro Ministro e o-s Ministros de Estado, os seus pr6prios Miw
nlstros, os Deputados Federais e Senadores e o Procurador-Geral
da Repúblicaj
b) nas infrações penais e nos- crimes de responsabilidade, os membros do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas da União, os Qesembargadores
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os
Chefes de Missão Oiplom~tica de caráter permanente e os Procur-adores-Gerais drt- Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
c) os litígios entre os Estados estrangeiros, ou organismos internacionais, e a União, os Estados, o Distrito federal
e os Territ6rios,
,
d) as causas e conflitos entre a União e os Estados, a
Un11'10 e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as
respectivas entidades da administração indireta;
e) os conflitos de jurisdição entre o Superior Tribunal
dê Justlça_e~os-Trlbunais superiores da União, ou entre estes e
qualquer outro Tribunal;
f) os conflitos de atribuições entre autoridades
admin!strativas e judiciárias da União, ou entre autoridades jernct erias de um Estado e as administrativas de outro, ou do Distrito
Federal, ou entre as deste e da União j
g) a extradição requisitada por Estado estrangeiro, a
homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do "exequatur" às cartas rogatórias, Que podem ser conferidas ao seu Pr es I>
dente, pel~ Regimento Internoj
h) o "habeas corpus", Quando o coator ou o paciente for
Tribunal, a'utofidade ou servidores cujos atos estejam sujei tos
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trste
.de infração penal sujeita à mesma jurisdição em única fns tânc a ,
e ainda quando houver perigo de se consumar a 'violência, 'antes
que outro juiz ou-i;ibunal possa conhecer do pedidoj
j) os mandados de segurança contra atos do Presidente
da República, do Primeiro Ministro, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo Tr~bunal Federal ou de seus Pres Ident es t
í

j) a representação por inconstitucionalj.dade, nos c,asos
estabelecidos nesta Constituição,
1) representação do Procurador-Geral da República, nos
câsos definidos em lei complementar, para interpr,:taçito de lei ou
Ido normatJ. vo federai,
m) as revisões criminais e as ações resciSórias de seus
julgados;
n) a execução de sentença. nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atos processuais;
II _ julg~r em'Recurso Ordinário'
a) "habea~ corpus" decididos em única instância pelo
Superior Trf6únal de Justiça e pelos Tribunais Superiores da
UnUio, se denegat6ria a declsão;
b) os crimes políticos,
III - julgar, mediante recurso extraordinário as causas
decididas ém' única ou última instância por outros Tribunais,
quandO a decisão reco~ridà:

a) contrariar disposltrvõ-desta Const!tuição;
b) der à ,Constituição Federal interpretação divergente
da que lhe haja atribuído outro Tribunal;
c) julgar vál1da lei ou ato do governo .local contestado
rece da Constituição.
SEÇ1to 111
D01'SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Art.
• O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de
Ministros nomeados pelo Presidente da República dentre b ras l ea-,
ros natos maiores d~ trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação illhada, depois dê aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:
I _um terço dentre 1u12.es da Justiça Federal,
II .. um terç~ dentre juízes da Justiça Estadual ou -do
Distrito Federal;
lU .. um terço em partes iguais entre advogados e membros
do Ministério Público Federal, Estadua! e do Distrito Federal,
PaI'ágrafo único
Lei ~omplementar definirá o núner o de
Minist~os do Tribunal
Art..
• Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
:r: - processar e julgar originariamente
l\
8) os membros dos Tribunais Regionais Federail1, dos
Tribunais Regionais Eleitorais, oriundos da .c esae dos advogados,
do Trabalho, dos Tribunais de Contas dos Estados e Distrito Federal e do Ministério Público da ~União que oficiem perante Tribunais, nas lnfraçõE!s penais;
b) os mandados de segu~ança contra ato do próprio Tribunal ou de seu p;';sldente, dos MinIstros de Estado, do Tribunal
de ccnt as da União o~ de seu Presidente, do Procurador-Geral da
República e os impetrados pela União contra a~ de Governos estaduaj,s ou do Distrito Federal j
c) os "habeas corpus" quando o coator ou paciente for
Qualquer das pessoas mencionadas na letra!. deste artigoj
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e os Tribunais Regionais Federais, entre juíz~s federais e os Tribunais dos
Estados ou do Distrito Federal, entre juízes federais subordinados a Tribunais dif~rentes, entre juízes ou Tribl,Jnais de Esl;ados
diversos, inclusive do Distrito Fedetal e lerrit6riosj
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
julgados;
f) as "Causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer juízes e Tribunais, cuja avcceçãc deferir, a pedido do Procurado1;'-Geral da República, Quando decorrer imediato
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, ou às finanças públicas, para que suspendam os efeitos da decisão proferida
e para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido.
II _ julgar, em recurso ordmer IoB) os "habeas corpus" decididos em única ou óltima 1nsUncia pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados e do Distrito Federal,
b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito federalj
c) as causas em que forem partes estado estrangeiro ou
organismo internacional e município ou pessoa residente ou domiciliada no país;
III .. julgar em recurso especial as causas decididas em
única ou úl tima instância pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos Tribunais dos Estados e do' Distrito Federal, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negilr-Ihes vigênciaj
b) julgar válida a lei ou ato do governo local, contestado em face de lei' federal;
c) der à lei federal interpretação divergente da que
lhe haja atribuído outro Tribunal, o próprio Superior Tribuna! de
Justiça ou o Supremo Tribun~l Federal.
Pa:rágrafo único
O julgamento do recurso exuraor dânâr Io interposto juntamente com recurso especial aguardará o julgamento do Superior Tribunal de Justiça sempre que a. decisão puder
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.
í

í

SEçM IV

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS
E DOS JUiZES FEDERAIS
Art.
• São órgitos da Justiça Federal:
1 - Tribunais Regionais Federais;
11 .. Juízes Federais.
Art.
• Os Tribunais I=tegionals federais compõem-se
de, no mínimo, quinze juizes, recrutados na respectiva região e
nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros, maiores
de trinta anos, sendo:
1 ~ úm Quinto dentre advogados, com mais de dez anos de
atividade profissio,nal, e membros do Ministério Público Federal
com mais de dez anos de exercício j
II _ os oenaí.s mediante promoção dos juIzes federais.
com mais de cinco anos de exercrctc, sendo metade por antiguida.h
e metade por merêcimento.
Parágrafo único. Em todos os casos a nom'eaçâo será
precedida de elaboração de lista tr!plice pelo Tribunal.
Art.
• Compete aos Tribunais Regional s Federais'
I - processar e julgar originariamente.
a) os juízes federais da área sob sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e do Trabalho, e 05 eem'rr cs do MinistériQ Público da União, que atuem em primeira il}st.§ncla. nas
infrações penais e nos crimes de responsabilidade;
b) as revisões criminais e as ações rescisórias dos
seus julgados ou dos juízec; federais da regiãoj
c) os mandados de segurança contra ato do pr6prio Tribunal, do seu Presidente ou de juiz federal;
d) os "habeas corpus" quandO a autoridade coatora fOr
juiz federal;
11 _ julgar em grau de recurso as causas decididas pe Los
jubes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal.
ArL
• Aos juízes federais compete processar e .1ulgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal f'crem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência e co 0-

cordata
lho;

e

_ 297

as sujeitas à Justiça Eleitoral e li Justiça do Traba-

Il ,:. as causas entre Estado estrangeiro ou organi~~ internacional e Municípios ou pessoa domiciliada ou residente no
Pais; ,
111 - as causas fundadas em tratado ou contrato da UnHlo
com Estado estrangeiro ou organismo internacional,
IV - os crimes políticos, os contra a integridade t e r r L-,
torial e a soberania do Estado e as infrações penais praticadas
em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça !Ulitar e da Justiça Eleitoral;
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional em que, iniciada a execução no País, seu resultado ocorreu ou deveria ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente,
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos
casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a crcen
econêmico- financeira;
VI! - os "habeas corpus", em matéria criminal de sua competência ou qõ;ncio ~ constrangimento provier de autoridade cujos
atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdiçãoj
VIII - os mandados de segurança contra ato de autoridade
federal, excetuados os casos de competência dos Tribunais Federaisj
IX - os Crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
'ressalvada a competência da Justiça MilHarj
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de
estrangeiro, a execução de carta rogatória após o "exequatur" e
de sentença estrangeirã ap6s a homologação; as causas referentes
à nacionalidade, Incus í.ve ti respectiva opção, e a naturalização.
§
Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro do domicílio dos segurados ou beneficiários as causas em que for parte instituições de previdência social, cujo objeto for benefício de natureza pecuniária, sempre que a comarca
não seja sede de Vara do Juízo Federal j o recur so que no caso
couber deverá ser 1;.nterposto para o Tribunal Regional Federal
ccapatente ,
§ 21!.
Nos Territórios Federais, a jurisd~ção e as
atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juIzes da
justiça- local, na forma que a lei dispuser, estando o Territ6rio
de Fernando de Noronha compreendido na seção judiciária do Estado
de Pennambucc

1".

SEçAo V

DA JUSTIÇA AGRARIA
Art.
A lei-'disporá sobre a organização, a competência e o processo da Justiça Agrária e atuação do Minlstério
P13blico, observados os princípios desta ccns t tuí çãc e os s equdrrtes:
I - compete à Justiça Agrária processar e julgar Questões fundiárias decorrentes de desapropriação para os fins áe reforma agrária,
í

11 - o processo perante a Justiça Agrária será gratuito,
prevalecendo os princípios de conciliação, jocat zaçãc , eccncní a ,
simpllcidade e rapidez;
III - enquanto não instalada em seus graus de jurisdição,
os processos correrão perante· os Tribunais e juizes federais, com
câmaras e juIzes com função itlherante.
í

SEÇ1tD VI
DOS TRIBUNA~S E JUíZES DD TRABALHO
Art.
• São órgãos da Justiça do Trabalho:
1 - Tribunal Superior do Trabalho,
II - Tribunais Regionais do Trabalho;
111 - Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 1". O Tribunal Superio:.r do Trabalho compor-se-á de
dezoito Ministros, togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente
da República, dos Quais doze dentre juízes da carreira da magistratura do Trabalho, três dentre advogados, com pelo menos dez
anos de atividade profissional, e três dentre membros do Ministério Público.
§ 2~. Para nomeação, o Tribunal encaminhará ao Presidente da República listas trIplices.
Art.
• A lei fixará o número dos Tribunais Regionais
do Trabalho e respectivas sedes e instituirá as Juntas de?' Conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde não forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos Juízes de Direito
Art.
Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de Juízes togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da
República, observada a proporcionalidade estabelecida no § 1", do
artigo
parágrafo único. Os membros dos Tribunais Regionais do
Trabalho serão: •
.a) os magistrados, escolhidos por promoção de juizes do
Trabalho, por antiguidade e merecimento, a I te rnacamentej
,
h) os advogados e membros do Ministério Público
)hldos par lista trIpllce elaborada pelo Tribunal ..
Art.
• As Juntas de Conci~iação e Julgamento serão
compostas por um juiz do trabalho, que as presidirá, e por doIs
juIzes classistas temporários, representantes dos empregados e
dos empregadores
Art.
• Os juIzes classistas terão suplentes e mandato de três anos, permitida uma recondução.
Art.
• Compete à Justiça do Trabalho processar, conciliar e jlflgar os diss!dios individuais e coletivos entre empregados e empregadores, os acidentes do trabalho, as questões entre
trabalhadores avulsos e as empresas tomadoras dos seus serviços,
as causas decorrentes das relações trabalhistas dos servidores
com a Unida, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. inclusive suas autarquias, bem assim os litígios relativos à representação ou às eleições sindicais.
'
parágrafo único
A lei especificará as hipóteses em
que os dissIdios coletivos, esgotadas as possibilidades de sua
soluçdo por negociação, serão submetidos à apreciação da J.ustiça
do Trabalho, podendo a decisão estabelecer novas normas e condições de trabalho.
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• Assembléia Nacional Consutulnte

comuns e nos de
Justiça Eleitoral.

5EÇA"o VII
DOS TRIBUNAIS E JUízES ELEITORAIS

Art.

• A Justiça Eleitora! é composta dos

seguintes

órgãos:
I - Tribunal Superior Eleitoral i
11 - Tribunais Regionais Elei torais I
III - Juízes Eleitorais;
IV - Juntas Eleitorais.

Parágrafo único. Os juízes dos Tribunais Eleitorais,
salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por dois
anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biêncips ccnsecut rvcs ,
os

substitutos

serão

escolhidos

na mesma ocasião e pelo mesmo

processo, em número igual para cada categorIa.
Art.
• O Tribunal Superior EleJ.toral ccmpce-ue-é ,
lIíl iMO, de sete membros:
I - mediante eleição I pelo voto secreto:
a) de t:tês juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal i
b) de dois juíz.es, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiçaj
II _ por nomeação do Presidente da nepce rt ce , de dois
dentre seis advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de atividade profissional, indicados
pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo únIco. O Tribunal Superior Elei toral elegerá
seu Presidente e Vice_Presidente dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Art.
• Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distx-lto Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais ccmpor-cse-ão ,
I _ mediante eleição pelo. voto secreto
a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça,
b) de dois juizes s dentre juizes de direito, escolhidos
pelo Tribunal de Justiça;
11 - de um juiz do Tribunal Federal Regional, J;:om sede
Capital do Estado, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal cespect tvcj
UI - por nomeação do Presidente da República, de dois
dentre seis advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, indicados pel'ó Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá
Presidente um dos dois desembargadores do Tribunal de Justiça,
cabendo ao outro a Vice-presidência.
Art.
• Os juizes de direito exercerão as funções de
juízes eleitora!s, podendo a lei conferir a outros juizes competência para funções não decis6rias.
Art.
• A lei disporá sobre a organização e competência dos Tribunais, dos juizes e das Juntas eleitorais.
Art.
• Os membros dos Tribunais, os juízes e os integrantes elas Juntas eleitorais, no exercício de suas runções , e
no que lhes for ap tcõvet , gozarão de plenas garantias e serão
il'lamo~íveis.
•
í

Art. ,
• Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caber-é recurso, quando'
I .. forem proferidas contra expressa disposição da lei;
11 .. ocorrer divergência na interpretação de lei entre
dois ou mais Tribun~ls Eleitorais;
111 _ versarem sobre inelegibilidade ou expedição de dipãceas nas eleições federais ou est acuaas r
IV .. anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos
eletivos federais ou estaduais,
• V .. denegarem "habeas corpus" ou mandado de seçurança
Parágrafo único
Os Territórios Federais do Amapá, Roraima e Fernando de Noronha ficam sob a jurisdição, respectivamente, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Par~, Amazonas e
Pernambuco.
SEÇ~O VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

Art.

• São órgãos da Justiça Militar o Superior Tri-

bunal Militar e Juizos inferiores institui dos por lel.
Art.
• O Superior Tribunal Militar cD11lpor-se-ã de
onze Ministros vitaHcios, nomeados pelo Pre.sidente da nepõbt.tce ,
depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, em audiência
pl1bllC'B, sendo, dois dentre oficiais-grenerais da ativa da Marinha, três, dentre oficiais-generais da ativa do Exército, dois,
dentre oficiais:.generais da ativa da Aeronáutica, e, quatro, dentre civis.
..§...jJL--.JlS MInIstros çJyf<; $f!..r.~jLesco]hidos pelo

nr es r-

dente da República dentre brasllêiros maiores de trinta e cinco
anos, .sendo:
a) dois advogadOS de not6rio saber jur!dico e conduta
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade p.rofissional;
b) dois em escolha paritária, dentre auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.
§ 21l. Os Ministros do Súpelior Tribunal Militar têm
vencimentos iguais aos dos Ministros 'do Superior Tribunal de Justiça.
.
Art.
• 1\ Justiça Militar compete processar e julgar
os crimes militares definid.os em lei.
parágrafo único. Os civis nao estarão sujeitos à jurisdição dos TribunaIs e juizes mi1J.tares, exceto nos crimes contra
l!l segurança externa do paIs, ou as instituições militares, desde
que, nesses casos, em tempo de guerra e nas hip6teses previstas
em lei.
SEÇ~O IX
DOS TRIBUNAIS E JUíZES DOS ESTADOS,
DO DISTRITO FEDERAL E TfRRITÕRIOS

Art.
• Os Estados e o Ohtrpo Federal organizarão
seu Poder Judiciário observados os princJipios estabelecidos nesta
Constituição e na lei Orgânica da Hagtstrat,:ra NacionaL
§ 12. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça
processar e julgar os magistrados, membros do Ministério Público
e Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, nos crimes

§ 2Q.

responsabilidade, ressalvada a competência da

parágrafo único. Até que se instalem os Tribunais Federais, O Tribunal Federal de Recursos exercerá a competência a
eles atribuídas em todo o Território. Nacional, conpet Indc-üne ,
ainda, promover a instalação dos mesmos e elaborar as listas triplices dos candidatos à composição iniciaL
Art.
• O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte
dias, contados da data da promulgação desta Constituição l encaminhará ao Congresso Nacional os projetos de lei ccnpt enentar referentes ao Ministério Público e à Advocacia da União.
§ 19. Enquanto não aprovadas as leis complementres, o
Ministério Público Federal continuará a exercer as atribuições da
Advocacia da União.
§ za, Aos atuais membros
do Ministério Público da
União fica assegurada a opção entre as carreiras do Ministério
Publico e da Advocacia da União.
• § ;,:i2. O provimento dos cargos de ambas as carreiras
depcnderá de concurso público de provas e titulos
Art.
• O Superior Tribunal Militar conservará sua
composição atual até que se extingam, por vacâneãa , os cargos ex-

OS vencimentos dos magistrados serão fixados com.

diferença não excedente de vinte por cento de uma para o.utia entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada não menos de
dois terços dos vencimentos dos oeeenbarçaocr es e assegurando-se
a estes vencimentos não Inferiores aos que percebam os Secretários de Estados.
§ 3li!. O acesso aos Tribunais -ce segunda instância
dar-se-á por antiguidade e por merecimento, alternadamente. A
antiguidade apurar-se-á na última entrância. quando se tratar de
promoção para o Tribunal de Justiça
Neste caso, o Tribunal de
Justiça somente poderá recusar o jui.z mais antigo pelo voto da
ma!oriã dos desembargadores, repetindo-se a votação até fixar-se
a indicação
No caso de mefec1.mento, a lista trIplice compor-se-á de nomes escolhidos dentre os juÍZes ae qualquer entrância..
CAPíTULO V
DO MINISTÉRID PÚBLICO

cedentes na composição prevista no artigo
Art.
• Os atuais integrantes do quadro suplementar
dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão aproveitados em carpa de
quadre da respectiva carreira.

Art.
Ao Ministério Público incumbe a defesa do regime democrático, da ordem jurIdica e dos interesses socIais e
individuais indisponiveis.
§ W. Lei complementar estabelecerá normas gerais sobre a organização do Ministério Público.
§ 2~. Ao Ministério Público fica assegurada a autonomia admí.ru st r atâva e financeira, competindo-lhe prover seus cargos, funções e serviços auxiliares, obrigatoriamente por concurso
de provas ou de provas e titulos.
Art. ~ • O Ministério Público compreende:
r - o Uinistério Público federal;
,
11 - o Ministér-io Público Federal Eleitora! i
III _ o Hinistério Público Militar,
IV - o Ministério Públ1co do Trabalhoi
V _ o Ministério Público dos Estados e do Distrito r ederal e Territórios,
VI - o Uinistério Público Junto aos Tribunais de Contas
da União, dos Estados e do D1.strito Federal.
Parágrafo único. Cada Ministério Público elegerá o seu
Procurador-Geral, na forma da lei, dentre integrantes da carreira, para mandato de dois anos , vedada a recondução.
Art.
• São funções institucionais do Ministério
P6blico, na área de atuação de cada um dos seus órgãos:
I - promover, privativamente, a ação penal públicaj
II - promover ação civil pública, nos termos da lei para
a prct.ecêc dos interesses difusos e ccã etrvcs , dos direitos in.disponiveis _e das situações jurídicas de interesse geral ou para
coibir abuso da au~oridae ou do poder econômico;
111 _ representar por lnconstitucionalidde de lei ou ato
normativo e para fins de intervenção do Estado no Município,
IV - promover as- medidas que visem à defesa da sociedade
contra ações ou omissões lesivas aos seus interesses, praticadas
por titular de cargo ou função pública;
V - fiscalizar os atas da Administração Púbhca, zelar
pela sua celeridade e probidade e recceendar correções e melhorias dos serviços públicos,
VI - velar pefe efetiva submissão dos poderes do Estado
li Constituição e às leis.
Art.
• Os membros do Ministério Público t.er ãc as
mesmas vedações e gozarão das mesmas qarant Ias , vencimentos,
prerrogativas e vantagens conferidas aos magistrados.
Parágrafo único. As funções do 'Ministério Público Só
podem ser exercidas por integrantes da carreira.

TíTULO V, CAP!TULOS UI, IV, V e VI

JUSTIFICACAO
Buscou-se apr-mor-ar- a redação dos textos, reôuaãndc ,
tanto quanto poss.ível, o número de dfsposã r avcs , considerados
excessivos, e. sobretudo, compatl.bl.ll.zâ-los entre si e com as
propostas neles ccntadas ,
Não fol. tarefa fácil a de r-eduz ar o exces s avc númc:ro
de dl.spositl.vOS concernentes ao Poder JtldJ.cJ.ârJ.o, post.o
que
ccnscã'cua, t.radacâc no nosso daze tc ccns tn tucãcnat a dJ.scipl!
na quase que pormcnora aada da maeêr-i e ,
~
í

Prevê-se, desde logo, a edição da leJ. orgânica de ID!
gJ.stl"atura que se pcss rba tune ã legislação l.nfra_constJ.tuc1.0_
nal o melhor detalhamento de aniiner-as soluções preconizadas no
AnteproJeto.
Além das normas que ara cncam as gar-ant a as de indepc,!!
dência e euccncaaa , mcfusave aâeum s t r-at ava e fJ.nanceira, da
nega.suretur a , Eaxam-ae as regras Eundamcn t a a s de
crgaru'aacãc
do poder .rudacaêr-ac ,
..__ Na r-epar tacâc de ccnpeuêncaas entre os TrJ.bunaJ.s,

bu~

ccu-ec compa t Ibc t aaar- os textos, de s a gnadamerrt e cs que se reI!
C.1onam com a cr.Iação de um Tribunal Supcr1.or de Justiça com a
flnal1.dade precípua de unJ.formJ.z.ar a j urc sprudêncaa Cll1 mat.Er ra
de da rea.t.c comum.

A solução preconizada pelo érreeproj e tc , no parmcufar ,
lmpossl.bll,!
dade de a Corte Suprema, com o redundo número de Juizes que po.,!
sua , serv i.r a um só tempo de Corte ccnscxcucacnat e de Corte de
cassação em na'têr-aa de dl.re1. to comum

é merecedora do meror- ap010, tendo em va s t a a total

Respeaneda a solução, bUSCOU_se apenas
compat1.bil1.Zâ
-aa , deaxandc ao Supremo toda a Platêr1.a ccnsm.rucacnat , l.nclus;
ve a ccnpet êncae de una fc rraaa.ar- a j ura spr-cdêncaa , Julgando, 'lã;
apenas os recursos anterpost cs contra decisão que corrtr-ame
lei aaacr , como também aqueles contra decisão que der à
Const!
tuacâc mt erpre tacãc daver-sa de que lhe haja atr1buído outro Tr,!
burrat ,

CAPíTULO VI
DA DEFENSORIA PCíBLICA E DA ADVOCACIA

ASS111 teremos. além de representações por
ãnccns tatu
Clona11dade e do recurso exuracrdmârac contra êecaaão que
co~
trar18r dãsposat.avc da Constl.tlução, a possib1hdade de o Supr.!:.
110 Tribunal un1form1zar o errtendaraent;o dos Tribuna1.s em materia
ccnseaeucãcaat , o mesmo ocorrendo, simetricamente. em.
relação
lei fede:al, a c~rgo do Tribunal Superior de Justiça.

Art.
• É Instituída a üe renscr-Ja Pública para a defesa. em todas as instâncias, dos juridicamente necessitados
parágrafo único. Le! complementar organizará a Defensoria PúbiIca da União e dos Territórios e estabelecerá normas
gerais para a organização da Defensoria Pública dos E:stados e do
Distríto"·F'ederal.
Art.
• Com a Magistratura e o Ministério Público. o
advogado presta serviços de interesse público, sendo indispensável à administração da Justiçà:

ã

ãespea radas as sol~'ções Indacadas no Ant eproj e tc , qua!!.
to aos demais daspcs í.t rvos , procurou-se sobretudo escãua.r do tex
to os excessos e a aaeêraa na t adaraen te de naeur-eaa 1nfra-constf
tucacnat , o mesmo ocorrendo nos capítUlos ded rcados ao
Minlsti
rio púbhco, a üefensoraa e ã Advocacia.
-

OISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

Justiça
gos:

Art.
A composição inicial do Superior Tribunal de
será de trinta e seis Ministros, preenchendo-se os carI _ pelo aproveitamento dos Ministros do Tribunal Fede-

l'al de Recursos; •
11 - pela nomeação dos Ministros que
sejam necessários
para completar o número estabelecido em lei ccepaementar , na forma determinada nesta Constituição.
§ 112. Para os efeitos do disposto nesta Constituição
os atuais Ministros dI? Tribunal federal de Recursos serão considerados pertencentes a classe de que provIeram, quando de sua nomeação.
§ 2R.
O Superior Tribunal de Justiça será instalJdo
sob a Presidência do Supremo Tribunal Federal.
§ 3R.
Até Que se instale o Superior Tribunal de Justiça. o Supremo Tribunal Federal exercerá as atribuições e a competência aefinldas na ordejTI constitucional precedente.
§ 42. Fica vedado, a partir da promulgação desta con;tituição , o provimento de cargos de Ministro do Tribunal Federal
de Recursos.
..
Art.
• Dos cinco cargos de Ministro do Supremo Tribunal F"ederal,'criados por esta Constituição, dois serão indicados pelo Presidente da República e três pela Câmara dos
Deputados, sendo nomeados após aprovação do nome pelo Senado Federal. -

os

Parágrafo único. A medida em Que vagarel'l,
demais
cargos de Ministro do Surpemo Tribunal Federal serão preenchidos l
alternadamente, obedecidas a ordem e a proporção estabelecidas no
artigo
, § 1R.
Art.
• São criados, devendo ser instalados no prazo
de seis meses, a contar da pr~omulgação desta Constituição, Tribunais Regionais Fedetais, com sede nas capitais dos Estados a serem definidos e. lei complementar.
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ALTERA O Ap.T1ao ~

Art. ~- Poderio 's~r 'instltufdos ~mprestlmos compulsórios nos

seguInteS casos'
I .. Ç1Qerra externâ ou sú" ImInêncIa ..
11'--conJun:ura que exija .b~dr·,ão relllporârla de poder aqtli~ltJ
•vOi'
III - calamidaAe públIca.'
S 10 Os empréstiMOS compulsõr1os previstos nos itens I e 1,1

s~

mente poderão 'Ser lnstttufdos p~1a União, cabendo ã União e aos
Est,!
dos as previstos no Item 111.
S 29 Os empréstfmos eompulsõrios poderão ser e'xlgldos a p~rÚr
da publlca"ão da lei que os instltut"r, a qual deverá ser aprovada pela
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional ou da respectiva A1.
semblêla

Legislat T\ta.
§ 39 Os emprêstlmos c:ompu1sõrios somente poderão tolt'a~ por base
fatos geradores compreendidos na competêncu tributãrla da pessoa Jurj
dica de direito pii~lico que 05 instit~Jr.
JUSTIFICATIVA

r.,

A emenda obje=ttva eompatlblltur o artigo ~.G..com o
do Aot!.
projeto, mais precisamente com o item 111 e: as a1 fncas "e" e Itf" do Item

XIX.

No que diz respeito ã utit Ização do empréUlno compulsório par.a
atender a calamldade'j, publteas, o artigo ~<.iguarda consonânel .. com o
ar;lgo "'9. uma vez que l!stc, em seu Item XViii, ~revê a eopartlelpaçâo
da União, Estados e Hunlc!plos no p1anejaf'lcnto e prqmoçâo da
defes_

Assembléia Nacional Constituinte
contra aqueles eventos.

_
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TodavIa.
o mesmo
artigo a'ligdefesa
•• em seu
ttem 111,
a
l.!nlão para
or9ani;:ar
e manter
naelo~alt
mas dase eompetcnct,P.
omite com reI,!
ç~~ ao uso do empFéstlmo computsõrt.o p.ara atender a necessidades
de

(!Jr.:,.....:-----~

.guerra externa ou sua lm\nêncta.
De outra parte, o artigo Z.9. ttem XIX. <lã corrpctêncta ã
UnIão
par .. legislor' sobre sistema trlbvtârl0 (ai inea "eM) e pcl ft1ca. de cri
dito (alínea Uf"), ee s não of~r.ece sõlução pal'a stt"u.açõcs em que haja
nec:essldabe de absorl:ão do poder aquisitivo. Isso representa cerceal"c!!,

J'

SISTE!tr.TIZlI.C~O

COMISSÂO DE
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DISPOSITIVO EMENDADO:

160
Art.~, seus itens e parágrafos

Dá nova redação

ilôo
Art • .1:::riSl - Depois que a Câmara dos Deputados declarar a admissibilidade da acusação, contra o Pres~dente, pelo voto de dois terde seus mernbro!l, sexã ela subnetido a Julgar~anto perante o supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante
Senado Federal, nos crimes de responsabilJ.dade.

4p

uno;IIII"''''~o. 3!
~

c $

JUSTIFICAÇAO

ztt

JCSTH ICll';'JV],

~.'"

Esc. emenda dispõYS;obre o procediMento ritual, a ser
do nas
denúncias fbrmuladas contra o Presidente da República, p!.
la prát:lca de ilicitos penais comuns ou de infrações politleo-a&.J._
nistrativas.
Na fase preliminar desse procedinent.o, insta.u:::aro.se-â. o
judiciuli1 eccuseudo-rr s perante a Cãr.ara dos Deputados, a quem ccrspe-,
tirá emitir o Juizo' de admissibilidade de acusação formalmente dedE.
zida contra o Chefe do Poder zxecueavc da União.
10 texto corrige uma improprieêaàe constante dos diversos
textos constituc~ona~s brasileiros e substitui a locução crL'T,es comuns por infrações penais comuns, designação ma a.s genéricôl q..:e
a_
brange, também, as meras contravenções penais, alem dos crimes ele!
torais e militares I conforme ent.endimento Jurisprudenc~e.l do Supremo Tribunal Federal (v. RTJ, vo1. 91/423 - P':)]', "01. El/279)
Uma das grandes inovações desta z-re-ida xesaôe era atr:lb_ir
ao xecebament.c da denúncia ou queh,a-crirle pelo STF, nos i1icJ.tos
pene a s cumuns, eficácia suspenarva do exercãcf c do -eanae ec p:oesJ.ce:
cae
Esse efeito, hoje, decorre- do Juizo (ie adruSS'!lJ.IJ.êade e::.a"a- , .
do da Câmara dos Deputados.

-§:3:9 Os impostos enumej-a dc s no.s itens V.ll ê Vttl inc'iEllrão
só vez sobre a produção, Importa~ão·. clrcul·aç~o. dls'tríbulção op eons,!!
~mo de lubrificantes e eeeso s e Ive r s , l Iqu e de s ou gasosos l e de
e ne r-ç l e

e t êe r r ea , exc:.lufda.a Incidência de~ ~ua!~ outro tributo.
,
'. i
O Imposto enllmerado na ~incldi rã úna só ve z sobre a
extração, a clrculaç.ão, a distribuição ou o censur-e dos Minerais
do
Pafs relacionados em t e t , observando o-disposto no final do t3~

119

~JUSi\Flt1\ilVA

,

'A presente emenda objetiva compatlbl1 Izar o disposto nos er e s-.
Item VIII; li9, Item XI. a l Inee llb"; li9, Item xrx, at"rl1ea " I " ; ' 312
e
-c c a art.
do Antepr.oJoto da C.onSlltulo;ão.
Com efeito, o art. li9, Item VII( determina que os recursos mln!!.
rals do subsolo sejam bens da União, o art. li9. Item XI, alinea "b" eo!
tatul a competênela da União para elCp..!..orar os serviços e
instalãções
de energia elétrica. o art. li9, item XIX, alinea "i U confere ã
União
, co.mpOotêncla para 'eglslar sobre Ja~dd<ls. nln<ls, o <lrt. 312 define c,2
mo proprled<ldc da União as 'Jazldas e denals recursos minerais c O! =,: EMENDA

..a,

316,

'275

í

hldrãuLl~<I,-

_econômica l:ie- ~utf prática

obserr~ \'I!

~

do

proce~

enf~ix.ados

'.I ...,o/.... ,n,ol''''••''lIlo

EJ.\ENDA ADITIVA
Estabelece nova redação ao Artigo

DISPOSITIVO

E:.!>1~D=: !~:aa::prOJeto,

rai). em" razão da prestação de trabalho, além de
tros que visal!\, a melhoria de sua condição social.

~e

se deu

a aposentador.1a

0.1

DISPOSITIVO E!"ENDADO: Art.
Suprima-se' "::%;ograma

fl

1.tJ

~

-J U 5 T I F I C A ç A O

Sala das Sessões. llil de julho de 1.987

EMENDA lP02869·8

PJ

f'l

o que

o .eo.u.,j~
6q
Inc1uta-se ~parágrafo ao Art. 15!i. do ~projeto do Rela-

tor, comÇ,a "seguinte redaçãot

a reforma.

j;;

Art.
o. Compete ao DIstrito Federal explorar diretamente. ou media'"
te concessão. serviços públicos locais de gás corb.rstIvel
canalizado.

-,

Sa).a das sessões. 112 de julho de 1.987

1'ÇJ~v;J

~ do ~proJeto!

.

JUS!I'IFICAC1i:o

JUST~CATIVA

e/cena m ."~.JICJ eles qu'"e m!!.!9~

~

~
O ad:Lciolla: por 'tempo de serviço deverá ser in
cidente sobre a remuneraÇao do eerv~dor.
A redação, como consta do anteproJeto, ndo c~
ta a base da incidência. ne.n o percentual apl~cável.
A'tua.l.mente o Governo Federal retribui o
aà~
cional por tempo de se:rv:lço, correspondente a 1%( um p:)r ce.:!

de morad:la

~al~á 1nterpr ~Oõos

I'

c:ee5J.tarr des/

.cONSTITUINTE RENATO VIANNA

pa:sa

assegurado, ao servJodor pÚl;llico, o a...
dicJ..onal. por. ,tempo de 5erv~ço, incidente sobr~ a respe:ct:lva remuneração, a cada ano de efetivo exercício.

XIV - ~

s~rva

. 'EMENDA lP02870-1

l"

gG

VIII - t

cônjuge sobrev~vente e seus dependentes.

:~o

VJ:Al\'N'A

O incJ..so VIII do Art.

haverii ~nc:ldêncl.a de tributt?s.custas ou emolUJl",entos sobre

_s.

R~ATO

Art.

a trasm'-ssão, por morte, de bem ún:lco que

.1sençao.

CONSTITUIln'J:

a ter a segul.nte redação:

.tJêW:i;~~ tC B
b :se;
1l~9 n~~t1::;s'
p.-CA-<1>=..,J",-Se> "'" 4]<f. 1!lJ_Ir..-.."":Kfl,,,-~-nk~=,

tão atr

do texto.

DISPOSITIVO El";ENDADO: ARTIGO W, INCISO VIII.

E!'lENDA MODH'ICATIVA

• til

espír~ to

EMEND~ ADITJ:VA.

[D;J~;A!l

m - Item

o

CO"USS)!\O DE SISTE......ATISAC1iO

I?"Y;:~;;"J

~---_-----_1U'''''''f1
...Ulio

e.cá

contrar~a

Art. )17, do Anteprojeto do Relator. ao contemplá:;' os Estados e Municípios. cOm a explorõção direts. ou rrediante cc-cesSãO, os serv$ços púbHcos locais de gás cOl"busUvel can'aliza=ol Oli!
tlu a matéria quanto 80 Distrito Federal. A necessidade dó co::reção para evitar que a omissão provoque outra interpretação sobre

_EMENDA lP02866-3

(l

~DA lP02863-9 ..".
~UTAno stRCIO '''I:RIlEa

JUSTIFICAÇAO

o

o assunto.

No que d:LZ respeito a proarama, o art. 409 cobre a preocup1!.
ção constitu:Lnte.

'ál.- Não

.uNlo"'.OW'1I1o/,,,.<unlo

COl-IlSsnD DE SISTEMATIZAçnD

EMENDA ADITIVA

A omissão da " reestruturação", perro!
tiria )a adnu.nistração ut~l~zar-se desta OllU.ssão, para, pot" internéd3.o dela, conceder novas vantagens sE:
mente aos servidores da~:ativa, sem ating~r o :i.nat~vo,

.:JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO E'1EN'DADOl Art.

CONSTITUINTE RENA..TO VIANNA.

da ab.va.

•

1:(;

103

Com esta redação, ficam estabelecidos direitos sodais,
em razão de trabalho. obrigação. suporte e carúcterísJ;.lca da condição de trabalhador

A emenda inclul. a expressão" restru turado", tendo em v~sta que a restruturaçã:o de caro.
gos e carre~ras. é uma modal~dade ut~l~zada no serv.=.
90 públ~co, para alterar "a situação dOJ serv3.dores -

- Item IV - alínea e.E

OIJ-

objetivo da adição ao texto do Artigo J:ii, "ceput ",
da expres sãc'tem razão da prestação do t rebatho'' corporirlca O teor de dignidadç do cidadlio, disperso elk todo o texto Antepro.,.
jeto da Constituiçlio, tornando_o sujeito de direitos em razão à
prestação do seu trabalho.
O

.J U S T I F :I C A C 1\ O

' .. ,0/'''.''....11 0 - - - - - - - - - - - - - ,

- São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e ru-

passa a ter

a seguinte redação: qo
Art. . . o. os proventos da ~natividade
serão t'evistos, na mesapa proporção e na mesma da ta. ,
sempre que se modif~car a remuneração dos serv1dores
em at~v~dade, bem como sempre que for transformado •
reestnlturado ou reclassif~cado o cargo ou !unçdo em

~

10

q{)

l~
~

13
Art.

lP02865·5

EJ".ENDA ADITIVA.

form.a, .pa~a com~létar"o elelo, por uma questão de slst~
.~lItJz.a&:ão, é de lhe ser defef'fda a· eonpetêne.:ia para Institui~ij:o dos
Impostos Onl.e.o!l sobre Hlherats: Combustivhls e Lubl"lflcantes e Ene.!,
gJa Elétrica, para que leoda li formulação da poiitlca desses bens. se
Ja feIta de fc""rmã-unltãrta, como s~ evh:lene.:ia ser a·v~ntade da .Co~-;"
t1tul~ão.
•
;-

CONSTITUINTE REN:l.TO VIANNA
COMISSItQ DE SISTEMATIZAÇno

,

(_==============;;:======-~==~~
~_~----------

D~ssa

E"lEN'DA SUPRESSJVA

seu 'pro -

EMENDA. lP02868-0

(!J

I

tenclals
art.
flxll
o monopóliO
da Un.:io
a
pesqulsade e cnergl<l
a lavra" das Jaz.ldas ode.
petróleo,
gases
raros e gãs
natu_
• I ó e a' re f naçao
I · do petroleo
•
- cr--...<..---rll
n$tc I ana. 1···
e estrangc I ro, va I e di zer,es
• tio
na cl;Impetencl<r da UnIão a'proprledade dos minerais ,
• combustfve"ls e recursos hídricos, bem co no o aproveltanento e .explo:.nl,ão desses I·"sumos.
.'
••

Q

Sala das Sessões. III de julho de 1'.987

~~PJ~;;~;;;~~;~CC;N~S~TI;.u~;m~'.~E~R:EN=ATO~~VI~Al=~"'=.A======~ r;:.;;;"~
,
,t ,..t./."'
flJ
fui';7Lã7J
CO"1ISS;;O DE SISTEMATISAÇitO
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O País ainda l'\ão completou

cesso de desenvolvimento e todos tem interesse vital na e Le vaç ãn
da renda "'per capi ta". sobretudo se vigente as medidas de distr,!
buição de renda prevista no Anteprojeto da Comissão de Sistell'at!
eacec, A vrncuraeac da redução da jornada semanal. ate o limite
de 40 horas, a elevação da renda "per cep ta", tem a inspiraçllo
nas Declarações de PrincIpias contidas no Anteprojeto, isto é,
raaê-La de maneira a uma absorção econômica normal, dentro do
estágio de desenvolvimento econômico que abrangesse a Nação e no
sentido de sua adoção futura. de maneira duradoura.' •
í

•

Art. 27e
, •••• ,•• : ••••• ,:
VI' o. ..'ub~lflc~ntes e combtlstrve';, " iquldos ou' gasosos;
VII .. rcl}erg:fa elétrica; c
VIII'.. minerais do Pars ••

.

bretudo social e coletivo. esfá intimamente ligado à capac Jdede

2.:'10
ao art.

do Art. 1!E

A possibilidade real e a exequibilidade de quaâquer ct aer t o , sE.

§ 39 - Enquanto não scbrevaee sentença condenatória nas infrações penais comuns o Presidente da República não estará SUJei to
prisão·.

rç-;·~·m
~

xv

pita" do País, na forma que a lei es tabej ecer , até o limi_
110 horas semanais.

§ 29 - Se, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) d:lãs, o
Julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do pre5"ide!!
te, aem preJuizo do regular prosseguimento do processo.

p:rNIôn'··-

13

Inciso

te de

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou qug .

elev!.'1

ao

a

§ llii' - O Presidente ficará suspenso de suas funções'

11 _ nos exames de responsabih.dade, após ãnseaurecãc do
so pelo Senado Federal.

•

,

_XV ... Jornada normal de trabalho de lI8 horas se'nenaí s , não excedente a S'OO horas diárias. com intervalo para alilí'~'N
taç§o e repouso, reduzlnd:l_se anualmente a duração da jornada semanal de acôrdo com o crescimento da renda «pe r C!

• tOS

xa-crime pelo Supremo Tribu"1a1 Feõeral;

•

IB

Art.

Dê-se l~ art. ~' seus itens e parágrafos a seguinte reãação:

ficado pari!. a aprovação do emprêstlmo,condlção que lhe assegura
da legitimidade e representatividade.

AcreseeMa'Os Itens VI, VII c V'4l,cos S§
pr~Jeto da. Constituição:

~'~0?J
",,_;1o

EMENDA MODIFICATIVA

a mesma f i n a l i d a d e . '
_.
I
7\ e"menda, vale ressaltar, er te mecanismo de proteçao dos contrl'
bulntes e condicionamento do poder do Fisco. ao exigir llquorum l l qualI-

DEP. JOSe GERALDO

J./I"'.OII,'.U

COlolrSSA.D DE SISTEHATIZACAO'

EHENDA SUBSTITUTIVA

sórlo para cotnbat~-Ia.
Sem tHivtda, é'o emprê.-ttmo c.ompulsório o meio apropriado ã eventualidade de s s e s s t euaeêe s - e.alamidade.~üblica. necessldade~'dé-absor
,ia do poder aquisitivo e guerra externa ou sua Iminência - porquanto •.
cessada sua motivação. obriga a restituição de seu montante aos contrl
b ul n t e s , o que não ocorreria se empregado algum tipo de trlb.uto
para

f?

.~UU,O/CC.. ' ••

299

Q~'~·r~

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

r.r

1"U100"..

to ã pc l It tee eeenêef ee , prlnclpal'mente nos casos de "Inflação elevada
(hlperlnflaçio), que nde se recomenda·a·utl1l.:zação de empréstImo cOI'llP~!

EMErIDA lP02861-2

EMENDA lP02867·1

[!J

•

to)sobre o vencimento básJ.co, enquanto alguns estados Já c0.2
templam os seus servidores com 2% e até 3% da re:nuneração.
Neste sentido, a emenda v~sa garantir a 3.nc3. dência sobre a remuneração global do servidor. deixando
11; lei ordinária a fixac;ão do percentual.

para

.t:Mt.NO~

ADlilVA E
Rt:tI..i,I••:~J~fuAL

tE.~e/..".·"...

·;o

\oIODlnCAi-lvA-~-

•

Art, m - A pesqulsa e a la\Ta dos recursos nunerals. bem COIlo o 3jlto
veuamento dôs potenclals de energla hldráuhca, deEéndel1l de autonz,ção ou CO'1':'
cessão do Poder Públlco. no 3.nteresse naci,pl}al, e nao poderio ser~ trans:fendas
sem prevJ.a ãJluêncJ.S do poder concedente.
• \
Parágrafo wuco - ~ao de?eEeeri;.cl.e autoTi:1áção"'ou·t;b~essão o aprot.J:lt:ar.ento do pot~nc~~l_ de energJ.a reno""a\'el de capacl1!a.:le Teduz:lda.
ProPCõj~B
-Art. it:/f;- A pesquls~a e a lavra dos recursoS lJ'.lt1eTillS, bem co." o apTO
veitat>ento dos pote'lClRIS d,e en~rilR ludrâuhca. dep~ilde'il de autonzação ou co:!":
na.aocessbo da l.lilzão, contratadas se:I;lre por pra:o det.e:T.lJ,nado, no m'Ceresse
nal, e não poderão ser transíenaas se::<pré":la an.léncJ.a do poder con::edente.
5 19 - Não"deperderâ de auton:ação ou conce'õSão o apro ..tllta..lIento der
potencial de energla reoovã\el de capaCJ.dac;e redu:'lda.
•

S 29 - A ECsoulsa, a la"Ta e a tTansfolT.zIção :lnduStnal de
cons;z.derados estrateglcos serão desemolndas cair pnbndade da U;uão.

i

minfrlos

39 - Quandi:l não se tratar de mmeralS estratég:lcos. da faixa de fron
tClfll ou de 'terras mdígeDõS. a Umão poderá delegar cO'lJ?!!tênC:l2 às Umdilces éi.
~:iiI;ão, quant.o às autonu;ões, concessões e SU3S reIP'\Ãç:ões, de acorJo co: o
estabelecido em le3. •

• Assembléia NaclonIIl ConstItuJnte

300

.nsrIFIC\çMl
~ Uuão._coroo a ela pertencem os recursos nmerars , cabe outarsaT a:rof!.
e ccnccssccs de pesqui sa e 18\1"-8. Pela nesra raaac as autcrrzacccs
e
concessões de..em ser por prazo detcraínadc , ôescaracreraeandc a perpettnda.Jc
O:mílgtn"a-se de extrere 1J'tiY.>rt.ãncia o desenvctvasentc das atavrdaâes
TC(ercntcs a suncrais consldct"..cdos estl"2téglcos COm priondadc da Un.150, c.."t [0101
da relC\D.nC13 desses mnêrrcs para a eccnosua nacacr-ct ,
kJ dclc-gar co::;~têncla aos Estudes para outorgas de auton::Jçõcs, CO"1cessões c SU35 nno\'açõcs.. cnar-sc-ã ccndrcôcs para que a cxplor..tç5o c o apro-

Acresce"; que é da coepet êncfa da Un1l0 legislar sobre
direito agrário e desapropr íaçêc (art. 49, XIX, "a" e "b").
Os títulos da divIda agrária têm sido e serão na nova
Lei Maior da emissão da uruâc,
A desapropriação por sinal deverá ser de competência da
Primeiro Ministro (Art, 326, §2 g ) .
Assim não tem sentido atribuir aos Estados o Imposto Te!.
ritorial Rural.

..

r1~OC5

vcitnmcnto dos recursos Inlt1!!T<11S se fnça.'1l de .f.2m.:a

l

unoNlflT".uch

3f><r

rcresceme-ee ao artig:. "3S9:

haJll.,nJ.('~,..I.

pará;rafo iin1co:

EMEI'IDA 1P02871·0

ê'

R~ATO

CONSTITUINTE

Os: erpree..~tos estrangeiros serão suJeiros a regi.1e especial , cca llmttes nIDdn'os de eeressa de tccree, Ju:tOs, divi.de:óOs, ~ties, p3g;r-entos
de ass.1sb:'ia técnica. l:o:u:ficaçêes e outros re:'Xllm:~ntos, seesc cbrigatéria a

L;;;;~

VIA!I."NA

m-~------ '~I."06UO~,"IRllllt:RI".,lo

divulgação , petas

JUS T I F I C A C 1\

é JUsto

~

o

servidores púbb.cos fique..,

que 05

l!J

à

tei

tnargem dos dire:1.tos sccaaxe prev:Lstos nos itens re::erJ.dos, do

Drtigo 14, que assegurem aos trabalhadores a g1:lrant1.a ao trabalho, preservação do poder aqlJJ.sitivo, 1rredutJ.b1.lJ.dade
da
remuneração, salário t'n.Ínuno, gratJ.:f'J.ciloçã9 natali."1a, salárJ.o ';
diferenc~aão para o traoalho noturno, a.scnosu.a salarJ.al, sal§.
rio fmrdlia, duração de trabalho não supexaox a 40 hor<;s se.~
nais, eepeuse se.-nanal renunexeéc , gozo de 30 da as de ferJ.as e
nueã,e , lJ.cença xem •mereda à gestante, sa.íde e seçurença
do
'trabalho, proibI.ção do exeec-aefc ou C'o"1'pensaçào pelo traba lho em at::1.vJ.dades :Lnsalubres ou perJ.gQsas, assaatêneae aos fo!.
lhos menores de 6 anos de adade em crec~jl"s e pré-escolas. JO'::

~~;~o~~9~r~~~~: ~:r~e~;~õ~~~~on~e~;~;~~ ~ ~~~~sd;n;~~~~"1:

OEPUTAOO

EMt:NDA

05 e-pree:rlb:e.'1tos nac:U:nllS esteJa.'1l SUJeU:oS a ~ e lin'.ites de tecla ordem,
itlclusive de roeres para não ir~rl.-qir a eccecrua p::ptl.ar e::q.:anto aos eeereageiros reste esta:::ele=er-se parale1a:"e.'"lte à erçresa nacional.

redaç:ão:

Nao

EMENDA 1P02880-9

resultados das nessas,

Não se p:x3e ccceecee, para c:cnsiderar o art.ifp '308 <Xr;Jatibi.1..1.za=b
cee o ca?Itu1.o de scl:erania nacional e da "so=era.rúa do p:1'JO do B::'asl.1" que

TIGO~.
C
~o ~proJeto, passa a ter a s~gu:1.nte
SG
Art. . . "'~Ap1:l.cam-se, ainda, aos servidores pú blicos civis, ~ o Ô1.sposto no Art.'~, 1, letra "a". 1IJ:.
df5~~:XV,XVIII a XXJ:~ a xxrx, ~e:-~~~
~_
DISPOSITIVO m.m.."DADO:
•
O Art.

ec.f~~1

e-seeses de suas ativi.dades e

rr;'~;Z;;]

ccarssxo DE: SITE.'1ATISACi'i:o

Kag"la

pr:Lvados os

seevaeec-ee

públic

,sob pena de J.nJusta

t absolu'"~te irrpJ:esciniível que fique: registrado , desde a nossa
a necessi&de de discipUna::ento especial para tais er.preerdirentos.

CJ

JUSTIFICAçno

"'

n.nt.lf'''.....;to

"CS estra.~s erpresãrios e dlrlge..,tes de ~ nacional têm prazo de

-.:/'--------,J. L1'"r~'F":'---'
~ t.._J

ozco

aol

A emenda procura""GempaUbilizar o texto do Art. ~ coe
os §§ 10. e 212 do mesmo artigo que atribuem privilégios às empre-'
sas nacionais com2,' "acesso a créditos públicos subvencionados" e
"no fornecimento de bens e serviços ao poder público".
Ora, seria inconceblvel a ccncessãc de taIs favores a e
presas sob o controle de pessoas risieas estrangeit'as, o que Ienor
taria em cont raerar a regra do Art. 712 de "garantir a independência nacional pela preservação de condlçlles políticas, econômicas.
científicas, tecno16gicas e bélicas, que lhe permitam rejeitar toda tentativa de interferência est.renaera na determinação e ccnsec
ç ã o de seus objetivos internos".
O afastamento de brasileiros do controle de empresas ~_
~ poria em risco todos esses objetivos.

tres erce pera se natural.!:za..-an, na fOI%ol da lei."

DWJIr\D.\ COOSIT1UIN1'E

SUBSTITUTIVA

EMENDA 1P02876-1

dJ.,§

L'p'"oQ
Fii;?J

F"ILHO

o Art. :5fB pelo seguinte'
tlArt. ~ - Será considerada empresa nacional a pessoa
jurídica constituída e com sede no pais, cujo controle de capital
esteja em caráter permanente e incondicional sob a titularidade'
de pessoas físicas brasileiras domiciliadas no Pais ou por l!ntld.,!
des de direito público interno".
-

tJ ro~STI'IlJ]}."TE: ~'"UEL C~~1tO

ecssuneçêc,

lUEMEI'IDA 1P02872·8~'"UEL

LIMA

Substitg~j"se

"te no trabalho ou doenças profissiona ':; e seg'_ro contra aC:L dentes do trabalho. Todos est.es dJ-re tos estão eeseçcceeee aos trabalhadores da ativ:1.dade pr:1.V: da e não podem deles fJ.cs,
xem

OSWALDO

._ _

ilol

Para o:::npal:.ibil.izanros o artigo 161 COD os direitos definiôos no artigo 21 do anteproJeto da c.arissão VIl: , cem os do.artigo 39 00 anteproJeto da
~ r to'O'la-se refessário apllcitar a FOSsihilida:le de ressalvar os
direitos adguiro::bs de ~resãrios estra.igeiros e dirige."ltes de mp:esas est.ra.-;p:ciem na=io:1al.iu.: para nâ=t fe--d2r se~ negóc::Los.

CCrnissâ.?

, . " . . . - - - - - - - - - - l u . O /... If'I.. ·;.. - - - - - - - - - - - - - ,

•

425

•

Acresce..,!:e-se ai:! artigo.s!, o parágrafo 49:

seiras q..te se

5(9 As frações de terras, atr.entadas para fins de res"'...rva 1ràIge:la, IX)S últi.-cs
cin::o aros, serão sumetidas a reexa:re telo Serviço Geográficc cb Exército.

CQHISSJ\O DE SISTEHATtZl\C:;'O

r . r - - - - - - - - - - " " "..." .",.-------------,
EMEtlDA SUBStITUTIVA
';\l>'?o

Há casos

a'b!;o1J.Jta;oente .1rl:'egq.1.araes de de:':arcaç,b de liJ:lites d.!u;
• tlI%ras .irdtgenas q..Je assim não as px1en darJ.nar e o::rltrolar _ Na c.a::Gsão, ce ~ - -~

r.r---------,;--null.lf.1l'.... lo

SubsUtuD.-se o §3R do Art.

ar&n Social o assunto foi previsto mas, ao nosso ver , não suflc:iente:e,.,te
.GQlIlPIltJbWzado na consolidação feita pela Cctnissão de Si.ste:ratiza;â:).

• A

e:>plo~ação de jazidas

p:% 1:e;!p::)

e :teeursos m:1rera1.s

deteJ:min.:ldo, na fOJ:Ila da lei,

le.úos 011 so=ie:i:ldes

e::l q'~

derend~ de "~trato

..ul.,.'t..,"lo".......'u4

tr.L'"tO..ral",

brflSileiras.

Ar:rcseentc-se

8:)

nrt.ig;:.I

"0

m", parágrafo úiúcc •

-. -:;arj,rpagen de !n:llos e profissionais

tzaI m. exerc!cio da profissão ã data

oJUSTIFICAÇl\O

3USTIFICAÇAO

I (lTi'7'Jã7J

DE SI5m',;mz=

o 1312 citado precisa ser compa"tloilizado coa 115 norou
do Art. 316, BO Instituir o l:lonop611o csl:etol do ()etr61co.
Mantido o estt'anho disposItivo do Ull do Arte 309, eapresas públicos CO:lO a Petrobrús, diversas universidades, e dr-'
gDos de pesquIse COBO G E~6RAPA e a Et:tBRATER estar1llCl emeaçados'
na sua ex1stênela.

Não p::rlEsrcs ~ en ~ para a e>:plo..--aç,b estra."lg:'!L--a B rlg1.eza
das Jazi.de.s e recursos minerais de CIte depe:ri!en Il'Uitos dos m.micipios brasi-

in fine :

leúos.

Tanto a fonte de ;rendire..,to relativa aos in;:ostos

isolados de O'ar:irp:l ~ já se e.oor-on-

da pranulgaçâo ~ Co."lStituil;ão."

m.mici~s

e as-

ta:luais , COlO o p~i::I suste,.,to de tra:.al.'1adores e:t ce."l.t.e:-,as de mrdC:::Lpios

ro planalto e nas regiões mais ccldentais do Brasil, d..ope.~ de rec'..ll"SOS mirerais mais si.rples gued não os das Jazidas - argila, p:!t' ex...""'1?1o. Tais fontes
de sohrevi\1&cla não p:::dan hcar SUJe.u:as à e:<?lora~ alie:·lÍgena.

.'

o presente ac:réscl.rto c:a:oatibillzarã o §39 do artigo 5... da O:r.issão VI
O artigo 103 e parágrafos do anteflrojeto da Ccr.lissão VII.

EMENDA 11'62882·5

l:J

cx:IiI

EMENDA 1P02878-7

J:

Cem efeito se é garantidO aos .indios a ~sibil.i.<2de de gari1tpar res
terras c mantidos os direitos a3qutrlàos de pessoas 011 até n-e= de e:Ipa:ra~s de ~loração de t,:;eq..le:':O p:!rte, que se dirá ê:J ê:í.re::Lto
gari.""pe.iros , micro -operadores da ativ:i.dade de ~..rl.sa e ~loração de

pabl1.ca~. as

só ~ ser par'"..es os brasi-

rn!!~~~~{D-ê1-~'-I!Xl-------"""'} L;;F~J
fi• o:mssr.o

~,

pelo seguInte:
socIedade; de econo=lD
!lista e as rundl'l.çBes publ1cllS s6 poderlio gozar de bener!clos, '
pr1Yl1&glos ou subvenç5es por express(l Butoriz:açlio IeghlatlVfl.f

.s:sa _ As empres6S

..,

tJ

r...-

oz1ilas •

rr';;;~~:J

DEPUTADO OS'ALOO lItlA FILHO

r.:r

.~.~l•..,'.:.~'.I"'llf.:

..."lto

COIUS$JtO DE SlSTEMATIZACAO

..,

fDY~;A?l

: : - _ n ..o" """ ....o;ib
EMENDA ADlT!VA
:L1o
Ao Art. 2=, acrescente..se:
V(- Propriedade terrUarl81 t'ural.

•

D~P!ITn.no
<

astrAl

nn

....._-,...

'IHA OI

----,

Ho

rr';~;~

t§!O;?J
,."...

1U.O/Nlll'r..;lG

EMENDA

-,

SUBSTITUTIVA

:J}S

Substitua-se o CDPut do art. l:!'CBpeJo seguInte:
Art.

~-.A propriedade

privada. de: bens de produçlIo 6_susceUvel

de desepl'oprlaçlio por necessidade ou utilldBde pública ou por interesse saciel. desde Que necessdria , execuçllo de Plenos, progr,!

3USTIFICAÇKO

ClBS e projetos de desenvolv1l:ento toclal c econOl:llco, sd~em eles'

Mest:lo o .retr6grado anteprojett:l da Coai$sfto de OrdeCl Eco..

EMENDA 1P02874-4

.....

l:J= =""'''.,.. """"'" CÂ.'OlIXl=--------,j rry;~."J
'-:---'1 rr;;"7ã7J
uu.a"n"...ci •
A::rest:en-.se , "itJ fine"

ao artigo

--,

3<>~

S:

~

fiqoJe

1%1\3 das

_f!l

_

QG pre;os são_~~.t-as cl~~.Q.....Et!U...ull~ai~-ª.Q.~,_e
pri."1-

ao

COMlS5AO DE

LIMA

F"ILHD

SIs~~~;:;.'io~~ç~~"".o..blll
---,-lUTtlt""."...;ão

EMENDA

SUP::S:~~~ ~--:~

proJeto da COCllsslo da Soberan1D. e dos Direitos e Garantias, que"

•

::lIS

deve ser CC1TlPaUbllizado coa o Art. #$ de modo o. perJ:lit1r a exec.!!
çtl.o do Plano Nacional de Refores Agr6rie.

rr"p~õQ
-...,
1UTO'.VST..... ~Io

III _ Propriedade territorial rural" I supri

JUSTIFICAçno
_

Mesmo o retrógrado. anteprojeto da Comissão de Ordem Econa.lca nconhece que a Reforlla Agrtirb é da coepetência da UnUio '
(Krt. )26).

.....

3USTIFICAÇAO
A def1tllçtl.o ac1llla consta do Art. Jjll, XVII, b) do Ante-

fõ2j"ii7P]

ma-se.

e ao Municipio qIJe não rege sua prt:9ria riq.leZa e deve
ser defe:xll.do pelo Congresso na qualidade de InstituiçãO" da União a q.sn c:abe.:n
OS atos mais transparentes de suas transaçÕes.
,;Estad::J

DEPUTADO OSWALDO

r...-

maiores v1as de evasão

de JX)ssasriquezas,p:!I'gUe as coo:essZes são feitas ~ \.nI:l. apreciação mais
pública, ,res gabine'"..es ad:rJ.nistratiV"s, sem a tr~ia necessâria- a
UD ato t'libU(X) de tanta relevãn::ia.
J.
clpa1me::l.te

çlo·.

EMENDA 1P02879-5

atividade eo::mõ:tica , todas as atividades de o:rpetêncla êa
s1b cbJeto·de delll:eração da Vnião px via do CCogresso, é pre--.J..so que
bem claro, que taml:em para o contrato de qualquer tit:o relab.vo a co:l_t:e$sãQ de_e.':P1oração de.jazida m:1lleral a aquiescê.~la do Con;resso ~ional
seja prévia.
.
ara, se a

~

.. AS ccn~sões minerais tem sido

da Unil!:o.. dos Estados ou dos Nunlclpios, lted1o.ntc: Justa indeniza-

(Art. '26).

Acresce. que 6 do cOl<lpet!nciu da UnUío leglslat' sobre '
dIreito egrGrl0 e desopropriaçto (ert.'49, Xli(, -8° e ·bll).
Os Utulo$ dà dSvlde agrária Um slelo e seda ho
novai
Lei Mei "alar do etlissl!o do Un1l10.
A. desapraprIaçtio por sInal deverá roer de cOClpetênc1Q 1do
Pr!Clelro f.UnSstro (Art. :526, §211).
Assim n!!lo tem sentido atrIbuir aos Estados o Il1lposta Te,!
rUor1Gl Rural, que deve permanecer na competência da União

••••• C ~ll llrenca do Con:Iresso N3Cio-al.

I

nOmlca reconhece que s RerorQs AgrárIs , da CO::lpetânc!a ela Un!llo '

EMENDA SUPRESSIVA

4qb

No Art. -E3, ~,{ supril:lar.l-se as pe.lavrns:
"Ltd ooríeolo o s~r Droouloadd no prazo de U!:I ano cffepalavrn ,,!=.ft, permanecendo G seguinte redaçl1!o:
~f10 6rgl1o plnnejador perr:anente de política 8grlcola di,!
porá sobre os oltjetivos e Instrul:lentos da poUUco cgrtcola aplicados .. rcguler1Zaç§o das safras. sua cOlllercle11zaçno e aUD delt!,
na;lo ao abastecil;ento e Ilercado externo. a .aber:·

!!"

e

11

AssembI6Ia Nac:IonaI Constituinte
~::--

"U S T I F' I C A..ç J\ O

- ART.

A Uõf§'"o-,pi'õmõVerá. progressivamente,
a
trpn!\ferência do ensino universitário para a eoepetência dos Estados".

- Os serviços de política agrícola rere.rldos no anteproj.!:.
to ..1' 5110 prestados de forma dispersa por tUYeno~ 6rglios: Coals-

de

sUo
Financiamento da Produç~ot Carteira de Crédito Rural do •
eu'nco do Brasil S.A., Proegro, companhia Brasileira de Arrraz~f'la-'
lD,ento, CACEX, SENACOOPTrBsnco NacIonal de Crédito Cooperativo

SUDEPE e JHnbtérl0 da Irrfgaçllo.

§ 2R A Unil:l:o transferirá aos Estados os
recursos
financeiros ne~essário~ li manutenção das instituiç3es universitárias que passem a sua responsabilidade.

Assim, falta apenes a existência de UI! 6rg!!o centro1 e!!,.
carregado do planeJalllento ogrícela global.

.1USTIfICACAD
Impõe-se vincular o homem à sua comunidade. oferecendo-lhe
condições para realizar-se, sem ter que emigr.ar. Fator de maior Lmpcr t êoc a.nesse contexto, é,sem dúvida, a possibilidade de acesso à
f'ormar;lio superior em seu meio de origem.

§ )0 ils Estados prõmover ão a interiorizaçli:O do ens!
no universit~rio medi.;mte a cr Iação de n Campu: nvançacos"
fora
das respectivas capitais.

EMENDA lP02884·1

f'l

Art.~:z.: •• :
.
VII- a interlorização do ensino superior, mediante a implan_
t.eção de universidades regionais ea cidades distantes
dos grandes
centros,. como rarme ~e nelas estinular a fixação de jovens e a
criàçl;o de polos de deeeov-üvrmentc intelectual e soei e-eccnõmrcc ..
"

§ 1R As Universidades Federais. de natureza eut érquica e funcIonal, t er ãc seu patrimônio cedido a tft!!]o nr atuf tc I
para os Estado~1 quando da transferência de que trat~ este artigo.

•

OEPUTAOO OSIfALOO LIMA FILHO

JUS T I ,.1 C A

ç

í

Dai por que se justifica cons.Jgnar como diretriz da Consti ..:
tuiçllo a inleriorlzaç1Jo da Universidade. s6 es s e poder-se-á ll'odi_
ficar a realidade $óc!o-e'conõmica. do interior brasilei'ro, t:Oll'l as
vantagens decorrentes .da desconcentração "de atividades e da melhor ocupação do territ6rio nacional, principalmente nas áreas
mais pobres. onde são maiores o 'desafio li inteligência e aos recursos da -t.écni~ - pa"'te solucionar os impasses que impedel'l a
melhoria de"vida e o progresso.

AO

A universidade tem o seu papel melhor definido qua.,!!

r . r - - - - - - - - - _ l U 1 P ' A.." ..!~ill----------__,

í

cfo se a considera como um organIsmo a serviço da comunidade.
EMENDA SUPRESSIYA

Ijo

C8p~fulD

fOfms Agdr1G:

O etual distanciamento, quase que o alheia menta total das IJniversidad'es brasilciras,'em relaç~o ãs ccmurqdades a que
deveriam pertencer se deve a dois fatores principais.

II da políUca Agrícola, F'undiáda e dll Re-

al'T

Art. ns
8) SuprI1ll8111-se as palavras eou

e~t4

em curso de ser-.

• 301

Em primeiro lugar, a cr-f eçãc de Universidades pelo
Governo Federal, submetido 'diretamente ao Ministériô da
Educaç~o.
força o Governo a elaborar planos. normas e dí ret r aes de trabalho
que sejam uniformes para todo o país.

Essas as razões da tmenda

ora proposta.

í

JUSTI,ICAÇAO

3'8

" C.prDduUv..
COlol""

~DA

Este, porém, nl!o é consUtuido por comunidades idê!!,
ticas em suas caract er-rst rces , necessidades e aspirações Há
uma
, enorme disparidade, .t).'t1'!? vários Estados, sobre o papel que
cada
Universidade deve -de;empimhar, e o governo central
não possui
conhecimento e a sensibilidade 'Para adequar cada,universidade
às
respect I vas comunidades.

o lm6vel ee curso de ser raclonalI:lente aproveitado l>inda
\.aJo • alínea "a" contrar1a o pr6prl0 Art. 'S$' do
I
Projeto e contradiz o disposto hO Art. '12, XVII, "b" do antepr::'je..

to da Comlsstlio da Soberania e dos Direitos ti Garar,tias.

uA~t. ~4

Por outro lado, a proposição representa mais
um
impprtante pas.so' parà a deacent raj Leacãc das atividades públicas ,
Ul'o desprezada nas ações efetivas do governo.

EMENDA lP02889·2....."

será

__,

OSVALDO COELHO

" emenda ora apresentada t.em por objetl v.o
manter
o funcionamento das atuais escolas de ensino técnfco , industrial
agrotácnico de 22 grau, sob a responsabilidade da União, face
boa qualidade e ao elevado custo do~ serviços 'Ora prestadOS ..

E;~:"'

5'~;~
r.r

'tKTD/....S1..

'~.ll~

EMENOA SUPRESSIVA
4q4
supr rea-ee o Art. "2l!I.
JUS T I , I cAA
CO)

EMENDA MODIFICATIVA
3":f:'b
DISPOSITIVO EIAENDADO: ITEM !V DO AP.T!GO • E PJ\RAGRAFO

c A. O

4q4

Manter t como está previsto no Art. ~r durante OS (cineece, as concessl5'es de lovro de .inêrios sem explorscDo. Que:ntl~

do , sabIdo que na sua cdado estria entregues a ccepanbfes estran·
gdras representaria consagrar em definitvo c el1enaçlio dos recur:1
lOS =lnOl'ob ce Pafs.

)2

DO ARTIGO

37'} EJYIENDA lP02892-2 ••~.
e. tJ CONSTITUINTE GONZAGA PATRIOTA

lP0288'T-61

Art ~ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV ... gratuidade do ensino pt:ib!!co, cal!! exclusão
do superior, assegUrandO-s~, nesse caso, a concessl!o de bolsas aos est
dá 1tes carentes; 'li

f'TõY'.~;-;:

"Art.

~-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
vedada a cobrança de taxes ou contribl!!-'
çDes educacionais has escolas públicas, exceto as de ensino superior."
§ J2 _ E:

EMENDA MODIFICATIVA
.37"?
DISPOSITIVO EMENDADO: § 22 .ARUCOa

1'W.7~mt1
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

I~:r

ARTIGO

';

rgy

"Art

S

0:.

:

.

22 A reparÚç:io dos recursos públicos

assegura:2.
prioridade no atendimento das necessidades O~ ensl
no bdsico e médio, destinando-se obrigatoria-,e,' e aos ~esm:JS,
n~
lIlSn1mo. metade dos recursos da UniDo previstos no "caput"
desle

arUgo:
JUSTI,lCAÇAO

A presente emenda se juS ti fica pF,-a assegurar
os
recursos necessários aos ensinos básico e médJo que
constituem
a5 ."aiores ~r:'-ofidad&S da NaçftD

E/'lIEI'IDA 1P02888-4 '
CONSTUIITNIE 051''' O. COEi HO

-'-

f!l
r:r
f:J

CONSTITUINTE

'~I'. .lIl/U .. '"h/IUI~D ..

pOMISSAD

E";~Z·-·

OSVALDO COl:LHO

'"1a_-,-

De: SISTEHATlZAçno

-_....,

rrMi~;~

nuo/~u"I.O(.;h

EMENDA ADI UVA
DISPOSITIVO EME/mADO

EMENDA ADlUVA

Acresceote-se onde couber no ~projeto
do Relator ,da ton:iss'!io de Sistematização, relativo h matérIa de competência 'da Comissão VIII - da Família •
di Educaçao, Cultura b Esportés. da Ciência e 1ectl2
,1og1" 1 e da comunlcaçl!io:

• Artigo',," ':!í'.:õ

3'f'b
*"

A

Inclua-se no Art.
do ~projeto do Relator da Comissão
de Sistematiz8ç-l:lo, relat.lvo e matéria de competência da comiss!io
VIII .. da Fa.Uh. da EducaçDo. Cultura e Esportes. da
Ciência "e
Tecnologia. e. da Co.unlclçl~, o seguinte item:

w

do anteprojeto, o item IX.

:::: 3- = ~;~. 6;;~~; 4~:' ;~~;~;~;;~:

.

IX

Supremo Tribunal fEderal;
Superior Tribunal de Justiça;
Tribun.al" Rf.gionals Federais: e Juizes Fedo!
rais;
Tribunais e Juizos do Trabalho,;
TrIbunais e Juizos Eleitoraisj
TrIbunais e Juizos MIlHares;
Tribunais e Juizes dos Estados e de D!.st:rl,
to rederal e Territóriosj
Tribunais e Juizos Agrários;
~bunais e Juizos Estaduais Especial.s.

§ lO -

Os

I
IX

UI

-

VI
VII

-

VIll ..

Tribuna~s

.e Juízes Estaduais ES;:f'eia!s,

,gozarão de poderes Executivo e Absoluto para julgar os cdmes bárba ros e aplica'I a. pena fixa estipuleoda. em Lei Complementar e CÓC~9C ,-;:.~
na).
§ 2~ Lei Complementar, denominada Lei Orgf,n~.:a ..
dtl "'agistratura I~.;'io~l, "'stabclecerá r,"Ilõ,áS :c:.~ ...~has i. or;tl"~::t:\-~:'
ao funcionam' nto. à disciplina, à!i vantagens, a independência econômico_financ.eira. aos direitos e aos .deveres da magistratura, re.!
peitadas as garantias e proibições previstas nesta Constituição ou
nela decorrentes.
Cria.ção dos Tribunais e Juízes Estaduais EspeciGis.
JUS

EMENDA lP02890.i) I

~

I,;!'j

V

O Artigo 1" do Anteprojeto elaborado pelo Relato"
da Comlss::lo de sistematização, relativo à natéria de competência da Co
missllo Vll1. estabelece CI gratuidad~ do ensino públi~p em tod(ls os nI
veis.
Num
Pais onde o analfabetismo
aind& p=cd~
mina, é imperlos ... prestigiar fundamentalmente o enslno básico. concen
tran.do. nesse nível, os escassos ~clJrsos dispõ~ Em regra .. as pe.
soas Que têm acesso ao ensino superior gratuito s~o exatamente àqlIelas que
possuem éondições de pagar seus estudos. Os recursos ai economizados poderiam beneficiar um maior r1úmeTo de pessoas ca'Ientes de ensino básico
Isso não iMporta, como conseqOência. que os estudantes
pobres fiquem impedidos de cursar a Universidade, pois,
mecliante
sistema de bolsas de estudo, oferecidas àqueles que comprovem sua
'incapaCidade financeira. é possivel contornar facUmente essa di'ficuldade.
Essas, 'as razões que justificam a Emenda ora
proposta

~

Inclua-se no Artigo

IV

3J:

Dê-se ao § 20 do arUgo
do anteprojeto do
Rel.5.
tor da Comiss~o de SisteMatização, relativo li matér1a de competência da comissão VIII - da
Fad1i~,
da Educaç~o, Cultura e Esportes, da Ciência e
Te.!:,
nologia e da Comunicaçto. a seguinte redação

FP~;;~-l

li:»

fT!f.~u'n

CONSTITUINTE OSVALDO COOlHO

--'-_--,

I

:51<'

o 1tem IV do Artigo P' e o parágrafo )2 do Artlgc,
do /lIMleprojetp do Relator da Comissão de Sistematizsçllo, relativo ~;
rnatárln de ccnpet êncda de Comissão VIII - da FaPlflfa, da Educação, Cul-i
, tura e Esportes, da Ciência e Tecnologili. e da comunicação, passam
6
ter a seguinte redação'
"3':f1'.

?>"f2J

EMENDA

r:r
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~ UnUo
organizar
e oterecer o ensino superior, sem prejuizo de suas
atividades relativas ao ensino técnico. industrial e agrotécnlco de
22 grau .11

§ 12 _ Compete preferencialmente

aus r a vr c ncxc

l':J' ·CONSTITUINTE:

fi

WJ

§ io dD artigD
do ..-prDjetD dD R.Iato.r da ücmf s são de sf st emat í.asção , relativo à matéria de competência da Comissão VIll - da ramílla .,
da Educação, cultura' e Esportes, da Ciência e lecn,E.
10g1a. e de Comunicação, a segu.!nte redação

de ser adiada.

(!l

2 1 071

bê-ee ao

A fnter Ior-Iaação , porée, s6 pode ser levada
a bon
termo pelos gOMernos dos Estados-Merrbros, que certamente melhor c,2.

Dai a certeza de que' a presente proposição
aéolhlda pela Augusta Assenfoláia Nacional Constituinte.

PF'L
..." b

EMENDA· MODIFICATIVA
3rD
DISPOSITIVO EMENDADO' ART 6 § 12

nhecem as comunidades interioranas.

A sltuaçn:o de extrema penúria dos E:ot8dos e lIuolo:;:>105
ce_ condlçlio de pagar sua dívida fundada e em alguns casos eee poder pagar 80 seu runclonol1s~o. exige toluçC:o imediata que nêi'o po..

---,

.~"

,U16l.U.:~

O outro fator é a eoncent.ração dos est abeãecf eentcs
de ensino nas capitais dos Estados. Com isto, as pcpuj ações interi.2ranas ou são forçadas a migrar para essas capitais, quando dispc~m
• dos recursos finsm:eiros suficientes, au ficam privadas deste tipo
de ensino.
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lP02891-4

GNSTlTUJNTE OSVALDO COELHO
r:r
'U.l.oI:/U ..
cosrssno or SISTEHATIZAÇA.O
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I
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n
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No campo da cr!minalidade, nossa Lei (código) é
por demais elástica no tocante à punibilidade dos atos ilícitos pe nais. Várias.sª.2..!s formas admitidas na apUcação da pena. Um mesmo'
crime, por exemplo, poderá ser purdór.. de diversas maneiras. Levando..
se em coota para isso. uma infinidade de fatores. Mesmo, após a apl!
cação da pena, sem nada restar pst:a a defesa do responsável pelo fato criminoso, aquela é diminuída de :intensidade cr"lforme outros fa tores exigidos para tal situação. Des",a forma, e a partir dai, todo'
o interesse estará voltado para o infrator. A própria Lei que aotes,
havia estipulado uma gradação da pena, agora, no final de tuoo, como'
que arrenpendida,. tem a sua atenção virada e penalizada para o con denado, se esquecendo por exemplo. da parte viti/llada. qúe~esperõ uma
jvsta reparação através da justiça. Como vemos, a Lei, dentro de um
pr1ncípio lógico, classifica e qualific!l os il!c1tos penais, porém,'

• Assembléia NadonaI Constituinte

302

o que prevalece afinal, é o interesse em proveito da liberdade do i.!!
rre tcr Até mesmo, uma sJnpJes conduta carcerér-a a é válJoa para esse
fim. Orar o que se conclui de tudo isso, ê que, o fato ilícito pra - •
Ucado com requintes ou não de perves deda , ao decorrer dOr ter-no já
í

não

faz Iraie; sentir na sClc!l?dac1e, ne .. e. ..... ~~ r» c::ln.!.no!.o, CO"" o ;;:;":, ar das luzes a ser confundIdo ;a op!nHló pública, como um simples-cri·
.1n050, Que tivesse praticado um delito cemom.
SC!

As

consld~nçl'ies

ecãea , servfrão eaenas de

EMENDA lP02893-1
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co:wivio 5OC3.a1. Já
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Acrescentam-se ao art. i5$:
§32- Onde não houver Junta de ConcJ.liação e Julgaaent.c, os juize~ de dJ.reJ.to exe r cezjio as funções de ju:ízes do tr-ª.
balho.
§42- ccneaeeee -ee relevante e penoso o eseecfcae da
função de juJ.z do trabalho por juJ.'Z de da r-ea tro , contando-se
o
tempo para todos os eeea ecs até quatro anos.

suporte.

Cara o assunto propriamente dito, nesta sugesUo. AS$1I1l. dentro
das
InomaUas do crime, isto é, nas...suas- diversas formas de
aercet.reções ],

Ccnstituinte FA!W3UL!NI ,)(NtOR
A
'

EMENDA "lP02897-3·

Justihcação

ª

Qual o procedimento para se julgar um "Crime Bárbaro"? Ora, evld:nclado está Que neste tipo de crime todas as provas eo! :
tio à tona. todas as circunstâncias são evidentes. ceeneeee..e SE por- I
tanto o criminoso. seria o crime sumariamente julgado, e o seu respo!! .
s6vel, condenadQc,imediatamente. Idêntica .providência seria aplicada no;
coso em que o acusado estivesse foragido. e se conhecendo portanto $
lutoria do fato delituoso.
Assim, teria em cada Estado. um tribunal Especial
(t.ogado) para os casos especificas de "Crime Bárbaro". As diligências
policiais (inqueritos) seriam remetidas ao tUnistério Público. e des_
te, ao Juiz competente da Comarca. Havendo pronúncla, aí, seria o prE.
cesso remetido dentro de prazo sumaríssimo (estipulado no Código) ao
órgbo competente. (Tribunal Especial). onde procede.r-se-ia o julq"Blôlen_
to sumário.
Se numa hipótese extrema viesse esse Tribunal EsPecial opinar oelo n~o julgamento ou conden ...ção por aquele órgão espec.!
ali no caso, voltaria O, processo a lnstância de origem para o julg..mer:
~.j pelo Tribunal do JUrJ local. Igualmente, acontecer-la no caso de 82
saltitEI on ovaçào do inocf.ncSa do acusar1n.
Como se conclui acima, o Tribunal Especial (tl1gado)
teria uma única competência, qual seja. a de aoBcar no caso do "Crime Bárbaro" e somente aí, ap6s acurada análise da matéria, uma
pene
fixa para tanto ja determina ~m lei, ou seja. uma única pena. Desse
codo o crim!ncso ao ser condenado pelo Tribunal Especial não msis teria o direi to de redução da pena.
Constatado haver o acusado praticado o crime em estado de loucura momentânea seria este julgsdo naturalmente pelo Trib.!:!.
nal do Jur!. No entanto, fosse o crime praticado antes desse
estadc
m6rbido (Insanidade m,;ntal). seria da competência do Tribunal Especial
(togado).
".Admitido o caso de comprovada insanidade mental Per.
lIlanente, seria o acusado submetido a rigoroso tratamento médico, ape::r a~: :~:t;~::d;i~:l~ualidade de subjudice. e n,sta condição permane.:
Creiawse, que essa seja a única forma slmples e segurança para se diminuir em grande percentagem os chamados homicídios
bárbaros, de se por o criminoso na cadeia com pena críteríosarr,ente
aplicada e de se fazer cumprir integ!'almente a medida punitiva.
E um dos modos de se fortalecer a ação da Justiça
pãra Que o Poder Judiciário mereça crédito d.a opinHio pública. E também 8 forma oel a qual o sistema policial se empenhará na sua função de
PoHcia Judlciária, cóm mais eficiência, mais segurança e arrojo por
saber Que os esforços estarão sendo compensados e a sociedade satisfe:
ta em vér a justiça cumprir seu dever. segregando o infrator da Lei -~
•
Em.resumo, constatado o "er ime Bárbaro", seu
:res, ponsável ser!:. j.Jlgado Por um TrHlur ..l r:.;.E.~':~: que ê1PU.cárJa Uli,;; ün! :

(:J

Não se deve obrJ.gar eo povo a procurar a
JU5tJ.ça
longe de sua resJ.dêncJa. Se se exclui da justJ.ça comum o, eenneca-.
menta de mÕltérJ.8 trabalhJ.sta, obrigará patrões e empregados a
se
demandarem em aceea e da s t errt e s , Já que não existe Junta de ceoea-.
lJ.açâo em todas as cidades. zxa s t.em lugares da eeencee das Juntas a
maJ.s de õeeencce qUJ.lómetros.
1\ classJ.fJl.ação do serviço em penoso e
relevante
propJ.cJará aos magJ.strados que exerçam tal atJVJ.dade serem promovidos com maior rapJ.dez em detrimento daqueles que somente gostam
de trabalher em varas eepeeaeaa eeees ,
A computação do tempo servJ.râ para ensejar a peomoç&o por· antJ.guJ.dade, o que Já acontece em alguns Estados eoenee" à
Just:l.ça EleJ. toraI.
./.
ConstJtuinte

ADITIVA AO ~f:)ROJSTD DE COf'STlTU!C~

qi)

Atresce.'ltar ao Art •

.w.

in. 'fine, expressêc

.. Inclusive militares ..

E evâdente QJe se deve aplicar aos militares o tanto que se (jestin:lJ
aos civis, na corcreensãc de que civis e militares são servíoores e que diante
da Constituição são exeté-ente iguais, seroc certo crue quanto a scetecece acresente-a-se' empéde ig-Jaldade. Quanto à servi-la ber-,

p:r;~~"'

l!J

tW!;~

EMENDA lP02898-1

tJ
tJ

Art. ~Parágrafo único- O tempo de servaçc prestado à Justiça· Eleitoral é ccnsaeereee penoso e relevante, devendo ser conts.
do até o limJ.te de cancc anos, para todos os e re a t cs ,
JustJ.ficação

rllAA9lUNI Jú:.JIOR
'UU.O"C~,tt.G/Jv'.o~"110

Cl:NISSÃD DE SISTEH~HZAÇM

8€rDA AOlTIVA ( visa esclarecer) AO ANT,EPRDJ::iD OS cmSTITUICr:O

Os juizes eaea tcreãe prestam um serviço
rele vante
e desgastante para o pais. Em alguns Estados Já eso.eee o reconhecimento desse serviço, variando apenas o per:íodo, que não é J.nfeTJOr a três eecs, nem supe:nor a 01. to.
t necessárJ.o que haja unJ.fort\J.zação no t-re c eraent c ,
já que a função eleJ.toral nunca é excausãve , mas concceu ten c e com
a JudJcatura comum, demandando mais dedJcação e na3.or dJspon~bJ.l3.
dadl: para o servJ.ço.
A classJ.fJ.céH;ão de $ervJ.ço como relevante e penoso
para
sJ.gn~hca reconhecimento pelo trabl3lho realizado e servJ.rá
a promoção por merecJ.mento.

Acrescentar ao Art. ~ a escressãc "CIVIS E "'LlT""ES", aseín, esse
·Art. pass .. -a:.ter a !!eguinte redação:
Art.

-

os funelonárlos oúbllcos ervas e milltares a",ltid:s até
de janeiro de 1.967 poderso e~sentar~se c::n os c:'=ei~
tos e vantagens prevIstos na legislação ~jgente àc;,-=la d.!
te.

Esta emenda v.tsa atender aos funcionários públicos civis e rr,ihtõ=e; d!reitos eHmlnados pela revolu:;ão de 64. em flagrante prejuízo e violaçikl do direito conquistado democrat1ca7lente
Esse tipo t!e injustiça só tet'l prejudicado a Ach'ir"lstraçso
Públi!:ê, vez.
que, desest1nvla a todos por falta de perspechva de carreira e as repetitIvas
cassações de direitos

.:uum

Constituinte FAAASLLINI

~

~

\

r.r

FARASt.UNI JLNIQR

E~N'JA

r~~lNl .Jl..Nl~

EMENDA lP02894-9
fAAABtLINI ~IM
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/1

.

·.cha-se aquele em Que pela, sua maneira brutal e pervesa, ~ chamado de
"Crime Bárbaro", onde se evfdencf a a mais clara e nftida forma de juí-,
galllento. E um crime em Que a própria opioUo públ.1ca o julga, sem
ne-,
nhuma sombra de dõvroe , condenando euí t.es vezes, o criminoso ao l.1ncha
aento dada 8 Inequívcce certeza de sua nerpet reção , E um·crime cercad-;
de todas as ceracter!sticas desueanas , ornamentado pelo sadismo e pela
sede lomb!u~fa'a
o mérito da cues tãc aquí , é saber o Que se pode considerar "Crime Bárbaro", Quando já se tem derenfdc em Lei o del1to Que
lificado - para isso, sua nena auaenteda - onde estilo enfeichadas tod;
es circunstâncias inerentes ao aumento da sanç~o penU. 'rocavf e , o "Cn
me Bárbaro" ultrapassa esse expectativa, indo esbarrar na cníru ão pú ...
b11ea. ferindo de modo dramático a sensibilidade de cada um Dal, o PQ.
vo se manifestar procurando muitas vezes fazer jushça com as própri ...
os mãos. Q julgamento nesse caso é fácil. A prova é evidente, e. a dúvJda não existe. Q criminoso nem se quer contesta. dada a indubitável
clareza do deJito. Assim. se poderia descrever o "Crime Bárbaro" como
sendo o delIto Que praticado com requintes de pervesid~de. sadismo ou
outra maneira qualquer de seãveqerãa na pessoa humana, viria de modo
revoltante abalar a opinião públic<l. Desse modo. se teria uma diferençt
de crime qualificado Este, é passivo de uma analise, de um estudo, de
quem
ui" debate. e até mesmo de dúvida Quanto a sua perpetraç-ão. por
vaj apJicaT
! el
No entanto.rt\o I'
m"
t_
• er , debater ou estudar; f st;o por que , ofato esta por demais evidenci~
do e c18.2'0. à cuja lmputaçao não haverá contravérsla. Nem mesmo o ac~
sado tem alegações para sua defesa. no que tange a sua práUêa brutal.
Logo. não é di fiei! se julgar o "Crime Bárbar-o", E este Que
deixa
maior sequela na sociedade. Ele concorre para o descrédito da Justiça,
dada a morosidade cO~400é julgado, caindo muitas vezes. o fato delitu.s!,
50, no esqcecãnentc da opinião pública, passando o criminiso à nera
::~ectativa da p.í edade , sendo multas vezes beneflclado em seu JUlgameln

a Àsser.bléia ~ac~onal ConstJ.twnte não se e:l=amin.'1a para

lUJ.ás. o Relator Darcy Pozza na scecc-assâc dos DJIei tos e Garantias aceatou
a rred.ida para estupradores e sequestradores que matam, deJ.XOU de fora o 'latrcclda.
Tenh::r certeza que o eonstituinte]lavará de proteger a eccaeõeôe, retJ.:rardo
das ruas os ban:hdos dessa natureza.

f:CO":ISS~O DE 'SISTE",;;~i;~~O~~'Jo'mto''''slo

rrr-

qI1'J

pena de norte pera esses casos, não veJo outro canunho ~"ÜO o da pr2Sã-:l perpétu::!:

rtlRl'8V..INI Jl.NIOCt

Cons.tituinte- F"MACtL}lI ,JÚ:\IIOR"

f ( . . oo~n''h~.;iO-----------..,

l'1>S
Mcd1fica a redação do incJ.so V do Art. 1&::
V - a aposentadoria, com vencimentos 1ntegraJ.s, é co:::.
pulsõria aos setenta anos e por invalidez, e facultativa aos trinta
ltnos de servJ.ço. apõ .. cinco anos d:efetivo e)"ercicio na Judicatura.

JUSTIFIcr:ÇÃQ

EMENDA lP02899-0

r

[!J
,.".-

ba toaneira cano está redigido parece que a aposentaê.e.
ria do magistrado sõnente ê can vencimentos integrais, quando
fer
canpulsória. A nOJa redação parte do mais genérJ.co para as ÕJ,.i~re.n-l
~s.
especificas, consoante a boa técn~ca legislativa.
Quanto ã obrigatoriedade do exercicJ.o da Jud3.catu:::a
por dez anos constit,ui una aberração Juri.c.:lca, Já que existeJ'i apo
sentaaorias can trJ.nta anos, CO"110 é o caso das mul....eres e de al;u...s
servidores públicos, ccnfo:me CO;'1st:itVições estadua3.S. CbrJ.gar a al
guém ~ exercício de UM cecénJ..o não constitui uma boa poli:aca,
Já
que em nenhuma profissão se exige a obrigatoriedade de e>.ercí cio P!
ra se poder aposentar.
Ainda há que salie:ltar que os me"llbros dos sup;{2.0 'Ir!
bunal Federal podem ser indicados para aquele órgã6 cem se'~le:1ta e
cinco anos (art. 204 do anteprOJeto).
Escapam por tangência Justamente aquele
destina n obrigatoriedade.

UUO/.1llnlfO:.;;,u

9G

1lereSCentar ao .1ncll;o VIr do Art. ~ a exp..--essão-

-'1

• inclusive mili:tar

JUSTIFICATIVA

A cada passo que se aten=a a que toSos se)a:1 ig'.:aJ.S fCra ..,te a 1e3. é n~
sário trizar qua não se p:de dar no fu..,clo....5 no civil o SIm ~o se IX'ssa ê!:r ao ~
litar Alé:n disto dever-se-ã ruvc:;).ar por ~, a.':;?l:t.an:5.o 1::e..,efíc3.os, n\rlca restn..
.1
9'-).05•." •
f: da boa norma e ~ ao regiJ'lo;:!Jlto, (:Ois, a eYtensão.

constltui,9)e F"ARA!)!-'

eonstitu:nte

~'1 Jú:no'\

I

l CtLl!f:lli1._lltJ1/>tf"rmJnpd;

nn CódjQ!!.....e.. n rrmden:odo

ª

clIm;'l[l:r'B

fn'e{J~

ente sem o direito de defesa ou se tivesse, em cada influência visto
que o julgamento pelo Tr.1bunal Especial seria irreversível. Neste csse
os assaltos, por exemplo, seriam uma modalidade de "Crime Bárbaro" del
d~âue praticados
de maneira brutal e desumana, ceifando vldas ou cs.!:,
sendo 1nutil,"z-ª.~ãgJísica a terceiros. Assim, seriam tambéll', os atentados, terrorismo e outros, desde Que praticados nos moldês do "Cri_
me ·Bárbaro". Neste, é bom repetlr Que a própria populaçl:io reclal1'a a
necessidade de seu julgamento sem o nenos ressentimento. Portanto,
conhecidos os ..:úmpllccs, a sançt:o já eshr~a d-eterminada em Lel (CÕdigo). Era como se o indivíduo fos!õe cond~nado a cumprir Drisgo perpé '
~tua 8 pena seria aquela, tivesse ou não o !criminos~ comportamento - I
exelllPlar. etc. Desse modo, certo e estaria de que a base em ::tle se as
senta a justiça viria a ser fortemente erguida. a sociedade confiant;
naquela. e a próprla ~o.lic1a tlelfotada no cumpr.lmento do deve~ terla
seu papel compensado c.Om .. justa e tempestiva aplicação da Lei.

m

~

'NJ JI'EZProJEIO DE o:::NSTI'IUIcAO

41) 'ÜtcLJk

~v do

-,

/q

1.1..
artigo ~ - acrescen~:

Acrescentar ao art. ~ ~

Haverá prl.são pe.rfé.tua para os c:dJres de sequestro, ro.fto, estupro, segu1Ô1;:!Z
de

n ..O/JUI1 ..... çiO

norte, e tráfio:l: de drogas

I

JUSTIFICATIVA

-e::rn>ileiar

"os que há 5 anos :uunteJ:rq..a-."..nte esteJa., no pais, eesce que nã::l cc."testa:l
e>'Pre$sa-e..''1te a nac1.o.~e de orig=".

JUSTIFICATIVA

A sociedade brasileira não SUfOrta mais a hp.midade que c:arrprla no pais. t
mrl.s que qortuoo endurecer a lei r:enal. t': nais que op::IrtUnO o conbate aos criminosos violentos e os que degradam a pessoa h~" 0$ sequest:radores que matam,
~
que est:upran e Illatam não p:;dm ter benef~os legais e precisam ser elJrninados àc
\

os estrangeiros que resiêa"ll no Brasil há 5 a.-lOS, desêe
tcn:b devam ser naturaluüdos.
Constituinte

~ : I ~:IOR

q'..le

não ccr'Itésun, en.
...

Assembléia Nacional Constituinte

'r

x
Re<t~te

os Gra<!uados pros!:.ü;;\ relevantes se Ices
Policias l-Ulitares dos Estados e ao
/

tJ· CO!'IISSÃO

SISTE}IATIZ-\('ÃO

r.r

UII1/IUIT' • .;.Çt.

.e33

~:

rn::1'II~A ADITIVA AO .mtP~OJ~TO ~ CONSlnultl;o

SupTlmn o mcãso V, do artif.o 2i!;!f:J, do
AB:kpr~jeto ela ccnsta tuãção , CUJa redação
s a sezuant e-

= -

ql

Acrescentar ao Art. m::s> do ~projcto de ConstituIção a seguinte ex-

pressão:
tf

EMENDA lP02907·4

"ArtigO" -:::;;;r- São funções institucionais [JL'--!F"'AR"'' ' ' IA'' -_'' '"!!-'--''-Jt>I'' ' ·IO'' --R

"gequas

l.UJ"I

.:!.

_:;

-

EtoEtDA AO @PROJ:::TO DE CONSTITUIC~

q/
E indubitável que os benefícios constantes do Art
são ~
aos militares. Cump:oe, porém, esclarecer para que não patren d.:ividES a ser Sl:S citadas pelos tecnocratas que hão de resolver questõe~ na área ao-ã-ustrat íva,
CU:ryre, pois, aditar.

JIlSTIFIC4TIVA

.173

EJ.aDA ADITIVA

.prelimi.narmente, não se trata de matêrJ.a

Acrescentar ao Art. ~ o inciso VIII, etxn e seguinte reoeçêce
" as vaqas existentes nos estabelecimentos de ensino superior, da rêce
particu!ar cr'!,alQ'Jer .,.QU_e ~:~a o cerroeo, serão aceentaoas em 1m; e destinadas a
estudantes carentes, no mcd,elo "~lsas de estudo", a critério das eenteneocras'',

ccnàt r tucional.
Ressal te-se, por oportuno, que a propos.!.

ture do substJ.tutJ.Vo, por ser assunto de natureza processual, já een
assento na LcJ. AdjctJ.va Penal. quando o l!J.nistêrJ.o PúblJ.co pr cr-cve ,
como rascat da LeJ.. a requas rcâc de dJ.lirênc1as e a intervcnção su perva ser a em todas as fases do .p.Toced3.Mento J.nvestipatõrJ.o cr rrune i ,

Consu tuinte fARASlJ..INI YJl.OO

As escolas prfvacas , da rêoe do ensino suoerfor , concordam ler aLt"ient.,!
das as vagas, !irnltadas pelo tons '!to Federal. de Educação, desde Que sejaa destl
.nadàs a alunos carentes Ocorre, no Brasil. que as escolas particulares contam
COOl espaços ociosos que podem ser ccicecca. Pois bem. "esses espaços serão destinados a bolsistas, bastano:o que o leglslador determine, de plano, o aeeotc
de
vagas
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• do Ministério Púbhco da area de atuação de cada ur- dos seus órgãos" li)
V at ar atoS ·inyestipatõncs
e' C
exercer a superva sâc da anveat a gaçãc
crl.lrIina1 v.

inclusive militar"

às

Am:l.das,
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eaDJ\ Sl..l?RESS!VA

Suprimir do Art.
II

"1=1~

-2<13

as seçuíntes expressões:

Suprimir o i.ndso IX do ar t apc ~ do
projeto de Constituição, CUja redaC"ã~ ê a sesuant e

sistema distrital misto" e a palavra "majorlUrio".

"são
~. não podemos aceitar o sislei'a d!strital
msa e rrc.to
menos o sistClra distritel No pesseoc, não muito rercro, o Legislador ertmmou

do texto Constitucional o voto distrital.

Havia razões para eliminar esse processo e hoje há razões para irn;..~dir
que se instale o voto distrital, mesmo que mixto.
Erv..tmerar aqui os motivos de'llandaria páginas. Entretanto devo dizer Q'Je
I _ o poder eCOl1ômlcoexercerá e'1l área ~ sua pressão, cca mul-

r

to mais força

II _ a luta ideológica, programática, an;::»la, derãc lugar ao " despacha!!

tedelu,o".·

In _ as categorias profissionais, civis e milHares per

fão seus arau-

tos e defensores, mesmo que leais
IV _ os coroneis dos currais ejeí.torars preva~ ãc e orocurarêc ar-vlar a lvta do~ defensores do povo, ecrrcercc seus meto S rara manter os cur -

rals.
•

Q

7

.'

Ouso trazer panl esle debale, '1lei d atraçJ das massas", isto e:
massa alrai a mnSSD na ral~o dire1t de ay{cns!t Jde e na razão inversa

do qu.1drado d.:ls disl~nclns ".
~

('i

EMENDA:

IZ di f!cll ao POder Econômico exercer ~ enquanto se alarga o
de açtio do candidato mais fraco econom!cãl".ente
O l;Jlscurso, à mesa9lfll' o parlamentar, não co.,ta no sistema dist!'1tal.
f1xel'lO-~SJ.J:Ois,-ncJproporcional.
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Haverá Pena de l-brte para os ceares de estupro, sequestro e IOJ1::o seguiôos
JUSTIFI CATI\'A

de norte, qua."ldo haJa remcJ.dência.

As Policias r.ivJ.s Já peasuen as cc rr ecedcr-aes ,
consapradas nas es-t r uuur-as orpãnJ.c:as, que exercem e s at r ãbua çêe s
fJ.scalizadoras. ert franca atuação era todos os Bs t a dos , a i êrdas
autor-adaêcs polJ.cJ.aJ.s superiores, em nível elepartaT"ental. que J'la.!!.
têm diuturno controle dos prccedmenecs anat aur-adcs e cuj c ob)ctJ:.
'0'0 prJ.ncípal
é assegurar o bom andanen t c de tocos as Fea r cs pol,.!.
cfaas , tanto quanto a apura,=ão dos fat.os. obsen3cas as e)"l$!ênClaS
ãcge í.s , prazos e. a mde , as de natureza apuratõrl0~prltnlti\'a d r s-.
ciplinar.
O fato do Hini stêrJ.o Púohco poder e fc tuar- Cor

rc~ções

na PolícJ.a Judlciãnn. quQ. são atrlbUlçÕes próprias
da;
Corrorcdol'1.as 1'01J.cJ.al e do. HarJ.strilturõl, trará J..n~lta\elll'C'ntc '
constrnnpimcntos qunndo niio de).acertos e incomP'rcensões, cujos r!:.
sultados e consequêncías refle~irão~tcinn h~~h entre
ilS
duas J.nstJ.tu1ções. como noS pre'9í::os 5 aruryc;no/dos delitO".
Ressalte-se que tal correição ja ê feita, no.!
mal e legalmente quando o feito ê encaminhado ã autondade Jud1cJ.a rJ.a e dada v:l'sta dos.autos ao Pronotor públ1.C:'o, que pod.era requ1si Atar novas dJ.1J.gências' ou cumprir com seu dever de "dominus lit1S", .!
presentado a conpetente denuncJ.a ou pedindo o arquivamento do inquêri to poheia1.
preciso não confund1r a nohilitante função
de f1scalização da Lei. própria do l.fJ.nistêrio púb1J.co, com a pretendJ.da atribuição de ílscalização c. controle da Polícia JudJ.c1âria que,
poSJ.tl'o'amen"te. não lhe compete, una Vez que ambas são respeJ.táveis
lnstituições autônonas e independentes do poder Executivo, sem nenh):!
ma subordJ.nação hlerârqulca ou discipll.nar entre os seus membros.
Acrescente-se, por derradelro. que o dlSpOS,!
tivo inquinado não é. manifes"tament.e. matérJ.a que deva fJ.purar
em
téxto constJ.tucJ.onal. por estar. quando nuito, em plano de 1e1 ordinana. típica do CõdJ.~o de Processo Penal.

Constituinte FARABULINI .JUNIOR
~rrAR

Art. '<1t '1
Inciso VIII

JUSTIFICATIVA
~ ~IT'OS a pena de eceee , e"l carã.ter excepciooal, para os ceares ~a:1:!
ceôcs can lr.:talJ.da5e e J.....se.'1Si:JJ.lidaàe hu:ra.'1aS, de rcccc, seq'.lestro. es~F:O, C;..a.:

do segw.cios ce ecree, estie-os certos de que interpreta':lOS de repulsa ee T~OrJ.a
p::!'JO brasaãearo ã coâa crescente de crãr-es violentos, que assola.., o Pais.

o1h:::ts vcí.eeôcs para o passado, verifica:lOs que, no Brasil, a pena de ncrte
faJ. mantida p::!10Cédigo Inferial de 1830, porém, não rreas foi e)(ecutaib desde 1855.
Célebres ~rso.,age."1S da História do Brasil Colônia fora.'n ~os ã r.o.;:
te: 'lUpa Cos sa.
....tos, T1.Iãdentes, Frei caneca, calahar e Francisco Qo.e.gas•
Instaurado o regirre refl.lbl.1.cano, em 1889, a p2."la capJ.tal foi ~da, ressalvando-se as diSfOSiçÕcs da 1eg1.Slação-~tar, en t:enp::J de guerra.
A carta Política de 19}7, outorgada, no seu art. 122, il1ciso 13, alltori2ou
a pena de norte para determinados crimes políticos e p::Ir hanicidio ~tido p:>r t'E
tiva fútil e can e..'<t.reõ'osde pervarsJ.dad~.
O Deereto-lei ,-'n9 66, -de 20 de Janeiro de 1936, auto
0'.1 o Tr.1bur.al de
~
gur<mça a lny;or a pc!na de rrortc.
O Decrcto-lel. ...n9 431, dt! 18 de
de l~
4 u U os ]JiJrcs contra
p:.!rsonaUdadc intcnucional, a segllro!ln5' (0,
co/tra a iftJaa ~ o
art" ~, 8;ontc:u os casos em que deveria ser aplicada a pena de rorte.
O Ato Institucional n9 14, de 5 de setmbro de 1969, est.a=elece a pena de
norte oos casos de guerra externa, psJ.cológica apversa, ou rC'JOlu::ionária, ou subversiva.
A Dnenda CcnsUtucJ.ona! 11911, de 13 de outubro de 1978 1 aboliu a pe."1B
de
rrorte, manter:õo-se sarent.e en caso de guerra externa.
A I.ei ri? 1.802, de 5 de Janeiro de~1953, define os cr.i'!\eS contra' o Esta±» e
a orden soeJ.a1. e l:'eVOiJa o Decreto-1ei n9 431/38, neS"O p:J:t!'.Je a Constituic;ã:J
de
1946 (art.. 141, § 31 ~te ressalvou a pena êe norte em caso de gueJ:ra Elc'"..ema).
Ibltesquiell era part1.dár1.0 da pena de norte. Ap5s suste:1tar q'.Je os
c:r.ires
patrim:niais cle-oJerlam ser sancic:na:os can penclS peomiã:J.as, aà:titiu, mes;o em tais
casos, a a?licaçâo da p31a ca?ital.
lbusseau ~ aceitava a pena de norte c:::cno cxrsequêneia natural do p3C'""..o
social. Destarte, o malfeitor, ao atacar e violar o direito, tc:u:noo-se tral.dor e 1=2
de ser exe...~t:.aX1, menos caiO cJ.daàã=> do que o::tl'O inWso.
voltaire prop.J;:'!ava ~la estrita regulzrentaçào da pena de JI'Orte, ~e d~!!

rraA

CBnmgnani

ta ou 1ndiIeta.-c."1te, p:lr si ou en aliança cem outro Esta50.
§ 29 Art. t' vedada a p3.rticipação ou intervenção do Brasil em CCX'lflitos e:!l
tre outros Estados.

tUn/.nl.." ... C••

__,

~u:rnaV<1 que, ao a~ a

Ac:r-esccnt.!lr

ao Ar}.

~ a expressão:

de defesa.
Afil::tta ele. "Pele r005m:l principio e pelo rrcsro direito da guç;
defcmsiva. pra..a_
se t.arnbém rigorosa:rente o ~ casbgar até ? l a morte".
a TTOl1:c dos cril"..i."'JOsos -

.iJnforl:.ãncla

que esl:il1::eleça

Ul1

dellnea.mnto cla:co das relaç&=s

do

J3rusil can os dcma.l.SI:stZld05 astro!lngeiros.
A afirm:J,ção de Ull\3 conduta p:lcIrica, subordinada li negociaç'ão~' 'utili%ü,ç50
do íonrt\ J-ntcrnilcional

p:troll

~7:~lCTY"J1to a r~
neutralidadCLObri9atOJ;J.Ci faca ao co:'1fli-

solução das controvãrcias, <!ater

nÚllcia aÇl avcnturciri!:ro bélico, b:m

e:atO

.. As patentes, cx:n as prerrogativas, direitos e êeveres a elaS ine..··e:·tes
são asseguradas, e:n tala plenil,'U'3e, aos Oficiais coa l'ti\.a e Grãc~os, Ca rese=va ro reformados das Forças ltrrádas, Po1J.claJ.s :Ull~;J: e Corp:l:S de Bcn!:eiIos,
dos EstaàOs., dos Territórios e do Distrito Feceral",.tÃ.c.- _

A

to antro terceiros p3!f:;CS.
Trilta-~ de \lrl;) postUra rC5[.On55.vol q/~ic.1t

<!estinur!

a mcrcccr o r~

nhec:inento entre as Nações que laboram no itinerário da paz e da ecnco...'"d.ãncia.

é

W

c:aro/fdcvJ.da

ca:o Justa retribuição pelo mal

pra~

cada cem o delito. A pena de norte se legitir.\a pela necessidade e pala justiça.

-J.OnbtOso e GarÓfalo fl.2era:li proouncJ...arentos favorável.S ã aplicação d3 fe."13

ec:cnânfqt

capital, a:rro fOJ:I:"a de el~ão râdica1 e
êos incon"igiveis.
Na Itálla,.fi ~ do ~fascjno e cem o Cidigo Ro::co, pro::la:rou-se a 1egit~
de da pena de norte, que se Justificava pela sua necessJ.daC!e. ft3.%ões de Es.t:aâ:J ~
basavam a institlU.ção da ~ óe norte AfUJ:'oavaa Exposição de Iobtivos ao rei: "A

J?E!M de norte é 1egib:Ira,

guanào nec<>-ssárJ,a".
A IgreJa católica senpre foJ. favorável ã pr.a de rrorte, ao invocar a autorl
T".ncr-.ãs õe Aq..uno que, atrat'és da Su:ra TheolÓ;J.ca, II, 2, defen::!ell
a
1egJ.t.ir'.ldade ãessa pena para a conservação êo corp::l social. Di%1a Tna1ãs de Jçli.~
que a-ação do soberano que a ~ co~ ã do rédico que Bllp".1ta o tteõOro in-

da:Je de

JUSTIFICATIVA

ioãf só

Kant e Hegel ad:nite:n a tena de JI'Orte,

n e ."Graduados " passando asSJJn, a ter a seguinte redação,
su;a'

pena de norte, a SO::J.ed3deestava e>:eE

cendo o direito de defender-se do crbninoso.
Ratagnosi recon.~ece a. necessidade da pena de rrorte o:ro dir'

necessária para a cawivência social, eia

de

d.r6

defén:3er_sc,

ta", arbittagem e outros Jreios p3cificos, cem a ccx:pera;ão dos organis:os internacionais de que o BrasJ.l ~cipa.
§ 19 1.rt... :ao caso nenhu:n o Brasil se er;pen.lará e:'I guen-a de conguista, ~

t

ec

ria ser liMitada aos c:rlr.1es mais graves.
t;.,llangier::I.. defenàL't a pena de rorl;l~, e afi.rrl'e".ra que o b::re:n te:n dtteito de
JneSI:O CCI"l a norte do ofensor. Tal direito foi ce:lli3o à so:::ied.:de,
que
pode iJIpx' a pena capJ.tal.

Os c:onflitos o:::m outros Estados deverão ser resolvieos por negcciaçóss ~

JUSTIFICATIVA

__,

púb1J.co. na área de ,atl1ação de cada um de seus õr,:!:ãos
IX - gequas atar- atos an v estipa<:órJ.os Cl'lT"J.naâs , podendo acompanhá-los e efetuar correição na Polícia JUdlcââr-aa, aen pre~uízo da permanente cor'reaçâc j ud i c aa L,

:s

r.r

'LC" .... 'UW ..

('i

sa.'lto

fecto para pres<>..r..rar o resto do organiS"O.
O conr::eJ;tuado Jornalista ~eófilo de AAdrade, en O JOR"lAL, de 11 09.69, C2
rro parbdáoo da parta de MOrte, afimcu que "a segurança nacio:al, Em qualque::- pais
organizado, está acJJna de outras consideraç&=s". Acentl..l"Xl que não p::cle ser tratado

304
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bran-:,ura "qJE::"l sacraeace vaôe de bc-ene e rnrjheres , a servacc de u-a
ccnspa-.
rar;ão internacJ.01al co-icra o regime~ o que vale dizer. cceere a Nação".
Alega que: "o Estado existe para assegurar a defesa. da socaedade , a vida e o
scsseçc e a propruedeôc dos c.lcadâos 'rerruna suas considerações FOr pro;q.r a exte:l

carêncic tI:! s~:j,s"'nt .. eCT~r1t:;uições no "!n!",,:b e 1:':'1.13 Ir ocr- cent

CCM

• oor ana

seícrcs que a J-nstitU1Ção da pena de norte pura erurcs

rJ.D

a:rr~

~~rv~ç:.:l, ;:~~

Se

são da pena capJ.tal aos casos de latrocínio e de har.:l.cíc.io.
altn:,e1te polfruco, entretanto, o Estado não pede pcrr-arecer

'g

lZll assunto

I:!

1

o 1.1.- Lte do neve

de crWro1.ld<l:ie vaoâcnta por que atravessa ~ ~is e que "-~7' eYj;lr dos gover-..9!!
t.e-s c-c rcsp:lsto adcq...lild.3, pr.in:ip.J.lm::lnte a0z,~,ir'lc {5r~té<l.los fi' rcguintc!~
r.clvilgcrill, cc-o é. o caso do liltroc!mo, do T
suo/do st~'ry'. ~..... ~ S1:'CJU1dos de norte
Ainda, recenee-enee , recebe-os un narorial cem 1.400 essãnaturas de ilustres
tl111heres paulistas, exJ.gmdo a refo:T."'...üaçâo da política penal, vigente, para tomar
ríg;)rosa. a fU."1ição, qua."ldo os crures foram praticaeos eeoere a pessoa e ccacra o ~
tr.im5nio r-eãaar-te vicle.'1cia, inc1US.lve o:m a pena de norte paI:a os crases 'r~ biE
beres, a fim de êesencoraJar a crJ..-:u.."lal.ida:3a.
Não te:ros dúvida da receptivJ.êade desta Propos"'..a de E'rnenê.a COnstituc1Oõ'.alp:>r
parte dos emreates Congressistas, sensíveis aos. asercs éa ccr-arudede angustJ..ada e
ansiosa 1'210 reeteceiecsrer-ec da trarq.u.lidaô~ à fê:;Ú1ia brasilerra, r-es-c que seja
através da rredida excep=J.onal da .t;:ena. de norte

ve:'

u c.mcc

-'C:-

cento.

pr ':ud~cnr~ não sá funeJ.on~rJ.o, :'1<:5 til"'b~'l a tnda suo. fa ..

,11!::t. ·.:n"uó.::I ec-' cãnce ou d':!~ anos

'ssivcl ante a onda

lf;.

a 'Jant:'ficac~o, e c cS::"ltr or xn s"J,r.5: 1.rrisó..

CO"

d:l :;C!:V,!.:O

~_ _- - - - - - - - - t 1 1 1 0 / ' U I " ,...Cio.------------i

cc,,:;~-uJ.~~ vi-

~"l"'n'''U; de z ou varree por cento : c s,l':'rJ.o,

"'0::-

=..... or

EltNOA AO ~DJETO rF- CONSTITUICM

)'J,..

que

(l

'6/

......

eEl>[JA AO /il-01!Pf10JElO

)$-

---------J

t:rp;~···-"J

--l

riro~-I.:·:--,I.~
~~ "_ ~n J

'uLI.." .... 'uh'..u ... ,'lh

caUSSÃO DE S~..\TIZAÇ~O

_

rrr-----------

1e-------

U ..., ..,·,,,••

./

e aos ccstc-es "

~,

o::

ccocorce-os que UTl serviço classiflcatório para cinema, teatro e "SHO\,'S"
e viável, Já que a rreqaêrcfe a tars locais depende do Livre arbítrio de cada im,

CONSTllUIÇl!.O

até porque h'; o paga~!:nto do ingresso
cem o rádio e a televisão, veiculos que penetra» em nossos ta-es Irceoen"oenteneote do contr[)l~ da progra'l\ê!ção pelo usuário, deve haver maior ri9~:- As e"
missões que possam prorover a desagregação ra!"ll1Iar~ irv.tJzir à violê'cia, ae- prá ticas contrâraas à trOral e aos costures e ao uso ~drOgas devem ser ellll'inadas

IOCISO m,

" ececcrtenentc sexual "

rARMlLlINI Jl>IIOR

/

n haverá. serviço pCblico classificatório, na-forr."oB da Iee , para
teatro,
cãoe-e e espetá::ulos de diversões públicas Aos proqraras radicrõrüccs, televisivos e publ1clda::?- serão protcioas as exibições etentetér.ies ao pudar , q.Je in:::...za;o;
à prátl!=a de vaciêrcre, ao uso de substância rntcrpeceote ou ccotreraes à r:nral

Suprlmir da letra "f" a expressão:

EMENDA lP02909·1

/

dação:
Constitulntr1rARAllllINI /

EtelJA AO ARTIGO

j!J

. /

O art.)fi. 1nciso IV , o l'Úflero 02 e 03 da letra "e" terão a SBg'Jinte f!:.

59J '.

ccrccrcercs plenamente emque ninqué'il possa ser prlvilegil:ld:l ou prejudacado em razão de nascimento, etçda, raça, cõr , idade, sexo, estado civ_l, naturaza do trabalho, religião, ccnvacções polítlces, oeractêocia ffsaca OIJ mental, ou
QUalquer outra cO"ldiçãO social ou individJél
Entretanto, a expressão «ccrcortereotc sexu;~" desde que conste CtTY.l garantia co.;stibJCIooal levará, ao exagero as r-.anifestaç5es de cidadgcs que teir-,ar.l
aparecer em público para assumir ostensivamente a h!::n::lssexualida::::e, afrontando '
tantas vezes drcustantes que não tem e nem podem ter cbrigação leí;jlll de confron-

Consti tuInte F'AAABU..IN] .)..tlIOR

J r.r ••....·----,

EMENDA lP02916-3

f!l

rARA'UIN!

.emI""

.

rrr

PTs
Cf'

_J

TUTONV .." ...;i••

-.

tá-Ios.
Na verdade os grandes centros estão lotados de "travestls" que

têm por
escopo promover nas praças e nas avenidas "carnaval COl"ltinuado",
carportanal)to
descabldo, cuja liberdade aceitamos plena"le"lte, mas temos também que defen::l=r a
liberdade dos demais e por jsso enten::lemos não lroa'1ter na Consti tUlção brasIleira
nada capaz de estlnular a expressão corporal qJe pos.sa transforTrar em "Circo Público" inconvemente ao bem estar e a tranqoJihdade da população, certos co:npor~amentos de minouas Também Odo se pode rQtirar à socled~rel~to à critica
e n~o se pode tallÕémdar ao horno~sexual a..-9~nua~~er-se" em 0Clr.Ie de sua

Art. A administração poderá, para atender emergência, calamidade pública ou sonegação de g~neros essencias ao abastecime"lto,prOl"1ove:- a dcsaprcpriação'
de alinentcs I'lal"lufaturadcs ou~, inclusive s"liTr.ais vivos ou oortcs
§ \riico En CjlSO de per!g:J público imi'1"J'lte ou pa:oa garantir ã regularidade do abastecimEnto, as autorid~des carçJetentes poderão usar dos
esto~es
particulares, assegurados ao pro;;rietário indenização ulterior

constJ!uinte

ANI

~

St9rlmir da letra 'lk" a expressão •
.. antes de ser' ouvido pela autoridade cQltÇletente ".
JUSllftCA1IVA
-----,-------O au:rento abusivo da criminal1csde deverá conven::er os Co...,stituintes
que pro-3~a?í'1re~OS para "endurec;::-" a leJ penal. Não p::l~e"'::ls af:"O"Jxõ-Ia
Por causa d1.SS0mesm-:. não se pode, de forma ne"\."l'..Jf18 dItrIO'J:r a autoridade pohc;!lal, sendo certo, no entanto, que não se pode autorizar o arbítrio.
lrrpedir-se ,que à polícia O'.lça o preso antes de este entrevistar-se
O ad\'oga::lO, red.Jz a possibIlidade de chegar~se à verdade cnmlncsa
CtJrPre stJP!J.mlr esse dIreito que é excessivo para Crll1'lncscs contUT.azes •
Que já contar'"1 com q'.Jadrilhas organizadas

EMENDA lP02913·9

I?
I
I?

rAR"'lUNI .lÚ'IOR

~~--~--_ .~

ro"ss~o

}2

#. If.CISOJtf~

SlPRESSIVAAO ARTIGO

COJlsÇ{:~r~vy6~J JúNIOR.

prcferên:ia sexual.
A recente experiência do Plano Cruzado c\en::nStrou QUe sem instrunentos
efJcazes a actninistração não teve condições de controlar, fiscalizar e corrbatcr
a sonegação, o "lock_out" t de produtos~essenclats à alil'lentação do povo
A sD"'legaçI!io operou 2S escãncaras, a aplicação da L.ei delegae'a foi contestada na sua ~lidade, resul tardo mm verdadeiro escárn!o à socJ.edade
quando
os pecuaristas especula'll escarldalosal'lente no nariz da administração
A desapropriação dos estoques, por isso, é rredlda que deve estar a di~
posição da adninisfração pa:-a atender às emerg~ncias, as ca.!amidades p.i'bUcas e
D sonegar;lio especulativa
/

nEt-.lIJI\ AO~OJE10 o: COf'.,'STITUICll.D

......ICD.. ,I.l.'.~•• O'fIlI.lO

DE SISTEMATIZACÃO

I ~~-----_----1UtO"~I.. ,.r:Hi.
EJ-EI\D.!\ ltD .9RJ;fPRDJE'TO DE CONSTllU1CM

}j..
E}Et[lA AO ARTIGO ~, It-l:lSO XV.
Acrescentar a letra "q"

Constituinte F,AHA3U.INI JÚN!OO.

~

JÚ'{IOR
" assegurados os mesmosdireitos às víbmas "

EMENDA lP02917·1

EMENDA lP02910·4

l:?

rllRABU.INI

t:

fX!:!Jc;ell.o DE"

dg~..!.lLlf.!L!.IY.a.

.emI'"
SI5TEMATl;~~~~~lCo""u.'Mc"'uu

TrU.,"'.."....io.

,

Et-Et'lJA AO~OJEI0 DE CONSTITUICAO

DEtl:JAAO AA,TIGO

)'J"#,
It-.'CISO

"'7

'IN

A letra "d" passará a ter a seguinte

reda;~o'

Não é curial que se deixe a família da vítlrr.a de fora quanto a qualquer
atendImento, te'1do e"l vista que o legislador pretende a~ender aDS presos de ambos os sexós COIl' rern.J."leração COliO uabalhc pro:luzid:;
Na realidade ocorre Q'...le a morte do chefe de falldlla abatiClo P=lr l'\ZlrgInais
causa grave tra'1storno para a famílla Morre o chefe de famílla. ticam os fJ.lhcs
e a oolher, à beira da fome, destacada'llente quando o Il'Orto não é operáno qJalificado, não conta com os favores da Previdência Social, e tarrbem não ten recursos

o § 17 da Cl:lnstituição vigente, art. 153, já disciplina a ma~éria e o pró
prio Sr Selator cOl"lterrÇ)lou no seu "esbo;o" a pnsão civil para deposstárlCs in:
peis e 1nõdill?limento quanto à pensão alimentar
CreMOS QUe o Relator por lapso elimin=u a pena para esses tipos de deli tos. Desejo acrescentar tarrbé'll a figura do errpregador q.Je desconta do etJj)regado e
~o recolhe à Previdén:la Social

(mlSS~O

DE smE!'~Tí~~ç;~"·""·"""·''''"

El-ENDJI }\O~lO DE CON5TllU1Cll.O

E>E>lIA AO ARTIGO

• .. e aposentados"

igualdade de co:'dições, enQ'Jsnto se leva o direito ao trabalhador da ativa
Em outras palavras, o aposentado tem q'.Je partIcipar ao lado Ido trabólhado. aUvo em todos os setores err que este atJe, na defesa dos pon~cs de vlsta dos
assalanados.

____·_uuD,.~.... . : . : h _ - _ - · .
DEI'DA AO~OJe:TD

o::

CQNSTlTUICll.O

9-'1

DeDI\ ~SIVA AOARTIGO ~, INCISO 11

Constituinte

Ilul_/uOllnlll/....._ ..lII

m-----------,U.U/_TO'ca;h

--,

Dá nova recJo.c:':;-; no c:.r"titc
8~

.J'1no

seu inciso lI:

Art. M: O-J.SS:'S
Inc. 11: "'1rct'orc:'ona:.s ao ta-"o de tmrviço, n05
:.H!:'

A letra tlfO' diz: " São elegíveJ.s os ml1ltares alistáveis de malS de
dez
anos de seniço ativo, os quais serão agregados pela autondade slJPerior ao
ca"ldldatarEm' Nesse caso, ~e eleitos passam autonatlcõ-e-.te pô:-a a
inativic::p:le
quan::lo jiplCtl".aó:::,s Os de men::lS de dez anos se são elegive~s caso se afa=:teil expontaneamente da atJ.vidade "
Como se vê é .1naceitável esse preceito Constitu::ional. Restringe a atividade política de militar;s da ativa que postulam candidaturas Rea!r-ente nêo vejo
COITO proibir-se que militares atuem no~ Poder legislativo,
parece Q'Je essa é a
preocupação, já que atuam em toda lima no Executivo, so que aí [) fazem se!"' o votC!'POpular, nos Primeltps e segundos escalões O railitar preCIsa participar da v!
da polítlco_partidaria l e sujeitam~se às restrições a que estão
sujeitadOS OS
civis. 611 igualdade de condlçôes.
O ConstituInte de agora sabe- q-.Je hã, dentre os mllitares. os que Inchl"lam
para cargos eletivos Retirar-lhes esse .direito. não me parece oportuno Ao con-

"l1nt~rojetc de :ontótituiçâo

~::l·.;'J.s

C:lSOS,

tráno. é preciso até estimula"los.

lnfariar a Di"tnnt.~ "'0:' c:cnt:l ths rend!
é o caso

men"tos;
Just!. fJ.coçeo

,

.'\ a.,osa-;t:JdorJ.B;
:;0-

nr:lp=;rc~::JnlJ;l dev~

~ c.tual

!..t!:. .. -

sar

o'J~ntitat:l.-

-"·n..:l.c!:-:::'. E:Jc'al, 0n

cc est: .,r:::v!.sta co- s~t';!nta e ~in:;::> ~o= centtl do s-lá=io e urna

l'"ARA9U.INI J(moo

St.çritnir a letra "fO' •

EMENDA lP02918·0

CC IS3~O D~ S:)T~ ..'\T!~'\':'no

el."press~o:

~

O texto ficaria assim "é assefl'.Jraja a participação dos tr~!Ja~ha:lOre$ e
de represel"~a;ào
Com';) se vê o des~jo desse Constituinte e levar o aposel"tax b'"aslleiro, en

I?
F'ARAB!LIt~J ~

''''='50 IV

aposen~ados, ell' i9'J21c::ad~

Eretcnção~

Constituinte

};l,

Acrcs::c.'1lar a letra "n" a

Constl tulnte FAAI\3i.. tJm .JÚm::A

E depositário infiel.

td, t~l :;c o ::l.:;t'"'~~:;C

rAR"'lJ..INI .lt>I1OR

patrlm.)nlals próprios.
E portanto mais que justo fJ.xar o direito da família vitimada

/'

" não haverá prisÊo civil, salvo o caso do depositário infleI ou do responsável pelo J.nadirrplento de ob!"1ga;ão a!lnentar e do e-pregã::lor que oaixa:de
recolher, no prazo, a cl:lntribuição descontada do e:rç:aregado e d~vlda á F>revidênda
Social OIJ órgã;)s securitários ..

nêc ro.!:.n" c

I?
tJ

../"

Além disso há o caso dos policias militares, qu~~rofISSJonals, co:no
do~ b<TtICltOS, cabos, sOlfados, ;a~entOs./:e-'taTr:n os ofICIaIs
Remete-los para a inat.ivid1de d;f~J1U~data i"nia,
não tet'l senUdo .
Precisamos atJ.ngir a meta democrátJ.ca plena. Oar-se ao eleito, p:::Ir opção

o direito de deshgar-se, parece-me mais que normal. Aflnal, o mandato não e ~
no e por isso rneSll\O não se póde obrigar o mili tar elei to a q.Je procure a reserva.

rARI\BLO.INl .lÚ'IOR

..''''r---------~

r:;;i~';;:J
TUT.,JIJ'.".....l ...

DE!'!lA AO

,

~ Cor~STI1UIÇl!.o
[E

ElflllA AO ARTlGQ){t, IhCISO IV.
.~.

"sS" a

Acrescentar'a letra
• aposentados

el(press~o:

lO.

o texto fica:-1a assin ... é assegurada a partic.pa;à:: d::s. trabalha::kJres e
ig.!cldc::e d= re;lresenla;ã::; •• "

~posentados. 6"

Cemose vé o des~jo desse,Constltulnte é levãr o aposentado brasileuo, em
.igJaldade de condlçõa~, e."lquanto se leva o duelto ao trabalhador da ativa
Em CXJtras paliivras, o apos.entado tem q'.Je partlc:par ao lado do trabalha _
dor ativo em.todos os setores eI'l que este atue, na deresa dos pontos de vista dos
assalariados

D:lriga~lo a' que tenha dez anos de serviço não tem o menor cabimento.

Constituinte F'AAA3U...INI .l.Í'iIOR

r;;~"'''-:J

Constituinte fAV.SLtlNl Júnoo.

Assembléia NacionalConstituinte

J
J
-

E agora a pergunta
A transição está ou nãc ccrcteteca com a co-cjusêo dos trabalhos
Constituinte?
Entlio. para Que fIlais~, para que mais 2 anos?
~ JJrperioso que se estabeleça o tempo certo, no caso 4 anos.

f;;~""':J

r:Õ,C~2IJ

ia!P a

Acrescentar ao Artigo

Acrescente,se ao Art

expressão

1.3'8
~, o se~inte parágrafo:

§ O Tribunal de Contas da União por prcvcceçêc de Deputado ou Senador, instão.Jrarã imediata tomada de contas ou audlto:,lé para apcraçãc ce cesvrc '

.. no exercício pleno do mandato"

A ilTl.rlidade materia! e processual tên QUe ser autorizada sem restrições
E que o Deputado e o se-eocr exerce-a seus mandatos, e, eeee t-l atuam fora do
limites das Casa legislativas, nada falarr e votam

fultos casos há emque fica a dúv~da sobe
a aUvJ.dade Parlamentar em
cceícrcs, atos pubUcos. entrevistas, nemsempre foi aceita por Ministro do Su
premo lfJbunal Federal, no que tange à iar.rnidade mater)al e mesmo processual
ClJrpre, pois, deixar clara a im.midade no uso pleno do mandato ,enqu'ln~1
to'o PJ1rlamentar emite opiniões.

1

Constituinte FARABl.lINI JlÍUOO.

EMENDA lP02920·1

(l

Constituinte FARAStA.INI ~g.;If

EJoeDA ADITIVA

109

pr;;;;.....

rARA3I.UNI UllOO

bu malversação de recursos orçenenterfos ou da ilegalidade na forlõ.a;i:'io
de contratos e respectivos edí trvcs, na Administração direta, indireta e fLrda;ôes, apresentando circunstanciado relatório a Casa de onoe se originou a oero-cíe

1t ... u •• •.. .:.;h.

~A

S.AlESSIVA AO

4."

EJoaDA AO AAT. Jr64i!

Não se pode conceber que o Tribunal de Contas da t.k'l1ã:J, sendo o Instrc-entc de r!scalizaç§o do Congresso Nacional, não teroe poderes de auditotiõ
e tomada de contas Ireoratas, objetivanp:> a apuração de denúncia
originada oe
seus membros, quando se tratar de desvio, «arverseçac de recursos orçe-entérfcs
ou viciadas formações de contratos e respe:::livos aditivos que, as vezes, superam de frAJito os valores iniciais.

~. O

1989

vo~

Constituinte FAAAaJ..I'11} JUNIOR

~

caput

ti

ft:

It'l:ISO

It

_

leia-se:

m<móato ~cfu atual Presidente da República termina 15 de maio de

ti.

O terrpo do mandato do Presdõente da Pepública é de 4 ercs, pelos lI'Ot!já discutidos

Constituinte FAAA9U..INI »11100 •

~~ ~":~':T:~Ç~

&Et-DA SlPRESSIVA AOART

_

~ re CON5TITUICM

8a1.)A AO

tJ:U;'~~
•

da

f2<'qeh

EJ.E/'DA AO ~ DE CONSTITUICAQ

EJ.e[JA ADITIVA

e 305-

xv.

Excluir da letra "n" a espressêcr

I:

oã nova redaçeio ao § 2Çl do art. 87 -ac Projeto de Constituição

n exceto contra o coator "

"§ 2Çl

,uu.,gteuuJol."".,ui,

CIl<ISS'AO DE

S~STIY.ATlZPÇ~O

proibição de acum'Ular não se aplica aos aposentados."

A

JÚsTIrICAÇÃO
E certo que não se aceite oecreracêc de preso obtida sob coação. Não
entretanto etico autorizar que essa declaração se volte contra o "possível"

DEl\DA 5U3STlTUTIVA

É pz-ecapc le,'e,r, ea corrtc Ç.'!.l.G o e.:po!õe~"tl:'.eo !:io ccape
nenhtu:l. carGo e não exerce renh.::l2. ~~'lçio.

é

toro

-2.Q2
Slbstitua-se o Art.

)ff5P pela

se~inte reoeçãot

O e:tue1 a.'!teprojeto prevê trê~ 2XCe'1Ões pera o caso

dos eposenbeêcs , exce-tuenzc apenas o de ocu?e'1(io ê-o Ce1"60 1'0::'
Constituinte

públJ.co. Ore, aus'taaenee os qae nec,e precãcac

C1U'Cl

FARAal.INI JCtUOR

rnento salar::.eJ.
Dão toco!:

de l..=:

que eeeêe mpeeJ.ê.o:: I per-rue oc Í'..t."lc:l.c:::!~::'o::

é

i'Orc.c.aOB

Os gastos com O pagamento ocs servidores da Ad:n!n!stra;ão
Direta e
Indireta, inclusive fundaçBes instItuídas pelo pode: ~Eco em nel'l."n.r1a tupctese poderá uI trapassar a 50% ( cinquenta por centa ) do ürçe-entc da uuãc, dos
Estados e HoJl"l.icipios.
§ '12 A inobse=vànc':'a do dispas':.o neste arUgo ililpllca:-à na declaração de irrpedirrento do Presidente da "epo.ib,lics, do üavemeocr do EStC:H:!'O
ou do
Prefeito Municipal, ccnrorre o case, na rcrea em ~e dispuser lei ordinária
§ 2Q O disposto reste artigo apHc3-se, no Q".Je couber, aos servidores do Poder Legislativo e do Pode= Jt.!dicia='o

coa

CO=<}l;
n;'o

ea tlng:l.st~:rio, n<a=- eenaêcc-ec , ê.e?,':'-;~~cs, vere a-

dorc~ OU pZ'ei"eJ.tos e governeécres , A exceção ser-ra csaccc, le~:",:,ê.o
-se era cont-a que: a aeacxã.c dos ces os pen::;i t:..dos EC Z'o~e::'e= a eceec
os que

já. têm contaaen. especial para

se

c;"po~cntor: proi'essor~~

oca

25 ence , deputados CO::l ca'eo ou quetc-c e::~::, vea-eeôcree , pre~eitos
e covernadores CO:l trinta. eacs ,

.f,

EJe<lA ADITIVA

Acrescentar o seguinte

Diariamente surgem notícias no sentldo de Q'.Je,
em muitos EstadO$ e
f.lnic!pios, a respectiva folha de pagamento dos servíccres púbHcos é llUito superior à erreceoeçsc, o cue contribui decisivamente para o cresc!mento"..>lo-1'~!t
público

e:cwsUTUIrlTE FAAABl'-INI JUHOR

s ao Art. ~

• estipula-se a inill';lutabilldade penal até os dezeseis anos".
~!!§l![!f!l!.Y!

A realidade da vida sOJ:ial brestfefra, a realidade que conduz ec aunen
to da cr!minal1dade e.da a!~a brGtal!dade, rcstrae que ~o é mai$ ccssfver lnaf'l:
ter-se inill?Utável o me-ter QUe ee-ete C::e~ese!s anos de !dad". Pretendendc se prg
teger'o menor até os dezoito anos, não lhe atribuindo res!)onsal:dUdede penal , a
nAo ser com dezoito anos coecreteocs, ao contrário cresra-se un deserviço e Q,Je,
quadrilheiros servem-se desses menores cera "trarrpoHn", só porque são inimp,Jtãvefs Recolhe-los, datido-Ihes, condiçõ:s dig"\as, encera recursos, prestar-se-a '
relevante serviço ao menor COOl dezeseis anos, enquanto delinquiu.
Retirar-se_a
dos braços dos grandes bandidos esse n:enor, quase se.'l;lre envolvido em q.Jedri_
lhas e permitir-se-a a ele nova vida, em estabelecimento adequada, que a lei defJnirá. Os N:Jbres Constituintes prestarão relevantes serviços a esses- Jref'lores
retirandO a figura da .inillptJtabllidade, já aos dezesels anos de idade.

00NlA SUPRESSIVA >D

$'!-

SUprimir da letra

~M~~:

--,

fõ1.-

rARABLUN! .Jl>llllR

_J

C

(:J

veis caso se afaste1

Art.

,Pd9,

inciso II, do ~Jeto de Ccnstitu1
-

~tanec:"ente da

_

1'/1.

,un/'w;:p~'i.

Acréscmo ao art. p* e Il:odifica o inciso I do g,rt~
Art.

j/t'- o.,

X- tod.os ·os Dagistrados elegerão os órgãos di::-eti·...o s

ativida:ie"'.

dos tribunais e Clue,c?jI'tençar:: e op:l.n:!.no sob::-<:!' o orca::e:::.to.

JUSTIFICATIVA

.'.8....-.)

p

"f", do

...... de mais de dez anos de serviço ativo, os C!.1ais serão agreg;;dos
feIa
.autoridade super.1OJ:' ao se cand.idata.:'e:'1. t.esse caso, se ele.1tos, passa" autar.a.b.ca_
nente para a inatividade quando chpla:ados. OS de me."lQS de dez anos só são elegi

ConsUtuinte rARABU.IN! .:ulIm

'Él\'IENDA lP02922-.8

'..,""......,"-----------,
~ DE COS'lTlUICIiD

Art.

).85 - ...

I- ret:lro.r as p:.lc.·,,::as: halelIer :::..eua óri;.ãOs. dJ.re~:~.-"'os"

A restrição aos n-J.lltares para q..le se candidate:: não te-J sentido del"l:X:t"ât,!
co. A Co:'lstituinte nasceu para ampliar os C!J..reitos e Sa:-a....t 1as, nu.r-a para repr.!
rni-los. No texto se vê clara a restrição, e alcança os militares das forças a:anadas e t.aJnbé:::: os policiais l1".ilitares e b:nbeiros.
Não á Justp nBn meg-o op::lrtl.JnCl, cc:no se deve concluir. t prec1SO que se dê
aos militares o rnes:-c direito que se dá ao fllTlCionâ.rl.o cIvil, caro se contén
toma Constitucional em discussão.

Justii':lcaçâo
lIão bá razão para que o Poder Jl.dic.:.ério sSJa cor.~uzi_
do por ut:a Irln6r~a!:e.::l. rep::-e~sntagão.. To::1os oa ::::.e:1:ros

':'0 "'o~~r ~·u

diciár::.o é!e·"e:-ào 'ter a .t:.es~ oport.l.:::Ldade (l1e os de:::l:!.is érgtos para
escolher seu :I:e:::.bros l.iretores. ,ASS1." acont:3::le CO:::l o Sensdo, Co:!!

D.

Cê.~e::e e A&Se:O·D3..~::le.S d~ -::eZlute.cos, ~l..J&·C.t!:.,:;;::'a de ·1êTe-::.dorez e co!:!

o proprJ.o Uj.nisterio ?tibl:.~o (2rt • .-335. §1I! do ante'projet:o} e com a
Ordem dos ;.dvo.Gac.os do Bro.!l1r.

DaDA ADITIVA

O nÚD.ero de re?Tesento.ntes dQssas e:rtJ,dadcs é be::: os10

30"

Acrescentar ao Alt. ~ os segJintes parágrafos:
• Pro!be a exportação de minerais e:o\ratégieos

e meis disperso. Com esse uJ.spositi.....o es'tar-ss-i.l (fste:::!.3'lJo

.l

de.::lo

c:-8cic. 3.0 mais tradicional e oliGórquico dos tloderes •

ti

S Fica proibida a ;xportaç!!Jo de mineraIs estratégicos, coro adia ...te d,!

f1n1oos.
§ ~o considerados minerais estratégico!, os constantes da Tabela do
Sistema Period!co de Elementos Ti (tltã"io), V (vanád!.o)j Cr (cromo), Zr {zircônio), "'b (niót!io), ....o·(mo!!,bd~nio); ...to (hHnio)j la(lântalo). W(tungsté"do) ,
Be (b~rIl!o), tU· (nlq-.Jel), '-1.1 (ma,,\;an2s), na sua forma bruta ou
benefic!ados.
§ Sujeitam-se t. mesma disposição do Arl. 19 os fornecimentos de mlOCrais estratégicos objeto de tratados, acordos, co."lvênios e qualquer outro ao In-

Constltui9"'1"

, EMENDA lP02930-9
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EteDA SWSTIlUTIVA

Ao Art.

~, caput

FAHASlA..INI .:K..NICf<

H

r ~ .Jl>lJOlf

-.

&;""':=1
~:';;J

" oqde lê 5 anos, leia-se 4 anos.

ternacional.

E de llTgerativo In"dHivel de nossa soberania que se coloque Ullantepa_
espoliaç~o que se perpetra contra minerais estratégi-

ro efetivo à depredaç:!lo e
OOS.

Pelo que se sabe essa lavra predatória escoa-se pela e,<portaçâo, sendo

cerl~ que em alguns casos o proprio mercado inlrrno não tem acesso a esses proÔJtos sob o ar9'.Jl"lcnto de Que o preço externo é mais conveniente.
ConstituinJe

·~:l.8U..INI JÚNIOR

Há un cOllPromisso histórico qu!! CtJ:ílPre res.,~!tar.Na ean;::anhê rJg Tan
credo Neves, T)O IOOvimento cívico" tJuda Bras11 cantar-se e"l verse et' prosa o
terrpo do mandat::! do Presidente e, então, se disse a Na;go que o correto, o oporbno se pren,ha aos li ancs
Aliás, como e claro, a traf'lsiç~o de'lloeratica leva
à clareza de que,
pronJlgada a ta"lstituiçgo, exaure-se o perícdo orlginá=io que deu ensejo a ccnv,2
caç~o da Assembléia Nacional Co.'"lstltuinte.
w

Pbrágrafo único,,:; Qualquer pena admJ.nlstrativa
poderá ultrapas'Sar a seJ.s meses, exceto 8 exoneração.

~nõo

lO

JUStl f.1cação

t prec:lso resguardar o dJ.rel to do serv3dol:;. pliblico
de be recomp~r admJ.11J.,sp!,etJ.v8Mente. "fo s:l'!stema atual, algumas penas duram a vJ.da J.nteira, ~ preJud.1cando também a ef1c:iênc18 do~ sex
V1ÇO. Da mesma forroa que no chreito ~J.scipbnar a ser elaborado
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"Art. ~ ••••••••••.•••••••••••••••
I _ O xaru s t.ér c Público r eoer aI , qce E.
flciará perante o Supremo Tribunal Federal. o superior t r m..J O;l
de
Justiça. e os Tnbunais de Juizos Federais cerume

deverá constar expressamente a duração das penas dJ.5CJ.p11nares, no
texto const.1 tuc,lonlll deverá esr ar patente o tempo maxamc da punJbJ,.
comparando-se a pena d;lScipl:lnar Com a pena no d.1ees ec c:rim.1nal. nota-se que as penas leves sequer servem
para
efe:! to de reancaeêneae e as penas graves são eequeea das pelo
JUs
pe r sequenô a e punJ.end1 após cancc anos de cumpr rment c da tnesma Da
mesma forma se procede Com e rea cc à presc:rJ.ção. Esta, contudo. nem
~nalJ.sada

é

er.sc...XVI, alínea "a" (acolher).
11 - SuprimJ.r~ alínea "b", do anci sc VIII,do

í

11dade.

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

Art.% ãncasc IH, do

V _ O Hinl.stério Público junto ao Trib.!;!

Art.j1Y(parCl.alr-ente)

na! de Contas da União.

seus

iinaco d~

Art.

parágrafos; e Parágrafo

O Ministério Público dos Estados e

VI -

Art~Art~

;Art~e

~1ü.

do Distrito Federal e 't er r t.ôr rcs ,"
í

Nos termos do Art. 19 , do RegJ.mento Interno da

na dire.1to adminJ.strat.1VO •

cceu.ssêc

JUsnr]cAç~o

de Sistematização, combinado co; o AJ:t.23, § 29 do Regl.mento

Consu tuinte

As emendas ora c rer ecf ce s justificam-se
mormente à vista do desmembramento, em termos ccns tf tuc r one i s , do M,!
nlstério Púbj i cc da União, em orgãas especializados que at enuen a es
pec r Ic oaoe da Justlça~'junto a qual atuam (e r Ministério Público
1eItoral, Militar e do Trabalho).

FARABU..INI »JHR

í

r.r-----------1u"'~~n'

,

&EIDA AO

10~o DE CO'6TITUICIm

....~h,

_:_- -------,

Tradicionalmente, desde a sua
criação
em 1896, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União
tem tido organização prcpr a e especializada, nunca integradêl ao
K1.
m st cr Ic Público federal, embora' eeepr e integrando o Minísterio Públ!

~

substitua-se a alínea "e" do inciso XI, do

1U:t/

(da

c{)'TIpet(=ncl.á da União), pelo abaixo disposto, que passa a constituir
neve i1 ciso, do mesmo Artigo, com a numeração cabí.vel:

(Art:J;! - compete ã União)

í

5'{

co da União
Por oulro lado, o Que é mais relevante,
o Ministério Público junto ao TeU tem característica cecuí aar , que" o
distingue dos demais ramos _ comum e espechlizados •

9EWA 5WsurunvA
...b

Emenda adat.Iva ao Art.

~

i

í

da'

Assembléia Nacional Constl.tuinte, propomos

rgo

__
para

Q.JE!

)- Legislar sobre as atividades nucleares ,exDlo

natureza e exercer o monopólio estatal sobre

te redação.

a pes::Juisa,

A renoereçêc da aposentadoria ecceoareerã, Obrigatoriamente,

guaJ~quer

rar seus servicos e instalações de

fica cOl'tSig.,ada ;; seg.Jin-

os

"I

lav:=a. o enr10uecimento, a

in

dustriahza:;.ãõ e o c:ré:=c::t.o de lTa.!l9:=ios nu::lea...res e

reajustes de veocíeentcs r;Ia atividade bem como os acréscimos a qualquer título,

seus derJ.vadas, -atendidos os sequintes reaui

da categoria profissional a que pertencia o aposentado.

~:

JUSTIFICATIVA
"T"--------.----

. a)Toda atividade nuclear, em território
est~o

E .inpresc:incllvel Que a renneracêo da eocseoteocrfe, e ai

os
idosos, obedeça cfe.rsura de reajuste não s6 acom;::an.~n::kl as modlrrceções da contra prestação na atividade como, tanbétn, receba as acréscimos, decorrentes
de
reposições, prod.,lUvida:le, etc, de tal"forna que o beneflciano mantenha,
com
• dignidade QUe é credor, o padrên de vencfr-entos que ao longo de 1,/1".8 vida de tt!,
balho serviu de fndíce e paradigr,a para os descontos prevtoeocãâracs de lei

EMENDA MODIFICATIVA
.210
DISPOSITIVO EMENDADO : ARlIGO-:FrY
.2.=.0
O !tem 111 do art. .:crs passa a ter a s,!:.

cional, serente será. admi tl.da Dara fins pa
cifJ..cos. medl.ante consulta ao Cona:"esso Na

a.Jo

guinte redação:

cional e sob a sua fiscall. zacão1

"Art • ..:z;1-'f-. •• •••••• ••••••••• •• •
III _ Renda e proventos de qualquer na-

tureaa , ejccet c os de aposentadoria e os rendinentos elo trabalho

.b,sob reall"1e de concessão ou permlssão é

.!

rizaàa.a ut::T.llzacão de/"J"3dlOisótoDoS

guals ou inferiores a dez. salários mínimos";

a pl:'sauisa e uso rCd,(cin)l.S, aarícolas

JUST1F"lCAÇAO.

dustriais e
c)

A emenda. objetiva excluir da tributação

do imposto de renda, os proventos da epcsent accr ra e os rendimentos'
de pessoas de r eouz ca capacidade econ5lt"ica Realmente, do ponto
de
vista da justiça social, é de todo injustificável, tributar-se aquele mínimo Inda spenaéve I à manutenção das pessoas, impondo-se as s í.n , o

_ _- _ -

-_--,

,awse~

estabelecimento

DEt{)A SlFRESSIVA AO~ CCJ6TI1Ul@

4'/J'V

desJta~ garantia

EMENDA lP02936-8

St4Jr1lJd.r o Art. !)8'fi.
Esse Artigo tem que ser suprimido. veja-se o texto:

(lI

.. As vantagens e os adicionais, que estejam sendo
percebidos en
desacoroo ccn esta Constituição, fic<1lm congelados, acertãr da data de sua prenú-

constitucional

p=~~~;~

nIfCl/"'Il"'.. ~la

a)

a alínea "b-, do inciso VIII, do Art.

b)

o inciso UI, do Art..

c)

a aJ..!rr....z. "e". do inciso XI, do Art.

o~40q

do Mini s tér ia Público

quer amlevada

24 3
I

caput ,

g)

"Artigo??7
federal '",

- São funções institucionais

~

o Parâarafo OnJ.co, do

de

~ltJÕ

Art~ 4)).

JUSTIF'ICAÇJ\O

à

A produção, os Usos e o estatuto c~itucional da
JUS' IF')CAç~O

~ç/~n)

ene!,

proposições e

emendas, desde o trahalho .inicial das subcom.issões até os AnteproJ~

:ls ôrg~~~ escec rar a aeocs do at-u s tér ac
Público da União, previstos no art
tê'!' funções especf ef cas e c~
nos abrangentes do Que aquelas ccne t mas neste ar t i qo ao Vimsténo
Publico Federal forçoso é reconhecer que este conjunto de
atribu;.
ções aô ~. ~~r~cielo em sua plenitude pelo Min!sterio Público federal

-m:

CoosU tuinte rAHt.at.INI ~lOO.

Ip'Ó

pét nuclear foram obJeto de apro:ll'ladar-ente

e no que tange aos direitos e ga:-antlas, por isso que precisa ser extirpado

tos finais das. ccmi saêes Temáticas.
A.J.nd~ agora.! no AnteprOJeto de Constituição do Relat;)r~

vâr~~s

t1tuinte Bernardo Cabral,

EMENDA lP02933·3

são os artJ.gos que

~lcant;aItl,direta

ou 1ndl.retamente"a macêrc a,

EMENDA lP02937·6

CONSTITUINTe ALUIZIO c""ros

-('J

p:r;.;~~"'~

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

fui~'7Lã1l
!I.'!TUID IV

EtlFNDA ADITIVA

:~~Cjfl~U~

CApItulo VIII (da ]\dm~t;istra('ão Pública)

~~
Suprlrn'r't-sa os A:J::ts. ;,5, ~ 'P1' e-:J1(, dando-se, em
consec!uenC1a, ao art. ;;:< a seguinte r-edaçao'

~

.

f l° - Ao proprietãr~o do $010 é assegurada a
ção nos resul't:ados da lavra, na forma da lel..

particl.pa:-

S 1 t? - À Unl.ãQ e ao proprutân.o do solo é assegurada
partl.cl.pação nos resultados da lavra, na forma da lel..
'

.

p01S a ela Ã
Estados e Munl.cipl.os. para diversos fl.ns, conforme defl.nl.do eC' le:l..

estão conti-

das nos princípios de Moralidade c rr:!speito aos dl.reJ.tos dos ser
vidores públicos e dos cidadãos em geral, não conterão
matér1;
que Justifi~ue o seu trataMento constitucional
7TA inclusão dos servidores no texto do art ..;;-t( au
menta a abrangência do respeito aos direitos de todos, resolven:
do o probleJ"la CU)-a sOlucão, em cada cbsO, conpete ao Poder JudiCip.rio.

EMENDA lP02938·4

(!J

D~p

r;;,~~"~

REN~To vrA.~NA

fTõ1i'~'1Ml

CQmlssão de Sl.stel"latJ.zação

=.!D
_ ----E~"DA DE' .ADE'<JUA'ÃO

!f'f

DISPOSITIVOS EMENOADOS: I - Art.yr; inciso XIX

Art.~ alínea

CONSTlTUINTE ANTONIO MARIZ

MENDA IJODltICATIVA
43/
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO%. INCISO I, V E VI.
Os incisos I,V e VI do art.
rão a ter a seguinte redação.

310
(adJ.tar) iArt.~J ;tE.
ad~ tar,

parCialmente) ;

"b" (acolher>

parc~almeE.

essen
relatá,

vos a seu aproveitamento terminaL
A

.at

to especial: seJa com a

re1.teração do do:r.ínl.o únl.co do Estado,se)a

com o propósito de democra,!;l.zar suas decisões específicas.
isso

(por

--

quando não, incoerente.
AssJ.rn acontece,
quando se reitera o .monopólio

esta~da

União sobre

o

ciclo econóMico dos Jl'lnérios nUC}~i1T;,/., mas se

submete

a uma passivel lei municipal mais severa (?) a

própria

operação desse mon.opólio; ou se subord:l.na

(indir~tame.!!.

federal; e
b)quando se compartilha

o poder decisório do Executivo da

União com o Congresso Nacional, mas se amesquinha o

t:'l.!!.

nus público deste últJ.rno, dJ.ante do requisJ.to da consu!

te),~

ta popular às comunidades interessadas (?), deferindo -

se ao micro-unI. verso

~);

pass!.

anál1se do que foi anteriormente acolhJ.do ou aprovado d!:,

~;

Art.

p:f; §

19

(ac~

lher);A~h~
~

\

...te) à.... consu}ta p!ebJ.sqitárJ.:,a a plenitude da competência

ua'Cl/.u.." ... ;:;~

ciso IV (acolher e

EMENDA lP02934·1

!'- lavra

de minérios que lhes são

ij,)

~R ~·n
..;t5-~

estatal sobre a pesquisa e

Não obstante a louvabilidade dessa deferência,

p~~~:~c~~v~se;:~~T~~;t~~~~;;~~,n~;si~;~~~~d~~r~~lalar~~;

JUSTIFICATIVA

a~

cialmente úteis, ate a disciplJ.na dos meca'nisI:los deCJ.sõrios

mesmo) ela resulta dispersa; e, portanto, mUJ.tas vezes confusa
JUSTIFI CAC:\O

As especificacões dos arts •

Cuidou-se, nessas Lna ca a t Lvas , de çhspor sobre diversos

pectos das atividades nucleares; desce o revigoraroénto do monopóll.o

monstra a ênfase de conceder-se às atJ.viêades nucleares u.'n tratarne,!l

:~~o~_

'1*
Art. J4"- A Adminl.stração Pública será organuada
com oDedl.encia aos princípios da legall.dade e da moralidade e
atuará ê'M estrito respeito aos direitos dos seus servidores e dos
cidadãos.

I:

f)

passa a ter a s.J

~

eraítc no "grosso dos desmandos" e não nas costas e r;ur; o suor dos que trabalham
E evidente Q-e esse artigo collde com outros da crcee social, da ordem econômica

r·

-

1'1

e) as evpreesêes "eemo-mcãeares" e "e de decésitos

p,37

O erhgo

tltuinte braarãerrc. Ao éontrérfc, parece, que o DePJlado Constituinte
pliar os direitos e garantias e manter a cc-cotsta q.e levou séculos
Parece tar.be:n coe a contenção ocs gastos pú~l...cos devera ser

#

deJetos nucleares", da alinea "b", do Art.

DlSPDSl1VO EMENDADO: ARTlGD 237

guinte redação :

~;;1. Co..i....UJ-lf

d)

EMENDA MODiFICATIVA

d!!~!1.f.1.E!!!l.Y!l

existência

lat1va aos valores indenizatõrJ.os.

geçtio, absorvido o elCCeSSO nos reajustes posteriores. ".

o texto é inaceitável Temos como certo que as ccooctstas sociais alcançadas pelos ro-crc-érrcs, quer civis quer militares, não esteja-i na mira do Co.~

a reponsabiliêade por danos decorrent~s da

de cuIDa, vedando-se Qualquer lJ.tnitaC"ão

(Çj'~'7jã7]

=

enâaceas ,

Em consequência, suprimam-se:

MA~u;;

CONSlnU)NTE A"'lO",io

ativ~dades

at:l.v1dade nuclear l.ndeoende da

í

,u'a/.un"~.ti'

in'
~

I?

ConStituinte FPAAaLLlNI .llHOR

~

a~o

para

naa "e"

Art.jJf, inciso XI

aU

(a~olher e adapt~r), Art~ 1~

intramun~cl.pal

o dl.reJ. to de

dec,!

dir sobre questões de 1.nteresse da Nação inteira.
Se ê presumível que o legislador
obJetivado fazer e

desfa~er,

constJ.tu~nte

não

tenha

nesta mesma Carta, o que convem ã

52.

berania e i

auto-determinaçÃo nacionais (monopólio) e i

~

denoc:rat!

redação atual, na verdade faz-se e d.esfaz-se
Ou a importância estrBtéqica e a complexidade c:lentIfica e

tecnolÓf;lica das atI vidades eX1gem o controle monopolIstico do

E.t!.

do, através da uro êc , bem como a sua democratização, através de
c1sõcs compartilhadas pelo con~resso Nacional --

COIIIO

d!.

se estatui no

do Congresso --

repre5e~t.at1~o

e.

da

. .nor comunidade do PaIs, em CUJO território por ventura exista

uaa

ocorrência de m1.nério nuclear. " ser ou nio explorada •••
A

Art

eeee propóstio, nio é ocioso acrescentar que.

inY2

DeSIIIO

luntariamente -- como craaas -- .. o deDlocratis.o embutido em

certos

precei tos desejados conduz i lNU1ipulaçio de Câmaras de Vereadores ou
de micro-eleitorados, no sentido de sobrepor sua eventuBI decisão,

~

. I....._

MTIG04r

Acnac.ntar a ••prn.io -d. COnNlrva;êo de naturli2:a a do.
natura::l.- pare compat1b:ll1:ri-lo com O reltel'ltlt do tlxtO. confoc.l
Que .alua
110.

Art '!«t' - Dllnlro de 12lcloz:eJ _SU, a conter da .,.h di prol'TLll
, ..ção d••te Conm.Utulçio, o COI'II••• sO Nllc1ol'lal aprovar. Lei. qUI fb:E'fI1.... Di;

~ :::t; v:O;P~~:~:~:~,f~:~:e~:p:~:;~:;~:: :::r~n::r::::e::::a;~m~:~:g~

1.r:ll'as de. po]!Ueel lI&dcoJa. e&rlÍT1l. tacnolol!ee 1ndu.tr~II]. urtlane.
~
tre"'lsport!, do ~omir::~ lnte-l'lo e IIxtHI'ID, E1. conllrvllçio Ela nat"Tllrzll li dOI r:!
c~rioOS netlolrlli.

rando ao desapro~riado a.. pIa defesa
Par6grafo unico • O ~rocesso JudleJaI tu. ulla vistorh prt!~
vh, de rito 5ulllarIssi.a, onde se decidir6 o cabimento di deSlpro ~
prhçlo.

JL/Sl]fZCATZV"

ticularIssima, aos lIIa1S l_qltilllos interesses nacionais, no .eu todo
Se isso não pretenderam

Oli

legisladores, isso será certaMe!!.

Assim sendo, e censur e.eeec-se o deseJO manifesto desta Assa.:!':
bléia Nacional Constituinte, ocorre-nos dispor, corno nesta Emenda ee
IU.põe, consoante aiS seguintes preocupa.çõe.

a) consolidar, num só mandamento constitucional
tocSos os dispositivo. relativos i mesma

lIlat!

ria,
emprestar maior cabil'lento. ".ECerincia e tactib!

b)

lidade Bo preceito, 5ubllliten~0 ao Estado,neste
OD1io e, nesta, ao co.proBLhao dos Poderes da

!i

1tepG1ll1ca, a capacidAde 4echória sobre.

u.t!

Tratando-se de .a.unto técnico extremamente CO!
pIa0 e conaiderandQ-se a vigenc1a da

democr!.

ela representativa. nio há razio para

descrer-

..... cotilpetincia

necessária e suficiente.

Congresso Nacional, para discenir
ter.5se do

Bobre o

En~e~delllos ql,le..a cOlllpat1bilizaçlo feih pelo relator 1"110 r evou ell considcra,lo o.art )R da COlll1s$ol0 VIl
COlOlisslo ee
Ordem
Soei aI , que gs.ante a todo trabalhador rural o direito ~,fro~~~edll
~~ da tena
O texto do aAt"í.''Pi'ô'rtta, nos seus er t iÇlos...J.rI. ~
e
~, .ecrcve I tidos em sua Quase toUJJdade d05 artigos D, H e :55 ,
da COlllhslo VI - Co,"Isslo da Orde.. Econ6f1dca, te ...e "unl~as lnOdlf1c!
çees ell!! caréter ele red.~lo constitucional
AlIlbas. as prop.:;Has, $050
radJc:almente opostji; Umal~In...1itbi~:.r~ outra
Os arUgos""" a ~ do ~O ln ...IabJlizam I 1l!!forml !.
grária, assilll COIIIO o a1t.
ds Ordem Social, distribui lotalmente
a proprie-dade rural

11... , .......... "'1.

neca.s!

cUnlria. nos diferentes nIveis em que esta

--,

EMENDA MOOIF'lCATlVA

ar
Dhp05ltho ,"endedo

Art •

se

produz' o Federal, o Estadual e o Municipal.
Bra.sIUa IDFI, 0:1. de

EMENDA SUPRESSIVA
Dl SPOSoJT IVO EMENDADO - ARn

1)1

c) guesUles
~

ModJf~C\\f.se

~o.. +c> de 1987.

Art. +H

de

Onl_ EcDftÕllElcs a FlnM'ICsin ....-

~1TL"~I • DD 5ht
F:ltIoIInce:lro ... e~onal ....
- Il'lc1so IV ....

ARTIGO...,

. ." .

. . .n.... IV do

-a d...b

"'t. ~

Mlu'nto .""....i ••

In.-=

inatltuSçõ.. fSnanc:tlJ:ra. of1c:lata-

No_ ndaçio •

!!..!..:!.2.

terras indígenas. fiC'ando e_duIdos
guando envolverelll

guest~!'S

'QrlColu,

~ lP02945·7

a r-edaçlo para'

·;·~·;:·~·;~·;~l;Çlo.~·~~posto de

I~US

lIIerbros

1 •

t

("lJ:.;;;;;U

-AõiMIA ANDRADE

que trata o Hem
estabel!

r.r------- ....... 'C.."IIo' ...CI.oaII
.~

C'

CO)4!SSIO DE SISTEMATIZAÇAO

..,

eU"inlda a t.presslo - •• por dali

te-rços

[:Jõ27~WJ

....." ....._. - - - - - - - - - - - - - ,
,.,J,

EMENDA SUPRESSIYA
DISPOSITIVOS EMENDADOS ARTe ~ _ ,

lO. Incisa U. letns .... e
3-~!.

lA

Supriae o incho II do , - , do Artig0);PI, que t u • seguinte re·

I

2· Es.UbtJecer quor~ quaUficado p
declslio
do Senado redr.l I lnadtQuado elll Ante.Projet~qul!!. em todos os .I'~
pos1tlvos de "~sllll natureza. :ln.cluslve o §.i" do Ihesmo artigo ~.
disciplina delibl!!IilçOeS dO Senado, ell •• tlus tribut~ria, com .alE.
rIa simples.

I'tXlIFItATIVA

DISPOSITIVOS Ef'ENDACOSI

o.

~--!!

tnbaHdstas,

Prevalece, assim, apenas esta ultIll'a redeç30, que ~ lIals Ibrangen
te ela 81can,a ndlsputas sobre 05 dlIl!!ltos Indjgenas", aInda Que
jam relathos 8 terras, e fhl que a COlI'peU!nch -ser' SEMPRE da
Just1ça federal"

,)US1IfICATIVA

~

I _ C

.:l:f,}69

UI. resClluçlo do Senado r!'dr.l

TITULO V]Jt

zJ~
~ ~

SUprl .... se I alInee -c·, do itell I, do Irt ~ que ora tell 8 r
daçlo seguinte
·Brt ;xYI - compete li JustIça Agrária processar e
Jul-

cer':

fn[1lD'

IÇ7~;m]

Com. suprenlo pretendJda. e ..Ha-s.e a contradiçlo ora uistente,
passando . . . 1gorar apenas o pn'gufo único do art. ~ do lIleSIllO
projeto
~z.g
ftf.$
·Art ..,!JJ'5 ~
Par'oraro único - A compell!nda pera 0'1rlmJr dlSputas sobre os direjlos indfQ!r'iôs será selllpr!' da JusU,a re_
deral •

di&~

ria hieri!llrquia entre a Constituição e a lei

...,

i!!.

divlduais, de qualquer naturez.a.

si tivos const1 tuc10nais, entre &i, e a

f"Ç'~~;;;=]

: m a R ANDRADE

1iT------- .1.1._'••••• lv._••••• Io
PJ CONIssJlo DE SISTEMAT1ZAÇ~O

JustJ1'.icsclo

que

resgatar a compatib111dade dos diferentes

~ lP02944-9

Cluli!stio
-fulurBIo

do

povo brasileiro, seJa no que chsser

respeito ã conveniencia do País, se]& no

.Itl:

,g

Saao o trabal"o d. eOlllula dI!! !lIste &th~h. F1U\ 'ua é
de cO uU~llI'ar os ~,~rocurarnos garantIr o dIreito da pro _
prIedade rural que cumpra COm a funçlo socJal, assim collla • un1lio a
possibilidade do ate'\ldillel"\to de parte do dIreIto quI!! a [0ll'IS510 da
Ordell Social pretendia garantir Observe-se EJJe 1'110 InovlftlO5 na ~s.tllo
do _rHo
~nas CllllÇlat1bJl1za~s os doIs textos, Inclusive ne reda;lo. apro.
veHa.--::lo e ccroondO ressa ~ IIIXII ricativ. COlll te ..los ele éll'!'t)as as propostas

couber, em garantia dos dl.reitos coletivos e i!!.

c)

Alllill' eoll'l.:l 111& d~1. pol!t1ces IrIinç1oredas. no te_to. li
de conSlrolaçio de JIolltureJ:ll e dOi> reçursos natura ..e 580 ....... Udo. pere
la1l. no Ar t

Just 5fieaçlo

te aprovei tado por quem se interessar posSoa

nCU!.
rac::la;io

"'6

A 11'1 dispor', pua efeito de ufara. sgrárIa, 5.2

~

f=w7~7illJ
-at-----------,

DISI>osnIvos EMENDADOSI
UTULO X - Dhpo.J:çõ•• Tral'lanóriaa

'''i' _ COllpete 1 Unllo

-H'+

••

DtENIJA It)DIFICATIVA

~

~19

5;''';;1

ADEMIR ANpRBDE

vidual, eecce r et rve , CondOllllnlal, COllunlt'rla ou m~sta, para o desenvolvIlIlento de suas dt1vIdades, lIIedJant!' c:UstrIb ...Içlo planejada'
das turas p ...blJcas o... deseproprhçlo dos. 1_6veis r ...uh q u e
nlo
cUlllpram sua f'unçlo socJal
..

..gest.ade

da Naçio -- ao voto plebiscitário

f.II'IENDA lP02943·1

I!J

prcecve r a refor.1 agrh1a, PeJlt.!
tindo lOS trsbalhadorfs ruraIs o eees se .. er ecr reeeee na forma if'ld,!
Art

Antepro)eto -- ou 1sto de pouco 1mporta. n. ,_di)_ mesma elll que S):il
.ari_mente se tem o assl. estabelecido por letra ~ , ao cond!
elonar-se a competência da União i vontade .u.niclpal,

ruraf~dewe-

-Art
- O uso do 11116ve!
cUlllpr5r fun,lo loclll,
Plr'grilf'o únioo
A funçlo social 16 cumpridl Quando o irrovel
.) I: ncionl1lDente aproveitado;
b) conserva os recur.os. naturais e p re s-er ..s O .. elo li,!
ef enre ,
C') cumpre I h'gish,lo trebalhi!ot&, e
d) proplch o eee-e st er dos proprleUrlol e dos trSb!
l"'adores que dele dependall

zaçio decisóría (consulta ao congressol, certo também é que, com a

daçlo
-U • Mio incidir'
a) sobre operaçtlu Que destina'
ellter ior produto. lndustrsalhados,
b) sobre Dperaçtlu que destine.. a outros E5tados petróleo,
Jncluslye cOllbusth!'h Uqu.1dos. I gasosas. dele d.rhado ••
Oia elitr1ca "

.0

, - AUIII de inadequado 10110 criUrlo. Idotados, nl
redaçlo de disposltivo.s de .es... natureza. o ·Quoru. qUIUflcedo" •
do Senado fedeu! versando sobre 05 interesses dos Estados rederet!
vos desnetura e rederlçlo.

JUSTIElEAÇaD

E_ prJ_elro JuouMsse incho 11 nlo guards comP't1bil1d'de

1 •••

c
que disptle o arlige ~ que veClil li UnUo instItuir hençDes de trlb
tos de competl!ncIã dos est&dC's e dos IIUl'llcIpJos. j41 que o tributo
que se refere o lIencionado inciso lf o leM. de cOlllpeUncil estaduII E
segundo lugar a declslo de fazer incId.ir ou nlo o tributo sobre os pr
dutos e servJços constantes desse lnc1so 1l deve ser objeto de leI qu
refletIr' selll;ne as c.irCunstlnclas concretas de cada 1I01l!'nto, especlal
Dente qUInto aos inter!'ssl!!s n8cion81s e dos estados, nlo cabendo, por
tanto, no texto da ConstHui,lo
O

11 •••

111 ••
... IV ~ R.QullHo.. pua d"'::Ilrw,io de -...tIro. d. 01 ...
'Lor1a do 61 ...co Centrel de Bra.il, I d",I~1 Snlt::l'u'ÇÕl!'1i flfle"'lcllre. of1e::lel. befI ~ ""'I Smpl'C::l::lmefllos apÓIo IXlre!c10 do c.erao

~ lP02942·2
~ ADEMIR ANDRADE

.....

r . r - - - - - - - - - ....,,~........- - - - - - - - - _ _ ,

JUSTlFlCAllvA

ErENDA rtJOIFltAT!VA

s.

alterar o eontludo do t ••to. e llft8nda alCpl1cl'Le OI
e~Of'llflt .. da QUI trata O CIlpItulo. poli nio apenas o Benco Clntrel do eras1)
.... todes e" dalllllis in.t::llulçÕIS f1nanCI':In. o"lelals praci • • • ar
protalides
di a~lnhtracitrrn dssQuel1f1caj':;a peu e funçio.

DISPOSITIVOS En!:NDltOOSI

Uy
~

~.~

.....t

SISl[MA::.:~~~coc'" =====::.--====~
EMENDA MDOIrICATJVA
D5.po ..i tivolo ellendados

ai" ,J,t 31'
Art igol ",,", BIt e "'P

COMISS.O DE SlSTEMATIZACJ.O·

Sutt.Utua-n 8 I"8daçio CID Plri,r.fo unic.o do Art: f'eto. 51111l altl"!.
efl .IU contl,jcro, d. fOnllll 8 torna· 10 I'IlIIh ln'Lal1r,íval. confol'1lle telCto qUI S!

I""'

CONlSSlO DE

-2.'"

"'t:leB ";tI
. . TpUliwb,. a IEII OP'I~
CN'UUlO JI ""- DCIS FinanÇA. PÚl:ll1cu ~ Panr,rafo 1),1co do Art. '918-

EMENDA SUPAESSlVA
Dhpao.Uhos ea'lendados Art

'2'M-

Paragrefo On1co - Mo dllp0I'l1b:lliddn E11 caixa de Unfio ••rio d!.
pos::lt.adel no 61nco Centrel do erasll Alo dolo 0r.
Cão. OU entidadlr. dD Podlr Publico FI'E1Eral. Elo. E..tl':!o•• doi "unSdp101o. blm c,2
rtD ou avreSoIl~ por .lelo co,.,trola':!~s sereo dlõlol1':1I::0S. em il'lsUtu:lçõe.
f1fllll"'lCE1.
rer. 0(~c11l16 MlS;lS:tl ....1l5 i1s E.UIlS er&~s r,eOSref"1Cll' relos!!lvedos
ce
.o!> os 1rnpltd1mlt"'llt& dlt l'lelU~R21l o;.e·eç ..orlll ou a":lS-~f~~e, prev1.to.. ..., Le1

:"70

7ft:

§ 20

,

5ncho U

tro

Supr i_e o inciso 1 I do parlli~rafo 20 dO artigo;:rs, que tel!l a
seguinte r!"daçliio
-U - Nlo
80

lnc1d1r~ sobre produlos lndustrlaHzados desUnidOS

ederior

JUSTIFJUI.TJV~

Os arUgos
Ud.,lo·

.)I~
~

ai'
a ,.,.. do

,...,~

~o

puna a ter I

seguinte

tIIll'IDr ordenalNinto do le ..to de -forme e torná-lo lII!lis inhl1lr ...eJ

11

o te:.:to desse incisa nlo i com;l'atível com o te.to constltuci
ona], send:J me1s apropriada lil leglslaçlo ord1n;6rJa PaI. poder reUe:

• Assembléia Nacional Constituinte

308

til as c rccns t âncf es concret.es de cada mom~nto. ASSlf'l COl'lO pode h3!
ver dnt e r e s s.e nacional na não incidência de t r abut cs sobre produtos
industrlsliz13dos para exportação, em det e rma naoc nceentc , isto
não
í

3:>3

"art. ~ _ A lntervenç~o do Estado no domínio econômico e o
Illonopólio rar--ee-ãc quando relevante interesse coletivo exigir
suprime os parágrafos ,Q, 2~ e )Q 'e transforma o § li,! em únl

podei ent.ret ent o , ser atlmitldo corno regra geral I mesmo porque o s npães preparo ou lirrpeza de de t ermínado material, na pràtica o
tem
t.r ans rcrneoc em produto industrializado.
í

EMENDA lP02947-3

f!l

rrr;;;;;;~u

ADENIR ANDRADE

(Çi"~7iEJ

~pToJeto.

Inclua-se, no

no art.

J?

1tem X111. a alínea

J2.

gU1nte

"Art.

JJ - são direJ.tos e "liberdades indiv1duns inviclâ\OelS

•••

XIII - A PROPRIEDADE PR1VADA, ASSEGURADA E PROTEGIDA PELO ESTADD.

ss

e) .!. aguislt'ão
1tr1Õ" el !!:!!!l EE.! esuangeiTc fica !!stn ta ~
pessoas físicas estrançeaas ~ !!2- ~ s h pessoas Juríd1
S!! estrange1Tas aut.or1zadas .!. funC10nar !!2. País, cbs erveda s , ~ !E.:.
bas ~ bJ.póteses, ! ! candJçâes. hmnações .! ~ exigêncJas prl!'\Js

lli ~ ill'"
Jusu flcacão
Pela redação atual do AnteprOJeto, não have r aa qua j que e da Je r-enentre br as i r e r rcs e es e renge i rcs , quanto à aqua s i cãc de lmÔ\elS r!:!
raa.s , o que, ev aden t emen t e não é o pensamento da vacâc
Ser-r a um retrocesso. a todos os títulos Jn]UStlflcálel, se, reI:,
tivamente a i"mÕ..e1S ru r a i s , fosse pe rmr t r da SOU,] aqu r s s ç âc a) por pe~
soas fincas es t ra nge r r-as r es rdent es no Bx t er ao r ; b I por pCSS03S riS1
cs s eat range r as res rdent es no País,.quando o número delas ou a exte;
são de suas terras. em um mesmo MUnlcíplO, forem ccnt râr acs ao lnte:
"esse nacJ.onol;: c) por pessoas Jurídlcns estrangc1ras que n50 pretendalll fUnc10n31" no País, m3S apenas aqui m3ntcr reseno3S fundi5no3s.
Impõe-se, em decorrcnc13, seJa desde logo esc13reoclo q·uc os estT8ngclros, n~ ;lquis1C'5otb lcihcis ruro3is no 8ro3Sll, flcnm
SUjeitos
35 llmHuçôcs prt'\'istas em lCl.
í

eças

No semente em QUI!!' se exerci ta o aprill',oramento democrático no
texto cons t I tudonal, com a suer e s s ãc de termo assemelhado constante
no artigo 42, inciso I, da ccnst.í tuí ç ê o vigente, Que deu runoeeent eçêc para a expediçiío do decreto' .164/7', que exp rop r i cu o cet r íeê-uc
fundiário das unidades federativas da Amazônia, por nova :redaç~o de
seu correspondente art1go~ inciso I do anteprojeto em elaboração,
não tem cabimento a cermaoênc i e de tal ect ívaçêc ,
De outro modo, "come redigido está, o caput do artigo~ nega a necessária aç ão reguladora do Estado no domínio eccoêef covaocraI, no exercício do Papel constl tucional de intermediar a r e a Lf z açãn
dos dlre-itos e .llberdades fundamentais do cidadão, e quando admite a
sua presença, o faz com base em expediente uti lizado pelos regirres '
autoritários, para justificar sua Int ervençãc discricionária
A sopr es sãc dos paragrafos 10, 20 e )0 são recomendadas pe Las
mesmas razões acima expostas _ de negaç~o do papel constitucional de
Intermediar a realização dos dlreitos e l1berdades rooceeeecers , por
se tratar de matéria de legislação ordinária, e, em BJt1Jicular, o p!
rágrafo )~upor conf11tar Com oJ,,):ermos dos artigos ':J:ihf, inciso I, .!
l!nea C; ~, parágrafo único; ~, § 11:! e~, que estabelecem pre!.
rogativas e prlviJégios ês instituições financeiras oficiais na. in termediaç~o, movimentação e ep Iceçêc de recursos públicos .. !lo exer cIcio de atribuições ja consagradas, indelegáveis e indissoci<ive.is'
de seus objetivos sccf eãs ,
De outro modo, as organizações estatais desempenham 'relevante função social na prestação de serviços essenciais à pcccf eção , a1
gumas com responsabilidade acrescida no anteprcje te constitucional artigo 13, inciso I, alínea g, que por seu mérito, não podem ser realizadas pelo setor privado.
Assim, eventuais benefícios ou subvenções, se existirem, mais
Que à essas organizações, são, em verdade, da populaçlic, razão maior
do objetivo social das mesmas.
.Ademais, a intervenção do Estado no domínio econômico se faz
apenas Quando o interesse odvado 1'1110 se manifesta.

r.NENDA DE ADEQUA,AO
ErerIDA SUPRESSIVA/AOlTIVAlMODIFl}?fIVA

,lqb

DIsPDSlTlVOS EMENDADOS

~.o

tulÇão~

TITULO VIII
CN'ITUlD 111

=tS-

Suprim1B:P'e o item Ilj40 a~~.;-~ os §§ li" e 5" do art.
§ 20 d:lart. ~ e os arts ~ e ~ do ;;fjrJ(ilfojeto de Constl

TITULO X

art.!/!f(, § H!
! DJ:spos1çôes TrensitórJes
- tkl; OrdemEccnêrrJ.c/!I e F1nenceire
- 00 Sistema F1mmcC!1ro Net.1onel

JUSTIFICAÇAO

tt66
1) Suprllll1r o parágrllfo l' do Art. Jt1í~ do Título X • Oas D1sp~

slções irllflsltóriasJ
2) Inclu1r. no Titulo VIII. Capitulo 111 - Da Ordem Econê!l\1clI e
f.1nanceirc. S.15teone F.:fnel'lce1ro Ne.c1tJnl!l~ ertigo e ser n~erado com li rede:;;ão 11'0
d1flcada do parágrafO l ' do Art:
COl"lo:l segue
-

JJ!i

.~

tlPI!.ceção dos recursos destinedos a operações de créd!tos de
fOl"'iento ser'; efetuado etraviis des instituições financeiras oficiais·.
JUSTIFICATIVJ,

o texto

enende::!::! constitu1 nOI"ir03 p<1nt03ne"lte do funCiO'lanento de
Si5telOo8 f:1na'lceiro Nacional. nê.~ cabe"l::!o. pertrlMto. !l;ua inclusão nas Disl1esiçê
es Transitórias. Por outro lado, é dis;Jens';vel pera o texto constitu::ional a e~
pacificação de um dos componentes de U'Il conjunto. COM no caso do Ban:::o
do
BrasJ.) em relação ao Sistena Fjrwncejz"'O Df1cial. No tC.l.to slJger.:fdo, .epeSBI'
dB
das
nõo explicitação daquele BanCO. " nesllQ continua contem;:lledo per ser uma
inst:l.tuiçõcs ·ofjc.1eis do PaIs.

EMENDA lP02949-0

(D

ADENIR

EP~'~;i;;J

ANDRADE

r;;~;Jd
EtlENOA txlOIFII:AT!VA
TITULO

VIU

CAPITULO 1.

*

-

-ZQ'2 OS dispOSltivos cuje supresslio propomos conflitam com o
artigo
~nciso I, que veda a vinculação da receita tributária'
"a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repart1ç~o do produto da
arrecéda~ã~ dos impostos cr.encionados no cap!tulo do '$!stell'," Tributár io Naci onal"
l.

a-

dispOSItivOS são os ~eguintes:
< i ) O Art ~. § 1;;, deterrr'lna à Urd~o e aos Estados q'Je reSE!"vel"
ac Judici&r.1o no rr.!n.1mo três e cinco por cento, respectiva~
ll',ente, da arrecadaçãc do Tesouro, excluídos os precator.1osj
ma15 ainda, df? acordo com O põtàg:afo 59, os Trlbuna.1S de J..J!
tiça deverão apllcar no minimo trinta por cento de sua dotaç~o orçamentaria no aparelhal"ento, lI'anutenç~o e modernizaç~o
de servJ.s.'l>s judiciários.
•
(U ) O Art. ~, § 2l2, resena à Saúde um l"Iín.1lllo de tnnta por ceo
to da receita do fundo Nacional de Seguridade Social, exclui
d<!,s .i'Ji receitas do fundo de Garantia do Seguro Desemprego e
do Fundo de Garantia do Patrinôrdo IndJvJduól,
?Jli1
EMENDA DE ADEQUAÇAO
(iH) O Art. 7S1l, caput. manda aplicar em educaç~o no m!nlmo dezo.!.
to por cento d;j re~ei ta oe imp:lstos d3 U,Uo e vinte e ci~
co por cento das receitas dos Estados,do Distrito Fed-:-ral e
d:Js Município<sj
Uv ) O Art.~, caput, destina ao ince't1vo das cultura~ brasileiras n~ m!t1imo dCJis por ce,to da receita d~ iml;lostos
d;!
Ul'lUJ, e três por cento das receitas dos Estajos, do DistTl-

2'

oS~1efer1dos

to federal e dos Municípios

art
306
Oa Ordem EconÔm.1ce e Financeiro!!

DISPOSITIVOS El1ENOAOOS'

005 Prj,hc!pios GerBis, da lntervençbo do EStlIlID. do Regime
Propriedade do Sub-solo e da Atividade Econômice

de

006
f'ndif1car o AI-t. ~dCl CepItulo I tio TItulo VIII pele
sÍlo de eXPNssflO -e os potenc1eis de en~rzie hidriulice-.

supre~

aem dife.rente e o quadro que se desenha coe a oeeccr et z ecac
de Pais. No atual Aot ecr oj e t c de COl)sti tcrçac , a par t c paçêc co
t
f et.í vc na definição das
cr Ieades nacionais
ao
gasto público e JneQu~ v ocamente es seçer eca por vez-aos d.1SPOS.1t2~
â

í

~ta

prioridades básicas
í

JUSTlflCAÇ~O

303

'n11lí~""'~iO

EMENDA ADITIVA _ ar t , ~, !temÃ~ll

Proposta

minado ecrrtante I su·postamente suficiente para atendê-los em suas

3.
lon~e de nÓS su')estimar a imp:lI'tán:u, dos serviços da EduceÇão, J-lstiça, Saúd~ e do deSe1VOlv.1me,to da Cultura. Estal:1S convencidos, no enta'to, que há sólidas razões para preservar no texto d3 Con3tituição o prind,:HO geral err.m=ia:h no Artigo~. supri/tI.1ndo as exceções aludid3S
29:t.

nr

í

r

eã

eç êc

:13:'

_ o Art. Hr determina que a ej eboraçac da proposta orçall'e.!!
prioridades,qual'ltitativos e condir;ões estabelecidas em lei de diretrizes cr çaeent ãr a es previame,!!
te apr~vadas po,h~ei de iniciativa do Pr1rr.eiro-Hinistro"i
~ O Art. ~assegura a mar qem nece s s r-ae de r Jber oaue
ec
LegJSlalHo par~\spreseet aç âc de eeenoas à proposta ofÇ"gmel'ltária õ
t ár Le pelo r eecut vc obedeça ,. a
í

é

2$6
EMENOA. Df ADEQUAÇAO
_ o Art. ~ condlciona a reaã aeçãc dos investimentos do S!
tor públ1co a prévia eutor aaçãc em plano plurianual aprovado en
í

í

lei, que "explicitará orret r í zes , Objetivos e metas".
Alér. disso, a parte referente b hscalizaç1:ia financeira
cr çeeent ãr Ia amplia conaroeravefmente a capacidade de controle do
Legislativo sobre a r eaã Iaaçãc da despesa.
Nesse contexto, não subsiste oargul'1ento da impotência dô l,!
gislativo par-a jushficar vinculaç~o de rece It e tcomo forma de: ohr,!
gar ec atendimento, pelo Executivo, de pr Icr deoes orçamentárias I
â

ditadas pelo interesse aocfat.,
Persistem, por outro lado, as razões que unive1'salll',ente tê!",
levado a excãuf r esse tipo de vmcuâaçãc da prática orçameroUrie,O
motivo funCõliental ff simples e cf ar o ea-pr.âor Ideoes orça'tent anes ,
neceaser i er ent e vanS\IUS, nêc poeen ser ececcacanent e tratadas'
dentro da rlglde2' de uma norma ccost.r rocr c-ie
que, se impõe, d,!:.
ve ser avreaours , Mals aroea , tais prJorldades são diferentes ta!!:.
bém segundc diferentes Regiões, Estados e Hun.1cíplOS, num Pais de
desenvolvimento desigual COl'\'O o nosso
7.

í

,

8.
Estalras convencidos, portanto, da inconveniência ca. ell' r!,
lação a algur-as funções do Governo, ver~se o Poder legisla!ivo,em
seus três níveis, impOSSIbilitado de livremente deliberar, por 1,!l
junção de uma prefixação cDnstJtucJonaJ de percentuaJs rlgidos e
invariáveis de receita públ1ca
•
EMENDA DE AOEQUAÇAO
9.
Reiterando os argumentos acilha ,1embraría'nOs ainda crJevi~la:;ões
rígidas,que envolvem não apenas a Uni'§o mas também os Estados e os
Quatro .w.~_e duzentos Municípios dtl País, não levam em conta.
(i} num texto constltucional que deve ser permanente. o contínuo
processo de transformação sodal e econômica que faz com que
as prioridades governal'1entais de amanhã ntio coincidam na me~
ma e e)'ata proporç~o com as de hoje i,
(ii) as dl\ersidades, regIonais, estadualS, e locaIS, Onde neces~·
sidádes, pnoridades espefíficas e disponlbiJldades de recu.!.
sos v <:Ir i ali' expressivamente caso a caso e de forll'a diferente'
ao longa de; tempo. A fixação de percentua.ls pressuporia urna
unifotmidade e estabilidade no panorama social do Pais
que
nao existe. igualando as 6bvias e ponderáveis peculiandades
sócio_econômicas.
\
lO,
Paralelall",erote, cumpre lembrar que a supressão do artigo Ire!
clon"do .1nporta a supressão de outro, a ele v.l.nculado, que penal.!.

;:1~: :~~:~~::;sn~u;a~~~e~~;:r:md:~~~~:~:J.~e~~r:::~~i~:O<:: t r?~:
lII).
RL'latJvanente a este ü1timo dispositivo, "naco ê demajs assi_
nalar conteI: o mesmo, aut~ntlmamente, duas outras\impro;lTledades' l i
- a vinculação pret_endlda no art.
refere~se ~penas à receita'
de J.mpostos, enquanto a.qui se fala de receita municlpal de
modo
a 1plo, o que signÚJ.caria QualQuer recei ta aufen-da pelo Mun.1cípio, independenter,ente de sua origem, 2t _ enquanto O não cumpri-

m

EMENDA DE ADEQUAÇAO

mento do disposto no art ~ subl'1eteria o H~nici:pio ~b intervenr;ll:o
do Estado, o mesmo fato, se pratic:ado pelo Estado ou pela UnUo,
nlio resultaria em imposiç~o de qualquer penalidade.
fina'lmente, sem prejuízo das razlíes inicialmente postas,relativas à sistematização da materia, não ha como deixar~5e de assinalar o disposto nos §§ B' e 51:! do Art ~, EnQuanto,corretane.!],
te o texto não cog.1tou de fixar o montante de recursos a.. sereI!' de~
tinados atl Poderes LegislatJ.vo e Executivo, pretendeu-se vin....-ular
determlnado percentual de rece.1ta ao Poder JudIciário Causa in.
clushe estranheza o fato desse percentual n~o .1ncid.1:t sobre a ro!

11

cêlta de ~mpostos ou qualquer outra receIta especifica,rnas

sobre

a sN'ecadação do Tesouro, Ora, todo ingresse público, tOdo crédllo

.

de erário, e arrecadaçãt' do Tesouro
.~

Correçando pelas razões po1itlClaS é sabido qJe a intro::luç~o
do m:cõn.1SJilO de v.1ncula:;:ão de recei ta no texto constitucIonal, atr!
....és d3 Eme,da Calmo., ocorreu num contexto marcado pela impotência
do Poder Legislativo diante do Executiva autor.1tário.IrTç')~d::.d::Js constituciOnall",ente da iniciativa legislal1va em m3téria financeira,os
membros do CO'lgresso Nacional não U veram outro caminho senão o da

em

í

receita de inpostos mas

Nela inclui-se n1>o apenas

a

tods receítá tributaria, receitas de. co.!!

lj
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5"9-

esse expressão no Art. ;;fi se im:'om;::lBtibll1%a cem D Art. ~ 1~
eSsa II do Capitulo II do TItlJlo IV. que estebe-lece. pcr c):clusão. que as
cor
rentes de ';&,)a com nescente 11 foo: no Territõr1c Estadual e que nãScq constitua:
lim1tes co- outros países. pert.e"lce- eos Este:;l~s. enquen'to o Art.~ define co
tno pertencEI,tes à União todos os potem:1ais de energ1a hidráulica.
-

70

eTlenda constitucional, pua manifestar sua inconformidade com
abandono da escola pública e a
deteril1raça:o da q'Jalidade do en
sina eil todos os níveis
EI-IENDA DE ADEQUAÇAD

ENENDA

NDDI;:·~~:·:~:·UP.tSSIVA
~

D1sposlt1vo emendado: Art.~ .. § 1~1 § 2~ e §
O caput do art.;::;i pasSl a ter a seguinte

reda~;o:

l
)li!

~

Assim, de certo modo, vincula;15es como a que fol feit para
a Educaç'lio eram justificadas, já que assegJrava-se a aloc, ao de
lJ'71 mínimo de recursos em áreas de interesse social priorjtário. ,
considerando·se que f3le~ia a:l Po:ler Leg1slatlvo compe1ncia para'
modificar o projeto d~ lei orçail~nt';ria ou para al~erl' esta,á:>ós
San ...iooad3. Por exemplo, face à eventualidade d,~ vil' o orçamento
a consignar dotações flagrantemente lnsuf1cientes à Educação,
à
Cultura ou a qualquer outro setor, manietado que ,stava o Legisl!
tivo para modlr~car a alocaç§trDos recursos públicos, outro meio
nao lhe restava que inserir na Carta disposlçOes casu!sUcas que,
embora de forma inflexível, assegurassem a esses setores um dete!.
S.

trlbuições, receitas dhersas (multas, empréstimos compulsónos ,
tarJ (as, etc.), recel tas patrimonlaJs, .industri aIs, financeJ ras

,

nestas incluindo_se a colocação de titulas da dívida pública, operações de crédito, etc. Enhm, tIJdo o que, a qualquer titulo, .1.ngrre!;se nos cofres públicos, o que configuraria um espantoso
tante de recursos. Além disso, dispõe o §

5~

rlon~

desse artigo que na-

da menos d::! que trinta por cento desse montante

destinar~se-jam

'

EMEtfDA'~ÓE-ÃÕEQUACAO

Uo somente a aparelhamento, manutenção e modernização dos serviços
judiCIários Isto,num texto constitucional que, se supõe, deve es~
tabelecer princIpios permanentes.

Tais considerações, se/ll prejuízo das razões iniciaiS, voltadas ia s1stematizaçl!l:o do texto do Anteprojeto, slio oferecidas ia do~
ta Comissllo, como subsí.dio complementu de exame da matéria.

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP02952-0

f:J CON!j:T!TUINTE:

JOst

o capítulo

E;~~~~

SERRA

Supnma-se o

;rMtE~~ :~E;~:;:gente-se-lhe

".Art •

A Unlão medrente lel conpterentar-, d"f1mrá os
cr-rtêr-ros para o astebetec-eento de Regiões. de Oesenvolvimento Econímico •

3~3

parágrafO únlco.
termos deste artJgo.

05

filhos eee res ,

nos

re18t~vas a esse encargo do montante que seria
elas devido a título se salário-educação .. ntl
que li 1e1 dlspusero"

12

por
forma

abranginc.H toetropohtõm. cu tolCro-re91or,al.

J"SllFlC~C~G

""

JOS'l'IFIClICXO

ObJet-Ha.se, com a emenda. ehnlnaT thSp~S"'ttl'(CS de
rezr •• 1' a-c-e-t-u e (1"~~. u a \~2 t:::.c o r.,,,~~-,a d/";'...er~ ser tratada
lE>l c(l~i'le·€' ...t ilr, co-c" co prti'\r)o'\'~t'Jêl É-'o'-"'P'''''''"vÊe-

No caso em pauta, ocorreu flagrante ceu esâc , provave.!
mente 1nvoluntár:u, de dlSPOS1Ção hc j e exa scent,e na legIslação
vlgor, ee i euavenenee ao salárlo-educação.

EMENDA lP02955-4

t

sabido que, sempre qee te empregador se dlsponha
a
oferecer a seus empre9lldos e aos fi lhos destes, o ens a nc fundamental grllltu.1to, não lhe é eXlgJ.do o peçemento do se i éeac-eeueeçêc , na
medlda em que rea1J.Z8 dlretalllente a função 50c.1a1 a que se ôes t ana
o referldo gravame.
_
EMENDtI DE ADEQUAÇAO
Na verdade, o <hspos3.t1.'lO legal hOJe eX:l.stente preten.
de induzir o empregador - sempre que possi:vel - 8 prestar t.al serV.1.ÇO fi seus empregados e f.1.1ho:; destes, exonerando-o, para
tanto,
dos ônus eeaecavee ao salár:l.o-educaçào.

••, , - - - - - - - . J

Lr..

r CO/I~sll,3

j

~D7EJ

~do~ir:~~::'~ COOSM~UiÇ~~~

'0

da lei.
Pêlrágrafo G"lico. As contribuições sociaâs objetivam exclusãvenente
financ1ar,ertl relação ao trabeãraoor e seg..móo a oestfnacãc do prro.J
t1 da erreceoaçêo legalme.,te esreaeiectoe, a crevâoêrcaa 50:.1al -;
!li

formação do patumô"lio indlvid:.ral."

se acrescenta ao dJ.sp::.sl.t.1.VO
es.<Sa
prevJ.são legal, compat.1.b1.1J.zando-o com seu fundamento teleológ1.co,

O art Xl. ao definir o flna'1Cla;re ....tc dê segJrld3Óe soci~, dá tJt\ tr~
c; tal for'cr,; a'T91c as contubJl:;5:s so:..Eis., O'Je il'Çlica rcr.oe::-, tctal-

íoen:e, a t1Çldet e a racia."'Iã.hda:ls do slstg.-a tribt.Jt.arlo, C:Yf g"aves llTOlica;5es

para as ccrc-etencias privativas da União, ôos Estao'Js

tEPUTAOO rERN<""; BEZERRA COWO
WISS.l1O O;

pattlll".:r':c lndivid..Jal, a instituição de um fl.J'Y.lo de gara"'lUa por terrpo de se!
viço etc Sã~ recursos pertencentes aos tra!:>alhadores
Dlversaienle, as contribuições tributarias são exigidas pelo Estaõ~ paTa

os

seg-Jinte~ artigos no M/ojeto ~

ate'l:l=r s~=s finalidaoes, espec1all"'eõlte as despesas p.j!:>Hcas Q\.le ll"e cO'"lj)ete re2 l1zar ti: recursos, al, perten:=e'Tl ao Es~a,j:l
ü:-õ. na rre,:bda e- qJf:' se prete"lje d!;>sllr13! recu"sos das co"tnbJiç'!'o;:>s
S'::lal5. r'lE:-E êltl".,:I:?r des;:>e<;as PJ3licô:s Ã sa.jje p-'!t!Jca e a<;sistê""t:ia sO:lal ~ de-

de

Constituição.

,"Art.

dos M.r.'\idpios, e pare

lJI1

5!STEMAT;;~:;~m"'~"~I.~.'U.oll

Incluam-se, onde coutlej,

'e

as garan:Jas dos contribuintes
~s co.,lnbJiçôes so:ia~s co"SJ~stan:ia, mecanis"';:) de ca::lta;ão de rec..J':
sos em bznef.ícl0 dos trabalhadores, para atender s.; .. êlpns.entadoIla, a fOl'II.a;ão ds,

EJ'/ÍENDA 1P02953-8

O prod-Jto da arrecad3;ão da contribulçã", para o Fundo

de lnvest!rne.,to 5o:1al (FINSOC1AL) será destin300 ac custeio da
descentraliza;ão de serviços, da lhião para os Esta::bs, ú!stri~
to Federal e M..J.,icípios. cem a efetiva e grar;llal tra..,sferê'õCia
de encargJs, feccrrente do process:l de desce"'ltral1za;ão, a con~

saparece o ponto de distlnção ~1p:. contrib'Jiçôes sOClais e CO'llriboJições tribtJti
rias E, quando o § 2Q 00 Art.~, na sua atual reda:;ão, chega ao ponto de aJto
rilaI a criação de qua1sqiJer contnbuiçõ!:!s sociais para ater.der a despesas públi-

trlbuiçllo scJ'.li reruzifla a razão de 1ft ~into por iV'C', exting-Jin
do:;e definitivatT<~.,te ao térmulO do exercício de 1993.
-

tru:;ãJ do sistema trlb-Jtário coople'1enlar. "larrô"ico e rí9ioo • em q;e cada ente
público possuí t.JIl cam;:>o privatlvo para instJtult inpostos, cem total irrpossibilidade de invasão de co,?etéÕlclas e cem o esta~elednento de garag,;J2s específicas
para o clda::lão-contnb-Jinte Não fica ai a dificuldade. O art. ~ praUCértente
iM;lede a retenção do Jrrposto de re"da na fonte A medlda proposta deS/"OOta todo
o esforço feito na histor!a juríc!ico-:::O-"lstttuciO'la! braSlleira, represe'1la"lo:: lJTl

t::stadzs e do O.istr!tc f'e::le:-al e o Co"lselhe- d:: Re;lresenta.,tes d'J's

retrocesso jamais ima91l1a::lo
Cerro se vê, trata-se, nJ caso, de COTPatibilizar com dois Anteprojetos'
o dc; Comissão da Orde:'!500:ial e o do; Cooissão do s~ste""la Tribvt1irio, orça.""e"'ltc e
f".Ina.,;as E a o;:l;ão adotada no k.'ite;:.rcjetc 101::1a1 de CO"lSbtUlÇã::J lrrç:lka a in5-

cas

Art.
• Fica crii::x c F..n::k; d~ Des:entraliza;ã::, pa~'" atl"nder
ao custo da resce"'ltralIza;~o de encargos da U"I1ão, conf".;::-e
plano a ser ela!:>:lra:l:l pe..o Poder Executivo federal, ao Q.Jal caberá gerir o FUI::l~ , ~O:,h·id:lS. o Co~elho de RepreSe"l~a.,~es
dcs
».rl1cip~os

§

,g

,o Fu"\dQ

d::

Descer-.traliza:;ão constituir-se-<f d:: prodJlc

no carrpo da saúde e da assistência S!)dal. desaparece tOÓD o sentJ.do na cons-

da atre::a:la;ão da cO'1ttib-..Jiçã::o pa:-a o F'Jt.:SOCHU... be:- ccn:: de O'Jiras re:ursos QJe lhe fore-, desUna:!:;Is pela ltllâo
§ 2Q
O pla-o 6e q,.se lrata es.t.e a:rtig:l será er.ecut.a'i:l rn;d.ante •

Uii ~

acordo ds União ccr os Estados, Distrito Federal e Io\.nJcípios, Q"J
definira os enc:ê.rgzs a tra,..!ôfe:u e. por terroo deterrn1nado os recurstls. do F\J")j:> Q-.Je lhes de",erãc ccrresporY.Ser. 1t

Conlssõ:?s, tenta~se modlflcar ou supumn as dlspoS1ÇõeS co."ltra::l1lorlas e nega:lJras d:os princípios básicos da tnbiJtaçã~

.:~:;::.::~; :<~ c...~<> jn~:-C:J;~Z ~~!f.':-:l':t{J UJVP.l
ri ...

1:-1 1-5'

propõe correspcndem aos arts..a e ~
TribJtário, Orçamento e tJna-ças.

(lo

~",.-IJ

tnll€!trojeto

J",

J-J.[}1II

de Ct:Y1sUtuição se

bt.Jiç:lo para o F"INSOCllL

tária dOs Estados e do Distrito Fe:Jeral.
Para evitar essa ifle:liata elill'ina;ão. os dispositivos oropostos dilatam
sua ·vigê-cia por cinco 8"1OS, e destinall" set.Js reL:lJtSOS ao cus~ejo do prozes!:LO de
des:entrahzação de e"lcargos para Esta::cs ;: Ltnicípios Prete'1de-se UM paJlatina
accm:x:laçâ:o à nova realidad=' • ate que os recorsos dos FU"lCbs de Participação de
Estados, Dlstrito fed,,::ral e H..nidpios alca"'-"'e'tI o percentual total d; ~ d:l pro
d-J.to da arre:::a:la;:ã:: do irrO:lsto s~!:>re pr~:Lltos in.:I..Jstria!lza:bs e d:; il"'Çl~sto
bre a re-oa. c qJ~ ozo:-re;", ta"'Oe" g:-.a~aln;rt~

EMEI'IDA 1P02954-G

rr

OCPúrAOO rERNA"F.Xl BEZERRCI

~~;-----

-

§ l0 ~ lodos são Igua.s perante a l e r e o Estado,
se!'!
distinção de sexo. e e , raça, natureza do t r eb a t nc , Idade,reltg.ão,
eonv,cçãeo pct Let ce s e r r t c s ôrt e e s ot. qc e j que r outra cond'ção
so
e t e t ou t ncr v t eua t ,
A Violação desta Igualda:le será pc nrda na (orna se leI
S 20 - tl.nguêr:; é OÕflS<lt:O êI fazer Ot. de r xe r de f a a e r e l
gult'a coisa senão err virtude de lei,
ê

r~z~oa·e~t~;~::: ~~~::~~~~I~o'o~e:r~~1~~od~a;~r~alr:~

tempo de
tada ale..

. '

eM
pe.!.

o~ ~r:~ i; S!o:ll~: ~~; f~êI ~a :x:~c~~~ ~ I ~~ t~~5~ "" r p ~~~~: ~ ~~na ~

of r c I o
que a lei estabelecer,

I

n~ r~~~~ri~~ c~s ~~et~~~; ~:~~: ç~~ :;~~~; ~~a

pe~sanen~o: ~~

~:

;r;
;I
1
I
Idelas fl1os~('cêls_e pc l Lr l ea s , vedado o a ncnr rea t e c e xc l u Lde e as
que .ncltcll' a vlolencla, defendan dl~crim,naçâes de qualGuer ~êltu
~:~=t~t~~;i~:m contra a orden der'o~ratlea assegurac!a por
estã

~~~::~~i~ : ~~d~~~c~~~~~o:u)~~:~~°.i~ lel~tl~l
I

ção dos

flfh!;,- (assegurada aos paIs plena liberdade "'na

ofersas

ou\B;n;o;r:;5:~o..~~~~r~e.;~;~so

e

educ:,

dlretto de. resposta

§ 9° - A ror~dla e invlolãvel, ne.la nltlgu~t"i poder'; pC"e
trar ou eertrútlecer serao eon. o co~se ...ttr::er,t~ do r,oraéor ou por t!e
~~~7~n~~~~m~u~~c~~:;es~~v~e~a~~~~,Ge. flasrarlte delito ou pãr" ~

i 10 - t assegura:lo o S'5I10 ~a correspondênCIa e
comun.caçoes em geral, salvo autorlzat;,c"o Juéic.lal,

das

nã~ :0~~'-~s:ri~~e~7g~::~~a~u~~7c:~:~~uv:~~a~7~~~: :e~ afa~t

Ilar
tor.zaçao do Interessado;

-

_
I) \2 - E_veéeéo o servlço, públiCo ou privado, de
Inves
tlgaçao e prestaçao de InfOr/"laçCleS so!:re a v.da intlna e fal1".l.ar
d~s pessoas, sal~o os.ser~lços polteials e mil .tares ce ,nveHIC<:
~:~_ pertinentes a dellnquencla c subversão da ordell' (.onst. lUCIO:-

•

§

13 - E assegurado

§

14 - ( ass-egurada a protecão, conforme a lei

11050

respectlvor. autores o dIreIto ex

~:~~r~~laa~~I~~~~;~~~s~ubllcaçã~ e reprOdução de suas obras, tran~

~

~~~:~:~\~~1~:;~~a~:/~t~~~~;d:~I:~;~~~;v:s~
utlllzaçãol)d~f1,~\;ni~7antl(!0

ã:

reprodução da

pilrt t

ll~a;eii

ao inventor o prlvlléglo te"porárioda

"teresse So~I~~ - :b~~~~~~~priaç~~o~~~s~tilld~~~l~?~~ .~~ ~e~or c:~~
amola de:esa_adnlntstrat~va e Jud.cial do desapropriado, as~ecl.Jrai'"
do. Int'er'~aç~Cl )o..s.ta, preVia e err cln'lelro, ressahado, qt.antõ
ã
::~: ~~~,m~ed~e~~;:~e~~~ir~a~esapropr'ação da terra nua IInprodutl\'a

S !7

~

( assegt.rado a todos o acesso ã Justiça,

mantetl
ncceI

:~t~d~~~er PubliCO o serviço de aSSistência )Ud,clárla aos

!t 20 ~ tião haverá prisão_c.vll. salvo o caso de respon!:.á
vel pelo Inad'l'lplcr;Jento de obrlgaçao al.Dentar, na forna da ler. § ~I - I:ão haverá fôrt2 pr,vile;iaclo, nem juízo 0\,1
trlbu
d: eJ..'Ce~ao, 5"\\'0 as e)l,ceSsoes constitntes desta COnlttllu,~r.O
U.ngue- sc·a proc('s!>",óo nell' sentenc.ado senão pela au.orlC:<ldc copetente
-

I

t'lat

Pu •• oooteo.,nIOfl.IC •• lI,l"

SISTEHATIZAÇAO

r.r----------,.n.,....."'~.l.
EMENDA MoGIFICATlVA

O{)

§ D/UCO DO ART. 1 9

S.22 - Não há_i;.ime sem \el anterior que o dcf1na,
pl!na strr previa COl;\lnaçao legal,

S 23 - !los processos contenCIOSOS, a instrução será con
traditórul, e em lodoS os casos o Julganento será fundamentado.sc,';"
pena de ntJlldadei

é, roa verdade, un tributo em cascata, cobrado pel;;. lhi:

§O, CcmJ receita própria, incidente srore hipóteses incluídas na coooetê"lCla trl

• 'J'r~,

~

LJlI amJ"ltoa::lo de tn~tcs, 6fas~ai.jJ a ~'ss ...oi11da:l= da EXlsb,n::.a d=
e , conse:penteTe.,te, de 1.1li6. tnb.Jta;ãc lÓg~=6. raciO'1:il e jt.sta.
Ess3:s, as razões p:lr Q:Je,otljêtha"ldo cO"Çat1bilizar as s...gest5es das doJ3:!;

da .c:anJ.ssão cio Sistema

A omissão de tais dispositivos inpl1ca autO'llática eliminação da contribui
ç~ pata o F'lNSJC1AL, tendo ar vista o disposto no capitulo dedicado ao SistemaTr1butáriCl inserido no Anteprojeto Inicial ele Constituição ccxn efeito, a contri

J@-

tltul;ã;, ds

JUST1F1CAÇAO
(';

•

OS_PTo:r~~a~

:?:J.S/

tc.""le~lo

1;L

dos
::
proteçao da soclecad'e,

JUSTIFICAÇJtO

A nosso ver, ou

tJ

r.r::;>.g'-J

_

Equ.1.vocadamente, o d.1.spos.1.t.1.VO em quest.ão não
prevê
essa h1pótese, já que não. contempla a posoS1.bJ.l.1.dade de as empresas
poderem abater do salárJ.o-educação que Ser1l1 dev1.do, as despesas rg
lat.J.v8S a manutenção de escola para 05 empregados e seus dependentes.

[!J

en

~MP.OOrER~BEz.Efl.Wl,o:::a.OO

OC SlSTEW\TIiAÇ~à~/U'''''lolllJlU'''''~

d

a segu.nte redação

a expressão da <'!t1\.C' .. CL l-telectuaT, e r e r s i ree,
el e n r 1 f .ea e tecn.ca,
xt r _ o es r l c e a não extradição,
XIII ~ a proprlecade privada. assegurada e p re t e çr de p!.
10 Estado,
XIV - a sucessão hert:!~ltáru.
xv - a segurança j u r Ldrea ,

.

- nê-se
Ar'
de
C"'ls','o de
Sistematiza;ão a se9~g~ redação , slJ.Prlml"'tdo-se os art. '1f/t e ~
"Art.;;;;;p. A seg-Judade social será flnanciada cem recrrscs provet1
nientes de contribuições sociais e de receita trib.Jtárja, na forma

ou se o suprJ.rne J.ntegralmente Já que, na "el"dade. não se trata de
tll!'!tér1.8 que recornende, sob qÜa1.squer aspectos, d1.sciplJ.natllento cons':
t1.tucl0nal

XI

natu~

l .IO

.J1f

I ~ a vida. a eXIstênCia d.gna e a Integridade f!.
sica e mental,
II - a ne e ronal r de dc j
III - a cidadania,
IV - a II berdade,
V ~ a constitulÇão de far.:í\la estivel;
VI ~ a honra, a dl9nl~ade e a reputação,
VII ~ a prlvacid.llde da Vida r ndr vrdu e l e farodlar;
VIII _ o acesso às referen~las e Infor"açâes s cb r e a
própr la pessoa.
IX ~ a lnforl!'açâo.
X ~ o lazer e a liberdade de dispos.ção do t er-p c li

Metropolltanas e Mlcro-reg'ões, ccns rrtufcas por mcmc'[p-cs contíguos. Vlsando ao adequado p'leneaenentc e ã melhor execução das funções piibhcas de

despesas

•

AftT
JZ.- ~s direitos e liberdades IndiViduais observ!
rio os segul~lnc\plo'$

Art-t1. ~ Os Estados federados POderão, medrar-te 1el COITo pjeeeraer , e obedec.endo a cntenos eatebetecrdcs pela uoiêc, cr-iar ~reas

As empresas que ment.averem e§.

é facultado t1bater as

EMEtlDA MODIF I CATIVA DO AP"T.

De-se ao a r t

constitul'das por umdeees federadas pertencentes ao mesmo complexo geoecot\Ómlco, d\spondo sobre a sua eutcnome , C(ganlzação e competênCl<l

.JPI5' •••..••••••••••••••••.••..

cola par-a os seus empregados e

fIl!?Ó'3/~~Q

........' ....... hl1"''''... u;~

Art;rj...~

segu~n-

o

-3ã3

MENDONÇA

SlSTEIJ,ATlZAÇAO

--;TI .. O/~~ .. '..U~;O=__:_:_:c_--------..,

te Parágrafo úm,co:

~E'·~I-G-RA-I-S-----~~--'

309

. .
:I:J;:=======:::;~~==;;:====~=~,
Ei'o7p}

DAS AAEAS METROPOL'lTAhAS E DAS HICRO~REG)OES). ea sua Tntegra. passa
ter a sequmte redação

Fi'~7(ã7J
r.r

tJEMENDA lP02957-1
JOSE

VI ( OAS REGIOES DE DESH1VOlVIHE1HO ECO"lCHICO,

•

Art. 1 (l

c~m

•
S 2~ - A lei assegura ampla defesa em qualquer processo,
todos os meios e reeursos a ela inerentes;

-

§ Onito - Todo poder emana do povo e em seu nome e exercido.
- JUSTIFICACAO -

o Art.

'ZJ consagra o regime reoresentatlVo
A expressão "com e.1e C" o povo) e exercldo" hm1ta e. mesmo lm;Jede, a
representatlV"'tdade
Ao c~nsagrar a repres~ntatlvldade não s~ e~tã ret"'trando do povo o po~:rc~l~~t~~~ad~a~ ~~re~~: :~~~~~~~~~dO os orgaos que atua'ii por delegccãc
Estranho venha a Assembléia Naclona1 Const,tulnte retll"ar. se a?rov.<!da a norma contlda !!C' t,nteproJeto, a represe~tatlvldade da Cãil'ara e co I
Senado, das Assemblel:~ Legls1atlVas e das Camllras de vereadores, co-'~ I
se só ela e mns nenhu":l. outro õrgão le!!lSlatlVo apõs e1a., tlVesse le']itl
mldade para ser representante do povo braSl1elro
necessârlo que se altere o art. 2.l do Ante~r"OJe
A vigorar a propos!a
to, p!:Cvendo-se, entao, a forma "selil1~rel)resentatlVa" de 90verno pe10s 7
cldadaos e1eltores CO'll o dos seus representantes.
A reda;: ão que f 01 adotada é Orlgln'ána da COlllissão da Soberanla e :losl
Direltos e Garantl'as do Homem e dÕl 'okIlher- inobstante est.e fato, a Co~1I
1!1lssão da OrganlZa: ão do Estado, a 'luer; competiria a anãhse da matÉr1a.
pe10 seu Anteprojeto aprovado, _adota a re'lrese...ti\t1Vida~e e el imlOêl C]Jlll
quer DOSslblhdade de utlhza::~o do reqme "Sellli-re')resent;,;t'vo".
Asslm a emenda proposta Vlsa com,at1bl1izar o re9'1t.e consagrado ccn, I
~s demalS norm.s prevlstas ~ara o seu funCl0nanlento e aplica; ão.

e

§ 25 - IIlnguén será preso senao etl flagrante del. to
ou
po~ deCIsão e order, 'escritas e (undanentaéas, de autor.dade ')0..0'
c I iirlê!! ccr-petentc,
-

_
S 26 - O preso será Infor,-ado de seus direitos e
das
r .. zoes de sua prisão, tendo d.relto ã aSSistênCia da faníllã e de
acvog .. do, e a COI!' ele entrevistar-se antes de ser oUVIdo pela auto
rI dace co,-petente.
l!! 27 - A, prtsãCl Ce. qual,:;!.!'!r P''''SC'l! será ec~_ro ez~z, =!~
tro de \ l~te··1! "l:;t.lttro horas aCo Juiz Con?etente e ã far:1.a o... =~';
soa IncI(.a-dõ pelo preso e, quando lO· ilegal, o Juí2:
dC"er,-,rcr;
soltura, prol"\ovelldo a respOI"SattdlC~ae~ da autOflda-ce
coat!:

~a:ua

S 28 - 1llnguén seri obrlt;ado a. dar testemunho COntra St.ét
propna pessoa, o silenCIO do Ind'clado ou acusado não será
In
crimlnatÓr.o. E \'edada a realização de Inçuirições ou de interrõ
gatórlos sen a presença de ac\'ogadc
i 29 - Qualquer declaração obtid.. sob coação não
validade c.omo prova, e.xc.e.to COllt.ra o coator,
30 - Pre.sume--se a InocênCIa do acusado ate o
Ct'l )ul;ado da Soentcnça conda ...a tórla ..
§

lerá
trânsito

~ 31 ~ Aquele que for civllnente .dentlflc;ado não
subíetldo à Identificação crltT,in~I,

será

310 • AssembléIa NacIonal ConsUtuJnte
~

32

çio que lhe der

õ

XIII - Partlcipação nos lucros. f .. cultada .. eeneeas âc da

(mantida a Instituição do j ur l , com a
organiza
lei, assegurado o Sigilo das Votações, a
plen7

de
e

e

tene

S 33 • Os p r e s ea têm direito ao respeito de sua
dlgo.da
Integridade rí51ca e mental, ;1i a-sslstêncliI e s pr r r t ua L,
educE
t ,
sanltárlil, i
ã
abrLr
jurídica,

sociabilidade,

e

cmunr

c

d

e

JUSllfIChTl\A

quota-partê dos lucros em subscrl.ção de ações ou
quotas $oci.lÍs pelo empregado. eonlorc;e deílnldc
em lei.

tude da defesa do réu e a s cbe r an La dos vereditos, com 05 recursos
prevlstes ~n Ie e , e B competência exclUSIva para o Julganefllo dos
e r tee s 4010505 contra a Vida.

~arte,

.0 trabalho produtivo e remunerado, na forma da lei;

ebr Igação

eee r e s a dc s e

~Xl:cutilé05

Contr.a os sucessores. até o IU;11 te

ee

o .:.:ostiu.te .!!.:l r.:l:':;:.~:.r:l:çE::

Vil

.dot.,r~

au

S 36 - Ale, asugurar;j' a indivil!ual u.açio da pena e não
prll'ação ~~ I I!:>o!.,.=.t-.=e .. perc.::

de

bens er"l caso de en"Guecll-er.to r t Icr t c no exe r c l e r e e e f,-,,;.ãc.

outra! pel'as al~- d~s de

pl:

:;>

O pro;:esso Judicial que versar a VIda

íntlna

e

Í-'

ViEll&.l~lP!.

Af.sir.. o art_!C'

que o texto ep r e se e e a a partlc1paçào

torna a participação nos lucros extens1VO a

19) -

d!:.

~nclusive .~lue

elllpresas.
.çoes.

.1$ _

S 39 - uenhur- e r cbut e 'Será exigido ou aumentado s e n que
.. lei o e s.eebet ec e , nen ceb r a ec eM cada exercíCIO, s e s, que a l e ,
que o houver InstltuTéo Ou auw cn r a dc e s t e je em v'gor antes do ,nr
cio do ex e ee Ie j c flnal"ceiro, r e s s a l ve dc s a tarifa alrara!e:;âr.a ê
a de transporte, O 1!T,postO sobre produtos ,ndustrlalizacos e
ou
tros e s pe e ra l ee n t e. indicado!. em lei eenpj eeee t a e , além do It:-POStÕ
lançad~ por motivo de guerra"c demaiS casos prcvlstOS nesta
Con~
t ItuJçoJo.

instituto.!.

39) - • partic1polção na p~opradade se fu pela subs.criçio do c.ll)).1:a1 soci .. 1. aSnda que coa capital .. dv.1ndo d.
part.!.
cipaçio nos lucros.
'
\

o

O detalhanento tornou-se impróprio e inadequada
eSCe capTtulo

.. rt. 29 do texto aprovado pela CotJlssâo da Ordem Ecotlõ:l'Il.ca e
in.ciso XIII do art. 13 ào Anteprojeto etl foco.

o

I
li
IV
V
VI

=

"n~/~~I1"

__.

/$

-c-

Suprimam·se as letras -'-. -b-,
e -d- do fnc1so 1. do arti90~ belll cotIlO a palavra "ressatvaees'', que deverá' ser substltu'1da pela expressão
-na
forma da le1.'

Art •

.M'!

.

I ~ Garantlil do d1relt.D ao trabalho med1ante relação de em?rego estãvel. nO!!
forma da lel.
JUSTIFICATIVA•

... "". "' .. _--------

-

troUoDA

SUPR:'SSl\'A DO AU. ~~9.

?'?-

SUl'U~A-SE:

AU.j,.( -

- renumerar

J\!STlFICATl\'A

A soberania popvlarse consol1rla através di: constltui.
Estado.

29) concilia a segurança do emprego. o funda de garan

CO~

qUill2.

e

A relação do Estado com os seus C1dadios
de subor
dinação. Hão podem elt15t1r duas soberanias. a do Estado e a d-;;
seu povo. ap. mesmo tempo.

ra C1Vil

reciproca
Tudo isto cnando um clllla de hostilldade
entre patrão e empregado. com inúmeras reclamações trabõlhlstaS.
A presente emenda:
19) realin o objetlvo da estabi1nação da
relação
de trabalho. da segurança contra o deseDlprego.

Ci

celto de Estado monopolllil. a soberan1a. A soberanla é a
da de que cerca o poder. e lhe dã legltlm1dade.

13

7~I/
;~:l:Oa
_~::: :;:::~a~: ::~~:~~ t;::: 1:::~~::"::~~ ;/7 tÜ~:C~
Ao deílnlT a cOl:lpe:incla

di.

Cr._io. o art

seus

l"lC.

J~

t-

De out.ra pa~te:, " a:-:. ~Cl.::i.-'" G....I: o CC'n[:rt~s': ....:;..::1.:.
nal tec .. COI:;-c;,ti=nc12 tXClt.Sl"a p.r. "res.::,,(:r" l:.tl'r12S
te::at!.
\;lS q
tratldcs. c"r\~"Iç;es e .2=O:"l!e~ ~·_e:"na::c~i.1S. bol.::' cc::.:."uLor~:l>-

39) aceita Jl divergência entre tlllpre9ado e empregador;
49) afasta li convivência
forçada
que acaba odiosade-emprego mantido artificialmente pela proibição da resclsio,

os

e

a) o antigo regime da Hldenização e estatnlldade e
b) o atual slstema do s1mples fundo de garantla,
79) realua os objetlVos das propostas
constltucl0
nllis~ consol1danrlo-llS numa soluçãa que abarca as vantagens das
'P"
sistemas. sem os seus incovenientes.
Adema1S a progressivldade da 1nden12a.câo torlillndo _ ~
llIa1S pesada nao sõ pelo número de anos de servic.o mas pelo f'ndHe

~Ó ;~~::ii~~~~~ :~rS~~n:~;~~ ~~Ü~~~~2p~~~t~m~~~1 ~J ~ ~:~P~~1 dc ~~~

1;
uma val10sa compensação se ela se ehtlVu.

IE.

aç5ft; bél:c2.s. e. C( fIE.:

Quando isto ocorre sobrev{mulil estado latente de Guer
-

c que. por certo não ê desejivel.

A norma suprimida colidia frontalmente com a d1SPOS.!.
ção do art. SQ do anteproJeto.

,·EMENDA-1f>!.l2961-9

fi
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JOSE "'ENt'bt-:ç'n DE

SISi EVAõ·ti~·ç~·ô~uh'"~, ~~ u.;

f'J

•

ART.

jIf;

""] f'Tãi";'ô?'j

" ....A<.".~

EMEhJ)1o SUPRESl\'A DO ART,

~

._

[rPt':~5iíl:~

í~

Erren"! J.t!,lti"va

J7

A<:rescente-se ã letr~ "f". de. inCHO. IV, 'do art.Jl. a
p~essão "de!>oe qUi! preV1arnH:'e acer\.C~o CCltr ~ ~lrecão
ert<pres!o~" •

Art •
E lt.ClSOS

e!.

é.

.>f~7 ... ....

1\ - O SH,d1cato
E U.CISOS

-

SUPR.IMA ...SI:

f)

-

Tudo 1sto a par do Fundo de garantu de Patnmõnlo

...Cã.

~--------

a soberania e a representa cão do conjunto dc,s cldad"à"os.

O art..w nos itens I. 11 e Ir! procura outorgar ao
trablllhador a segurança de emprego. a tranquil idade contr~ (I desern
prego. oferecenrlo altern~tlVas que na verdade tem um ün1Co
obje
tivo' a segurança do emprego. a relação estâvel de trabalho.
Por ocasiio da inst1tu1Ção do fundo de garantia
de
) telllpo de serV1co preocupoll-se,com li equlvalênC1a deste lnstltuto C.,IT
o da lnden12acão e o da establ1ldade 1l0S 10 anos de casa. '"
pre
sente emenda atende esta velha rélv1nd1Cllcâo. Por outro li!t::o,
ã
estabilidade Iio emprego sob- a forma de pr01biçã'0 de rescisã'n, re:ve
lou·se duplamente 1nCOJlVen1entemente
lii) pela dlmlnu1cão de
põ
der de gestão do empregador e 29) pelo abusÇl do emprego pelo trabã
lhedor.
-

• ais vantajoso que:

e e.ec

c
;

.) Fundo' de gar~ntia dE- partlCipa<:ão lndivldual.
b) Indenuacão do 'tempo de serviço, proporc1onal e progl"eSslVa,
complementar ao Fundo de garantia do Patr1mõnio ind1V1dual.
em caso de d1Spensa sem Justa causa;
c) Seguro. desemprego. I!nt caso de desemprego 1nvolutário

e ,<aloriza

P"~P,:;;:~".!'

l1io e r

..... -_._-----,

renumerar
renumerar
renumerar
renUmerar-

cão do

I ... Seguranç:ll contr!l o deselllprego mediante:

59) estipula a seleção demoçrãtica

f:

- SuprHlIlr-

-

IIU.,,,,,,""l:Ich
~OOIFiCATlVA

art.l~. itens J. JJ. JII. (>
~:~i~: aos itens J. JJ. e I U. do ort. ~ a se9uinte r!

69) oferece ao trabalhador um regime mhto, melhor

t(:)t:. ,e-.:,.

--- --

Emenda ao

bons elllprega dos;

r:

Hlstõricamente. a busca de ma10r segurança nas relações de emprego com ~ ne.
cessár1a establ11dade e asplracões ã pernanêllc.la da prestacão de serv\.ço na

JUSTIFlCACM

o seguro deselllprego;

:H:.:":'.l.-t:Cl·

art. 2.

r.r----==:-:'.1.1."'u~".b/,,,,,"~,.I1.
SISTEHATlZAÇAO

e

e ev e

.:tOSE MENDONÇA DE MORAIS

Emenda supress1Va do inciso I do art. 2Q

rra $

li!

til

riic.

O contrato de trabalho ê um bem fundamental que deve -penn1tlr o atendllnento
das necessldades J>e:ssoals e faml1iat"es do trabalhador. ~ lel ord1niírla
petlr'i ~ehnlr o ãllltnto e as condições necessãr1i1S.

Houve apen.as nova slstel""atlzaç~o ~o texto, utn'z.,nec,-Sf!
• lnatéfla de mérito (parte) contldiS no d~s;:osltlvo lõoé"lflcaéc

JUSTIFICATIVA:

su:>ru::.c~

rio

mesma empresa. tem s1do U!T~ constante. Os trabalhadores preclsam ter a certeza de que a sua relação de emprego não poderã ser rornil1da un1lateralr;ente.
de repente, colocando-o. de lnop1no. sem a sua fonte bãslca de Subs1stenc1a.

E dest<lcQu er:: varágrafes específiCOS cada ulTa das
Slr::
pies a I incas que Morec la", rra l.or dcstâGt.e.
,F~ram e11.rn,.ned~s as matérl<l$ repet':lvas 01: as
inprõ.. ·,2;.
d. declarÕlçao de (I.re't"" 'ndlvld_i.'ls ~~!::, r::'- e;>:e-;::'o.::
;::'-~
~~t1:: ~~~~~~~:: ~:;~~;!qJ~"~d~~;:'te ée O-C!:7 ecor"-;.ca,
~ert:!:

EMENDA

?c!.

EMENOA SUPRESSIVA

e lucro -d. propriedade. dois

texto lllod1ficado colide, na parte qUI! deterthna part..=.
cipaçâo aC1oniria, com todos os dispOslt1voS do .oteprojetC' que
garantem ti propr~edade prlvada. cltando_sc espl!cific,U1l;entl:
o

direlto;n!J~;~~r:~~~:~o~h:~v~d~:~~ecessirloe expIICltou~se.

t

ar11d -

SISTEHATIZAÇAO
todas

luta-se de artigo que contém a declaraçio dos direitos
e 51_r.nths IndiVIduais.
A forllla adotada de itens e alíneas tirou a con~lstêncl.il,
_ preCisão e a clareza que deve. ter uma declaraçâo de direitos.

0$

~\ ~ 1

nio sio de capitaldividido

Adernais como Se vê do Ite.n I por e:o:efT"plo, repe.tlu~se nes
te capitulo mati: f i a própria do capítulo da Ordell' Social e dE"
o~
tros.
A presente elTetlda enumerº-!L..!U> élrclt.o! enunclacos,
_co~
SiMpliCidade e mais ênfase.

I

ce e c a t

o art:q;o
o pr_:lc:plC e a
et e r no s d e c.1..:.:-c.s e s t e e e s

Trata-se dE- nt-r:;; proE.r ..:;oi'tlCi.

.e
no

distintos;

para

~!lj>"te\'i:

i

;:r.:'oõ"rn;e.'~al

c

trata o titulo.

/ I

29) - dutingue

JUSTIFICAtiVA

do D.:lE:tto

r x e c c a ene t

COClO

A presente emenda apresenta 02$ $eguintes vantagens.

f'ar"'t l ea r correrá sob segredo de Just I ce ,
S 38 - Os abusos que se ceee-t e r en pela r ep r e e s e e
lIIal5 meios de c.onunlcação-ser:ão punidos.

o.

dlfi:Tc

t verdade que ti part1cipllÇào no$. lucros pode $er paga
diante subscriçia de .. ções. 11I&$ nio foi. a s e e que se colocou
toxto.

:~~~: í~ : I : : r~~; :::, e~: ~e:::~~i~o~~o ~~~e~~ ~ ;~~d~ee~, ~: : ~cs ~re s t .. çãõ
S 37

l.z.:=r,:;;<>. qu e

io!.
•• alternat1va: nos lucros ou nas ações; e e a r cun s e r e ve a part!.
cipaçâo a UIll Ún1c.o ti"po de soc1edade. a sociedade anonnla, única
que telD o capital d1V1d1do e1D açoes.
Salu~nte-Se

O EHac!o indenIzará o s ent enere dc que rre e e p r e e e

alêl!" do t er-pc da s e n t en ca , sen preJuTzo da açio penal contra a
t.c r r da de responsável,

nl:':;:

çio na propriedade da el:lpresa.

lor do patrimóniO e r an s r e er ec e de seus frutos,

S 35

De outra
lng,EtiDC'la nos: 2$St. .. :.CS

o texto de .-,eproJeto não retrAta. com a deVida pret::lSão

~/~e;a~:~h~n-~a~~n: ~a;:~~~n~=t~e$S:: :~n~e;~~i~tel, se~

CCdlf1C~atio

ProrUl>"Iarpela

:~:s :o~t;:;:d~:::t ~iS:e&;:n;:C~:;::l :~o nC'r=H

.JUSTIFICAÇÃO:

de

JUSTlFICAT1\'A

Este artigo é repetltl\t'
O ~ ún1co do ~rt. 19 JÁ é tl<xat.l\'CJ Cjll."ltC'
do poder ao povo •

t

s ...:.orl;b·z;:o

Os 1nC:1SOS. por sua .. ez, &e enco.. t .... r; eontElLyl.H!Of.
n~!o
de::.oa1s titulôs f: capitll:cS, de fe-rl:.oa atê t:.:!:s pn;:~sc, et:bct'G 1:.[
I
nos pC'tt.1ca
1. (l'JHi:rl;;', de O~:'-ê! ;:iS-:e, f,:;" e>·~G·ci!: c:. t.~:e~·t..:~';: =.
prolo"ado na Co-,s!oãc ç .. !iot:er;;.-.a e,"~$ r"re':.cl. e Ga-cr.'cs __ r:
mer- e o .. K.. llTer, mu,to e-.bora !oej<l nt.,to l'.a s- a"e.a a:; ~.,te~-c..!~
1.0 da Con,ssão da Org;;rizaç';c do Est~e::, e~ .. c. Al'":c~rc ...~:c ê::r:a.::do fOI relatado pelo Ser",dor Jcs~ RIcha.
Neste ültlmo, a o'lbord .. ge,- de ê!5Stll'"tO é feIta de for,.. .. inatacável !oob o ponto de v,sta Jurfd,co'le!;i.I, portanto. iroe>'pl,..,. cável a opção pelo te>\to que ora :u~ pretend~ ver sUtlrl1""ido

ao C:ingente SlndlC~l ~ farar.-:,·ca C! p-c-:.~;ã: reaHr.~c!
a~o exercíc.io ce sua ~':·V1(~i1C:t, 1r:11..~he C atfSS:;.
loca 1 s t::e trata 1 PC I'li!. s .. ~ bi!.st ':;rr' t",. c' ét at_! :tC,
de!ot:li: que pre\iCllter:'t .!:=:ric:: cc:: i: d'l1=-=;: ::! e-:'~d:..

c=

o poder de J::a<1óc E- C;;-:f;C(;
e-r;reH; c-:.;: !:;I" fJc":':
d~ er:-,.,sya plen tude. SOb ~ena de f·car du.c.a"actEnZ<lc~
til:: cüns€'Gu~r;::.a. o i!.CtSsO acs 10(i!:.'s Cf: trl:t~~r,c; c:,;
ser preceéldo de autonZG::~!"J • p'Õ~ls entHce-se qUE: ;: é'i"l'''éH
';.ér
que cOlitrc~ãr a er,trac!a e Si!ídl. Cf i'esC~:.$ er; SUi!.S ce;.:rc~r::H!!
prinClpalrrente de estranhos ã relço;~i'J de tr~balho.
Portanto, não se trata de prCl~ir ao d1rleera·
sird,!.
cal at.esso aos loca1s de tra~alho ~e $I.i!:. t,,,,se terr\t(lr~al de
atu~
r;io, M~.s, Sl";. de subordlne_lo ao CO'1heCHento pr~,io di! er~re":.

... ... - - - - - - - - - - -

"""" ""
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Enenda supreSS1Vi!:.
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- Hodl.f1que-se .. redaçio do l.nC1S0 para o sesuinte:

os §§ 19 e 21;1 do art1go

;;t.16

JUHIFlnTl'\'t.

A matÉria se for obo.;!etc de dlsclpliroa. de\!!
regulaoa

1:11".

le1 ordiliãrlil.

ser
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ART • ...;-s, IV

e ART• .M

E'menda supr-es s ava

I,

1

Justlfl.cativa.

j e r e c r p r o c r de e e e e- s e., Peís de orol:;el'"

o tral:a1ho datÉstico 00 rtEIlOl" Já está regulad6 no "cap'.lt" ôo arugo
na tledida en que se assegura ao ~ d:r.ésb.co chSFQStivos previstos/

I

no Art. ~ e seus .incisOs, entre os quais está o chreito de recebe= o salário 1nÍniJlC, e via reflexa a pm1biçã~ da gratuidade. bea eeco, as ica-j
das E!I'I qÜe se pernate o trabalho do Jte.'l:Jr - inciso XXII.
De rotra parte, a Ca1stituiçâo ôeve i!:?-~-se ao nâzíno da relJ:;
ôeôe, Proibir que eeeeree, ainda que estrC!':lhos à familla EX2rÇe."'Il t:aba-/1
lho d:xréstic:o é, no llIÍJWIO utópico. E mais ccmm do que se p:xie iJragmarl

noso XIX

00 ART.

_.~~...................................
l'-

na

e

10f';;' I ,

,~!.t"';

.,

~'=:.

D::

cães ncc rvas

;:.-:-:. c:;;t(;

F;D::~Gl

fd::r.AI5

tJEMENDA
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Emenda sllpressiva
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~

IX - SUPRIMJ\-SE
e) SUPRIMA-SE

o e s t e tv i dc ne letra lOS". tc.rnlll'll!c fne1e~"H'S
cõrJu;;.e e cs "lIrett.e~ ?r.r cr."Satgulnlc:,==. af,Hl~C!Ce C!~ e c cc c ,
na jlorlsdlçã'c de tlt,,'a". c oj i c e froTi~l.1,;;r.te c c- o c i eccs t c ri!
letra "e ", de mc t s c 111. do e r t ...l-5/~.:-ste /.;nte~rCjE-tc
ê

•

b) SUPRIW!.-SE
c) SUPJUWi-SE

d) SllPRlW\-SE

' Efeti\er-e"':e , o anteproJet:. ê.Ç~Hll-,c!! ~_ p..;r.:'!P1C

cor ele se ctl:lq..em,
o constJm:l, nuito reeceenente, pede ser o:nsiderado caro direito
cu liberdade coletiva cu :individual.
A JIatéria Já se encontra. de resto, regulada no Titulo VIII que

EMENDA 1P02973·2

tJ
e:'

p:::i-f

trata da crãen

nesma fODra, nos Direitos SOcla1s Já estã garantido c acesso
à sobreui:vênc;l.a.
ara, se as matérias tratadas no inciso supr1mido Já estão alxlrdadas em eut.ms títulos e capí.b1lcs, de fema até 1TeSTO mll.s e.d~, sua. I
manutenção no texto o::nstitueiaJal é, no tnIn.inc, redundante.

M'°i7"l

EME.NOA MODIfICATIVA

31

naior do cr.Je ag.E-

E\-lr.'::OA AO AR!

la precnU.zada, hoJe, pelOs próprios médicos.
A ressalva 1ncl.uída na e:tenda pentu.te, nos casos rrêda-.

.

~

EMENDA lP02978-3

t=

31

De_se <'lO Art • .a-:!" - Cap<Jt, a seg amt e re ..ac âc ,

canente xe::areo:iãveis, se prolalgUe, até por nais telp::l, o afastll.!Tento,rras
garm'lte ã gestanté o dire.ito de escolher o m::nento e o talp:) de seu af~
nento de acordo c:an sua vontade, ~ o Pcx3er PúbliCXJno dever de

31

ART • ....;-t'

o. mat:emidade.

-

hbeTda~cs ~

Os dnel tos,
tos nesta

~ca e F;l.nanceira

Da

de txXbs ao núnino :indispensável

,t ...,,"",.. 1\.••••

.re.i.1:o lugar, ~e a gestante de retalar suas ativJ.da5es noDlei.S ap5s o /
rtJll.to

·<......·..·O!h. . . . . . . .

SISH:lt.Ai}Z;';:'O

Tão pede e não deve vir f!:".J

ec-c está rcl.1.gl.d:I o l."lC:lSO no klteproJeto,

Eé'&:'~~C1

JeSE I-IEN:'~:,;~ DE "'C~~.IS •
... I ...

COi'st~tt.!l,a~

preTT Qi'at1\2.S pre\'J.§.

rosa e';:::]Lf'1'" O_:-!;!S

lTe

Ei'ô~
r.r

.....;h

nno'~~n
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Emenda modificativa do art. :Ia
Art. ~ _ São cidadãos brasileiros

. -- _----------_

JOSE MÊNDONÇA DE MORAIS

I ------.--.----------.SISTEMATIZAÇAO

)

lC Of&'''''''".U'iO

----, Fôiii"c=J

..,~=~

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

~::~!h~!~:~~:~~~n~~~~iu~;:~~i~~:~;~~;~i;~;~

--,

..

.

-

b) ----••••-.------- ••••
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HodLf1.l\ue-se & redação do 1DClSO XXI do are. ttf ( proiblçio de cr!,
b.lbo em aC1.v1dlldes 1nsalubres ou .per1goslu;. salvo le1 ou convenção colet1.va que,
além dos controles tecnológlcos vuando â ehm1tHl.çio do r1Sco. prooova a reduçio
da jornada e UlIJ ad1c10nal de remuneração 1tlC1detlte sobre o salino contratual) •

N

_

I I -------------------------JUSTlfICATlVA:

EMENDA lP02974·1
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deteri'~çãc zré-

JUSTIFICATIVA

Art.

«

JOSE

"'~NDONÇA

p:rPi<~ai~c=J

Ôr"MORAIS

,./co.,.ll.,
SISTEMATIZAÇAO

flo

• ,t

XXI _ desenvolvUllcnto obr1gatÔrlo de medidas tecuOlÕ&lCaS v1sando e11t:llnar I
ou
redu:ur ao mitlu:Jo, a 1nsalubridade e a perlculoSldaele dos loca1s de trab.=.
lho. f1cando pr01b1do o trabalho em al:lbu:=ntes 1t1salubres ou pengosos
a
menores de 18 anos.

o verbo "pertencer" estã mal apllcado.
podem e não devem "pertecer" a ninguem e a nada •

Fi''ô7j"S7]

,.U"'''''''....ACi.,

~~

Pessoas

não

Pessoas são sujeitas de d1telt.o e como tal
possuem
e têm d1reltos e deveres. ASSlm. o melhor ê expressar afirmativ!.
mente o dneito.

--,

COMISSÃO DE SISTE.\'.\TIZAC"i.O

Justibcativa
Absolutat:lcnte fora da rea11dade a pr01b1çBO de trabalho
dades insalubres ou perlgosas.
..

etI

at:LVl

EMENDA lPó2979·i

l!J

empre~a~u:oau~n~~1:~~~;~!:~~:sgar:~:l~I~~n:~s~:C;~~~~a~t:~çãot:lin~:

JOSE MENDONÇA

FÔ;;~M~

ÔE'"~ORAIS

pane das
a 1nsalubr1dade e a perlculosodade.

•
O texto aprove1ta o !!.atenaI do dUPOSltlVO lllorllf1cado. que
fI1ta com o ~a,=,"cl do ~teproJeto

f'r§i"ô§.

JUstif'lcatlva.

con

r . r - - - - - - - - - - , u ' o /...n"...~io

IZ,Z(,l(,,)OIIJj~

Ao exiSf.êncla do HABEAS DATA não tem nenhuma Significação
prática, nem se coadunaCõiii'"Os--p;1"ncíp.os const.tuclonal'S

1:2-

fl-PMõiii~Q

JOSE MEoNDDNÇA ÔtMDRAIS

't:

e3

Primeiro. porque O art. 1lJ. VIll e IX, quando trata
dos
direitos e liberdades fundamenta.s. Já dIspõe sobre o d.re.to de
acesso a referêncIas pessoaIS ou a infornações geraIS de
Int~
resse particular ou coletiVO

EMENDA lP0297D-S

(!I

pr;;MO_iMc=J

FJ''ô7(ã7J

~t ilSCtOr:.H.: ut'pe<lH.é::. li mant ence fIO te r t c de c rs r c s vr-v c s C;1.o:

ãace,

l.meoda Hodlbcat1.va

-,

Art.$ •••••••••

n -

.

per!cdo não infenor a 90 dias, ressalvada

pttto e a afastar-se do trabalho ece antecedm:::la

... ,,_iOl'... <U,_.lo

J:r

2'1

JUSTIF1(.tl"i1\'A

.

eu'P-""e)tlÍ'lO. A fQtIM.

-----'

JOSE MENDONÇA DE MORAIS
SISTEMATIZAÇAO

licença remmerada. à gestante, antes e depois do parto, por

A proteção dada a ~tarote

""'.=~

lP02977·5

suprlma-se a letra "9". do inCHO IJ. do art. ~

XVI1I- •••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIX -

p:oteger

A criação da flgul'a nova do nandado de lnJunção dando funções
lepslativas ac Poder- JudlCiãrl.o a pretexto de tornar ap1J.cãvel nor
ma msm eucaonar é pem gosc e inoport.uno podendo haver l.nterfel'en--

príl"ctf,e, e e r es c e e t a-cc c s-e e cc tl e

Co

ele [ilrelt.o,;-lt'tE-'''''''':

Jose "'ENOC"'lÇ'P

J

#13

nc-r r-e

EMENDA lP02972·4

af11hados e protegidos da família, especren-enee no interior, hospedan-se can una familia. para esttxIar na cidade. Assim COlO os
pri5pr1os nenores da fa;rllia,realizam tarefas c1a:éstJ.cas. Proibir este fato é .inviabillzar a vida futura de tr.1 granêe núr.ero de brasJ.leircs.

nmIDA M:OIFICA'I'lVA 00

M2nte.l""~se

..ã é

PJ

de Jl'el1Ores

o fato

JeST Ir rC/;.-IVA

I
:I

Art• .2ot - SUPRIM1rSE

Art. ~ - SUl'lUMA-SE,
Art.
SIJPllIMA-SE

N_

"'"

Por outro lado, a dlspos.lç.ão do Artigo 3S ê mera repet,ção do menCionado Artigo ~'f além de que a tutela JUrisdIcional
da violação desse dlre.to é assegurada pelo mandado clt: segurança.

Ei'à?1J
~mIFICAT.lVA _ LEl'AA "E..,;;;;;I.~:~--.;o,,=I";z.;-----------,
J:r
Hodífique-se a redaçao da letra "e" do inciso IV. do
art.3;:8' (" .i ent1da,de sind1cal incumbe a defesa dos d1reu:os e 111
teresses da categoru' f 1nd1vídualS ou cOlet1voS , 1nclus1ve COlllÕ
.Ulist1tuta proce.sual em quectôes jud1.C1ir1~u ou administratlvas)

, - SIJPllIMA-SE
SUPR.lW\-SE

n _
In _

SUP1UM.t>-5E

IV -

V-

SIJPllIMA-SE
SUPR1.W'r-5E

VI -

SIJPllIMA-SE

EMENDA

EMENDA

=

p/,!: •.

IV -

O Sindic.a to

"1 ••• ~.,· .. '"1UI~.·O" nu

SJSTE"';'TlZ:'ÇM

e) - i. entldade 1I1ndieal 1ncumbe a defesa dos díre1tcs e in teres
lIes da categor:u, uldlVldu81S ou c:olet1vos, nos
processos
de 1nteresse colet1vo. O' s1ndi-eato poderá funcl0nar
C01:l0
lOubstltut'O processual. quer sejal:l liuestôes JUd1C1815 ou
ad
alnilltratlvas. desde que autor:1Zado pela, Assembléia G~ral :- ~_ ~ ~ _ _
Just1ficativa

::':::::::.~

Fos7;,õ)
6'og

['J

pARA

Art.

lP02975·9
'

.:>2AF'[._..z.§, nO "I - e ART •

fl
...H" e
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Eoenda supre!o5:na

., "..,

,

,

·..'..·11

A substHuiçâo processual é oatél;'u de relevãnC1a si&

I

coco SUbstltut, ,Pioceuual da

c,!

§ Onioo - SUP~
SUPlUMA-SE

o Estado, uma vez instimido, e a única expressão de soberaIda popl1.ar
O cmce1to de Estado m:nofõl1za a soberania. SdJerania ê a qualidade
cerca o p::xler.
A relação do Estado c:an seus cidadãos e de subordinação. Não pxie
uas sd:Ieranias, a do ÊStado e a de seu p:!VO, ao JTesrrO tarp:o, ura~ p.ljando, CIU
tando GCOrepu)ar ~ outra.

t 11llpresc1ndivel que o aSSUllto seja considerado
parte relac10nada aos lnteresses colet1VoS da cetegorla e
leva
do ã discussão em Assemblé18 Geral. para que a e'nt1dade fl.quc :~~;:~~~ :~~O~~:~:~e:t;~nc10nar

_..»-

~ is~

•

ocorre existe a GUerra Civil o que, por certo, não

e de-

Jável.
A lDatÉrla

é

\o~aêa pela le). ord:.r,';:-a

As nornas

..do~prcr;cto.

,

s\Jpdmldas~ coJÁw.am fra'1talrncnte c:an a d1spJs1ção do AttM

lL

• Assembléia NacioóaI Constituinte
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JOSE ME~OD"'ÇA Dl! HORAIS
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f

' j Ff~a

SISTE"'ATIZAÇAO

A permanência do rnc ts o e t te de , a par de romper
com li tradição do tratar;;erto ccns t t tuc tcne l di!; minéra'~o no
Pais ..
inc.OlõlpHlvel COl'll a opcio do presente
ante;rb,:eto
cons t r tuc one I que, em seu art. 300. e s t e bej ece , COl: l:erH!l!.
ne C1HEIi!. cue a ordem econõnllca ê fur-"aC'! ne livre ir.ie.i!,
tua. S~a manut;nc~o 519Q1"carã a es ee e oeese
do
setor
enne re t do País. cal!" reflexos s e r Is s uecs na de s ccbe r re de n~
Vi!S Jazld.as e na ecnsecuence oferta de bens s tne r-ets , sei os
quais a moderna civilizllÇão. a agricultura e 11 mdlis tr ra ni~
poderio
se despnvc tver- ou mesmo ex rs t f r ,

e

í

Art.•

2.'/-

[HEMDA HODIFICATIVA ã letra "b",.iDClso I do art.W

A Repúbl1Ca Fedeut1va d"o Braul i const:Ltuiêa. sob o T!,

art..2-&:e.:r~

Nova redollção

.

"

( Emenda tIlod:Lhcativa )

29

g:Lme rerl'esentat:L .. o.

pel,; união indJ.$solúvel d.os Estados e do Dl,!

e r r r e FedereI. e tem e ee e fuudamentos

J ••

é obrigatório o a Ll s t eme n t o e facultativo o voto dos maiores de

b)

dezoito anos, dos analfabetos, dos maiores de

JDsTITICACÃO:

s e t en t a anos e

I

,

dos deficientes fíSICOS.

A lnclusio do D1str1to Feêeral no

entidade 4utônoca. ecbOrl. sec a denolunaçio ée

CO:110

t,adc. o Ihst:::Ltc redera~ de .. e. no ::;! -i., :.c. por boa técnit.~
cO-Leg:Lslat:LVol , SeT cepcJ.o'aco co:c tc:::aco:: e. Kolp\;::l~CI.

o "cap.lt" do artigo trata dos direitos.
ora, não tm mito sentido obrigar alguãn a exercer di:ceito. J\.
00r1satoriedade deve cmgir-se aos deveres.
Aàn1.te-se a, quando llUito, a obrigatonedade do alista.'lEI)to, /

Al:Lâs. ;, Coa:ssio de sol)(;T21'1.1I, e dos D:LreltOS

}:Ois dela decorrerão diversas ~ tais CXIIO: nÚl!erO de parl.allenta-/I
res nas diferentes esferas legislativas, etc •
OJanto ao voto, l.%na vez que não se inpede o voto ea branco, de
ve ser pexmitida a abstenção, df:re1to este coosagrado até JreSlO para os
nhores eawUtuintes, que não são obrigados a votar as diferentes matérias.

etll seu art. l/J o 1\t"as:Ll cece .....

JOSE MENDONÇA

JOSE MENDONÇA

D·E'·~ORAIS

!'JPiiõ.'i'''ii""J

•• ld&lO'u~,"1.' ••u ......la

SISTEMATIZAÇAO
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EME2mA nXlIFlCATIVA 00

t.,!

- SUPRIHA-SE

SupriUla~se

de sc -ev ; ....

I...

,,[!'

A participação dos E-st!dos, do Distrito FedH~l
e
dos r-tunlciploS no resultados da exploração eConÓlIl1Ca e do apro\'f:':
tarrento de todos os recursos natural~, eencvâve t s ou n~ç
reno\i'
ve r s , cec as s te dos recursos ef ner-e r s do subsolo, dt-se &elho"
e
ee r s adequadamente com li il!"posição de trlbr.tos sobre as
athiC~
ee s eccnêerce s , JE previstos. no presente ~l:JroJeto ce
const!
tu teêc , ac Cap;{tl.llo I - do s t s teee tl'loutirio ne c tune l 'o Tftu:~
VII - da trlt!utatic e do oeeaeent c , o oue Justiflca a su;:reHãc E
ra Ptoposta.

PJ PHôiiii"G~

ID!2";"ôFJ'

I

A propósno, vaiE le-mt"ar que a efetivado clt pH':.i
Clpaçeo ec tea referida v ta trib",to
a ünin. que a a s seeu-e , na~;
vista que COlll a lõIeSINI nio estarão EStado. nhtl'lto Fedenl e 'hird
cipa sujeltos às lnstabi1ldades me eent e s i toda e qualquer exPli
ração econõmlcil e ao apr-cve r taeent.c de recllrsos na tura rs ,
Stj6
fruto de chuvas exces s tva a , pra~as, secas inc.leClentes.seja dete!
rente de conjutura desfa\lorivel ou depr-es s'tva , de Ilercados. pr!.
.ecs , e tc , , que certamente resultaria:t ~J:1 prejuízos. ou sejl. tO!
nanam letra 1ll0r3ta a lntenção dos _constltUlr.tes.

.
• ••••••••••••••••••••••••••

nàXVI-•••••••...••••.••••••••••••
proibieb O servícc extraordJ..l'&io, sal\o Jle9O=J.açâ:J

XVII -

irdiv16ual entre l!:IpI'egador empregado, garantiêaj
rem.meração sup<>....rior "àq.1ela elo horário norrrel
nos casos de e;ergên::ia ou ôe força maior;

{12de

o § 29 do art.

JUSTIftCATIVA:

IP

_J,rt.~-

.JDS71FICArIVA

tas

-,

- Emenda S~pressiva'

noso XVII00 AR!'• •

/5

,~

111

M~RAIS

e

Au.;1 - SUPJnHA-U
- SUPUHA-SE
_ SUPIlIHA-SE

DE

,lu:-id,!

r e c e r ...-

EMENDA SUPREssIVA DO AR.'I.,;J:;f'E SEUS INCISOS

•1
11

ME:NOOt~ÇA

.........'u.,•• hla.....".h
SISTEMATlZAÇAO

Feder.ção 1nd1.!$cli:vel

SISTEMAT:IiÂcÁ~ó~,·ue""''''''''l.---------:J

(fõ27ii01

......,.

lP0298ll-1

p~

Estados .. eeeb r c s e D:Lstt"J.to dOI Cap1tal " •

r-EMENDA lP0298$6i
EMENDA lP02981·3

Ulr.2.

i~

G.r~"'u21

t.

do BOl:lee e da H.llhEr ]i ha'l.J." se aper;:ebido c e s ee r a t c e

se-i"i

l!J

texto prencl-se.c

~fro,l~:c

;t2

to de que no art.
do
lhe é outorgado autonO::'la
litlca, ,;dClnistrat1.va e f:Lnance:Lra.

JUSTIFICATIVA

As normas contidas
forllla ma1.a expliC1.ta

DO
DOS

art.. -T't" e lieus incisos lIIio previ,!
diversos tit.ulos e capitulos do

e

~.&
..:..- - - - - - - - , 1
t:= li.!iíWll9=91
JOSE MENDONÇA DE" MORAIS

anteproJeto de Constitu1.çÃo.

JUSTIFICACÂO
Trata-se 1.nclus:Lve. de texto meramente exeaplificat:Lvo,
ei. que o estado bras:Lleiro telll IlIU:Ltas outras tarefas
fundamen
t .. is 12io especJ.fJ.cad,;s.
-

I·

"

l::J

A

muar garantia ccnstitucic:nal é a liberdade de cada

r;r:-""'''--, .
(=PMr-S/IJGJ

,,,....,...,..,.,,,,....,,..----'~-_, r.r::- ....- - ,

1 tov "'fi?).

SISTEMATlZAÇAO

1lIt'.

As ~1.ções de ordem píblica, rr;:erab.vas e L"Te."1UilCiáveis, Ja-

mais p;:derãoVlr em preJu1zo Cb indi\'!duo, es-~1al1rente do trab:ühaaor,àe~
de que não tenham p:!r notivo o Jnteresse pjb1J.co.

EMENDA lP02982·1

[J

4'j

O:m, CXtlO eKPlfcar o Jnten:sse pjblico de que ninguá:I IOSsa trabalhat" quando betnlhe aprouver, desde que receha correta renIneração e res-j
peito tcla sua nanifestação de valtade ?

~-

m\- Q,.onau , ma"," o Po'" Ju'"iã"o, o
Púb11co e a De!ezuori. PlÍbl~ dos :J'erritóno.s.

[=fPitõ;;i';'?""J

JOSE MENDONÇA O·t·HORAIS

Fj'ô?i!YJ

\

.

...

""''''''0

li',

i

,

JUs1'l':"ICA'UVA

\

nistratl"1:a ao Distr:Lto Fr:c!.eral - Al't •

!

:J1f'·"..•..•

EHENDA t10D I F I C~ATI\lA "Ad ART. )4 DO u:!:tPROJETO DE CONST nu I cAo.

;.

~

!'ia ced1da em que foi outoTsaca autOnOtua po:ítica e .Ide.=.

4~

Hodiflque-se a redação do art •
com a seguinte 'forma:

Art:ft- OE$:udo

..i4

1 ~sobrt ~

que flcarã

E>mlA lWIf.'CI\T1VA 00 INCISO XVIII 00 FoRr.

Brasileiro exercerá soberania perm!,

nente sobre todo o seu território e bens.

I?
A!l'l". ~I naXVII XVIII _

iUSTIFICATIVA

A soberania pai itlca e econômica do Estado

Brasl11:.ro

excede ao simples tEmite dos recursos nacfonais' e ao produto do
vor de Seu povo.

.tJ, não

eH~:lr

.I1~ Fecet'II...

~ /1,

lP0299~2

•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••.••••••••.•••••••..
•••••••••••••••••••••••••••••
gozo de 30 (trinta) chas de férias anuais,

-:J
:.

.....

--..,

'r't&'_'''oc.~h

JUSTIFICATIVA

EME"'DA HODIFlCATI\':. DO UC1S0

"$lfl-

xJ1í

.'1

DO AP!.

k1"

4'{

ART •

i característica de lefs o"rdlnárias e dã.se,uma total amplitude.

CCnstitUi::icnal.
A

isonania q.la-"l5o se

te;:1 prese.'lte qui:: o ri::~ z=-~~!. ~.,;.,=,

..J.9"'- •••••••••••••

~

A nova redação visa preservar a iscn::mia e o real.i.sn::l da JY.lnra

Com .. modlflcaç.ão feita elimina-se a especificidade que

ij

JOSE "IENDOf{ÇA DE MORAIS

la-

Existe todo um complexo imaterial de cultura, de vontade, e de raízes hlstóric:as que também preC:lsa ser preservado perante
.15 demafs naç.ões.

cabe ã en:Lão

t:.atéru" cont:LCII. ro :LnC1SO, no Que: Cl:t respeIto ao D:LS:':::::

;

pago Em õ:tbro

real..i.s::o na 1l'edJ.da an que a inpoS1ção de co:'I:hçêies cada ...ez/
ma1S eaerosas ao EmPregador acabarão ror fazer fuminu1r o nir.ero de e-~e
qos pela silrples razão de que 05 custos serão- ~veis.
A Ccnstituição não p::de dascalhecer a realidade. Se lhe ea;:ete de ua lado assegurar direitos. não ~ a esse pretexto propiciar ve."1ha
a o:::oner dilninução de mprep. este sim \.b dos Illiliores &re1tos dos bras,!.
'leiros, ó::ls que Já trabalham,mas, prilv;:ipahrente. daqueles que, an~t~

_ OTsan:L%ar e :anteT a Policu Federal no D1Stnto
Federal. Esrados e Terr:Ltórlos, bec co:::o a poli
cia 1ul:Ltar e o corpo de bombeIros eiI:Ltllt"
~oi
TU"l'itõ::ios.

I'

O

EMENDA lP02983-0

F

JOSE

ME~'O~;'" Ôt·~lORAIS

..

çOrt.am ao

nereado de t:raJJa]jx).

~ é nenos verdade que, à D:nstitU1.ção ce:ttlpete definir I
princIpios, cabendo à I.ei ordinãria a de!im.ção de caro serão aplicados I j

tais principios.

JLSTIT!CATI\'A

Ec nenhUl:' outro di15pC'S:tlVO se enCOtlt::-a 1:e"l;çâo a.l;:UeCl cabe

r~:~l~nc:l:o P~;~~~~:L\ ~~;~:~l A~~~cE:~":i:'::Ie~~~~r:~ t:$ f~~~:~t'~Q=r'c;: I

estaria' c:Lt~su..do a ;,tl,o.s.çio dto Polic:La feoltral ao D.5t::':L:0 Fecllr11 I. ~I
:
aos T(!r::-l.to::':LCs.
•
1
Df: out::t pl.r:'~, Dl'. ceC1C. tC que f 01 cut:r&OlCa
c.t:.-=- • . 1 ,
poli.t:LC" e ad:.nlstu,:l\,. ao Distute rteeul - IoTt ~ - é
eSte I
cot::i!e:e a oT,a'Urçá= f: ::lanütençio da Policia e corfrc ee
bC('b.e:lro! l'
--..'):l1l1tares.
•..

I

E'lthDA St.:?RESSl\'A DO ART. 39

rr=

fi'1ENDA lP02991-1

AP.T. 39 • SÚprtltir

'~DÀ IJ?O:l987.Z

t=

........

JOSE":MENOÕNÇA DE ,MOfU,!S

que

co::"êel:' o antep:,o]eto d:L%e'I:, ca~a

o Esca!!;! i ::
IU.Tlto

0.1

se .. I;fCIC:':'.

'n"'''''.·.•cac.e,

1",.-----------..

2'1' n9 V

rep:~~~p:.a::t~

cçs c H:l,;c ,i" .s,

nã~ J~~

,~:~~.hll~'•• "u

10•.,......""'.;10

-.

EHEhDA MODIFICATIVA

Utt

CeerCl, IDl.lt.a:::er.:Le o que prevê o artlto 5.upri:.ico t:;.I!..
de!
tlHte, i êt'5.nece$$â:,~o. e confl:Ltõl co:. o prlTlcíp:LO e~
represe!.
taCl\ .. C:éCI COntlC4! no 2tt

--;

SISTEMt.iIZAÇAO

t!J

Os art:LCC's

.....,

JOSE 1-1E"NDON.,.A DE "'ORAIS

l-seno

Kodifiq~e-se

Ii

ElI'enda SupreSSlVa
.[2Suprima-se o item Vl11 do Art. -t!';,~, ~

"85 IlIHH:

IS do 'bb,clc·. renutlõerando -se os segulntes.

pU'a a seguinte redação o artlgo

~

.(".{"
-Art. -ErT". Os Estados federados se organ'zan; e regem pelas Constituiçõ'es e lefs·q:ue adotaretc. observados 0$ pr1nclpfoS'desta
Constit}J1ção.-

AssembléiaNacionalConstituinte e 313

I \'l

§ '19 - A e l e rcâo do ücverne dc r do Estado. de. v tc e-ücve-ne dcr , dos I
Deputados ã Assenbléh, Leg,latH'a. do PrE:'eno de V.UI\;C\?'o. do
Vice.Prefelto e dos Vereadores i Câmara M... n1C1Pé:l 5E:rr por sufrii9io uru ver-sel , dn-e tc e secreto, para n:anC~:c. de 4 (quatro) a",os."1

JOSTiF:C~C;!;(j.

EMENDA lP02996-1

E:

- Não se prover a execução de lei, de orde!: o.. ceC'!.,!
são judJ.cial".

JUSTI:rc.:..c}.o:

I

A emenda cOfl>paHbHüa a elelç-io. nos nhE\S e s te eue t
com a do Pr'es tdeqt e da Repübll1:a.

-n'

Jose ME't.:QOtl':'A DE' IJOR41 S

• A proposta de coerência
caput ..

EMENDA SUPRESSIVA

redaci~-a:!.

do eexec

cc~

.(IZ-

tihunC1PZll'jl

Suprim~-se

o artigo.JJ:-!"', que assim está reàlgiôoo

uM':

ArtJ.go
O congresso Nec i onaã estabelecerá normas pare a convS,!
cação das forças armadas, na defesa dos recursos natcrais e co ~1.0
ambiente, em. caso de manifesta neceearêeée ,

EMENDA lP02992-9

f'

JOSE ME:UvC"lÇJi DE

~lQR:'lS

FO'IMQ

. " ......1C1r.10

1I110/.lll11"l:l.:h

JUSTIFICAT:W"

Fj'o7EJ
r.r

r.r

UENDA HODITICA'IlVA

PreceJ.tua o pe.râgrafo

____,

11n

--,

ÚI".1CO,

do eee,

... ~6

a:e
~,

que le.l. cO::i;,Iel"ten-

:::as~s~:::~~c:r:r::~~r:tJ~::::~e;:c:O~:s r:~~::~~r~,:;~:orç::~:~

["'UlnA. SUPRESSIVA,
':t,\'iü=, .. l;o P,)J,s,

q.l~

o ar':.J.çe c;: ..e se

~re':.e:':e

Modifique-se para a seguinte a redação do ArtiSO;;"

'I/

.~ ... O benefic:lc de
pen.são por eor t e c:orrespc-l!!,
ra a totalidade da re::luner~ção. gratJ.:icacões e vantasens
pa!.
aoais do servid"r falecido. observado o disposto 00 :rt11"
an

v ar s_F=:'-_cc

redl..ndl:r.te.

terior" ..

<.r

Suprtm~m·5e 05 S§ ~ e. 3° do artlgo..;-r;:

EMENDA lP02997-0

\'l

Justificação:

JOSE MEN;:IOr-.ÇA DE H01AIS
~.I

Justificação:

•••'.,•••'I•••,.".U.'II ••

A ellend~ insere a parid~de no beneficio de pensio.

...,

SISTEI>'ATlZ"ÇM

:EMENDA lP03Q03-0
'11.. ' ' '.11....;••- - - - - - - - - - - . . ,
J~SE

êJ

Garante-se, por UI" lado. a ev t cnc-n e de EHõdc fe e e r e ec
e. por outro,retlra-se-Ihe c:.orrpetêncla es~~~lflca ar o·~arl%i;io
~t: s.e e... ~u.,. e e ~'='" p r e õc-s r ner t e mt e r e s s e :;1';-:' e r~t't_~a:;;rla
J"
dlclal e 6 ecnsu t r e r ra J.sríl,ca

["[MOA SUPRESS IVA

6{,
Suprimam-'e os U

MEN'ÕO"NÇA

D~

MORAIS

Si~l·EMh"irij{ç't.ij·,I,h-------.,
."..

'111"'111

19 e 29 do artigo..,.lr2'.

...".1
111

--,

E.tnda supress iva

EMENDA lP02993-7

t=

JOSE MENÔÕ';'Ç:' DE MORAIS
A llIuêrlo! i
~
111.1I."I1"Il.:b

JUSTIFICATIVA:
de

reSJ1al:len:açàc da

t e r qve dls~o'\ha sobre

, são amplas as competências do Congr!sso Naclon.l.

organhól;ão ec er e t ee t ,

Atribuir .. lhe a epr-cve eâc prevu pua I çonceüio et
linhAS cQ.merciau de trZt$porte marítimo. flu\·ial. de transporte
interestadu"l de passagelros em rodovias e ferrovn's federais e
de transporte aéreo. vem retirar de õrgios como o Depart{:::er.to

_

EMENDA lPo2998-8

fi

E"E"DA' St!PAESS'IVA

.

..."-::-:,...-,-:-:-:-::--

--,

JQSE I>IENDONÇA DE I>lORAIS

"Hienal de EstTadas de Rodagem a sua pr1nCl~l cOl'r.?Etêncu
que nad..!..&Lis é do que a concessão e fiscallZaç!'o dos se rv tcc s e
ele subordinados.

~

Suprtma .. se o e r e Igo

><.

r.r

lIu

. ,.. " . ' '' ...Ch

Tnnsferindo a competênc101 des s e s Urgios para o Co~
greSSD Nat:~ona'. este dificnmente terã possibi"chde d! av~"ar
a correta e real necessidade de ser ou nio lmplantado detert:"nll
dos se r-vrccs em determinado local do Pit!. Tal
pr-cvr dênc te ger;
rã forte tráfego de influência em detriClento do povo.
-

Emenda modificativa

Gb

Justlflcacio.
são tneeepe e lve r s

preséJltat

Co

Modiflque-se a redacão do inciso J do artigo"p-?" para a
segui nte:

r.oine d relo ele gO\f~rno co- o

/00

Suprillla .. s~ a letra -bit do inciso XVI do art. M'".

'Justificaçi.2._

IVO,

I - leglS1ar sobre assunto de seu pecul te r interesse.
JUSTIFlCAC1:'o'

'~I."''''~O....

J.'••t ; ••,ute

SISIEMATIZAÇAO •

Nio se deve,,' expr-e s s ar-e nt e , atribull'.sf;, ao lliuJI":I
pio leg1s1açio sup l e t rva ã da unlão e do Esta'dO fecerado.

JOSE MEJI,nO"oçA DE: "'CRA!S

EMENDA lP02999·6
l!J
J95E

.....-:-=;,...,-;;:=:--

-..,

MENDONÇA DE "'DR~IS

Emenda Hodlficatlva

Redijo.se' o inciso lU. do

,
IHENDA SUPRESSIVA

5g;!;CJ

~6
tu-prima-se o itleiso IX do Artiso..a!'"

1l1.1O',."11\.ouetO-----------..,

artigO~ do seguinte

rrodo
E"ENDA SUPRESSIVA

o texto ê incxpressivo.

Jr

JUSTIFJCt,"'!\,A'

Suprlmam.. se o arttgo~ parigrafos e incisos

Einconveniente «ue a Cons-:.itt.icão dlSp~~,\o,a sobre matena O'i~:!. 'ha,jl. lr.:.; .."erência de outras esferas de Governo.

Jus e t r t ee e ãe , A Const1tU1Câ'o

llle~~s.

pecull~rl.

utadual, atendidas as

=

JPSE

MENDÕ~ÇA

tJEMENDA

DE MORAiS

lP03000:S

•• I."O'U.""0Ilu,u.tul0

SiSTEHATlZAÇAD

.....~:-c=c:-=----,

fi

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

p:r;;Mõs'l'''Q

....._, •••,.110/ .......'..10
SIST~MATIZAÇAO

(IMi'o7fã7J

venc:.l

r;~'J~';;J

JOSE MENDONÇA DE MO"'S
... C... Ull

.,~I ....... /tilW'"t.O/~

&J'~z;:J

SlSTE"ATI2AÇ'0

r . r - - i - - - - - - - . , . - - ' l n . ' . u•• ,,'""'C h

~t

c:umprir1.a o pe e e e a t.e ,

I '~DA lP0300S-6

Ps

EMENDA lP0299S·3

Qualqucr le°J. que. e"ltabele,a

plano de cargos e salãrios. ou l.nstitu.l.eor& de tabeh

dadcs l cc a t s e s er- desatender p r l ne Ip l c s seroHs ee
CO'\Stlt ..~
ç.io Federal. dIsporá sobrc Outros r o s t rur-e mc s de .( I SC.. ll:tllÇb::

geserve-se ã lesislaçio orév"r"ii: fazi'_lo se fo~ o caso.

E

____,

ll~'"''''.ll.lC.;l.

F?TI

-111 .. eitabelcer drretr-taes gerais de ordenaç'g; ce seu terntõ'lo".

r

e

r.r

_,

/i;t.

J\:tt.-W1 -

..

EMENDA MOD:&FICATIVA

Emende Modificativa

&1

,~

Hodi+ique-se

b

Art.!H - O munlc-;plO· r;ger-se.ã por lel orgânlca

I!lUnlc1p~l,

,

atenfhdos. dentre outros. os seguintes 9rlnclPlos,
I .. eletrVldade do Prefeito. do Vice-Prefe1tG e dos

Vere:adcr€:S
mediante sufrágio. direto e secreto, e s1multine:o er..todc; c
PaTs~

IJ- estabel1C'imentCr de lncornpatlb111dzde:s para o exerc'icH.' elD
vere,ança.otservado o dlSpoStO nesta Constltuic:ão para
os
t'le-mbros do Congresso NaC'ionai i M COl'St1ttllcão do
re!,.
~ê"ctHlo ES:'ê1J.Eo--+e-de"êCü pAra os Perd:ro! da ,t.!sf::-t1E<~ l!
915 la tin.
t;

flscalnadoras

da

1A

::rio, secretã..-1o ê.e"Esta=o,

eleição do Governador Distrital, do Vice-Governador Dist::t'.!
tal e dos Deputad.os Distritais será pelo sufrágio universal, direto
e secreto, paxa um. mandat.o de 4 lquatxo) anos....
.§ 19

do mandato dos cargos eletivos distritais em 4

EMENDA lP03QOl-3
JO~E MENOONÇ~

l!J
I"

(qua~ro)

anos.

:JUSTIFICATIVA

As normes bâs1cas de organizado dos munlc;ploS h~o
de ser competêncHl do Estado; no m'inimo. para obter-se
coerên
cia em sua estruturaçio,

;'.l!!

o p=:li!.-

.tIeIltar, I=Or ma questão até mes"O d!< pr~~pio, não pX!! Se:' õ;!':e"lW: ce

II

&is tipos de ne:'daw p::p.:!a:'. Ass1:ll, FO= eY..e:plo, u:n l"".ar.::.aw ra t.e;_s:ativo e 0Jb:0 ~ t:x.ee'.ltivo, tlO casQ Cos ?:eieJ.t.os. aca!::.c.ria p::r des"..3.!"'t~ os

<bis.

!1'anbém a :Presidêncl.a de D-presas ~1J.c:as e ~ rc:...or:r!al

"'tIista são mca:patíveis

ptio

o::rI

~Jeto cc.'1sagra

o ~to leo::!islativo, a tal p::n~ qJe o p...""óse.J ~yt"
expressl1. ptoibJ.çã:l F2=a q.... o ?a::,

EM

JI!1

~tar man~lJa "o::1ttato ar
Ea

JUSTIFICArM.

e de Te:::!.:f,../

.A 1lO3if1caçã~ pI'OECs"..a p...~se ao fato de

DE >tORAIS

SISTEMATI ZAÇAO

c:: DJ.Str.l.to :eêe:a.l

::los,

JUSTJ:FÍCAC!O

A ~da compatjb..lliza a eleição no Distrito Federãlce:m
o sistema adotado para a do Presidente da Rep~l1ca e fixa a duração

_ :1nvestido na 5.:l;~ de Prl-:.eL-o-f'~"Úst...~, t'.ir.ist..'"'C de Est.a~.
.. Q1efe de Y..issão DJ.'Cla-.3;.J.Cê!. ~~te, G::'.e::-.a::.=: :i!! ':e::'.~

Hod'ifique-se para a $eguinte redação do § 19 do artigo S!i'i

redação do artigo..i9' para a seguillte

IJJ-organizaçh cas fun,,;l;s'leg,slat1Vils
Cima,.", Munlcipal.

~

Emenda modificativa

peSs:2 ce dJ,reito p:ililico, a.:'"...a::;'~a. ~~
de p1blica, scciel2de de eecn:r...ia msta. ......
.A mtr.a do Art. ~op.~...e-se ao fato ee gol!! A ri~i:~

ção f1nancclra, orçanentárJ-a OFadooal e p.3tr.iJrorUSl é exe..'"C:.C.a p:olo tr:--..!
Modifique...s e para a seguinte a redã;io dO 1nr:iso IV, do
artigo ;r:1.(

'gislaU\IO, e nos caso$ flr,e'/J.stJ:Js na reênç~ cr1giMl, se estaria pe=-.1t.1-"1::i

• fiscaIi%a,ão pelo próprio fiscall:ado

I'

314

~mbIéia

•

Nacional Constituinte
aspecto ps1colõg1tO rehth.cente I falllllia do ;ciontdo. seeee
este casado, e nesse caso deve ur res9u.r~.~o o bem maio'l'

JOS~ MENDDNÇA OE MORAIS

~

SISTEf.lATIZAÇAO
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tradtc:io -do tratllllente eonstitueionll di lIIineracio no Pais. i in
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ex
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,lições do Tesouro :\acional.
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Aliás, nenhuma institUIção bancâna dete:: rede de ",.en
das. necessâ:rias para cobn:r ~odo o Te:rntóno.
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O acréScimo deixa claro nio Uhr pN:libido o uuc;
cio profissionll nl irei de SlIúde. enqulnto A saúde i' dever
do
Estado. i' f&clJldade,.d1 iniciativa privada.
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sb cOlllpltibilfudo COIl! o anteprojeto e. foco.

c~ do ;:~t~~g~~~~:_~eriD graduldos segundQ I Cl.pac1dade

Destarte, para nio se c:rur um entrave, não só ao Banco I!c
Brasil S.A COIllO taltbêlll ao própno c.1.dadão, a exp:ressão deve
ser
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Caberá de out:ra fot'l:la, ao próprio Tesouro 'aCIonaI
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as cautelas necessárias pa:ra a segurança e eficiência da 5atl<sf,!
,ão de $ua, obrliaçôeS
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Acrist;illlo do parillrlfo único 10 art.:i:i: COII I uguinte
redaçio:
·Pui51rafo Çnico .. Lei ordtnirh deverá regulamentar os princ;
ptos bisfcos dos oefos dt tnnspol'tt ccnti
dos nuh artigo-o
-

4.

.'1'.1'10.

A·c,'.çio
Trlbuuh I Julzos
IflObulIRu
o
f.to cr• • er propoltl! elln~ld. Ji~. Subco~lI"io do 'od,r
Judlcl'
!'Io ti \lo Mnluir\.o fiib\\c:o • '-n.. la, 'lI • e .rttgo ae. di COell't
.nccii
são di organl:ução dDS 'oderel e Slue~à dI GOVlrnO, Rio
crou entr. o, Slnhoras ton'tl1:uintl' aprov.41io ..ninlp. _ aaJcr.t•
1'1..

.lUSTIFlC",TIVA·

-

CDl!I.. f.lto, e-~:lra ;lrepeJtl ~,,'!.!.I':==Is~:= d:: Pc1T:lc:l
Agrleola e Fund"rl. e di iIt.fo'rl;<a Avrir.a •• I"stltulção d.
ur.l.
JuStI,a .grirll foi ... tirl& vencldl. optandCl o•••mbro, d.
Sub
cOllhsio peh Instltulcão 'de V.. r.s A!Jrir.e, n• .tuul,. Fue,.1 "e .,u. pute, • Co.. 1"$1Ião "dI Ord•• [eonS.te•• '1Ie1llle
1I.eI.tórl" 'r.lhl'nar -do Constrt"ioltl1:1 Savaro 'o=es - Are 3S
~
l:::~!~~:: ~"~' crl...~io t. "'VaTas 1,1I'P.c.1...1., lIar. dtr1lD.lr canfHtQ'

" .,d1dl Jl1'o;nwtl V!1ll combatibf1 inr a presente Ar
tigo com o 16 do anteprojeto d' COlllissio dt OrdtC! tconocica
;
unificlria as 1eghh~io uistentu sobre a tluiria. Evitaria
ta.bi.. I desllniforl:llcio entre os Estldos nio deixlndo que cada
u. ltghle t aplique norlllll dfferenefadu. benefiêhndo uns
e
prejudicando outros. quando di ffucio de d~ter~inadu norltU
pois debar1l de ulstir o Crftério de eOIl;tarlçt'o

.

T-en1:I"O am:r~.í:~:'}~~eio:p:::::ap~~:l~~:~::i~ =;t O~d':"'::~~!
...lcI - Att. Ir1 -

-c) .. sobre o trAnsporte urUno d, PISSlgefros. nas ireas _tropol fUnas •
• tcrorregt'ões••

.a 'V.;d.de .. JUsttl;1 •• rirle t'trll 'dois
f"nd.... nto •
prlnclplls. O prllaelro .. r~. -o de conflr.. r • •utonco",l. 11I0 dlr.1
"to .. gr;.irlo co.o r.1IO 110 dl1'llto. O "gundo, vl .. bl1lz.r tUI .plT
-clçio.
IR.. Ju.'lc• •1)1'iT1' ,"~t'n' 1\0 l.cho " " 1 . 0 Art.~""·
"t •• su. ~o.petincl. d.rlt.l"'. ptf Art.~•
1st. cOFlPecinct •• no etlt.nto, por •• Is p.r.doxll
,que

.z.U

Os stl"Yfç:os pÚbltcos de transportes didos
j.f.tos a dtvtrsos tributos.

.. ,i'
Ar~.

J,:I-t ••••••••••••••••••••••••••••••
139' • A lei dennlr' IS %Onll ,rlorltir ••• P". re(or•
• 1 ellr'rl. e o. p.ri..etro. da conceltu.".o de proprted.cle improdu_
~Iv ••

Isentar o setor do ISS i' seI:leTMnC'~ do que foi fetto CliI outros. só viril cola
bDrar COll. Acessibilidade do transporte i todas as Cllllldas SOcilis.
-
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JUSTIFICATIVA

tu i

3OS[

Tr.t..~le lIe UIIõ dllpollt.lvo .1 .. pTe.ma"_

ME:NOOlltA' O:: ' . - , - . - " - . - - - - - - . . "

feito. I obrlg.çGes ul.clvls IDS blns i.õvels rur.ls • o.
vfduo, qUI o, explor•• I. 'UI' dlversl' forus.
Ao Ibborar • nov. Constltutção. dI oucr. p.ru,

Ilu.T·
d.v.
or
'Inide • abcordlgul de proble•• , conJuntur.lI.
A .e'orlU_Agr.rt., • dlscr'.I".çic I tltul.,io de
tlr
re'. por •••lIpl0. no problel:llS conJunCurals. Deupltlcerio co';
o cornr do tempo, d. forllr.te utur.l.

o leghl.dor bu.car 10luçGIs estrutu"'", d.lalndo p.ra

I L.I

c

lDii. .ehtco~s:~~~:: :~~·~~:'~~efu:~~ Ç:l :g~~~~~a~~: :~~,~~:~ I~~p:~~
cf's I .qucl'l q..e ",fetlv.mente ex.gelll prOntA m.... I relu,cio
coruT
nUlrl ••• 'Ir proc"".dIS e Julg.d.s pell Justlç. J' ex.su"tr... O •• Is .f.tlvD, portanf~é. r.pl.nCal;io d.' v.,.. Igr'
ri.s, no nú.. ero que
'Izer lJecIssirlo e n. forlll ara quc foi 'ü
f1lrtda no .nteproJ~to .prov.do ptle Cd~dssio di Ordc= f'::l"la=I:~.-

.1

HORAIS

ouJ.-l.....w _....

~A

.f'.MENDA lPÓ3027o!'2L
srSTp4AT!!AÇ.tO

~E~ONCIl - ;

::~i~~~.n::g:n:o d: ~~~:~~:J::~:rl~lgl:s:~:.~~:se~:f::ív:s ;~:tl:~

5ISTE'MATIZlltll:O

t.e prOllnlll't'co. qua nio envolve lII.t.rl& constltuclon.1

JOS~

conceuío ou per'llf»io .stio su~

l~idtQ o ISSON .. Imposto sobre Sel"Yt~os dI! Qualquer natureza. tendo eDC:l fa::
Sll!r'dor a prõ'pria prutacio dos servicos; do ICH _ IlIlPostosobre Cireulatio :e
~rcadortu. quando da CGUill'i. de f!ttls. tlnt.u$. e deu'!.$. c~Ol\tntes para I) S'I:tor; e. IPI .. I1llj)Osto sobre Produtos Industr1lltzados. quando d, aquisiçio C!
nTculos. TUs illlflostosOlle1'i1l sObremnei1'A u tarifas COll reflexos diretoS r.!
locllClQC:io et. populaçio.

S\lp'1'I.a~s• • • •pressio ti ti •• co"o O. IIlÔdU\OI 6e exp\o
1'.l;io d. Cerr." , flClndo, .s.I •• COIll I sallu.nte red.çio
-

tu

llII

~~';;:;:J

I tÇj~:M

fJlD.'DA SUPRESSJ\A

SUPJU::SSIVA

IUPlWlA·st O"'TIGO:f!y- /.(f
buS'1'I!'ICA'J'IVA:.

o text.o eonst.ant.e do a&J)?rojeto de &nst.ittliiõ:.io é, e.tl
d. 1Jleon!Jruente, eb que 4etemina ao próprio le!J1slat1vo AvaUar
41spositivo_ por ele .prov.do.
•

&ErmA SUPRESSIVA

SU)"'.lua-5e o

1111

a~iao ~

e seu

par;ÍJra'. ._

...._

.::ca

efeito, segundo consta c!o 4JlteprojlltCl df! co,stlt:ui
1;10' o .t.o de le!Jislar compete u:cluslva::Illntll ao Congresso :.acio,al•
• endo que o Poder Executivo sotlente poderá emitir Decret.o co:! for
ça legal, quAndo autorizado.
o inst::l.'t\l~o da it:oT.enençie :ede:ral i :regul1.G-: "\0
A:rtiao Xl/t, 'ocen~e nas loi,ótues ali
enU::~-D
das, ~ode efethar-se. Dif1=ilt':e,tc abran.c-~a:
nu. so mODeMo, todos os Esuêos :"eceraêcs.

Nacional

UJI

10ssilll conside:ando", supcet:er iI; avalla;io ao Congresllo
ato dele emanaco 01.1 autorizado, C'o-:afigura inconc;ruincJ.a.
Dostarte, deve o artigo ser suprimido.

Si~ :bJ.coçatíve1s a iniciativa popular no pTocesso 1e1l$
l_dTO • ~ T.gil!lt teprtstnut!VQ.
-

316 • AssembléIa NadonIl.Constituinte
~A lPQ3040-4, _ . - - - - - - , 1 m-~.~__,
btPlJUDO SAMIR "'~"M
- C-.!!mL-J

lU

tME.D~ MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EHEHD~OO

I~
I» .rt.~.

item

m.

Inc1u:L-" no .....pro:.tD ~e Co~t1ttzi..k.
onde cOllb.r. c diS201lI1t1vo e'Olinte:

-z. 1tu'!J.hJ.
rã

" l .. tra 'f· do tU. lU d'o a,.t. . . puu

ü!io:::l.... "i'! ~!~~':.,

Q

ter. U"pufnte

• f) .hfnguí. Itri pl"'I!judicado t. ruia de naseteeete , ~!
f"ad~, s~,ll:o. orf~nta,iQ' st~uaT. est.do ~h'n. n!
turllU de tl"'lbllho. nHgiio.. coa.~iee9u p,o\'h:\el.S ou fHcsõn·
CU. deftcHnch flsic:a ou "erltal. ou qUllquer outu tonC!'çio '
sodal 0\1 individ!'ll:

.ta, ,.",,; r:or.

i"~

<:>

.l

rtdl~io:

'e ecndiçau e..l: Ototré:., ~!.

eeJ:lpre ~"tfl!'''''tt~ie

1:J,.
Art 1:S; IIt. 'fI!.
19..

lIO.acri,.n;... •

'Dr ocasião da apt'tsenu;ão éle ,.endu Ilã Sub
e~Jssio dO$ DireItcs Políticos. Cciletfvos e Garantiu. apresentaéla ';
pato sian.atit'io a .eS.a eaenda. pelA parecer D. I.IDD'6-' • • •es.. '
foi rejeitada por entender o lebtcr que :Se tratava de sujes tio enio
de ,.end••
.'VoltO • rr.pt'rsenrar-. asora e. fona de Eaen·
da e aes te't'lllOS do Kepmtnto Intêmo .. o que entendo nect$$idc. dlln ...
t:r~ 0\1t.Ta5 nomas. "PlI.Tã ~ 1l.aja maa seleção. sob o upecro _oral
e
sce:hl de -represenuntes do pOTO•
o
Ccns'tantnenn SOllOS cobrados a respeito pela
população. e e!lte!ldellos COIlo JUSta. nossa reivitu5.ieação. inclttSive •
azuardatldo Suprillltn'tOS dusa E.Cc.issio pau quI' • vJd. pubHca seja
san_da coa nlação a penou que lIio podca exercer Jlanduos pClpula'fes.

JUSTrFJCAt:tO

s.ta.
nsr, a. u::a TeZ per 'tOdas,
• 1tõ:ll $'811.1idf!.a.

&

1I!11~

ee.encl& te;:;.;o: ocjeti'l":)

,Uscrh-..i..'"\açiio ao defic1er.te

A "O~I Redaçio bbjetivl prote2er. princ:iplllltnte. o de"
ffcfente.fTsico ou aenu,l. o idoso e I criança. que deveI:
ser
'.IVJlEGIA~AS por leI.
EII todos cs pa'ius dp _\Indo e Ilesao noS CUO$ de ul\IA~
.,nta. 'Pa'" eX".'P\b. ui'Ste a pl""hnigia Jl1.n os idoSbS. u c:r\"
uçu e os defichntu.
an. a restrição sugerlda pera ilustre Relator prejudf ..
ca o direito dos idosos. das tria'lçu e dos deftctentef. flltte ..
4tndo que a lei ou qualquer ao to ri da de pl"'D'tejil. convI:nientelun..
t. 0$ .UIIOS.

~!s1eo,

que

neste :País.

outro 7:e.dQQ o :rtl.'tO~C:' anto @
criançll e tio idoso t:llJ:lbéll' s, jtlSt1tlcn. 1:lI~O er:. ti"lta. a Illlceuld!:
Z\:)~

d. iJI ~e lhes dar Ddor RNteçio:.

YeJa- Ilguns eUIIIPlos: nos pa'ius alis evo1u1dos os de ..
ficfentes visuais di~õelll de S1naliuçio adequada nll'll 1/1as pú •
• Ucas; o',:"effcfentes t1',fcos:. aei na 8run. df,põtll de v.gU
4uplu .11 a"lguns estlciolllflentos. dispiielll lindlode gUlas reb&i ...
udu e telefones píiblfcos adl!quado5 etc. e ee etc '"
A$sf., nio i possível). restriçio preUndida llelo Reli·
toro devendo. fssp sfll. prevlh:cer que ninguelll seri llrdudic l do

.eMENDA lP03038-21
\:

00nst1tlt1nte

t:

ocr.ass1X

DE:

Saclr~:lló·C-"'.-----------'1E~7€J

sr~-=~

'naquelas clrt;unstint:fu.
AOpre.ferinch e prioridade (ou privl1églo} parl erian
'i 1S • def{cdentllS e idOSOS i u= iIIperatho l1e Justica e nio i
.r.csn to-nU:itlnçio que vi' T'utri,a!lir tal clir,!ito

I~

COIilSTITUIllTt

~

....c nocetlte-S& ao art..

OOnrtltu1çiio

(I

@ ......p:ro,;{eto

SAflIIR

a

Ol.I'IIrée;nt!'o ......... ..I.

oe=w:e a

de

EMENDA lP03041-2:

fi
fi"

e3pe'tácuJoa

u

-;nc1ntoa t'eohB.dtls SOltente será aAl:'d.:t:1Jla pe.ra tiIlD

a. classificação etlria.

A

censura uos ooetunes ,

:nos tllII10B do co1lNIlicllçiio. será

Df

$l;;~;~
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-Art. ~• .xIII

.DISPOSIT1\"o ENE..\"DADO

la
(I

lnclu....se 110 i~ea XIII do an. '" do ..-.pToJeto
.. seauinte letta "E;":

n:e.1o:t"eu de jdfUie têll1

4:1.%'eit:o ae optar pelos ".91~culos .:tel!;trais. AseilQ Dana0,

mo ma

-.bI: ... ~abel"tlltr restrlçõ.. e. e~&. ns.õ'O'U,o. eenão ao decorrência

"Hode.

"!odaT.1.a.. qtlMlto.aos

10_~~ ~3ttS. ea~1~. nec<ltftfr:l:o contel" a.

1:18109

n

"'Nenhu. seT\.idor-. de qtlillqtJl!'r cilte&orla da adm.=.
Distuç.io dUe't8 ou lnc,1.rtta. poderâ perc:eber
\en.:l
aentos ou salârl0s sup~notes a 50 (clnquenta)
sal,!
rios .IniJ:los, eXceto no caso de acultularoio pen:ut.ld-a •
rrauf!C2ç'Õe;. verba de representação ou de qual$quer
outras 'ahtaiellS le,sab.

..

re~ntada plJr

08

T!

"""STnul'lTE ."". ''''0'

C~ttSW

>n."

:zntender:os qu.e

IIlclua.se no _projeto de Co!!.sdtuiçio. no
't\\lo l'I. Ca~i'tulc \'111. seliio 1. onde couber. o dh'P0UÜ\O
lui'llte:

'.râarafo ünlco. Lei cClllplellenur rt<sulal:ert:a.:-i
o pl'esent:e dispontJ.\o. podendo conceder' ~o rresldt'.!!,
te da ltepuOl:l.ca. GQ\ernador'l:s. Prefeltoso )l1111strO:l' •
de !"sudo. Secnr'ir1as de Est~do e PrC's.tdenrcs de :.~
tl1'qubs e Cç1'les:lS pübllcas \ubas de rl:']'lresent .... ~o
..p roporcional ã rell:\ãncn do orçallento da entid.::lJe t'C!!
peetiv....

AClflJ,l

J?lU'!Ígs.to eeeu1nte:

:côat:ra1t1 ou a outras nan1j'e'l't~Q~$ artístic!!:s

CONJSSlD DE SJSTf.'IAT:UA~O

-e) .os bens .de .tuo parrlcular ~ f'al:u1J.~r sa::en:e
'Poderio 'Ser .desapTClp:-;.acos ~ed.1ante ,lena JI-!
"tifieaçio de 'SUl 11eC1!Uldade 'Pelo Poder Púb1J.eo

de .cO:lUn1C!:

l.:l:cencf091dade OI:"tro

Os altos salârios de SIIl'"uI!O'f1!S da .dalnlStr aç30
pÜbl1ea alt'eta e ind'lTeh. bell CO%lO ae empresas estat.aIs· têc ca:!
tl'tuido 1m dos aalores e:scâ:lr.dalos do País
Os de\adOs \enc 1ce.!l
tos dD5 cb~dos Uarajis afrontam e escand.ah:.a:: a o-pinlic pLb1.!
r:., »Il\e:níinr:ias S\'lt:eA~....se.
~ p,,?ull.f;io .. esuTuc'ida C''oOq,Ul!.
berta. pl!:rde • c:oníhbíhdade nos Idr:ínutndores da ccu5a púbI.!
CI..
(! visível U1a creseen'te e cotrosna desgcnh:alfio d.a classe
polít:ica e. consequ;n"te~ente d.a própria adalnuuaçio pii~hca.
o Iraul. sabe-seo i Ulll. dos países onde cus se
aee-ntuhl. nio SObente no setor púbhco lias UlIlbém n2
lIucut.na
privada. as dlferenças salaTlaU.

ã~nt ••

1 ~
qui

do~ abuaolt

:P:relJn"Vfl,r l!l. ft;::Í111l.

.ata po coJlld1411l, -eIlPlo1a3J»mte De. televiBits.
.\~edaliio ;que

"PtfltendellCls liaT .110 d..LSflOS1tl\O em
'f'eferencia, cbjet:ha du Sluor ,Iaranth ali propr1etâno de
bN':5
..de USo particular e h:u.ll#l'" .q~do de Ul:I:l. e\entual
dU:lprorn!
~6'. obrJ:andD D Poder Públi~ ... lUS1:J.:f.tc-:aT con\llnle:D'tI:!'cen:-e
05
.-otiTOS doa 4esapl'opT.laçãtl tl ,.qu~ -não ,al;01l.uce hO)1: di 'bOSSO dlTI:,!

lf"'ao se tntli de I:Il!Idiao. Mtidecocr'tjca. 1'D1o
~o .. "tem Cl:la eout.-.i40~~llntel:'eute õ.erocmtieo. T1,'Bto COUD
~e o 1!1Te1"tóêe qUftl:l. qtlllr (I 1:e~ cond!çõall de ver a qtJ.e 'lha 1l.&I=:!!

11&, ;hlpedindo,eontudo/'ql1II: 1SIl i::Imlm às peSJOIl.8, 1XI
ll'1t1 ~B.9 lllO a.~~~t.m "'nT.

~()

âoaao

ao~

"

-

.A.o1"ll:ditAuoe que refht1IlJ)1S aqui. o

dA t:aiOrl& abso1pta

..

dO lar, a
pens~pto

.Ea.detel'1litladas c:JrcU1lst.ânc1as.

c1d8.diolS bre.a:Ue1roo.

f!J

lP03039-1'
","'••""',,,. """<r,;;;;ã.:--------) pr""",/;;]

C~c

1JE

Poder

rúblh:o

A Dova redaçio que pUUIUJC'1l0S dzr .&ior Car&nt,ia
aOs proprie'I:ãrios de tah benS.

~DA

fl

O'

t . . ebsoluta 'nece$Sidade de efetiva.-r- 4eupt'oprl.ÇÕllS e nio
pode
sar bpedido de pt'aticu ua b_ social. Por ueaplo, caso prete,!!
4a Cot1struiT uaa estrada. utl. cOlê,10. w::a baha de !-Ietrâ. a pre'!
l~o:.c'I: I. i.~'t~u~i.~ " i.\\l ..~';.t~ 1.e1.l..'t~1: u,t~ Q.~'tl.'l. ~Q<1'tri.a.
u~.,:n:a:t
. . bens d:lIqtleIa nature:u.

5tS;~~

I rKi;Wil
CONSTITV1,.,.E SA.\JJR. Ar::HOA

!~!!B!.

DA. s.'f;ão

El\'IEI'IDA 1P03042· j

5;~;:J

f:' SRa'''''''''

tr"õi"fl~7i7J

"'Art.. Bo:lltnte po4erio IIl1r oobr:;.dce .os

Náo.soaenu na ltuc:uthl prl\"ldll. II!U.
princ.!,
paJ,aente. DO que concerne i adm.nutTação publlca. tal
desn:hel
salarial _ que se c"tlUtitUi ell Im 'l.e:rdad.e1'tD \ítlo
ad~nbtr.ltl
,"o - rea ltlJl!' ser corr11.tdo rll nOlle da saJl'aluardl da .oral piibl!
C& ~ e.. 'f'lt$pci~1J i. '{ação bl'u1.leira..

Po-r essa ra:io. esdpuhJlos um tl'to qut' lIio dl:'1-e
slIr ultrap#ssado pelas adainbtl':lções pübhcas. dI ntas e lrlcllr!
tal'. bell c""o pelas e.presaS. estatals. Tupe.\.udof, i óbdo.
os
casos de aC:UIlUla..io pera.tudo, e. 1&'1. eo~ i o casO dos proteu,2
're, e "listrados. por e"ellplo.

A~!!!!A

.Icrwllcen«-IIO ao .-uIiOJE'ro Di: conS'UTUI
I (-DOS 1'1iIlrotPJos GXRlI'S'"). I.D Capturo I, (o ':r!~
10 1'II, o tispoei'tioyu lIo,;u:intel
-

ÇlO.

ElIl\uanto ~ Ir~nde 111:10101'1.. õo~ as,.\:l.n::t...lo~ bt:l.s~
leiros lanha salários lrrisênos, insuf.lc1entes para Il:lnter o tra
bdh,;do2" e seus !';lI!ilbre5 dentro dos padr'ões .ínillloS .:rJI:ussi'\els
do respeito ã di&nldade da pusoa hUlUna. os denJ)lulI.3Jos '!:Ir.!) ás
• outras caukonas de privl1el.1ados - aUltaS \e:es :até "dentro"
da lei .. II,.,S o;1e fo ...a i.Ot:l.1 - percebem salinos que n~o s~o iJ:ls,:os
.11 nenhua pa!s io .undo.
O ~uc é U"i'1I ••is uu. deploriul del:lonscração
do 1I0S50 Sllbdese.l2volvlHl:lto. ao per.ltir a eds:ind.a dl'$SI casta
lIe privlleeiados e a I'f'iunte difennça salanal entre o que pe!.
"cebell os poucos apanilUados do Poder Público e os restritos ia\,!!
'recidos pel. inlciat,"va privada e a eSllaladot'a soca de trabalhad.a
1'111$. aviltados peta péu~.a renuncraçio que ptrcebec e. noca de
seus trabdbos:•

1.111 eOlllple_ntar r~lula.ent:lr5 o Jlr~scnte dlsp,2
.S:t.ivo. 4e .. tido a h~"eT u.- p'ufeh.::1 lI1Sel\uaç:io ~n't"c 11S "O:'rb~s t.le
.,apresenução e as funções deseapenhadas ~la autoddllle.

-eontrib1.J.ntes OIS tributoa 011 tnbutes erlo.doq

I'Or ld,
'tributo.,

rD

enrc!oiO anterior. Conside~se

'parA

ClIlOe :tu, 00 imPostos cU.retoa

e ind1nltos, tnxaa, eontribUiç;:i'es,

ad.1ent~

to., eQr8stilMe COagu,lsórioa ou. o.!JD-Ú\..tl11:~ Q.~

'tr& l'o.rm lIimUar de p8QlCS.ato que 'deve Bllr

I

f"e1t.. llfIlo oontri'buinte AO' erário pÚblico."'

r

~ADmvA

~. ~

Sendo uaa deterainlção c:oanhucional. ~ d..lX:l!!
ebra!l
do i Lei toap1elllenur lua f'llJul . .nuçio. SUl apUca..io i
,ente. não exist:indo seq,uer o sel:l\lre in"ocad.o ~rineí'tlio do diTe!,
to adquirida.

ctd3er. tlOT1tulo 11. CçitU1ov. 5eçio t:

"'C5 c1itipm ~idirios que: exerç#l ClflCS

Peti- C2ds:,«,

nas Te!,

~CJt1\"oIS querfdl!raI. E:s'tlduaI eu "lnlClpaI,

a
aio ser l:lUe SI!: Ueend.em de seus CSTiOS pa:ni5nos pe-l'" ~cs 6 (sds>
~ ClU:S da el~i'iÕCS &l:\=~-cal.to'rtClT".
11_ dito =-410%'80 anoE:Bl1as fiBcaiu e
xiBtm1;eIJ

:co tIUJ1do

:r-!a, 1lO1a

1IlOdllrnD é aqlUPJa que

TltZ!l sendo Edat4da 111m. Doe;
Poder Pu'blioo, eapeci.ll-hll2ttll peJa 1Juãci..

O contribuinte brasilllirO ti BUrPrelll!
tiilo hequllnU.nto pela altere.çio 4lla norms 'rie;unteD r IlsPllcialr.el!
ta quI.llto f,Q 1mtl'3\!.ta. " ~nb., rilo ~ ia v6~pe];6.8 b. i&c;lIl.n.~io
to. ren41mllntos, ou, l'It~
peJA crilI.ção ele novos tributOIl; lllt

."ElO

~ cneoa, dilJfa.rçll.do. em e1Cpré'st1mou OO.IJUJ,sl':riOEl.

"'::"Icaldenlldos JlCT críi:lts de quais~r nat'.rre::. dts:le
pena tenha sido SLÇ'Jet;il):' a 2 (dois) 2tr$ à: rt!l:lUSic. cuja snte:!.
" unh' ~itado ftI j1llp1!0•• não ser qlJI: de\':I.~te ~ÊlUj,"al!QS
ptrmte & Jusuça cCl:lpt'ttn'te•
qtII: •

~de\'edOrescZil:lpm:inCII:Ssupe:not'eSaSO(c!n"

ql,Ie!lul Sllírics mínhoos. cujos 'dêbitcs estejZl stlldo cobr~ .h.lChc1.3l
-ente e nio p:rlftt;a a ~~ CtIlI bens suficientes' •

'lmp;e-l!I11-noS, ne3te txlmento, repudial' 8.!,

.1h&lte condutiA, ne1!!ll (11 tuio antldemcrlÍtlco., t1lliU.ente a ediçeo
. . a>%'I:a pt'01b.f:l:órla etl tU lI'e.atUo.

..........

, nus dcnUlcbdcs emcaiS de 3 prtleessf$

pis, • J'IM.rtúm

ai

cada

pll

deles. seja supenor al( UII1 1RI0

nat
de

Per outro lado, nou,& ,fuie,:ic i n:o.i\~l cOll;ruaa
to- _ti escandaliza oS .enos fa"oreCldo$ uu \1': que .parente~'!l
te, So (cinqUl!:nta} inãTlos·lliniaos. n UI! pais onde s;tande pah!.
la dos assal,ariados nâo"Tec:ebe sequer o salirio-t1:"lco eStipUlado
e. Id. e a' Irande continiellte dI!: uabaIfladores' (eerc:t de -OU •
• atIba-=mulllente o l1ín.iJ::ao. w:l te:o de 5D (cinql.l~ntal satirl".f"
.... rniilos podll puetllr \til c:ontTa"seDSO. contudo E lJIIla nalldade l.!!.
eOht:r:uti,el c liio se pode !v;il' i constr:tns,:edora Tealldade naC1a
nal. cabl!:ri. porE •• i Lei tt,ula.enudera estabeleter.
atT'a ..ês
do i.pasto sobre a r~lld.a. ud t'abel.a prc'l'eSsll,& de foraa que os
~ncarcos soc:uis desses privl1e;udos sela... taxados de for::. di!!,
rente da qUIl ocorre na atualidade.

o qtle n pretende. nobra. ('oa :t presentl: sUS;C!
tio ê que o salârlo.... rnlllo seja efetlvlIlII!nte c::lp:l: de 111cnder ~s
necessidades bãsicllS do trabalhador e possa reraltir..lhC'
\lur
dentro dos l'adtôes de ~1d.ade da ressoa hu.,,«a. a,j.1til!cs
l!'<lf'

Assembléia NadonII ConItItumte
or.anlllos lnternlCicnais e por parses ,. eJe\"ado estãalo de desen
volviaento. Enfim, que o salá1"1o·.ínl=o .11'\&. de fa'to. para -;
,ust!'nto decente e dipo dt' ullIa fal:lília, isto é para que a falt!
11. de ua trabalhador flossa vher e não apenas sobre\her- com o
aanho de seu trabalho, que. no c.so brasileiro. corresponde. las

U .....ctlllltnu. a vaver ea precárias condições de lida para não di
zero sobreviver 1111I las mã\eu condlçiies sübhumanas,
-

., _ Collpete i Justica do Trabalho conciliar e julgar os
dissldios. individuais ou coletivos. entre el:lpreplldos t ell':lrel:lI~e.·
res e outras controvêrsias ort\lndu du nllcões de t.rabalho':

o1UITIFtCAÇlo

Ao Federaçao do Cotlircio elo Estado de sio P"1!
10 elaborou substaneial trabalho a rlS~ito do a..-:lteprojeto fOrDula~o'
pefo nobre Relator da Subcomissão &. Poder Jul!iC'iirio e do Hin1stirio
pGbl1c:o. Desse trabalho reC'olhi lfIú=eros subsidios :llrl o oferttci=-n_
tOI delta ecenda.

-, • Os acidentes de t.rabalho serio orocasudos e jutee - •
dos perante a justiça comulIl-

~/~
li 1\7

JUS

.0

t»IIR ,\010,\

T 1

F

I

C .l

C li;

o

JL prihe1pal 1novacio &lsta e13n!!. i restaurar
a represent.ção classista na Justiça Laboral. SÃo hi I!e se oerder de
vista que .. Junica do Trabalho i uma just1ea osceciali:al!a. nuee-:lc!O
!!aI a eal.ceoçio tlCllhica qut lhe cgnferiu u=a representação classista
CUllpos'ta de re.t:irese'l;untea de e~ragalk!s e e:noIeglldores.

~

art.
eaeut , forall tncluidos os actdentes de
trabalho coa0 cOlllpetência da ~ca laboral. Nio se vislullbra Illot.!,
vos pari que seja alterada I sistellit.ica atualllente elll vigor
que
estabelece ser esta lIatiria da COllloetencia d. justiCll ordtnirll ees
tstldos-.ubros. do DiAtrito Federal e dos erritõr10s SabtfllOS eedos que. JUStiÇI do TrabAlho enfrenta, ltu,lllente. o a!SObe,.ballleo-

.... f.C1'"cente-••

ll!tu:to I, art.

&0

terlo consUtucional, Titulo XV, ~

iiIi, o 1tu .eguinte:
"III- Ã cOIItrataçio de =0 de obra atr&véa de e=pren
el_ t:rabaJ.l:lo teJ:Porário, DO â=bito da a~'~
çio 41nt& ou iniUnta.i!tJS~I!'ICAÇIO

J. ~stração pú~!1u t%:. «.::31. aeja. M~ta 0'..
'-nMretll, (esta inte~ pelas autarquias, e:;:resa.s ~::lucae e !Ipci!,
aAdes de econo::;!.amis.e..) vê:. de lo::ga data, ~ota::.dc o critirio
de
%"IlC%U'tc' .-rvidores B:tra~élS das empreau 4e tn.:~o 'te::!PoI'i..-io ~
execução de 'nÍ-.~1lB a:tividades

OCone, entre'tanto, que eetre o -:~or 40 s!.llÍrlo
ao traballador 'teJ:lpOnino pelo rellpecti~ ec.presa e aruele cob~
40 por esta ~ repartições para as quais o serviço fi prellt3.~o. ocor%'em varl.ações de até duzentos por ·cento.
Ora, nenhm:l ais'tem camcteriza =elhor li czp1o~
19io dq h~ pelo ~~ do que eate ouo não dCt\e, portanto, dI!' lIIodo
~, ser ad.d.:tido, em JIl'ejubo do 'trabaJl1a~or. pr1nci~t:ntc pC'la
afJ:d,n:1.stração pÚblica. por consti'tU1r. llobre'tu:!o, proczdi:tlm'tl:! anti..t1co ti ant:1-sociàl.
ZIl face de.a. dura naJ..1dade, entreta:::to,
oue

pl«O

:tr;:~~~~::.:::~o~~~:: :c:~~,=:: ::0~=~::7
no p1"Ópr10 te%to conatitudD:l&1, CCQO o taz

li

presente e:e~.

Esta fôrmula l!ellOllstrou ser u=.a e~rIência vi
eeere•• em 1'0••0 pai., adotada t~iilll I!moutros, como na Ale=ha ;
na SuêC'la. t UlIIll forta tra4iC'Ão IIOS oarsell lating-aNIricanos, corr.o ~
vent1na, Bol!vIa, OUJ.e. Co1(iabia, COsta Rica, Equador, Venezuela.Cua
tuala. Héxic:a;~lcarã$lua. PenDi e Peru.
-

to di tr.b.'hol. fruto de uaa Istrutura preciria de fun='ca,all:ento. o que Via provocando o prolonguento t"devio das contendas judic.!,
ah. Intluir ea sua co.petincta os .cidentes do trabllho i .titudl
que re,ell desconh.cilllnto do precirio dllUOlnho di llIiquina Id!llinhtrativa que susttnt.l
serviços judiciirios.·
•
l.põe-u que o dissldfo eeteetve ji i i prÕôlrtl a·
çio judictal·inSt.lurldl. nio havendo, portanto, senti de el:l se di zer qu' h..... ndo illl11USI... Justiça do Tr.balhe ser. o irbitre
O
ârbi'tro ,o.ente atua plr."-soluci.Qnar l1t19iOS nio judiciais PIos'
dissldios coletivos._t i.prõllrio ttcnic-lllente dizer-se Que I Just.iça do Trabalho arbltrari pois ell. nl Vlrdace, julQari, rulha!!.
do. I5si •• prestlçio jurisdicional pretendida pelas partes t illl cu.binda da Justiça do Trabalho justa\llente resolver impasses. se
falharea as fases conctltat.Õrias pri-litigiosu. oue unta Doderi
slr a negociaçio coletiva prollovida pelas partes ou a cor.ciliaçio" ~
.d.tn1st.r.U ...... resultante de convocado da Del.caclI Pealonll do
Trab.'ho.
"CI tllllbill o dispositivo lO dizer Que as decisôes
I.rio dettnitivlS I irrlcorrTveis. esvuhndo 'O papel do Tribunal
Superior do Tl'lbalho COllO õrgio ncursal e orientador do oenslll:ento pretoriano na interpretação das leu.
Por fia. ao declarar Que a decisio nio poderi acolher soluçio que Slja .enos favorivel i protlosta pltronal ujel ulia, o dispositivo do anteprojeto chega I Str ,"cinuo, rettrando t,2.
11o. qUllquer sentido d. n~ochçio entre os lttigiantes O seu r!,
su1tdo, longe di coincidir COII 'UIS intenções. seri Isti.uhr I a
tcttudl.dos I.pregadores de nio Ipresentarea prDDosta algu.1 ou, ;;
o ftZlr•• , la !tases desesUau1antu que irio illvhbilhar todo •

.. np2:esantação elassiata 9Uarda UIll •• ntido se
d.l • polIt1~ de aagna relevância tl0r'C!ue acrescenta i sabeCloria pzi
t.orian. a vivinC'ia aas or6pri.s oartes int.eressadas no trato das aLIa.!
tÕlS .ocLais e trab.1hlll1ltall. Nesta t1Atêria, a rl!gic!ez do pensVlllnto
jur!4ico i telllIJt!rada pela e~~dade daQUeles que conhecem a realidade'

Q,

~llalqu.r

t~~;~~:

tipo de O

.5.!!!!.!' do IOhprojeto al>rennU

UIC

l!u queltÕlS ~ Ilnvolves • ccmvtvinC'la 41uturna Int.re os 4aten~oral
do capital e OS "qUI p.rt.1e1pUl CCIl o uabalho no procUso de r ..l1z!.
çio da at1v.ida~ econômica.
•

Vale lembrar.

111.

sisu&it:l.a i a

que

eões a11 to::lac!.as os repres.ntant.s de a:p:eg.~cs e e=:lreça~ores. !la!
'tari. este fato para demonstrar qu., 1'1. grande :::a1oria dc:s pa!ses ,
••l!Iblantou-se o conceito a. que a sol'Oçio dos confli'toa trça1t'ht.u
Dão preselflde da intN'!arencIa daS t1~el interessadas e da SUl })ar
tJ.ci'pasio 110 processo de 'ulqc.nto.

~
Vale fazer escedal t1ençio ao § 49 do a:::t. 32 do a::.
teprojeto que des:ereC1l profWlc!anente u ent.i!!ll:l.es classis-::as c~ •
sa relevante folle o cargo a oio as fun~'6u I~ercidas por seu :ter.!
lentantes, esta s1%l.. cere~dora de proteção c:onstItucio-:lal. Nio
lia
pretende que .xis't. ·conselheirol classistas- com a mssÃo lDenor de'
apenas opinar nos pleitos. El:lpreqlll!l:ls e e!!ltlregacores flio oodec
s.
uansfCIIIIr CA _ros ôrqios c:onsQ1tlvos de sua prôpira Just.iç.. Elas
bi~ de deter o poder jurlsd1c1onal. exercendo t.arefas crue. ell; úlUma
uálise. reoresentUl UIIl elevado t:lIDIIl tlCll!tico qut lhes reslrva o E!,
t:ado lia aumuttn'iio da pAZ .0C'il1.
Cu:a:pre, alnda, dar destinaçÃo relevante ao vocalato
na priaeira instãneia, com a instalação de Orgios exclusi'\.'.l:Iente de
concllíaçÃo. CQll\t:losto apenas ~ representantas da etltiregacos e eltDr!.
,adores. '1'.%ldo e:l V1SU a nat.ural vocaçio
classIstas para
al!m1niltrar conflitol oriundo. da rala;io 4e trabalho, e.ta proposla
aerl. altuente prov.Itos. p.ra a JusUi&. Laboral oois Istimula
as
t:ranu;õu e reduz OI litIgIos. aliViando os ôrgios judiCiÁriOI
da
YOlUllO~qa c!e crocessos que ingr.... dianuln:.e. SI hio houver'
bico na cOllC'il1a;io. não !'laverá necessidade de nova .uc!iincia per"::!
ta o 'ui::: tog.40. Este re~!5eria • &t:esa do bclat.a~o. r;ue 1.'10 SI
rJ.a encl.lll1flhada p.elos vogall. resolv.ria acera ~s prlO"as a sere:='
cSaferidas. ae41ant.e desp,acho. laneador. como oeor::e no procesao
c1
vil, a d.esl9f1uIa a seguir a aulUinc1a final cSa: instrucio e
iul9!
aatlto.

equi

ao Ist.beleclr que coapet. i Justiça do Trabalho ·concilhr e
julvar os diss1dios individuais entu upregldos I noregadores-,'
~ID SI referir lOS diss1dios d. nltureza coletivl. Esta ecenda l>r~

YOCO

aos ,urz..

NODIflCAT1\',\

r.,
Alineis "a", "b" e "c". do ltea 1\. •

a1naa. que

UJl .ido adotaaa em nIve1 1nur:lac:lonal. A constituiçio da Org.niza_
çiio 1rltemaciocal do Trabalho (e%lt1da~ fl1llda~ .c 1919) prescrevet.'
q'QC. ao lado Cios repres.ntantes gow:rnll:ll:ntal., partiC'i:l.C: c!u deei_

C:lIra suprir ISta fllhá.
Acoll'io'" por COnsiderar extrUu.ente Judiciosos. 'os
&rgu.entos que e.:~ualll as ta uendl e que .e for .. enviados Dela F!
derlcio do Cocereio do EsUdo de Sio Paulo, Intidade que t.ell rtll.!,
zado substanchis est.udos relat.ivlllente 105 te.as .Iis i.oorta"
til qUI cabe i ConsUt.uinte ulainar.

~'lfDA
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entO"Qu. . . ta alMnda será ac:olhida pa1:!a n~res 'C!.
_rei de sua pert1ne:ncia 'D01It1C'a e de seus corretos :un~Clentcl.

do

/J-r

ü alIneas "a". "b" e "c". do itea 1\. do art ....
, .. , .. a t.er a seJUinte redação:
". _ O.undato parlamentar poderá ser
J.C1jltltnôldo
.. nte a Justiça Eleitoral no pra:o de atê dc!u
-.011 apôs a"cnrla:açio. lZIStruida a açio Ca:lpro\-aso::ono::lusnas
.e abuso de pcder econócico corrupção ou frôlude triUl!
JTusões eleitorais essas punÍtelll COII a perda do .a!!.
.ato.
b

- Salvo c!ecisão Uain3r do jui: :ante:a
pro\:l
doI autos. â ação de imputnação dt'
zan\lato
cra.ita ez seaudo de Jusdç••

c - Convicto o Jul: de que a ação {oi teaer:iria
ou de aan1feua mâ {ê, o laputnante :ler:i \.o!!,
••nado i pena de dois a quatro anos de reclu$ão."

Mo aI!'so da discussão. no pl.nido da Subcollissio.
Anteprojeto elaborado pelo nobre Deputado LYSA.'lEAS JL\.CIEL. CO!
cluiaos que as vozes Que se fhera. ou\ir contra a proposta do \'OTO
DESTlTUME nio -.r..- -elll verdade. -con1:t. o no\'"o instituto ••as sla
cocou'• • forca em que fora apresenudo. Afinal. não 1:el:lOS dÚ\J.da
de que nenhua par1a=ent.ar PQderla sentir-se el: posiÇ"ão conforti"el
na condvincia ineut,i\d co. c01eilS espun'l2nte_elei;..os. COlt as
e.eudas acaa. esperaJlos contribuir para. aprou;ão desse dupos!
Uvo. que honra est; Subcomssid c=o u. destacado I:l&rco de
seu
trabalho. e que amanhã será lembrado coa0 UIlI das lUis sill1 if1c!.

1110

t.ivas contribuições da Assembléia !\aclonal ConstituJ.nte piTa a
fesa do prestiaio e dll cred1bilidade do Poder LeIUlatho.

d!,

Por últi.o. vale recordar que o lOTO DESTITUI'\'TE,
aaa novidade recebida coa caute"la entTe nôs. ir UJl Jonstitut.o
sec,!!
lar. que reaonta i. Grêcia Antita. present.e hoje nas detlocracias e,2
rcpéias oC1dent.au e na Consti'tu1Çio soviitic.. EII nosso Hezlsf'i

1'10.

° direit.o de desti'tuu lIandat.irto que traell a confiança

do
• 1dcondo esti enrai:ado nos Est.ados que se unirall n:l. Confeder!
fjjão nort.e-. .erJcana. desde a proclacaÇ"ão da Independcncul dos Est!,
elos Unidos d. Aairr1c••

~J..

l'"'

~A lP030l\8·j)'

t"

15j~;'-:J

DE1UfADO SAMIll ADlOA

cry;';;m,
ZMENDA aUlITtV,\
~

DJS'OSITJVO EJom.'lDADO. Art.1Jo ...

"lU'am-.. OI !§10 • 29 40 oJatIiprojet'o na ..lJU1nte
S 30. , 49.§ 50 e § 60

Lc:u. • acreacentl!lll"'se ainda. CII leguintel

:lIJ.

Art.M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Acresetnt.l-s. ao art..

19 - O Tribunal Superior 40 Traballoo
COI:I_
de da:r:esse:e juIzas CQllI a 6a:lo::inação c!e l'linis_

13Or-. .. ã
UCS. aeniSot.
a) onze toqados e Y1t.lIc1os, no=eadcs oelo '
-.n • .t.denta ali Retliiblica, <!etlois da aprova~a • ascolra tle_
10 Sanal!o F.edll:ralt sete e-:ltre caqistr.dos ~a Justica
l!l:l
fillbalho. dois en.tre. aevoqilldos no efetivo exerC'Ic:l.o
a..
urofissÃOI e dois entre Cleml)roS do tun1stirlo Pt!:lil::) da
JUstiça do 'l'rllbalho.~oUtl lIatisfaçc= os requisl-::os da iil,!
aa .unoarior a trinta o cinco anos. not.ivel sa~c.r jur!diC'o
• ftÇlutaçio ilibada: o

~

do .....nToje~o •

...:'1 3' - A lel disciplinara a extlortacio de
'

produ~os .Ullent.t'd03 bisicos".

l!!!!!!!f!f!S!
D disposi"tivo vis. e\i tar a exponacão ifl
aisc:ri1Únac!a de Gêneros albent.ici.os básicos de {orca a Ilarant.iro abast.ecillent.o interno e. êpocas de: escasse:.

_
~) uis cl'!!sistas e temporirios. et! re~rese.!!.
açÃo paritiria l!l:ls elllpregadores e 40s trabalhadores. nE.
_aaos ~lo Presidente da Jl.lmilbl:l.ca. de c:onformi~lde .c:c=
CJaI a lei dispuser a vedada. a reconduçio ocr =ais de dois
aer!odos.
-

I 29 - .psTrUlunl!l J'tglcnais ao Trabalho .não
caapo.tos da acis t.rços cSe
'toqadcs • vital!c:lol
• , . Cerço da juizes classistas t.çorhios. ássegurac!4.
utre os juIzes togadaa, .. parUc1F1lç'ic ~e a~v09.dos 11
-..J)ros 40 M1niseiric. Público da "ustiça ~o Trabalho •
nu propori6.. IstÇtlec:ldas na alIn.. - a- do parigrafo
anterior•

/J04

o .elU1nu I 3'

.. J

'u!:e.

f 30 - Podarão ser er1ac!aa. t:lor lei. out:os
910. da Justiça do 1:'~a1ho.

ôr

S 59 - A l.i~ ~SIl="-Ia.O o ~ist:lost= ne § 19. di.!
Consti'tuição, 1l:vesti~ua, jurisdição. cOlll
plIuncIa. garantias Ir t::ondições da exe:rc:Icio dos õrqio~
da JustiÇI do 'trabalho, assegurada iIl paridade de reDre_
Nnta;io de e%IIpregadorll5 e trabaUadores.

DE SISIfHITJ7IçaO

tMEKDA ADITIVA

f co - Bas Juntas de conciliaçio 11 Julg_nto h,!
.... rl
fUI! _r~ente C'onc:1lIatória e= oue as panos·
=-parecerio apenas t1erantc. os rt::tlresentttntes ·cl.S.i,!
~, aio havendo acordo. ao=&utos subirio ao ",ui:-Pr••!
4ente que. ao sanlar o'procnso, designari a dIta oara
• audienc1a fe\lMtrTJr;io e Julg. .nto.

=.

,:"S-

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo """"

9J:l.

Acrlsclnte-se ao art .si do......proj.to. os $tgui!
til parágrafos:

EFi:y;i1

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EKE.'''DAOO. Art..

r~
~

15

AetuClnt.e·se ao Srt. O:!*• .do ....pTojet..o.. o 11
pinte i t.a XXXjt:

"lXX1&

O

C~GRESSO

't,\CI0\,\L. De. iRO

no PR,\:O '

me A~O. A CmoiAR DA DATA D,\ PilO\!ULC,\
ÇlO DA PRESE'\iE CO\STITUIloÃO. ELUORARi
ti( CODICO DE DEFESA DO CO\SlJ\llDOR •

DE

'DOr' sobre a

........._01......._ •.;.

ÇOMISSlp

rr;;;~-:J

@_.,.""".'" s...,,. 'CRO.

J "9 .. A 1111 fixari o nú::lero de '!'ribtl:lais
R!,
ttcma11 ao.'1'rabalho e res=eet1vas s1I:!es o inltit.Uiri as
olUntas de COndUacio e Julg~nto. pode-:lÓO, nas com8%'
cu onl!e: nio fore~ lnsti-:L!das, nrUluir sua
juri.!
dJ.çio lOS juIze.s de direito.

lP03046-3

I"

ÉMENDA lP03047-1

Oa c"'odi.o, coa mnll discussio com 05 setores'
int.eressldos ( e t.odos o são) d. n.çio bra!ilei'ra. zelhor rerlnir5. •
os anseios de nossa população e poderií ser lIlU1t.O lIIais amnlo e durado!!,
'Do

o ConsUlllidor Brasileiro aeTece uc Cõdlj:o e n50
si!lpIes lei. Auãs existem virias leis a resDeho. sell Cuz~:iDCn"
tp Ifet.ivo, e eleveJl ser as aesBas. junta=ente COll outro' tlrinnnlO!l •
codi{1cadas.

Da

'.'1'

,
• Assembléia Nacional CQnslitulnte

318

tMErlDA lP03050.í'_,_ _,.-_ _---.
r
rr;:Ü:;"iQ
CO!Bw:uum: SAllrn AOHOA

t!J
r-

~A lP0305B-7_.

e~A lP030?4-4
m:PtJrADO SA.'ml ACHOA

PJCOHISsÍo DE SlSTtl~n:;~;»14I"""OIlo

....,

I" 09'""."" C'" P' _p<Cp",

I 1"1-,;"""]

F COHISS.lIO DE SISTEMA"TlZA"ÇAõw,,,,--

,

~~

I;
%DC:1ua-• • no arti'Jo'" do ...-..orojeto da

EJIE!fDA SUPBJSSIVA

EMENDA MQDIF"ICAlIVA
546
DISPDSI'1IVD EHENDADO" ARTIGO "8Z

J8..

supriJlla-SB o diap(lsto na letra.!. item XIII. do Art.

i@.

• ...1. jornal!a d. trabalho, Ü

40 ....projeto.
JUS'fIPICACIo

A redaçiio dada

B.O

cnat~o

hora.,

O

por C""Ito da jO::'"'lada inteira!.",

referido iU.sposit1vo é

Art.

.nJSTIFICA".J;O

Pret"ender.ec que o Estado se APROPRIE de
bene: particu1areB sem-eualquer indenização é ato absolutamente 1Ult!.
d~cu::nit1co e ~oge "tota1Jllente aos costu1Iuls brasileiros. violentando

1IlUas

4

~ssoas

qo.:e c!1.Sl:lÓe::I de. :l'e'1or t.eco do que o uS"wa:l.
be."'le!i~a:'ii t.~eJ::

lado, tal ;lns'tit.U':.o

~

_ O SlsteMI de Saúde ser' r!nancial1O

pelo

e outras fontes.

!JO~s

:n:1us ?e%es MO

3 U S T 1 F" I C A T I V ...

~o= o"...~rq

is-cn:esu !;r_e eesetvere-

neclts:s~~= do

de qua.oe tudo.

al!ot.ã-lo

Na UliSS existe a propriedade. privada e,
não acreditamos que seja. tão, drnconiana a :EXPliOPRIACÃO eue se pre-

mnados 1:ral:lalhacorl!ls parll eleten1nados serviros.

CIlI. nOBsa

passa a ter a seguinte

rcnmeraçio c=rre!mOn:!ent.e abriri 1&--;0 ~o I!.e t.:'abal.~o ~ara 1:'1.u-

ta 8f!quer em paÍses eoc1aJ.istas, onlle o Estado é o senhor absoluto

ti

Munldpios

A criacrio da '"'lei jornach de t.rabal':lc eee a

o direito de propriedade e a livre j,niciativa.
:Rão acredi teJIIOS que tal dispas! tiVD e::d.!.

tende.

34l>

,runao Naclonal de Saúde, eeeeesee por 'OX C:. re::eih ee rundo ue
SeguriC!2de Social e recursos de Receitas C:a UnUlo, ees Estados,dCis

abllolutamente imprópria. e, em nossa opiniiio. tota1Jllente inaplicável

na prática

3Ib

ArtiQc~ do~roJeto.

,redaçlo:

remmt..""llçio eqt1ivahlnte a 60\ (sessenta'

CCII

eeeee

in~eq=al ~e ce.~er

op::Ln1.ii:o, diepos1tivD Que não

f.MEIíII)A

atende aos interllaues do povo ~Ueiro.

'EMENDA lPQ3l)55·2

l:

CONSTI'rQIRTE SJJfiR A O B Õ Ã - - - - - - - - ,

tJ:

'óttlIssIo 1m

sis~~~

prp~..i;JJ

lP03059-5'
HD~N:::'-------"") fI7~~:--'

(J

COHSUWIH1E CARLOS

(!J

COMISSAD DE

I ~~"lliJ

SJSTÊ~miAç~--

&";'mJ

~"

EMENDA MOOIF1CATIVA
DISPOSITIVO EJotENDADO:

ARTIGO...,.

12.
~

Ms:roSI'rIVO D:1DIIlAIlO: Art. W

48

O ArUgo . , . do ~roJeto passa. ter a sep.dnte re-

.:l.
A al:Ínl!B. "E" do item II! do Art.
ter a l!leguinte

~

u't.

4'J

XV

JUSTIFICAQÃO

Acrescente-se, cCIIO letra "z" ao ite1l X\', do aI.

A redação dada pelo UUIltre redator, lI!.
ta venis, não atende à boa interpretação cue deva ser dada a diap2.
a1t:1V013 lega:1a, principalmente principios conBtitlloionaJ,s.
•
AcreditaJ:l.aB que a redação oue proCUI"Bl:lOS
dar ao diapositivo atende a todas as h1Iloteaea na igue1dade dos dl
reitos do homem e da Jmüher.
Ao estabelecer Il exceção em favor da lll1!
lher de prerrosativa que li, natureza deu à lIl.emna., evidentemente incorre ellllapso o ilustre re1.ator, pois deveria, igualmente, dar B!
gume..s das exceções do homem como a ereção e a ejaculação, por exe~

til<' D". do .....pr-ojeto·

z)

Será reali:ac!o em todo o territi5no nalaonal.
4entro de 360 (tn:entos e se$$enta) dlas •

contados da 'Proau1i;I.Çâo da pl'ese:::te Consntu1F;âo
um
ple'bisci"tP de ichuo nactonaI para que • ~opuIação se
"'ef1na sobre a adoçio ou nio da pena de eeree nas h.!,
pôuses de relncldêncla de atos delituosos coe requl!!.
tes ele perversidade ou clintr.:l lIenores de H (qua'tro:e)
anos de idade. ea que o lIien-:e ji tenha uco cl:lndenaco
cc. sentença 'transaada ee juIildo

:! !! ! ! !

z-r f

Artigo .... - Os progra;;allS sociais 11110 dn:ula::los à
Seguridade Social e atuallllente custeades Dor ccntribulçl:~s sociaIs,
deverllo ter revistas as suas 'fontes de fIrzill'lc1;;menco, ~e't!qua'nda_~e
ao disDcsto no parágrafo único do Art. ~, preservados os cl1reitcs
dos seus servidores, que serlo incorporados ao Serviço P':bl1co rec!.!
ralo

e) o homem e B.llIU1ber aiic iguaia em direitos e obrisaçõea.

I~

,~

B.

:redação:

1MEHDA ADITIVA
Dl_positivo bcnd.ado:

~paseB.

pIo.

'"

verão ser aupt'imidB.8,

.! .Ç ! Q

elll

..A.asim, as e:tpr88BÕeS desnecesslÍr1as
nOS80 entender.

d~

JUSTIF"ICATIvA

l

E_enda pretende proteQ&r os funcionários de entIdades que possam sofrer l:odif1caçlles era sua estrutura runcional.
.SSegurando o seu trabalho.
•

):i\IENDA lPÕ3Ó60·9

l?

CONSTITUINTE CARLOS MOSC;;;

l? .COHIS5AO OE SISTE;~l'JZ;ç;~-

I

(1 _s•• constante do docUllento anexe}
m:PUTJJX)

SOOR ACHO!.

'ara certos crilles hedl0ndos eeee o descrItos.
"'.ve o povo bl'asileiro .aniEestar-se sobre a aplIcação ou n50 Ilb
pena de l:Iorte. ea consulta dCl:locrit1.va e plebIscitil'ia. t:ll CQf:lo

EMENDA K'OInemv.

•

,EMENDA 1P03056-:1

preconlullIos

EMENDA lP03Ô52·B
COHSTITUl'frE S.\J.I1R ACt:OA

~.

'to:1ISS1,0 os SI.;En;,-;;';ç;~·

".

:DEPUTADO SRIIR AOIOA

t=J

Canss'AD DE SIS7E.I.fA,:/·j.;:;ç;;·...•__ nr.o

rr;;j;:a

VmmA

O ArtIgo ~

e seu llarágraro J:t do ,,-projeto. pass.

a ter .... seguinte redllçJo:

C1

õõ'l

Art. ~ - ! perllitida a doa;:e de órglles e tecidos
de dDadores vivos, "aiores e capazes. e de doadores mortos, nllo t'a~
vendo disposiçllO contrtir.la do..cde cujus· el: vida e nel: canHestaç;o
c.ontrilria da (aClUia
-' .~~~
Pará9:rafo ~E vedado QuaJquJ!'t tipo de tOllercjajJ~
:r.açlo de 6rglos e tecidos hUlaan~s.

rr;;;~~:';J

1:.

354,

DISPOSITIVO EMEN'DtlDO ~ ARTIGD' " ' E PARACRAF"~

ADITIVA
,."

.DiJposi tivo Eaendado. Art • .,...

JMENDA ADITIVA.

Acrescell~e~se

su

H.s~dIsposl~Des

ao art. """ elo 1lIIP!IIp1'ojUO. o 5e:D]inu itelll YIn·

Ju.,odtivo !aendado. An."!lm'
Acre_cente-se ao ar't.
pinte Farir;Ta$o único:

3a>
~

do

~proJetc

o

" VIII - " O Pol!er Público I!ará aos estul!antes
do ensino Ilédio Ou superior. na illoosnbllldade de ureJ: os aescos ti!.
'tHcul.;làos na r.scqb pÜbl:c,1I bolsaS' de e~t:lIl!cJ' pelo cu~ro 1lltetral
nas escolas paniculares onde estefa: cs =eslllOS natriculadcs. desde
que 1:1 estudante c:omproú: po:" =e10 de l:!.o\·a ldEneo a l'Coossibllidaêe
de custeal". tlOT si ou por seus b&1S ou respcnsi\eu. o cu.so que frequenta.

s!

"'arâ:rafo wuco. A lei dudplínari o Sutcllla
de abásUCUJento de :or-~ a t.:!
rantir a paTticipação dUl:ta dos ••entes econã::a.:os 111'1.

trollndt6rlas acrescenta:

Q

seguInte

arUgo

3<t>

A1't •• ~ - A ulloçlo de 6rglos e teeidos d~ cBc:beres
se dará ap6s constataç:a da .orte, observada.s 05 critirios estabelecidos pelo Conselho Federal de MedicIna.

Tados".

.JUSTIfIC,\cAo
Quando da llllPos.51biHcbde de _atncu1a de e""t1:!dantes de nível .idio ou sUT'eriot" ell enabel&cioento de ensino "übUccs •• deve o Estado asseJ:.urar-lhes bolsas de estudo l'ntep:rah ell 1nstl
'tulções educacionais paniculares. desde. ev.ldl!'nt~ente qU~ O~ estudantes cotlprewelll btntlSsibl1idade de arcar c~ as despesas decorren

1 Doma busca .canntlr a partlc.lpa~ão J3S cllpr~
sas privadas. especiallloente aS.Dlcro e pequenas n3 Jl""tl'll'Ul .. :iO
de lênera~ allJ:lent!C.,lDs. or:umd0.5 de ~ro;:rnu.s instltu':lon"ls Je
abastecilXDto.

~es.

co.vST17VIXlE

talo nroposito desta eaenda que. esne.l'3lllos

hi .te .ef"ecer aco1hnl'tn'to.

~A

CClLtasio 4e sl.~t1a.cio. u= inciso

"

artl!Jo~,

'Jrojeto da

~.

t'

el

SICr.lA:l.a. COl:I

rç;;;~J4J

_ia jornada de t:'abal'l.o ,

EMENDA MODIFICATIVA
DIS~SlnvO EMENDADO:

re:n.." ieraeio r.l'':l'1.ale-te a

Asunu (601 oor Cl!l'l.to da
wral. Jr. IllstUu1eio

----

~p%"ojeto.

pas-

JUSl'IF"ICATIVA

rr:~~;:J

jc~a~a

l.,'=e--

~er

A l'Q<Ii re::'a;l:o vIs; a cOll,atibI1Jzal;:lo COIl o tU- •
to da Ec,-:açllo (al't.ml. alilll de preservar este recurso essencial
para o desenvolvi"e..to da polítiea educacional tiO Pais '

•
ARTIGO.,.... PARACRAFO 2R

por qlJat.ro horas .e trabalho- ou trIOS l!ias
por

do

Art.""" - •••

lP03057-9

CONSTITUINTE CARL.OS MOSCONI

CDr.I • •aqu1nt.e r~aeioJ

con11st.e

~

Pará:;rafo ünlro - TDda contrJbulç'o sC'clal JnstHuI_
da pela UnUo dest!.na-se,exclusiva e obtiçatorialllente, ae FunC:o a
que se refere este arUgC.ressalvado o saUrio edu::aç'lIo.

....., __coc.Lto
~

O Parlgrafo único do Artigo

sa • ter a seguinte redaçllo'

i5!>'"

SANIJt AO/OA

%DClua-se no

EMENOA MODIFICATIVA
~
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO ,.,. PARA:GRAFO Df.lICO

O Par'grafo 211 do
a seguinte reu.,Jo:

Art1gC~

do .....projeto. P15S2 •

1>revll!.~ncia::,ia :laca::,;'

•apenas sessen~a CGC) 00::' Cllnto ~s dl::,eit;ca do

aoosen~do·.

o qu. 1ttete."'l~e:Jos e DUe o el"l"irec:ado
opt., tenha o ~lto de CfL'l.t1nuar trabalha"'ldo e~ s1stc.~ exee:leio!""1 II!. hori.rl0 e de sali:rios -oara ~e não seja ob::,1t'l1flI!.o a 1nte::,::,o::l.
..-r alJrl:Zptal:lCnee
. . . sua

IIICU t%abalho. Po:' Out.ro 1.&do. poderi o

~léne1a

~ aen1ços

o::'ill!Il.taçâo

.dequa~a

DeSl:lO

dar

aos de=a1S e!:mreqacas e nre.!,

i E:ltlrcsa c:co horirio tIIenor.
ta ae otratanl!o de eond1cão o"ltat1'la nc"'lhw:l

))nju1zo .drlri

ninct.

~

uabalhador 011 i e::orua que qanhari co::! a exoe·

.dc!U1.:ddaAdur~=u1.'to.anoA

'Delo aroo•• ntado.

parágrafo 1P - O Fundo Na::Umal de Segu:-1dade Sc:!al '
destin2:-il. s.o Ful'ldt:l Ns.::ional d~ Saúde, no 1lI!n11"1~, o etll,!~vale ..te
2
trinta C!l::r centc de 5\); receita·. excluídas as de F"unCltl C:e Carant!=
de Seguro Deser::o:-ego e do F"undo de: Cnill'ltia do Piltrlcônio IndhIl:lIJ~

.,.

ARTIGO

~

B"l4

O arUgo ~ p85sa • ter. seguinte redaçlo:

33~
Art. ~ - A folhlfl de saUrlcs , base exc:lusivII de
Seguridade Socbl e sobre ela nlo pO:!rá 1n:ldir qualQuer outro
tr.1buto ou centr.1t:u1çlo. ressalvado o slUrlc educlçJo

JUSTIFICATIVA

Tol:las as propostas di; área de Saúde, a~:esen_
taclas 11 Su~oor.:~ss;:o de Saúde. Segu:fil::ace e I'el0 AII't)ie'lte e 11 Cor.:lss11o
de Orde:; Social, I)regaralll a autono~1a alj'!'1nlstratha t! finant:ei:-jl c::
Setor, COlll a crIaçl!o de un FuM::: pró;:rlo
A .edlda 8Ssegurll a plena integraçllo de todos
OS collponentes da Saúde, espec1ê\lz:ente os setores p:-eventivas I!: cura

tJ"os. _U_Jn,Mla .ssl.. .. preJuClcJal dlcotot:'1. edstente hoje.

(IEHQA MODIFICATIVA
DISPet!IT'IVO-EMENtlAOO

-

JUSTIF"ICATIVA

A nova retleçRo vIsa a cCllPIUbil1:açlo cca

o textCl da Educa;lo (ut.iéIt). alér:l de preservu este recurso essencJal pu.. c dtltnrolv,leento da pcJ!Uca edueaclanaI no Pais

~

roo~2,,:?:~~

~ A lP03063·3

PJ'

CONST):'TUJNTE C1'J>LOr.

n')sê~~

~fu~';::==~to~.~'~SS~';-~D~;-::;:'~S-~TE~.'~;";IZ;'Ç;';D====~J t=T7iAQ
ART~ VIII.

DlENDA ..

ti)

,

~::.:;;
~

do Estaáo, que deve merecer expresso .arparo constJ.tl..::J.Cl"'.a1, é a expansão ces
cport:WUdaoes de eaprego
O setor- de ser.....accs , oo)e. CCl:lstJ.tu:. aroce-teate se~e.~o ee t'le.~
de
~'" e abarca, poroex~i.OI desde as at.v2.dades -::i;l:.cas dos prc!...sS'Ulr":"S
hber~

caro advogados, nédJ.cos, eeerseee, "etc, ati

bhca

pt"J.vada , mas sea- as q..w.s

O'•rcas

:~: :e~:::~::sP~:P::~~l~I;~l:~O:1.C~;~~:R:)~O~~~:J::~a;~d:e:

íonras nas qua:.s

~~~:s~s=~ :V~:~:~~~;.S:j/~

~

de ereee, e nele eeservaee o pr1f\C1ple de ereeese

ç'.

~A 'lP03071i..

PJ

---,1 ~'

IEME:HDA AO AR!

Art.
".
~

VI

I)

17~
I)

_

Supriaa_se' letra a)

JUSTIFICATIVA

VCENDA AO ,lAT.

•

I~
*.
lnc150

VI,

b)

e

-o DIreIto de .cesso ~ conhecI_entes. de for.a in~1scri~
alnada, gera lnstabllJdacle pel1t1ca, e previsíveis prejuízes
1
aarchl ~a Idministraçlo pública •• alb do que seria d!1lI1nulr as
norlllas e preceites JurIdlcos que perlll~ter:: ser uSlldas atn,vE$ do
poder Judiciários para este .. 1ste:_ Serla portandc U. prlvUegl!
.ente _ descabIdo _ dctar sind1caces e associaçEles da faculdade
de requer, ;1nd1ser1111Idamente lnferlllaçlles do Estade Que 1mplicarla
e. conceder, a clca Ullllll I:)as _11trnes tie entidades ellistentes, Ull
poder de prllss10 eQu1valente. sem atentar para li repres entat1vi-

c)

''I"
Alt.-W

VI

dade dà eluse cu do seter Que cada ullIa representa. Aléa disto, o
peder de press:le, emtlutide nessa faculdade, será fater determinan.
te de falta de firmeza 1:)0 Es'tal:)o, I:UjDlo objetiv1)!. flutuariall'. ao sabor des Interesses de grupos llllis atuantes, niquele lIelllente
Hlo
h' rarle plauslvel, portante, 'Para a Manutenç:lo de tal 'tUspesit!vo
nn texte ConsUtuclenal, considerando.se. adeltars, que 1 coletIvl.
dade, na nor ..a erdln6ria., ji i fa~u1tada _ aUII'odo direito de. re·
querlmento _ a Aç:lo pecular, i iMtzunentO juddlce caroetet'ltll Há ainda •
ar
r er tota rnro!ote ~
Itlo di!' ConstJtuelonallda::le !'!Ste receite

b) • suprl.l_se a al!nu b)

c) • 5upr1111.se a al!nea c)
JUSTIF'ICATIVA
IE: Cle tode descabida o que esta proposto na!> al!neas acin:a
citadas e indicldas para supressle A ressalva de que c rec:uede'!nto de infOfllaç"OU nle ser' .1ntloferldo se'D abgaçlQ 00 sliln~ de E~
tlde ·salvo nas QuestOes que dlgalll respeite lls relaçCes d!::elllJi:icas
cu lIiHtares cem eufl"os Estados, e, nas Questlles eco"6n:.1:caJi e f1nan.
cdras, pelo telllpe necesurle " preparaçllc das lIIedidas, oloando c
prlv1e cenhecllllente l11ci'to". deb;1I nle UlIa fresta, "as U1ta grar.de
passagem por on!!e pederle atuar aU interessu nlie braslle1res (:'s.
loc18çOC5 ell Gera)) COM ObjeU;e lIulte lIIa1s voltado para as Multl_
nlcionaIs na sanha de obter dados e inferMaiOes que deveriam f1car
restrltos e 11 dispeslçllo, apenas da socletiilde bTaslle1n Abrir
eU' pos:s1b1l1dade é estranhalllente vantajesa para 1nteresses lnco!!.
fesshcis.

~A lP030'Z2·2

JD -

I~

CONS'l'I'1'D1Nn: SOttlO":ãnm,.

CIlNISSOO DE SIS1E.'TIZAÇ'D
~~j,O,

Art

12-

IbI[NDA .0 ART. lt:J VIII, .. )

;;;:.~

VIII. a)

E~ElU)A

CDI_se ao art a. I seguinte .uda;le)
12-

=.

epó. . . .00P......o

..Cong .....o tI.clonlll"

° Conselho N..clon.. 1 de
° Pará g"lIfo ;'inlco do Art -:::,;..

Nove redeç;o

,statur::e::i:;tPli, P~;;:~~~S::;n:o n;~::r:::::~~:~l~:~~~~i::e

,

A..l:

~-

Co.p.te

"O

COMunicAção".

~

~

.

.··Z;'· ;~. ~~~;~~. c~;~;~; ~;;;;;.:~;;;;:~;;.~;' ~~;e;;:;~;;' ~~; ~; ••
7' l'ef!UIll exclusivamente .li segurança e à prote;lo (Ia secieda_

Poder EJCecul:lvo. "lId .. efe..en-

de. rllsguardada a v.1da !ntillll e famUlar dos brasileires.

dUM" do Cong ..esso N"clon.. l. outo.. g .... co!!.

J.i

O

~

c) do sigUe di corre&pondêncl. e das cemunlcaçOes 1l!1Il geral,
••lve nos cases prev istes em lei

co ... õ••• pC.... I •• ÕC., ..uto .. ,:t .... õ... dt' ...r.:

JUSTlnC#:T1VA

ViÇO. cll! .. adlodlfulIiio sono.... ou d ..

I A1EIll desta propesta StT de cadter adlHluativo, relat1va~SI
no primeire c"9, al!nea.>l a estab~!ece~ a neva Constitucienal,selt
esquecer a necess1dade _ illlperlosa - da lei erdinária d1sciplicar a
possibilidade da Quebra de sigUe de cadter espec!'ico e censubs.
bnchda eu le5. ordinária de mafle~a ela.a e esJlecS.llca •
No segundo caso, aUnel ) há Que se entender nlle .ser pesslvel abel1r cu 1ncidlr uma aU .!dade Que envolva
n:lo pres;;ve
a prJvac!dade de c1dadlle braslleirQ e sua fam!l1a, sell celoc'-la"o
.e$fr.e te",po; 19uabente seb -ris~os desner:essiritls. UlIla vez que
,o
Estado lIedezno e .. secledade elll slu flsUglo atual de desenvev111lento
nlo • flc:tlvel super~se d1spersar aUv1dadl:s seja lIIanual ou per Pte~
cessaml:nte eletrôn1ce dI: inrorlllaçoes Que visl:m de rerllla avançada SUl
ae.gura.I'I.I;a. cellle reseau\2tl de seu be...esta.r

JustificaUva
A ••cessha l1beraHdllCle pau eÍltençlo de dadcs, o1spel"'!~e1s
•• 6rglos ~-!.!.tl!.de. levaria :. vulnerabilidade as atJvlc:aoes slg11o_
lU dt ln.tet~.u.e..f\'" Naçlo. ti. 'l:el1açte Proposta, ed91MC~'5.'! li. fUl\dallle~
tlÇlo. Y1sa atender ao neve preceite censtitucienal e, jnclsuvle.
Ivltlr que. per silllplucuriesldade. c cldõldllo éellluCl nQ.ei:a, ind!scrl.id..ente. o aee.55e aos cenhedaentes lIIanUdes ell órglle5 cu enU
(Iades Qovernlllenta.ls.
__
_
_
-

dO incise VII. de IrUgo

A"!-

....;;;

5up .. I.... : "OUVido
_ 5up"I.'"

~

c) e

~

SUPRESSIVA

_ ND A..l:.

•••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••

'1111
.)... E nsegurade lOS brraslle1rDs que se sentirelll prejlodi.
Cldos reQlJerer. mediante t'uM,lIIentaçllo e de cenforlllldade l:::lr:.. lei
o acesse ls reterenchs e lntor.açlJes Que a cada ulll dlga.~ :es:e1tc,
tellistradas POr ee\t1Ull.~es gut.lcuhres ou Publ1cas, \)ode-:l:' elr.~çi:
• correçlo e ItuIHzaçlo des dados, através de processe att=inistriitl
ye dglleso ou Judlcbl.

·1

)+/)'
J}
r

EtolENDA AO ART
VII
c) e
D._se a segulsnte redaçle la letas

~.

.

,

VI

e'

Aut.

I rrzii-ífj

•COMlSSJlD DE - ; ; ; ; - ; ; ; ; ; - :

A redundlru:~a

• celidlncla de sentide substantive deve su eseereaee do texte I
Que se desUni qual seJI ser antes princIpIe.

trabalhaõores.

As ~ de serv,u~os. pois. tõão veroaden'as ~ . oIrb.vldadeo:tt'
riqneU'8 e CI'eSeente no Jr.Undo de b:lJe. que não podemser vistas ano siJ:pleS
1ntermed1irias de ~bra. VUitD que4) Mm:tem. l!$salariam e d1rigem 4 prestação pessoal ou coletJ.va de servi.
COSI dcm:So tre~o profJ.sncnús a seus enpregados.
b) ASS\IlelIos riscos da at'ivJ.Cb!e ecoI'lânJ.ca.
c) ~ rráqwnas. m-to6Js e eqolpallEntOS. produtos e técrucas. adeq~
das 4 ctIda especJ.e de: Ger'\7J.ço contratadol,
d) Respondem ;urtegralnente pelos salarros. ~os e tribrtos
Restt'l1lgir estas atJ.vJ.dades proJ.bll'ldo a locaca::> de set'VJ.ÇClS, seJam per.mnentes ou tCIp:JrárJ.OS, s1glUÍJ.Cal").a 1.Ill retrocesso econôrnl.co-SocJ.a1.
OJJas
JlW.ores e mus danosas c:onsequêncJ.as recan"Mn1 sobre a classe traba1hado:'a que
f)'ca!'la 'PI'l.vOOatl!e-um now ~ e ef:u::.a:z. Bem ~ ~ di!. ~-obra
" fXWa CcI'1st:~:t\llção. deve ser um reflexo da rea::.daàe so:.ta:. do pais
e
\.12 f0!m3. de CQ·w.1vênc:o.a entre o Es'rado e e Nação-qt.e o co~J.'tl- O B:-as~ de
h:lJe. assolado por gra ..is5JJ:Os pI'l±le:r~s ec:mêc.cos, -.ã= ~= O::-~:r' o I'-sc::
de B'.:lle.'ta.... cira-,anca."le'1':e 8. "ta>.a de. dese:;J:"e~. J..'\~ua:~ t:".=. at).V'-dade
~ca funda-en"tal de ca."'aC'ter!stJ.C!i. de. qualque:.- país m:de.-e e C3.V~J:UI:O

h:~e~:~:; • e;e~;:s:~u::c~~~i::r:~m:od~;~~:c:ti:ec::~

.e peder arirmar Que Ulll texto CensUtuc1o.,al deve see , ante de t.!!.

lOU~ a-~:;r o::Je""...o da e:;>rese.-

cu da i.'"lS':i"tUição e nem neSi1D o ~..ne.TJto de. lel..
Ora é tm f-QspJ.ta1. cuja fmalidade ê relacionad=. c::E li. saúde e e prot:~
i. vida. que contrata uma eapresa. ~ de eervãccs ele ~zal assem
e c:alSUVação. Q.l Ulla mst1.'tlUção fmancelN., que a:JrrtN.u RI"ItJ.ÇOS de Y2g.1~ e lõeguNnÇa.; OJ Ulla wu.versidadeJ. que a::I'J'I:mt;a seIVJ.ÇOS de ~
}IU'a ~ profesSCJ['eS. 8luzoo e ~i cu Bhda. una ~ tk ~
c::a:Iler'CU!1, que eceereee, iis vezes em ctlda aeroporto. \IIl1l. apresa para li ~
za de 5UaS aeronaves.
t ÓbVl.O que t'dis seNlÇOS Me podem ser confun;1idos cce a a'tlvidale-fmt,
1!11 nen1'J.Cl dos casos çont~ hão seece Justo e darie JMrge:; i fra.Jdes e abu
50S se fosse facultado e, ura ue:tal.úrg1.ca1 por ~. e. 1ocal;:ã::I de ootra. ett:
:rresa q.ue lhe fOlt'neCeS5e operárioS meulup;ic:cs. Ms c1lIro está, desde 1060,que -.utas vezes, cu 'l\IaSe ~ não $era de' interes!'e. quer soeJ.a1. quer e
a:::nânJ.co. que a ~urp.ea mntenha Ull. rectaurante prépr:lC. ou \r.l departanen
to l'écbco. ou una eqw.pe de fi.JncJ.onârlOG só para t:nrtarerr da hmpe::a de: su.iS
instalações Todas essas a't3.IIidade:S. 6eJilm 't~1.aS 00. pemaJ'll':I\ti!.S, pedem,
perfeJ.ta:nente ser contratadas cem tercelrOS e para l.SSOt!X.1stem. en todos os
r"c1llOS;inú*i'as f~ espec:J.a1izadas, sem que isso sJ.gnJ..ÍJ.qUe brla aos cl.!

reitos

0\

Ao Estado del/e ser preservado c dIn1to de lIante~ s1g110
lobre assuntos Que pOssam provocar abalos er= sUIlS relaliees inte:·
naclenais. per Qualquer teeee , sobretudo nu~ lIunde em acelerado • "
processes de Mutaçlles decorrentes ca mulUpUca;lIe da ci!ncia
I.
I cristlliulillc ees .. eles de cOlllunlcailles
s1dade deH::r

Suprlll'-se

D te..te proposto pdl Celll1ssle, ao Que se entende,
nlo
-r.trlta .atida de nível constitucIonal. Por eutro htlc, pcr
clusle, perJ:lite o registre -nle lnform'tlce-, o Que, elll verdal:e ,
nle se ceatluna com O atual esUgle de des!nvelvim~nte elentíflccteenológico de País
Assilll. c aquI erseesee pede ser eeesreeeeee d1sl:enshel.
e. portante, dever' ser excluIde do te ..to constitucional. poste

JuaUtleaUva

porque Icontee1mentes recentes rclatlvloente à construçlc de
obras ea frentelras, eeee é o case da hIdrelétrIca de Italpu, tlu!
pederla trazer eerw.. a a UII plIs a..ige ainda, nllo de eeee,
conscIente das razlles técnice_c1enUf1clS daqul!la censtruçlie eesUnada a fIns pacIflces.

.:IUSTIF'ICATIVA

A 8t~vJ.dade: eccn2u.ca :rea1J.za-se .rtravés da pr:tXbção de bens e da peesteçio de servacos, Quanto JDaJ.$ desenvolVJ.da a socJ.edade maJ.S se tem acentUado.
I'D mm:1o conte:npo;râneo. o setor de servaccs, O texto c:onstJ.tuclona1, no
que
diz ~ito ã organização do trabalho deve ~ asseg'.Ira1" aos 't::rabiUhadores, alem dos dJre1,tos já ~ s . n::>vas CXln:luistas que visen: ã ne]}'or;ta
do. sua concb.ç.ão SOC.l.ll1 Quarrto e ordem ecceê-aee e soc1al lW das flr.a!:.t2a.5

não se

1

.

b) -

Q!

rr;;;··=:J

...&0=1

C UNHA'-------"

l'tIIdonII ConIIItuWé 6, 319

el<llll:e no Nln'''l:ér.o da. COMunlceçõ".. UII con..elho func.onando

•

06

"OS .0ldlL's p.. acan';II;ado.pelll A..l: . . . "encll.... "g .. do lIC 0pln.... lIl1b....
r.d'lId.fu.iio da .on. "llIog"n.

SUII

Il'lc!ulliio n.. Conat,tulção 11110

,,11'-

vel ... po .. 'l:.. nl:o. meno .. e ..epcl:.l:IV4i

c:m- - --

Eatlde ••ntenha reg15tros pessea!s (públices e privades) dos seus
da.dlos.

....u.,._o.Io,.__

.<

eatlSSJ.tl DE. Slnon.'!luçJ.O

3'1

EMENDA AO ART'"

V1E/'IDA lP03073·1

e' •.

CQl!'TIT11I'' ' '0"''; cu.....
... w-.._.,w

COMISSIlO
JuaUflcaUva
3'1
Supr1l1ir O arUgo .... de presente hxto de Prejeto, jus~
UrJca·se perfe1tBlllente, na aedlda ell Que a orescrv.çle dos .ssun
tos que estejalll -encebertôs COIIIO sigUe b.ncilrio e es rel.Uves
C1ec:lar.çllo de rendas, alélll de alguns neecsdries ae Estado, /linda
.l1s, just.tfic:a-se a 5upresslo de citade artigo pele fatc de nae
ler .atérb censUtuc1enal e, 5.111 ...a15 propriamente de lei oroin'"
da.
-.

!MENDA lP03065·0

lU

i

CO!!S'l'I'fUIN'tt SOTERO ctJ!,'HA

P

COMISSItO
lMtHDA AO

D~!;;H~.;;!;O

Art~.

C.H.be:::;;::;

I
34
DI.,. Ia incise I, do Art..",•• segulnt'

....

DE SISTE:HATIZAÇIlO

EtolENOA AO ART.i

VII

Art,1i

ver -

11.-

Supriaa.se a letra

~) do art: B. incIso VII.

JUSTlF"ICATIVA

...

redl;lo:

5Jl

Ad'S
• ~ ,I .. Para assegurar c conhadllente das informaçlles Phsel!s
pelo -cidadlc Que .....AUr prejudIcado por ate de auter1dade PÉ
bl1ca cu particular. no for.1 ca Le1.
JUSTInCATIV#:

" allplitude dica, pela COJl!sSllCl, la 1nstriaen,:c JurId1co
nlo .1 coaduna cem c Reglllle Oe'alocdUce, nem cem O lestal:e de D~
feito, onde os interesses da Sociedade. COlnO um totlo, se sobre ..
peea lOS interesses individuais
Por oportuno, sugere-se a e..cluslc Cesse d1sp:s.!.t1vo em
Slua radllçlo or1g1nal, pllra na DDdlf1cllçlo apresentaoa. aaI!QL.6-1c
le lIolllntCt poHt1cQ que VII Ii transfor_ande t1ullla del'llocrJIl:!a.

e'

COHISS~'õ'DEJ<Si'~TI~ÇAo

J ITr~"'I'#l

"E.D"DART.~,VI .•, ".•,_...... ~

~•.~.:.:::;::::.:.::::::;

•...............·············1

_ A C1e)lnQD!ncia li as ltivldades Quf vIsall subverter. pela
vlel!ncla, os fundamento!> Censtituc10nais da Iiaçl:le nlc sllo os ~n.!
ccs 111lpedlmentos que amelllçlm a sec1edatie e c Estado, celle pretende
liMitar o d!sposiUve de AnteprOjete da CensUtul;ll:o em tela.
D.
aode cuito sucinte, peder·se-ia acrescer pressOes de dUe:entu
or.!g!,ns endógenas e e ..ógenas, Que pel:em refletir-se ne campe econ!
alce (COIllO seja a desnacienal1zaçle de e"oresas. eSpl0"Il;elll indus_
trIal, lIIonop6lio de tecnelogla de penta e de lnsulllOS esuat6gicos.
entre eutros) no campe soclológice (controle des meios de fermlçlo
da op.1nlae publlc:a, 1nterfer!nc1a 1ndeshel no precesse cultural
brasileIro, estímulo ao agu;amente de contradlç15es 1nternas). 1Id.~
_ais ê da bOI Ucn1cll legislltiva tlue hljl UII entendil:lento c relP'!
to 1 hIerarquia das leis. Cemo entender Que.. ssunto de ordem "il
l]d.1nistraUv8 se InferI-se no te...te tonsUb,lI:.lcnd CODO :e forl ••!
t. _CSl:le tede, I lei Qrdin'r1a~

320

• Assembléia Nacional Constituinte
lOda vez lfJe tecver

l,JlI

coojlJ'ltCl de F'aculdadeS isoladaS

JUSTIFICATIVA

qJC: ,

t

se ~,a fU"clonat di! urra fo:rmaintegrada cawen1ente que SI! permiU l,JlI ,
tipo de org:a!'Üzaçnc de Ulla Ptl!..uüversi~de
Cl:-:l esU disposto no AAteprojeto, OI terdn:la ttcro:rátlcs'

.pn,...........a.

.3!::I1-of.e.r.tJu,AJ?;s

DitnclaMoc11(J.caUva
DisposlUvD~da·Art

'foi

D sentidO de lhIversidade há de ser global, tl\iVLOOSal. eee
t'leCtssidade~ de se ed~ u::aIlrc::cl;a;D:o beII ge:al, tJ'\lver.
sal, para ~ ca1rm:ls MS erres de SI: razer Wverslca::l~s ;etotials, e:tlCI !XIr
l!ltt::pl0 U\ivusietaO!'Z agdcolas. lh.L...ersl~ ~~ ese, !l tl'.... p. l.mil re~

o rlOIC!rd1ca Da! a

• bJrccráUca. em certos setores ela adnin1straç10 ~icnal criará tais ~
lhos 10 rec:ortlec1JIleto da lhiversioade, \l.Ie na priUca SlI7Üf1car.fi o fcrta1e~
tD ~ ecrscs isaladas e a ~r~to c\Qs pmJetm de estrut~Jo dela.
OScentros I.n1versitádcs seriall: assim una eta;la ears al:tss.!.

• .1õilieSl9J1nt.es

ri/; Iof,

vtl de enb:asa!:lento U'\lversitúio, 0tJ tllI [JJttas palavns. a uuvenida:5e Hen'Jr ,
e:a-o edste til. driu partes do 1Uó:l, dIrO:l ensejo QJI!. !li ebpa posterior, seja
estruturada • plena crçanltaç~ TS\ivers1túla.

os artJ~S.n ati .taF." crM se 11 • ItlCPresslo"ndlDflJS1c'"
le11-se "ncaod1fusl:l C3e $CIlI e mgem".

ga~ da

EMENDA lP03079·0 •
lU ct'NST1TU1NTE EOm'ACIO CE ~

~rla

EMENDA lP03082-0
ctISlTUUIT't ~1F'ACIO tE ~

_

.........

C04IS5:lO CE SlSTEWl.T;_olu_-

r;r---....,

---"

_""U,.

~

.

~'1'l
D.b;lcs1Uvo EIIl!rdIdo: Art. . . . S

-,.........

OS 2ll:cb Art

===f:~~S
O11. do Art.

~:NTtl~~?7:~·"'~

a:H1SSllO te

1 1L

""'1 f"lii~~:J

SlSToo.T~~-w.--z.

I

sino
PItI:

~lor

1;,

2l:I e

~passa a ter. sep:Jinte

Cl:J;tlete prererencla1lllmt:e a

ess!nc1a.

fi

E'
JUSTIFICATIVA

sua

A rtparUçlo dos

P

z;

~pug a tu a SÇI1nte radiçkl
TeOJr$OS

p1Illeos ISselOlJtãri priorIdade ro

IttrI:11Jcnto das necessidades ã:I tnslno cbdgat6rlo, rcs terecs ã:I Pla:'iONaeiora1..di ~ e cbs Plves Estad.rals I!" ~c1pa1s respectivos

reda;1o.

UüIo or;an1zar e oferecer en-

orlclal, rmldo a rt$PeCtlva U'\ldade: ISIiversiUria plena autM::m1a

o seu l\n:1oNl!lento.

~

S2V -Ccr.pete

8QSEstaó:)S.

at:ravb de lei corplea:entar
~re

esbdIal. e 10 a.n1c!pio, orga'I1zar e oferecer- o f:l'ISW bis1cct e -=Uc.

D prircIpit!
se roça rercr!nc:ia aos

r~!ilt!W estr..fo_-2:!:: ~~ ~!;!.t..!;!: elC!.~
Es~

F'cdertl:bs e ~ciQics, pa:a QJI! ~

_llla.

~1ld1t1V1

llIIlm'U", _ . Art. ,,; 382,

Por o.Jlro lado, 'a

QI;Io

.1USTIFICIOllvA

38Z,:

pUa

IlCItIIil

o::nstantedo ArtiQO devi! ser

1NI

:;;:
$I!

v1N:ulaCi a tel:ro:Tac1a

f)trlIlta t.-a lnterpretaçllo c:entraUsta e lIIJtotiU:tla

de

Dbrl.

o Estado e M.n1c.!p.l.o. e nIo apenu pm, • lXtlIo

knsctntl!·se o Sf911nte Pari;fafo G't1coao Art . . .

ParlgrafO IWca - Cacla Estattl organizará sec P1a:'IO Estad.a1 de Eax:aç:o, Pf'D(:ur8tldO àtticuli-lcl c::c:e as :umas gerais dl:I Plan) tlac10 na! de Ec1Jcaçllo, ..crdo~ ~te &rUga, ~ tnfase ÀS pe=uUar.i~ eecCIclooais e a.4tln!s 1Lca1s.

JUSTIFICATIVA

F~:ados ~

os seus l'eS?eCtivos pla."'IOS

se

bpOe oe toca forma, pois tpe as ccn:llç~ ew:a:ltna!s e culturals :>GJ dUJ.tu

J

na}

CClIP1exa

38'l

_MlU,.

COlO •

D $ 20 cb Art..

nossa.

.1USTl'lCATIVA

A ~ acrescenta a;lÓS a palavra" diligencIar" as exores.
Jl5es• dl!fttro das PD$slbHldades aaàinIstrativas ", visardo CD'll isto tirar
o
carfter ~s1tivo fVla irea governaental. CIIl Q.Jl! as providh::ias do l;PYetr.an-.
~ dos recursos â:l erário ~Uco e da efici&cla da ~na gove~
tll respectiva O di$õlQSitivo CtlII está vai dar 8Qtp a una sl!rie de _m!cbU:
\'aS cJemo5g1c:as ~ preju:Ucarlo as pzéprias $Ol~ aóninlstrarivas nesta 4-

.
~ntc

~passa • ter a M9J1nte nd&;1o:
,

• O chefe tb Enwtlvo c:oc:petentePOde ser r~lliza40
por catsslO 1lt01ne aç~ civil plJlica, se rIJo dillQl!rClIr dentrv das possi~
b111dades .n1n1straUvas existentes, para Q.M': todas as crJan;a~ til idaCS! f:~
colar resIdente 1Xl 1IIoltD terrltorül di! $UI CO'tJt!:tb:la, temae. dlre1t::l
tnS1no Cibtlgat6:io f~W e gratuito •

O1sposlt1vo &erw;lada: Art...... Ptdgnro th1ea

kre5etnte-se rc Pari;rafO th1eo o

3'13

OlsposJUw ~ Art. ~ f ~

O llnS1no hoje I'ID Bntll e. todo$ os Graus! U!I esa:aramar: '
buror:rit1ccJ, de W flmlll. ~ hpeoe u Qtl1restlt;DC$ criaUvas e o pz6pt1o deICnV01v1a:lltc da escala. Da! a necessidadeda elIe'da
tt)S2l:I otJ,Je seQlJCt6respeitar a "euta'ollla"do lUili:!pio.
v1sto qJl! • ~ do dispositivo stbllete o ftS11c!pio a lei cor.1=Ilea:entar est~al
~ 10 S AlI ~~se a sua Sl.ÇIresslopo~ 6 UI atentado
• lUtcn:a1l IU'dclpal e revela IlSslll t a certa temb1:ia de eentralizaçDo autari
rll contra as prerrogativas do a.nlcIpia, o ~ n:io deve rlcar nna CcnstiMçllo
Basta Jl oS 111e o S 21:1, dtSsellle$llC Artlgc: a rcsso ver existe·
forte 1nsirlJa,,'""Io ctrlt:a as prerrogativas do IU'IicIplc e mes:c.ccrrtra • ~
de di m:úlUstraçlo ea.cac1onall'UllPaís de d1JenslJes cont1nl!flta1s e de rea1!daée'

do Plau1 ao Rio Grarde ao Sul. A l%ltral1n;~ emmaté.ria ed-J::a:!cé UlI dos prarde$. mIes ~ atornrenta o Pa!s, da! a necessidade ce se ru~'
Jltl"ÇIo aos plaros e!ltaduals para se rugir a tura:rae:b da CIilQIJlna federal, agI!!.
da sobre.os Er..ados e sufocando as suas ItIiInifestaç!let peculiares neste ~a..:!.
te capo da aaainlstraç~.
d1feren~s

_""U..

""".-

A descentnllu;1c 4i tJll i!clr.aUvo da realldad! b:aslleira
e I neeessldatl!' tns Estaaos

EMENDA lP03083·8

e' IXHSUTUINTE BCMF'ACIO CE ~'---------'I pc,.;;;]
f a.uss=o tt SI~T;;;ç;-w-I~

Ib I 111 o qJe ~ pnt~ ~ eeaeeeereee ~ • U1lJo .Qtg3~
n1ze e otetlll;a c ensino supérlor "of1e1al", pois do ctxltl'árlo POderi haver con.
f\:S.Io, fk2nclo o ens1no particular Stb:Ird1.na:lo a "organ1zaç~ da UU;C~ ::I ~ ,
s1!7'irJca a turocraUzaçnc e de certa fOIlllaa ..llOrte" do ensino rrivadc Por '
outro Iam, l! prer:bo dar artOl'lC:la1a n§o 56 li Lnlvers1dadl! CCl'IlCde -:ez..arrtGla •
c f-=uld:lde isolada, cujos dizlgentes, f'nlfessores lt\1~itárJ'-S, f.ec$ a ~es~
siria c;paeidade di! dirigir, sem W..elas aa tmoerae1a,a respectiva l.I1i~ ts~

lU. IU.

rei gcMlTIaI:::ental •

.JUSTIFICATIvA
LIII das fomas !nllietu de dar ~ ao patr~ cultural , justwznte ~le de susperOer • aiI~ ~ 1Jçmtos cu t:itlJtcs de Q.Jal~
CJ,Iet natureza, vis~ QJe lU:l Pais da d,l.sertslo do a:u1l será d!f!cll e lUitOS '
casos ofenr:er dir"talfente a:sist!rda ;(jafn!strat!va b áreas p;;tr!ml!ris '

---

- D nltc li! livre • 1nlclaUva privada, ~ o IIinlstrará Stlll
1n;er!nc1a do Poder Pi))l1eo, salvo pera rins exclusIvos de autoriu;lo e So.Qer.

Gfid.~~!'j!!S

EIlIf1dI, M:d1fieatlva
3=/2...
DbpcsJU\Itl Blt!:t'dIIdo:Art. ~ lU.

v1s1o de QJIIUdadt.

EMENDA
fi

lP03077-3

-:;;;------'1 rr liiS7lc---:J

CXlCSTlTUINl! EJ}:IlIFACIO tE: ~

.

JUSTIF'ICÃTtVA

D I t . VI, Ib Art.

o rlSCiClr\illllel'ltc da esccla e m U'\lvcrsicla.cle, ~ Mr~
lIl;S de Ic.n:JCl"loãIlIeIlto, qJI! I'la t!!"alJda~ su~ t! -=sq.slman a el1caç~, ÜDe'~
dirdo a e:riatividade, a livre llanifestaç:o e c pzq:;rIo desenvolviJllC'lto da 1J'I1.
dadeeó.J::aciCTlal
M) Bnsll este reriDl!rc negrt1vn se transfOr;Ql nIc 56 lUIl3
cnfem1diKScna rede oficial do ensino, lIaS al:'m e>;tnpoÍou esta, nealrdo sabre a escola partiCUlar ao ponto de existir f'tIiJllWlt!:l'ltaçll:o, atrem das cile.
bres " resalt.ÇOt!:s" sobreo fU'clcnamento de !tt!:C'etadas eles eõ.J::arnárlos, lloo
xlg!n:JI$ que dJga'lt respeIta a to'15tru;IQ tbs Pté:Uas e dentro destes .té KeS~
., te to::ante as salas e ~s desta ou .clalf.J:h d1mcns;o

3?Y
S )1:1 &Q Art• .-:3<ia~

S ] I - OS 1rM:ntcs tter'ClI6g1CC$ gozarll:(j de lIl;lato â:l Poder f'übllca
• pxltrlo ser uUllzltlos ll~te pelo flutcr e cane:tlalizados na fora da LI!!

JUSTIF'lCATIVA

.1USTtF'ICAl'IVA

O texto do AAteM:IJeto r..la " " ~raç:1) r:2S dreslg..lllG;~s I!
dlscr~~ regiona1s. sociais, ltnlcas e relJglc:as ". Esta'llos ~tltuil'OJ
lS pa!aYrõ1S " l!'Wcas e religlC!sas " pela palavra " eultt..ra!.s " qJt!: &O::õl'lI}e esses dois e:on:eitos, visto qJe desipldadts f: discrlaJ.naç&o:l " religiosas. nos

O esp!r1to lusitano â:l Skulo MIt. tIcs tl!llfoOs' cb IoIar~s de
Pt:r1tlal, 1nfel1~te está pre~te#'té I'cje na ~ ela actninistra"ç:OteiJcaciCl'lal

A turoctae1a e , centrallz:a;lo governa:nental e:I eraslUõ tl!lll
dificultado os invl!rltos dO PaIs e assim o próprio des~;'Olv1mentc t~l6;icc
Dll1a ~da2 de se dar ao inventor pll!T'laS gara..,UM ~a:a uUli:za;~ ó::l seu
1rtW:nto e sua ccrre::lal1:za;10. viste Q:Je tClChavId:I virIas cas:1S de a;l=re;l~ssiv,
c:entn &Iteres de 1rrventos para ~rIc1ar os g:~s gnoes ecor=I= e SD:lr.tIJ~
â:llS IUltinac1onait;:. Elce:plo ~~ivD occrreu na área da faorIeaç~ do tIr:ool em
Q.II a1:6I'cjl! tIS inventos neste seta 510 reprl!$sIvillelte lel1Jla:bs por ll!!.s autcri~

dóf'als.

'

_

All1s urgente necessIdade' o COIiJate a esse f~ dts-

J

OIstll'lte e negativo de h)$sa estrutura tt1.eaeiCN1.
O texto cb o1sPos1t1vo -:lm l! 1raltrentc, pct::JJC se f 11 _
vre o ensm:t e n;o
~ â:l Poder Píbllc:o r40 hi Q.Je se raIar
tIS
~to e cmserciamento de e:urscs, o ~ darf ~ • ~ de loessa leg1sla;lo turcr.ratlZWIte e lntervt:rclO'\1sta existente nesta hea.

I

I

haver'

~ dIflcll OI! ser 1dentlf1CillZ; AUtII disso as P<'!lvras I r:le.U~loa:es reli.
attlcu1. bela e c:Jo ao teltto certa (l1ta th iógIca•

g1csas " nIo se

EMENDA lP03085-4
:t:CHSTIMHTE ~iFt.elO t:t ~

fJ
fJ

lXHISSAO OC

.1f as palavras

"a.rtoriz~

teooPtoJe!o.

D Jt.oa I, do Art.

311

'

3't+

Att ~,Parigrafo Cnlca. D'dt n;o se p.Qer insUtuir • lhi·
wraJdade, desde- Cf.le !)aja alr,uas tias CQndIçl5es, lItl"Cicnaclas fleSte artigo, se.10
crgIf\lzaóJs os centros lhivenltirlos l $tlte1harça oaq.,elas. para eD certo te:po ,

l"

""ST'TUINTt ' '"'AC'q .;-" """"----------;, er..;;;,"""]

fJ

COtts9Dt!:

Sl~";;=~

I~

l,JlII

se a lhivers1daOe deve ter telJ11sitos, de certa exig!rda, '
CC*! consta no texto do Anteprojeto, M, por outro laO:l, n necessidade de se con--

si_.

-Lnlversi~de He:'lot" ~

estálf10 antet.l.~r,

cu ÓJas

eta~

PIS, cbri;at6rio e gratuito, c:cndJrai;to lI1n1u de oito anos, a partir dos se·
te ams deiclàde. perm1UtSa • mtr!c:ula a partir dos seis ~s, extensIvos '
tIOS que a este nJo Uven:a acessa na idade prroria

AI:IEIel"dl1rclui as palavras "tI!I t.rra cu l1Jas e~·. vis,!!
do'COD isto dar ealor nlllC1bllitfade> • ~a;1I::l esc::Ilar e Pe:m!t1rô:l ~ e= •
lugares; N1s afasta::los f: cartntes POSSil se celo:ar u;a t.rddade de enslf'l:! c::tr 0$
pr1l:cltcs qJiltro enos esc:clates, ao lado de OJtra local1dar:le, em CO"di;ees r::e~
lheres, crde se passa tslnrttJrar u:a 0Jtra uddade ca:I os úllit:v:ls ~rrc ll-"'IOS !I
esco1ttI:sdo~f~tal

JUStlF'lcAtIV.t

m~ U/l

ter • seo,Jlnte reda;b

.1US1IF'IêAlIVA

EMENDA lP03081-1

~1r.:suae$ttutura

cdtuar a

~passl •

Art.~·ltea I - Et'ls1ro f~t&l em

CcalssJo vtU-ranIl1a, da Edca;la t CUltu:a e Esportes da
Cftn:1., Tumlog1aeEcU:açla.
&l!nClaAcUtiva
DUposlUvo EaendaOO Art. Je:;, Pu'otafo G:t1ca.

3"8

EMnd:acID: .-ruGO• • Ita I

se espe-

PI1 • ner:t!SSIdZdeda: ~;o da ~, CJ.It!:' retln tb t~
to as palavras "recorl1eC1llIento e crtdeI'd.cnento de cursos" eJe:Iress:ses estas CJ,lt!:
penaltJ.rim t.IIa drâ de prov1dên::1as tmoerâticas se nIo fo:e= ext1:'pa&s do An-.

"1TI,.........ao

~uW)

e ~ido" por sI só vlo •

:~.:: ~:~~r=~~=~i~C01a parl1cular o q.e

EMENDA lP03078·1,

fi D:l6TlTU1NTE ElCtlIFACIO tE ~=--------""'I fCPêSilc:J
fi " ~ss:o g SISTOU~7do~-S.
I @ãiH~)!E31

SI~;;~-ao
~M1tiva

da

tú1u.

\

$O-

titat;~, qJt!: de~

DisposlUvo~do,Art._S)ll

Acrcscente~se o sepJlnte

vr

ter a stpJlnte rtl1i;1a

VI -- St,Jleraçlo l:Ias desl!iUllc!adl!se dIsc:1Il1na.--e.es ~trla1s,
c1a1s • CJlturab,"

O~lIQlelaedu::a;bncPaísl!atect'ClCT:at'tae."'.rr.-.::~

_MlU,.

~pUU •

seria os centros lI'liversitá:rics, representan-

l:Ic<S ne:ess.kilí pari se cregar e estrutura ~ UõJ..er-j

111 _ Atividades eet.eaclonais (l.I cienUt1cas
teefD

asmasr;t) ~~

QJe

zbranjlCl\

A vudar;fe i ~ a trad1ç~ brasileira era cb 2I1t1go ens.l:no
prlldrlo e tb "'UQO g1nfs1c, cada ... cec QJ3tro õIfIC$.f: 8QJt!:leàs vUes C'CO cln.
Cl:I. o lJJe to easo pode rcprettntar Ull iilntecedentt!: de eflci!n:1a para a Jtel~r '
prospet1dade 00 tns1rc ~tal.
N.:I: ttalldadt!: a rigldc: II:DIIl:Jtl!!da educac:i!J'\al d alt~tt:'
nocIvae deSde QJl! seja obdaatódo e. gratuito D cns1no fl1't:la:nental n~o há riscos co ~ o ~ se distribua t!:l'flÓ.liIs etapas d1!iUntas, quando for ne:t!:sd~

da.

Assembléia NacIonal Constituinte
J:MENDA 1P03086-2 ,

EMENDA lP03094-3

f!J CONSTITUINTE' MDEI-lA 5tlD THIACO

I:J

416

redacio:

Àrt..

~_

• "I1S pariir.tos paSSa1I a t.er a seguinte

EMENDA lP0309o-1._,

.. fwl1a, col1atituida pelo easeeenee ou por

uniio eativel tucada na igualdade entre o holnelll

li

•

mulher. tem cU

tu

~

........,_.W... •..t.
~

eeãee i especial proteção social. econôllIica li jl1rídica do Estado eiJelllAia lnstit:uiçôu.
5 1< - o c:asuent.o religioso teri efeito ciY~l. nos ter-

.plEIiDA HODIFICATIVA

IlOS da lei.

DISPOSITIVO EHENOADO: M'1'IGO

COfaSU,r-

tJ""!'õ-Q

INCISO %II

"...

~.;u~-O

,~

»lSS'OSl'T1'IJO nmNDAtlOr Jt.1\'T1GOJilíS ' 5 10

a ter __ ~eguin~. redação:

.11

'oa b".-ico. c,OUQ • O c.aO da .duo: ...io.
A iDclusio da pal.vra -gr.tuito- mantEln coerinc.1a
com os outros itens desse artigo, referen~es ao ensino funduen~aJ,
.05 portadores de deficiencia e super"
dot.ados Q e·~ondição p!.ra efet.ivar-se tal direito. ouant.o ao Il.:t!
go -.!!.- crianças sua rllzâo i óbvia. Sem ele o atendiJ:lento de lO ou
ail cnanças já atenderia o disposto.

fi

EMENDA 1P03095-1

t: CDNSTI1UIllTE· MOEMA SJl.ÕT:;;:GD
l!'COHISslio DF SIST~;~~Çi~~'--'

HDE+lA '5AO I"HIACO

'CONST1TUINTE

. ~Q."'!n~;;-;;=;;;;;;In

(!J

Anteproj.to ,passa

ZHE!fDA AtlI'f':IVA
DISPOSITIVO EH!:NDADOr ARTIGO

SIlrIü ADJ:'%XY.l

.aurOSlI'I'fO UUDUOr "rt ~

3~ do

.3'f~

_ C.raeti• .d. lr.AU••OU • •,0rtlloid.Ad.' i.u.i.
tli.,o.to, h4.p.ndaAt • .:
zo, .tllia, cor,!
....... 4dicliiociaa fluc .

.

.0

.,.

bUad ••o. 10. n •• t. pdae.ípieCoutltuClXlSl t.iebéc d,!.

JUSTITICACJtO

... •• t.'I' e:s:pl.1cito • .-balu.ç.o d. tod.u •• for ••• d.
A fertilidade é uma pré·c!isposit'ie i

fecundll;,éo e e',-

ta \illla faculcDde ele produção.
.055. proposta de IDOdific8t'io do termo -fecunclldlldcpara -ferUb.dade-, illlplica na .... ior .brAnÇjencia que o últilllo tercontempla.
A regulação da fecund:l.dado I:t: restringe A prõpril!. feeund.~io, enquanto que. a regulllção d. fertilidl:lde, além de abrani_r", fecundaçio , estllrlÍ .lltp:1r.llndo
peSSOAS não ferteilll, cJl:lndolhes portllnto oportunidll.des .5. infonlaç6es e .étodos cientificos para
aUngirem atrev;.s da fertilidadc • • f'ecunc!iIIção.

JIO

.5

j

'1.er:u:~II!.

cie ••• qll.1. plr"II.culde 1:01lt11:1uario • ,if1eultar ... cOII\'1"iiIlC1'
• ocl.1 • pOI.ib1hd.du or,.l:liz.ti·.,..1I d. popul.ção. sio
.ud.nç'l
11 .úvJ.d., d.".... ecorre.,. d••d• • d.f111i'Oio .'io'" •• polítie••
......;io • '111' araod•• d.1tat.:r~•••

.ar

_ "c.tegoria· dos e=.pregados doJ:lâsticos deve
tr.t.das COIllO IIS demau categorias de trabalhadores, Iluito ubora o c.rA er diferenciado do eIIlpregador •
.Ão
se
justifica
portanto trahlllCnto dife::'e!!,
ciado quanto aos beneficios. pre.videncii:r:ios. COl!lO "9u.ro deseep:esc,
licenca replunl!rada ã. gestante e seguro contra .ciacnte do trabalho
e direitos trabalhistas como
.!'undo C1e Garantia do Patrilll5nio Individual e jornada de trabalho •
A inclusão aos itens referidos .cJ,ma vem coapatibi11zar o corpo do projeto •

,1:1,•••

EMENDA lP03092-7

""""""C_IW._.,t.

.l:KENDA SUPREESIVA

E/'IIENDA l~

fi

--""J

0;=0 T'l'.c,r,p

••••I ..Il ...... h'...

COH!SSrO DE S!sT~H,l;T.l.!f;:::O

.

Er......---,

COHIssAo DE SISm~'TI2~cAO

3-s"J

~

DISPOSI'I'IVO EHtNDADOI ARTIGO )Ao , pA!lAGRAFO ;20•

3 ç..3

37'8

HocSifique-se o p.rágrafo 2Q, do artigo ~ do c.pitulo dA E4uca~io
• Cu!tura do ~~ojeto de Constituiçio que passará a ter & segui!!
te red.çãol

378
~,

5 49

.rt:. ;'l-}
315, a edoc.ção

·Art.m

~ooe;~:::~:me:t:e:::~~ll.~i a::: .:;n:d:o:oo~~::o:I~~,
i

p;ê~cscolar,

pa,!

.

I 4(>- Os Huniclpios só passl!.rio ~ atulI:' em _outros nI\"eis

.,. ensino quando as necessidades do ensino fund=ertal
• Ih educaçio pré-escolar e! tivera plenat:lEonte aterldi -

do artigo

assistência integral i saúde indiv:1dual 11 coletiva. cO"ltel:l;>lado no
Inciso II do artigo citado e,f'J.nalmente, ll. proibição da explorl!.cio
direta -ou J.nd.lreta por parte de empresas li cepita1s de procedência
estrangeiraJã se encontra na 5 4Q do artigo 355.
Bossa supressão vJ.sa tio somente uma Ilelhor sistelU.
Unção da matéria.
-

r

A educaç"io pré~escolar deve ser oferecida prs.
ferentemente pelõs 'Municípios, da zes:na f OBa que o ensi~~ bisi -

o HunicIpiQ ê 11 instineia IldJ:Ii"l.ist.rat..iVA mais
próxillll. que telA conheciJ:lento Itlais pronto das nece$sld~des das cr!
anças C pode, se ecauipado, responder CCl:ll maior presteza i dCôlIanda
dll popublçio pOr creches e pré-escolas. Já i: u:na tendência natu r.1. CiCSSII decaflda expressar-se junt.o i. a&ünist.ração 1I'unieipll.l.
Mas i importante que se cstllbeleça a pr1orid:lde à,a cdueac-ão pri:*
...scolar 1WII::ldiAtatlonto apôs .. do ensino blÍsico. p.ra 1he aar ç:l. ~Il.ntia éle ~ue filie seja ll::'cteridll. por outros nivoilS que não
s'iio,
poli prõprlll nM:uroza de scus~ objetivos o eontoüdos, co...o o r.:'flio

EMJ;!'!DA lP03093.5_"

f:J CDtl51!TU:NTE

IIO!::W:. 5;;,0

CQHSTlTUIN1J;: l40EHA SP,O THIAG0

-----.1 E!"õ';":J

7

(li COH1ssXo t:t: SJS~~;-:'-"

I t:rif{jE

EKEIôDA MOPIFICA'rIVJt.

3 'f~

DISPOSITIVO eoMENDADO. Art.•

.:aI,

Altero-se o

it.elll~do art. ~para a

seguinte rec!«çãctt

8%11 .: at.enc!b\ento gratuito e especiCl1!zado em c:reches

pré-escolas para .s crianças até 80is anos de
1!o8.

e
id,!

Acrescenta_.e • palavra gratuito, porque a gra _
t.uid8de do atendimento A cdançe Jlenor de 7 'aJ)os i tio necossária
quanto nos outros nIveis. senão lIlais, consideranl3o a eUentela q.Slt
demanda tais serviços. Com issd' se estabelece coarcncia COIll OI ite:ls
1, II ~ :IV' dcsse artJ.go, que expl1citlllll e gratuidade pAJ"lI a ensino
fundatlontal G médio c pllra os deficientes e superdotado$ 0Ill
todos
os nIvois.
•

lupr~.e do ",pOjeto:

40.

-'fIa

373 EI:l cumprilllento ~os princIpias estabelecidos nos artigoll
~ J::L e seus incisos, visilSldo olarear alguns Aspectos que
dtlv!.
rão ser Aprofundados na :Lei. de Diretri:llls e Basea, ou outras afins
qUIl • complementam, conddClramos incUspensiivel incluir o atendUlle.!!
to educacional obrigatório .ã faixa de I) • , anos.

P

O, ..tl••

~

3:rZ

III do ~rojeto de Constituiçjiio

A c:araet.erb~çio ao IItcndimcmto como eS'1cialha
é nocessária porque se trata de serviços de educaçio e assistãn_
eia especifico!:, de acordo CCIlI .s caract.orlsticas da faba etãri.ll
aa criança,
Acrescenta_se o arUgo -as- crillnças do contrá _
rio o texto ficllria tão i"ócuo que bastada o atandicento do duas
cr1nnçan para que a Clbri'flação do Esbdo necsa iroa ficuse cwnpri _

·_DASU'"SS'''
: :......
DJSPe51'1'IVO &'lEUDAlXh Artigo'"

S2g - Compete .os Estados e Hunic::leLos, .través de lei cCJ:lpl~
-.mtar estadual, organi:z:lIr e oferecer a educaçio de O &
, anos, o erusino fund8Plt!ntal e Illédio.

lH!~GD

JUS~X'l'JC"'CAD

PJ

'".~...

I!J COMISSr.o OE'"S~S1''ENtG·;AÇ!Üi .. W.......»So

tio próprios para os Hun!cIpios.

,EME!'I9A lP03QD9.7_
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l.HtNDA HODIFICATIVA.

n..·m

1nclua-se no 5 49
.~o a ter a -seguinte redaçio:

• O superior,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 5t

.. , 5 20 do artigo 351.

IHmDA ADITIVA
PISPOSI'l'IVO Da:I~DM)O: .rt.

ilos.-

~

..". _3.9z'"

5 lo - O Estado assegura acesso i educat'io, i 1"1fo::,. .;io, • aos IIlétol!os cientificas de ~egulat'io da fertili~ade
que
nio .tente:a contra • s.úde , r ••peiUdo o direito de opt'Ão isldivH..!!,

tIO!;:t:~

,L
W.

Inclu.·•• no Artigo
do Jrojeto , os ••guintes
itens: lI, lU. VII. XV, XIX, • XXIX.

~'12"
.....u ••c..ee- •• a ••rt • • • .Aate,raJato •• .ceostitlli
Cã•• _ ••• ubt. itaiu
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O parágrAfo lO do artigo

COftl·

i extensão ao ni.ve1 médio,
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MODIFICATIVA

~oj.to de

u,

'.1'

O lIICSIllO IllOtivO nos levil a suprWr • alterar os delllais
pnigrafos.- -

atmtDA

Yl .0

h •• tl"I"lIdo d• • hIl1a.r qll&1qua: d'Ulua1d.d..
di.!.
cri.ill.çio
oo.s. soc:l.dad ••• qu •• tio usu.l • eoao A do. cld.l.
dÃo~ ou ciiHdÃ • •&I'lulahz.do,
por qu"teio de id.d.~ cio pod ••
deu:.r d.
'Xpllcit.dos
qu~lqu.r d,UlI1çio d.. l'rindpros ou
soraa.'qu. t.cb'l:I o l'rOpóa1to di eol:ldu:rc:: o••• tor'lI qu. oo,põ'll
or"111z.çio ,oc1al, priDeipall1lf1U
oll-d.quel •• coa.ld.:.1.

III - Atendimento gratuito UI creches e pt'i-.scolas parA as crian
C•• ati ••h anos a. idade.

a finaUdade de S11l1temllti%ar o texto consUttlcional. petla presonte
redação.

MDEMA

=J,2Ji t ••

JUnIFICA\ilo

A constituição da famIlia foi matéria conte%llplllda no art.

19- CON$TIT;'fNTE'
SIf~-';;;tACO ·--------.1
~~;...
~,~SS~T_:.~'vS=S1:S:TSIIJI=';.:·;"":ZA:';-:O:""~-:-:...

»1:::'

It.e TI • sup.ração du dul.uallldU • aherhl1uçõ ..
...,ioo.!s, .oeisi., .Ul1C.', r.1i'10,u, 'U\lll. , . t ' r i •• e
d~
•• i. fOI:"s 4. "1'C:1:1.1a ... ÃO.

~B

11.- Capitulo 1 do presente ~Frojeto, ruio pela qual optamos,com

l:J~7D-;

e

'O . o' ,,: t :

~

S 30 - estende-a• • protecio do Estado e demab institt.i
ções i entidade fl:lmiliar formada por qualquer um dos pus ou respo;
.ive] legal e seus dependentes, consanguíneos ou niio
5 .co - a legislação ordinária regulaJllcntari li chssoluçio
do casamento.

D DEEMENDAS

tei

Altera o inciso In do artigo
do c.pitulo %%1 da Educaçio
d. Cultura, que pusará a ter a .",guinte :tedaçio:

do, casAmento.

~_lP03087.1

3':/?J
"rt,..!t.. TI

..el' ••••atll•••• 11 art.

d

nl1.'-'''~

sa,

THi~-

I'UtIt"!,,. .'C b
IUIPA IOJ)UICAI'IU
DISPOSITIVO EI1!101.00:

I VJ"jJJj]

SIS':r..~TI%AçAo

DE

S 20 - ••ri gratuito o, proceuo da habilitação e • eeaebr.~io

J

CONSTITUINTE. NOrMA sAD lHIACO

MOEMA SAO

CDNSTITUINTE

bo!tIsci.r. Dl S1S~~-:~'~~~;''''''''

o ~em. do presel'lte artigo, inserido nO capitúlo da
r~.tlito, do Mencr e do ~d.050, jã enecntra-se eon\lenb.nte="\~e !.bordado no capitulo da Saúde, por se trator de assunto !ntrinsêc.!
mente Ugado a pt'ogramas J.nteg::'Il.1S ae saüde

ZKEHDA SUPRBSSIVA
.fJ.b
DISPOSITlVO EH!.NDADO; Artigo -.a. seus parágrafos.
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IHENDA HODIFICATIVA

M.S:POSlflVo

~DADO:

.Jt.nlGO

~,

lllCISO VIl

3:"J

Alter. O iDciso vn do artigo .sa, do capItulo 111 d. Iduc.çio
CUltur., que pauari a UI%' a uiUinte red.çãol

•

Inciso VII - .uxI.Ho auplu.ntar na educ.ção para crian;as Cle ••ro
ati seis al:Os de Idade e pu. o eneino fundament.l, atr.vés d. pro9rl1ll\a5 de _ateria! didático..escolar, t:r.llnsporte, a1iaent.llçXo, l1ss1.!,
tincia l::lêaico-odontológicA, fAr:tlacêut.:lca e psicológica.

JlJSflFlCAçAo
ti financeiro i ~
dispensável para li garantia d. qual:idade do at.endimllnto i crian~. d.
aero até sei. anos. contribuintlo assim para que o cidJldão brllsilalECl tenha w:l4 condiçÃo de IIO))rQviVênc1a mil digna, inclodve prev.!!,
do a eonUDuidada da su. hAr;ão no ptOC.SII0 .aucacional.

Enu.ndem.os que, este apoio técnico

• AssembIéJa J"IaclonaI ConstItuinte

322
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EMENDA lP03106-1'

CAPnut.O 11
DA SECURIOADE SOCIII.t.
SEÇIl.O 11
DA PREvIOENCIA SOCIAL

EMENDA lP03098-G - - - - - - . - ..... F"";;';;"'"'"]

l!J

-----'

tJ
f!J

J05~

DEPUTADO

C014I5511.0 DE

Suprillla ..se ti Artigo J5Q e seu Parágrafo (]ni
co da seçae It, CapItulo It, ee Anteprojeto da Constituiçl1o
EMENDA ADITIVA

JUS T I F" I C A C R

DisposlU'lO emendado: Set;io 1 Capo 11 do Titulo IX

Et«:NOA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art.. 3IiJ:

o po4er público estabelecerá COlIlO de caráter prioritirlo,lls
AçDes de 1oss1stênclll Integral i Saúa:e da Cri2.T.t;1l e do xee li conUt1ui~llae e execclI;io ees Pro;:::" "5 Haterno-lnfantis, pela Rede Sásica de SIlÚce.

lescenf:e, garantindo

iJDST:a:rrC.l.Ci.o
A prática te:a de::ICnstrado q-.:e 1:I ires l"llte: no-I~fantl1, e:r.bora conhecida ee-se prioritÃrla sob o insulo soe,!
aI, niio tem sid~ n!. def!.,lçáo e na iDple~entaçio de políticas e
ProgrMas de seüee, As altas taxas ee Hod::l_~lort2.li~ade. de::lo"st.ram claraJ:lente 11 s1t.ull!;io da infinclll brad~cira.

,p1l/"''''1UC1o

.3"71-

TlTUt.O IX
DA ORDEM SOCiAL
CAPnUlO 111
DA EDUCAt;II.D E CUL.TURA

eere dos pliDOS de previdênçis das entidades fechadas, por ele;
patrocinadas, estabelecendo a paridade na contribuiçll.o de eecre;
gados li! empregadores, estendendo a regra l previdência parlamen_
tar.
Ale_ ele constituir matéria cujo trahmento
extrapola aos princípios que devem Inrerear o texto const.1tuc.lo_
nal , J' se encontra ela disc::!plinada tlInto pela t.ei de 20.01 7a,
quanto pelo Decreto nll 9J.S~n, de 21~11.B6, em vias de ser alterado po:t' iniciativa do próprio. Poder Executivo visando a aperfe!
çoar os dispositivos nele c:rilldos
Acrescente-se, adelllais, que da lIIaneira COIlO
foi red!gil1o, o texto aUnge tnsUtu.tç.o de .tndiscutíveis propósitos Sociais, que integral1zall eeoerreres securiUrios. conte.!.
plall grandes _assas desprotegidas, geram poupanças, obreI!
fren
tes de emprego e dinalllizam o ~t!esenvolvillento econOmlco e seeraí ,
•
Nilo é de_ais lelllbrar Que na lIIanutenç'llo
da
previdência cOlllplelllentar privada, hOJe já COlll lllB1s de (; lIilh15es
de trabalhadores e dependentes associados, nllo é equitativo lbi
tIS_la apenas e de forma diferencial para aqueles ligados ao Se:
tal' Público. O Estado e suas elllpres8S possuem a llleSllla necessidade de r'tt'tlJçllo de lll'llo_de_obra especializada Que o Setor Privado,
o que justifica a flexibilidade na eencessae de ceeerferes Cabe
d a legisiãçllO ordin~ria a regulalllentaçll.o da ,.. téria
~ -

&i-i7W

}

SUBSnTUTIVA

o

O dispositivo cuja supressllo ~ proposta,fi_
xa 11.ite de participaçll.o dl:lS 6rglos e empresas estatais no cus

Ar••

E;~;-:J

F'ERNANOES----------,J

SI5T~;;;i;~~--·1o

D artigo

Wdo~6?oJeto passa

-Art~... As instituiçees

a segu!nte reda;tio:

de

a ter
ensina

superJor goua nos terlllcs da lei, da autonomia didíticc_cientl
.. fica, aainlstutiva, econ6111ica e financeira, obede::idos cs s!,
guintes princIpios.JUSfIF'ICAC,IO

~MJÍJ ~~"o

.,e'J"O'

.'
.... e"DQa co. (PU 'isto po PaH~o CIo

't"t

o .....'

'Jaf

ladll, "ensino superior
n'llo
est' todo organIzado e_ universidades, predomInando o
nÚll\ero
de instituiç15es e faculdades 1soladas
li

1'01

EMENDA lP03103-G
lZ"

t?
f!J'

%"~lua-.e

Qa &l!nea -4-,40 !ne!so XV,c1o arseguintlil expressã.o:
,4) ~o hAveFá prisio ~j,vil.$.Il.lvo o caso ~e
l!evetJor inadirtpler.te \:!e obril:lacâo alimentar.

Ugo

:r do

~p'r:ljeto,&

DEP1!TAPQ JOSE I"fRJ.jllNQtS-:-

EMENOA~

;OI41SSDO DE SIST;':llTI'=:;

DISPOSIT1VO EMENDADO: Art.
EMtNOA

.0 nosso entender, • supressio da prisão civll por
inadimplemento de obrigação alilllentar seria UIll retroces.so da nova
con$tituição em relação i. .atual, w:lll ver que o direito do alimentlldo,Ji a.meaçll~o no qull~ro atulll por estratasecas uGados pelo alimentante - COIIIO por exelllpl0 o abandono de empregos e a mudança ee doaici.lios - estaria desta fo=a. constitucJ.onalmente desamparado.

EMENDA lP03100-1
CCUSf!"UIflfE HO~'l\ SlfO'.!':;:"CO

t:J-. COH!:iSrO [l~ S:tT~I;;~~;ti't~·......
r.r

,,1o

" l l"

......

c"'"

~'"

~.rt.
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i1P..

Inclua-se no S
do
educação da
, anos, pllSSatfdO li ter a seguinte redaçio.

"Art. _

I

lo

c:ri.n~a l:Ienor

•.>713

de

SI"

dtCfflc:~Fra.1g;:Z~:T:c ~';T:~O;!I!* Ile
f

t

.~.

-Art••••
D ensine f l1~re JII
iniciativa
privada que o ainistrnâ, se~ inller!ncia ee Poder publico. salvo
para 1'1_ de autorizaçll~. reconhecillle"'tc, credenciamentc de CUl'sos e fiseaHzaçll'O do cUlSlprllllento da leglsla;lI'o do enslna".
w

O Artige 3r:) ao .lrNreftoJetc passa a ter a
seguinte redaçlio.

.1USTI.rICACl'O

31-8

E>lEllD' /\DITI""
DISPOSI'l'lVO E!".E:ND1IDO. art. . . .

DlsPOSJlJVO EMENDAOO. Art~ . . 3'83
TITULO
IX
liA OflOEM SOCIAL
CAPITULO 111
DI EOUCAÇnO E CUt. fURA

-Art. ,~_ As empresas comerciais, indu,!
triais e agrlcolas silo responsáveis pelo ensino funoaaental
e
pré_escolar gratuito de seus elllpreglldos e dos respectivcs de::e~
dentes. a partir dos trh ancs de idade, lIedhnte a a."'utençllo
ele escolas propr.1as, concesslo de bolsas de estt.l::!c cu
contrl_
buIçlo ece o sal'rio educa!;lIo. na forma da rer-,

f:J

ac381

T!TlJI.Q
IX
DA ORDEM SOCIAL
CAPíTULO 111
DA EOUCAÇ"O Ê CU!.Tlmto

SUBSTITUTIVA

t prrciso nllo duplicar para • obten!;le
des lIes_os fins, aprOveitando-se a rede fisica existente, para
r'c!onaUzaçlo de gastos e oUe1raçlo dI! resultadas A balsa dI!
estUdo constitui Iledida descentr.1izadora, capu de aUngir esse
objetivo.

JUSTIFICACAO
D Parágfafo está deslocadc no Artigo
JB#
que trata de aplic::a;::Io de verbas.
Supervislo de qualidade signifIca ingerên_ •
ela na organ1%açllo dldUlco_adain1straUva, sendo que deve COClPl!.
tir • p'r6Prll COlllunidade e ao usujrio.

Éll'leIDA lPõ~,íÕ8:7'
PJ DEPUTADO J05~ F'ERNANOES-----------., E:;~;-:J

, ••••.••••

'~·;PJ

COIfIpete "05 Est.ados e Municípios, atn.vês ee lej c02
plblt!ntar estaeulll, orgDnbar e oferecer a el!ucação pré-escolar ., o ensino bisico ., .idio.29 -

MNOA
IIISPOSITIVO.EMENDADO: Art.

ADJTIVI,

~~94
TIMO IX

A educação 4a crIanç.a cc.,or de 7 lInos Se corst1tui na primeira fase da educllçio, .sesuida do ensino bEsico e Ct-

:;~r::e:ê:i:~s~:oC:::::~~rp~::~:eur~~~:;e::o~n~:~a:::a:i;:~1ei:
pIos os liemais nIveis, nio

po~e

ser ocllJ.Uêo o pré-escolar. c!:::l co ..trÂrio ele f'icar.la sem orgDnizaçio t!" ;:)feru:. Observe_se que o IIrt.
37j, itelD xv, cstabalece corno dever do estado o atenc!iecnto e:a cr,!
cbo& 11 prc-escolu paU AS crianças de atê 6 anos de idAde.

DEPUtaDO

Jose F E R N l l N D E S - - - - - - - - - - "

--

fJ' COMISSAO·QE 's~ST;:;;;;;-;~
,

DA ORDE"SOCIAt.

ADITIVA

CAP%Tl.n.o III
DA EDUCA~M E CUt. TIJRA

DISPOStTIVO EMENDADO. Art. SlI-~7(
UlULO
IX
DA ORDEM SDCIAt.
CAP1TUt.O UI
DA EOUCAr;1I.0 E CUl.TURA

. ?>'f/

Acrescer

to Unico:
Art • •

p

Acrescer na Art. - : do i2!t'eP:cJeto, a
expressa0: -respeitadO o dIreito de optlio da flaiUa -

EMENDA lP03101-0,

fi

EMENDA

=;/

DISFOSITIVO EHENOAOO: ~rt ..... 3
ltTUlO IX
DA OftDEM SOCIAl.
CAPITULO UI
DA fOllCAr;1l.0 E CUlT~A
Acrescer '0

Art.~ coa0

-Par'grafo C1nico - O produto da eontrIbuI
çlo coa o nUrio educaçlo ser' adlllinistr.r:sc, e'/II c:u:a uri::lar:sa f;
derada. por instituiclo criada pelas e.~nsas optantes, para
tender a suu finalidalfes.

~

I tJY';"J2J

'0ArUge 3J, o seguinte par'gr!

Jt ....

.1USTIF1CAÇllO

o Estado

deltloc:ático deve respeitar as
cren~as, canvlc~1!5 e f11050f1' educada.,aJs da flr:rllh,
"'O
lhe i_pondo ullla instru;lIo ell choque coa seus princípios, pois
constitui direito natu:raI do~ pais a eseolha da educaçlo
que
pretende para nus fHhos.

t

preciso nlo dupltcar ados para

"O dos .eSMOS fIns, ctescentral1zancta a

a(f.nlni.stra~,Jo

obten_

e .pHc.-

;10 dos recursos. para rac1onaUzaçlio de gastos e -oU_haClo de
resultados, perllitindO ainda que os recuuos per_aneça. na aesaa
regUo onde 510 gerados.

pullg:afç Se;u,!!

do, O se.g1.ls,nte

-5

211 ...... fali IHa tell O eli:re!to de

educar
0$ fIlhos. de acordo cem $eu~ valores e princ!pios' de vidl, e de
escolher. instituiçlo edu:açional de SUl prefer!ncia".
JUSTIF'ICAÇIlO
Constitui direito natural da fallllia educar os filhos seguMo suas conv!cç"es, crenças, prinç{p!os e an_
seios, utilizando-se da esco'l; que lIIl!1horatendet' a esses objet!
vos. Ao Estado compete a responSilbilidade de proporcionar_lhe os
.eios e condiç15es para isso.
•

EMENDA lP03102-8'
~ DEPUTADO JOsE:: F"ERNANDES----------"

fi

G:=J

I ·17J~flil

COMISSII.Q DE SISTÔlATIZACIl.O

"~'-''''':l

EMENDA

SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art . . . .3 60
TnUt.D IX
DA ORDEM SOC1'-1.

EMENDA

ADITIVA

EMENDA

DISPOSITIVO EMENDADO: ....rt. :JW 381
l%TULO IX
DA MOEMSOCIAt.
CAPnUt.O "tU
DA EDUCAÇIl.O E CUL.TURA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art.

TITULO IX

DA ORDEM SOCUl.
CAP1TUt.0 111
DA EDUCA".." E Ctn.7Uf/fl

lnalua-se no Artigo;:" dO -Rojetc 0$
seguintes padgnfoS;/1I e ~:.38A
....rt. '3R •••••
·S
D sistelll de bolsas de tstudo nlo •
caracteriza repuse de verbas públicas para entidades privadu
de ensino.O valor das bolsa5 terá, cama parbetro, o custo de ensino de igull nhel de qualidade oferecidtl
eII estabelecilllentos estatal cong!nere.·

lo _

3?J

fI.tirar ao Art.
(caput) a pat."ra "pú~
usi_:
-Art. 3?J - D dever do Est.ado COll o el'ls1no
.fetivar-se_' aediante a garantia cle: •••• bUco-,

-.b -

JUS1IF'ICACaO
A bolsa de estudo contt1tui ajuda ao

no carente e nlo ao estabelecimento de ensino. Vedar-se

SUPAESSIVA

37j

alu~

sist!
•• de bolsas dIscrillIna o estudante pobre que s6 !ica com opçlo
da escola públIca ou sem alternativa onde esta nlo existir
D valor da bolsa deve corresponder ao CU!
to equivalenh no an~lno público, pua evitar privilégio.
O

reellgindo~o

.JV$llF'lCAÇ.l;O

o dever CIo Estar:so E I) de lIil1istrar ensIno.
de acordo COII os _eios disponíveis. _ais convenientes e possrve~
Js, COII o Menor gasto e a obtençllo dos aelhoYes resultados, Por
Jsso, nle se deve restringir sua atuaCllo de 1I0dO • nllo tolher.ecada ao_ento li! e. caaa local • • foraa posslvel e "ais convenien_
te•
A obrlgar;20 do Estado E co- todo o ensino
• nlo %estUtlva a d1scri_inatorIallente coa O ensino público apa
~.

-

• 32~

Assembléia NacIonal CoósUtuk1te
EMENDA lPÕ3IiM

rNENOA

tras atrlbuiçlles. zela pela ~ e

TtTULD

til

o tema "Saúde- jll está ~ na 5e;::Io I. "CiI~"

art19'
diz: -.!~t~!!!!~!.~~~ora,
se é direIto de todos, 1n:lul, obvianente. a classe trabalhadora~ bem CCffO as de"la!s ~
bl'\to. li! ~a. o term está errp:z:egaó:l ~te no arUI1='
In:1so

J.ljque

-

l3.

XX.

O M1nbthlo da sa&» cu1dI di SaúdeNblka, QJ seja; Pt.!.
t1ca I iledIc1na preventiva, mas rm processos pmMlYOS e no sisttJna de trabal~,
CIbe 10 M1nlstério do T:z:aba1ho • açJo 1'lOtSl1t8tbra e f1scali:adD1'ôl. m todOS os

IX

aegtentc5; Engenharia de ~. Higiene, Med1c1nl m T~, férias,
J'10. IdenUflr::a;1o e ~ do trabalf'o.

tm DCCletlte ~ tnbalho li! precIso IIU1to l'IIa.1s QJe: Saúde. A
e higiene rb trabalho, COlIOestá na cmsUlulçlo em vigor, li!llU1to lIS1s

~a

Ibrangente r co:rpleta, e:volu!da. ~ca e ~ ao trabalhador a elIm1na;b
dos riscos de flCidentes e dOet'çl1S do trabalho. ema está ecíceacc m A,'1t.eprojeto,

salA-

lltII

SI debate, h:uve

IJII

retrocesso rb d1re:1to do t:z:abalhadot

SI • fisea11:a;lkl perr:anece; l"CI Mlnistúlo do Tnba1I'C. de
CI'dedevei emanaras l"CIIlDaS tepJ1l1Zfltares de proteçlo e 5~ fIO trabalha::lot,
16ltwlo q.Il!' li Nl'Uterçlfo desse se:z:viçtldev1! pctItWII!Cef nesse Hinlstédo•

SUbsUtuir o Inciso I do Art. '7Jt,Pl!lo 5!.

cll

direitos do trabalhador.·

f1earIQ"I as regoclaç!ks coletivas na área da segurarça do ttabalhador1

• DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO UI
DA EOUCAÇAD E. CULJURA

gulnte:

demais

CDmp:xje a F1scall:z:açlIo Fed!ral. na «rea do trabalho, 11ear d1'.11d1da entre d:1ls MW.stdrios, l)l,l petterur ao Minist!rlo da sawe1 E cem

SUBSTITUTIVA

»a-'3:rz,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

JUSTIFICAcao

Cc:lndm cbsenrar q.Je as ccnd1çlles óe tnbalho s:lo as que detenI1rm a presl!tl;I, ou nID, de :J.sccs lintegrIc!ade rIslca do trabalhador. O 61'_
g10 QJI! cuida dessa mtl!rla, no Braill, 1& D H1n1st&1D do T~ coe, além de Cll

fi DEPUTADO JOSE F'ERHANDESt= .CQNISSIlD fiE SIST;;fu;;~ _ _.c.ocit

·'rt. ;7R..•.•
• J - DCClocreU:uçlo do acesse 11 perllan!n
todos os n!ve1s de ens1no.-

~ QJtrosskl. essa f a trad1ç1o ttI direito do trzlalhadDr, CI:!!.
1.'44. CDII a criaçllo da CIPA_ Can1ssIo 1ntmla de PreverçIo de. Aclden
preten::le ~r1ltl1r ~ atende ao Inte:esse naci!rlal, nem ;;
ljusta .. atual Polít1ea' de 5egI.Itat'Ç8d;;l TratlalhadClt. As relaçW c:a;litalltromalto
do, •U'dversalr:ll!nte, petUrentes ao MinistérIo do Tra:m1ho.

I tç;;;;;]

~lada Clt

teso O &rUgoQJI! se

JUS1IFICAÇllD

E preciso garantir o acesso 11 pCl'aan!nc:1a
do aluno Illll qualquer grau de e[lslno. A gestlo , de natureza téc:-

.. • natureu JurIdlca de entidade aantenedora da escola.

OENJA HXlIF1tATIVA
Dl9'llSlTlVO _ .

Internacional do T~ _ OIT. o t6Ml
a OtgenJ..uçJa ~ da saL'de•

E:.

n1e., coa provilllento regulalllentado ea leglslaçll.o própria, tanfo!'

dessa matltla e

-

n=o

~

ArtIgo ~

bh

-m - JnsUtult ~ QJ QJ3.i5qJl!r

outnls bene'tI..
elos f1sea1s releUvaleIlte 11 tr1butos de ~
tIrclas ri:Js Estlllbs, dO Distrito Fede:al e aos
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I" ".UTAOO 'oS< rEÁNANDES -
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;gNJSStlO DE

,

$;ST&=;;~

llnIc!rpIos.

~

DfE«!).

o dlsposiUvo IDX1lrIcado ao ecrrpatib1lIzar a reda;lo
do Anteprojeto da COnlsslada tJrgan12a;1o do Estado, constante do Art1;a 511, p~
!be, pura e ~1e:scEnte, a Lnl!o de CCIr'aCEr 1.sen;!le:s de trIbutos l!5t~s e
aJ'I1e1~. ~ 1) p~ltn Ctlg1ral ~ ti eeeessse WT. ~ haja e eceespc:n:Iente carpensaç1D.
fnt;endo ClJIe deve ser .Uda B poss1blliclade da ecoeessIo de benerIcios dessa natureza, qJe podelI ser ditados por in'penUvos de ordem
NlClcna1. ~t1ores lI!J$ Interesses dos Esta1los e dos M..n.lt::IpIos, desde qJe fXQr_
n O 1rdi.spensJivt!1ressarcImento, caro previa o Jlnteprojeto da CDm1s~:1 Temática
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eon.A1Utia, 1ItraY6 dos ceosetlJIlllil da lei,
~
el~ da ~ilSadi:' elas
e ~ de prever para prover.-

"XXXI!- 1nSUtulçlo da

DA ORDEM SOCIAL

~

lhos COI'lu'dthIos QJI!, na

CAPtTULD m
DA EoUeAçAO E CULTURA

O Attl'llo

~
~

~'l1C",-"~ojeto passa a ter

ca:pensaçlo coue~te.-
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

5tI'll

desUruXts:'

..

sep~i~tc r~daç~o: •
•
3ã11
Art • .Ii5 - As verbas públicas seria dest1
nadl5 iIs escolas pübl1cas, li concessllo de bolsas de estudo,
Illlpl1açlc de atend!mento e li qual1f.1caçllo dll5 atividades de e~
:sino li! peSQuisa, elll todos os nheis.
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~ lf!I::Cnda abn
nnUdor 00

dJ..td to

espaço para • açlo CCJIU\lt4:ria, IleCanI:sr.o
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dos trabalhado:reS.
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DeDA K1lTÍVA
A bolsa ·de estudo, aUlll de ~descentrauzar.
con.tit",I ajuda 110 aluno e ntlo ao estlbell!cilllento de ensIno

Ve.

dar_se a bolsa de estudo IllIpl1ca IlIpedIr a educaçllode aluno

ca-

r

D~ITIVD

---" r;r--'"--,

JMENDA lP03115-CL,
te:rl5Utulnte mf'C),jtD tMUlS kO'«R REIS

Ircl.ta-SIl. 0I"de eo.be%, ro T1tulo
t6rilS, o seg.únte mtIgo'

J'et'lt.e nos lOt:ah onde n:lo hou"er escola püblica.
Os incisos I

li!

11 do .......1i?ojeto 'l:rlalll cU!

crlaInaç15es. reserva d~IIlcrcado e proteç~o do Estado ':'5

escolas

n condl;!!es de acesso e

11., 18

E>EI<lA !U'leSlVA

confessionais, quando este deve ser dIssoc:lado d'e InstituI;aes:
J'elIgiosu, SI!Il aIIlpliar

EteDlUXJ; OIS'OSICtES 'tRANSIlOUAS - TItulo X

~

.

L

1'J

DISPOSITIVOS 0EKlA/XIS ArtIgos". 'e) ;; 1&11

5 u {W IofA"' .><.

li lIelhorla de

quaUdade. sell todos os ntveis de .odo GeneraUzado.

.;r.u I ...:n: ..t. "I :ri,, o,;"

.,

"V'

SI

0lt"M!, ". 76, 7T e 'ie

de

A' f8

te

1(,

Olspasl.;lles ltfllW.-

Cflca erI8lb D F\nSo de Destel'lttallzaç:!o, para at~
ao custe.l:o da descentraliza;1o de: ercargos da l.h1I1o, c;rl(onre Pla."lO a ser élal:lDrido pelo Poder ExecuUvo FI!detal. 110 ~ t::abed gerir D f'lIO:l, ouvIdos os Cónseltos de Representantes dos Estados e ttntclplos:

~ 79-

S 10 .. o FLnIo

de Descenttaliza;lo ccnstltulr-se-ll m
prodJto da Dt~:1 da a:tltr1tu1;1o referica
Pangrafo 0"I1co, Ii:l Artigo 494, bem cono de Cll
tros r=.:rsos ~ lhe rOWlldestinados pela lklI:

jeto

IV)
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lo.

;j;;;':)
OS~gas"

cuja ~ li! proposta, se consUtum
em ~. A dlspÔsiçlo elo artIgo 'anter!l?t, de lUrettl
~ as rctlllaS
, neles ClrltelrpladU de forma sur1cJ.ente.

S 2D -

71,
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I.....,. !l.Af3SlVA
3'ff
OlS'CISITlWEJoEtIWn: ~ . . . . tn:1so VU

o tbto pttIpOSto ~ 10 ntJga 26, do Anteprojeto
da co.1sslo Ih S!ste:llla Tr1butllrIo, 0rçIlllentD e Finanças. QJI! ttrll CDIC ftIjeUvo viab1ll:z:ar. desCentrali:z:~ ~Uva••trirds ltóI transfedn::Ia de en:argo5 e
\ dos recursos correspondentes.

,
1!ie;Io Ii .,. SWW'.
DEN:IA AOITIVA
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Dl9'llSlTlVO <KHlAOO. Art1go

• O In:1so_VII q.Je di: -caJtt'olar a

~ do

.~~~!.el1ln1na:~~!!S2:'

:1

13

Acmeente-se 10 Artigo

-me.. I~dade de direItos. QJit1to li

parUc1paç1loelII Pt,2,

or-assccia1s

e nos benefícIos e var'lta;ens deles
dtcOttentes, entre O trlOa1hadot CCJll v1n:ulo errpre~
grtfclo pernanente e trabalhador avulsa.-

:rererl!n:lll fi li parte, I'I!f~te ao I"II!Io alt;iente. o
1N:1so 'lI d:2 ArtIgo 4I4'i jl tstabeleee a Itle!llla tlCI'lla, alé:l de outras, QJI! ~
nn ao ttõl!:)a..1tlõldor li! CCXlU\1dade5 11 ~ e arrt:ole do eeio altJltnte.
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aMISSln [E

DI9'llSITIVO EJeCAOO' ArUgo

Scçlo Ir -Da saúde-.
I

~ter o ~~~ ...Qojetc. da

JUSTIF1CAC)I;O

la

E:.,...sxü4

-rnbalho",

e n10 no "DI! Sal:de••

Y
o d1rt1to do

nbUrles.

titbaIho nIo

pede (!ar d1v1d1dO entra doi$

H!

rr-;';~

J &7~

.... EJ'Et(lllOO: AtU~

IIJ:'
.,..

Parigraro 6'dco:

4;1-

Art .... - ••••••••••••••••••••••••••••••••
"farigrafo Ih1co _ O dIsposto nestt artig;. ~ se ;,11ca .. contrlluir;1D para o FU'ldode Investhento Social (FlNSXIAl..) t cuja rece:ita
seTll destinada ao custeIo da cle:seenttall:z:a;1ode serdços da Lnlllo pa... os E:sta~
dos, o Disttito Federal e os M..n1clplos. CO!l11 efetiva e gra:lJa! tra"lSfer!'1cia ~
encarg:Js, decortente do p~so de descentrallu;lo. a contr1bu!çb S!!rá ted;Jt!·
da a t;ul0 de tJll QJ1nto paz atI:I, exU"9JÍ.nd:'-se defWt!,,~te ao té:l'l1ri
m
cerclcIode 1m.-

• ----

tssa -a'lfria ji esU tn4rltla e conte!:'çllada rc ArtlQ:3
do ClpítulD U. "Das Dirdtos sccia1s-.
~te. f.b tOSSD ~to,
este USt.nto ~ lf para ser tratado na carta ~ e, 51=. l:IIl lei Drd.inárla, dÉm
do ~ I jlJt~ll nacl.cnal e 1ntetnacionàl ~ essa _t4:ia no setar dO

se

8Ittda v1sa CDlPletar o elenco dos direItcs cI::lstwal,,!!

5350'

St4n't..SI.

--

~";';ook

DellA .-.oITIVA

A pr~1ra proposta busca RlhOrat ti sltuaçlIo dos trabalt'!!
ô:lres aw1.sos. cp! no projeto li! postergada.
tIS t1pos de lltividade que ~ seu exercIc1g pelo
trabalhador avulso. COlfD 05 servIços po~ID:5.

SJ'RESSIVA

de ca:paUb111taçlIo, para ClJIe
~ T~Uc:a •

P'

DISPOSITIYD
~

~s1dade
na

Bo se'suInte lten:

na hea rb tratalm

ÂnQtm

til. pa1s,

prde r1de:l1t!adeao (JJe foI aprovado

,

eeI0 1WIbl-

-lI\te,~!!~~ j-~.OArUrP~lnclSOXXIJ'p~
__ o

O Plano de epe trata este ut1go. executem IJII!_
diante ecordo da lh1k1 COlI os Estados. D DIstrito
Federal e os M4tlc:Ip..Ios, defWri os ercargos •
transferir e. pot tcn'po determinado, os ncutsos
CIQr.tJ'QIepelheSdeve:rllocotresponder.-

_s.osmunvA
DI9'OSITIYD 0EKlAt0: ArtIgo
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t.j

ao

Inclso XX

13,

_!l.bsUb,d..se o terao lI$aiZ" do 1rdso XX do ArtIgo
!IDOS D1nItos 5Ocla1s- e ~.. o tuII:I -H1gln- adequlr(Io o tt:cto para:

o Ilntepmjeto doi ~ do Sistema Tr1tlutdrIo, arÇ~
to e Flnanças prev! • desUnaçlo dos recursasdoi a:ntribuiçlIo para o FISldO de InvestIl0'lto SocIal 110 prograna de CleSCent.ral1taçlIo addn1sttatlva. Clm:I a· desl:l!ntra
11t-.;lo ~ UI prirclpIo ~ te- pres1d1eb. elabcra;lIo doi nova ecnstltulnte, jul;
laçJerioso IIlal'\ter o ~onado ~ de descentral11ai;lo, cem a ut1UZRçllo dOS.
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f.lel. adI1n1stnUva, ec:onb:'l.-... e finan..-elra, cbetle:i·
das Ós se;uIntes pr1n:Iplos.-

cItadoS recursos. De o.rtro hdo. u atividades at1allllcnte eusteadas Cl:J:l o proóJto
da receita da referil1a cantr1bulçllo seria graóJa1Jlll!r'lte tfal'l.5fer1das aos Esta=s e
~dpiO$I efeU~se. assllll, I desejada deseentralizaçllo. de acerd::lcca o 81.
tido 25, do tntepmjeto apravaclo pela CCX!llss;o aJr;ll!tente.

I
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~Att• • •
~,pf$l$1rt:J ~I1ot' nIo estA todo organiZBOO

"'....,.....J1u-...a.&o

'con~ ee SIS7EkllUZ!lCJlD

EJelYCQ.

ArUgg~ .. -eap.rt." •

lnsUtulr;&!s e fllCUldadeSIsoladas.
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31-1
kraet:f no Artigo . " "cIput.", • expresstio; "respeitado

o dtrdto de

sN~, ~f'Ial'dO o fÚlleI'O ee

3 'J-/

EIEIn' ICIT1VA
D1SPOSITlVO

a

cpt;1o tSI fllllÍll•• "

_Utuln" .,,""'0 C""-OSl<lNEI AEIS
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CCtUSSlD lE

,
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~._'-t--n.

~
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SISTEM,~UZPPO'
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o Estado dl!:ftCCr15t1eo deVeres?l!itar as ereces, eewrecees
• filosofia ~aclcnals da radlla, nkI lhe ~ u=a 1nstru;~o ee choque ctrn
5CUS pr1ne!pios, pois constitui direito natural eles pais a es::olha da eduCa;lo
cp! preterde para seus nnes.

,

I"

I~

I

3yfJ
$LbSutua..se o Art . . . pelo seguinte:
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- As em;Irl!SU c:r-e.:clll!s, lrdtstda1s e agrícolas
110 teSõlCI1Sbdspelo ensinO f~tal e pré-

~

EMENDA lP03122-~

"'1 m-.-----,

cr:nsUbJlr'lte ANfCNIO C/ltll..OSf([N;Sl:RE"IS

.

2. A enatincia de doi. CClnse1ho.~ 1DI para os tema. pollti
co • • outro pu'& a Segurança Racional.. pemit.1ri:.em dúv.ida uma . ;
.3.hor adequaçiQ enue a f1:nal1dade .4e cada .órgão. aua cOI:lpOs.ição •
sua coçetênc1a e asseguraria .aa.lor efieãcia e agilizaçÃo no aSle,!
acu:U1tnto do hedden:te da. Re.pa&l1ca l1esses uauntos.
•
3. Cabct dllstacaJ:' qtte~ dcm.ue as atribu1~ do !'resil!ente 4a
llepúblJea. virias delas re1aciol'Wl!-se cem li S~&nça !JAcionlll~
tivo suficiente para que o _sIlO disponha de órgão esper:!:f1co pua
. .sescorá-Io • respe1to.

as.

4. Por ?Ú1, a ~o!a .,..b4~ principalDenta. eoapat!.bU.1zar a
rUlaçio do anteprojeto produzido pela Coeis.Ão de Sistematizaçio
o t:eno ~rionirio aprova~ pela Comissio 'hl:uitica.
respobs!
.....1 pelas nortDas pertinentes .. .Garant.1a 4a.s .Instituições CCOIII.is.io
:IVI. Aliás. dentre as quaia~ lleZ'ecem destaque os upectQS relacion,!
.4os com a crLaçio l!. órqios -e aacanisI:los capazes f!le .ssegurar a D.!.
fesa do Estado.
CO&

-Art. _

fJ

I. O Conselho da llepública (CR)~ ~onforae 'Proposto pe;la
CoIliuio de Sistematização, destina-se a assessorar o President.e da
República e. assuntos de nat.ureza predcll:inante8ente política e ea
auuntos de Stl'lurança Ifac:ional; eeereeeaee sua composição, tlllbora
C')f"Ttnte e adeQ.ulJda p:,-ra o a~ssesson~nto político. nio é a fI:-is
'COnsentinea para o aaseucrUlento ... U%DoS :e1acionados COIl a 5e;s,
-rança naelonal, posto l'iUe dele não participam o Ministro d.. bl!
çõcs bteriores, o Hinistro ~o "%n1:erior e o. Ministrem Hilltar••• al!
todda4n úp:e.c:inl!!veu pu'a taI..

escolar Qratuitp de seus tll9rt:gam e dOs respedJ.vos depetdetlt6•• partir ros tr!5 8IlOSele i~, lre&snte a crra~
nJten;lo ee escolas pwrias, eeeessêe De eeisas ee éstu-

~

do:ouee:ntr1bulclloa;r:lasalár10~cU:a;llo,Nforaa~lel.
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===:Arugo~IrellOl

f: preelso nao t1.tIUcu seres Põlra a c:bten;90 dos ~S'IOS fini,
IiPf'O'Ieltando-se • tedl! rtsree edstente, pUa raclonal1ra;1o de gastos e oUmiza ;lo de resultadOs. A bolsa de dtudo consUtuJ ~da descentralizadora, capaz de

3:f2..

Stbstltu1r o lre1sa 1 do Artigo . . pelo seguinte.

:?olll

aUngtr esse objetivo

"I .. dellIccraUZllÇlo dO Il~SO e perilIal'I!nc1a Cb todOSos

hlve1s de

DeIlA. SlBSTnutIVA
3.91
DlSPCIS1T1W oaaoJ. Artigo . .- "'cIprt."l.

tlacll;1r ass1It o Attlgo _

msin:l."

-mo_. As verbaS pNku sl!fIC

3USTlfICAClO

t pm:l$O gatal'lUr o acesso e perll'3'll!n:la do allJ"lO!l7l Q.l3JCfJet gnu de 111511'0, A gestlo é de natutl!%il técnica, c:o:n provlJ:e:1to rq.Jllll'entado
ta leglslaç:!o própria. cr:nforne • nat.ureza judaica de entidade mantel'\edOra da es-

c:.eNe,-t.'Tu,...rr..

M'ts"

=-"'-"'-"-;.;-.--..-,-,,----,, (ã}';;';:J

E

....-'_kl~

COMISsAoDE SISTS.'ll"TIZACM
~,

EHEIIDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Art
"capu~" e seu Parãira!o
CI .Are 1~, "'capu~" e seus pari~afos flj' e 2'

.3UsTtF!CACll:O

16J.,

Dê~se aos Capu~ dos artllos 161 e

16j do

único

AnteproJe~o de Cons~!

~ui~io tIa Comissão de Sis~el!l.'tiucão. a seJUinu rectação:
DO

~,-

A bolsa de eshd:l. na f'oraa di ClIlCrm. c:cnstitu1 .ju:l;I aõ
atabelecblento de tns1rcl. vedu-se a bolsa de estudo. nesses ter
de aJtne carenUI nos .1Deds ord: n:la h::r..rver escola ~
bl1ea ou cndc ela a.1nda nIo aten:la • ~ • dtlaarW.

l1lJ'IOe nIo

a:JS • •

CONSEUlO DA RÉP(lBLICA

80

~a ~

TEXTO PROPOSTO

3'f~

EJEJ<JAs:J'IESSlVA

Art.. lb~ ~ O Conselho da Republica ;: o ôrs:io destinado ã assessoria diret-a ao Presidente da República. nos assuntos
relacion!,

DISPOSITIW aellAOO: ArUgo.e. .. "CllpJt"

osslo.
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I"

dos com a ordem política,

"Art.

dlj' ..... ~

~ O dever do Estado COlt o ensino efetivar-se-' IIJ!

mqSSl!l tE' SISTEHATiZAÇ!l

Jl _ o Presidente da Cã=.ara dos Depu:ados

III _ o Presidente do Senado Federal.

Ao Cb:igaçlo do estadOé ClXlI todO o ensin:I e nIa

• d1sct1m1I'1i1tor~

ce:rn o ensIno pCblial

EJEN:lANJIttVA
D11POS1T1W D<lGAOO ArtIgo ~- """"

IV - o Prlmei'l'o-Hinis'tro:

'*'

It:stduva

~.

V ..

os

Lideres da uioria e da ainoria da Cãcan dos

VI _ os Lidero. da aaior!u

c da .inor18 do Scn:1do Fcdcnl t

tJrP1t Ir:clso nI • .1etn

VII _ Seis cidadios br.:l.si1eiros natos, aalores de trinta

e
c:inc:o·anos, 'sendo dois indicados pelo Presidente da República. dois
deitos pelo Senado Federal. dois eleitoS pela Camara ~O$ Dtpuudos •
todos com a:mdato$ de t.rês anos, vedada 11 'recondução.

quest.ões de

orde.

polit ico-adllinis na ti va;
V _ ••nilestar-se .obrc assuntos de 1!!!t:Ire:a p.!H~lca.
I 3t _ A lei res:ulari a sua orlanuaçio. competência e f'unc:i.2,
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n&lllen~O e podera adllit1r outrOS .e.bros natos ou eventuds.
Art..
IIJ'Irig::aro I)tleo - D p1'Ol1Jto di ClYltrJ.buiçlotolI o salário ••
ldJea;Io ser' aÓll1nlsttaclo, ali CôlCla U'\J.~ federada, per
1nst1b.di;lo criada pelas elI;lre5!S optantes, pUa aten::ler a

-..s

..ado

l~ _ ó c~:s:f~~':c:e~~c~~ç~~aC10na1 -;

i assessoria direta ao lnsii!e::.t.e d,

o ôrfão desu-

República. nos assuntos r!

UIa scel~ nitidamente p11.lt111st.a cc= • rmsa deve
se-pre fechar as portas flUa as d1scrWnaç!le$ til lJ8lQ'Jtr calfPO. A le:tlrzv;a ~
sa~r.d1U".. ~~evea.noleSl:Oser'õ.i- .... pc:IW:letltQ~l'\ll!"t! ~
se:vi. e1iils. logo ad1ante, na letr-a
do lleSI'Q irdso.

OI"

lIdonados com a se2;urança nacional.
SI" _ COllpõea o Conselho de Selu:rança NacIonal'

fWlJdaOes.-

~~~1n~:O.:~:~b,-,,---------., 1'1:;;;.----,
fJ
SISTEK~.w-a.
flã';i~;7EJ

1 _ o Presidente da Republica;
11 _ -o Presil!etl'te da cãlnara dos »eputadl)s.

111 _ o Presidente do Senado Federal;

.1US1IFICAClO

COHltSXO DE

IV - o prheiTo~}UnistTo;
E preciso n;a ~llcar a:ios para obl~ l:l:Is ~s fins,
I a~nist.ra:;~ e epllcaç~ dos r=SClS, para raclona!!za,\lit: de
gestO$ e Ot.WZili;lo de resultados, pemit1ró:l a1rda cp! os recursos pI!:mane;ar

VI _ os Ministros das Pastas

,

r;r---------mm...."..s.

V .. o Ministro aa Justiça;

~~

IIlD;tlA ttOOIFICATIVÃ
DISPoSITIVO DttNOADO;

~fUitares;

~f'tUUJ

DO CAPf'%'ULO VI

•VIl .. o Ninbtro das Relações buriores;

~regllo~slo~.

lIodifique-. . o t!t.ulo do capítU.lO VI, adoundo-u

VIU - o Ministro do Interior, e
IX .. o Ministro do Planejamento. DOcariter de aeabros

o

n,!

to••

EMENDA lP0312S·7

f 2' - COJlpet.... ao Con.selho de SeruTan.a Nacional:

_tltulnt. A'<Tl>1l0 =os l<lNEI AE15

I - opinar s~bre a decretação dos llS~ados de de!esa e

de

sítio;

11 - opinar nas hipóteses de declaração de euerra ou de ce
lebração de paz;
UI .. propor os cri'térios e cond1;ÕU de utilização
áreas indispensáveis ã seJunnça nac10n&1.

SlbsUtulr o

3r7-

"

1nafi....4ve1 ~l~t
dlsctia.lna;lo atent6:1a lOS d1tdtcs lt llbeU!!
de! f'~ta1s, serm rormas de cl:.scrilll1na_
elo. entre c:utras, 51bestiMar, est.eriotipar D.l
deg:rlcmr l1I4'Os ~Wcos. reHcfoscs, tolt:'Jds
aJ de cor ou pessoas a eles pertencentes, por
~s. ~ClJrepresenta~, em. qalo.er 1If!10de eauücal;1o.

111 .. reaUzação dl:l referendo;
IV _ inierveoçio federal nos Estados, n

".,.,

d) Ao leI pstlri CCrlCeriJe

I . . .issolução da Cwra dos ~plJt.dos;

~ Kl>«R REIS

a palavra -rtllgIosos· ro texto do ar-

-lS" do.w.l?roJeto:

m .. A C1IW)ANlA

11 _ aoacaçio e exoneração do Priml:liro-Hinistro,

Sl~-...c.

Para ~

....-Itr'"..,.""." ""

A

I 2' .. Compete ao Consdho da R.epública:.

tooS5JlODE

m

De-

putados,

EMENDA lP03124-9
tcnsUtulnte IlHTCJnD

~

.......UfIIOW_ _ooIo

I - o 'Presidente da República;

3U$TIFICAClO

D dever til EstalXl ~ o de ministra: ensino, de- i1coró:l C(JI'I os
le10s dispon!vels, reis conven1entese possiveis. C01l o ~ gasto e 8 obt~li:l
dOSIIle1h:IresresultaeDs Por 1ssa. n10 se ó:Ve nstringlr sua atua:;;c de lIIOdo iI
tolMr, til cada e::enwe t:rIl cada lccal, a fctllllll p:lssJ:vd e mais r::cnven1ente.

- - - - - - , m-..;;----,

cmrt1tulnt.llI<lDl10 _os 1<lNEI1IEl5

S I' - Co.põem o Conselho da RerubIlca •

d1Inte • ge.raotia

F'

dest1nacl:as 15 estolas

IllbUcas. p::denctI. em. casos~, su
d1r1g1das • c:rcessIo de to.1sas de eshô:l, pa;as d1ntl.-nu 10$ a1J.n)s cartntes tu HUS ~~.1sf e a escota. anress1ona1s. f~1cas ou CCD:.J"I1Urlas. deSde
Q.e:-

EMENDA lP03127·3

PJ
l:J

col',

lU
W·

(~):

~l?1

~go

3"H_ pelo

IV ~ Q:.nife'tilt'~o:e sobre os assuntos referentes i
ça n:1cion:al.

~te:

-Art., __ - As insUtu!çlles de:f!l'I5ino

~tIor

goza:nnos

tIftOS da le.1, da aJtorarda d1d!tiCCJ.:1entI.

das

seguu!!.

S 3 9 - A lei relulará a sua organização, cotlpet.ênda e
donilmento e poderá adaidr outros Ilembros natos ou eventuais.

!un~

JUSTIFlCACrlVA

Propõe-se novo ti~ulo para o CApItulO VI. De fato~
••t. capitule trollU -da organiza,.e r~!l.ion"l e~ tlistintos n.ív~i5 _cro e aicrorre;ion.i. - e ••c,la. distintas de fOrJC,&çõ1s u;boIlna&r.;i15e5 1Il1llb1!'opolitllnlls e aglCl1ler.ç15e. urbanas _ qulll J:lelhor IIIl1tllrillCl
t{tll.la~llls ~ _neir. genérica tia proposta.
•
2.
Jl. f01'llulaçiio de um capítulo. lSestinalSo a ordenllr o
est'belecimento de insti.nc1all IId.1nistrativas regionais. Ilostra a
preocupllç'iio dos conStitu1ntes COll li integrollçiio das aç'ões .etorJ.ais
face aos objetivos territoriais 'do desenvolv!tllmt.o.
justificando•••a.h a .doç1io da UII ~tu.Io . .ia abrangente e cOlllprelllns!vo.

---., ~'U'"--'

,EMENDA 11'03111-1_.

f:J

CIlmatltulnte WM,tlECKORNELAS

.

~ lPO,'3139·1.

.IUS1IFICAT1VA

U!:I....-..--J

o tIxta ~lda conlUtu1 IIOf'QIl pIIrm1lnln1:l ee fundOllamento OCI
S1I~ FiNJl'lcdro NIldollilll. nia ceblndll. portanto. 1110 1nchilâ.a nu ChIlO.!;.!
_ Tnfll1t,Úrtes. Ptn' DUtro reee, ii d1lp.n.i....l pera o tlltto CDl\IUtuc1onal a •.!

'*

S*C1f1c.o;õo d. lJlI dai CllI~I)flentu di
conjunto. coa0 no ceiO do I3eI'lCO
llraJll em swle;io 10 Slltale F.1nanca1:'o Dfld.al.. No tbto .vtIT11lo. ÇfloDT
.....xpud~e;ão dbClUll. eeeee.... _1lIEI conUTlUIcOlltlll(lledll por ser UWl

_t=FICATIVA
5'f
X
~~:kttgotr,in:::bo"lr;

~-•• ao

incbo

~ do Art.~. uguinte

~TUINtE

CHAvES

run/.... ""uch-~-

do
óIl

.,

EMENDA MODIFICATIVA

J;f2.-

1nrt1tu1;õ•• of1c1C11.ô:I Peís.

emendado: Art. # I

Dhposlt1vo

~ . . . .t;beleCII;' po1I~, gerais

§;JQ

MoeUflque-se a redaçlio para:
Art. fl""',1.;lh-. •••••••••••. •••••. •. •••••. ••••••••••••••••••. ••
o - Em relar;~o 80 imposto de que trata Q HeI!
lU, resDluçAo do Senado redral estabel!,

li setoriais belll.
elDborar e,lIxllcu'tll;r plranQs
nacionais 11
rell'ionllia d.e or<2l1naç;o do territQlio 11 de de-

.'i

ctlmO

..nvolvimento econôlllico li

AlD~;;O

DEPUTADD

1I0CUlto-

cedo
JlJS1'Ir'~CATIVA

3USTIFICATIVA

..
A ellenda tem por objetivo introcSuzir. ent%".
peitinelas 15a ""lio.o de elt1bora.r 11 executar plenos '"nllclollaia de ordenação do território • .Â!I Constituições brosilnras, até lIoj., padecerall de umo aguda carêncill decU.spoJl1lõoes relativos
ao
.Sp~II;O
terdtorial e às eondiçõea conerelas de org.ni~l:lI;iio da vida nacional J • diatribuiçio da populpç'iio 11 suos et.ividlldell
no
tlllrri~ tório• • vti1iuçiio
de recursos naturais 11equlpelllentos
pl'O\1utl-

EreiQ,\ SLf'IlêSStvA

O1SPOSITIVOS El'lENtIt'JlQS:

TJTt.l.O IV - Da ~en1:U;io do ~.iado
XX11' .
W1tW II - DI L"I1io - ~ao ~ :inalll~. aliMe .....

,1-

~r I aU:n.q -v· do :ind.o XIX do Art . . . por i~eUblU
UI» CClIlo Art. . .

409.

na do país.
O'atUal

"'~ojeto de

Constituiçiio. "no dtulo rela-

Enquanto o Ar:;. ='dlnrw

P;,r0põ- ll'''t>f.lIanre ~.nda aXPlicita;do • cOllpetência
df..pbr 'bbrl!'a 6tdan."ão (lo t.erritório.

da

J)4;.

Vnlio

&11 abono à emenda. dave-ae citar que.em 19B3, os Dl.
ftl.troa rellponséveis pala ordena;io do território dos países eu.
copeua, a. reuniio re~1iz.d• •111 'forremoHl\Os, na Espanha, aprovar ••• Carta.EuroptÍia de Ordenaçib do 'território.
Noa
conslde:t'lI,n
(IDa desta c.rta eles reconhecelll qua "a ordenação
do
território
co!',titu:L instrUIIllnto illportllnte na evolução da socie"a!!e na Europa( ••• ) e que. • coopara;io nel:lte cllmpo nllceSaitill
de
UIlIl
análise
~as concep;õe:J Meionai., regionais e locais em matérill
de
ordena;1io do territ~~i~,parq chegar õ adoçio.de pnnc!pios cOtluns
que
tanham por objetivo reduzir lia (Uferent=.pçIaais,pItll~.dUru:a~~

-v-

PJ

CoNSTITUINtE ALOYSIO

C~AVES

' •• rt/llll",ou;lt

r

DISP(SlTIIIO """"""". . . . .
f1'lSil),\

trlOlFICIoTIVA

~'8

IlcIU. ao 1nc1l11 IV do Art.
~.~'inIUtu1;é
..

-.ow. nd..õo

_ Art.

jeto.
1rl.

3~

*"_

IIluinu ,IlPrluiol

~2

~

ID

§ 30 ob ortiqo 309

do_

~- •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 - A iei d1sp;)rã scbre a O:I:1cessãode be.'"Ieficlos,

pr!

vilégios ou sublenç:ões às mpresas píblicas, socie:la5es de eeona-..iadsta e

tua

d.,<:os p'lb11cas.

f1nanCl1ra.0f1c101.·

.1lSTIFlCAÇÃO

O § 39 substituído ni:l cstl6elece a necessária dlst~ .de trat2nento entre as s;presas, soc:ie:iéàes e ft....,1ay53s estatais e a in1d.ati\'a

:I •••
11 •••

priv~a.

IV - R.I;II1a1to. pua d"11"Il;ill di N~r12S CIO Di-!.

tor.t.a d:t 8I:nc:o Central da !!ruil. a d1lllll1. 1nIUtu1çé.. f1rolln::l1rcl ofic:1.b
bnI COlICIIUIi ~l1tw.ntul a:lÕ1 a allerc!c1o do carao.

SISWI1IT;;:;;-.w

aíf'; § . .

IlÕ-se. _

DISPOSttIVDS M.NOAOOS:
tttuLD VIII • De 0n1etI E.conãuc:a I '1nancdra
CN'1TUt.D III • Do S1.tlll\l 'iNnce1f1J NSC1Cf\111
MTIGD"
- Inciso IV

tl'DClo\ ranna.1IV"
DlSPOS1T1VDS El"EHDAOOS I
t%TLl.O VIU - OI OnIPl fecnÔlft1C8 • F1nancaira
eN'nu.o I - Do. Pril'lC!p1a. c:.ra1l. dill Int.rva~ do EltaOtl. dl:I tl.p_
P:ropd~ do Sub-sola a d.II I\.t~v:1aedl Ecanôlll1ca

Há estatais que, efetivezoente, não CCI:lCDrrCil cxma e.~
se priva1a, fOr nãoVisaren nem pralOVarett o lucro.
casos específicos são enco,"'1tra:os, por E.\.E'!"?lq. na D:ER1>PA
OU roa ~, prestadoras d~ exc:epciemal serviço rGblico, e q,Je r.ão
:de:l
r>ofre1" can es restrições .ir'fostes !lclo dis~iU\'o original. seria Sel de=~~!
clr.~t:o.

s.. alt.rar a

conteúdo do Uxto•• _nlll IxpUc1t.o o.

ctemab

CQOIpIlllantll di que trata o c.c.ftulo. pois nio '!l'nali o BenCQ Ce/ltre1 dO
... todn a' damo1. il'llt1tu1;éls "inllnedrel of1c:101. pnc1,.. IIr Prctal1doli
di adm1n1ltr.clonl C!asquoUnClldo. IIIlre e 1'unç"•

.30,6

•
A ore,;e.i-;te E->:=rrl3 J c.-t~m P'U.a a lo! as cas~
prh'Í,légics r.r..&r50 o::ori"ar.

'r-

"I".

bfa

slIpre.!.

bpruho •• n prt.lncuh

~nvf

I\DrrIVA

.......,..... "" Art. ig6...""""...""•• _ • Art.~ '"

dlo 11 do Cç[tulo tI do T{tulo IV. que 'It.blllt:e.

~:'

•• clusio.

Q'"

ai

DISPCSITIVO ~: Art.

/Z;J
ia, ineiso n
J1.-3

co,!

r.e-se 11 seguinte re:laÇio1lO in::iso n

r.nt"-dl .""" COII'I nel::lnta a "o:z: no Ten1tõr1o EIW"C11 a qUI nio ICOnIt1tullIlI
1U1t.1 =m outro. pdu•• p.rt.f\CCII aol Elt.cllll. anq"!-Intoo Art. ~d"1nl c,a
I!IO lllu'Uncantal i Un1io todto. OI pctlnc:1U. cl. 1Ifl'1'I1a tI1Clriul1ce.

' ' '!o'

projeto.
1!rEJG'rau:f1CATI\lA

01SPOSm:vos

EMENDA 1P03f33·8

tu

~:>

,..".". SWS'1TlUl'I1O\

m •..

o Art. 3D.do ClItIH:uloI do l!tulô VIII pela
da ~rpa h1órivUca-.

Plo.d../u.lIld.......u ...."

fôJ "l:ST$i~ OC SI51nwrI 2nçAo

.

y

EMENDA lP03132·0

fIoc!1f1cel'

1Pl}3140.t

I

--,J tJ"!FL'"'=:J

IEMENDA 1P03136.2_._-.:...

19 COH5T1TUIHTE ALOYiID CHAVES

.ao lia

IiEMErtoA

i!J 6ENAIXlR"""'" Ck'I'CS

vml"'~edl~ibt:p:J;,6At~ em atividades, da proteçio l!o .aio --.biente ~dJ le1h::rria da qualidade de vida.-

caus~ Cf

~1;.i"::10 Un1~.

CQIIO
CllI
E.:c:lol
a
rlunicIp1o'1I'hlllr.lIbraFtI;cll,..~.nte1acl''alOdOlraE:Úr.olnetu:-01J
a
, .1I:nlO
do 1nc1lo ~lb Art. ~Ifin. COllCI Clll:l;ll':i/l::::':'e. O;le.,ll. de lJ:'1õ=
.. I!.
11,1Ir.obfwflortl,teli. C4;iII.p..::oaco~.:rvIl;â.ada",oturatl..

ubiantc- ( ~ o .esmÕ fazendo a. I'altl;io. cos
"unicipios:-proRlovar adaquado ordenallento territorial.
.ediante
planajamanto • controle do uao • ocupa;io do aolo urhano • rural-.
Para OtIllplatllr aa'lla dispoaições,ralativas .oa Estados Il-·Hunlcíploa a tornâ-lao harJIÔnicaa el; plano n'cionAI. é que se

-

JUSTIFICATIVA

tivo lo Orvllnll:Açio do Estado. aVOn;01aQ Jnc:lu1r entre •
cOllpatê~ela" dos Estados. de -estabelecer diretrizes geroill
de
ordenllr;;tio
da ae" território, objetivando coordenar o dllscnvoivimcnto ueeene •
t'Ur.l, aproveitar raeionallllente 05 recutt.eo.. nat.urais c preser,,:or.o

e

•

1 - f el1mlf'\8de e expresstio ...... por dois
terços
de seus membros ......
2 -'Estabelecer quorum Qualificadc para
deeSsAo
do Senado redral é inadequado em Ante-Projeto que, em todos os di,!
posithos de mesma natureza, !n~lusive o s.,9 do mesmo artigo·27L
disciplina deliberações do Senado, em matéria tributária, eom mal!!,
ria sImples.
) _ Além de inadequado aos critérios etrct eccs , na
redaçlJo de dispositivos de eesee natureza, o "Quorum qualificadô" ,
do S~e(lado rederal versando sobre os interesses dos Estados Federat!
vos desnatura a Federação.

tnNSTlTUtNTE ALOYSIO";AVES

an~

_

..

1lrt.~-

El1!rAUlC$'

n --TOS proje~ sobre organiza~ cbs serviços ad:nini$tr!

ttTULDX • Dhpod;5.. TrllJldténp

tivos da c:âJrara dos teputb3C6, d:J.senado~,. d:)s ~s Federais e do

_~rw4'1}

ti ~$S!Q P:' 5XST""T~;=~--.Io

do MUgo ü2'2 do

lo!

nistério Público.
Acre.c.ntar a expre ...1I ·dl Cllnllrvl;.1I da n.tuntl • dOI r.cu!,
SOl fIItlolN1.- par. COIlOoUb111:z:i·lo elllllo re,tant. dll tlxtO. CllnfOr\lll redo;i;

lJ'PDo\ rlml'ICATIVA

IxrSPoSmvos ~I

U1lJLO VII - Da Tr1tlutt;io a do Or;~tu
W1T1I.D II - DII ,~, f'úcl1cal • Parip'afo Wal

cio di

do Art.

.,...,~ "'."... '''''U, ...... o"",,, do d..... .~!

Z e4
as:

~UtUl~"

p;io clnta Consdtu1ç.lI. o Concnllll füc10nal aprovar. L.U ClUI flaez= SI 01-.
trinl dai p;líUl:81 Ocrie·Cla. Ilrml. uc:noléi1ca. 1ndllltr1al. urtIeno.
d';
t.ran..porta.doe~rc10111tlrnoa .. lIla~.Cllcllnllrv.;Ãodtllnotun:z:e.Cloli ~I
CI.ll'IO'fIatIl:'U••

~

• ftll'e;iio do pmvafo ún1co 130 Art.
..... .iur,!
NU CDnUÚdo. d' foftU a ~-lo -..t. 1nt.l1lív.l. c;mfo:u. UXj,o que I.!

....

'lJq

A presente ~,& cbjetiva croferJ.r ao YJ.nistê..'":io

Público

o'~er ded5Ô..""J.o a:erca da orga:úzaçã:i de Se".l5 seIV1Ç05 act""J.m.~..rativos.
A rele"o"ância de

qanizaião

SW!S

a=.2l"Jiç5es e a o:rple>:iêa5e de sua

Justificam at.rJ,l:r.1ir-lhe essa c:erpe;tê."l:la.

or

-

,msnFICATlVA

Art·ltIf· ........••
.~o

OrI1co- AI et1splll'lS.b1Udl::f1l da w .. da tIniio ..rb d!.
~~. no Banco Central do 5r ...11. AI do' ór
&io. ou entlOlld" dlJ Pocl.r ~= F'duol. de. EatRoI. doi l1I.In1c:!p1cl. tlllll c::;
ICI oe. ll!Qn.al por aI •• .controlada. l'Il'ê:l OI;IOsJ.t~ em1r.sc.tu1çE.1 finanCI.t
I'U of1c:1aJ.. nlplcUva, il .ua.
IIOFifiC4l. r"sel...e::f:l•• Iln ~I OI C,!
aos. 11• .tapa~tol dtI natun:z:a op.radone1 ou "orlP1cr.. pravhtJ)S em La1.

Asdll .CQlIO ai clcaeh pc:IIIUcal QnC1alllClal llO tlltto..
di con.."a;.o da Nltura:z:a a do. raCUNOI lIIItura.t•• io n,..t.1.dC. pare

qUlltio
fu:"",-,

la1.,RlI1.rt.~doV

mil

""""" ADITIVA

DISFOSIT1W ~ - Art..

~4U1~:O=;~~;;;·-S-------....,1['J""Pr';:'":J
t:

alMISsAo li;

5ISTE",,';;;;~~

I Nj:':vEl

f#
4&, § 1'1

AoÇresce."lte-se ao 'texto de par~afo !C1neiXo do

a expressão -9~O scb ad:n1nistra;:ão triportite ,e paritária cb Poder
dos s;pregadores e dos tr~lrlores".

.... _41..''/:
ErlENDA rDJlfICATIVA

t1TLUJ VII
CAPITlJUl I

stl'RfSSIVAlNJ1TIVMIlD1FICATIVA

~1T:rvosfl"ElCW:lOS:
U1'ULO x
-" D11PO.1~1 Tr~r1S1tõr1al
ttnLO VIII

?Üb~CO'

-

,

§ prineiro .: J.s atuais crmtr1b.nçCes p':lra o Flrdo

DISPOSITIVOS ErlE/ilWX)S1

~

~:}Ij

e:t. .f&l"

.
~ G:!

rantiad:t 'l'e':çX:I de 5erI1iço Pass~ a ccnst.i.tu1r o:mb:'ib1i~ do ~or para
o Fundo de Garantia Co Patr:l.m5nio In:liviãual, ge..'"ido scb administraç.:o tripart!

- Da Tributa;i=. • do Ot';_nto
• Do 51st . . TnbUtino Hadonol

te e p:u-itãria do Pcàsr Pú!JliOJ, dos ~eg.adxes e ãos trabal.~cres.

RçADVI
- Da nport.t;io da. nc:d.ta. tr1butú1.1
MTICO. . 27r

- Da ~ E.coIlÔll1a • finaoeura

DP%TU.O UI • DaSiltl!llll Fil'llnC.1ro Nec10nd

.

1)

~r o Parilrafo

~ITrarcl1t:êir1a.J

46' ~ Títula X-O.I CliPS

I' do Art . . .

2) Inc1Ll1r. no TItulo VIII. tr,lítulo 111

r o. CrdJlll

P1fI&nc:dr•• S1ltt=lll F1na...ea:.ro Nllc}.pJIIll. Srtllll a IIr nl.l"Wrcclo
d1f1a:llI do pariardo l' do Art.
cmo IIIUa:

A9f

~to

Econ~JC{I

Ct/lII' radl;ii:o

a

~

-. t1Puee;io elo. ncu:'Stll dllUnadol • O:lIrI;5'1 'da cri::f1to. ClI
SIri er.tllllClll .travil dai 1nIUt~;C:.. f1nenc.1-.. onchl,1·.

2N-

=

D :U_ ·e· da inci.o I dO o'trt • .:Aõ!' tm
obJ.UJlI ClIIUnllr ~
parc'llldal nl:llrliOlon.pníriol ~ ert'l=O::fll;ir;: 131.h1io il·RI11õ.. '.=-t •• '-or
llalt•• atrevia d. IiIU. 8Inco1 Re&1onei:5. c:abllldo, .ntõ:. _ 1nclllliio d;
u~
-"inancl1rlll- d. fOfClO • un1fomur s nCllçill CliStl ert110 CClll o tlllto restlln
til. a.p.c:1f1c_llt. QUanto ao. atUa0' elo CapItulo 111 qu. trata dll 511t.'llIl

nancalro eflcla1.

F!

t

:1J1dis~....:".sâ\'el

q.le a a1=r.inistraçâ::l de UlI :furdo q.,l.e ~

tenda ser a g&a'1tia dO patrirõou.o individ'.lal do tr~allla:ior não ten."a a

sua

próptia rep:-ese.'1ta ão, paritarla-e.'lte CCIT' o Pcder P"'..l.blioo e o arpregador. tei,
T
a prop:.Slçá:) G:a e.-..s.-Da., q.l; visa cer.p:!etar Cf OJ"'Iceito do funSo e de Se.lS cbj€:t!

-.os.
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'Utl/'Wll.. ~o;i.

J!J00mA SU?RESSIVA

-/08

""""" 1IDITIVA

1l00sCL..". r<-Ii o

J<2{:"'~J<

ckalv ,, }

"01

'()"",i.
;: i:I~,tse'"S:::::de_~a

:z:

11

_,§l.

-........

do art.

MDIFlO\TIVA

"""

~ 6"CJ

Ilê-~

&ção.

=Cl@?
·VII - controlar o.J proibir a prcê"Jyã:>, a::rnerC1.wzaç:â:>
e ~ego de técnicas, r-êtcdcs e s.ilist:ã,.,=las q'Je c:a:;:or'"..en rascc para O rreto
amofe1te e a ç.J3)idaôe ôe v1.da:"

1utl/.w"",co;io

DISKSlTIVO " " , , = , Art.

a ::;z,.

~-;e Õ':)~Jeto o § lI?,

cw

1r""t:-1.h'

.2'fZ

DISP05!TI\U~: art.

LLA2CillZZ::::::UO - Art. a:;, ~ ~

f'I~

ao art.

tódo~Jel:1:Jde

sequinte~

o:.nstituiç'ã::! a

j;o

• Art. ~ - O ~erna=lor de Est:.rl:>será ekeato até cea di ..
antes do térMiro do r.emato de seu antecessor, na forra do art. ~ e seus parágr,!

A in~ de w.spositivo es~lEr-e.-ib a possihilid.a.:ie da
ilr;osiçb, ao a.>-bitno de outro ente pú:JUr;o, ôe adioo-.a1 ~:re tril::oto da ~
t.êno.a da tlniâ:l, é ~ e o:atrãr.ia as dl.retrizes até en~ ~ em ~
ses TOrras L'"J.b.rt.ãrlas.

!os desta tlmstituição, para 1T~to de quatro a"ps, e

Janeiro do ano

tararã FOSse TI:) dia 19

60

.~'lte."

t rcrçcsc recccéeeer qJg, no nc-enec a~, rOOde'JerJa:nrt.als
encarscs ,
recear sobre os CO"Ibn..a.1intes assala..."'ia5:Js oa pessoas J.:=íc:.:.:::as:

JIlS'I'IFICiÇÃo

"".'OS

:':ã::

se, efetiv~.,te, o cCJe:ivo

1
; : : :

s\lbt..raJ.rcl::l-1hes parcela c:r.sid~ãvel de secs re-&..-e:otes, Já ~fasa::cs e corroiõos

Fi-,::i?a1 é

preservar

:~~;::-:~~-: ~~~~~~a:i~~::i:::' ~E~::

donaI pera p:oibi:" t.antc a ~u;:~:) cc-c a o:r<::-.t"Claliza'fão e o e~..-ego de
ntees , r';to:i~s e s..=:t.ã.'1C'1a5 q..le fC':;;:s~" receese-aec r.l!;COS para a vlêa e

meio a:r~iente-,

Dal.

Dttora se ecnsadere a E>.....c re-a neceseaeeae de serea i:fO~
das noves fOntes de recursos pera os Esta:bs, ni:J pcõeecs co-rccrôar que sua arrec:!
daião seje re1h::lrad3. através da ir.p::lslÇá=tde t:rib'..Jl:1:J a:itclo:1al. san3:J essas as r~
eões qua nos 1Jtpele:n ã apresenti!lç~ da presente e-erae,

té;
o

a ~"'lda profOSta.

Pre~

E.MENnÂ- lP03152-4

tJ

,

ow".

SENADOR ALFREDO CA",,pOS

.wtP

DE SISTt:fo'.ATÍZACÃO

a::MIss.!DDE:SIS'I'EW.TIVlÇ1D
nnoiiwn.,,,,ach

-~

DISFOSITIVO F2eID.rD:l:
re:3,a.ção.

r='P~~B~

~

= "

'UToiiw",""',,;.c

'1'1-

Art.

r&f

D

Dê;-se ao it~tt I I do Parágrafo único do art.

389
cada leg1.slatura terá a â.ração d; quatro

~

a ..·IOS,

"Art.

ÕO

..-

~COMISSÃO

DE

ta.~ s~:J.r.J.r o atual § l'i' do

) tÇi"~

SISTE~TIZACÃO

l"TO''''",''~~·o

MDOIFI CATIVA
~
•
DISl?OSITIVO EMENDADO. Art.
Inclua-se no final do item I d~ art. ~(l> do "l!

EMEnDA

espaços cênJ.cos, cinernatográfJ.cos, audJ.ogr!
ficos, V"ideo;ráficos e r.;usJ.cais e outros e,!
paços destinaõos a ativl.Ciaàes C'..llturais."

(j}G

/ /"

teproJeto de Constitutção a seguinte expressão: "respeitadas a

lei

federal e a lei estadual".
a..'""tigo

• JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Visa, a presente, a aprJ.rnorar a redaçâo

Rei teramos o I:lesno raciocínio expendido' q:uan
do oferecerOOs "el"'enda ao item I do art. 51:

do

texto COhstJ.tu~ionll.l_ que trata da questão cultural:

:EMeNDA SI,IBSTI'l'l7l'IVA
DISfOS.ITnU EMENmro:

~t~ I
o CapItulo

do T!.tulo

EMENDA MODIF:ICATIVA

êb'tíSSÃO DE S~TIu:;;;,i.·lll/tO~"lh/l"'U •• lllo

n

I 00 TibJlo l i do

+Jeto

"'

DISPOSTIVQ EMENDADO: Art.

passa a ter a

çãq

li

seguinte redação:
-Art.

49-

:

§ 39 - lei CC:r.ple..-enta::' disporá scbre a criaçã:J de
saô:ls e
A rOOa;:ã::. oferecida ;ela C:::I-.:.ssã:l de Siste.-au.za?=>.
tMõdo redaç5es an~eriores. 1.J.Jr.ita ~s iIm,,·id'..l~s a ex-..e.-.sã" Cbs ter.:'cs li.:>
lo, que, efetiva-e.'lte, é tra1.S a:'?10.

c:c..:e=tt

r~

8?rcr.'a~ das resp2d:ivas Asse..-bléias Legislativas e das

inter~

p:p.Uaç5es,\ fOr

JUSTIFICAÇÃO

o texto ora altera:];) padece da

flsic:as,

"do

fa~e ~~_ de

va para a c:ria;:ã::l & rovos Esta6-'"'S--e:t:l."'"OS.. ·~!Sa."cio a co.:rigir esse g:<r-.>e

======

tugu~sa a reciprocidade de trataT".e~to Dsra os brasileiros..

!mcJ.at!,
erro,

:;

C

=-

inciso XI

tlnOf'w.'''''a;lt_-'-

1,

de

.315
- O ensJJ'lO,

"'Art. $

~ _._~

.

5[-

~ do ~tojeto

de

.

.

em g'.Jalquer nJ.\'el, 5D'..ra "......_st..-:ac:>

nacio:'lal, asseg-..rado aos wios o e:rprego de S.2S lb;r..as e pt"Xessos

apreOOiza~."

JUSTIFI CAÇÃO

20 5"'..nado Fe:leral o pcõer supre!"'C ãe de=idir aoe:c:.a de seu croJa:iJ:o fun=J.cna)"
rte:1i
ante Projeto de Resolução ÇU9 crle, trz."'1S:o..-re ou eJ\."ting= C2..""3"='S e fu.-e 5'"J:a res=.:;
tiva ra:-..;nera;ã:J.
. -

'!rata-se ã~ pnVilé;lo fa=e aos õe:"-=..is I'o5ares d3: R3:?~hca,
de ~ese!lt.a;ão de ProJeto ãe l.e.1 pa:a atJJlS"iresS9 &I;;e::..i\'o.

~;..,

§ 19 - Os órgãos do Estado, o Legislativo. o
Executivo e o Judiciário exercem o poder de
forma harIllênica e interdependente.

seg',1in-

Alér de 'seu evide.'1te en;a."lO, lO refet"::L.-se a:. in=J..so VII, a:l
invés & D., a ressalva que o dispositivo pro?5e c:a;e&-...e ã Câ;-ara dos I:ep.:ltados ~ e

eat'eCe:ll

..s......

~'.,.n

"Art.

O

Dê-se ao art. '!Bfl' do ~roJeto de Constitw.o;ão a

te redação:

n.Uh'O/uM,n16'uuu'ldo '

m; SISTEH;'rI?bCho

De..:'se ao § 19 do art.
Constituição a segUinte redação:

':f':;s:;-s-

Suprir:a-se a expressoo "ressalva::b o disp$to nos Arts. 10
êb inciso XI ó:) 1rt. jj do anteproJeto.

HTSSi~

---,

DeIDA H:OXTICXr'IVA

DIsroslTIVO "",,,,,ro, ART. jliiI3

-

anteproJeto de Co:'.st.ituiçã.:l.

I

00 icb.ara

que

Sdg

_
A aI tera~ão 01 a proposta visa a aperfeiçoar a
redaçao ão texto Co~s_titucional e exigir dos países de língua ~or'

----~--~J rr;:;';~ rOA lP03~~-""-MroS-------'tfIOOB""~ (!1=~;;.
~~~"=.dW;;:"
.."..::
,,.=~:;:
..~
r,:r-- ---,
.,
,
,....
r,:r-- ---,
l""'àJ<IssÃO DESIS'IDOO'IZAç]p'
, tou 07/87) ('J
a:ro= DE" SISID'ATIZ/lÇ/D
I Ou 07J8? I

rr'

.

neidade moral.·

oferece.'TOS h:1\.'"a reda;:ão ao § 39 do art.

1te1 v, e 108 item

são brasileiros:

nas residência po:' um ano J.ninte:::rupto e

pl~scito."

a verfu:'leira di-.:.."".S~ a::s

disposiuvos enc.!rados feIO Capitulo, gue tr~ta!l: não a:;:::e:'ias ~ p=>...ssoas
de.s Jt.tt"ifucas.

Estad:>s-

capit;!!

ras ta:rbé"'l

c;r,

constitui

11 -~Naturali%ados. os qut, na forlna da
lei
adquirirec a nacionalié:ade brasileira, exigidas, aos originários dos pai.ses de lingua po!.
tuguesa, sob condição de recJ.procJ.dade, ape-

.

-ml!ibros, r.e:b.ante a iniclab.va de dois terços das Câ.-.aras d:Js fo'".,ll".icípJ.os

DI.SPC61'rIW ~ Art.

'9
iI -

.;.a. do ~projeto de

.................... :

"Art.

9miM SUPRESSIVA

O

art •

llO

I - Natos:

CAPl'lUID I

A prese....t e E-e"êã Vl.Sa a

-:AI')

nê-~e

_ _- -_ _- - - ,

"IIII.,""I"'~ac.I-,_-

Em ra::ão de !:rendas anteriores, e
FRi!
1 t·~ e visando a dar coerencia ao tex,to COr'stit~
cional, oferecamos a presente E""Ienda CUJO escopo é
caracterizar

"ftSl":~

Esta Eha.'l2 visa a ca:-".atlhilizar o

1JJ'liforIl'.lza:óo a tennin:llogla ~ êisp::!sitivo ora alterad:)

pi tulo VIII _ -z:o

W3.o"

te.,,,:'tQ

C(r.l

co.,stit.r-io:".al,

a co:'sta:lte no ca-

do Tlt-<110 IX, que dispõe scbre "h a:"êe::. socw-.

os órgãos exercent.es
de suas funções.

do

poder

l

Esta:5:>.

J pr;~;~~

'.IOUlllICU'11101'\IICO,,,n~

I l - crJ.a ç âc.. raenueen ç ão e apoio ao funcionamento de bibliotec.as. arquivos,
JtIuseus.

9f;

ca=e

trelos e ~tra_~sos qu!!: or~e:1ta c fu."dor..a.;e"lto dos Ót"gã$

SENADOR ALFREDO CAMPQS

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

Orlgini!!r'er.te § 19 õo artigo
o a.."'"tigJ preposto. por S".la
a;:e:-..=s ã ti.-,ara d:s ~taô:ls, rr.:::s ta-oé.,. a::l 5a-~
d;:)Fe:p-:"al l.b fO:::': se CJ"'lS':.ituir, fO:- isso, e:"I pa:-ã;ra=o de ar""...J.go ~-iiJ.co da
cã.-ara 60s J::e?,.r..a:bs.
Por essa razã:i,

êl:)

E

_3B.~.~ ...........................

Parágrafo único

dire:1S3=l g~..r1ca, ~ se r~ere

'.-

~ , ~ a~feJ.;""'..a.~

to da re:ho;ão ôo artJ.;p 49 d:> ]..."l.t..~:'OJeto õe CO::l.stituição e,

~A lP03153-2

do Antepro)eto de constituição a seguinte redação:

salvo dissolução da câ.'Tara.õcs D:?Jta:i:ls, hip5tese eu q.Je, o::>:fl a p:1S5e cios Da?.Jt!
dos apSs as eleiÇÕes e>:traordinã:das, será ;l.nio.ado now pe:cicôo qua:1ne:-.a.l.

desta

e:"So:Jo, s~ati:tuir a e.v:pressão "Jn5epe.!'lde:'ltes" poe interõ=pe.,a~'l~·, por rceca õo siste:""a do

:.s8")

Inclua-se o seguinte artigoKoo~roJeto, rmu:reran::b-

-se os de:"lais:

a?=ese.'"l~ç.ã::J

Visa:n:ls, cce- a

DISP:ÇSITJ:\t)~:1lrt1r

~ ~;

fv.J.=.-4-'-

~

.Art.~ Os órgãos Legislatlvo, Elo:e=Utivo e Judiciário

exercem o",aer. de foma

~MITIVA

EMENDA MODIFICATlVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. _

retira-xlo

I r=';;';~
I &!~;-;;J

".ldo,o'ccM.,d.'.wllo.,•• b

If

) rov~;7ã7J

... I ....o/CO••'Ib"........'b

co-nssxo

o:msti.t'~io:-.:l,

5'DWXlR 1lL.1:'im:O CA"'l?OS

1'.1
DA lP03148-6

c:a;;atibJ.lizar o texto

a re.õ!J.ssà:l errada o:r..sUl."l.-:.e na red.a~ attai do diS?'sitivo qole aJ.':.e::'Z"Os.

para

pela mflai'ão. e O.lJO quo na e::on:t'iia rcetre-se de fu:-ea.-e.,:.al ir;Prt.ã.,cia
evitar a n;::essão.

1:0':\0

interdependentes, no exercIc10

'AssembISa NadonIl ConstIJinte • 327
o1USTIFlCAÇXO

Entendemos ser disoersãvel a

EnterdGõCS t,iUe, o Pc&u- IIJgis1ativo, ixro õ=g~ rc~r.2.
'sent:ativo do povo, é o ~t6nte peru avaliar e iõ.")l"C"J~ e.""?!"tY_"':iircntos ou
ativicad'3$ qüe !:ajam p:>tEe>lCiQ)3l....e nte p:=nSOsa5 ao ~:;sist;;,7.3 O"J que ll'?J:t"te..., ese altcra;:ão n:J P3t.ri.""õ'Úo histéric:o e na pa!.s~Sll.

adJeti'e'a\:âo

~e "federal" eIl'~5egada',li leJ. cOfiplet:'entar prev1.ste. nO tJarãgrafo

miENDA SUaS~I'fI;;l'i'I\'<A

DISPOTlVO EMENDAOO.

)

~
.Di-se

110

->t.rt.

~-

um co do art. ~ pOr estar rnuJ.t.o cfere , no contexto do d1.SC05J.
'tivo, que a norrta infraconstitucional é da cOM?et.êhcJ.a da fjn~ão~
Para isso, basta interpretar o disnositivo Ora alterado de fo!.
ma sistertatJ.zada com o art.

1.ccJ1.,....,. ''""'- ~J1, ~!

art

s::::....:;z-, •

'" a ceguS:nte ...e da\"iu

V~ião.

Os órgãos da

Í!MÊNoÃ 1P03161.3

L

o Legislativo, O

}:xecutivo e o Judic1âtio, exercem o poder de fC>rllla ha;rmônlca e
terdependente'.
~

in-

l? •

'~"

J

"'.....m."••on~" ... h

rr= ....".0=7" rr- . f "
p:.pa

---/

CP1:lT5Sli.Q tlE srSTF;I'wrullçija

::::~====~ m-uu----, r
••i+lc~."II"'."".'lla_
SIS'IDo'ATlZA~
j WQ7JB7J, EMENDA supRisslvK"

. . . .;:;".': .

aNIssTi>tE'

",..-----------~,,~~~ ;;:h======~::::==~~ I

~

JUSTIFICAÇÃO

SEtlAtOl\ ~ Ct..v.?CS

"""~"""
~
"2.1
DISPOSlnVO E'lENDAOO, Ar} • .,.."
':("jJlltl<fA->< a

e

Etu razão de Emenda que oferece'roos ao art 49

SUf\4.1Jra,..se a alínfss.

visando a dar coerência ec texto constituc:lonal, oferecetlol; a
~z:!!.
sente Emenda cuj o escopo é caracterizar os órgão p exercentes do P.2
der COMO ittterdependentes. no exercicit> de s\.as funções~

·c-

.

h

,

d<J

\

J*'A#

m

do art.

d. fi

V"",'CiJ

"
j

do item

1

e~

e co

J2.Io k\tepro-

jeto de Catstitu1ç:ão.

ç1i.o

JUSTIF1C

q..1e FOfCrlOS êecerre cb fam de o o::nte""'..óo da

A supre!S~';:l

A1!nea "c-', do ite:!' IV do

~Jeto da

iJo, de {orne. nais ~p:ropriaaa,

T.o2lS

Q:nstib.1.l.ç;i:::. eoccntrar-se reg".:!a.-e..~
alíneas -a- e -x" do item )N do nes:;o C1sp:!s.=.

A existencia deste art.i~o, em s~quência ao
dJ.sposto nC aru.jf lIfIII/Af configura qrave i:t)coerencla, haJa Vi,!
ta c cmesme as s cntc es~a1: sendo trataào, de fOl:M« exor-eas a , nc art.
69 que, inclusl.ve, utilizOJ terr.:J.nologia àive::sa.
ijug.e.rioos. pois. a sua !iupr-essão.

tive,
~ AD~!f'IOU'I\"1\

_

DlSl<E:~~. --:!fi sJInClui-se

h:I

IEMENDA '1P031664

tJ SENAOOR ALFREDO rAMPa;

j:j-

final

ó:)

item ~ Cb art.

J{!J a expresliác "res-

!=DA

peitada a lei federal- ~

DeIDA SU?Rt:SSIVA

I do art.

Sf

Ó::" iten
SSta~ caxxxrenxe car

Inadrnlssivel ê a interPretação da -:ren.s legis"
JY.)

I~t.ião ge ~ a o:rpe~ja supletiva

do

DISPOSITI\"O

C-Z\'D.!l.ro~

Ma. 39

~tê.."lCJ.a da união
Pore:r., ate:'lta! para rráxnra Jur1àic.a de "qx:ê a=rJn:2t n:n
nx:et tl • Julga.-os SEU' rec:r-e."Y".-3.vel ce!.Y.a:" e>:p:esso, no texto o:lr.stitu::J.cr.al, qJ9.
a lei federal terá que ser oosenra:h pela lei estafr..w..

SUf'rir::a.-se o art•

e

.)ç do

~o:jeto de Co7.LsUtui'o;ão •

JUSTIFICAÇÃO

A nonra ccnt.id3 no a..""tiqo 3;> cb~}roJeto de CQ::stil:'.:i~

bpenaS r~t:e, o::m ceeeas palavras,

õcs artigos "''l~,=ri~ri!s, t~ d~h..~
o reg:.-.e repres~2tivo.
Ehten-::e.-os, p::ds, ~ reee ee ~)eUvo J""aJ~ - o de e:-........3ar
O texto ccnstitucio:al - que o arUgO 39 é dL"?S--.sã\.::l. e::t razib d~ qJe prc&"os

1P03158·3

C)

'Luh"/~U,•• b,.~u ..,..

b

amss10 DE SIS'I'WATl2AÇ1C
~

Er.::sil ccrc urra

o

CCI:lte:.=o

~:ibl1ca ~ãtica • .sob

Ouando não se explic.!ta eue a leJ. co=.?lc.me:l
t:ar é de competência do Estado (ex art~
subentenêe-se cue s.=.
rã de cO'll?e~ê,!cJ.a da União Assim, e dispel's.ável a c1as5ificê.'Ção
de lei complementar federal, alén àe ser, esta" uni!!: i ....propried..ae
t.écrllca.

#l

" sua S\.l;.ressão.

U'U'IV,"lt.ud.

tME:NDA suPRESSIVA
MSPOSI'rIVV """''''''''''. >m."9f

47

DA ·'i.Põ3f67=-2

J:1EI'IbA lP03163·0

If:hcll

SUpr.1ma-sea expressão 'fe3e:ral' ccnstante CIfÔs "lei eatpl,!
aentar" no § S9 00 art. ,,' âo AnteprOJeto de Co:1sUtuição.

.
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EMENDA SUPm;SSIVA

de

texto

OI1~tibl::ia1al, elidindo

DS-se ao pará grafo Gnico do art.

os

tuição

téaúca le;islaUva.

.
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c30 art. j!Trb Antepro-

..

A ple:'la au1:.ca:mia ca1!erida palo ~Jeto 8e Ccottitl!
69e ~.) ~ :inCO"'...re::lte a previsão flOrt'ativa

ção ao Distrito Fe5eral (art.
que. ora se prete:ld~ S'-.}pt':ir.ú:r ~
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El-1ENDA SUPPJí;SSIV;"/l-10nU'ICATIVA
,DISPOSITIVO EHENDJ\OO. Art..

~

~)
art~ '21 c:.0 ~Q)et.o

Dê-se ao i tetl'" III do •
de Constituição as sêguinte redação:

1UljI.''''':'ltOCl;h

4~"'l

"Art.

·:~;:I~~Art. -IP' .5-"1

'tJ:'2.::r..

:'

.

per~ 05
cargos prOvidOS pOr eleJ.çào a eiegib:tlidade e
a escolha em canvcmção "artir::1á.r:J.j!l.

II! - A C!o-'WIDATUP
..; , exiI'Jlàa5

""",.{2- ,

Art.,gr::r

...........

f

~

'
~.~

~~

.
.

III - autorizar 0'.1 realizar E::o-;x-eE::xh:-e.tos 00 d~sa.~
volvér aUviCad~ que repres!!fitero risO;) ã v~da h.:;.ç-m,

Suprima-se a expr-essão "federal" ~DÕS -lei
c:omplement.Ia';". no pl1rSqrllfo únlco do ar-t.. IR' do ~~OjetD
de'

Constituição.

'5"9

art. _

A inclusão desses .ítEns na
• Constit.uição
COnsistir;: e."'l: incoerêneia g=:ave no texto, haja vista '3.ue foi ccn
feriêa autonom1.a plena ao n.lf.>trito Federal, não se jUstifil::é"1ôOq'ue o seu Poder Judl.ciãZ'"io, r-anist~rio Público. Defenr;orl.a pú~1i
ca, polícia Federal. l.ilitar e CoZ'"!Dde So-beiro ccntinue.- e. se;
J:lantiélos pela União.

.Lt.'..-Ju.,.,lt'.UO"W1111•

'1

:EMEN[)A SUPRESSIVA
1)1SPOSITlVO ~MENDA[)()~

~

J'DS'l'U'ICAÇÃO
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y

pr:sENAbOR ALFREOO CAMPOS

~
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-
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~DA 1P03t60-5

jjjTe eXJJ!.do

Sl1ipdma::t-se os itens
do ~projeto de Constituição.

;p,

.

jetD de o::nstituição.

S- f

ãiJ ..... ~

O .aut:or da ação p:l;7.1la: a;e er; razão de ".., dever c!v1cq.liU2.l
seJa o de forOteyão ~ patri.-ê.'"\...o F3bUOO er se..1 SE:...tic~ r-.ais a.71o~ Não a.;e e1<::!; e:;:
causa p:Ó?=i.:: r..as si.-n e:tl n~ de t:.OO::; a socleea:ia.
Pen3.1izã-lo co:tI o..stas )u1l.c:"cls e pt"ilr.:!p).o ê!e. suelZ"}::b-.cJ..l:.
ê inJusto. Por OJtro lado, dispel'.sã-lo ê~ses e:l:iJ-"1!cs, ;oré..- ~..ze:'à:J cy:;.~--;:ão a~
-l.1tlSa..te de trá fé. fi transferu:: p-3.:-a a a\1t.orida~e Jul~ra tjuiz) 00 !='Ua a lei.
·e c:ar<J.ct.e:dza-~o do qtie seJa tlliticr...:"lta ee r..ã !é", o ç'Je 005 ~.ll'=3 u:-a t.:.refa L~
t:ossíval e ma hip5~oo nã~ vJ.á",1ll ce: CX4'::retJ.ni~'
Por co-..r&ncia Jó;i~Jurrêíca su;~j-.:s a provis;'o ~.l.~6r:lea
da. i~'"rp de c:obrãIr.,.<tee.ti'...:!l.&"~r ô",\us tit\"_"\Cairos na aç:;o ?,=-,u!.ar, 5'"_' e..c'="i~,
~rcon:!endo, inclusive, essa-::.tserY.=b" o F.slado" XJ; hifÓt.2se C~ q.:2 este S'"~Ja \>e.l
cid>.

os-f-

SUprbrB.. se

••

~ do aI"ttept'eJeto ê~

•

JUSTIFIc.~

_sumssIVA

t1ISKGITIVO ~~: Mer.

a seguinte rc!dação.

Pará;'rafo úni co - Ra. a-.,ão FO?~ ê veô~ a o:brahi=a de- C'~
taS )uellciais e ~rãrios ad.voeati cios~·

A_W.3lS9-1.

'J

"34-
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pr'P;;~D

r;7~';z;;J

!rn------------nl..'..........."lIb-------PISPOSITIVO E."!tNOhDO: Art. lit1

JlS'l'IFIq.;:1D

erros

-....,

art. illl';l~

Dl5PCSIT1\t:ln~

D,:..sCê.-se aperfeiçoar o
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7-/

JUSTIFlCAÇx'O

ao equiltbrio ecolâgico ou a~ teio ~~ie..'"l.te, 0:.1
gote
i1rporte en altera;:ão PO patri.-õnio hist.&ic:J e na 'Pllsagan, sem prévi:a aprova;:â:> ao Ptile= legislativo ~

A presente :2:"1eT1da visa a s..lbt.rai%:' da di::ope;.itivo ora altQredo a !;\Qulf!a':-e ce e)Q1'ibilica"'e ce
hrl'sile!:ros

tente....

h.atul:aUzados para todb e qualquer cargo

fee~ral••
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• As$embléia Nacional Consútulnte·
I'!"Art. 14'-

JUSTIFICAÇÃO

.

I'I1 _ salãrio

o ?ode:r t'l'.ais expreaswo da

=-

,I...

,.~.,

r:~,=. l=J.sovdaartigowlgg

::e~?r.~.~.::.~.:.:~~.:~.~~~ I

jeto·

/J'e

v - ~ ~õrja a 8p:JSentadorla, ccn Wf1CL-entos inl:egrai~

par invalidez, ou aos setenta a"'Y.)S, e fa..""Ultativa,aos trinta anos de serviço,
cir;a:I anos de exercfcrc efetivo na JOOicatura.

eapaz de atender âs suas necessJ.C3CeS V3.tais !:::ãS3.C.a$ e às de sua fa'l'llla, c:o:;I:TOradJ..a, a~tação, edJ::ação, saúde, lazer, vestuár.l.O, hlgie:lE':, tra.~ e s~

ecôs
-

le que entrOO:para. o JlX1iciãrio p;la larça via ãÕ cc:;cursÕ p:ibl:::.code proves e tr-::ü
los, que ~ as ccearcas do interior, que aarnula fu.~ de ".11z Eleitorcl, Cc
Paz, e, e:'D substtituição, aos de Juiz d:::l Trabaloo e Fe::::eral, ma F~1irlade, moa c:':1.s
c:r1mi.rJaião eeícsa,
-

ridade social}

compreensão, o suficiente.
Criar a figura Ju:-ídica da euecrtaeçêc dea
popular;ões indígenas ê aê.,i tir a existência êe Ur;\ ccôex igualou
superior ee do Congiesso l~acional, ~t.ar.da nanl'u.-::l cvt ro segr-ento
da população brasile1.ra ê cont:e:mplado ca:ll tal poêer. Isso
pct:c:
o OÕ'Jetivo

ria sar õesagrcgador.

do 3.te:n I do art.

EMENP.A lP03174·5 - ......
lJ;:."\.~'=t

J'ú.FRED)

ea presente ~-OJêa é

o de ~tibilizar a

t<!lõl'li-

nolO3'J.a E;,.-;prcgaêa peio ~ , çpt<mdo, no-aS':), fQla co:-.sta'l'\te na etfnee t1btl

JUSTIFIC1>@
A Ctmstituição se ftrr...<r"'Cn12 sccre os princ:pios ca "Orah~
de', da legalidade e scbretuôo da isonaniõ!: de direitos e d~verea,
/;!...
10 ~t:ar 00 c:a::ú.tul.o "o.; CIC.!o!:r~"lA" e:n Sl?.1 arb.go~, in::iso
DI" al!nsa a, o:nc::eitua ~ "'t:cxb5 são ig'.Jais ?eE<!nt~ a Co:'.st1tuiçã~, a I.ei e O ~
taào", rras, etI verdade, neo a reseeíee quando ãrcce ec :~:~str~ õe eeererra, ~e

trinta aros de

sobera.n~a r-0?~

lar ê o Congresso l:ac3.onal, etltenc!-:nos. poa s , que sub-:leter i
.!
provação do Congresso hacJ.o"'lal tudo a~!lo que d3.sa res?eito ã
utilizar;ão das terras inêigenas é, não só salutar, roas. na nossa"

.. l<ath

núrul"o fiXado em leiJnacJ.ona1Jrente Ul'l1f.lcado,

~iPC6

$ta

-----------,r pr-··:..'::;-r
r"r=-"';

_

s~ço~.~~i~~.:s~~~ilii~ ~ti~:r;~~~:~:~';':

nete desigualdade, viola o principio da is~a e, por COl".segu1nte, as

Q:mstitucionaiSÁ =~~i~c:;:f~~k~
clrJ.o 'furrla!;:ental da igualdade ~

not;Ms

ro..-r:;s. ~ :lIP;':~ ~

prSprias

tratar cio

pr.l&

•••• se afir-~ que "ececs são ig-<.lais ccrante alei", rra."lhu
ma lei ~ intrlja esse preceito, é CO"lS.titU'::lCna!." rcse. D""_-õcr",-.:!;:t, LiC,;!.Cil::!~
Igualdaae - las Três CJm1ntPs) - Fã. Jose Oly.""frl.o, 19';5, pág. 3?:4).
Assim, para que a hC'JVa or"Z"l sxial, r.oral e lc.ü'l1itãria acs
ta COnstituinte Mo c:o=r.çe yiolenta."1do Q seu pr;.~í!>io ! ....~a.-e'l';3l ê; g'.Je lt.X1S s0
IGU1.!S P~lm: A ttNSfrrurÇ!D" A lEI E O ESl".'\OO" e ee Si! a.?rc~ár 11 (l,-:;:'-;;2 prcr..osUo"
tratarrlo a teses isoranic:;:qmte.

f!h:E::crl.\ AtlITIVA

c-e,
DlSPC61TIVO~m.l\!:O~ Rrt.-4G

e

...

ftE!',"D.!j,

~

.lIr4;..~-

V _ ~ recursos naturais, ren:r.rãvels e r.oo ~vã-eae,
Plantaforr-a COntinental e da zcoe

~ca

'3: 0

M>ITIVA

DISPOSITIVO D-~ZJX) art• ..6&-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " . ' •• " ••

êa

~e

Inclua-se o art.

e..cl1.lsiva;

proJeto de eonstituiçã:t, sob

~ título

seus parágrafos

"ôcs territórios",

TO

Can!l:ulo VI tb.....

remrera.~se: o

~

at.\<al

pitulo VI e os gue o s-""9\2lI.

os Atos Intema:::iO:-.tis e a mL*'ior cbllt..'"i~

a::~.a:r -q.l~

Estados detê:n, não a sd::era:"Iia, rras d1.reJ.tos so:,:;:ra."'JOs so=,.re os r~cs

os

r: inadir..iss!vel ti

rê"'l:)".'~

~l-J::DIF1CATIV1l.

zona Eo'rãtiCG. Exclusiva,

A

=zmo»"""""'· Art.gC~

regl..-~ rt:NO,

:a=~v=U:i::-::U::::~~~: =~;aC:a
•Art."r;f
- O PrefeJ.to sera. eleito ate.
tinnin:t

a:=:

Cc:i ..:::-;;:o

I

tiva.

antes d:l
art.. 157 e I

ncve:;ta dias

do mandato do seu a"'ll:ecessor, aplic.adas as regras CDI'.stantes

Jl:)

tâvel

Pelo texto atual o Oisb:'3.to teCara1 J2SSii!.. a ter ple."la e

~

da

tbião,

:=c::~~(f)~; I

capíbllo, de realid!,

e os Tenitôrios.

tal aut.ooe:::nia, e."'qIla."lto que o 'território centirr..a a 5".I r:e:-a C:esce.õtraliza;;ã:l

foi o:;:::"s=.:!:a05:. -:e

la Co""VQ"lç'ão de Jêi"aica assir.;!ca ~lo Brasil e.1l1982. E71:ora a cltaê:a

e:l ~ r:e;.."""""O

inclusão,

des tão dÍspares çuanto d Distrito Federal

'Vel.S e rã!) rcnovãvc:J.s da Plant:.afor""a ccntine."'ltal e da ZO::'la Eo:::t:f-;:;.ica :D:=l..l::i a.

se:ll qua1ql..":!r au~a.

VJ.sando a ~t:ihl.liza:r o ~:to e:cns::'it~icr~l su~L-e:s

li)

trata"'Y.õnto s~a:b e~~ retá.."ias.

~sta.

paiágrafos da COnsti t:uição.
Parásrafo ú"uc:J-

.

EMENDA lP03179·6
~I:NhroJt

l!J
o objetivo
tuclo....:ll, 5llhstituiJ'xb a

re.'Ilis5~

rr;i':~J

t"e:rla ê o ê~ c:::::::;etibill~ o texto lXl"lStá,
o:r.stMte na. redaçã::> at..lal ó::> dis;:csJ.t:ivo ore al

3l/~

EfolENDA 1r.DI"I~A

DISPOSITIVO EI-IE:NDADO: Art • ...;.g..c

...- - - - - - - - ,

,,.====-===

Inclua-se no art.

.., .

tituJ.r;ão o seguinte parâ']rafo ~ico;

A

tí~lo

IV do

~~to de ~

tituição a ~são ..... e Cio:; Territórios".

foi FOr

criar;âo de Cons""lhos é matéria de lec;isli:.

ção infraconsti tUcionall.
Por esse motivo, propomos a supressão da

l:J

SEN"DOR 1r.LFRF'DO CN-1PQS

r . r - , . - - - - - - .ud_lCt.. nle/lun~., ..1 r o - -_ _- _ - . . ,
De SIS'l'F.:~~TIZACÃO

~"~Y;J

lP03176·1·

"lENDA l\DlTIVl\
DISFCSITI\Q E:~l>.OO.

ce

ex

visa, esta l:l'1enda, a atribu;tr aClS
Estados
rneIl'.bros a cOIl\petência para legislar sobre a loteria estacual. ~
observância às pecullar3.dades o1lprescntaeas nor coJ.da U'l\a ec!ssas !:
nidadcs da Fedcrilçào, o que torna inviável, além de 3.lõlpraticS.'\'C'l.
uma leJ;!3.s1açâo geral - emanada da União - que uni~ornize o prccc:~
:;0 de sorteio lotérico.

rry~~"--j

fP2i'~WL)
E:;;;~~=:J

.

JUSTIFICAÇÃO

n5s sugerido e:n EraJl:ia anteriorrente aprasenta:!a.

EMENDA lP03172·9

~to de con,!,

competencia dos Estados a ler;J.s1ação rê:,-ul!.
JIll!ntadora da loteria estadual."

texto. retirando do Olpítulo rei~

rente ao Distrito Feàeral a p:"eV1.S~ cb$ Terrltár,!.os, p:us s~ ...atárias dist.:::tas
e que em razão QJ.sso dt!ver~ ser regula..-entadas em CZl?i t.il.os distintoS, o qu~

do

Parãgrafo único - t considerada r;.atêr.la

pressão supra.

ti ~t.ibillur o

fi

fi

"Art.
JUSTIFICACÃO

tI".'n/taiC"JIQ TJ'rvÚ3JiZ:.
DlSPCSITI\V EZ-ENJYoD:). ~ ....

SUpruw.-se tio cap!tula V d::>

}5

_

Súorima-se do art. ~, "caputtl a e>..pressêlo
•••• respaldac1o por conseihOS renresentat.ivos da soc:leéaõe
civil

=-------_..
""~" ....
I'J
SU?~IW>.
D em.\

.[~

DISPOs:J:TIVO EHENDADA: Art.

329

.,

(!Jcri:lISS~ D~' SIS'I"i.:''hTI~ ... lCu'nle/••'u.'I'1t

V!sa:tt::s

~i..

i!T
Et-lENDA SUPRESSIVA

(l"",,,,,,,, ALfRE!Xl ex"",,,

f f l . . t_T..

~

tera:i:l p::lr estar errado.

EMENDA.1POO171·1'

r=';;;;;-"]

ALFREDO C1\MPO$

~

ai.')

ARl'.-n-

.3/

*_

/AJ-I,;.""-;;

~

Dê-se -ao art.;xl, "ceput" I do ~ de co:'1stituiçao
EMEt>:DA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EllENO;'OOt

':) 2Art.-&a-

a seguinte redação.

-Art.

Os

d1reJ.tos,l~d~s e prerrogati...-as pra'is-

'tos J':lesta O:nstituição 000 e.xclu!!ll1 outros :inere.;tes aos pr:incipl.OS fUl'C::;eõltais
da ~ção ou
Subst1tUia-S~-t exprês~';os orça::entos pi!.

constantes d(.:!; te:la...'"3~..s lnt.ern3C.:l,o.õa:lS assJ.r.aCas e Atos lnterna-

cicnais ratificados pelo

bUcos". constante no § 29 da art. ~ do J.n,t~o de COl"stituipor "os ort;ament.os da União e dos Estedos-membro".

~...:" t:>-"'CIltiVO~

2

E..
.....-m J-mn'ICATM

D!sFOSlnro DZ~. artlgo

O inCisO

Julta'a"õlos ser lndisceT'sál. aI a ê:!.scrira...a..i.a
elas Pessoas polit3.ces cUJOs planos de desel"vo:'vi<;:entQ e orci'mentos
deVErão observa: i!S Regiões é~ Dese.. vch·jr:;cn~o Ecol"õ:,,;3.co.

n,

-·fll-

ç~.J

JUSTIFIC1.ÇÃO

I'"

fi!. incl.so II

TeU, a prese."'lte E:'"~"'Iêa. p::.r escc;o, a in:::1usã~ ê:ls Atos
tnterr.ac1.QOo3.is aro jnstnr,z,tos juriCiCOS ,-ã1iêos para a COl'lf3.SU"ar;;!od: c1ireitos~. l~dcs, prorro:;ativas, no plare inta..""fl':), i!zJ'iéb a 5"...a rat1iiClÇ"~,pro-

tlU1sação e ~Ucação.

/!J6

do artigo j6, passa a ter a ~te red3Ção:

.

n - ,controlar e fiscalizar a ges::.ã::> arça."ltrltãna, fina."l::eA,
ra e patrlm:J:rlal dos Ergãos da ao:hinlstra~ fe&n-al dire'"...a e indireta, ba::'l o:rc ...
!Plleação de: recursos ~Uros p::r e:ltidades de direito pdva=::, Visa-~ ~-c".~
il legahdade e ava1J.a:' os c resultados quanto ã eficácia 'e eflciên=ia.

A n:Tva redação, acrescida das o::cahd3.d!$ d!reta e

1rdire~

em que se divicEoil as entid~:s da a=-.imstrlJçà:l fcêeral, visa.,J~ sas"lt.e c:a::;:.at!
n e In, do a=tis:')ai, dest..a Ii".esõta
fi;!

~lh;ür este dispoSJ.tivo ~ os rn.:3..SOS
A

EMENDA SUPm;SSIVA

4""

DISPOSITIVO EttENDADO: Art. ~

volvid~s

e da aprova;ção do ••• -

o

er.tid~I;S da .r.ê:únistra;:ão Wireta nã=J d.s

iái.

Nesse sentido e para que no futl.lro nã;,. p3irc cúvidas q.a")~

DISI:'OSITl\O D~: ART• ..,l-t

D-~se ao
,.esuinte redação:

a$

vc cingir-se às f~ ~s=i~as no artigo

D-SIDA J-I:OIFlCATlVA

~7dO

suprima-seda § 19 da-art.
Ant.eoro.Je
to ele Constituir;ão, a expressão" ••• das DOpulações indIqenas eü

fiscall%~iã~ a s~ e>.e:l:cid:lP"l'lo ~es5'O '-.aci~ a::o:::L

auxílio do Trib".mal de CO:Jt.as sobre

TlUD/~"'c.;l ..

J.3

i interpretação e apl1ca?o éhste disp::lSitl.vo, â q:ortuno e irillSpa'lSâvel ecr.stlr

.f..t

itml IV do art•

ÕQ. 1\.'lt:cprojeto

de O:nst.1tuiç-iia a

.de fOJ::::la clara e precisa do texto constituclonal que a finalJêada do CCI:1trole i,!!
t:erno mMlt:ido p:::lo ~tivo, Lcgislativd e Judioârio ;:Wr~C: a 9es~ orça..~t!'
~ia, f~nanceira

(!

p3tr1r.cnjat ta-~...':l das E.."1t!deecs da ministração indl.reta.

A lP03189·3"

V - Pro;or proJetes êe lei que dispon13."'li soare a
criação,
transforr.,ação ou extiJr~ de C2J:90S, e.T?t'"e;os e fun.tões
secs servaçcs e f:1,.'\aÇOO

~~=

ce

~ re,,~b.va re:m.mera~.

,.,.-

Não se p::x!e a::mttir trat.a-te.-,to prJ.vileg.ia::o coo::a:..tdo ao

'i</.

o § J!9 do artigo

A presente

:n....

• Art.:J:t7 .
9</.
As aliquotas internas, nas O?&aç:Ões relativas a d=:
c:u1açã:> de r.erc:a::Iorias e nas p-"'estaiÕeS ee servíçcs, ~ p::darão sez- inferio~a:; ês
eUquotas interestêQuais, r'e?.1ta..,~se opera:r&s e preatações internas ta~ as
•interesta:fuaiS realizadas para co:lSu:nioor final de ~caào...o-ias e eesvrçce,"

§

cb.-'.a.tS

g1slal:J.VO ro que diz re~1to a seus c~;os, ~os e ftrlÇÕ2s, ~,:b os
reseres ê:e7'~em cc! ProJetos de I.ei. para o ate.....c...-c.,to Cessa CÓJeb.:vo.

.2,.2-

2jf passa a ter-a: segw.nte re:3ação.
d.iS?OSl~..s

te,

'n~~m="=s=s=iio=D?:=.=S='==="'=TI=z.=>a;=-"===-===:::======"
',a.::r
&~llDI~
~ITIVO ENE:oID.iOO. Art.

IQ.'T-

::-~a

visa a eseaeeieeer 03 l:L-.ites gM='"lto
acerca do go_adrc de po"...5soal fr.)g pcderea, 19'.lalitari~-.:l.
...t e.

às

~

rml:aproJ!

incluindo-"se-JhC! tarr.bé.,tfág::afO único:
Art. ~ _ O ProJeto sue recezer parecar ce..,trâri.o, na

ce::.r.a

são de constJ.tuição e Jusb.Ç8.O'.1na cccassêc de !:i...-ito, serâ tic:o fOr rejeit,ad:).

fi -

ParágrafO C-"1ico - FO: iniciativa ze

o ProJeto será

,

estender a tcd~ tip:! de proJeto, e

a)

aUguotas internas diferen::ia::as, relativas ao J,.~sto in=ide:lte score es C?==~

lIt? ProJeto

tm.-~s,

mo restrl~ir

1l..-,e:-3,$

de Lei, o dl.SfÔsto no a..>"'f:igo,

incluir a cr~ss!:) ee cet'~tituiçã:) e ~t!ça. em

, b)

ctre eseeece,

cê::L-o ~s

peesenee :E:"En:;1a visa a:

A

çêes de c1rcula;:ão ôe m2rca=:rias e n.as pres!Z;Ões de ~iços, fr?3=-se sxx-a '?''''';;;.
da de inteira Justiça fiscal, in:iispa...
.sãvel ã tra..,ut~iO do equilíbrio ecc•.õ:nic:o

\.:lI

s~ a Pl~ãz:io •

A exclusão, da altm:natlva co:'lce-"..idaaos estaôcs para cria'Tã:J

f.o:.::~es

'para rejeitar o proJeto,

can efeito, a permanecer a pa.rtc inicial do dispositivo a.,~
total.-:mte
l1berãdõs pa:ra e.ercer, at.rav~ ÓQ eeeoe j!Cl isl;!;r#jÕes ela", alíquotas
~~ncla

&do, estariam aqueles ceeeees õeeeece da base trl1lutana mais anpla,

&.s, pressões de toda
J'IOS

-

=:o

Dê-se a seguinte re.cação ao ca?Jt do Art. :t2:6 do

EMENDA lP03185·1
~~ AT~~ CA\:PCG
~

r~~J
L t 921 07/87J,

.,.~••" •••••o1_"...b.------ r,,-....-.......,i

w

ord~!n e:n preJuízo das

aUvid5t!CS c.-o::t1ê:n1cas, cbs

Q!;ta~5 ~

c) facultat' ao Plcnãrio, ,p:Jr

suprlr.a-se a expressão "e a orqcurl.2a~ )uc!lCJ.ãria do Distri

\ \

to Fed"'..ral-, c::enstante do incl.so VIII do

1art.-~do ~eto.

.. .. ~

e- C!;:-ci.-o de secs

r::('':~,

Ill1;n5.-1c.

-:-

pceercscs,

Esses os TrOt.ivos quCl estão a irAicar as rÜ.zOOs eue nos ir~
Hram li apresentação da preeenee pro7->Sição, c:n cares., ê:::::r.r-les csta1';s, que <;;;0 ã
gra ec romoria, p.'U"a os quai!õ a prc....alt:ncia tb disiJ:lSitivo ora cucluí(.'o !o~rlil c-.:
lr "...:=....t e pu:juc.iC!<Jl.
1
-

~

cn:prÓva.1I
ent::re out:xos. torna-se
"Nacic:'1a1, dispor so:,re sua orga:-.!.2aTSo Judic...ã ria.

.;i,

--=-_

IUI1l1 .....,'rlC.~b, _ _- -

os m::o:e=~,
~:~:~~ :c~~. ~=a; ~
~CO"'..rente es~lec<>-I,

,

co::o atrjbo.J1,;ão õo CO:IgrcsS:;

,. presente E-cnda visa a corrigir essa 1r.?=rfeição.
•

I~

M::OIFICATIVA

r-

§

DISroSlTIVO &fMWX>: Art. ~, § 19

o § 19 do artigo 201 i30anteproJeto p:lSsa

à ter li.

>.rt.~~/~••••• _---_
a- - A res:;:onsabill~ fOr
J9

" •• __

_••• _.-_ •• _. __..

danos decerre......'2S da

aU'·id,!.

de nuclear ~::!~ da existência ce culpa, ve-Ja~se s:r.la1t;.mr lir..ita;-âo ã l"e?.!

segLt1nte

ra~~ d..<>vida, p;7)rdanos duetos eu

.

In

.
- § 19 - ~ ol;1rigatéria a :inc1.lS;o no orçe:-.e:1to d3s ent1~es
de ilireito público, de ....emar.cces.sária ao ~ane.."1to d~ seus êé=>itos
ttr.sta"'ltes
de precatórios judiciais aprese.,':.ãdos até 19 de alPsto. O paga:-..ento far-se-ã até o

indiretos.

.

"

_

Art. :&01 -

final do exercrcio seguinte, ao;aWs do TrJ.bu:\al e::t:::?etente, em ,>alares
o:m~ índices oficiais. -

a~liza

dos de acordo

-

~ora

~~'DAOO.

para 19 da agosto, calO linite para apresentaçeo chs precatórios q'.l~ aeve:-ã:J ser
pagos ro exercIcio saguinte, alÉm de prever a atuelizasão dos res~vos valores
de acordo 0':Ill1 OS tndices oficiais.
Os orça.r-mltos ptiblicos, ao ç'_'2 se lê de a.l~S dispositivos
~te anteproJeto, ~rão cnviad:s para aprec1a'i'ão do?oC!er legislativo até 4 ~es
antes do térrrJ.no do exercício. Un precatório aprasenta':!o e::l data de 2 de Ju1.~ raio
teria seu pagarrento satisfeito no e.«:rcicio sC!gU1ntc, casc prevale-;~ a data fh:o?:da
pelo d..i.sIXJsitivo e:rendado, mas no s~o aro posterilX, p:::naliõ:an:b de lT\3J'1cira in
justa o cmdor da Fazenda Federal, o que não se justifica. ~~ í .. l;oJ.edi~fOra ~
la da fnslrtr!'31tos o:rtpJtaciO"13is mecrn:S c..~ 5'J:,.orte d'2 suas atividados, o:Mror.::
8tb!janenlo provadO aos contribuintes.
... Quanto ã obrigntoric-.bC!e da atuali2aÇ3:o d:)S valores d~vld~,

Art.

~

•

proposta ooJetiva alterar a 12ta de 19 de JUlho

que!r se tratando da reparação go.:andosó prevê a hiPÓtese da re:,:.a=açã:l ~:,:d ~Ia
quer não contellplando, de Irareira coJetiva a distinçã:) E:l'ltre ca.-os
diratos
e indiretos. as últimos se c:onstitu~. em se trat~ êe ativjdê'':::e ce alto risco,

113

DlENM }oJX)lFICATIVA

DISF051TIW

A

A redação at.Ual do dis?Ositivo alterado linita cu;?lê:"~.te,

r . r - - - - - - - - - - TUII'.....I"'u~h

Da--seao

l"

1l.rt •

113
...m. do.

JJ:>sJ"a1s tcm!vcls..
~jeto

fi.

~nte

rwaçio.

Art. J::Mt - ~.lt.ac!os e S!:."1a-~res ?::!rc~So
idêntica, fuada ao finêll da legislatura anterior, sujeita a tcibs os
Jnclusive o de renda e 0$ e)l:tr~.ãr.los.

.1Jl;>:stcs,

•
Subsb.tuiu-se a e>;lressã:J "valo:r.es iêêntioos c!!!l subsidJ.os,
rt:!presenta~ e aJu:1a de custo" r.or "re:-u ..~ra~", ~a evitar-se U-~ série de de
nc:1ino/...s que correspo.."ds:I aos ãi..-eitos p::!::;L..-uários ransais dos D::p-.ltdos e S~=

&r~.

-

~:ll~~~ ~..sP~l'::~~t:a=~~~.~~!:~q~~,:~~~~~~~~~~~~1~~,~~~t.~~~~SI~;~

catorios, situ",ç'<tO que o c.nurlC!údo da ~'ntQ c.."'l:-a..J. plccurOl corricir (,,11
dos rr.cnos lriUinl»"1os.
-

§

U)

[õ:lVor

i?
1?- O ir:fcsto de

do disp::!sto

JX)

art.

~.

Ia.'mSE·-S& OS or:7IlS PA?_~

r";;;,~

EMENDA lP03183·4
(!!i~R~c;..\1PCS

~7~;""7ã7l

o :im5ve1 ru:r~

disposto nesta carta dewr'Â ter

A terra ~utiva. não rIOS tJ:?s ~a conL~'ÇEo

Entendo

qu~ ~avés de

tr:la

eu! '

ne5ta-

prtl9Z"essão do ir.p::sto o proprie.;!

rio var-se-â forçado a torná-la p:::u.1utiva, tira.-,:::>-lhe o caráter e..~lativo

lob

r-mIFICA'I'IVA

CCl:1!orr.e

ter prioritarla:rente social.
"""iX'.

~am

que trata O item 1 será c:obraC;:) de fo:ra.

;rogressiva, no t:e.iIpO, quando incidir sobre glebas rurais in?mdutivas, se.1Iprej~

e

rlio se SUJeitando ao risco d!;! t::'.3.~~:s~ia'i'ão.

DISFOSI'l':MJ DDm.?,IX): Art. i:03

106

ter a seguinte
,o/'
Art. :!'33 - salvo diSFQSição c:cnstituciooal e:n cc:Jtário,
O artigo ! f i do ImbeproJeto passa a

deliberações de cada cãr-ara e de suas CanissÕ'o..s serã::t
tos, prese..te a ro.al.oria dos J:le:'i'lbrosda casa.

tr:r.~as por JiIaloria d:::ls

A presente ETe."Id:l visa a es~..leeer o quSru:I' de r.a.iorla si.",:;
p1es para as deliberaçÕe:s d:l legislativo.
A redação original confere a UTa1llirxJrla de 115, 0'.1 seja, e
1).2 Sen.'lmres OXlgressistas. o p::x:!erdel1herab.VO, em CC:ltra:.oslção aos 2aO qu~
a I

presl:."'lte ~

Art.1i - S<'..rã de dois aros o ra."ldato do ~,;.-bro c2 :esa

as
vo
-

c:aêa Cã....e ra, vedada a

reeleiç~

A prese.,te ~-a "isa a SUprir lacuna obSe:va::a no

jeto.

n:l

ée

na r.es.-a legislatura.

a,l~~

que. se refere ã eleição e ~ I1".aOO3.to do re.-bro das l.!e<=:..... êc Se:Jacb

F~~

e.1I c:ontra;,osição aos 244 rE?resc...ta...tes

~te

P

318
~..art.. ;;G:

ft estados,

utilizando os recursos obtidc9 atra..Ss·
cb diSp:!Sto fi:> § 39 do artigo ~ desta CDnstl.tuiçio.. pra:over px- inter:1&llo
da
iniciativa Y...blica e- prJ.va:b. correto pre~ e ple,a. ade;'J.ação êo tra!:a!.'"J:.:::;Ir Z2
ral ã terra cbjeto da refoDlta agrárIa.
_

Esse rr:irrero C?i para 15 S~"'lOres Se:-.a:i:o:-e.s, e:n o:::ntrap::lsiç~
~.lt~..

~l:??;"

:rnclua-se o § 49

prq:õe.

llOS ~7, e para 98 Senhores

E>qtlI'<=""'_

~DISPOSITlVO f2.~: Art. 03!!$, §

ra;L e da cê:ara õos ~.lta:i:)S~

da

r..a.1o=ia si.";)les.
A situa~ piora, ao ver-se! a !X'SSibiliêa'5:e ce apre,,-a;-ã:) 0:1
rcJe!çã? d~ •..at~ia [.elo v~to fa\'or=::vel ou oo.,trâno de arp-"",<!s 67 Cor.;rcssis""...as,cr.J
de 8 Senanres, ou de SO Ilop.1tados, co.fome seja", câr'..n-a a que se S"........-~te.

riDIS~ITIVO

Te:n-se

JoJ:X)IFICATI\,A

ne.'DAOO.

107-

E2lenda por r.ir.l.

161-

i tc.parãglafo e=. artigo, F

prD?OSta

reeo:-e.-y.!:l a tra.,sfor.r.aÇ'ã:) c:~ ?--eE~

1.ri?"'-=tir.ente ao art1'P

fi, dada

sua Se..
...!lralic=~~.

cem efoito, o dispos1tivo não se ~fere ap:mas ã

10'T-

l\rt.-iOõ'-

..

presente que. "o uso do inóvàl rural deve C'.r.pr1r

ã p-'"C?'siçib ora
feita, há que se preparar o be:'1eficiãrio da rcforra a:;rãrIa, propicia...:5c...:U-a co"'l:!!
çÕC!s técnicas e fi~"l:Eiras gue l....e ~sibillte::l c:::o:UÇÕ2S :;r.íni.'"2S ao i.'Úc:..o
c!e
_ SqU tra.:Jdlho.
sente-se na prática q".le a escassez de roc'oJ.rsos fL,a."::ei:cs O
lllDJ.s das vczes tem :irq:ossib1litado a manute..-v;ão dos p~;ra:;-,as prop::lstos..
O:xtl. a .pt'o;rrcssão instituída para o ~to Tcrt'it:orial :t.lral
Entendo no entanto que, para se obter (b..1to

A::t. .., § lI?

DISPQSI'l'IVO E!-~"'D\OO: Art. i:m-, inclso V

O inciso V ao artiCJO t:e$ do MllltproJeto passa a ter- a seguin

CCI.'fO

funçSo social-.. c.abmlo ã União a prcm:::ção da refor.:-a agrâI:ia.

97

EMF1'.U!\. SUPAESSIVA

De?Jt:ae:1os, mas talI'oo.l1 ao senado Federal..

Cã"">aril

~s

1nd.dc."ltc soore glebas i.r.proC\.ltivas, busco viaoilizar \.t"".3; fente- de r~eita ?=.õ:,si::!
I litadora de tal cbJeUVO .. através da qual iruciat.ivas públicas e privod:lS - ;:-';;a.':I. a
prOi1'O'lOr u:n racior.tll .oprovcltç:-::..'1to do trdba~r ru::!"al nl:S rr--..as íro.,:'~!.:,;o; a~

oo1as a serem aOOrtas-.

• Assembléia Nacional Constituinte
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r":::a=:J

~---_ _ " •.."o'...".lo"".o.".lo,-------,

1.

tJm\"TSS1D DE SISlP:..ra'lZN$O

bros
que,
nova
tiva

II

-.-J)

t-:[i]=03..õl='-"""1'!2L

Ó;5"MY1i' .t;TF'Pf!"2 rr'W

r.r-""-----'
êoy 07187 J

lUI8/.un"".,;:o

D:E:'m,~ SU2STI'IUI'IVA
"~/.J
DI5I'051TI\O D!õ:ND.~. art. -6&1-, § 39

do CO:'lgresso Racicma1 e aos ~:in1stros do SUp:'a-o Tribunal FêCer~, usa
vez
palo proJeto CO"'ISti~o:lal presente, eles sa trar.sfor-arb e:n guarfuão;s
da
constJ.tuição ao Julgareõl ~ casos de in=o~titu:ionalicaó~. Esta a )u$lifi~
pnnclpal para a ~i'i<:::l.

I

Isr

O artigo ~ trata do e;..ercício co ~ ee P:eslc:.,ta Ca ?~
pública, quand::l de sua veeênera, ou no caso àe aus'êncta ou ~!r~"'to ee seu t.J.-=='
1=.

-

o parágrafO terceiro do art.

1::passa a ter a seguinte ree~

§ 39 - OS pat::d:r.Ô1Uos eneeeace-eoee eee-neecs éo Funao
tia
Garantia do TeItÇo de servaçc e do Pro;ra:ra de Integração SO:::l,ale Pro3ra.-.a de F0E.
~ Co PatrinÔnio d::I servaêcr Público sêc preservadcs , il'.ante.~'"'""S: ~ craeêrses
de sacae nas situap-s peevssees nas leis ~ os craarem, CCl"l exceçec aos
sa:;...e
~ ~S$ão, p1!ra liqw.ca~ ou abat.irento de dívida contraíãa para a:r.ú.sJ.ção ~

101

Do:;;:;"~ N:::O:[FlCATIVA

DlSPOSITnt> E'-lS.U:m'J. Art. 'ie9; inciso IX

no=edia, e do pa3~to do ~ salarial.

:E:!>am~ l\DITIVA
12,"
DISPOSITIVO Dam.rllX); Art. 'i:!S", § 79

1<>31u:t.~- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ti

ecc-eneec, nos

indi~nsãvel ~ o patrL-ê:uo,

IX - Propor proJetos àe lei que ~"l."<:U:: scllrta a
criação,
1..ra."1Sfom.avão ou extirr~ de ~gosl' e!T?I"egos e flrlp..s de seus servtçcs e ín..aT:1ia
da zespactava re.'iUneração.

funC?s de s~

gurldaàe, pelo t:r~;alh3.õ:lr, jcsse 5& utilizado para Uç-.Jiõ.ar 00 e~ 5\.2 Cív).c:
perante o financ.1~r do p=!ncipal r.c:n êe raiz sue p:;êe sua i;a'1lÍha. ê.~~jar, qI-€ e
a casa pn5pna. Portanto, a la"Te.'1da visa, ap;nas, consoliC!ar a ec--;uista.

Nãose pede aÕl'U.tir tiraeerentc p=iVl.legia:b ao I.egislab.VT:I
no que se refere a seus cargos, ~os e fu.'1ç:5es, g",laneo os de::-ais sceeres êepe..:!
de..P,ro)al:as d~ 'Lei panr o aterrlire.,to a esse obJetivo.

supr~se

os artigos "i&5, oU'iIi,

~, ~

111ft

(J

110

"'*

A press.n to .t::a'ida visa a, p.t'J.ne.lr.a.-;E,'1te, eseeeeaeccr os 11..'1
tes qua.nto às dis;osiçOOs acerca co c;''l.a~o de pessca1 eos três Po:::~~, de
f"OCi:l
igu';l;litán.o, e:n segu."ldo lugar, fOSsibilitar ta.-~ ao S1::r.~ FC-caral
trêi!lsfor-ar
carg:ls, E::çregos C r~, à se:"'e~ da Cã...ara dos D:ilp-.Ita::!os.

Fro~al de autoriur ~...J:aÇÕ<>..s fJ.Jl:''1::eiras exter-tas,

te, à o:r;::etência ôo senesc

ora, perece-ee de to:::b defet".sivel que eceaes ao
ral exeame o veto presiêe:lC1al re~ere.."lte à r a t e r i a . ·

e -t!1.

os textos dos art1~ citaóos tratam ôe r-atêraa q'ole ~

fi

,(.n.,'u"'.....; ã.

~

restrita ã legislação ordinã!:'ia, sen prejufzo para os que deles possea a

vaz
a'DA lIOITr\'A

SL~essJ.va.

OS S~MIZ.~;;;;· ... ,c.~ ..lo'.......,.....
ll1fll"'."'OUl;h,

--,

ADITIVA
DISPOSITIVO DEmAOO. Art.

1:1-'

Art.. ~, anctso r, alínea c

Incl1Ji~r. o seguinte § '" ao artigo ~ d:l ~ttljeto.

seguinte redação:

fÇj~;7;)

..",..;i.

-

1I.,~"u

a

1U:t.; -»8:'- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§
- caso a lei nã::> seja P=:-tJ1gaCa p:!lo
êa
pública, conforr.e disp5~ o § 39', qualqu-<:r r-E:"1l:u:o da :,:!sà Direto:'a C::l 5o:Ja&> Fea=.

Dê-se ã a1inea c do fnc1SO I do artigo ~ cb

pr';::~~:J

~ro)eto

190
Art.

~-

1 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••

_ _- - - ,

-,

JZ1
ess, §=J9

~'OA

190

f:J OOtlSSÃO OS SISTD!A.TIZ~

~

tal, dentro

ê~ quarenta e

Pres~te

OJ.to horas, p::x:lerá fazã-lo, o..'"'e':!ecJ.da a. p~o=e:!ãn'::ia

~

tanto, aos

fnsostas gera1s, ],flciusJ....-a

seus J.JlL~tes.

o de ren::Ia e os eÀtr=ràJ.nánOS.

DISPOSITIVO &Is>1ll\.."'OO - ~ -+etF

1l=t3

Inclua-se o se;uinte art.

art• ..f:f9 a:m:> ~ e os
-v1stas no art.

to eletivo

o.:t

~ tão

dê:r.aisÍA-..2..
Art.

~

_

- A proJ.hiçao

WtJ.

~,

eterrla W
ncração d"..ste pa:cãgrafo co.lO]fr.

re."lWlerando-se o atual
A presente Er'e"lda visa a e>;p!icitar gue a

_

ref~ados qt1a.'1to

i::)

ineãutibilii!a:!e

se refere ao vcnclrrento ncrunal, garantL"ldo ao N;J.strado a ne:essãria
eia n:J exerciCl.o de sua atividad~.

d~ ~"'T.lla9ilO de p~ventos p=~

se aplica .Y.:ls ap:lSentados e

ma.~

irr...e:?,!n=~

tragistSrJ.O.

6'

l'ÚJII

aprese."1tada inclui § j;

a7

Artigo. DaÍ. a

A ~ente t:en:ia V1.sa a onf~tir a q..w.lqt.og,r r~.D::a da I $a
e não apanas a seu Presie~te ou V.lec.-?re5~c::-:':;e. a ~::.a.~:::'a do;;!
p=:!.
rulgar a lei, r::aifô o Pres.lêla"te da P..:púb1J.ca ~ c h.:l]a fc.lto c::;.....fon-..e d!Sl~ o §
39 ~ste aJ. ligo.

'(".' .....",...; ...

tBreo

brasileira, os e.?,se.. t:a::1os
st:as a!X'Se.,t;i!orías reaJusWas po..rio:hca-~
te, visa......5,::l-SC evitar o. q,le.aec-"~Er-e atualre.., te, Ç.l~.l'::O a aEOse.'1ta<joda ~:!.:::;.s~
o t~, a ser

tE':::a

rt;ê.":h12 s",l~ o' ato C~ a::oa~tar to.."T.il,-st:!

tr.Ia

ebnsidcra."3:-se ~ sue sa:.::s tJ::1 :."'41s t:..'" q.le o n~
r.cro dt:! c:l',:ll'~OS e carC;os rncessãrics ao e<.prego da rJO".ra r.ão êe rora é e..-ce.s-

sup~-se

sivê.!"'ente gra.-rle; e

19 c:cno caput Ih artJ.go

~

ENEl'o"OA Z.OOIFICATIVi\lADIT:rvn,56
DISI?C6:rI'IVO ~lEl-.~' A-rt. . ., can ine1us50 de parãgrafo úniCXJ

'W-

o artigo 'm ào ~roJeto,
e o § 29 o:ao parágrafo úruco.

re.'T~an::o-se o

15(,
Dê-se a seguinte redação ao caput do artiSO 169 do

i:o, acmscent:ando-se-1he
do
l~

]

_----------ll1a"'U11"'..~...

CoO$id~ra:;,do-se

que a ocup:;.ção dos Cõ.rgos ccrn1s1.c:iadc.rs por SCl.v!doros apos-:!ntzãos rc:pr"'s~ti;;.rã. ra prãuea, o bloqu':!io O.l s!l'=-=-2
naT<QJ\to da carreira, por ..,5dto, dos serv1dores ~licos:
Actedito ser nCCE:5sdd.a a c.::;":?-r.la aqui pro:J.l.sta.

tJ-';;;:;~-

J .(Iõ2;~;7ê7J

DelD.'\ stJPRtSSIVM""IFI=;~l
_
DISPCSITIVO E:~\OO: A..-t. ~ e paragrafos

p~'1J.;:ão.

n~

D~retora,

)
Q:r"l:slderarclo-se q'.Ie, a partir da nova .:. Ch"15b tuiqã.:J

o::m

P~

Cc

c) a irreãut1bi1iõa::1~ ro::u.nal êo \."e..'lCi.-e"'lto, suJeit.C' • e..'1t....~

aam. 1lDlTIVA

4=11

-

1'10

DISPOSITIVO I::'~"tWX>:

,u••• ,~teo."i~J~~.u.'nl.

~

SE."1~ :~

EMENDA lP03204·1
[lSm.u;oq /IUiR!OO ~'~

"1lf

EMENDA lP03195·8
l:J 5m'1IOOR JI.,mttJ CN~

eY.Cl..sl...<:=c:!

O inciso V do arb.SO~ diz reipaito, ú:é.ca e

PbtlSS10

caI:'

..

Ic#

~

a se be,"'leficJ.ar. cai a pra;osta de erenãe

seguinte § 79 ao a:et1go *!8 d:ldl:'lteprojeto:

·

§ 79 - No caso do incJ.SO V do artigo"1:S"l, o veec será ~
tido apenes ao senaâc Feõ~al, a?lic~se, roque C::Jubco-r, o diSi=OSto nasce i!-."i:iSOo

d<::'"l1

412 411 Iff'- 4f,

,,l..'

If'JClua-s~

Art

presente Erenda pra;;:õe a ell."'IJ.~ã:l do ca~ do
~, por d~srecessãrio, Já q..:e o § 19 conta."?la tecla sua ~n~ão. I)=o-ssa
transfonr.:J-.se o § 19 e:n C2rJUt
art.lgo e o § 29 eil:: parágrafo ii.-uco.
A

artiq:l

..emvproJ~

parágrafo ÚIuttl:

Art. ~ - O Presid~nte da Rep30lica. ~ p::cierã a$e.-~::-se
Pais, sem prévia co:runiação ao CI:r.19=so t<aciol'.a1, 0::0. trinta dias ee
a..,~
p<>...na de perd.a do carSO.

dência, sob

fOLi"a,
Parãsre.fo ú..'lico - Recebida a o:auru.cação, o comresso Nad.e.

':='

na! terá 15 chas para se l:Ia:'Úfestar, caso haJa rac..1Sa.

ê!XNISSÃO o=: SIS'!E'MIz..~·'·'U"'''h''U'C'''''l.o

~----------"""~""''''''-"'----------,
I21END/'1. SU?RI:SSIVA

463
para que o

DISPCGITl\'O ~iE'.l\"DAOO: Art• ..wt

tal!'

flS;o;'l, l\DITIVA
1.2.0
DISPoSITl\'O E:'Z!mtlOO' Art. -i:1:9

A presen~ E'"e.~ obJetiva criar n:e=.m.tSJ"Y.lS +s!"9llflcae:-res
Presiê211te da República se ause..'1te do IJais, se:::, cx:m isso, lil::eralizar

-'lusênc.ias.

Lcssa foma, 00 e)Qgir-se tã::l-scrante a co:-.t1llicação ao
gresso Nac.tonal, ao rcs:-c

.

três

~

anteced~'1te

tc..--..=o est:.ab::!lcce-se que

0?.3,

J:sso seJa. J'ejlO no pra..o ce

ã vJ.ag-ern, possibilit<mdo-se sua re<:''':sa a."3 qw.nze dias.

~se a segw.nte rooação ao caput. do artigo ~ Co ~roJ'=

No ~to e:n qu~ s~ busca consolidar a exJ.SêncJ.a de

50 píiblico para a::i"liSS30de serviõ::.res p:iblicos, ir>elusi'l."e nes estatais

'm

c:::~-ur

bra..,=!le!.

I

~ - A :uuciativa das leis CCt'?le.-e.'1~cS e orl:h.,:-::l::-~as
CO"ussão da Câ.-a::a dos D:::putados ou co Sa~ Fece::a!,
a:J Presidente: õa R..."'if"Jblica, ao Pr.1Jr.elro-itiJust.ro, aos TrJ.b..:nais SU;>';!.t'10=es e ao '-:!:.
nisteI:io Pil!:J~co.

1I:ct.

ras - inicJ.ab.va altu.lEn;; :tOralizad:Jra - ídr-possive;' que_ ten."1a.-os no terto.C,!!; ;
va Constit1.Ü~ disg?slUvo cao o a.Ttigo~. SIe SU!Zessao do anteproJeto e a".:::. 1
tffin:::ia dos artigos~, mclso II e~, parágrafo 49, ta:r:l::énmcluíeos nesta a.-~ 1

'I

cabe a qualquer r.e.....
.bro

I

proj~to.

EMENDA lP03206-7.

I~
<;l'..l

l1:.::v.t'OR AL.~
t:CCr-rISS~ IE

eA,\:?CS

,,""'" KlOIFlO\TIVA
DISPOSITIVO DE-'D.~.
A presente ~rda visa a c:nfe..rf.r o real status qüe o

tério

D<>i"", "'DIFICATIVA

assur:e Junto zos t'cderes da

!.ini.!,

§!:J\.'1\tO.q' AJ~t:'j1EW

4~5

_

~e a s~nte red.aÇ<r::l no

pratic;;..-::.:te

"'"

l5't

OO'''Tejt.a dias. 'tnic1ando

go.j;!,.

C\"t'CS

29 O

,;;:r
§ 29 do artigo'ilU. do

a.'lte=o~

.

~.~-

§

EMENDA lP03202-4 r

DISPCEITIVO DiE:.m.~" Art. ~

'SI1Ir!=-.-a-

_

p~liea.

Negar-lhe a faculdaêe de inlciaUva das leis é
ms~ .sua própria força e iJl?:Irt~'C1a concorrtmtes.

I

**3

PUb~co

I

SlSIDt\TIZ..;;':;;'IO,u.,n""u,ch""O

a vacã."1cJ.z, .far-se-á e1eJ.ção, no pra2:' àg
rr:NO rrar~to de. cln:;:o anos, nos ternos ~ a..~!

CCCrre."Xb

eleito

1r'l

O art. ~ passa a ter a ~te reêação:

115

..

Art. -;;se - OS Presice..,tes do;;: PoC!!res lF-gislauvo, ~,,=~ ~.:!.\'o
e Judiclãrio prestarão arprcxnisso de 1l'Wlter, d~fender e ec:-prit a CC;.stitUJ.Çã:l,
Em

r.r----------'UTO,.Un...~.~.o

""!" J\DlTIVA

sessão soler.e do con::tresso l.aciona1, na êata de sua prc::"'.J.lga~.

---,

16"9.

DISPOSITIVO ~Z:;nAOO: Art.

:;B$,

carmt
l!i~

~se a s~te re:!ação ao artigo. 13fl. do, ~ro)eto:

5.1'.F. No en!:ant:.o,

é

o texto atual eX1ge o o:r;Jt'aÚsso, â?",..nas, ào PresJ.~='1te do
o ;'ura-e.'1to 5eJil este;JCjdo a todos os
~

indi~vel qt.e

t

~

Art.
- O rr.andato d:)' Presice.'1te. da
ares, vedada a reeleJ.ção, salvo nos casos do artigo ~.

~1:I.c:a é ée

ci.."1::::)

A p:rese..,t.e E"'enda dU?hca o p:'azo para que: oco...rrêim
TD\·a.o;
e1eiç:&;!s, IJ:) caso de vacã.-r-ia do ca...""go de Presic=..,te C3. !'~~ca, pa:a ~ 5e P-"2.
cessem, com a êevida a"lt:E~~m::ia, os preparativ::l:;> n~ssirios, tanto por pa."'1:.e da
Justiça EIElltoral, qua."1to ê::l,i próprios can:b.datos.
_
153
Ao adir-se a e..~sao "ros te....-os do artigo ~, refc=T2--se a !déia cc qu~ os p:o::ediz-.entos eleito:a!s C!a\'e:'~ se::- os r.r'-S:l'OS
reqt..ttieos
para a succssã::i ordinãn.a.

AssembléIa Nacional ConstIb*lte
EMEr.fDA" lP03211-3

EMENDA lP03207-S

~"""""""""""'=

P!:

,SEWlD:>R

I:

CXMISSÃa

EMENDA lP032150-6

= """"'"

~

=~:

§ 19 cb Jut.

EMOOlA SUPRESSIVA

~

DISroSITno~.

Art.

S\Ipr1Iren:r-se a expressão "e to'3o!jt.~ integran~ do Q::nse1ho

~de Ministres" e o eece "conJunta"

elo § lp Qo

etes, terão

JXmham

DISPOSITIVO E:MEND1>OO: J\RT. ~

tituição.
JUS'J;'IFICAr;;O

~sta e1'l\enda complement.a to rep't"e.senta a ade -

ete01ização do "representante classista" na JuStiça do 'Il:abalho e conbater
a tentativa da SIJ3 profissiorúz~ão nesse cargo.
o::mo autor de ~ que ~ a llleJ.ção direta
para a escolha do Juiz Classista (art. lB,IV, s e art.~, § 2.<1, cr ,
não

~

Pr!

me.iro-Ministro o faça.
A pro;osta de se eliJnJ.nar o terno "conJ\.tnta", ooJetivancb a

quação da&; outras duas propos:ff.fs supressivas apresen-:adC1S,
aos
artigOS ~ e § único ao art. ~. t., po:rtanto, necessaria e oportuna, porgue não é Justo que "todas as contribuições sociais existentes passarão a -lnte.grar O Fundo Nacional de Se9U't"l.dade Social",

p)3eda deb'ar de apresetltat:este àispositivo, Já qJe a reva
Constituição
trará. p:u:' certo, uma Justiça do Trabalho autêntica, des~tida e cL~

reunião do COngresso Nacional, ê per ela se dar, fOr principio, CDIlJlIJltarr:ente entre
cã."\U"a e senado.

--,

S'Uprima-se o a:rt. ~ do MrtIC!:p:rcJete de cees-

instân
-

A presente :anerrla, alta:nente salutar, visa a evitar a

N""ao se justifica, p::ds, exigir-se que todos OS M.1.n.tstros
seus objetivos setoriais perante o !.eglSlatiVO, :bastando que apenas o

_J

't4

~Jeto:

o1lISiiFlCAl:Xl

qe sua e1al:oração e execução.

c......E

li3=1-

EMENDA SOPRESS!VA

fillb

"'PM"O"B"'----'

fU... ' ..... ,"ICa;h

,QJb

Art.. ~ ... OS JuI~es classistas, en «das as
suplentes e traIrlato de trés anos, vedada a recondu~o.

_

COMlssAo DE SISTEMATI2AçAo

=

~

o;..s;',t seguinte .tedação ao artigo::S- do

~"'ão s*lproJeto.

A present.e Eherila visa a :reforçar o pafel do PriJrelro-Mim~
uo ecee resp::lnsáve1 efetivo pelo Pzogra=oa de G:wertrJ, indefelrlente:tente dos agen.

tes

-;

lliÓ

_SUP"",""",

DISPCSIT1VO

..

,u,"'~O<$.IfO::.~

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

SENADOR ALFREDO CAMPOS

o:: SIS'IE1A.TI='CO_.Uhlf"'....lIl1

• 331

diante da necessida-de de,. entre outras, contim:larJ:los mantendo ent!
eaees e instl.tuições com os serviços soc ae í.s autõt'o't\os (S!Sls,s:::.·.],ls,
SENACs, SESCS,), o programa do salário educação e as Prev:Ldên~ias e.!

crâtãca,

taduais.

EMENDA lP03212·1

I'::

SENAPOR ALF1!E:DO CAMPOS

P!:

COMISS1i.O DE SISTEMATIZAçAO

, senADOR ALFREDO C»U'OS

r,r-

••' o : : . ç l o - - - - -

...

1Jaro'~

COMISS~ DE SISTE"tJl..TI'Z.AÇJí.O

EMENDA sunSTJ:'l'UTIVA
1'7
'
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. a , J:NCISO IV, AL:tNEA fiM"

35.

'-""""'<NJt_
DISFQ;ITl'ID ~ :

1lrt.

~ do ~ "-

DISPO!;I'1'IVO f;MEND1l.00: ART .. ~

404

projeto de COnStituição pa s sa a ter a seguinte redaçáo:
, 1'7

~

:rnclua-se o parágrafo ~ ao art. ~
40~

,Art, . . -

aó,

IV -

Acrescente-se o seguinte parágrafo ünilXl ao artigo-;;:a:

Art.~-

..

§

111.} Se mais de um sindicato pretender represen-

55S

1\rt. 9!1"- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b')

Panígrafo únioo - D:l caso de falecirrento, é assegurado
câljuge sobrevivente I cu a seus dePE!0'3entesI ;ensão não inferior ao sal.§:.

considerada .suspeita ou acusada de dellto, sajvc após sentença tran
sitada em Julgado em juízo eompeeee'ee ,
JDSTIFlCAcAo

.E: necessário e urgente que a Constituição brasileira' preserve o patrimônio moral, familiar e individual do c:I.,àadão c~do, independentemente de sua vontade, na escala nai!! ba;z._
xe da soci';dade. o menos aquinhoado na vida eeenêsace õc Pai.s.1>t,ua.).
mente, qualquer suspeito ou acusado ganha logo as manchetes de noe I.
cães veiculadas pelos veâcutcs de cOmunJ..c ação de r-aese , gel'alMente-

~

~

do

e

o des::tstrelamento SJ.nc.i
cal e a transformação das ent.idades sindicais em ClI:ganisl'!los represe;
tativo$ dos trabalhadores e dos empresários, pão ê Justo nem aceitá:
vel que se transfJ.ra ã lei o poder para dizer quettl representa
mais

denuncJ.ados por autoridades policiais que sequer Se identificarn,não
sendo com~ znatérias versando sobre a inocência co então aeusaec
publicamente. E é comute que ca rem sobre cidadãos me a.s humildes, moradores de periferia de cidades essas denúncias sem pro....as. Então,é
necessário que o Est.ado resguarde o patn.m5nio Jllais importante
do

ou melhor um segmento sindical. Na prática, na verdade, em todo
o
mundo ciVilizadC), representa prioritariamente quem tem, também,maior
Tepresentativid~de. Assim, a entl.dadc s Ind a.ca I. que reunir JIlêlJ.or p"rcela da c:ategorta representada é que fala17ã. em seu nome, conce:l.tua -

~

dadeira, cria
situação de desigualdade de direitos, que
ser sanada petc futuro tehto constl tUCJ,onal.

ção que, lnclus.tve, motivará aos dirigentes sindicais um trabalho de
f••~t.iU.%a!;ão JlIal.~ efJ.ci~nte

que é a sua honra, através de veto à veiculaçào de· seu no
ou fill'ne salvo:> C1\tando houver p:oov.e Judicial de seu envolvi
condenl!oçâo. Todos são inocent..e.:s.. até prova em contrár'.:o.
I
l.0 que preC:l.sa prevalêCer ta.~ no noticiário dos veiculos de d:!._
vulgaçao e ccn.1."llCdçaO colet.J.va.
Cidadão,
me, foto
mento ou
o
rinci

e uma ação sindJ.C'al mais Voltada e autên-

..tJ~Il.U.....ç_oJi:.:r...<m.t~q.~
.....ã...f'1A.~~tp~E'${>.,tf.~a.

C

DA lP03213-0
SENADOR ALFREDO CAMPOS

fUT"...... "'o::.ção

---,

1"7

t;MENOA SUBSTITUTIVA

('l

SENADOR ALFREDO CAMPOS
'~I.''''~'.''IIo''''"'''II'-

P!:

D15POSI'UVO EMENDADO: ART. 1», INCISO 11, ALíNEA "'r"'

COMISslio DE SIS1'EMATtzAÇAO

t'assa a vigorar com a seguinte redação o texto

113

da letra 1&1" do inciso II do art.

~s~~ seguinte' reda~ ao artigo"-Ei! do~eto·

Art.

1IJ:t. 'lW' - N:> caso de rn:ção reQ.."'Obatória e de censura,
deverá o PJ:esidente da R':!pJblica, dentro de dez dais, proceder c:onfonre
o

~

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. ~

o
11.

sentar o mesmo segmento social ou a mesma comunid<!de de interesses,
terá d1reito ã representação perante o poder Público a aue comprova
damente, reunir a maior parcela percentual desse segmen~o, indivi :
dualmente 0\1 não.-

una disposição que não se relaciOõla c:er.'L o restante do artigo, por referir-se
ã apres~ntação do Prcgrama de Go\;ferro pelo PdneU;o-Ministro. O CôlfUt, sm,
relaciona-se.

mento social qUe diz representar, não sendo aceitável aue

a exnressi:> "em Se\l § 1"''',

el.1mina-se

SENA.DOR i\Lf'BEOO

CAMP~S

SENADOR

~~;;;EDO

do art •

fU111'....

".O::.;1J-

-C..

---.

/":JiJ

EHSNDA MODIFICATIVA

DISPOSI'l'IVO EMENDADO: § 29, artigo ~

17'1,

ÕO

•

1"'1.

.Art.

~

I

I

J

EMENDA SUBSTITUTIVA

4o"T
ê$;É

,L~

~t. ~

_ t dever do poder Público:

JUSTIFICA cÃo

Mais do CjUe incumbência, o Poder Público tem,
efetivaMente, o dever de buscar mecanismos e normas e.m defeia
do
meio ambiente e o seu bOm uso. A sua proteção cabe aos titulares do
poder, como representantes óa coletividade, responsã.vel e benef:lciá
ria primeira do equilibrio ecológico.
-

A presente Emenda visa tão-somente a apri-

morar~redação.J.o~

Diante dJ.'sso. é fundamental a presente emen _

da.

-

EMENDA lP0321é-l

,

!"

SENADOR ALFREDO CAMPOS

DE SISTI::l-'..ATI.ZAcAo

3'.&

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. ~, § 79

JicJif

§29 - Os Deputados Federais empossados
virtude de eleição extraordinária iniciarão noVa leqislat u r a ..

JUSTIF:ICACÃO

..:f4..

COMISS~O

O

J ' ~ • • • • • • ~, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

't assegurilda "ao liberdade de manifes

Primeiramente, hi que se corrigir o texto do "

-,

çãO_~

g,

~nte ~ § 29 ~ artigo
o a1iu:J.t ~wuea~§

-m- do tt!5Iap:t::o:leto}~·~

de Constituição pass

atualmente não respcil:ados em sua totalidade - e da autoria.

'I.'O"WI11',••

DISPOSITIVO EMENO/lDO: ART.

ção,

~rojeto

teproJeto, em seu artigl:) ~, quando t::hama de -liberdade de impren
sa" o que, realmente, é a liberdade de expressão e do pensamento a
través dos meios de comt.micação. como segundo ar',l"urnfo:nto, é necessão:
rio lenbrar que os excesS'6s preCJ.sam estar delineados aqui, especial

à

substitua-se a expressão "incumbe ao" por fté
dever do" no -c.a.p.ut"' do a:rt.
que pa~a a 'ter a seguinte reda_

A~-"'o

a-

do

JUS'J;'IFICAC1\O

COHISs1i:O DE SISTEMATUAÇ]i.O

r.r
...,...

-=

CAMPOS

.Ud.IQ'......Zo,lw.CO.,..

.lI1l.

art.

seguinte redação;

.pIen\::e:~q'Uando se trata da honra do cidadão, do direito de r~sposta

EMENDA lP03214-8

f'l

EMENDA lP03210-S

f!

caiba~

11

i\rt...

lei dizer qual ê .a ent:tdade que melh.or representaria ~m setor, ses:
mento, sociedade ou corrunic:i'ade. Então, é indispensável.a
corração
do texto proposto pelo anteproJeto de ConstituJ.ção.

tptou-se por reca"l!a."'Idar a eliminação das:
"00 enunciado" e "desta o:mstituiÇÕes", !;or sua ~iedade.

tez:'

ta"ão por qualquer meio de cOl:lunicaçâo, respeitado ~ ~~ d~spõem as
alí..neas "d- do inciso IV e "a- do inciso VI do aJ:'ti90 ~ e o § únic

JUSTIFICAÇ]jO

Se e livre o' direito de assoc..iação, cabe
aos
seus membros lutar pe!a sua "alorização e fortalecimento, especialmente os seus dirigentes. Piante disso, é salutar que o Poder Pübli
co ouça il entidaàe que maior representatividade tenha dJ.ante do se;

ID sutt~

4co

EMENDA SUBST~TUT:r:VA

-ti:

-

Inciso 11 "J.) Se mais àe urna assooJ.açào pretender repre-

~.

Z

ÊMENDA lP03217-2

COMIssAo DE: SISTEl".ATIZAÇ1io

r,r-

disp:>sto ", Art.

a divulgação êe nceteras ,

J[JSTIFICA~O

é cX%lced1da a j:ensão: c;ruando ga norte do rrando. A rectoroca, r.ão serec ver-

,

....

categoria, individuallllente ou não.

A presente ~Ji.la visa a esta=elet:er igualdade de conentre o hanem e a nulher. no caso de fale-,Jne.TJto do cô:lJuge

à

••••• ~4

t veeeee

profissionais, terá d:treito à resre seneacâe perante o POder PÜbl:LCO
aquele que, comprovada.mente, reUDJ.); a ma:Lor parcela percentual
da

Se o que o antepI:o)eto de Constituição,bem co-

SOl;e."lte

_

com ~u sem ilustração, envolvendo nome ou identificação de pessoas

rno toda a sociedade Ci,.1.vJ.l brasileJ.ra, quer

Pela leql.s:la:;ão atual.

~

tar o mesmo segmento categoria! ou a mesma comunidade de interesses

rio, aos venc1meft1:C$ o.:t ~.prQ\1entos que lhe dão oriSeII.

dição

1tO'i

EMtNDl> ADITIVA

A alínea "'m" do inciso IV do art..

3?t

Acrescente-se ao texto do parágrafo 7~ do arf:o
44=C a expressão", c liquidação ou abatimento de divida COJ:l.tra.ida
para a aquisição de caSa própria".
JUSTIFICACAO

:f indispensável que o patrimônio acumUlado,
nos fundos de seguridade pelo trahalhador, possa ser utJ.lizado para liqul.dar ou abater sua dívid1l, perante o financiador do princi -

e

pal bem de raiz que pode sua famIliS' deseJar, que
a casa própria.
Por'f:ant.o, a emenda visa, apenas, ccnso~idar a conquista.

332
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EMEl'IDA lP03219-9

(!J

JDSTrFICA~o

StNADOR ALFREDO CAMPOS
'Ud..o'UVII.o/''''COI"ub

~

Se os serv~aores públieos têm direito a licen_
ce especial aos cancc anos de trabalho e adieional por tempo de sez--,
va cc para cada ano de efetivo exercício, é Justo que, tal'lbém,os trabalhadores percebam e t.enham direito a taloS vantagens, principall'len-

COMIssAo DE 5ISTEMJl.TIZ,,"C';O

33:r

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. $C$. §
~uprirna-se

o parágrafo únIco do art.

~3'1"

~

I!!:E>ON!lA MX>IFlCATl:VA

do

:f,J.

DISPCSITIVO Dsm.t\OO. Art. ~

te quando, de agora em diante, as duas categor.J.as passam a ter establlidaâe no emprego, conquista só dada ao fUhcionário público
até

único.

o art. ~ cb erft:epI:'ojeto passa Ta ter a seguinte

agora. Esta emenda se, completa com a que é apresentada ao mesmo art.!
90, prop;!ndo a inclusão de inciso xxxmnesse artigo.

~

;eprojeto de Constittriçáo:

.. Art.

3M..

~-

~:

A união, '00 Estados e o Distrito Federal

~

rão instituir erpréstinos o::ttpulsÕr:1.os para aten:3er a despesas extraordinãti;as F2.
vcceôes por calamidade públlca, mediante lei aprovada por maioria absoluta dos ~

JUSTIFICAcAO

bras do Congresso Racional 00 da respectativa Asse:tbléia .tegislativa, neste caso,

A folha de salários

sa

base da seguridade

S!2,\

ela1, mas não é poss!vel que seja a sua base exclusiva, proibindo se que incida sobre ela qualquer outro tribut.o ou contribuição. Isto porque, e prevalecer o texto proposto pelo anteproJeto de Const.!
tuição, teriamos, automaticamente, fechados os serviçõs sociais 2:!!
tõnomos criados por lei federal {SE:SC, SENA;:, SENAI E SESI} - de lar
98 tradição de prestação de relevantes secva cca ao Pais e mantidos
pela sociedade - êesativariamos o programa nacional do salário-educação e condenaríamos ã mor-te os institutos de prevreêncaa estaduais

§ único,

tUto/llJl"'ou;..., _ ' -

,

!:rtteri!e:rcs que a l.i1:erali:zaçâo da a:Joyão dos e:tprêsti."l'ClS ~
pulsórios pelos EstGdos e"'à"ms~~ Federal, ccercc-e permite o disposit,:J.vo e-a;l
da&J õeverá ser o:Jntida através de sua su1::cnissã::. ao Senado Federal.

EMENDA ADITIVA
~

DISPOSITIVO Em:NDADO:

-,1>
Inclua-se inciso XXXItno art . . . . com o texto
segull1te:

.xxxrr- adicional por tempo de serviço a cada
anos de efetivo exercício, vedada a incidencia de cada adicional se
satn1l-ãos t1nteClores.
-

Portanto, a emenda agora proposta é indispensável, que se cotnpleta COItl as emendas supressivas oferecidas aos art!

~,

e.m-.

bre~a

.

I!J

SENADOR ALFREDO CAMPOS

!!J

O cbJetivo da m::xll.fica:;ã:l é o estabelec1m!nto ao iJrlis;e.~
vel EqUilibno na 1Jlplantação, pelos Estados, da Ir.rposição deste encargo, res~
dando-se a função legislativa e zevasore e:n matêrla dessa natureza exercade
pelo
Senado Fec1eral, no tocante às operações financ:eiras d:ls Estados e do Distrito FeCl:
ral.

EMENDA l1J03227·0

EMENDA lP03220·2

r

&"a~ação pelo seoeãe Feêer.a1."

COMIssAo OE SISTEHATIZAçAo

r.r

Isto é impossivel!

gos

suJê.l.t:a

SENADOR ALFREOO CAm'OS

SENADOR ALFREDO

~ COMrsS~'O

JUSTrFICACAo

COMIssAo DE SISTEMATIZACAo

CA.HPOS

srSTEr-~;;·:~;.:~d~tu..

DE

r.r

U,..

~
-,

~trlte/.~I'''C.;h,-'

tute'.nIu"ou;10
a~b

EMENDA SuPRESSIVA

DISPOSI'I'IVO EMENDADO: AR'I'. ~

Suprima-se o art.

S~b

~

do 'ftUt:epro;Jeto a Consti-

tuição.

Se.-os_se.ryidores públicos tem di:reit.o a licença especial aos cinco anos de trabalho e aâacãcnaâ por teço de se,E
va cc para f;:ad~ ano de efetivo exerclc.1o, é Justo que, tar.bém,
os

Effi:NDA .:lloDITIVA

trabalhadores percebam e tenham direi to a tais veneaçens , principal
mente quando, de agora em d.l.ante, as duas categorias passam a
ter
estab~lidade no emprego, conquista só dada ao funcionãrio público
até agora.

7hl:lua"se, após o art. ~ do ~r2:l.eto de
Const.ituição, o segui~te dis!>ositivo, nUl!1eraclo como art. #, renu-

JDSTIFICACAo

A folha de salários

é a base da seguridade

se

. EMENDA lP03224-5

/1'1

eial, mas não é possivel que seJa a sua base exclusiva, proibindo se que ll1cida sobre ela qualquer outro tributo ou contribuição. Isto porque, a prevalecer o texto proposto pelo anteprojeto de Con$t.f.
tuição, teríamos, automaticamente, fechados os serviços sociais autônomos criados por lei f'.ederal tsrsc, SENAC, 5ENA:t E 51:srl- de la!:,
ga tradição de prestação de relevantes serviços ao País ~ meneaees
pelas sociedade - desativaríamos o programa nacional do saJário-ed,!!.

SENADOR ALFREDO CAMPOS

fC;,;;;'~:J

COMlSSJi.o DE SISTEMA'l'IZAÇAo

(Çj'~u;J

8:r.$..~

EMENDA SUPRESSIVA

"*'",

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

cação e condenar~nos ã morte os institutos de previdencia estadu ais, istq é impossivell
Portanto, a emenda agora proposta é indispens!
vel,~~e se completa com as emendas supressivas oferecidas aos art!
90S~, § único, e@.

~

ij.~

texto do item XIIi do art:.

~

a seguinte expressão:
-, salvo quando se tratar de etnpresa púbU.ca,aB,
t.arqu1a, fundações, sociedades de economia mista e e1)tidades dJ:ceta
ou indiretamente controlada pelo Poder Público":

n

JUSTIFICAÇÃO

Par ece-ncs inoortante a nreservação do dito
dispositivo no texto constitucional, tendo em vista a segurança
nacional.

o; aposentados

terão suas aposentadorias reaJustada
periodicament~sahdo-seevi-tar o que aecneeee atualmente, quando
a epeseneedceaa passa, com o tempo, a ser tio reduzida que o ato d
aposent.ar uocna-s se 'uma punição.
Considerando-se tan=.ém que somos l]ID Pais em qu
número de empregos e cargos necessãrios ao emprego da nova mão-de
obra é excesaãvemenee grande: e
ÇPnSiderando-se que a ocupação dos cargos Comi
sionados por servidores"aposentados reprcsent.arii, na prát.ica,
blo
gueio ou seccionamento da carreira, por mérit.o, dos servidores pi.bl
ccs s
ser necessãr ra a errenda aqui proposta.

°

°

~reclito

JUSTIFICAcAo

E, para tornar Ma.l.S abrangente a proposta,

A participação nos lucros é uma iniciativa JUs-

ta que se ptopõe para a atividade privada, onde há lucro. Nas empresa
públicas, qualquer que seja a sua defi.nição Juriã~ca, se lucro houve/
ele terá que ser t.rahsferido ã sociedade, ã comunidade, credora principal e maior /3as atividades do Poder Público, em -todas as esferas de
spa ação. Assim, não é aceitável que a at1vidade pública gere lucro,
que não .é o seu fim principal! e quando ele existe, não é Justo
que
somente os trabalhadores da atividade lucrativa dele se beneficiem ,
guando há .toda uma ~o~iedade carente de meios'e recursos para que,p.!:.
lo menos, busque novas alternativas para a melhoria da qualidade de
v1dll.~' Esta, em sinte-;e, a preocupação básica que nos leva a apresen_

cou propondo a

transfer~5:se dIspos~tiV(:)--pa~~tulo

posicões l:rcnsitórias-,

C':.M

nc\'o t.e»to.

fi
fi

,ue•• ,,'CG•••• rt/llIIue,ulo

cnn:SS1lb OE: SI5'I'iMATlZ1r.Ç1D

m - - - - - - - - - - - - t u n '...I f.. c~

~stlPRESSIVA/S1JilSl'mlrIVA
DIsroslTI\.t)~:

I

Dê-.se ao art. 19 iJo mAprojeto de o:nst.itu1ção,

• -1Irtv- 19 - O ~asU é u:ra ~lica Federativa cc:rnsfitillda,
!iCb regirre representativo, t:ela união Wissoliivel Qos Estado~os, Distrito
Federal ; Territórios e tem caro fund:mentos:
I - a scberan!a do Es'"...a~:
rI: - a nacicnall.dade:
'IV - a dignidade hlapngivel da pessoa
V -

1.3

parãgrafo único - 'l'lXb o podet" emana do

-)~

13_

• Art. iiI -

-

texto:

J..3

Inc-l~a-.te

b) a lei

inciso XX:gfno art.

li

ais o;ere alé:n dos Hmites da

,..04

.

nã:Jpernu.t.J.rã que

a eonsi~ção de fatores

t:eS5:)

metes COm todos os direitos e vantagens de séu emprego,
facultada
~Ul!l conversão em indenização pecuniária, se não gozada,ou contada em
dobro quando da sua llposentadoria.

e em seu

~

o que preten:!s.-ros c:x:: esta Dr.enda é, pre1i.tninarrente, a en~sti~uc1onal, flrlêlinõo o ccntei130 dos artigos 19, 29, :: e ii

d,:.

do JJ::ttpro)c~
:cmSÚtuição.
ObJet!vallOs, tarl:é:n, elidir a 1ncoaren;ia verificada na caracterização do rcgJ.ne p:lHti':':). '!.1;.n:3o co te":to era s:.b e.~.a."n defme o !'o::wdo br.!
!:i1eiro ccm;:l tnI3 de:rocrac1a rêFe.s:~-~ti...a e, ao...::::-c. tc--"lp:>, afi..tTu q.)Q o p~ I
é exerejdo "can o povo". nurra alusão expressa à de:rocracia semi-direta.

:Dltende:tOs louvável a preccupação do eonsUl::tünte brasUeia participação ~ar 00 prccesso de forrraçâo das decisões nadcnais. Cre
:nos, pt.:)rém, que a previsão de institutos da d~ia semi-di.reta, ~eitar"el~
apllcáveis à deJfrlCracia representativa, o::rroo plebis::.ito, o -refere::rlJm", o veto

ccr.plerentar~da:ie.

com o seguinte

XXx§- a cada 5 {cinco} anos de efetJ.vo exercí ...
cio, se ass!duo e não tiver sido punido, licença especial de 3 (tres)

p::lVO

é exercido".

~ a ~nte reda~:

XI: - tod:::ls tê:n direito a isuaI..re.-...r\eJ::a;ão FOr igual tra=.a1ho;
a)
vedada a ,?iferença. de salã.....-fo OU de vencimento e de ar,!
térios de ad:ni.ssã:l, dJ.s:eiSa e prcn::çã:l pelos trOt.1ws a q.l.e se refere o art.
13,
~tem 111, a1.Inea "f";

ART. as

hu:rana.:

a representação PJ?J1ar:

VI - o pluralisro politio:l.

e

EMENDA ADITIVA

li seguinte

redação:

xugada do te>l:to

DISPOSITIVO EMENDADO:

ARI'. 19

III - a cidadania;

Dê-se ao item XI do art.

SENADOR ALFREDO CAMPOS

'EMENDA lP03228-8

as

-Di~

EMENDÃ lP0322S·3
l'?SEW.OOR ALFFiJX) CA.'l?CS

DISKSlTI\O Fl-amNX'J: Art. Q

EMENDA lP03222·9

X

--

/

EME2IDA M:OIFlCATlVA

tar essa emenda.

fJ
f!l

são privativos de .brasileiros natos

os cargos de Presidente da República, PriI:leiro Ministro, Ministro
de Estado, Ministro do .suereec Tribunal Federal, do Superior 1'ribS.
nal Militar, do TribUnal Super~or Eleitoral, do Tribunal Supel:ior
do Trabalho, do Tribunal Federal de necuescs , do Tribunal de
So!!,
tas da União, Procurado-Geral da União, Procurador-Geral da Repúhlica, Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador do
Distrito Feàeral, Governaàor e Vice-Governador de Estaào e de 'I'er~ •
ritórios e seus substitutos, as de Embaixadas e as das
carreiras
de Diplomata, de Oficial da )larinha, do Exercito e da 1\eronãutica.

Consi.derando-se que, a partir da nova Const.itu
ção brasileira,

INCISO XIIi

Ac~scente-se ao

..2,'\
7ren:
-Art. '2#' -

Entendamos Ser indispensável a manutenção do
eâcnec dos cargos a sarem pree~hidos, exerus rvenenee , por
bras,!
leiros natos.

,

1I''''iU11''fI:.~h

~,

merados os que o seiJu

Suprima-se o § ":3:l? do art. ' $ , remunerando-se o

coMISS1\o DE SISTEMATIZAçAo

EMENDA AD1'l'IVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

lJ7

demais.

..,

'~I.""/c~w"l1ell",.~.,u1lt

~

§ 4'r..

JDSTIl"ICAÇAo

~

DISPOSITIVO EMENDADO:

:tO CCf'\

Esta :E:r'P-nda visa a evitar que subsista, oU se reprcx1uza

00

futuro, em qualqlE'r setor do sezvirro pú.:Jlico, o que ro]e acontece, de o acessório
da re:tr.t.""ara;:âo - a título de '\.-a"ltag€:ns e adidcnais - 5'.J?la."ltar Q principal (a ~
~raçio básica) •

àestituinte e a iniciativa p::pular, espelham, em sua plenitude, I) espírito ~..iva
dor do legislador ct:."15tituciona1, sendo, porta.'1W, não só dispensável CQ"D ~
descabida. a referência expressa ao exercício do ~ can o fO\'O, em face da 1ncoe
rincia que esta cria quan:3o da carac:ter.i2aç&o do reg1n:e jurI.dJco.
-

EMEI"IDA JP03229-6

rr·~~:.~

f!J BENAnOR ALTIU:DO CAMPo'>

EEi';!illJ
EMENDA SUPRES5IVA

R

atl

A acão direta de declaraçio de J.nccnstltueicnalldade

vi.a-,

tese' de lel ou ato na:tlI'o!It~YCI, O que slgnihca ClZex

.le

esse ccnuoIe de const.1tucl.D:'l4hdade é feito seu que a lei OJ o ato J"lOCTT\!Itivo ~

n.~, recessercenente ,

surtldo efeitos )UC.làlCOS ou que o arglllnte

gido por esses efeltos

tE-"l.""a

oi!lt~

iMo

resp:".l~ oi JncIl,lsio dos atos oiIdmi.a'lisu-aUvos e JUl'"lid1cionais caro p!lssíve1s

controll."e

~3"I

OOlal

Suprima-se o 1t:etll II do Art ....... - iJo

tese- ee cCll5LllJ:;:l.... ......~c:ade

~roj~

j&lll 1nB!1.a1:lOS

EMENDA ADITIVA

de

verd~

que e doutrina reo:nhece li ex1stênr::1a de atos adm1nisu-at.1vos de efeitos c:Qlt!ncos p:xr &erB'l\ nonrativos, os qua1s estão 1nc:luí.doa.
O seqund:::I equi~ diz respelto .i .1nclud:o da. .1nc:a'UIUtue"'!:
nalida.~

por anissio caro hip5tese de açio direta de declaraçio de inoc::nst.1'b1c~

nal1&dII!!, isto é, passível de cceereie

é

O qI)e

Aléftl. de não ser natér ia ccns e r tuelona) ,
item que ora objetivamos suprinir atrit.a. violentamente. com o 01&-

do mesmo texto cons c Lt uc Lc-ra L,

quais estabelecem os requisitos mlnlmos par'! .. criação de

os

Estacos

e ferritónos
tiVD prevendo que a criação de nO"'&5 unidilldes da
necessariamente, mediante

Federação far-!:'e-i,.

edição de legIslaçio rnr r eccns t r ru c ro -

li

nal, reconhece e declara, exer e s s enerrte , ser esta ",atérla da
de normas infraconstltuclonais
pela Constituinte,

O que Justifica, DOis, a

orde"n

norrtIl,

constJtu~ção

Q'.JIITdo se venÍlca essa ornissão-'

MacJM.

rio) na cbservãncia &l carta

t

a íalta.

lnv~lliZ:e

~ rn::re:'Ito

caracteriza a inércia dos ~ s (XI'lst.ibJ.Ícos (I.egislat1yg,

rxee-...tJ.vo

a
~

o

e:r que

sc-enee ocorrere se JX1ssh>el fosse a alguém ao p.:rvo ec ux-ar o ..lud.!
cLir10 contra a "'l.n.ten;ã~oo do Le9islaUYO, ou do zxecct.rvo, eu do Jud.1.c:iUlO
ée
nio agir

E, caro sC>en:lS, o DlI"eito desconhece a l1ltenç.io de fazer ou deJ..:>:ar de

do feito

0".1

do Ni.:o feito.

Ionte O eICpOsto, prapa'OS

a

~lo!lboraçÃo

eX! arti90 41 corr r-

gindo os equ.i.....x:os ap:ntados

vo qUAndo SUAS ci"iu;ul;'1> ferirem princípio c:onstitucional, e conven _
ções internaclona1s, rat1ficadas pelo Brasil. cabendo as partes.ao

P2

der Público e, principalmente, oi JU5tiea do Trabalho cWllprI-las e
:tê-las cUJPprlr".

f!

JUSTIFICAC1..0

Se pretende a Assemblé14 xac onej. Constitu1nte in
í

t1tu1r no

11zazo taJs convenções.

empregador e empregados, \l..QJ,cos, buscam a paz 60cia1 e a produção,
com

na

De

so, o caput

'O

"rica.'" cr.1l1dos os Estados

conformldade

COr.l

_, AL1NE1t.
.27

a hermenêutica Jurid1-

00

r.r-------.,..

j ..., . . . . . .Io/.~.<o ..,..

,....

Dê-se ã alines

"Art

.,~

---,

_,

do itM, I ào

art

•

do

~ojeto

ce

•

-

f>C<» ADITIV>\
DIS"OSITI\.Q D'eOADJ

•

b ~ são oo=-lgat6r~os o ahs~.a:"Ento e O

ros que,

f"T!1i~''-7!1J

~7

~
~

ART.

I -

r·;:~-;;·-:J

6ENADOR ALFREDO CA."IPOS

OOb-

Z?

Cl:Insut.u:lo;ão a segui.rJte redação

#ií

por força do CCilput do artigo . .

EMENDA JP03230-0

I.

o::MlSS1o DE SIS'1!WJ'IZAçJo

nO secundárIo (o oarágra!o), temos c:!ue a sua rell.~1za'i;iio é 1rrelevanete para a criação do Est.ado do 'Trlã"lg\llO, a cruel é 1.JrperatlVa,

[D'

"0

cO;ltad~

Dessarte, se e consulta Dle:::>lscltár1a está

CO'1sequente redlstribulção da renda e lDelhoria das conàlçÕe&

l!I

de vida e de t.rabalho

é o secundário, por "secundar'" o cr1nci!=,al, no C!

ca, o !?arãqrafo

pro _

l.T1viab!

ter men,;'s 1nfluêncla e 1ntrom1ssio nll relação trabalhista quando

se..» i. J"ev...el1.t ilo povo que habita essa região c:lo meu Estado,
(Tuando

~or

judlciárlas e recursos nem sempre mUlto Justos que acabam

med1da em que " consulta plebiscit.ãriil SOlllente .e encontra c09lt!
sU~r1.1II1r,

bras1leira

~nviabiliz:e li

castlnilção da exe e ur âo de suas cliusu1as atra\és de busca de declsões

de se salientar, ainda, que dita criação

da no § 19 do artigo t;lue Ora se objetiva

trabalho entre -empre-

dê is convenções co fe t ave s UIII poder normativo que

parte do seu território para a crb.ção do Estado do Triângulo

caput af.1r-ma, expressolmente

Brasil um regime de paz na relaçáo de

gadores e empregados, é r nd r s pen aave L que a Const1tuIÇoio

E malS
se as conllencões tem poder nc r me t Jvo , llI!.
nos proble'tlas es.tario .. endo encalllinhados i cecisao da Justiça traba _
1'",,,0-"'" quo, assim, poc",râ S~r mais d1n4nica e mais at.uante, a1cf!l
de

E:sta-

do t'le Minas Gerais, não posso concorl:Jar com o atentat'lo e. sua au·on~
laia, conf1gl.Jra~o nesse Ante-prO)etO, m~ia-nte o deSllle",bramente de

t

entre entidades representativas de empregadores e trabalhador••

terão poder normativo sobr-e AS relações de trabalho que deljn.1relJl, ....!

o

ISSO

c:on~ecerdo. a~s,

"'Parágrafo único _ A. convenções de t.rabalho fir-

e JUcllc:lá-

OLracl.eritae,a esta. ccrc:retiz.ado esu.rá

ConcretiUlÓO este, a~i!l.Stada ~stará a h1p5t:eS!:! de o::n'-ole -en tese- Ca CIT.J.$

faz:ec,

=-

'3. , acrescente-se a ele la

a seguint.e redação, apó .. o item

COftl

se

5ào, POlS

criação.

de DOVOs Estados"
Por out.ro lado, co.....o representante do

tese".

ato adrn1nist.rat1'1/O ou ato )uriE1c1cnal que

ausência de

pr:1J'renm ds

fato
O ]ftqls]ador Con5tJ.t:uinte ao incluir c.lsp::li-

"811

a :il'Joa'\s;titu:iona.11.daoe px CZlu.ssio-'

'3

•

Para adequaçio do art
p;,rãgra!o u.nico

~i!ldas

na redaçio que prcp::I"Os "le1 OJ atos IlOr1Mt1VOS".

JUS1'IFIC1\CJ.o

ART

:DJSPOSITIVO EMENDADO

úra, esSo!s atos &030, per excerêrc.ie

Dilí. eer irIproceden~ a hipótese do seu Daltrole era"tese"'.

t

~

COMISSXO DE SISTEH.ATIZAÇXO

alas do:! efeJtos j:'oncn.tos, r~o S'" cO':=It..a..::b ele s_a E'CJçiõo :õe'" C'.Ie os c~eit.os ~~

to da. Const1 tuiçio.

posto nos §§ 39 e 59 do art

EMENDA J P03234-~

f

a dec1são FQla inoOnstltuelO."lo!llldade surt.irá erertcs

E

Nesses tenros, o prl.~Jro equÍ\oo::o per nôs veif!cado da

~n

Art ......

DISPOSITIVO EMENDJ\.DO

blllZil o controle

~

\10,:0 dos bra511e_-

data da elelçao, contem deZOito a."'IOS, salv:> as e:.o:::eçoes prev.lst.as

e!"'l

Acrescente-.se

.

In

aoI

"'!!!t, para

paritqTal0 terceln' ao a.rt

~

plena adeq.Jacãt'do 'teXto do-...pro)eto de CCf"\Stitu1çi.O, re:RJl')eCa.rrlo-se os

leJ.,

3010
Art:.

~-

•••••

§ 39 - A e:Tpresa que, ce:tt:'tovac.a.rent.e, regl.strar pe.r_

ee.-.tua.l de retenção e penra.nê."lClZI de lõe_S B"9regl!::l.:l'S ac:L-ra de 90\

..3~

EMENDA MODIF'ICATl VA
DISPOSITIVO EM.E:NDAOO

A.t:t.

que a 1e1 definlI
A Drenda ora elah::rraê.a visa

31

D3-".e aO § 29 do art: . . . . do .......-.orojeto de

p:7S1tl.'\IO CO"'lstltuC'lonal Sl,.ora

ConstltuiÇão a 6egu1nt.e reàação

"'Art

.3'

~-

aoellClCll"lado,

li

ap:-rfelÇ(la.r a redaçio do c1,!

o qu.:.:l, rcs t.er7'o.s e:n que se e."lCe"'ltra

vazado fOss1b111t.a a interpretaçiio no sent.1do de os lI'e"'lOl'es de dezoito anos te _
rem a faculdade de se tornarem eleitores

•••••

ta

ria

e

~1.ÕO,

O perc:entwl se.rã

a negoclllç.ão V1saIlOO à

call1e.''leão

trlpartlte ~5ta

COletiva

am..alrre.,t.e., no mês

por

t.erreS

tD

B"l O"-.>E'

for fei_

c.:::. tre:.alho, por eQ"_sSoi:l

pa:ri{j _

de l"e=:Ife.se")ta."'lt.e do Sl.n=:lc.aw c.:>s Trat:.aW.::l.::ll"e-s. do

Sl."1-:l1ca:o ou aa El."'?resa e.""Pregadora e fiscal ao trClelho .i.nC.lcado

?e11l aJ~~

de reglOml do M.inis'ténQ co Tr-U:>a.1ho. e o:xrparado o:m o percentual

00 4J»

Por OJtro lado, isentar 011 todos os def.identes da obnsa _

§ 29 - Na falta
n'Q'cessÍlrios i

(lI!'

tuaçÕ:!s de-dehciincia fiSle&

nrevi,!

bunal competente para o )ulqamento.
ri a lacune. i

toriedad,I::' do vom e do allst:an:.."lto i;T9lica aar trataJre"lto i9'""l a

lei, ou ato.s 1)OnDativo5

aDl1caçio das normas

tas no § 19 deste art1go, o juiz ou o

tals da

Il10Venta

ce."'ltol FOr arD, te.di dl.Ie.lto a J.ncentivos e be.."leflClOs Ls.=.alS rolo

~

90 o dire1to ,;

Tr.!

al1s~lllCl3:~e

In-

nlllc10nais rat1ficados, recorrendo. de

of!
Tr!

~fJc1enlo!

i!l~

bX:icna.l vige:lte já trata da _téria c:bservardo os diferentes casos de defic1ência fú1ca
D'I~s, pois.

que o trata!lento deslloll JIIlItér.1a dev.it. CCII1-

Unuar a nivel de lei infrao::zu:tlb.J::1cnal, const.aTlk> no texto OX'lsUtueiQ"l41,a~

bUnal Federa]

JUSTlFlCAç,\'?

ao

fiei;;:

Os exe-plos aciJM deronstrmn que a leqislação Wreconstl-

Inte.!:

cio, sem efeito su?ens1vo, ao Supremo

/lO

faltA O braço ésqtJerdo, li lei n;o atri.b'.Jl a T'Y's:"W faCllldede, c"sta.."ldo, ...... ~
tanto, obr1qadc a eurpr1r seus deVeres para Cla1l a c~c1adan..l.l!l.
-

sunr.!

Constitulção, das DeclaraçÕeS

I.s!o1m, te.-os quI'!' a 1eo:l1Slaçio at.J!lII faculta.
e ao voto, p::lré-l. can relaçiio

li ~

luz dos !"rincíoios funco!"'I,en

ternacionais de Direitos e dos Atos

d:lferc.nt-:os s1-.
prote~ãa

DlArIte de ta.,tas p..:ni<;Ões e cerCEa."Ie,tos des~lJ14doa à
ào trabalho e do trablhador e que V1sastl a at.l.nglI" o e=regaaDS
sem

CO"'lscl~('ia, e neçessârio
U'T'Ia

que te."I.~-o!j;. a.-b;;;lI, UllI pn.nc:iplo C0"l5tltuClo""l.!ol

°

!IC~JO e .ín\'este
seu C.!tDJtal fDtía .s..:."1l"...Br o lx!."r fS::.a..- oE,..,treos Sc:>JS E.õ=Jre
fY.)
L1~lho hl.-,a-x:o, que b..Jsca, olltravés de l.L~ re]IIçáo
c~
trabalho Justa e estável, UM efeUva. diStr1bJlçiiO da renda, 011 9Ua.n.t.u do ~

IiCI,}

<;;~"'-s, que ,)credlta

tp inchs;::ensável e 4

trarqlll~e

dos seus eTpng'a&li.,

SIlIlS

~

fwlias e da

nida&' em que estão b:dos 1nserJ.dcJs

nu, .. previsio de 1• .1. que e:xcetutri a obdqatoriedadB de voto e .. Ust4ll'ente,sc!J

Alén do :l.fl::en,tivo ao b::Il1 fllP!'eçadol que esta ~

pena de a 0:D5.qtu1çio ao prever, exausU\lllJTl!nte, o IISSllllto, dar tratarEnto iq-,J,IlI

present.a, .qu.1 está un lI'8io, efet1~ e prát.1CO, de

a sltuaçÕes deslqua1&

nenutençio no ESlpre:JO dos el"'pI"eqiIdos 1nd1spensaveis i bJBCII da
ti'Yidade, da nelhoriA ao produt:D gerado e,

JU5TIF'ICAÇXO

•

legls1açãil ordJJÚria que \alorlze e est.l.T'_le aqJele E'-""""':.re;iloor que te..,

lIe

prinC1peLr-en~,

progreSSIW

no lJWes'::.1r"e:Ito

li

"nww.:

nos potenCl&1ment.e crellClIlte e forte.

ores ente Emenda, a alter.!

Ijio da redação do discoB.itivo ora "'''''endado. sub.tltu1ndQ a

•

prext.Jfor-

tn

raaç:ãa p.."'Of1551c:na1, trel.l'"oarl'eJl.to, p:::>IItlca da peasoal e for1T'lllçio oe recu!"lIOS
S\lqer1mos, cO':.

r--

bJscar 1ni::e:1t1va.r ta.'Tbim

ex-

pr ••• io "'c5ecretos ou atos complementares"' per "'atos normativo."' e,
aO .nsejo,e1nC::lusaoda previsão, referente 1106 Atos Internacionals,

a

EMEI'IDA JP03236-9

es-.plo do que já sugerimos em Emenda anterior. apresentada

nata reside no

l'l

lJ

"'caput" do artigo
•

A 1B.portãncia d. inclul5ão do. Atoa

fato de os meamoS, a

Internaci!!

SENADOR ALFREDO CAMPOS

1".

partir de sua ratificação, pr.5!.

.u]ljJaçio e- publJ.caçio serem incorporedos ao d1reito positivo bras!
le1ra

EMENDA ADITIVA

""lo

Dê-.e eo "c:.&?Jt" do art. . . ~jeto de CDnsUtuiçio

JP0323J·8

a seguinte

redação.

DISPOSITIVO E"E'NDADO

Af'T

,..~.

INCISO IV

"11."'Arl:..~- As REoq.1ões, a::nstlbJidas lXll" un.i~0!de5 fedecad.as

limítrofes, pertencentes ao Il'e~ rxrrplelCO

"'"
Acrescente_se ao
.. , .. com 11 seguint4 redaçio:

...

9~/XI,

s,i:) a-1Idas. m:difiOlldas OJ ex'"..1ntas fCZ' lei ~le:-ent.ar,

sul:J'reUda a refererdo da& As3enbléias Leq1slativas dos

E!.

do6~tes

Ili-. 10

40

art..~4:;) J,nt.epr:ojeto de Q:lnsUtuiçio

li

seguinte

nIIl1dade de lei ou ato no[1l'lo!lUW que inv1llb1lize o pleno e:xereIcio doe dueltos

Just.iça

~odo o territór10

do

nacio-

Se todas as eleiçóes sindica1& acontecerem nUIII
s.ô dia elll todo o PaI .... estaremos levando a coincidénch de
mandatos

Prop::1'!OS a lõlJbstitu1~ das ~ess5!ls "lei federal- p:u"
"lei 0Q'1l01e:nentar OO e -ratificada"' DX "s\Jb-,et~a a refererdo das Asserd::lléias ~

para as entidad.es sindlca1s e a Justiça

a adoçáo <:'.11 medlda, ampla.remos • efetiva participaçÃo dos sindicali

trabalhista classista

Com

zados na Vida eleitoral sind1cal, evJt.are/1lOs que sind.icall:5tas pro ::fissionais insistam elll ocupar vários cargos ao mei.roD tell'po. democra_

a::JrJâru.c:o e es 1Ireas /-\et.r'OP:J11 t.a......s e Mcrc.rreqic.es, 'O::l.1.s o .ert.igo 69 prrê que

tizaremos malS a1nda essar. eleJ.ções e daremos 80S sindicatO$, federa

estas últ1JnaS serão c:rifldas por lei c:aT'91E5""eJltM

ções e confederações cond1ções de, na prática trabalhollrell'l
durant;
trés a'1OS de mandato 1nlnt.erruota"ente-, com toda oll estrutura de
P:2
der instaled.. e ern fUnc:iona"nent.o.

Por qui, então,

presente Dmnd.J ~ por e ~ o aperfeiçoa:::e..to da r ....-::!
t.enpo,corT1g1r o;rave erro ccret1d::l quan::lO da cara~
terizaçio da ação dueta de decluação de 1.r'J::cnst1bX:1o:..-lidade de lei w
ato
I"OnIatiYO
A

etIl

glsIaUvas"' •
ficar o trollt.a:"lento dispensa3:=) cela CCtlstitu1Çoão is ~1ões de D:!senv6lvinmto ~

/lO tre5!l'O

a alIn••

JUST1FICAcAo

A priJre1ra rn:dHicação faz-se necessária a f1m de se uni-

çio do artigo !>l e,

~

"'.. - e eleição para a esc:olha dos membros das
d1retoria& de Sindicatos, Federações, confel!erollções, represent.antes

J1.S'I'IFlo.çJo

"'I\rt. ..... - cabe ação dlI~....a de declaração de :lnc:a'lstituei2.

• dai l~:5n 'O:II'1St1tuC.1enaJ.s e as ~t.1vas inerentes i naciDrli!ll1ã"de, i
lICbennia e i c1dad&nl.a"'.

IV do art

slnd.icais de todos oI! niveis juizes c1as.&lsta. junto i
Trabalho se rã real.1zada em uma aó data.
nal, nos tera'los que" lei dispuse-r".

.-çõo

in~lso

'!S

Reg1ães de De«envoh'l.-o';!nto I:o:mênuco s~

r<3IT C'l.la::l'as ~ meras le1s ordinoÍr.1as? Urge, pois,

""'.

li

o;]"'lOdItLbi1!zaç.âo dos

A ~II laSU'icaçio tan'i:oia visa
ca.t1tuc1.CWl1, Wl1fandalnlSo a ~i. tr'Ip"tIliada

li

tex

-

c:enpat1Wl1zar o texto

tara gue •

Para ajuste dessa nOrma i sitUIllÇ';O 111çente,ba.!.
lei ord1nárla dii.C1pline o. mandatos em v~90r _ fix. ca u e ,

d. regul.ltlent .. C'ão at.i .. entrada •• vi90r de&ae d.hpoa.1t1vo. 0& c.nd!

334 '. Assembléia Nacional Constituinte
dates eleitos se submeterão a mandatos menores até que, no dia apr!.
eeac , se farão eleições gerais em todos os organismos sindicais ào
pais, 91rnultâneamente.

o ensino supe:rior se beneficia, especialmente nos cursos de p5sgraduação, e em larga escala, com a presença dos chamados "profgssores
v1.sitantes"',. ttluitos deles estran9E'~="s:mestres renomados que só podem
manifestar-se usando sua língua mat"'Lhd.. t1n tais cursos é condição
o
domínio de ;tíngua estrangeira, com o· que s.e fâcllita a ccsmnãeaçãe , C~

n:e

'~I•• ~lu"'1.b"IlIIU'Ute

:n::t~;p:r:::~::.p;:::~e:~~as:5;::e~:~c~::~:;s e~:::;C=~; ~~~; fMEN'ftf!~~D!!"..~1~-PO~'3:""2c=4c::6-:..;6=-_

COMlSSÂO D~ SISTEII.ATlZACJi.O

EMENDA SUBSTITUTIVA
,J,/.L
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. . . . ., § 29,

artigo~,

.uu.----

1!J~·::::A:r=":.l:d:o:p=r:l.~t:O:;:::;:;,:;;.:;,;;~=;::=======~

aua estrangeira sem !:sã-la plena."llen'te tlurante o processo de aprendiza:
g em dos aluno~._Quanto aos proces'sos indígenas de aprendbagem,
COlnO ~1fI5s;;a DE sIsT.[UtiT'riliçKàu'....'uü

de

al!nea "c·

sec

ser

via
regra,
de tradição Çlral, não devem
mente da eficãcia de outros mêececs pedagógicos.

exclusivos, 1ft1\

det:t! Ce....-:.:-;:=============::====;~~~~~~_
'h"''''''''''U~~~

r.

f!1

Q t~~to da. letra ·c" do parâgrafo segundo do

,!l,IgL

eias orçam'!!:ntárias(arts~~, I1; ~r § 29 e~, parágrafo
evidenciam a incoMpatibilidade de que possa ser -e~i9ido ecec
público subJetivo, a ser obJeto de manlJado de injunção.
Adenzais, este no...·o remédio pr oceesuat , nos te~s do art. 'f'7
aa a suorir a omissão de norma regul~ntadora e nã.o atende à :--de situ~ções l.ndividuais, em face a prestações administrativas.

E""ENDA

passa a vigorar com o seguinte texto:

COnstit~ição".

Arnaldo F.rieto

.c) para as de classistas, pOI' eleição direfiliadas às confederações naeio na.í.s de trabalhadores ou patronais, conforme o caso" ..

AOITlVA

Acre~çentar

37'tJ

- 01sposHivo emendado - Art. ~
ao item IV do art. ~ .!!!~: "nos termos

dest.~

iYt

tZl dos asseeãeôes das entidades

. . , - - - - - - - - - - - - - U l l . ' ' ' ' ull,u ; b "'7
. -::::=:----;3'/i'l'l",-------1
EMENDA SUPRESSIVA = Dispas! tI vo emendado--:-Art~

JUSTIF'ICAÇAo

Supr:!l'Ia-se o farâgrafQ 39 do art.

A expressão "COlégio eleitoral" prevista
texto do antep~oJeto é absolutamente inaceitâ.vel pela organização
sindical, porque representa a existência de uma cúpula, e11tista,
distanciada das bases sindJ.cais e seI:! represent.ação para escolher
representan-tes. Com o advento da democracia, no Brasil, e a proposta de liberação e .de autonomia para o lIlovimento sindical
do
nosso Pais, é indispensável que os seus representantes, em todos
os nheis, e, especialmente, na Justiça do Trabalho, SeJa.m eseo lhidos em eleições diretas, através do voto universal, direito e
secreto, de todos os sindicalizados, nos mesmos moldes aesejeõos
para as eleições de mef'1bros õas dJ.:retorias i!as entidaees s1nd2ca~.
•
Além àisso, é inàis.pensã"el \:3ue,pelo art- ~,
os jui2es classista.s da s Juntas de Conc!1!ao;ào e Julçamt>nto
eêc
eleitos pelo processo dlreto. Então, por que a discriminação dos
classistas que servirão nos Tribunais Regionais e Superior
do

~

no-et1_~i~~

A 9ratuidade

______

público é princlpio geral a ser

p~rSE:9u!

do co[llo dsver do Est.ado. Todavia. o pz;óprlo eexec reconhece a inviclJilidadê de sua aplicação imediata e universal, pr.evendo a excensêc progressiva ao en ..ino roédl.o(art.~, n, r-n , a eventualidade de insu!ic,!.
êncra de recaescs e ao p:reWÃo de prioridade na repartieio
.1"'6 recu.!
-scs teet ,
§ 29 e art.~, parás;afo ünicol. t mlstér. portanto •
compat1.bili~ar as normas em ceuee , restringindo o caráter absoluto co.!!.
tido na redação de preceito obJeto da ertenda,

m,

Se, como prevê'o ..-.projeto", em norlllas antel:'lores, cabe a e!
t.ensão prog=essiva~c1,a: gratUidade e a eventualidade de ca1:ãnci:!. de X2,
cursos; não se just!fíca O carãtex: absoluto da proibição inseri,'1a no
preceito em causa. Ademais, não é justificã,';el que,. para áreas detel;'lllinadas de pós-graduação, deva ser yedt.da a estipulação de taxas
de.
lnanuteJ;lção, ccâccenâcea.zísee a qualld .r.ec de ensino.
As 11m! tações que se .impõem, J]a llIateria;" devem ser
reguladas
em lei ording;ria, COm a necessária ilex1b111àade e controle.

Arna).10 Prí e tc

Ois~'~mh~;~I#·:·~entladO

E/oo{ENOA ADITIVA _

j oe tua-se no er e ,
silo "a compctêneTa parill "eftn!"r

Trabalho?

_ Art.

#

576

o pãrti:'r .da -palavra ffxari. 01: eXpr.!s
• passando o texto. ter a !'>eg\.llnte

redas:ão~

EMENDA MODlflCAllVA .. Dl,Spasltlva emendaelo ..Art. ~

Su't-s;'itl'a-se'o § 49, do art.

~

pela seguinte

An3'?6- A ler ft~ar' " ~()lllpetênera flarll' definir o conteii
do básICO obtigatarfo para CI ee stne fundanental que as s eüe re a
form;
ção comum e o r espe t ee aos" valores tUlttlrafs e. suas. e.specrfieidade.s.

_

ti

~edaçao:

""to
... ~~

~

..

9ioJ'lat~ ..

§ <9 - Os municípios êeverâc atender prioritariamente ao ensino

fundamental.
tom a no~a rcdaç'io. perMI t r r-cse .. â a neeeuária flexibllld,!
de 80 processo definindo a ft,-;açã"o S'çonpuinéta especializada .. O~ Ó,..
Sãos definidos em lei. 11.0 eesne renpc , res9uardar-~I:;-$ o prindpio
deratívo de aotonot"la dos tS'ta(Jo~ e o próprio t!-~prri:to do projeto
confere, à união. a suplementart'edade na matêda~
•

~ SUBSTIrorIVA
lDD
DISF05ITlVO Dl:NPAI:O: ARI'IOO~, :mcISO VII

Consagra-se a prioridade do ensino funda......ental por parte dos ~
nidpios em substituição li norma que exige a plenitude de d/ -e- _=l.mento
de todos os roen01:es, condição não SOl';\ente de dificll avaliação,
como
J.ncoviniente situações eventuais de: omissão local dos Estados.

100
O inciso VII do },rtigo ~ do anteprojeto passa a ter a

se

llrt."""-

E/IlENDA lP03248-2

\lII - fixar a ~ação:
a} em valor igual, do P:reside.'lte da ~ca, Prlmei~
nistro, Pre.sl.1Se.'lte do SUpre!"O Tribunal Fe:3.eral, Presidente (la Câ!tara êio;5 Dep...l~

EMENDA 'IOOIFICATIVA ..

dos e Pres1de:l.te do Se.'lado,

JrD Tribunal

EMENDA MOOOFICAllVA _

rle~P.ínistro

trutUf'8'ião de

,

c.~·rreira

DISPOS!':~:':·::::~ado

~

por "garantind:J"'lhes es:tllttlto do tllaSrstéf'"t'o com est.rut\Sração de

de 'l'r1h\rlal Superior.

~

ro3O

nCsrretfa l l nio alrranse e total tdade do.$. dtrettos., deveres.
fornas de ;:,tua~io pro f i'sstona I , eon!li'ç3'es propostaS' pelil
adtilinistr=.
ção para rli:t:J"tltamento e seleção 5'em c.cn-o r~1ações que o euatuto prc.,!,
supõe.. De--outro lado, "a carretra 1l'i1c.tonaP' proposta somente •., magis
têrlo poderá ~eterGlr(\õlr pTofundas di:'storljões no quadro geral dos se~
vídoreS" do Esudo e 60 1'I,Int'cttt'lo. A~ernars. I) dis.posto contraria a
!.
tri&uiç-ão que se conferl!!.':1g§ Esta6ps e I1tln;;cfpios de organizarem seus
s.is.tel"las ~l; eI\S\I\Q Cart. ~r. Uf:la vez q ue o plano de c.arrelra do pc,!,
soa1 que atua no ensrno Ce o llIagls.tirto não" eJ:c:luslvol c:om 05
respondentes cargos e salárioS' mólntén til' ti'ma relação c:om a5
atrIbui
'ióes e os regu;jes de trafialho que a orga ni':zaçio trá de-.!-!roinar.

b) igualar. e:n cada nível, a re.-li.::1<ua;-1;o das autorJ.dliâGs,
a não haver diSCJ,e~~lI/:la e priv:r.léQj,os.
Q::clpeUndo ao Poder Iegislativo a fixação desses "alores,

fica estabelecido un rígido COntrole por parte da sociedade FOI' sobt'e a ~
It'e:1OS no que dh respeito ao at:en:!imsnto se
larIal.

q~ue

.....- - - - - - - - ,
nll.'....l""u~l.

EMENDA SUPRESSIVA - ~S1t1vD emendado _ Art·

Não é prõpr:r..o do texto constitucional singularizar o conteúdo
programãt1co de urna d1sciplina., por mais elevado que sej a o propõsito da norn;a proposta.
Ade.mais, o 'teor da norrr.a induz ã existencia de
contribuição
cultural êiistinta de cada etnia, o que não coincide com a
formação
histórJ.ca "l.elonal, que não se caracteriza pela seqreqaç ão racial.

-j'rç;;',7;;1
378

........................... :

.

expressões

"e.lll

2:'egirne de

~

.

Os sistel'las de ensino são, por n atUl':eza, autônomos, cO"no expre!,
sio do regine federativo. A cooperação.:'{ue ent~e eles poderã ser esta-

beleeida. quando eonviniente, não ê !mpositiva, nem-perI:l.anellte, como o
texto indica •.

o primeir" termo, permanência, é equivoco f treta-se !le p(.rmanên
cia do acesso, do ens.}.no? •
O segundo, gestão, pediria t.lel.hor expli~ar;ão. Obvia."lIente, o que
se busca, ai.", é a. gestão det"ocrática, mas em -que níveiS, em que fema?

.EMENDA lP03240.7

EMENDA-lPo3245·8

tJ Arnaldo

rn~_..n.u---,t:
C PF'l.
J

m Arnaldo Pr\e'o
C...

de Sist:;;~~;~·~;~;~ n.,·:·"======;;~~l ~~~.
~2~;~·~~:;--~/~.~7:11
r.-r_=__,EMENDA
emendado _Art
...

MOOldCAllVA

'Dis~ositivo

subs.tWa-sc a redação do art.

Art~ ~

~ll

~

~pela

forma seguinte:

,

" ......,..."""••"••,,...

I ébLi~~M

Comissão de Si$temati ..~. _ _

lhfl/""l.'.";".

EMtNOA SUPRE55IVA

Sup:'~mi:l-se

w

te

Dispositivo emen<jado - Art.

o §• 19 do

art~~.
.3'73

~

,H3

."'

Arnaldp Prieto

I e:;;:':J

'4rd•••,cl ......."u.c.... uJ.

Art *.3'(3
.

U".N~I1""'lr·.

EMENDA AOlT!VA .. Dispositivo emendado :
Aerescente .. s-e, ao ftnti1
tn; tso N.
expre:
~'.
carentes", f reando I) tex.to com a s-egtltnte re~aÇ"ão:

••

,.,

A.t.~",~~.

~

........... .................... ............ ....
':.

.,.
de

IV ...
dcfic:rê~c:ias

~

~

Atendt~ento

espec.t'al tudo e grat.ut:'to aoS. portadores
e ao$' np:erdotadoS" em todoS" os. nfyeis de. ens ino desde

carentes •

d!.§.!l!.!~~l!~

.Ç!2

IIs dificutda~es orlial'lentirta!i

{ A implantação p::ogressiva ào prine!pio da gratuidade do ensino
PÜblico elr todos os nr...ei~w jl: o reoon."'ec imento 99 eventuais insufiC1ên-

PõV'~;~

tom!!;;clO ele SJstematlzá$ção

I rr·;;t~

Prif'to

- O ensino fundamental e rnêõio, ressalvado o tie Hngua

estrang~ira, serão tl!J..nistrad:os no idioma ~acional, assegU1:ando-se
indfgenas tat!hem o emprego de s\]~s Únguas.

..

EMENDA íP03250-4

~

.!<!\!!

I - democrat.1zatjãó do acesso tiO ensino em todos os n!ve!s.

#

~Jl!!!!:!f!~!º

ado: Art. ~
, cu;

48S

supr;tma-se o ,:rt.

) ~:=J

-...,...,...--ff.. gt.UH,....

---

As hipóteses cO"1figuradas não e~;':l.l:imetro .modalidade de soberania,.
representa conceito prõprio das relações do Estado voltadas ao pl.!.

-- -

Comissão

~ 37~

no do D1.:l:'e!to ...n ternacienal.

'0'

ção do dinheiro do cpntrib.3inte, pelo

[lJ-

.. Art.

c.ar

"

visa, prec!p'..a-ente, a:

a) es~le=erosvalores relatiVOS à re;;r.ll,.,era?o êas altas
lIutoridades do ?ais, em três gra....ess níveis, ~ti\leis o:n. sua ~cia no
ce.:'Iário da vida ae.,.inistrativa, política e jurídica nacío.-.al;

de

y

reira, eargDs e 5"il'Urios: condt"gno$"u.

~
A presente

O!Slâ~'1i o"~~';ndtldo

Substitua-se, no art.JiitE, n. 11, as expressões ""sente da sobe
r.mia" por "agente da independéncia e do desen"olV1JDentó", passando o;
adJetivos para o sinero masculino.

ArL
JlO t"te-m V, 60 art
,Ugarilnttndo-lfles fi,!,
(\ac.tonal" t!- r'padf'õe!5. aClequados de- remuneraç,ão"

SUf.strtu~"se.

b) em valer igual, do l{inistro de E5'-~0, MiJ'listro do Supr.!'!
reêeral, PresiCe:'lte de Tri.bu=1a! S,::.erJ.O!". ~a50r e tepuu.do1

c)

Arn.J<lP Prl.to

t'

.

1(>:>

f;
tll.;;

(l;ôl prestaç:ã'O do ens l.no pe lo
lntufdas em outras partes elo teleto - 8'Cres.ddas da e~pec1ficidade da e-dueaçio especial, Justtrtcll'm a nur ição propo s1. ...

Estado

~·NacloÓaI ConstIb.*1te
/ÉMENDA lP03251·2 •• •

f!l

DEPUTADO ARNALDO PRIETO

,.\ •••'./'."'ldo/'".~O.,u...- - - - - - - ,

rrr-r-:

f!l hl}ilSSÃO

DE SISTEMATIZAÇ)\O

•

~

Prescreve o § 2. do artigo
gue "a lei apoiará e
estirnLl.ará o cooperativismo e outras formas de associativismo, com

IEMENDA

incentivos .financeiros, fiscais e crediticios".
o dispositivo sJ,ntetiza uma definição ãe p~inc:ipio5 que ::a.nfor!:',im'
disposlç:ão de epcao ao cooperativismo e associativismo.

-'t ~RNALOO
EMENDA

SUPRE~SIVA

EMENDA Sl'f'RESSIVA - ní spcsf t Ivc emendado - Art. ~3!3
Sl.1pnrna-se o parágrafo 29 do art. 3::l:!l=:373

do Tàu101iZ(arl. iu:« }Sll)

1?

j!'J

--ll

" .. •

EMENDA SUBSTITUTIVA _

~u!.i$'trtua-se

DiSPO~~~m;;:~dado

.. Art.
pelo se9~l'nte:

ffit.A

o art.

~

~ 3~J

A emenda se Jasti'fica,

• No Brasil efil torno tle lillt do PfB ê gerado pr=:las Estatais.
A prop.osta de fne1usão do Ht\gO tOl"t\a obri.~atórto o
In
vestlmento das E'St.atais neste esforço e incentiva a participação
do
setor priv<:ldo

Partic~

tendo em vista que a escola

presta Um serviç:o de {'nteresse pú51 tCO que, com
qUêncl1. o próprio Estado não porJe prestar,
a -

Arnêlc!c Pr!eto

.~

.:

. _... ~. ~ .. ~ .. a conce~são tte
.istencla1 ~ do Estado.

6'01SD5

a alunos carentes é polítIca

D Bnsll precisa asslJllir a SU3 condiçlio de País pluriétnico e I1JJlUcul..
tura!.
DisposItivo expressos de cOll'tate à discriminação e de garantia de direitos das mi'1Orias e dos cidad1:los neg:'os necessitam estar organizados nun capítuw
lo especial, para de~strar clara-nente Que o País prDPÕewse a superar a ·'desi..
gualdade e reconhece sua atual existência.
O Fato de inexistir \J\\ Côj)!tulO so~re o regra, desCOOhece a gravidade da
condição da população negra na atualidade e a coloca no bojo de princípios gerais, o Ql.!.~ não ç~r.:esponde a necessária resposta a U'na situaçlio existente.. ,..,
Tanto que o texto contenpla as medidas cr::m::tensatórias que s~o essenciais
para se chegar à ig,Jaldade e isto tem sid~ fe~to en outros ordenamentos cCrtst!tucionais tJ.J jurídicos de Nações
E lrrportante no texto da Constituição, pelo seu apelo exerrplar, didático
e (Se !l)Jdõrça cultural e de \flentalidaoe, que o negro teMa sua ccndiç'Ao a
minho ela igualdade concreta conter,olada de forma ecpl!cita e organizada.

I EMÉNDA

e

C~

f

"

'='S~(\

de

EMENDA ADITIVA
DISPOSIT IVO EMENDADO

art~

3-1;'-,

.

E"ENOA "OOIneATlVA

MNALOO PRIETO

__

---.--J

.u..."ltO.,u.O,lul.....10

DISPOSITIVO EME'WADO

..

ARTIGO

~ 28"0

SUDrimam-se do smpro)eto:
,;1) ~ os itens 111 e IV do art.
)J)

~t2.8'O

a expressão "ouvido o conselh1 de Representantes dos Es

~::o~o~ ~~n~~i~~~:~ ~~d~~~ig;J~oC~~~~~hâod:r~~?~~nta:t
JUS T I F I C A ç t:.. O

1:1

O~ ór~.ãos

2~O.

a ser~m cr:a"õos por lei cOM?lenentar acrescenterao, sem duvJ.êas, novos onus as fina"'lças de ?aJ.s, Justamen~e no fl'.omenta em que se pretende dim:Lnuir os gastos 90vernamen~eis.

-

'

IJ

Enle'Y.lerTO$ Q',Jê: neste prin:ipio CO'1stitu::fonal também
d,!;,
ve estar explIcito a é1!mip.ação de toda$. as formas de discrimin,!
9.ã.o,.:.: Qua:s permanecendo continuar1:!o a dificultar a convivência
social e poss1bil1dades otgani1athas da populaçâo. São mudanças
Que, sem dúvida, devam ocorrer ~...ide a definiç~o maior de política
de açao e suas grand~ diretr!%es~

==t1!F~rn
i?/5'" 3ft
y6 e.;>6 ;P- 3 {(,

~dá

seguinJ:7~edação

.

J é<p;.rfi:tt :.

=----------_..."".I"••,',--------~----,
_

392

JUSTlF"lCACAQ

C;;~OO~

nova redação aos arts ~e..32.A-, que passam a ter a
u{llfjcada:
"Art ~ - A navegação de cabotagem e interlor é privativa de embar
cações nacionais, so"lvo o caso de necessidade públ1.ca.
§ 112 - Os proprietários, ermedores e comandantes de navios nacionais
assim como dois terços no mínimo, de seus tripulantes, ser:lo brBsile.
ros
Consolida e

\

.
~
~oO~

tJ cOtnssÂo DE SISTE"l1I.T::ZACAÔ

DISPOSITIVO EI<ENOAOO. ARr.

-,J

.

-

.

'EMENDA lP03255·5

S~PRr:SS~\!.h.-

J4f

dade e deficiências físicas

in fine: "e responsabilidade da fam!

nA - -

:1::, portanto, necessário acentuar na enunciação do principio de
que trata o pr<:!cei to, a posição essencJ al da fam.ília como agente pre
c.ípuo- da r.r~ _-a;ão.
-

EI'iE"'DA

art

ção, o seguinte i tem: .A ~92l .
Art. )JYf.- ~
IV .. Garantia de tratc::mento e oportunidades
igua15
no dispo~independente de sexo, etnia, cor, .1

116

f'l

39f:.

Acrescente-se no art,)1Í do i}f)jt{ojeto de Consti tu!

A fam.ília, nos termos do art. ~, é a base da sociedade e aos
pais incu'T.be o direito e o dever de educar os filhos (art. %&:rfJ'l?

i

,t1i.

-

as

ComJ';.-ijode~ Sist~~~ooti~;'~';ãgm:."'b-------'J ~.~~ EMENDA lP03259-8
.- ~. - ,-~-",AR",N",AL",O",O--,P-"R",l"-ET,,,O,EMENDA ~:JlTIVA .. DlsPositi~~lTo~;~';d~Ç~"o_Art...,.,-r 3'U

_.

SIL;~TOO
"""~,.

alElmA ~Ot;!!.!CAT!VA _ D.ispGsic;!~~·"~';;~·~dac!Ct .. P.rt;>1§ 873
Substitiíir, no item VII, do art. ~, "auxilio suplementar ao
ensino func1amental atraves" ••• por "'auX!ílo suplementar no ensino fun
damental" .~.
-

L-~OF1'1eto

Acrescf'ntar ao

lP03261·0

m---------.."...

S1'Stell'l<.l5.~il'=~t.

EMEJÍIDA lP03254·7

lia".

"

,

f: COMI5SAD 'DE SiSTEtJ;;~;~~;'~h,.u.c ..

r,r-----.-- ..•....,..."...,.~...,....- - - - - - - . . ,

5 - atende a um grande ntimero (\'e estudantes que por si
por seus par:;, são contriBuintes qtle nlo se 6enef[ciarr da
gratuidade
do en51no pii151 ico para o qual concDnrrem trr6utariamente,

-, r;r--."ta=:l
J éov Dytp.J

"Capítulo VIU
00 tlEGRO, DAS mNORIAS E OOS !NJ!GENAS

DEPUTADA BENEDITA DA

fr~

c- 'assegura a efeti'va promoção de I tflerdade de enslnco e de
educação, o que se constittlr el!' un dos elementos essenc.tais. para plena
realização de u~a sociedade democrãtrca e pltlrarlsta,
__

.llcl....'çc.,••iO"..'O.,,,it

nestebeteçe-se no capítulo VIU. do Título IX, "Da urdem Social" a red,!
ção dada pela Comissão da Ordem Social no Capítulo III de seu anteprojeto, in ..
clusive quanto à denominar;~o do Capítulo e à unificaç!io dos textos sobre discrlminação e proteção de valores culturais das diferentes etnias.

A formação de Reltl2rsos Rtllilanos: de alto n[vel, o desenvolvimento tec.nológico e a formação t!cntca responde.m ant.es. â dema"da e
cClnc;r.-ic.a de> que â demancla soc:ial. No entanto, esses {tens consomem ;
mau'H parcela dos rect.rS05 do orçanento fi'scal da União.
Erll pafses mals desenvo1vi'do:;; tals ttens são mantIdos
em
grande parte por recursos provententes (\'05 setores econômlcos"contrlbUIl;ões, doações, etc, que gozam de incentivos especiais.

:;l

DA SILVA

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

Parágrafo' ânrco .. A lei" t'nstrttltT! i:'gualmente, incentivos
espeCiais ás el:lpresas" prl\Oadas q'Ue fi:'zerem apl rcações com os
objet IVOS.

Arnaldo Priet,p

lP03260·1

rr..:;;----:J·~.;=============:;:===::===~===~

Art • • EmpresaS"' "66'1 i:'eaS' e sce teõ ee-es de E'cónomi.a Mista,
consignarão em se e s e r ç amen t e s- percenttlai's defInidos em leI
destina
dps â formação d~recllrsos ftut:lanos (\'~ alto n!vel. ã pesqutsà e ã fO~
mação tecntca.

•

~m tod,?, e para a 1ndústria pesqueira. em pert!cular~

_

I EMEND4

l:J

Art,
.. As 'Ver5"as p65"'1 t'cas serão destrnadãs. preferenct
almente, ãs escolas po!)l t'CIlS, mere.cendo, contudo. as escoLas privadas:
por parte do!: f'oderes Pi5BIi'eo$' e na forma da let. o apoio
ftnancelfo
pilra seu aprri"orilmento e pllra 11 conc:essio de liolsas a estudant.es
com
prOVidamente. carentes

~

Arn,ldo Pr.elo

I

Pela redaç!io proposta, preserva-se a atual slstcmatlc
que tantos llenerIci2s tem traz~do para a economJ:a nacional, coao

(!J ~ENEOITA

EMENDA lP03257·1 •

EMENDA lP03253·9

~

# ~O

o dispositivo em comenta cstã e,!! desacordo com o estab,:lecido na Seção I que trata da F~scab~açao Financei:=a, orceaeaeer re,
Operacional e Pl rJ.mom.al. Alér:. da s sc , não hâ , no Anteprojeto, qua.l
quer dispositivo que trate das condições e pre aos nele mencionaào

1Ul0'JUTl',C.çh

recursos s.:ficientes.

~

§ 49 DO ART.

í

Não é justo que o prefeito seye responsabil1.zado, excl'Usivameg;
te, por não terem os menores do Município que administra, aceaso
ao
ensino fundamental.. Por UI:l lado, não cebe só a ele nas ta::lbém à Câ.."l2
ra Municipal alocar recursos para o atel"dimento do i!llperatJ.Vo constitucional do ensino fundamental obrigatório. Por outra, é notório o f E
to de que 1 .all_rosos l-lunicipios brasileiros não dispõem dos
recursos
necessários pq~j, tal ~feF-ivação. Tan1;o assim é que o próprio Anteprojeto consagra, no art. 385, parágrafo único, o dever de os Est.ados a
a Ul"ião transferire~ reClorsos para esses Municípios que não contem co;r.

,:

ErlE'~DADO.

JUSTIFICAt;AO

I

~I

d~

ordell) de 1.500, toneladas passou, em 1986, para mais de 6 000 ~one
Jecas , e p~opiciou uma receita de exportação de aproximadamente
US$ 60 milhões. A frota arrendada foi, no mesmo período, progress!
vement e substituIda por embarcações nacf onef s , Mais de )40 barcos
cenar coef rcs foram ccns trufecs e outros 60 es têc em ccnst ruçãc .nos
est.a3e1:-os nac acne s , graças à tecnologia adquirida.

Suprima-se do antepro)eto o § 4Çl do art

r,r

li,,,,

í

PRIETO

Arnaldo Pr Iet o

.!.J

í

lP03256-3

DISPOSITIVO

EMENDA lP03252-1

fb

cabotagem ou interior.
Quanto à pesca, tais pressupostos inexistem sendo uma
atividade erninentemente nacional (99t das indús~rias sãc bras.lle!ra
a indústria pesquef ra é ainda, no Brasil, uma atividade incipiente,
em particular na fase de captura. Urge, portanto, facilitar Q seu d
senvolvimento.
O arrendamento de embarcações estrangeiras, sob o estrito controle do poder público (Ministêrios da Marinha e da Agricult,!l
re ) , tem s oc avtor raecc , parcimoniosamente e a prazo certo, com o
triplo objetivtl ee- 1~0 garantir o abastecimento interno;2 Q } gerar
excedentes expcr téve sr e 39) assegurar a assimilaç~o de tecnologia
avançadas por eecres ae nacionais Al~m disso, o arrendamento s6 é
autorizado Quando se trata de captura de espécies inexploradas ou
subexploradas
~
O melhor exemplo da eficácia dessa política é a explora

ção do camarão na 'região norte. A prccuçêc , que, em 1980, era

campo social e econômico, m=-:ecerão o apoio e o. incent1vo legats.

f.!J

~stràté

gico de algum setor de atividade. como é o caso. da informática, ou
por questão de segurança nacional, como na hipótese da neveqeçêc de

a

A inclusão de tais eeeas no currículo do ensino fundamental é lmpo,.!:
tant!ssimo para a forrraçáo básica do cidadão em tais áreas que, no

fl

A reserva de mercado somente se jusUfi.ca ou pelo interesse

Hã cerca de do i s anos vem o Tribunal de Contas da Uniâo di
vulga'ldo, me-aeànerree , em sessão plenária, cuj a Ata é publ1càda nã
inte:;1:.-a nc Olá.::lO Ofic~al da UniãQ, o detl~~st.ratJ.vo aas q..1otas-?3.:tes atri~.Jidas aos Fundos- de Partic~p""ção dos Estados tF?~1 e c o s
~luricípJ.os (P?HI no qual se discrir.l.lnar. as receitas eereceeeôas resultantes do IoF e do 1 P.I., com todas as suas aeaccêes.,
Por sua vez, idént~ca publJ.cidade eee- sido fe~ ta por inter
médlo da im?re:lsa de todo o TerritôrJ.O l\acional, peeeãveã , pois, de
ecer-panhe-enee per todos os interessados.
AssJ.m, não se )ustif ica a cruecêc de mais ôc i.s órgãos COIr.
a flnalidade d"" aco-ipànhar o cálculo e a liberação das
partJ.c" ipacões , uma v ez qve enbas se cons t at.uem em atribuJ.çâo inerente do Tri
bunal de Contas da UnJ.âo..e dependem, epene s , de eecãmee Já autorr.a=
t~zada pelo Ministério da Fazenda e Banco do Brasil, póis
resultam
ôeecce rxc rences r aqor'oseraenee calculados seçu-rdo fatores eet.abeteca
dos no Cõdlgo 'Irlbutér~o Ilacional e fi>.ados por xescrceac, ao final
de cada exerefcac , para vJ.gência no ano suas eqãen ee

"pa.rágrafo Onico. O ensino religioso, sem di,!
tinção de credo, o do ~ooperativisrno e
a=
soc::iatJ.vismo constituirao disciplinas faC'Ult~
Uvas".

JU~TIFICkTIVA'

;M

serva de mer cedc ,
nível ccns t Jtuct cnef , relativamente às embarcações pesqueiras nacionais

• . Por força do art. 25, S 19. da Emenda. Constitl!cio••al
n9
01/69, at:J.bui-se ao Tribw-.al de Contas da União o cálculo .i:... qu:>tas eeeaéue i.s e municipaJ.s, o que ê feito de. acordo com as
-e rnes
precel cuedas no Código Tributário l{acionaL PaI: sua vez. o pa.râg:ra~~ ~ã~~~íod~a:r~e~da~Oq=~~OJet:,em exane , ancumbe Õ l'ri.ounal

,

aUTol
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§ 2" - Tratando ..se de pessoas Juridlcas, a maiona do capital ja empresa proprietária deverá pertencer a brasile~ios, em percentual def
nido em lei.
§ 3S! - A navegaç!io de cabotagem para transporte de mercadorias é p.ri
vativa de navios nacionai;, salvo em situações transitórias de preme.
te necess~dade públ.ica r~cOnl1eci:g por ato ExecutJ\o
I
§ 412 - o disposto neste artigo não se apllca à armação, à prlJpriedad
e à tripulação de emba:'caçães de pesca, esporte, turismo, recreio e
apoio marítlmo, que serão reguladas por le1.

JUSTIfICAÇAO

.

31~

316

•

Os artgos i)l'f e # conflitam frontalmente com outros d1spositlvos d
. mesmo cEopItulo da Ordem Econômica, na medida em que cria mais urna re

I
•

j

T

. . . . . , .......... "'00

EMENDA ADITIVA

DISPO~TlVO

EMENDADO: alinea "cf" do inciso XV do art.;)'

12

rt

Inclua-se na aI !nea "(l" ,do inciso XV. do ar
tigo;j do ~proJeto, a seguinte expressão:
d) n!io haverá pris!io civil, salvo o caso de
devedor lnadiplente de obriaacâo alimentar.
JUSTlflCACAO
No nosso entender, a supressão da prisão clvil por
inadiolemento de obrigação alimentar seria um retrocesso dA
nnvR
Constituição em relação à atual. uma vez Que o direito do al1ment!
do, já ameaçado no quadro atual por e;;tratagemas usados pelo aUme!!
tante - como por exemplo o abandono de empregos e a mudança de
da
micílios - estaria desta forma- constitucionalmente desamparado.
•

I

336

• AssembI8II'IadonII Constftukde
eent.eção ,

assistênciaMmédico~odontológica,

farmacêutica e p'sicol6-

~ica.

JUSTlrICACAO

I

r ã o ser aprofundados fia lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins
Que a col'1plementam , consideramos indispensável incllJir o atencUme!!.
to educacional obrigatório à faixa de O a 6 anos.

I

EMENDA lP03272·5

[!J DEPUTADA, BENEDITA
EMENDA HOOIF'ICATIV'A
DISPOSITIVO EMENDADO: Art

370;;rB Item

DA SllVA'ro.

(:J COMISSM DE SISTEM~~;~;;ç;~dO/M~"'"''

VI

r.r

tIUfl.....

II"IC.~f

37/!-

~item VI do ~rojeto de Consti_

Aerescente-se ao art.

E"ENDA 'DITIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO: art.

tulç§o. o seguinte..

JJ?.

Art.
Item VI - suoeração das desigualdades e disçrimineções regionais, sociais, étnicas, religiosas, sexuais, etárias e demais •

Inclua.-se no § 20 do art.

•

·Art:
e seus parágrafos.

í

-

673
INCISO UI

Altera o incho UI do artigO:J:l-9, do capitulo III da Educaçll:o
da cultura, Que passará II ter á seguinte redeçãc :

11,.
A constituição da famUia foi matéria contemplada no art
>J- Capitulo I do presente J;,ilibProjeto, raeãc pela qual optamos,

cr1a!!.

JUSTIFICAÇAO
A lnclusll:o da palavra ngratui to"

rr.antêm coen!ncia

I

COlll os outros itens desse artigo, referentes ao ens rnc fundamenta!,
• extensão 110 nível médio, aos portadores de deficiência e
super
dotados e é condição para efetivar_se tal direito. Quanto ao artl
110 "!!" crianças sua razão é ébv Ia , Sem ele o et.endímentc de 10 cu
_11 crianças já atenderia o disposto.

EMENDA lP03269·5

BENEDITA DA SILVA
'-~---,=,-=-=~=----:-

tJ

COMISSJ\O DE

418
~

#1'/

JUSTlfICACJiO

o tema dO., presente artigo, inserido no cac Itufc da
FamIlia, do Menor e dOM Idoso, lá encontra-se convenientlmente abordado no capÚu"ío d~ Saúde, pot se tratar de assunto intrlnsec.§.

jJENED17A DA

COHISSAD DE

SISTE~~~;;~"ç;~·,.

/

~projeto,

....·'n"

·..7"....'·

!?y';"'''-:J

)

rr;;;;;'~;;;J

)."2.

Na alínea .f! do item lU, do art.:# substitua-se, após a
palavra "representações", o texto:
"em qu.alquer1meio de comunicação",
por'
"inclusive através de qualquer meio de comunicação"
JUSTH'ICAÇAO

O texto original limita a discriminação apenas através dos
meios de comunicação, Quando, a idéia do legisladOr é tornar criIlle inafiánçave! a discriminação em qvat qcer meio, inclusive
oe ccmcru caçêc

os seguintes

A categoria dos empregados domésticos deve ser tratadas
corno as demais categorias de trabalhadores, muito embora o caráter
di rereoc re cc do empregador.
Não se justi fica portanto tratamento di rer enc racc quanto
aos beneficios crevrdencf er Ics comos segurt> desemprego, licença re
muner ada à gestante e seguro contra ac Idente do trabalho e direi:
tos trabalhistas como-Fundo de cer ant aa do Patrimõnio Individual e
jornada de trabalho.
A 'inclusão dos in tens referidos ec.tme vem compatibilizar
o corpo do projeto ..

al artigo ~4!3

@~EPlJTADA

tJ

)

JUSTIFICAÇtl;O

Suprima-se do ~fPtojeto~

lP03266-1

EMENDA lP03273·3

--,I rr~';""~

Inclua_se no artigo YS)d"O
f tens , II.IH. VII, XIX, e. XXIX.

mente ligado a programas

se
constitui na primeira fase da eeccaçãc , seglJida do eret-c bá31CO e ef
"te, do médio. Se compete, prefere~?J.a!llIente, à União organizar
e
oferecer o ensino superior (art. ~§ l!2} ...e aos E:stadcs e Munici
pios os demais nrve rs , oae pode ser omitido o pré_escolar, do co!!.
trário ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art
~~ item IV, estabelece ccnc dever do estado o e tencre-enrc em cr.!:.
ches e pré-escolas para as crianças de até 6 anos de idade.

~

EMENDA ADITIVA

EMENDA

JUSTIFICIlÇ:;O
A ecccaçãc de criança mennr de 7 anos

SITE:~JT~7;~:VJ"'f_UJ·-~-----"1 ~'~i'~;;;;J

DlSPOSl1lVO EMENDADO; ARTIGO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSlTIVA EMENDADO: Artigo

pj eeenta r estadual, organizar e oferecer a ecccaçãc pré-escolar e o
ensino b1isico"'e meêl!o ....

com a finalidal!e de sistematizar o texto constitucional, pela presente redação
O mesmo moti'{o nos leva a suprimir e alterar os demais pa ;
rágrafos

ças

378

).a1: •••••••••••••••.•••••••••••••••• ••••••••••••

t!J'--'="-=-""-'='-BENEDITA DA SILVA

JUSTIFICAÇAO

273

lU .: Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as
at~ seis anos de idade.

a eccceçãc da criança menor de

§ 2!2 _ Compete aos Estados e MunIc!;Jios, através de lei co!!!,

1/16

Art. ~ - a família, constituida pelo casamento ou por
uniDo estável bas~ada na igualdade entre o homem e a mulher,
tem
direito à especial proteção social, econômica e jurídica do Estado
e demais Ins t tuí ções ,
§ lQ - o casamento religioso terá e rert.c civil, nos termos
da lei.
§""'~ - sl!rá 9iatuito o processo de habilitação e a celebr.i
ção do casamento.
§ :}: - es tertce-ee l;I prUltet"do 00 t st acc e eeeai s J,ns't"ltu1_
çaee à ent adaoe familiar formada por Qualquer um dos pais ou . r es ,
ponsável legal e seus dependentes, consangulneos ou não
§ 4" _ a legislação ordinária reguhlmentará a dissolução
do casamento

za.ao social, principalmente em um daqueles considerados básicos co

ARTIGO~,

yr3

~6
.
O artigo ~e seus parágrafos passam a ter a seguinte r e-

dação-

ser explicitados em qualquer definição de PrfncíDios Ou normas que
tenham o propósito de conduzir os se teres que ccacõer- nessa organi_

EHEND~ HODIF1C~TlV~

41'

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ArUgo

E'1l se t recanne de elimJ.l"lar qualquer aeslguald6de-e- dlscrimi
nação na nossa socledaoe, a cues têo sexual, como a dos cidadãos o:

DISPOSITIVO EHENDADO:

~

7 anos, passando a ter a seguinte redação

JUSTIFICACAO

11I0 é o caso da eoucaçãe ,

211

37'6

rcraas de discriminação.

cidad§s marginalizados por questão de idade, 0110 pedes- de!xar de

378

>t:S' §

integrais de saúde

EMENDA lP0327()..9

Sll~~"·

rr'~~"'~

(!1

DEPUTADA BENEDITA DA

SILYA·

•

31;3

Art.~•••••••••••••••••••••••••••••••

nao .atentem contra a saúde , respeitando o direito de opção
alo
JUST)f"I;'Al,JtO

Que
individ~

A re,ll.Ll.Lodd~ ti uma p.ré-oi~OS.,LÇdO d réCund"'l,il.; t:

t:.=.

ta cee' faculdade de orocução ,
NOiS. Proposta de modificação'do termo "recundí oace''
para "fertilidade", implica na maior abrangência Que o (iltimo ter
-

11I0.contel'lpla.

A regulaçãO da fecundidade se restringe a própria Çe
cundação, enouanto Que, a regulação da fer.:ilidade, alér: de ab!a~
ger a fJ!cundação , estará amparando as pessoas não ferteis, dandO:
lhes portanto oportunIdades à Informações -l! Jl'6todos cienurlCOS para
atingirem através da fertilidade, a fecundl&;:io.

""lf/llltl.. OCOCIO

#$ 35"3

JUSTlf]CAÇAO

Regimentalmente, cabe à douta ccef saêc de Sistematiza
çêo , na presente fase. compatlbilizar as disposiç~es cas COlI<i;
sões 'remet i ces , quando entre elas houver redundância ou incom:
patibilidade. O que ela Mo pode, em nosso entendree-cc , é suprimir disposlções, como ocorreu com o texto acima, ea ccm s ,
são de Ordem Soc-ial. -

JUSTU'ICATIVA
O controle à pesquisa já está c~nt1do no item V!II,
do art,1go}-'ff, o planejamento fam.i1iar deve ser um dos o,bjetos dê
assistência integral à saúde individual e coletiva, contemplado no
inciso 11 do artigo citado e, f LnaImerrt e , a p.Olbiç30 da exp!oraç30
direta ou indIreta por parte de eercresea e capitais de procedê-ncia
estrangeira já se encontra no § 4!2 do artigo "lI!S Dlf~
Nossa supressão visa t.ãc somente uma melhor sistem,!
tização da matéria.

(!J COMISSAO

DE

~----------

SILV~TO'

.
'
SISTEH;·;~~~ç~~"f'M~u,,,io

EMENDA MODIFICATIVA

Oa!, a razão da presente emenda.

..... ...." " ' , - - - - - - - - - - - ,

EMENDA lP03271·7
BENEDlTA DA

__,

"Art.
- O Brasil não manterá relações diplomáticas'
nem firmará tratados. acordos ou pactos com Da r ses que
adotem políticas oficiaIs de dIscriminaçao de cor, bem
como não perl'litirá atividades de empresas desses -pef-,
ses em sev. território"

J!/f7

f!J DEPUTADA

SIS1E"';;;·;~çO;~"b'.~..'e"..io

Inclua-se, onde co~ber, o art. 68 da Comissl!lo de Ordelf Social,
que foi omitido no QV';)~jeto da Constituição, não se
sabe
por quais razões, cujo teor é o seguinte:

Suprimam_se do ~projeto:
a) § 2Q do artigo ~.3S.3

O Parágrafo 111 do art!go~ do ~projeto .pas sa

a ter a seguinte redâção

eação , e aos métodos cientificos de requ)ação da fertilidade

COHlSSAO DE

fI!2i"ô'7;ã7]
EMENDA 'SUPRESSIVA
...
DISPOSlTIVO EMENDADO: ARTIGO

eevcecêc , à info.;:.

BENEOITA DA SILVA

tJ

rr'~T"~

f

rEV"~JEJ

§ 111 - O Estado avsequr a acesso a

~A lP03274.1

E

ç'o

,~

"<:l3 E>EIDA ADlTIVA
Inclua-se no artigo,;? do ~ojeto, U'll par<i:lrafo 5!2, com a seguinte reda§ .59 _ As despesas somadas da l/nl,!]o, dos Estados, dos M.u11cIpios,dos

Terr1t6rios, do Distrito Federal, dos seus Órgãos da Administraça0 Indireta, das Entldad!::s e Er;;.resas sob contt"ole estatal.. nao pderá ultrap3ssar a 5:)% da Renda Nacional em cada exercIcio, sob pena de cnrTe de res~abilicade dos seus admin~$tradores e dingentes "

..J78

DISPOSITIVO EMENDADO: Artig6;.e1 , PARAGRAFO 211.

2Ai

r;r

ltUO/I~It"IC.'h

",._---__,

E"ENDA "DDlfIeATIVA
~73
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGD.)2'1, INCISO VII

3:)-3

Altera o ineiso VII do artigo ~, do capitulo UI da Educação
Cultura, que passará a ter a segubte redação:

Modifique-se o parágrafo 2!2, do artigo ~ do eapltulo da Educação
e Cultura do qr}-rjJ?r~jeto de C'~nst1tuiçãO Que passará a ter a segui!!
te redação:
art.

378

~ ••
§2!2 - Compete aos Estados e Municípios. através de lei
compl~
mentar estadual, organizcf"e of"erecer a educaçi1lo de O a 6 ancS<""o ellsl
no fundamental e médio

"

JUSTIF'ICACAO
Inciso VII _ auxílio suplementar na educação para cria!!
de zero até seis anos de idade e para o ensino fundamental, '
atravês de J:]rogramas de material didáUco~escolar, transporte, ali
~05

572 373
~,

Em cumprImento aos prIncIpias estabelec1dos nos artigos

)if'§ e seus IncIsos; vIsando clarear alauns aspectos Que

dev~

o objet1\o da e"lenda é o de estabelecer, através d~ d.lsposiUva especIfico, a
quota rnaxirna de. participaçilo do Setor Público na Re~a Na=:!onal, Q'.le se entend~ rB:zoável fixar no limite de SO% em cada ex.ercício. A idéia, em terll'(ls de experiência
Constituclonal. é absolutamente inovadora. não encontrando paralelo etr qualquer Car
ta Política nco p:ano do diteito comparado. A sugestão, todavia, foi extraída de ó=
bra do Profess::!r GIO'..~~] Bro"ETTI, incluída nos lraba!ho~ recentenente desenvolvi~
dos na Italia, por c:I1vers05 especialistas, CO/ll vistas .. tra reforma da COnstituiç~o
Ita!ia""la Este se:eto g!'1JPb de Trabalhc, cOQ""ltl-T!nadc "G=_':)::; de Milão".
publicou
s.. as c::;"l:h..s ões, o="':re ehs. a sU9;stã~ do Qrofesso: aY.i"€TTI em obra
intitlJla::la
"\'e::-sc ornE rrJ:::..ê Coros:':'tuzio'1e" (Giufl're Editore 19E3, "'':':'l!l: " vol..tne, Pag 2:::9)
Cor.; efeitc, sem fh:ar-se no texto ca.'1tftu:::ia.'1al Hrr>J.te desta natureza, torna, se difícil, se"lão i~ss!vel, manter a autonomia do se;;cr p:,ivado. qU!! fica fadado
, ~~~~s~~t~ ~s~;~o~ :~~;?d~e~~~;~~~je~ reflexo do setor público, contraria-

300
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EMENDA 'lP0328O-6

e

COMISSll.o

[E

nA Policia Judioiária é também denominada repressiva.
nome que merece reparo porque ela não reprime os delitos,
auxilia o Poder Judioiário, nesse mister. Policia Auxiliar,
porém expressão correta". (gri fos nossos) ••

.as
é--:

S!STEMAT;i~çil~co~'~h'm ...'... ~
u""'.u .......d~

~

Emenda substitutiva ao inciso !lI do Art.
Dé-seaoir'ICisoJt do I1.rt

frcrue-se no Capitulo I do Titulo II (dos dl!.J:ftos individuais).
couber. o seguinte artigo
Art.

-"~

onde

<I

!

asseçuraoa e nível cons::.ituc!onal

@ CONSTlTUll\'TE AlBD.NQ fRANCO
~~---""""''''''''''.''''''''------.
f:
'cOMISSllO
SISTEMATIZAÇ2AQ
[E

)

E;';';;;;°:J

ror:-""-'-'
J Cuv07J8? J

11

O Artig~do~roJeto passa a ter a seg.Jinte redação

Ar..t.~:;,,~A y_n]ão promoverá a m~lh~r dIstribuição da terra de uso agropecuátr.ibut~ão

a tarefa co Estado bresf.learc de promover
a melhor dIst!'lbu1ção da riqueza nacional há de sobreter-se às próprias garantias
; ro-oeme-taís inscritas na futu:ra ccnstatuaçêc, dentre elas, o direito!~
l e na:--inte!'\fn;ão do Estad:l' no 'do,,1nio ecc-õercc (a não ser em ceréter co-cre-eoI

Assim, o mtuí tc manifesto da prese"tte proposta é o de compatlbllizar

este objetive funda'llental estabelecido no art I#in::so III, do Ante~rojeto, com
outras garantias, ta'llbem fundamentais, tal como regul adas mais adIante,~nas
sedes
próprias.
Desta rnaneirã, adequa-se melhor falar em "estimular", do que "der-ocrabzar", nesta passagem do teste em foco

BODA SlBSTlnITIVA

rio, ..enIdiaAte

A expressão "democratizar a llvJ:e Irücietfva'', sobre ser vaga e qe-

i ner ica preste-se a confusões. Com erertc,
, ter)

EMENDA lP03277-6

2~~

Na página 40. da mesma publicação, acrescenta ainda
o professor··Hélio 'Tornaghi: "A repressão está entregue, no E~ta
dn Moderno, ao Poder Judiciário. Mas a Policia oolabora nessa t!
refa e cret.Ice atos tendentes a prornovê-la(Policia Judic~árla)•
Entre eles os mais importantes são os que, em conjunto, const1t,H
em o Inquérito Policial. Destina-se esse à apuração das infrações
penais e de sua llutoria"(grifos nossos)
Portanto, a manutenção da expressão "repressão crillll_
nal:como competência da Pol!oia CivIl,configure-se como inede _
queda e como her
contra a ~outrina juridica o Direito Bras!

compete, eretfvereote ao Estado, ~ a livre iniciativa, e. não
de-ccretâzé-re, conforme propõe o texto do Anteprojeto, cuja emenda,ora se prcpoe

:

Para resfrzer-se cerne ele livre iniciativa, a OrdemEçonônllca não pode
prescând.r do direito indlvidJ21 a proprreceoe, oeve-oc, esta, porta ...to, estar

;r, a seguint'il r'ildação.

.lJSTIFICAçAo

todos"

.:xJSTIflCATIVA

O ilustre professor Hélio Tornaghi. na publicação
"Policia CivIl e Constituinte". página 17, afirma:
liA repressão é exercida pelo Poder Judiciário, com a
colaboração da Policia no descobrimento e apuração de fatos deli
tuosos ou contravencionais e de sua autoria Para isso é que se;
ve o Inquérito Policial". (grifos nossos)
Ora, o pr6prio Inquérito Policial é polemizado hoje.
com -es idéias de crfaçãc do Juizado de rnstrução , o qual esvazi!
ria o discutido IP •

;}6!!..

IH - Estil1'fJlar a livre iOlciabva, proecvenõc a distnbuiç'âo
da riqueza, do trabalho e das meios de produçllc

propriedade privada é reconhecida e garantida, devendo, a lei, pre2,

crever as formas de tomé-Ia acessível

Co

1i!

D-EtDA ADITIVA
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Editora Forense,"Il'1986:
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~

•

EMENDA lP03281-4

f'J

e:r

CONSTITUINTE ALa:NO FRANCO

fl

Modi:f'ice redação do .Art • ..a€', §tll':

progressiva e baseada exctusfvarente no tama-vo da propu!.

§J~

dade

-A

proJ.biçe.o de aotril1lar não se IlpHce. aos ap,2

sentados.
3J5TIFlCAt;Ao

EMENDA SUPRESSIVA

SlJprll11a~Se os

:
A vfrtuoe dessa proposta e a sim;JllC1dade. lOda orccrfedede ser~adlci.onalment.
, t.rfbutaea se for de tamanho 9::-a-,oe Essa rcmna foi se;j!Jlda por verãos parses que
, r'af í aarem a reforma agrána con sucesso e de ror-e barata para o Estad:) Esse
foi

parágrafos 19 e 29 do Artlgo ~ do

N~ rorctc , ~~ojele ~a!~', a:;!.J'l"e"ttava-se ..êc se: j~sto, tribJta: adic_o<la~'iE"'Ite ur-a prccrreaece P:O:lJt~\ê Ç:E"'I:::!: se p~:Q.J!: era g,6"'1:::= cccrre, pcre-, QJ!: UT fa, ze-õefrc de gra"lde orccrfecece O.Je era pro::Ltiva não tlnl-Ja nen.',u'l' probl e'aa em pagar
J o Jeccsto recetrvc ao ta"'3n"0
O fazendeiro de una gra"'l::Je propr reoeoe Il'l~::,odutiva ,
por outro Jado , tinhe enorme din~_:Gad:! en paga. o r-ocetc 6 partir de sua prcp'l~
dade Nesse casa, ele tin"a dt..i:!s 'alternêt,has' PiOQê::' o ..ITIj):Isto com renda gerada em
outras atividades o~ retal'"...; . E ve-,::!er a p.~=,;iedsde pEra fazendeiros dis;Jostos a E.
perôr propriedades menores, mas cUJo tar',sn'l:J perm.!.ta c pag;rne<lto do lllY,:lOstO. Dassa
forma, a reforns a~rána ida Deorre"ldo naturãlme'lte e sem altos custos para gover-

" ....,,"',. u •• ,,",,·. " " ' - . , . - - - - - - - - ,

J

CC1-lISS!\O DE SISTEMATIZAÇllO

CONSTITUINTE ALBANO fRANCO

f!J

COMISSAo DE SiSTE~~;·;~~~~Y''''"/mco.' ... ~

)

Ao

LETRA "g" 00 INCISO I 00 ARTIGO

Dê-se à letra "g", do lnc:lso I, do art

DENJA ADITIVA
Inclua.-se no c~itulo IV, do Titulo V,

ÉMENôA 1P03279·2

çr=;';";":J

F'~;;''':J

rr;~;-;J'
~,..

..."""'''''.':''

_

O art1goA:fS' do fflFproJeto passa a segu1nte redaçao

"Art.1Jd-

A Unlão,·os Estados e os H:mlc1pl0s, ouv1do o Poder Leg1,!
latwo correspondente, podem estabelecer, restnções legalS e adm1nlstratwas
vlsando ã proteção amblental e ã defesa ~os recursos naturals".
JUS T I F I C A T I V A.

E tradlcão de nosso ordenamento. a de qu~ os Estados membros,

sem
perda de sua autono'llla, e ate mesmo para 3ssegurã-~a, leglslam suplet'\amente e
ou, comp1ementar-nente. Dessa foma, pr-eservii -se ~ hlerarqula das lelS e o pl"l,!!
c1pio fede.rat.wo
o texto do artlgo, como se encontra no~prOJeto, fere os
pnnciplos ~ssinalados e peca con~ra a bo~ tecnlc.a leglslatlVa

d01S

preoisa'::: êe ..=

cc::pl!.

P

~u.~cio:;.~:.oz

neo

exceçêc eer-xe oc.io::c, le...rcnê o
pe;-=:lt:.êo~

::e

::l~e:=": :l. ~css.E.

ns que Já tê::! oontt!.gCl:l espec::.el. para se ap05enta.r~ pro~e::;!:ol'C~ co::
25 anos, dey....tcios co:J oito ou. quatro
CO::l

~os, vere2cor~s, pr~~e::.toE

trinta anos.

~/~

19.J'i, a seguinte redaçao

EMENDA lP03285-7
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J.r\.~-

tI"~'''''.'''~&;."

••••

l"arü~:r:aro "mico - O to~po do ll11rviço prostado ~ .iust1~ Zle1\R.,
ral • COI1Dldl5ra.do pllnollo e relevante, dOTe."ldo .. r cantado até o' limi te

b

o:lnco anos, pa:t'3 toios os e!eitoD.

Just.ifIca-se o .adendo proposlo, tendo efTI vista que em vários Estaocs
e M.ll"icipios, estes se:-viços púb1l.cos estão entregues à inic1ativa privada que os
ne:!..a'"':e cO"'l:essâ:l

exp~orê

• CU juízas

Assim, não poderão, estas empresas, delxar de receber as tanfas de_
.. lo
vidas pelos US.JátlOS do~ serviços postos ã sua dlsposlçaO, em face de terem o se.J
custo e inves:ime"'ltos, em razão das estlr-oêt1vas de receita, previa'l1ente elabo.ados

para. o paio.

elD1tOra~~

prestam UCl

IIDrri~o

:reInante • desliaatar.h

jn o%~ato o recon!lecicento doas.,

Em alguns Eetadoa

1: neccustÍrio qUll .haja un1!o=1:r.açã: no tr3ta:.anto,

IllaOdando

Qa.1S

f!l

COMI5SM OE 5lSTEMATIZAcM

,u_/ço~lI.,.[Q/I"OOllIu1o

---,

J

que a f'Ut.

dedlcaç.ão e I:oa~r cl.is;H:lll.i!;;ll1:iad.e r-ara o se.vJço.

A. OIlll1l1i!lca;.iO de lIerVJ.ç:o 001:0 roIevante • pmoso

)

~á

ção aleitoral nt:l:lca .; exclW<iTa, call ccaco:ll1tante com a Judica~u:~ co:t'JJI:, d~

EMENDA lP03283:1
CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

~

oito•

Desta fOr/i"B, não lhes compete su1:lvencionar os jnadiplentes,
ainda
que carentes de recursos, devendo o Estado, a qJem cO;T1p!:te prom:lver a justiça
eial, suportar os õrr.,Js d't-correntes do não pag;!'lI~.,to, por esses usuários.

@

sDrviço.

riando apollan o l'6ríodo, quê :cão é 1:cferlor a tr.lG llrlO& nali. Dupe:rior

rr;;~'~"'~

ili~i.t'ic.

conmOlD:ln'to 1'010 'trll..'4lho Z'OIl.11zado to atorrirá para a prtl=oção por

Z1

l:Xlroci.

rar-.. . . ---,

CwD7f R7 J

_ - - - - - - - - - - J l l l T O / " "..'fOCao;lo

EMENDA lP03286-5
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E/otENDADO : ART.

_

:ZSS
~

26~

Seja suprlmidã do Art. ~ do ~Projeto da Constituição a expressão:

(l

eSIl5TITtlIIITE Rer.AtOO eA!\.fttIIO

fJ;oMlS~J.6 OE SlS'rEM~~í~;~~~'lo''''.U ,,14
.u.)l#iolt"colh 2.l~

lIcrescentam-se

CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

A

-se e::::l cont9. C!ue a o!uol':la c.os oasor;

rr;;'~iIPJ

g) por absoluta incapac:ida.de de pag~Mento, ningue;n
poderá ser privado cios serviços públicos de
água, esgoto e energia elétrica, cabendo ao Es
tado, suportar DS'Ô'lUS decorrentes do n1l0 paga:
mento pejo usuário lO

ror-""----'

.JJSTIFICAÇAO
~.
..... 'O Bras!l neces5ita m::l:::larn~;:ar-se,err materia de relaçõe5 do trabalho
À'plflncipal proposta é ampliar a prati!::a da nego~iayãc direta entre- a5 partes e dJminuir s q,Ja-tidad5: de casos rot~ne~ros Que, por com::ldlSm::l ou inerclê, são levaoas
a Justiça d: ·ra~alho Pa:-a oue 15so- o:c:ra, SEre preciso cnar uma Sé;lE de meCên:'S'l':lS- es';,i-'~:âtlo:es o.. ne;l:-:iê;~:- rl~=e~a e desesUmJ1a:lc.es ti" Jdê E::ess;;~;;
ou
descabidã a j.Jstiça QO irabiõ.lhc Dê rneSriEi forna, os mecanismos deve:; oesesbmular a
s.Jb'ilissão d::: caS05 so~re os quais a rle~is~o da JJstiça do TrabEilho s.o5e incertezas
ou até li'les'll:O, arbitrariedades 15so oco::re, pO!' exem;>lo, q'.Jimdo o Tri:J.nal arbitra
u:n deterr.-in,,::b percer.tual de au"ento salarial que a e'l';Jresa. sim;:)les~.:-te não pode
pagar. Conflitos desse tipo devEnam ser de5:xad::s a5 propr1as partes E aos mecanlSm:JS de tratsõlento que elas voluntana"ente estebelece.em, como por exe7.,:1C', meólów
çãa. arbitragem administrativa, comissões de julgarroento interna das er:;::resas, etc..
Para o efetivo fU"'Idcr-ane..to desta siste'llãtica, se.a p:-e:::iso modIficar-se alg-.J"ts disp:lsitivos de legisla;ãodo tra~alho, em particular, cs que atualme,!!
te impedell a substltu.fção de Qrevistas
N:J caso de cO"'lflltos, fica claro q.JE a Justiça não opinará ou decidas sobre C'lsputes de lnteresse, no caso dos cO"'l"lltos indIV1dJals, r..lI"'ltem-se um
principlo pr~tetor aO el'1;Jrega::lo, ou se.]á, ele fICa COT dois meca"'lis"':s de arbitra~m ao S'ilU dis-po-r os defiço,ldcs 1'\0 ccr.t-ri>to de ha~alho e os ~a Justi;a do l-rabalhc

)

/

I:2.J.S

.é que estão ioped:.dos, por-que os

se.o tO~r:l&OS en :I:.a6J.stérJ.o, nen eenaecc-ee , c.e:;:..'tz.c:l:::, vez-ee-,

e governac.ores

tov 07Jff7 J

do~projeto, os seguintes
artigos, onde couberem
V
Art
- No arbitramento .dos dissídios coletivos entre empregados e empregad.!!
res, a Justiça do Trabalho deliberara somente sobre as questões de dlreito
§ Único - Os pleitos de interesse serão tratados pelas pr6prias partes ou por mecanismos por elas estabelecidos, nedIante a·
cardo I/oluntário
Art.
- No arbitramento dos conflitos individuais entre empreQa::bs e empreg!
dores, a Justlça do Trabalho deliberara sobre as QUestões de direito e, se o empregado desejar, sobre as- disputas de jnteresse
§ Único - As questões de interesse serâo tratadas pelos
mecanISmos
estabelecidos no contrato de trabalho f.1.rrr.ad: indlvid'...a llllf!nte entre e'l1pregado e e'll;lregador ou coleb"ê~nte entre
~egados e e"1;lregaoores ds mesma cat.egoriã

mento s21erJ.aJ.

êcc-ce o... prefel.tos e governadores.

@

I rr=;;;;':J

ALBAN' rRANCO

C1..TSO públJ.co. Ora, Juste::l.ente os que
o dlSClphn!

EMENDÃ: W03282.2

/

lP03278·4

-4oJ

!le::l..l:l.~ ca'!',s:o e r.ão exe:'~;;..~'l:!::= f'u.'"lçõ.~. ~
•
O awa! e:f .....Jl- ejeto pr-eve ~ exceçcee per-e o ceec
dos epcseneaecs , exce-a.enãe apenas o de ocupaçiio ee c~=o ;to: coE.

O prõ~rlO ~ut do Art1go ..-rt remete ã 1e1 ordir;ána
nento das Fondutas leswes ao merc eebreete

~t1.)A SU3STITUTIVA

tJ

É pz-ecaec levar era conte. que o aposer.t3.do nc'o occpe

41:;-

,

tJ

JUB'!IFIChÇl0

~proJeto.

JUSTIFICATIVA

, o caso da Inglaterra

eE/I1EfIDA
C~NSTlTUINTE

'I/r;

"repressão criminal"
JUSTIFICACAO
A repressão criminal, em principio, é atribuição do Poder Judiciário, desde o advento do Esta.do Liberal, a partir das
revoluções liberais do século XVIII, reforçadas pelas do século
XIX.
A sanção criminal ocorre pela sentença transitada
em
julgado, a qual é da competência do Estado através do Poder Judiciário.
Pela tradicional independência doso poderes, não. é possível ao Poder Executivo penalizar cr,lminalmente o cidadão deI.!
tuoso, sob o risco de invadir o âmbito do poder enoarregadQ da
prestação jurisdicional, o Poder Judiciário, nâo podendo assim
a locução figurar no texto da forma como foi redigida, pelo que
abaixo se expõe, camo argumentos à compatibiliz.ação do texto à
moderna doutrina do Oire!to processual Penal
segundo, d ~ o festejado mestre José Cretella Júnior
no livro "OirrilJi6 Admin~strativD da Ordem Pública~ página 171,

~o

art.

~.

§3!· Onde não houver JuntZl dl; ConcllJ.ação e

JuIg!lrnento. os Juízes de dJ.:relto exercerão as funções de juízes do trA
balho.
§4t- Consldera-se relevante e penpsP o exercicao da
função de jU1Z do trabalho por juiz de dJ.reito. contando-se
o
tempo para todos os~efeJ.tOS até quatro anos.

JustJ.fJ.cação
Não se deve obngar ao povo a procurar a
justJ.çe
longe de sua resJ.dêncHI.. Se se exclul da Justlça comum o corhecllIlento de Illatérla trabalh:1sta. obrJgará patrões e empregados a
demandarem em IocalS dlstantes. Já que não eXIste Junta de ConcJl'lação em todas as cl.dades. E:ustem lugares õlstantes das Juntas II
malS de duzentos qUllômetros.
A classJ. f1.cação elo serVlço em penoso e
relevo!l.nte
proplclará aos lIlag1-st.rados que exerçam tal l:It1V1dade serem pro",ovJ.dos COIll lIla;lor rap1dez em detr1mentO daqueles que somente gostam
13e tTabalhaT em 'laTaS eapec:l.allzadas.
A computação do tempo servlrá pare. enseJaT o!I. promoção por antJ9uidade. o que já aconteée em alguns Estados quanto à
JustJ.ça EleJ.toral.

• ~mbléla Nacional Constituinte
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EMENDA 1P03287-3
CONSTITUINTE RDNAlDO CAR;~~·H-O----------'

EMENDA 1P03291-1

l!J

rr;;~~'''~
t:;7~;7;J

'rn""UI,..

o:açã~

EMENDA MODIFICATIVA
OJSPOSIHVO EHENDJlDD: ARTICO

seguinte

~

~

@';NSTlTUINTES RITA CAlmTA E

f!JCOM~SS7iO

DE

G";~;~ CA/mTA

que a sua orgAn1%ll.çio e competencia nio .sejalll mut11adu em
de uma renovação que todos desea amcs , mas no mais alto sent tde ,
novos
Renovação no sentido de atualização e de adaptação aos
tenpcs , mas sem as pretensas mudanças que sã interessam a certas
minorias.
A competência da Justiça Hil Har para Julgar os crimes
.eener-a a integridade territorial. a scbezan te do Estado ou contra
os podere~ constituídos não apareceu, pela primeira vez. na Con!
tituição de 1967, como muitos pensam. Tal competência jã ~ • era
implicita.m~nte reconhecida desde o tempo do Impêrio. e fo'i expl.!
citalllente definida pela Lei n9 1.802, de 05 de janeiro de 1953,
em plena vigência da Constituição Federal de 1946. Posteriormente.
ou.tras leis e decreto-leis aml111aram ou delimitaram a competência
e rlgorismo da's penas. ate a atual Lei n9 1.170, de 14 de deze!!
bro de 1983 K lei belll mais benigna que todas as enter-tor-esj eebcr-a
haja necessidade de sua atualização, para abranger apenas
os.
crimes propriamente contra a defesa do Estado, eliminando aqueles
de difTcil configuração subjetiva.
Assim sendo. a competência para julgar tais crimes co!!,
tra a .integrJdad.e....t erritorial e a scber-ante nacional não se or,!
gtnou pela açio di~..ionãria dos governos apõs 1964, e sill por
impOSição histõrica bem anterior a esses governos.
tabe, pois\ compatibi11iar o que ficou transcrito Zo!inos
parágrafos 19 e 29 do artigo ~, com o item IV do artigo ~ do
anteprojeto de constituição. permanecendo a competência da Just!
ee Militar em consonância com a destinação constitucional
das
Forças Armadas.

t r=p,ins'-:J

SISTENAlIzÁ'~~'OICG",n.oJ'IUK.e."'lo--------.

r;;i'~~7ã7J

r.r--------'tT"--.,utO,.U'Tt....~.O, _ __'_
Dê-se ao tnerso I do art. ~ a segulnte reáação:

,

7I - Garantir a independência nacional pela preservação de condições pollticas,
~ . eccnênces, cientificas. tecnolõgigas e bê'lf ces que lhe permitam
rejeitar toda tentabMa de enterferência estrangeira na deterafnecâc e consecução de seus objetivos internos.

reda~§D:

JUSTIFICATIVA

~~ Os aandatos

Art.

dos Vice-Governadores, eleitos e. 15 de noveab:ro de
terainarão no dia

}2

Conservação de.-condiç(ies~ são fundamentais para a garantia da Inde~
pendência diante da interferêncla estrangeira. impondo-se sua lnclusão na
redação.

de Governadores e

1986,

de janeiro de 1991.

JUSTIFICACIl:O

o Governador que esuee o lÍandato deve ~
por de todo o ano para iniciar sua açiio adalnistratlva.
não
se justificando. porbmto. 8 ·perda- de ua razoável pedodo

Ct'NI5SIlD DE SlSTEMAlIZAÇlID
1111e'~nt"Il:.o{le

~

de 2 eeses e .eio.

EMENDA 1P03288-!

@' - -BmlSTiTUItJTE

PONIH DO

cr

e.e.nA SlFf!ESSIVA
3'0
OISf'OSITIVO e.aDAOO: ARTIGO ~

C~~/Al tlQ

3<0

·Ud.... /C~W'.I1e>J''''.... wluLo

SUP~!Jna-se o artigo J86 e seu parágrafo únIco do ~prDjeto
de ConstltuIç1fu da Comissão de Sistematização.

.,

COHISSPO DE SISTEllATFIJIÇBº

r.r----------.UT<>/.on..'. . . . .-------------,
Ef.IEtlDA ADITIVA
DISPOSITIV~

JUSTIFICAçno

as«

:' CONSTlTU I NUS.G tRson CAHA·fÃ--:E-R-I-r-:A-C-A-fIA-T-A------.

a 'serea reguladas por lei
estadual destinam-se à vigilância do pa't!'iIil6nl!'l municipal t
sob a supervisão das POl!cltis MUne!'!]s".

fT!!;~;'.-:J

fÇj~~fl!J

JUSTIFICATIVA

§ 19 - Os H1nistros -ctvf s serão escc th rdcs pelo. Presidente
da Repübl ica dentre cidadãos de notõrio saber jurTdfco
e
idoneidade moral. sendo pelo menos, um dentre JuTzes-Audi
ecres , um dentre representantes do Ministeri-o Público Hil~
tar e um dentre advogados com mais de 10 anos de exerclci;
da prOfissão.
"

Uo:1i1'ica o inciso II do g,rt. 28:

e

A atual composição do SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
uma
garantia d"r.melhor aplicação da Justiça. não sã pelo seu
número.
como tambem pela sua fortnacão mfs ee , em modelo de escabinato.

xI-

proporcio'1ais ao tempo de eervaço , nos de:::!J.i$
caece , niio pOde"1do "ser ~ef"í.or a oitenta por cento dos :e::.di_

eeneee,

Aóposentadoria proporcio:1:l1 deve ser quar.ti1ic:ld::J..

'tal qU9J. eccnt.ece com a Lei da P.t'evic~~c.la 3(..ci:ü ( nesta é ~re
vif<ta coa 75 por eeeee do s:!.lfrio e t==l:l cê:L1.~ncia de scsse:oe::=. contribuições no ::l!nino e mais 1% p:3I'8. caca ano de ser ...i;:o at.é o limite de 95;;).
Sem I1U!iDt1.ricação a apose!l-::~~ori3 p:1=::;::;:'l :J, <;.er ir=i_
sória e prejudIca niio o.re:t:ls ao 1'ur.cionár1.o. 'llas a 1;00"1 Sl."l 'f:a:nília. :Ilngué:n com cinco ou d.ez anos de "ierviço ccn.J':Gui:t"1o. viver
COlll .arcn9.S dez ou vinte per cento do 5alário 1 ~O:" "1alcr 'iue seja.

UKlO!JuKn'.......
EMEUDA SUPRESSIVA.

41j
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 48'õ

475

Art. 1$6 - Os atunls professores Adjuntos IV 1
do quadro das .1nstHu.1çõ.es de Ensino SuperJor do Slste~a
federal do Ens1no PlÍbllco. ficam classi f!cados na n!vel
de Professor Titular e passam a constituir quadros
su
plementares com todos os direitos e vantagens da carrel.
ra, sendo extjntos estes CBl'gOS à medida que vagarem-::

3U5TIFICAÇ'A:O

o Art: 486 refere-se ~ promoç~o do cargo de e::o
fessor ldItuihbD para o cargo de Professor Titularsm di
térios acadêmicos. Este artigo contrarie a PoUtica daUniversidade no scntido do aperfe1çoamento docente e re
rlete na d1minuiçuo da produç~o cUnti fica e ignora
;
popel aCíldêmico do Professor Titular. cuja posição
nal
estrutura da carreira deve refletir a comp"etência •e aas
responsBbll1dades inerentes 11 função.

atnor-Ie s ,

EII'lENDA 11'03296-2

f'r.rJ

COllSTITUIUTES RITA CA1MTA"E GERSOn cMIArA
COHISsM DE SISTEHATIZACM
lUtel""'h'''''Ch

---,

Inclua-se um artigo referente ã competência do Superior
Tribunal
Militar, logo apô$ o artigo ~, referente ã composicão do
Trib,,!!
'nal;

A dimlnuicão do número de Ministros não leva, pre t tcanente ,
a qualquer economia material, uma vez que os OfiFiais~Generais que
integraram o Tribunal, se o não fizessem. continuariam a perceber
seus venc tnentos do mais alto posto da hierarquia de sua respectiva
Força. alêm de reduzir precisamente a representação da nobre classe
dos adv09ados.

Art.
.. A lei dispori sobre a ecsipe eêncf e , a organizA
ção e o funcionamento do Superior Tribunal Iiilitar.
JUSTIFICATIVA
trata~
Tal competência ficou cerl s sa no Anteprojeto, em
mesmo
mento diferente do que foi dado aos demais Tribunais e até
aos juites federais, cujas competências foram explicitadas e
oom
bastante detalhamento.

flYii~;"'3~ EMENDA lP03297·1
,

.

~

'

f

J

n

l

I

l

'

J

"

"

~';~~~;;;:~;~~ê'i~".. --------.I :l§di~~
l

COMIssM OE

---,

oê-se a seguinte redação ao 'inciso IV do Art.
competência dos JuTzes Federa1S:

~t

que trata

[!'l
I!J

.." . - -

C~NSTlTUJllTES RIT:..~:~,~~: ..~'"~~.~~,~N

"--,
CAMATA

)

I?'~~~":-J

prgg;'~ii!ã1J

COMISsM DE SISTEMATlZACM

da
209·

205
Art. a:l -

4"
Suprima-50 o Art. 4615:

e

l;to tem permit i do. a tê agora, a1êm de celeri dade ,
maior cuidado por parte de seus Minfstros no exame dos
pIe t tcs
submetidos ã Justioa Militar.

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

r.r

.
nos
do

JUSTIFICATIVA

~DA 1P03294-6

COUSTTTl!!l.lIE BONn! no CAS\lA! HO

-

A Justiça Milita;
uma Justiça especializada, 'Inte,""'!
da no Poder Judiciãrio como as demais justiça do paIs.
O alto conceito na aplicação jur'sdicional Que granjeQ~
ao longo de seus 18D anos de profTcua existência. mormente:
nos
ncnentos mais graves da nacionalidade. e o maior argumento para
"que I sua organização e competência não sejam mutiladas em nome
de uma renovação que todos desejamos, mas no mais alto sentido.
Renovaçio~no sentido de atual izaeão e de adapta cão aos
novos
tempos. mas sem as pretensas mudanças que sã tnter-es sae a certas

f!l

dUSTIFICAT1VA~

19

~

Parágrat;o único. Esse {oro especial se estenderão
casos expressos em lei, aos crimes contra a defesa
Estado.

Dê-se a seguinte redação ao Art. a:I, referente ã composição
do
Superior Tribunal Militar:
'Ul
lI1't. ~ - O Superior Tribunal Militar compor-se-i
de
quinze Ministros vitaHcios, nomeados pelo Presidente
da
Reopiiblfca. depois de apr-ovada a escolha pelo Senado Federal, sendo três entre Oficiais-Generais da ativa.da Marinha~ quatro entre Dficais-Generafs -da ativa do Exército.
três entre Oficiais-Generais da ativa da Aeronáutica
e
etnee entre civis.

ecnpcnentes do sistcma foi sendo oefiniC:a. a destlnaçeeode
cada uea delas. Isto 56 nlio~~orreu quantia às Goardé!.s H.!:!
nlelpa!s .. ( inciso v. art. ~) ..
SI) Dal 8 neQsDoidade de f.CEQUAÇliG do texec à lógIca
vig:ente para urna instituição Policial que. nas ruas , deve
ser d!ss!pl!nada e controlada rigidamente e bem orientada
era SUB ní seae para se tornai.' tronspa:::ente 3. sociedade
e
DD cidadão ..

--.,

2Z1
Art.

~11

Observa-se no Capitulo V _ DA SEGURANÇA PÚBLICA.
que na ~cdidn ell que o c.tlte.projeto enueera as !nstitulçõE:s

_,

IncluaMse parigrafo unico no artigo que trata da competência da
Justica l1il t ter-, em substituição aos dois parãgrafos que perman.!.
eeree da redação inicial do parecer da Comissão de
Organizacão
-dcs Poder~s e Sistema de âcvernc , que sã faziam sentido
néSSi
redação inicial, e que são conflitantes com o artigo sugerido e
aprovado.

EMENDA 1P03293·8

thmicjpals~

( RITA CAMATA

.....,Ga",'d.,'IIIC...,Ulo

COHISS}I;O OE StSTEHATIZACJtO
r.r----------lulO/Ill'n''''.cl.----

da lesglslação 'ordInária e não constar do texto Constitucional.

~rt!go:

• • As gual:das

.~I

Pela natureza da. matéria, a mesma deve ser tratada no âIlbito

E:'ENOAOO: Art. 2"61. inciso V

Inclua-se no capítolo V _ DA SEGURANÇA P('lBLICA, o

seguinte

EMENDA 11'03295-4

f:.CONSTITUINTES GERSON CA~;:;A

.

IV - Os crimtu POlltlCOS e as fnfrações penafs pratica
das em detrimento de bens, serviços ou interesses
d;
U1}ião ou de suas entidades autárquicas ou empresas pó
b11cas, excluidas as contravenções e ressalvada a com:
'petência .da Justiça UOHar e da Justiça Eleit~ral.
JUSTIFICATIVA

Foi retirado do texto original a expressão -os
contra
a integridade territorial e- a soberania do Estado·, uma vez que
tafs crimes sempre esther~m sob a tutela de Justiça
MflHar.
implicitamente desde o témpo do ImperioKe explicitamente a par
tir da Lei nQ 1.802. de 05 de janeiro de 1953, em plena vigênd;
da Constituicão Federal de 1946.
Assim sendo, a competência para julgar tais crimes con~tra a i-ntegridade territorial e a soberania do Estado deve conti
Duar com a Justiça Militar. em consonância com a destinação con;
titudonal 'das Forças Armadas.
O alto conceito na aplicação jurisdicion.rl Que granjeou
ao longo de seus 180 anos de proflcua existência, mormente
nos
momentos mais graves.. da nacionalidade, ê o maior argumento para

Dê-se a seguinte redacão a.g item IV do Art .. ~ e substituam~se
dois parãgrafos do A,..t. ~~~ paI'" um parãgrafo único, como a
segUir:
2D5
Art. 2;S -

IV - Os crimes politicos e as infrações penaís pratica
das em detrimento' de bens, serviços ou interesses da União
0;de suas entidades autã~qulcas ou empresas públicas.
excluídas
as contra ...en~ões e ressalvada a competência da Justiça Hil itar e
da Justi ça Eleitora 1.
____ - - - - - _ ..... X - - - - _ .. - - - _ - _ ... __
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Art. $

~

~

.

Parãgrafo ünico - Esse foro espe~iat se estenderão
casos expressos em lei, aos crimes contra a defesa
Estado.

nos
do

JUSTIFICATIVA

P

e

A ~ustiça Militar
uma justiça especializada,
da no Poder Judiciário como as demais justiças do país.

integr.!,

AssenltiIBa Nac:IonaI Constituinte • 339
Mas edste o perigo remoto da Intolerân:Ia para com o culto das minorias,
sobretudo se estas se formam de elementos éctnIcos diversos, hip6tese perfeitamente possível num país de imigração, onde já se situaram núcleos
protestantes, budistas, israelitas, maometanos, xinto!stas e sempre existiram fetichistas de fundo afro-brasileiro.

A competência da Justiça Militar para julgar os crimes
contra a fntegridáde 'eerr-r tcr-te t , a soberania do Estado ou con1"'", os poderes constitufdos não apareceu, pela primeira vez. na
Constftu~ção

de t967, como muitos pensam. Tal competência

Já

era implicitamente r-econhec i de desde o tempo do Imperio. e
foi
explicitamente de'1htda pela Lei 09 1.802. de 85 de janeiro
de
1953, em plena vigência da Constituição Federal de 1946.
Post~
etcrmente , outras leis e decreto-leis ampliaram ou delimitaram a
competência ~ rigorismo das penas. ate a atual lei nQ 7.170. de
14 de dezell1bro de 1983, lei bem mais benigna que todas as' ant,!
r-tcr-es , embora haja necessidade de sua atualização. para
abra!!.
ger apenas cs crimes propriamente contra a defesa do Estado, el.!.
minando aqueles de dHicll configuracão subjetiva.
Assim sendo, a competência para julgar tais crimes co!!,
tra a integridade territorial e a soberania nacional não se or.:!.
ginou pela ação dr scr tc tonâr ta dos governos após 1964. e
sim
,por imposição histõnca bem anterior a esses 90vernos.

Sendo a nomeação do Primeiro-Ministro, dentre os membro$ do Congr~s
so Nacional, ou seja, dentre os Deputados Federais e Senadores, não
vemos porque e.liminar uma parcela signlflcante. quando a idad~ mln..!.
lIta para Oepataáo Federal 'ê de 18 anos. Uais a mais, o Art.
diz
que os Ministros de Estado. serão escolhidos dentre brasileiros n!

&

o templo não deve ser apenas e igreja, sinagoga ou edifício principal, cn'de se: celebra a cerimônia púol!ca, mas também a dependência acaso contígua, o convento, os anexes por força de ccroreensãc, inclusive a casa ou
resic!l!:nciâ especial, ou do parece ou pastor, pertencente à corrwJnidade re-

ligiosa, desde que nãn empregados em fins econ&nicos." (Allomar Balleiro, Direito Tributário Brasileiro, Forense, Rio, pág. 91).
E inquestioná ..el que a g~ràiitia constitucional é dIrigId~ à j.Iberdade do exerctcio.de culto à exteriorização da ccnscíéncía religiosa do ser humano.

tos maiores de 21 anos.

EMENDA lP03305·5

I" CONSTllUlNTES GERSON CAllAiA E RliA ,AlIAiA
(!J

r=;~~~~

[IT"3iti';'W7J

"§ 2101 O conteúdo normativo dos tratados e cceprcmsscs internacionais

se incorpora ã ordem tnterne , revoga a lei enter-rcr e estã sujeito ã denuncia por deliberação do Congresso Nacional".

SI~"W~~I;~;çi;"'lll/IUICOIllI'1o
'u,."ü.,.,~~o

_

seguinte redüçao ee § 2 12 c:h art. $' do

Il1naç~o

com a 1m80siçãode tributos sobre bens vinculados ao culto ou às rendas
dele oriundas.

bc-sc

A simplicidade da normaora existente. enunerando apenas - os templos de qualq.Jer culto _ tem favorecidp rà.zoáveis ccatrcvérsãas interpretativas, notadamente na d.outrina e mesmo na jurisprudência, comamparona pb.1etividade da expressão,

"'f 2" - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o
limite de dois terços do que percebem, a qualquer tftulo, os Depuf:ado~ Fedo:
rais f não podendo ser reduzida até o fun da legislatura."
-

Entendeu, a pr6pria ccntssãc de Estudos Constitucionais dar melhor explicação
ao amploconceito da liberdade de culto, colocando ao abrigo da imunietad~e~ as
dependências adjacentes aos templos. Deixou, no entanto, de extenoer a mesma
gal'3ntfa às rendas provenientes ou originários do culto, que necessáriamente
exigem a mesma garantia.

Dê-se ap § 29 do art. ~ a seguinte redação.

CCt>IISSÃO.DE

..

A liberdade de manifestar religHlo ou crença estará sujeita à limitação e descrã-

EMENDA lP03298·9

t: CONSTITUINTES GERSON CAMATA E ~i~A eAltATA
l!J COHlsslIo DE SISTEMATIZÁ·é~õ'·"o~'''Jo'''''<Ullllo

JUSTlFICAÇM

li

J U

s.r I F I C A i

~ojcto:

I VA

Porque. não se pode Invocar direito adquirido

em

mat;ria de

rntcr-eeee

~lICO, ; conv_eniente declarar, no telcl:o constitucional restritivo, como no

do pi11";grafo em teIA, que os subsfdlos, votados para vigorar durante a
legislatura, não poder~o ser r-edcerdos pelo novo illl)Cratlvo constitUCional.
lrata-se de uma limitação de eficáCIa per tenpo certo, vigorando a
partir c:h p~ximo mandato.

caso

Acatada a sugestão, estarão as rendas provenientes do culto ao abrigo da imunidade. afastando-se as mais renctas ou eventuais manifestações de descrdmínaçãc ,
lImitação ou intolerância para «cem os cultos de mInorias", evitando-se ademais
constantes peregrinações ao judiciário na defesa de direltoi tradicionais enunciados, mas nem sempre respeitados.

JUSTIFICATIVA
Os tri~i'o~Q$. .. ;,il~tô~ !l compromissos internacionais não são "revogados" mas derumcia~..
Por outro lado não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instrumentos fiquem submetidos ao rito de Emenda Constitucional.

EMENDA lP03306-3
EMÉ/'fDA 1P03302-1

EMENDA lP03299-7
CONSTITUINTES RITA CMIATA E GERSON CAlo\ATA

r=';~;;=:J

l:Jjjii;ffl!J
'UfO'.V"",UçJo

-;;;-_ _---,

Suprima-se por inteiro a redação de allnea "J" do inciso II do art. :: do 1IReprojeto.

(fi

[;I

CONSTI iU fNTES GERSON CAMAiA E RIiA CAMAiA

l:J

CCl-lISSAo DE SISTEMATÍZP.Çtu~lub/lu.u"'.. b

CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
nne/Ju'"'IC.ç-io

r . r - - - - - - - - - - ' C..

~rima-se

_

D'.U""IC.~h

EMENDA MOOIF"lCATlVA
DISf>OSITiVD- EHENOAqO;

-JUSTIFICATIVA

o dispositivo

z.5"4.-

que se propõe elIminar merecerIa estar incluído
no inciso IV - O SINDICATO, por discipl1nar procedimentos e atos a eles ine rentes. A sua conservação regulando o funcionamento das Associações, resultaré1emgraves e irreparáveis perdas e descrfmínaçõee para as AssociaçOes de cunho rellgioso, desportivo, educacional e similares que congregam minorIas étní-,
cee, SOciais, culturais, esportivas cu confessionais, pois estás estariam vendo seus direitos fuodatrentais e Interêeses pr6prlos submetidos à 6I'g!l:os e entidades concorrentes e até mesmo contrárias a sua prõprfa' subsistência.

Modifica o caput do art. 'l!B
JUSilFICATIVA

Art.

2\'2-

~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b

..... ataria e tlpica e indubitãvelmente de alçada de legislação
or·dinãrta. regular constitucionalmente mandatos e reeleição de dirigentes de
entidades pr-tvedas, alem de absurdo e contradição absoluta ao disposto na ali
nee "c" do inci-so11 do mesmo artigo.
-

n

a redaçtto da alínea "i" do inciso II do- artigo lS.

O Estado protegerá a sccfecace , preservando
ordem públIca e a Incolumidade das pessoas e do patrimônio
através dos seguintes 6rgaos: '
ir

Poderia

~A lP03300·4

JUSTIFICAC"O

• CONSTITUUlTES RITA enlATA E G;~~~N CAloJATA

r.r

--,-;;-;- _ _ n ..OIlIlIT"...CIO
Dê-se ao § 19 do Art.
~

~a

r=;;;;~'=:J

~~:mJ

~dmitir-se

a permanência do dispositivo, se ele. fosse

testrlto às Associações comunitárias de bairros e similares.

Trata-se de ~ar ao caput. do artigo a recaçãc pr.§.
pr La de' um principio e não a definição de u'ma escala de adalnls
traça0.
-

EMENDA lP03307-1

(l

seguinte redação'

CONSTliUINTES RITA CAfIAiA"E'GERSON CANAiA

VM'Ó'B'~

[DQiJi';DfEJ

§ 19 _ ~ vedada a participação acionãria de pessoas Jurldicas no capital social das empresas jornalTsticas ou de radiofusão, exceto a de partidos pot'ltaccs , de associações e de sociedades
de capital excjuswanente nacional.

ocu.'.w,,,,...çle
Tltulo 11 - Dos Direitos e Liberdades FundaMentais
Capltulo 111 .. Dos Of..reltos cc Ie t tves
Artigo
são direitos e liberdades coletivos inviolãveis:
VI - A VISIBILIDADE E A CORREGEDORIA SOCIAL DDS PODERES.

íl -

JUSiIFICAilVA

A emenda objetiva assegurar ãs assce tecêes representativas dos
tnteresse~ lõ,Omunitãrios e ;ociais, mclus'íve rellg1osas, terem acesso ã prcpr-te·'dRe-dos rneloS'de ccmnncecêc , especielmente empresas Jornal1sticas e de radiofusão, que a redação proposta perm te aos partidos políticos e scc iededes de C<lM
pital nacional. A prccedêncta e justiça da emenda patentera-se c0i!'o fato dasasscctecêes religiosas, não serem empresas ou sccredades de capj ta'l , mas tão
somente associações de direito privado.
Acatada a emenda estarão as associacões;im geral, às quais merecido amparo. destaque e competência se outorga no art. 113 do ~projeto, merecendo tratamento igualitãrio e sem descrtrntnação. em ireas onde mUlto se faz
sentir sua atuação e participação, prestando 1nquestionãvels servlços ao bem-estar público.

EMENDA lP03301-2

@. ~ONSTlTUINTES

GERSON

CA~;;;A

E RITA CAMATA

rry;;;~"~

[!J$i~~7;)
'C'I'O"V''''LC~'~

2'!5

Oê·se a alínea "b" do inciso II do artigo 2S'fI, a seguinte redação:

3"

Dê-se a seguInf2redaç~o ao Parágrafo tlnico do Artigo 3m:
te Parágrafo tlnico _ O ensino religIoso é livre nas escolas confessionais,
Constituindo disc~plina de.matrícula facultativa nas
escolas públicas."

a) Aos sindicatos e às associações em geral fê reconhecida, mediante
requerimento. A faculdade de exigir do EStado a informação clara,
atual e precisa do que fez, do que fez e do que programou fazer, bel:l
co~o a exibiçãq dos document~s ccr-rel a tcs , não podendo a .resposta ex
ceder a 4S(Quarentale cinco) dias
,--

JUSTIFICATIVA
o dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permltir interpretações dIvergentes, limitando a liberdade do ensino de ccrwícções r,!!.
Hgiosaas pelas pr6prlas entidades confessionais.
O ensino religioso manter~ sempre particularidades e
características essenciais das conflssBês ou da formaÇão religiosa de quem o ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaracterizado ficarã o ensino
religioso confessIonal, que srÍ torrmrá tão só un apr~dizado de moral e bons cosb.mao.
A expressão "sem distinça:o de credo", é supérflua, tlbr
ser o ensino de tal natureza de mátr!cula facultativa, oferecendc ao alL'Oo a cpça'o da freqUência ou não, no en~ino púbhco. Nas escolas confessionais, é a profiss~o rel1gIosa da pr6pria crença, Queas tem feito merecedoras de escolha por
pais e responsáveis dos alunos, dentro do princIpio da liberdade assegurada a
estes pela definIção da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos.

JUSiIFICAÇ~O

,(presento a sugestão de redução de tempo para resposta de que trata.
o sub-item a. do art •
po):. achar por demasiado longo o prazo
de.
noventa dias, ou seja. 1/4 de ano. quando para determinados casos,
• tlIinformação estarã totalmente obsoleta.

.g,

EMENDA lP03308-0

fi

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

fTI"PM~'~"":J

l5V~ii7ãiJ
'CI.lII,uu"lC.çh
Dê-se à alínea "c do inciso II do art. !& do A=teprojeto a seg.Jinte redaçllo:
ll

1?

"S-TetI1Jlos de qual~er conf!ssllo rel!glosa, sua!;' dependências Inerentes ao
exercício da suas atividades e rendas provenIentes do culto."

;C - é vedada a interferl!:ncIa d:l Estado na estrutura e organização interna das assóciaçBes. lI

~Di\ lP03304·7
.1USTIFICATIVA

CONSTITUINTES GERSON CNlATA E RITA CA/lATA

fTJ;;;"~
rrMi'~iiã7J

de qualquer culto n~o é apenas a materIalidade do edifício... Un
ed1t!cio s6 é t~lo se o cClflllletam as instala~aes ou pertenças adequadas
lquele fim, ou se o utillzam efetivamente no fulto ou prática religiosa.
10(] tcrrplo

'u.re"Unlf... ~le

~~_----,

SUGIRO seja supr1mido o termo commais de 35 anos do Art. 180, que passarã a ter
li seguinte redação:

certo. nenhllllgovernante emestado de saúde mental pensarIa em tributar • Ilissa ou batiSl'lO. nem decretarIa 8 Câmara de Ve.readoreslmpesto de
l1cença. el!ds taxa, pelo tot:rJede sinos ou pelo Mero de círios acesos.

Por

)75
Art. 1«1 - O Prilleiro-Ministro 'serã nomeado d.entre os membros do Con
gres$o nacional. desde que seja br~si1eiro nato.

.1USTIF.ICATIVA
tmo se p'lderciassegurar na constituição AUTDbIOlUA ABSOLUTA ao fl..NCIONAJ.ENTO das associações, pela sua alllplItude e reflpxos no interelacicnamento social destas entidades. A redação existente p'Jderá propiciar à':lus:ls indesejáve!s no funciol'l<llllento destas entidadas., so:lretudo pela sua não sujeição às
normas de interesse ;Jú:rlico quanto à aplicaç1!o de recursos obtidos do setor g:Jvemamental ou privado. Propõem-sa que haja liberdade de organizaçD'ointerna,
~ interferência externa.

340

• Assembléia N~cionaI ConstltulrÍ~e

EMENDA lP03309·8

('J
m-

ções distintas para arroasj ao Estado, comoministro de Oe\Js
carpete a tarefa essencial de promover o ben-estar social e
econômico dos seus cídadãcs, enquanto a salvação do homem ou a
eV8Q9~1ização constituem a missão da Igreja; destas questões deve o Estado afastar-se, mostrar-se imparcial. Se a verdadeira
liberdade religiosa exige que o Estado não se im!scua nas convicções religiosas de seus cidadãos, ca outro lado, de medo na1:.ural; no interesse da justiça, da harmonia e do bem-estar geral, reconhece a necessidade do Estado regulamentar ou gmitar
determinadas ações, ainda que impulsionadas por- MOtivação reli_
giosa. O·clvismo não se cpõe à lealdade a Deus. no ensino do
Mestre - dar a Oeus o !lU2 é de Deus e a Cl!S3r iJ Ciue é de "César.

G:'~;"'~

eONSTITU1NTES GERSU' e'''ATA E RIT' CA\1!B

I fIT!ii'ó~JB7l

....lI'IC.;io

,.~/~

pê-se ao rrcísc III do Art.

~

a seguinte redação:

nr - UBERD.4DE RELIGIOSA

E

[lI:"

ro.. TO

8) 5!!:ainvioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença e de confiss~o

religiosaj

11) os direitos de reunlão e esscctsçêc esezc ClJlt:P're"-ndidos na ,liberdade de cul-

to, cuja profissão por preqações, rituais e cermõnías pú:Jlicas é livre,
c) as igrejas e assccíações religiosas tem assegurado o dixeito de se brçerüaarea SCllI a interferªncla.do Estado, norrnati2:ando sua estrutura ecãesrésttce,
amInlstraUvB, c<4-g:Js e funções;

3USTIFICATIVA
A dignificação do ser tuaano cem o reccohectnentc das direitos
e garantias que lhe s~o inerentes, como princIpias éticos a fundamentür uma cr ...
dem política d2mocrátlcn e da paz social, encontra nos Evangelhos sua fonte mais
frn'funda e viva.

EMENDA lP03313·6
Constituinte GERSON CAMATA e Constituinte RITA CAMATA

r.r-

Q
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do artigo fo1t..

S'uprima-se a expressão "do Vice-Prefeito"
lnclso I do artigo f'2i do

As normas sugeridas prccuren consubstanciar os ccnceítcs expostos, inspirando-se ademais. na Declaração Universal dos DIreitos do Homem; no texto do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e PoUticos e d.... Pacto rntemecronal sobre Direitos EconÔMicos, Sociais e Culturais (aprovados na XXI.!Asse:l'.!:llé!a
Garal das NaçÕ2S Unidas); na De~laração soare Eliminação da Todas as formas de Intolerância e Oes=rlminaçll:o por Causa da Relig!ll:o ou crença (eprcvaoc por unanilll:!._
dade, em 25 da rcvennrc de 1981, pela Cãi'lllJra Legislativa das Nações Unidas)i disposições ccnstí.tucíonafs dos países comregimes inspirados na democracia soctet,
C3I1O Itália,República Federal da Alemanha, scrça, Espanha e Portugual e svgestees
oferecidas pela O.A.B à Comissão.

•• Quero me referir sobre a questão da liberdade rel!cliosa que é a
base de teces as der-aís Hberdaões e Que esta J,nseparavelr'en:e lon!d:;
B todas elas em razão, precisarrente, de ser esta dignidaee que ecosl1tui o pessoa humana. • ••

A presente Emenda vfsa a adequar o dispositivo ao parágrafo únicd-;"do ar~Ugo ~, que trata da adaptação
da
Lei Orgânica Municipal às Constituições Estadual e Federal
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista de Governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-se-li a Est,!
dos e Municípios.
Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da
República, inexistirão o Vice-Governador e o Vice-Prefeito.

r.r

.u Queria pedir solenemente qt.e, para todos e por todos. a liberdade religiosa seja reepertaoa a teces, e a cada indivIduo, e a todos
os povos. •••
.
A

l1~erdade

prática da rt'llioião é e-a vantagem tanto para os indiví05 governos." (gnfos acrescidos

MS como para

l\s lideranças religiosas do PaIs são unânimes em enfatizar a pro-o~o

..,

UUlt~~""lucto

Dê-se a alínea lten do inciso lUa do.art.

·C ~ patrlmômo, renda ou serviços dos pal'tidos poHticos. inclusive suas funda
cêes, das entidades sindicais de trabalhadores e das instituições de educa

eão e de assrstêncra social sem fins lucrativos. observados os
estabelecidos em lei complementar federal;

do

~projeto.

JUSTIFICACAO

I

revela o fato de não haverem
Que, ind!sC'.JUvelmente, estão
e pensamento, de ccnecíêrcía
mensagem ao Secretário Geral

__,

11.tlt~~I'''1C&;10

EMENDA SUPRESSIVA

1\ defesa dos direitos fUldamentais, individuais e ccrecãvcs,
têln sid:. essentdcs pelas mais autênticas lideranças e setores da sociedade braslle1ra e consolidoDas pele atuacãc, .objetiva e veeecnte t dos insigm;s 'constituintes.

Antilise percuctente do anteprojeto
reccaídc o ~recid" destaque os dírattcs e deveres
na base da dignidade bmana - o diteito à liberdade
e religião, enaltecidas pelo papa' João Paulo rr, em
da CNJ po- ocasião de seu 30>! anlveIsário:

rr'~~~'B~

5ii;'#JW

J,J' do ~projeto a seguinte redaç~o.

• e) o homem e a rolher são iguais eJ!I direitos e obrigações, inclusiv~ os de natureza doméstica e familiar, salvo nos que se relacionam COl'l a
maternidade;"

requlsito;

JUSTIFICATIVA
.JUSTIFICATIVA

t: entendimento pacifico .da Jurfsprudêncla dos tr-tbunats nactonars, que a 'ler
complementar regulamentando disposições constitucionais deverã emanar d; Congresso
fiacional.

por

5r.bstitui-se a expressão "na gestação, no parto e no aleitamento"
pois. esta presscpte eabrenqe os enumerados.

'~n,

e defesa da liberdade religiosa, como direito fundamental do ser humano Es-

te sentimento revela-se na nanifestação da Conferência Nacional dos Bispos
Brasil, nos seguintes ternos,

éo

"cada cidadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena liberdade de
a!:lraçar ou deixar de ecraçar una religlãoj de realizar os atos
de
culto, expressar Hvresente a sua fé e divulgar sua doutrina contanto que não se firam os direitos de outros e o cem comum. Tem o direito de nfio ser discrimlnad.:1 em razão de sua crença cu suas convicções religiosas ou filosóficasj e o direito de educar os filhos. ce
acordo comos princ!j:l!os éticos e sociais coerentes com 3 sua fé Isto implica que seja resguardado na Constituição o direi to ao ensino
religioso escotar , respettace a ccrwícçãc religiosa do aluno ou ce
seus resconsãveas, e haja li.Je:dade ce assistência rellgiosa às forças Armadas e nos esta.'Jalec1mentos de lnternaç~o coletiva."
O espaço da Hberdade religtosa não se circunscreve ao próprio indiv!duo. A natureza social henana leva consigo, incluso, a associação neste terrano, por ser o santuário das' relações pessoais do homem com seu Deus, Criador e Redentor. A'l1berdade religiosa surge como a concretização das liberdades de pensaeeatc e conectêocre nas relaç~es ccn o Ser ~soluto.

Propõem-se pela eeenda o eerêsetee do termo "'federa1 n , para afester-se as
continuas e reiteradas interpretações divergentes de õrgãos ecntcrpats , que tem
disposto em seus CÕdlg0S Trfbutãrfos, u~a sêr-re de requisitos não existentes no
CÕdlg0 TrlbutãrlO necrcnat , obl"lga'ldo às instltuições de educação e ass lstêncra
social a penosas e custosas ações .rudrcrats para verem reccnhecrdcs os seus dtrer •
~s.
-

EMENDA lP03315·2

f!l CONSTITUINTES
(!J éOHISSAO
r.r------,

A interpretação namicrpa'l , ampara-se na redação do vigente texto ccnst'ltuciona'l, de que as tmmtdades do Imposto Territorial e Predial Urbano. Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza e outras. por serem de ccapatêncte euntctpa'l , devem
ser reguladas pela ter Mumcipal e não Federal. Adotado está interpretação advil"la
o incorveniente de diversidade no terrftôrlo nacional de condições, requtsrtcs e
nonnalfzacão, em prefufzc do funcionamento eficlPnte das institUições que o ante·proJeto pretende proteger.

A sugestlIo propbsta afasta de pronto, por SU3 vez, a falsa concel)n concepção libertlde liberação de todo respeito e inter-relação 'C~terior, exercida iJela fallilia I
a es:01a, o governo e a sociedade em gera!, cemo se esta liberdade cfescbrigasse
totalmente o indivíduo de sua responsabilidade para com a cot'ltJlÚdade secia! que
integra. A vista do ensino público _ porque nenhum de nós vive para s' Il'es'lltl
(ftan, 7:14), honestam;nt~ não se poderá propwgnar el'l favor de umail1mitada e
absoluta independência.

tso derabsolutismo do. l1bcrdo:de religiosa. Exclui de pronto,
(la

reli~

~USTlFICATlVA

desfrutarem.na ocasião1segundo a legislação que estã por
ser aprovada 1 de tal regalia.

~A iP03316-1
Dê·se a al!nea I'pll do inciso IV do Art. 18 do AmiIIIprojeto a seguinte redaçl:ío:

n

- 1rqllica o ~speito tis distintas f~s da Igreja e do Estado.
O tbvo TestDl'leoto contempla UlIt2 soclednde pluralista, C""...m flft-

CONSTITUINTES GERSON CAHÂ'r"; E RITA CAflATA

r.r

1uTOfNnlllClch

Suprima~se

.JUSTIFICATIVA

~o

o termo as maritilDas

---,

insico

- Sc:

UI po art. Aia.

VII1do mesmo artigo.

À redaçl!o existente vedaria a qualquer entidade assIstencial pri
veda desejar assistir a trabalhàdores nas áreas mencionadas, sob pena de ser
obrigada a su~eter:-se à direção tripartite.. o tJUe se tomaria n!,Jlla abswrda e inI
qua limitação ao direito de associação e de ex~rcício de atividades.

~USTlFl CATIVA

A exigêncIa,justlf!ca-se, quando houver contribuições impostas
por lei ou acordo coletivo, que coativamente sejam exigíveIs. Resg"arda-se a
livre iniciativa das entidades privadas.

Em termos de adminfs.tração. as ilhas

marftima~

e os terrenos

de marinhalPor sua locaTização,serão melhor atendidas se ficarem
sob a jurisdição das Prefeituras respectivas.

EMENDA lP03317·9
EMEI'IDA lP03312·8

r.r===:::-::==
'~IU.tOJlI.lS,lof'~'~OItlIl1e
tJ.
COMISsA:O DE SISTEMATIZAÇÃO
Ao Art

- j~ltca o respeito da trans~nd~ncia, do caráfer aosoluto e
da so.:Jcrania de Deus;

f'I

inciso

t:!i:~~"'~

15&~fPJ

(Ç1.8;..acrescente~se

Parágrafo tlnico com a seljuinte

m ••

---,

CONSTlTUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

1

I!l. COMISSIlo DE SISTEHATIZ~O

'~I".lOf,u'lIloJl~I.U"llo

.,

r.r

EP~~;':=J

1 rrtiti'~7"á!J

>

... Cã.

'utlt~~,,,'

Oé~se

1InofJut1"IC~'O

- !npl1C3. Uil profundo res;Jelto à consciência dos d2lllais: quer sejam representados pela maioria ou minoria do agn,!;Jamento sc::iaI. ,Veda a animosidade ou estir..ulo aos conflitos relil1iosJs, a
ataque, a difa'lUlção ou falsa acusação a outras confissões religiosas. O direito de crer. de professar, de ensinar e de viver
suas convici(ões sem nenhllllimpedimento €:<terior. não pederá
servir de escusa para denegrir, atacar l.1vreonente Igreja cu
seus adeptos, est!mulamb preconceitos ou ferindo a dignidade
do proximo;

,

A y)taliciedade dos e tua t s Ministros seria admitir -dois

CONSTITUINTES GERSON CAMA1A E RITA CAMATA

O conceito fundamental que refletem a essência da liberdade
glosa. Ü!lJõe ao indivIduo correspondente deve:Les a sustentar seus direitos

tJDZjii'7"/!1]

1U'"'f<NI'ItIUCãl

pesos e duas eredtdas" ,pelo Tato dos futuros Ministros não

"p - nas entidades de orientação, de' formação profissional, CtJItural, recreativas e de assistência social, dirigidas-ãos trabalhadores, cem ccn
trtbuiçães obri~t6rias destes e ou errpregados, é assegurada a p~tiC1paÇão d~
tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e empregadores. 'f

Consequentemente, essa liberdade religiosa pessoal não pode dehar
na !Sombra a liberdade da Igreja dentro da socied~de e cem res~eito ao Estado. Es~
te l pois, para que s~ja o Estado de tod:ls, terá de promover a id&ia que não pode
ser tlI'o s6 o Estado' dos crlstã:.s, ou só dos cet6licos ou dos evangélicos.
Deve
ser o Estado do h~, da realização efetiva de sua liberdade, independentemente
da solução que ele queira dar a sua consciência para sua vida :oe11g10sa 1 para a
qJ3l tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a proteçã\l do Estado

--::-

Ficà ~xtfnta a vital tc ledade dos atuais Ministros do Tribunal

certo ser faeullfade interiór que exige espaços exteriotes de liberdade para a assoclaçãa e' a expressão - Por isso deve intere::.sar ao Estado, e:o
seu o,denamento, garantir al.llberdade religiosa, tanlo na esfera pessoal co:oo na
fomília e na confissão.

- na cD:lUl!dade ~el!giosa, o da liberdade dentro da igreja; e
- na sÇlC1edad~ civil, a liberdade dentro do Estado.

pry.íii;;"~

GERSON CAHÃiA' E RITA CAMATA

SISTEtlArtiÁÇAohtl~l.n'u ..

de Contas da União.

t

A pieJlj1 li~erdade religiosa da pessoa hunana se materi.al1za em dois
&Ditos distintos:

DE

ao inciso XXVJdo Art.

redaç~o:

q72

~

13

do

~rojeto

a seguinte redação:

tlr:JN_ aposentadoria. pela previdência social oficial e .,privada;
na caso do trabalhador rural nas -condições de . . . . ~?lS
no Artigo ~,,' n

Parágrafo !Jnico - Fica extinto o instituto de terras devolutas em
áreas urbanas a:isegtfrando~se aos detentores de
posse destes im6veis a imediata aquisição do doII\!nIb sem ônus de qualquer natureza.

jUSTIF"ICATIVA

JUSTIFICATIVA

o

~f!clo

qm se pretende.assegU!'ar através do usucapião

ur~ano,

acabará sendo limitado e restringido, coma poster10r intimação do proprietário para comparecer perante 6rgãos municipais ou estaduais, a fim de regularizar a área cuja propriedade foi adquirida judicialmente, por ter sido a mesma
declarada pelo poder púhlico área devoluta urbana.

Assegura-se aos trabalhado!'es, hoje participantes da previdência
privada complementar o direito adquirido de usufruirem os benefIcios que a atual legislação lhes conferej
Jl,S5t:gUl"l:l-se ainda a continuida::!e de funclbna'l'lento da previdência
privada canplementar que benefieia a mais de seis ~s de participantes e
dependentes.

Assembléia Nacional ConsUtulnte

I

tal fo;rna que se. respeite a vontade da grande maioria dos
pios abrangidos.

•

34~

munic!-

Corno não se trata de uma decisão de xepeecussâc neeucnat ,
mas concentrada numa área, parece-nos mais adequado que os resutjiados sejam considerados "município a munic!pio", e levar-se-ã em ccn

suprima-se o parágrafo únIco do artigo

"

';!1

CiU;

JUSTIFICAÇnO
A'presente Emenda visa a adequar o dispositivo

ao parágrafo dnrcc do artigo

#31{
~,

qpe trata da

adaptaç~o

ta o caso daqueles municípios, especialmente os fronteiriços,
P9rv e nt ur a queiram continUar pertencendo ao Estado de origem. o que
poderia ensejar um reestudo das áreas que comporiam o novo Estado.

do. ~

da }-e1 Or-

gânica Municipal às Constituições Estadual e F'ederal.
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista

l

EMEl'1DA lP03322·5
•

Senador Constituinte

!::::===~~~=~~~~':m:";:.;;:n';:'.:"';:.==
s

da

~

f!J

[ITAAj';@.\

Comissão de Sistematizadfo

5iI~rJS!l

--,

DA -lP03328-4

nArJ. ~_ •••
S 11:1:. -... O Primeiro..Ministro indicará. dentre
os
Minlstros de Estado, o Secretário-G"eral do Cons!.
lho de Ministros que o substituirá nos casos
de
!mpedi~ento e ausência.

..,

'~I~'C;lIllllo/'UICgl<l".la

dispositivos de que tratam as alineas ';all e "b" correspondemao
Titulo da Tributação e" do Orçamento, sendo, ademafs pelas suas, partlcularldêlM
des matéria de legislação ordinária.
Os

r --

r.

-

-

-

-

_

.Lld..,aJnll..llaJIU.~OlAlJlo

.EMENDA MODIFICATIVA
'9
DI~POSITIVO EMENDADO: Artigo 6}J, § 1".

o objetivo desta emenda é rt9tirar a expressão Deputados Distritais do padgrafo IV do Art. 65, pois a sua eanutençâc
levaria, se nãc a uma contradiçi:l~ com o disposto no parágrafo
2°
do mesmo artigo e com o artigo ~ pelo menos a uma ccnrusão,
..... Parece-nos perfeitamente compreens!vel que haja una
coincidência entre os mandatos do Presidente e de seu Vice com os
do Governador Distrital e seu Vice. No entanto,
consideramos até
salutar que o mandato dos Deputados Distritais seja diferente do
eandatc do Governador Distrital e do Presidente da República.
O que propomos, portanto, é apenas a ~ coincidêncla
do mandato dd!i Deputados Distritais com O mandato dos Deputados f!

Suprima-se a expressão "do Vice_Prefeito" do

I:J

constitucional a previsão de uma espécie de Vice-Primeiro-Ministro
que, no cargo de secre tãr Ic-üe raf do Conselhd de Mif1is~tros, subst!
tuirá o Primeiro-Ministro nos casos de impedimento e ausência.

êenednr GE'"RSôN enlATA e Dep. RITA CAHATA

'LIIt.bIOJUIII,.leJIUICIIII"J.
.,,,. COMISs10 Dr SISHlIATIZAÇno

~3g

da lei orgânica Municipal às constituições Estadual e Fede-

EMEl'IDA lP03323·3

"(=

A presente Êmenda 'lisa a adequar o dfsposlti

CONSTlT~JlNTES RITA CMIATÂu'r GERSON CAMATA.

trPiioii:J

ral.

(il!li'ó'PJ

ta de governo, pressupõe-ae que tal Sistema estender-se-ti a

Dra, ao instituir-se o Sistema Parlamentari!

r.r---'--------U.,I'.~ .. " " ' I C I e ' - - - ' - - - - - - - - - _ _ o

Estados e

O inciso-I I

Dessa forma

do art. t:t4 1 passa a ser redigido da seguinte

darRepúbl1ca"

forma
-tllIl t!'rç,g! in~fcado pelo Presidente da Repübl

• EMEl'IDJIPo+P03329·2

tce , com apro ..

l!J

r:

••

novãvel li.

EMEl'IDA lP03324-1

"ee-ees

.....

s /.[

'U~"'~'~OIlIUhJIU'UIIII'1o

r~~;~:J

UlteJ.l\/nlllUçlo

Suprima:se o parágrafo único do artigo

Há uea as s twet r te de cr t têr-tcs para a fixação do nE,
e Deputados Federais e Estaduais. Enquanto
o

to

~

dtl

A lP03330·6

U,

r.T""

~

•

ao caput do artigo
ta dual

~

~3!Í

lI§P,

que trata da adaptação da Constituição

Es..

a .... Salvo para os analfabetos, os maiores
setenta anos e os deficientes fisicos n •

como também aos Munic!pios.
Dessa forma, inexistindo o Vlce-Presidente

5~~;';

JUSTIFICATIVA - Aos analfabetos que conquistaram o direito
ecnst rtccrcnar de votar, cabe-lhes o dever de
alis
e OÔ;iga,toriedade do voto. Igualmente. não há razões étic';
e po1!t1camente sustentáv,!=is para discriminar os idosos-e- os deficientes físicOS que usufruem de direitos iguais aos de qualquer c1
ijadã'Ci.

i ~41·tamento

56
O Inciso lI. do Art.

1,9

«-

....
II§

.

~

.

39 ';" Os Esf:a.d.os podem incoq:orar-se' entre si,

a., passa a ter a seguinte redação'

liAs Ilhas Oc;eânic:as e Marítimas já ur-banaaadaa",

EMEl'IDA lP03326-8
• CONSTITUINTES GERSON

E RITA CAMATA

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda objetiva estabelêeer critério básico para a apro
vação, por plebiscito. das propostas de criação de. novos Estadosl~

" .. '~'..... h'._,..". ____:_

COMISSÃO OE SISTEHATlZACnO
1I1' ..'.lV$I"IC.ção

flY?i'~'7MJ
3><

Suprima-se o Art. ~, referente ao Sistema Financeiro
HacioniJ.l.
JUSTIFICATIVA

'1'l'ab,-sé de ma:féria qt1e deve ser enfocada pela leg~sla
çiq ordinári.a..
-

.,

J rr;'~'~~~

-,

1 r;;;;"~;;;;J
-----,

17

BENOASlSSTlTUTIVA

pr;;j'I~~":J

nlll/JlJIII'...ç l a - - -

I'

CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

DISPOSITIVO EMENDADO:

CM~~';.1t

subdividir-se ou desm3llbrar-se para anexarem a outro ou forrrarem novo'! Estados, mediante lei complementar, com aprovação prévia:
a) das respectivas Assembléias Legislativas.
b) das .populações diretamente interessadas ,
mediante plebiscito em que a proposta obterha maioria de manifestações favoráveis em pelo menos 4/5 (quatro ~ulntos) dos
municípios
abrangtdos ...

IEMENDA lP03331-4

lê!
I
Ifl
»»

da

Comissãode Sistematização, a seguinte redação:

de

da

República, inexistirão também o vjce-ücvemaccr e o Vice-Prefeito.

&i~;~

Art.

--,

suprlm'tse~~ca.
a:a:teproJeto:
Inciso I , ~ B

Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista
de Governo, pressvpüe-ae que tal Sistema estender_se_á aos Estados,

uITOoun••I OIl1Io--'----------,
~projeto Be-Re~

fõY"~;;;J

Federal.

'1Ito',~,,'rt<:.;h

4.

5"~";:J
_,

u n O J J l J I l , , " ' I ' l I o - - - -_ _-

OEP, RITA CAHIl..TA

Dê-se ao § 39, do arf:o ft, do

CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ
,UIt....oJc."'.lIo'.u.~.~I.lio _ _-'COMISSÃO DE SISTEIoUI.TIZACÃO .•
EMENDA SUPRESSIVA
z.'l
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 2:2J:

A presente Emenda visa a adequar o disposHivo

---,
e.

UI1OJJUU"oc:.;ia
J~
,Unea lld" do inciso VII do art• .E- dõ Anteprojeto.

A matéria de que cuida o inciso deve ser remetid<1 à legislação ordidinária, por sua ccroie-dcade. Adotada a redação do anteprojeto, dificultada f!
caria a divulgação de fotos de pessoas ilU$trando a notIcia a seu respeito, se
inexistente a autorizaçãO' prévia •.
Ademais a proteção a tais direitos encontram..se protegidos nas disposições do inciso .XI "a" do mesmo artigo.

ARt;eproJeto.

artiro fiO es t abe l ece que o nümero de Vereadores serã pr-cpcr-c tone l
ao eleitorado do l1un,icipio. o artigo
§ 29, dispõe que o numero de Deputados Federais serã proporcional ã pcpu l açêo , apllcand2..
..se a nesee rerra aos Deput\dos Estaduais, tendo em vista a vinc!.
lação estatulda no artigo ~., r. adoção de critério Enf cc - a po ..
pulação - seria conveniente e nece s aâr-í a , até porque mais justa.'
Tal oual os üerutedcs , os Vereadores são representantes do povo.
@nsid"éra"'do ee sua totalidade. maiores de dezoito anos ou não. el~Úore'; ~ou não. Não se justifica. pois. esteja a representação
eunte tpe t na Cârrara adstrita a uma parte do povo. A presente eme,!!.
da visa a corrigir essa distorção.
No que tange ã limitação do quantitativo. somos por
oue O teto proposto eel hcr- condiz com as necessidades de cada urr.
dos'Jo'untclpios ~rasi1eiros, que apresentam variadissimo espectro
dimensional.

......

rr;;;~~"'=:J

1 (Ifl#'~hJ

JUSTIFICATIVA

1:JAAd';~7ãLJ

de,~ereadores

Nhoon C()NSTITUINTE GERSOH CM\ATY

-,

COHISSilO DE SISIDI1\TIZAÇÃO

escolhidos

• SENADOR CONSTITUINTE GERSON -C-AH-A-l-A-e""O=EP,...""R=IlA::-:C::/:'Ji"r==A,..----,

r;r

•

'n...- - -

pelo Congresso Ilacional'.

~USTIfICAÇM

EMEl'IDA lP03321-7

Vice-Presidente

Trata-se de uma equiparação às condiç~es referendadas

~~~~~~~~ ~ioc:~~~~~~se~~~~:~' P~g~~~~i;a~:~~i:d~s Pt~~~~5:~ ~~
,I

inexistindo o

eONSTlTutNfES RIT-A CAMATA E GERSON C4.MATA

Supr!ma~sea

aos demais IHnistros,no caso. os dois

•

o

I

inexistirão o Vice-Governador e o Vice-Prefe!

to,

vaçio do Senado Federal. com eanda tc de seis anos. não r-e-

~';""LFJ

-Art. lfi9 - O número de Vereadores da Câmara jtum c t pal serã variãvel. conforrre dispuser a Constitui~ão do Estadc.res

Huni~!pios.

HIí

V;:DB'~

Dê-se ao artigo 6lJ do BR'projeto da Constituição a
sepuinte redação:
~3

eet-o

do lHIhIproJeto •

vo ao parágra fo único do artigo lfJf2, que trata da adept.açãc

JUSTIFICATIVA

~----------'U"G3I1I'IC.~t

t:

JUSTIFICACJ\O

taduafs ,

EMENDA lP0332Q-9

TI,_.,

~ ••

00 OillR7 J

A presente Emenda tem por escopo incluir no texto

'9

• Art. l$5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
§ IQ' _ A eleição do Governador Distrital e do vice(tQ.v.q~ado;':D~str1tal coincidirá com a do Presidente e Vice-Presidente da República, para mandato de igual duração, na forma
da
leI.
JUSTIFICACAO

,.

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFlCAr;1I.D

Dê-se ao parágraro primeiro do artigo 65 a seguinte

,..,
-,

DISPOSITIVO'EMENDAOO: Artigo ~r caput.

"

caput do artigo

redaç§o:

---,

!!J UOHISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

::'-nJT",",ITl>IC'.cle

~

.....,

CONSTITUINTrS orRsOtl CAMATA E RITA CAMA1A

llO

pr;:~;~

Senador Constituinte Gerson Camata e De : Rita Camata

===:J

Inclua-se no art. lHA do Jmlteprojeto de ConstituI
rs , renumerando-se o atua! pndgrafo único como

ção o seguinte §
2°,

nepübt rce, inexistirão também O Vice_Governador e o VIce-Prefeito.

EMEl'IDÁ lP03319·5

fl-'~'~~O

IQO

de poverno, pressupõe-se que tal SIstema estender-se-á a Estados e

'E do Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

.....
GERSON C:MATA e Oep.RITA.,CAHATA

,t: CDHISSl{O DE SISTE;IL~;~IG~;~i~o'lu,c"'uü

Municípios.
Dessa forma, inexistiodo o Vice-Presidente

Suprimam..se as alíneas lia" e "b" do incisç XIV do art.

ART.

~

Substitua-se no anteprojeto:
Inciso IV, Hem M, com a seguinte rêdação'
-Não será constitui da mais de uma organiZação
sindical em qualquer grau, representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base terr! tor ial".
J,UST1f'ICATlVA. - Estranhamente. o
anteprojeto
deixou d,e incorporar uma resolução básica da Comissão de Ordem Social _ a qual, por disposição do regime interIlO da Assembléia
ti!,
ciona1 Constituinte, competia r expresssamente, fixar posição
em
torno da estrutura do movimento sindical. Acresce ainda que essa
:J:esolução já havia ~ido, anteriormF!nte, adotada pela
SubcomIss1lo
CIOS' Direitos dos Traba.lhadores e Servidores PJ,jbllcos.

342

• _AssembléIa NacIonal ConstituInte
JUSTIFICAÇl\o - A promoção da justiça social está diretamente associada ec favorecinento do sentido soei a L da 11
ercdemanente ,
ao
Estado. Exatamente, por essa razão, ambos os conceitos devem fig!:!,
rar no mesmo incIso.

Justificativa.

A 1P03332·2

o tc)"to

dúbio e, corno tal, pe=ite interpretações que
poden lesar direitos já adquiridos do trabalhador.

i:MErIDA
l"?

Adite-se ao

entrevfster-se
tent~".

courssao OE

SISTE:;;:;~~~''''~''''''''

.

~projeto:

EMENDA ADITIVA/I-IODIFIÇATIVA

"o •••••

DISPOSITIVO EMENDADO. ÁRT

de advogado de sua escolha, e a com ele

em s19110 antes de ser Duvido pela autoridade ccmoe-

_

CARLOS ALBERTO CAÓ

Inciso XV. ítelll'K~

)

pr;';";':-J

)

f=r;;;7'~LJ

IilEImA 1P03333:1

.nn.

--,

CONSTIlUlNTE CARLOS ALBERTO

cno

pr=;;"~"ci

~

supr:1ma-se o parágrafo

~9

3~"

do artigo 4:lJlJ, renumerando.. se os de::'lais.

í

['J

,

:e-,

reClaçâcn
J>

Artigo S
Inciso I

CONSTITUINIE caRLOS
,

é assegura'elo às crial:'\ças pobres o regime de se'lli-inensino de 19 grau, nas redes oficial e privada.

Justificativa:
Esta. emenda vr.se , sobretudo, estabelecer UIi1a cont.rape.rtida social da rede de ensino privada na prioridade má:dl'la do Pais

G.í=J
&i'~;m)

DS-se ã alínea. ~' do inciso

rv

IV do art.

~

JUSTIFICATIVl\.
De ratc , cabe ao Estado adotar progra'l'lss e planos q~e passar.;. assegurar ao cidadão condições Il'"sterials. dI9n~s de
exIstencia. A pobreza - Quer seja denomInada absoluta ou relativa - fere no serJ cerne o exercício da cfdadenfe , Ambas devem
ser
objeto de poli;:icas compensatórias, de InIcIativa do poder PúbliCO

EMENDA 1P03346-2
(!J

CONSTITUINTE CARLOS

uu.,.un..

nenee , exerus.ívc e

..

....h·,,····~''"

r;;,~"~:j
(IQ?i~~WJ
~---------_'ure/""'I'I'oe'flo

I (D""";.a~";:J
'I r,r-....- ,
tov QzJnJ

··,,·~

incdJ:'l.dicionlJ.l~

:EMENDA lP03°347-1

lU

CONSTITUINTE CARLOS

ALBE~;;

CAÓ

BHENDA MODIFICATIVA
3%,'

uê-se ao parágrafo 19'1do artigo 400 a seguinte redação:

39,

--,

DE SISTEl-IATIZnc1l:o

t

"Visa tão scnenee dar maior precisão ao texto co "caputo",
sem alterar seu conteúdo.
.

fica destituido de nexe ,

~. cmussno

setores nos quais a tecnologia seja fator determi-

JustifJ.cativa:

Tem. a finalidade de ;recompor os eeemes exatos do princípio, fixado em etapas anteriores..do trabalho da Constituinte. Na_
forma em que se apresenta o te:kto no An~projeto da Sistematizaçao

="

Em

nante de produção, SO<l"snte sexãe consideradas nacionais ecoeaaas
que, aléta de atenda~ requisitos definidos no Art, ;;:.h, estiverem SUjeitas ao controle tecnológico nacional em ~ perraa-,

Justificativa:

.._,_ _-,-

.,

tJ-;'-7~?!VJ

3·'

"u./'''n''oe~la======~==~:::::~

JUSTIF'ICAT!VA - Essa modalidade de' desapropr Iaçãc é, em regra, efetuada para atender ao bem estar da
coãe t Ivfca
de. Nesse sentido, no te'(to constitucional, deve consl~r uma pro:
posta de conteúdo justo para o proprietário 'elõl função 00 imposto
recolhido ao erário públ1co e das condições de ifrdenização do poder púbHl:o.

cio.

oeaçi.

Dê-se ao artigo 4;0;! ao seguinte. redação:

SISTE~;~~·~a~~ci~·/fUl2W'Ulo

"As desapropriações urbanas por utilidade públi
coa serão sempre pagas em dinheiro, observado o valor do imóvel d;
elarado Para efeito de tributação".
-

ss

f1-;~";'=:J

E1-lENDA }lODJ:PJ:CATJ:VA

EMENDA !-IOOIF1CATIVA
J:t
DISPOSITIVO EMENOADO: ART. 13
Hodiflque-se no ant~projeto'
inciso xnr, ítem C

.c=pre que.. a introdução ~ ~ tecnologias ~ processo
~:
~ bl.porta;r em redução ou elinlin'1ção de postos de trabalho ou of.=.

J\LBER7~· CAÓ

r.r

Artigo 4é2 _

courssao

assegurada a participação das organizal;ões de t::';:lbaIh_dores nos processOS decisórios relativos ao reapro\"eitamcnto de
aio-de-obra e aos progratnas de reciclagem, prestados I?ela e'llpresa,

o

3~q

tI

OE

a

SuprImam-se do -a:eYprojeto, d·tI'''' I:
a) do Item D,. a expressão absoluta
b) do ítem H. a excreasãc absoluta

.

CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAá

a seguintE: redação:

EêõNSTnU1HTE CARLOS II.LBB:ATO CAÓ

pr;"~";=]

&i~;w

DISPOSITIVO EHENDAOO: ART.

ALBER~~''-CA-Ó-----------,1 rr;·~·ZJ

['J

q. rf 2

~A 11'03336-5

-,

coarsszo OE SISTEMATIZAÇÃO

fMENDA 1P0334f~1

que é resgatar a divida com a infância carente e desI::ossuída.

IMENDA HODIPIcJ\TIVA

,

" Os tratados a que se refere a parte final ces
te artigo ••••••••••••••••••••• : •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• ;;
JUSTlF'ICATlVA
Em qualquer circunstâncIa, é neceesãr-Ic que o
Congresso Nacional se prcmuncie prevteeenee sobre os tratados e cera
promissos internacionais.
-

f ..

ALBER~ CAÓ

1P033454 .....
eONSTIT~I~!rE CI\F1LOS AlOEgTO CAÓ

tJ
[?

r.r---------~'_"M"'.'----------_,
EMENOA SUPRESSIVA

EMENDA SUPRES5IVA
DISPOSITIVO E~IENDADO
supr-Imam-se do ~projeto'
8) do IIcaputll do art. l:!f jJ
"excetuados os que visem simplesr.oente a
exec.!:!
• tiar , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
b) Parágrafo lQ

EMENDA ADITIVA
IZ
Acrescente-se ã letra "f" do inciso I do artigo
Capitulo I as palavras "e particular"; que passa a ter a seguinte

CONSTITUINTE CARLOS

a direito de resposta é sagrado A sua t rensgressão prodtJz grave dano ao exercício da 11 vre expr es szc do
pen
samento - fundamental à existência da democracia Eis por que el";
deve ser cercado de garantias constitucionais ..

•

COMISMo ,DE SISTEMATIZAÇÃO

... ·1P03335·7

nA transgressão ao direito de resposta implicará sanções penaIs, definidas em lei"
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇ1{O - O conteúdo do inciso V _ cuja su
pressão se propõe,é de total Inccnsas tênc.ía , nãe se
prestando:;-rrateeentc conSOUtucãcne

I

EMENDA 1P03340·3

I!

Adite-se ao atB=eprojeto:
Inciso IV, !te~ C

P

telectual deverá estar 4ubordinada aos itens que trat~m 'i'la pro~r!.
edAcle privada, sUJeita, incluaive, aos condicionantes cabiveis.
i

I!llEI'fDA 1P03334-9
~CONSTITUINTE CARLOS ALBER-;'O" CAÓ
« r - - , - - - - 'ud...o/cc~'I'l.,...~.M'"l:.

_'__~

EHENOA SUPRESSIVA
Sg.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.,;g
Suprima-se do anteprojeto.
8) o inciso· V

Justificativa:
Para melhor sj"stematização a matéria da pro!?riedade in-

n
a.

EMENDÁ ADITIVA
j:l
DISPOSITIVO EMENDADO: ARr. 13

~DA
r.Y'----------lU'.I'IIU"'CJ.C1~

Artigo

r;'~"~'-:J

CONSTITUINTE C/lRtOS ALBERTO CAÓ

---t

TUTf/IllIT'PIC&C1e'

Znciso

--,

tç;"';v;;J

A 1P03339·0

tJã?Jõ~70

n~

f,MENDA ,11'03344-6 ..w.,
~TUINTE CARL~S ALBERTO CAÓ

:'d1.te-se e mod!f!que-s:=o ac::teprojeto:
.)1 ~ de Inciso UI
"8 lei punirá como crime inafiançável
qualquer
.discriminação atentat6\oia aos direitos e liberdades fundamentais.
.: •••••••••• " •••• per palavras 1 imagens, representações, com
ates
!ndivJduBJ.s ou em QualQuer meio de ccauní caçãc",
.
JUSTIFICATIVA - A cedaçêc do anteprojeto vincula a ocorrência La discriminação racial à diVulgação por qualquer
mero de comunicação - quando, de medo efetivo, ela se realiza atr.,!
vés de atos individuai~, em grande escala.

A assIstêncIa Jurídica ao preso deve ser re$vc.!
tida de sigilo que possJ.b!1J ta ao advogado o conhecimento dos f'a
tos transmitidos sem cotlstranglmento. Trata-se de um fator esaenela1 à preservação das garantias indIviduais.

eeeneee

berdace , enquanto finalidades que se atribuem,

ctb'·rt4\

JUSTIFICATIVA

~

1P03'338-1 ......

l? CONSTITUINTE

EHENOA ADITIVA
la
DISPOSlTl\(O EMENDADO; ART. ~

ê

DISPOSITJ:VO EMENOAOO: ARr.

__

~

~

§ 19 _ O desenvolvimento ~ .= tec:'101óC'ico :::'efletirá interesses nacionais, regionais, locais, sociais e culturais,
assegurada a autonomia da pesqui.sa cientifica básica.

Justificativa:

'FQ

Adite-se ao

EMOlDA MODIrICATIVA

~

,.

EMENDA ADITIVA

Artigo

Visa estender o princIpio firmado a todas as" ativie.ades
que comPÕe.'lt o desenvolv.imento da ciência e tecnologia. dentrc as

~proJeto:

quais a pesquisa se inclue.

8) inciso 11

3.S"
Dê-se ao § . . do Artigo <R!D a seguintQ redação:

"Defender a democracIa polltlca, eccoêmrce ,

MS
Artigo

social ••••• • 1 • • • • • • • • • • • • •

~

§ 19 _

coltlpro'llisso do Estado com a ciênC::i$1 e tecnol~
gia deverá aasequxaz condições para a ampliaçd:o
e a plena utilização da capacieac!'e técnico-cie.:!
tifiea inntalada no país .@. ~ eXDressará ~ 1:.-

Justificativa:O compromisso do Estado com ciência e tecnologia tel:'l
que estar presente em todas as modalidades de sua atu?çâo de moeo
a garantir condições efetivas de t:l.obilização da capacidade nacl~nalo

JUSTIf:"ICArIVA
A convivência e prática democrátIcas Impõem, eI:.
tre as ttirefas fundamontais do Estado, alél'l da
defesa das condições de Pa!'t!cipaç~c da pop:.:loç50 no â;;;bito ;;:;:o:;õ;;;i;:ü e polítIco,
igualmente no plano social.

EMENDA 1P03343·8

I [?[!J

'---'''''''''''-'-'''-!!!.!J~''-'''''--''''-''-lliJ.!L.9!llL.
CONSTITUINIE CARLOS ALBERTO CAÓ

o

eMENDA 11'03331:3

"'..,

--,

CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAO

E,:"~"0

rç;::-;z;a
.,,;._ _~

EMENDA 1P03348-9

l:J CONSTITUIN1"E

CARLOS

\'S..~~;~

.IH flÇR;:· eM

f'Çi'~7iYJ
-,-_.,

Q

~!.!~ ~ ~ ~ ~ atuai:ão.

l:J

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

'CJ'O/"'.''''U~l:I,

EU.ENDA SUPRESSIVA

Exclua-se a expressão "com

~xceção

+;;_--....:.--...._,
do saque por denb.são

e do pagamento do abono salarial", cons~ante do (J 39 do artigo ~,

das Disposições 'l'ransit:õrias~

474

CO~lISSAO

OE

SISTE.;~l;~~;;;~Je/IUU""d.

---.J1

rr;'~";:J

1 rr;;~';!-;]

EI~ENOA

ADITIVA
S~
DISPOSITIVO EMENDADO. ART. fP"
Adite_se ao ~!=lroJeto:
a) Inciso IV
"Promover a justiça soelal e favorecer o sentldo social da liberdade, a fim de que todos disponham de tantas I!
betrdades •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• "

r.r

fU'.'oIn'''IC.çh,
ElU:NDA l\DXTXVA

12.°
Acrescente-se ao inciso

tra

V.-r

I

do artigo EíJ, Capitulo I a le-

Artigo ~
Inciso X
IJ") ~ a lei es"tabelecerá as condições e as formas de atendimento do quo; c'itabelece a alínea tlf" no que respeit::a à ;!:ede de ensino privada..
Justificativa:
Esta emenda obJetiva estabelecer uma contraS'artida soc3.al
da rede de ensino privada na prioridade e.o País no sentido de :::::Cl:lgatar a dívida com a infância carente.

Asse~ Nacional Constituklte

EMENDA 1P03349-7,

tJ

CONSTITUINTE CARLOS

(I..., COHlSSJl;O

A~8"ERTO

I fC';;;'~
I f'Çjd;7d

CAO

SlSTÊ:t~~O{ZÃ'ç,~~,""·,wl"'"

DE

'n'o/./llJ",.. ~;Io'

lUf<l'.U.T1,IC.çIe----,c----_ _~
EfolEND1\ SUPRESSIVA

TITULO V - CAPITULO IV - SECA0 I - Art.

30'
artigo~.

ffl e Parágrafo Onico

"Art. 2:eo2 - As serventias jUdiciais e extraJudiciais
cializadas e os respectivos serviços prestados pel.o Esto.do.

Justificativa:

Pará9rafo único - Os auxiliares da just.iça seeãc
em carreira."

Não cabe estabelecer tal restrição às empresas e fundaçÕIi!S públicas, que em sua grande parte visam o bem coletivo, não
se orientando pelos obJetivos do lucro.
.

DA lP0335Õ~1

-=l
J~,

V - Art.

fI'"

JUSTIrIC1",T:t\!.\

quando

EHENDi\ HOOIFICATIVA

.:o.sTlTUINTE

~

toMIss"n DE SISTE'IA"T'T'Z"A"Ç,c:ow'nh/lu'~G:lnlo

-

JI\."TL

TíTULO V - CAPiTULO I - SEÇho IX - Art. ~. IIl:
J 3' r
TEXTO PROPOS';'O

I

~.

"Art.

:tIl - ã realização de fJ.scahzação. investigações, anspeçêes e
aUd:f,.tol;l.as orçamentii.rJ..a , fJ.nanccJ.ra. operacional e pai::rimom..a l dos

'l'lTULO V - cAPITULO IV - SEcA0 I _ Art. ~:

órgão~ ~o LegJ.slüt..ivo, zxecuta.vo e JudJ.ciárJ.o, e entidades_da ad~...
nistr~çao

"Art. ~- Os servl;os notal.iais e reg'istrais serão e:..ercidC's
pelo Poder PUblico.

JYSTIE'ICl-';'X 11A

A tendência histórica do direito brasileiro é a da oficialização dos se;viços cartorárlos,
que, paulatina<nente. vem sendo ccnse
guido na esmaçadcxa maioria dos Estados.
-

°

são "qualquer que se j a seu grau de vinculação."
Oe~ta fornü, a um só tempo evita-se a repetit..iva remissão às
v~rJ.üs cepéca.ce de entJ.dades da <ld"l.I'~J.str<lc;ão irdireta, como,
eca
qcalquer dúv~da, ccnseace-ee atJ.ngJ.r as Fundações e as sUbsidJ..á'-J.as
das empresas públicas e sociedades de ecoromia mista.
Não se deve perder de vista que, historicamente, negou-se tal
situa~s subsidJ.árJ..as, e tentou-se retirar ao controle do Trl.b.l(lal de Cont:"s j1S Fu!'di:lçõcs,~lo a:>:pedJ.ente de se extraí-las do rol
dDS errta.dadc s de admit'1..straçüo indi-reta; o uso da reíerida e/pressão zea sedi<:l.r-se no eexee ccnst.a tucJ.o~lal o -pà.rârnct.ro a ser ut.ilJ.zã
do na deí1..I1J.ç.~o do que vonhtl. a :!mr ü·d'lU..DJ.strêlçno inlb.r~ta, o
que.

Não há sentIdo em se alterar uma~tal Situação, mormente l3:lI a n::::>
atendendo ao inegável interesse público.

'1

EMENDA lP033fi6·0
-tON5TIfuIMTE JI\,"II~ HI\OOfI.D
(!J
nu"'ouo~lulolI"".OMI"lo

1!J

1

--~_..,

COMISSJID DE SISTEMATIZAC;:J.O

....; I o - - - -

'nr./~"."

~

EMENDA HODIFICATIVA

~(l!'mi!...b......f---ºD.fl.::!-tf.....r,;lJ,~Q)_~t:ll!.('_\..n.Qmd!:'i..2-reon.illT--Ql.l.C.Jl:l'.lL.n"
constitucJ.OD~ de tamanha eeâevãncí,e como a que dJ.-' com a íJ.sca!!za-l

JI"

T1'roI.o V - CAP1TUWI - SE>';.t"íO VII - Art. ~ • § 29
_

1InO/~"I1""'~;Io

.=s,

VI

)lI
TEXTO

--

"Art. l;J;O. - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VI. - tique sofrer condenação criminál, por decisão definiLl.va
e
irrecorrlvel, que resulte em pena restritiva de liberdade,efetivanon
te executada, ou, qualquer que se j a esta, quando· aplicada em
ra:::d:;;
de crime ~nfamante"

HAD.~or"".o~

rr';;;':J

_

~~;~';7,;-;l .

SrSTÉ~1AT~·ZAÇKõUb
~IIlIDt\

!'roII"Ic.:..rn'<\

}11'

tlArt::. );11. -

I

EMENDA lP03360,8

J!l

CO";T1TUINTE

}?

COMIS"O DE STSTEVATIZACAO

JA'lTL HllDO'O
.~.u

..

,<O..'"IIo'"".~.w......

tercc de seus rrenbro<;, sendo suas ccocãusõcs encaminhadas ao órgáo prépdo rera
~abilid:lde ci"'il OUcrimJ.nal dos infratoras, sa for

El-IENDA 1\DITIVA

fins de pronover a

4fi?

TíTULO X - DISPOSIÇOCS TRANSITORIAS - Art. 6:02".

caso.

prios das autoridades Jwiciais" por "que gozam na prcxlução d3 provü dos

~res

de investigação das autoridades Judiciais", com a finalidade de se obter

nuior

precisão 3uridica
2 _ As conclusões do inquérito

TEXTO PROPOSTO

4<1

Art. S=a=2 _ Ficam mantidos os atuais sistemas de loterias

o

sorteios pelos Estados.
JUSTIFICATIVA

~..m

resultar em resp::nsabilidodc ci-

vil ou criminal.
Assim, dcp3~ da situaçáo, ü pronoção da resp:m~lflicbde p:x!e ~
petir ao Minist.ério Público - reponsabilid.:lde criIni.ro.l (l\rt. ~ inciso I) - ou
ã Procurndoria Gcrnl da U'lião (Art. ~I - reSponsabilidade civil. [;Csse lrodo,
as concl~s devem ser enca.-ninhadasao órg5:opréprio e 050 ao IUnistério rúbli_

Os Estados "Z:ont:am com- recursos advindos de loterias, concuE.
505 e sorteios que fazem realizar. a possibilidade de eventualmente
ser-lhes retlrada essa fonte de renda causar-lhes-ia sérios transt0E.
n05 e por isso deve ser prevenida.

00, que p:de 00 050 ser o::np::ltent:e.

DA lP03357·8

§ 19.

CONSTITUINTE JAHIL HADDAD

Tm."IO POOPOS'IO

jl2-

§ 29 _ As ccerssões Parlamentares de Inquérito, que gozam na prcx:lw;5:o
da prova dos poderes de investigação das autoridades Judiciais, além das Cf,JO se
~tit:uirem na forna do inciso VIII do pttágrafo anterior. serão criadas ~la
cã."I\3ra dos oepÚtatbs e pelo senado Federal. um conJu.,1:o ou sep:lXad:we.,te, para
a ap.u:ar;50 de fato del:crminado e t=Or prazo certo, rrqdiante req..t~ircnto êo
un

1 _ SUbstitui-se a expressão "que gozam de p::CIeres dainw5tigaç50 p=5-

EMENDA lP03352-7

or-

dinária.

m - ...

JUSTlFlcr.Tn'A

JUSTIFICP't'IVA

Há duas razões p<l.ra urna tal perda de mandato. uma, de ordem m:::.::al,
aquela da condenação, qualquer que seJa a pena cominada. desde
que
aplicada elll razão de crime infümanl:.e, e a segunda. de ordem prática,
motivada pela impossibilidade do efetivo exercicio das funçõ~s const.itucionais pelo parlamentür cUJa pena restritiva de liber~ade .. e:nba
a ser efetivamente executüda.

'l1'l'UID V - c.l\Pt'l'UID I - Ss;."iOV - Art

ção orçamentárJ.a e fJ.nancei-ra possa ser lad~ada pela legJ.slaçt:o

'I'EXIO PRO:osro

Jlh
"Art.

HODIFICA'I'IVA

TíTULO V ... CAPíTULO I - SEcA0 V - Art •

DE

infureta. qualquer que seja seu grau de vinculaçao.

Inexistem, a rJ.gor, ent~dades, da ad."1J.nistração J.ndireta
dos
poderes Legislativo e JudJ.c:f,.ário. As funções destes Poderes r:.ão !;:Cdem ser exexcadaa atra.. és de cnt:f,.dades dotadas de Mrsonalidac1e JUr!dJ.ca distJ.nta daquela da pessoa polít.ica.
Acrescenta-se, ta..~lJI, à parte final do dispositivo, a expres-

JUSTIFICATIVA

I,-

nêc se cO:dunil com 0: princ;pio~ constl~t\tb:f5i1ais maiores. de
presentaçno e alternünci_<l na poder.

COHI~;J\O

'"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EUENDA HODIFtCATIVA

155

Igualmente são suprimidas as hipóteses de investidura
de
Prefeito, eecc permanentemente (como previsto para as Capitais) seja eventualmente (em caráter trpnsitôrio, como previsto em lIuniclpios que não 6~ das Cap:S.tais). eis que esta. hoje. somente há de
ser exercida após eleição; manter o parlamentar aeu mandato,- apôs
se eleger para cargo de outro Poder c de ou ee-c cntidilde pollticil,

CppS:rITUINTE JMIIL

}!!3:/ -

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

~~;J?J

1<9

Pretende-se amplin~ a clareza do texto e evitar dosnecee5ár~a restrição, eis que não se Justifica impedir ae j e exercida,
transitoriamente. tambúm a presidência de empresas e s t.adua.í.s , muitas delas de: porte tão grande ou maior que outras no plano federal.

(?,.. .n..
l:J

q\>.3

<l

ObJetiv:a-se npenas dar redaç5:o mais adequada ao fU1ül do !nc,!
s:). substJ..tuJ.ndo a expressõo "niss50 autorizada pclLl. rcspact:ivi:.ç;
mara" por .. missiio por esta autorJ.zada.".

H"DO;;;..'---------~I F:~";;'~

t"

JUSTIPICATIVA

~II

da caea

I

"Art. ~ - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:
I - Investido na função de Prilneiro-Uinislro, Uinistro de
EstadC),: Chefe de Missão DiplomãLica permanente, Governador "de Tcr,ritôrio, Secretário de Estado, do DistrIto Federal, de Territórios,
bem como presidente de empresa pGblica ou sociedade de economia
mista feder<ll ou estadual;"

E~IENDA

Co

pertencer, salvo l:f,.cença. ou 11U.ssão por esta. autorJ,.zada;"

iEMENDA lP0335S·1

r.r

e

III - que deaxou de c1?mparecer ~ em eeae aeesâc lcg~slat~va,

Da mesma rccne , §lote a enorme diferenciação das poss~biliclades
I de cada Estado, é .i.nfactl~l pensar em cemunexaçâo idêntica••_ para
auxiliares da justiça, em todo o território naciona••

EHENDA ZIODIFIC1\.'l'IVA.

seção

Inciso :tIl:

terça parte das ceesêae o::dJ.náJ::J.as das Conu.s3ões

orgnni<:ados

Não há. sentido em se alterar uma tal situação, mormente
atendendo ao inegável intere~se público.

fl-';;;'~;;;71

J';;;l,1) -

JJ/

=:!Q

"Art.~- ...

são ofi-

A tendência histórica do diroito brasileiro é a da oficiali.:açào
dos serviços"cartorários. o que , paulatinamente, vem sendo conseguido
na esmagadora maioria dos Estados.

t·,
TITULO V - C1\P1TULO I -

,

JOSTIFICATIVA

J l:-;~';.-J

Constituint€ J"mil nüclda"'d'--'-c--"

'l'Í'l'ULO V - C1\Pi'l'ULO I - SEÇÃO - V - Art.

-

~

)"

~

F:l:1Ffi!n1\ I.oDIFICATIVA

EHENDA }.IODIFICATIVA

Suprima-sc o § 3,.. do

• 343

.

§ 19 _ O suplente é convocado nos c<'\Sos Cc v<:g3., de

j,.·westld\ll.a

e:'I

funçÕ2s previstas nos incisos I e I n deste artJ.rp, ou de lice,,,a supauor a CO!!

to e vinte dias.

Z3

J'USTIl'ICATIVA

A e>Cccção ã pcm:!a do ~~t:nda no ~ Co,:lrtigo r.. c:o-;.-o::~
ção de suplente, contueo, não lú sentido S2 faça 165 casos de a"eLcicio êi;;! m:l.-

EMENDA I-IODIFICATlVA

}O.1

TrTUlO V - CAPrTUU~ I - S~EÇ}l;O V - Art .. t5B, § l° e Art.

gistiirio superior, prc\"isç, n:J :L"lCÍSO lI.
Ass!rn, devc-sa restringir a hip5tese do t.axto apen<:$ aos incisos I e

)JJ

m.., §

Art.

)0'

Nm - •••
S 1'1 - De;de a expedição ao dlplOnJ1J. os He/llbros do Congresso Ilaclonnl
n50 poder5o ser presos, salvo flagrante de crime Inaflançãvel. nen prccessados
c:rlmlntllmente. sem prévia licença ap"rovada peltl maioria absoluta de sua Castl !J
"Art

UI,

A lP03353-5

UArt....~ -

_ _ ,u... o/.o ..,..lo/.~•• w'.. l:.

E:1I:>''!l1\ r-mIFIc.i'"TIV<\

'r1'IUIO

V - CAPl'IUI.O I - sEÇ1iO V - l\rt.

.).J~_.

"Ar!:..

m. -

n _ que,

M,'

o:M:I

II.

'l'E)mJP~"'1\J

Não ~e o nu'1dato o

~pu~

.:nJS'I'ITIC\'I'IVA

V-

Art.

SUPRlMA-SE

~ estnbelece

que salvo disposição constltuclOhal en

con~riÍ

Assim, bastarlllm apenas vInte-por cento dos membros da respectlvtl CilSi\ p:lra aprovar uma matêrla
Nessas condIções. questões como as constantes dos dispas I Uvos aclmn
menclonad 05 devem ter prevista a"sua aprovação por quorum quallrlcado.sob pena
de (ncldl r a regr. do art. lU5.

lo'

i[-

&JPRIMA-SE

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

.0 urt

SUP~-5E

VI- SUP~
§ 0n:Lc0 _ 5UPRIMl\-SE

rl'o, as del.lber.nções de câda Casa serão tomados por maIoria dos prcjentcs,resde
que essa m<:ilorla não seja Inferior a um quInto do total dos membros

gresso anteriot' à diplcruçã:>,

J;II-

••

ou S':ll.lul:!Or:

servidor público. m.erca na.gistério superior. cem in-

stJPRIM.brSE

"'IV-~

§ 2 Ct - Nos casos dos Incisos I e II deste artIgo, a perda do mant!~to
seriÍ decidida pela Câmara dos Deputados ou pe'"1o Senado Federal, por voto secrc;to da maIoria absoluta, medIante provocação de qualquer de seus mellbros, da res·
pectiva Mesa ou de partido poIFtlco. ll
•
-

Comissão de S;lsteMati:::ação

n -

,..

Art. ~ - SllPIUMA-5E
Art. BIS - Sl.lPRlJ.VhSE
I - stJPIlIMl\-SE
I I - stJPIlIMl\-SE

2~

o Estado, uma vez instituído, é a única expressão de soberanll1 fOP.ili:r
O c::ooceito de Estado ttrnop:Iliza a scberania. SCberan:ia é a qualidade

cerca o poder.
A relação do Estado cem seus cidadãos é de sub:m:llnação. Não ~ 1m
ll'eSIO taJt::o, ma sobre pt1Jando, ou

sdJêranias, a do Estaó:l e a de seu lXJVO. ao
tando sobrepuJar a otlt:ra.

Q.3ando isto o:::orre existe a G\1erra Civil o que,

pX' certol

não é de-

jãvel.
As normas supd.miClas, colldlam frootalJTente cqn a disposição
..,do ant.ep1:O:leto._

Ó)

art.5Ç>

sente emenda atende es te velha r-e tvmo tce cao , r-ur outr-o raco ,
a
estiibil idade no emprego sob a forma de pr-c rb t cê c de resc.!,são. rev!.
lou-se duplamente lnCOnVenlentemente
l~) pela dlmlnulçao de.
po
der de gestão do empregador e 29) pelo abuso do emprego pelo trabK
'l bador ,
•
Tudo rs t o criando um clima de hostilidade
reclproca.
entre patrão e empregado, com uriímeras reclamações trabalhIstas.
A presente emenda:
19) real r ae o cbde t tvo da estabilização da
relação
de t.rabel bc , da segurança contra o desemprego.
2Q) concvt ta a sequrance do emprego. o fundo de garan
t ta e o seguro desemprego i
-

lP0337S-.6-

Emenda Supressiva'

Suprima-se a expressão "e pertencem ã
do art. ~.

Un;'ão"~

1
'Ud"'O'UWIUIClll/l~"IIIJe

r

COMISSXO DE SISTEMATIZAC.(O
'U10'.UtT"lCotIe

EMeNDA MODIFJ:CATIVA

~a<:

JUsTlFlC~T1V~

A permanênc i a do i nc t so ci te do , a pa r de romper com a
tr~dlção do tratamento cons t t tuc rpne'l da mineradio no Pe fs , ê l!i
compat;'vel c3~a opção do presente antepr-cae t o constitucional que,
em seu art.~. es tabetec e , com aer-tdrane c t e r-eze , que a ordem e
Sua na nu tencão signiflC!
conâmica e fundada na livre iniclatlVa
rã a estatizac:ão do setor mineral do Pais. com r~f1exo's s er Is s rmos
na des ccberua de novas jazidas e na conseqüen te oferta de bens m!
nerais, sem os qua i s a moderna c tv t l raacãc , a agrlcultura e a
i!!,
diistria não poderão se desenvolver ou mesmo exutir.
.

33J

I - Di-se nova l:edaçâo ao Art. 475
33/
Art. 475

39) aceita a ~divergencia entre empregado e empregador.
49) afasta a ccnvtvênc ie
forçada - que acaba CC'':Is.:.de emprego mantido artlficulmente pela pr-c rb i câo da r-e sc r s âo ,
59) es e-cute a seleção democ r ãt tce e ve l or rz a
bons emprega dos i
59} oferece ao trabalhador 1Jm r-eq tme m-ix t o , melhor e
mais ve nta ao sc que:
a) o antigo regime da tndem ae câc e e s teb t j r de de e
atual sistema do s mpl e s fundo de garantia,
b)

ao final do texto

~

33J

DISPObITIVO EMENDADO: Art. tiS

- As apHcaçõe$ das instituições f1nance1
xea, em regiões com renda :inferior ã media nacional :
não poderão ser inferiores aos degásitos nelas cantados.

~o t~;;sferir o dhpositivo para o Titulo

Caprt~

vur,

°

.1ustifica.tiva.

11

na 'ts , cons c'l t ~~~d~=: ~ 1 ~~m~s s~~~~~~ v~~ed:~a ~~~P~i t~:ntag~~~S ~~;uc,
s rs reaa s , sem os seus mccven te nte s ,
~dem~f.s ~ pr2greSSlVldade da -mde n r aa câc tornando - e
mais pesada ne e so pelo numero de anos de serV1CO mas pelo Inc i c e
de agravamento do seu va t or - conforme conta ceom 01. COm 05 ou CCM

Z

~~a l.~~~ ~ o~~a~~m~~~s;~t~t ~;u ~ ~a u~e Õ~~~t ~~~;. lrn~elhr

a

des~ed,dl.

cu

Tudo isto a par do Fundo de garantia de Pa tr tmêm o I!!.,
d-i vrdua L,

A p..menda visa adequar a

forma

do artigo

uma maior pr(lC'"idil'l técnica.

EMENDA lP03382·9
~ DEPUTADO JOSE LUIZ MAIA.u,..

I!J C~HISSão

DE

SISTEMAVi'i'A'ÇAOd o'lt,m....1e

EMENDA lP03379·9

(l : ' .

EMENDÀ ADITIVA
463
DISposiTIVO EMENDADO: ART. ll!!:S.

G.;:'!lI J:,:=XL

•• I.lfU.'u~".lo"~'e •• ,••lo

(l
~

~O:·;~IOC'.:TE

COUssii.C DE SIS:rÃ,iA'IIZAÇ;;:O

un

O artigo -46& passa a ter a seguinte redação:

!lIfmda.Arlitiva

êcrescente-ne ã letra ·f". do inciso IV. do art. ~. a
pressão "desóe que previamente acertado com a eirecto
empressa".
Art •

e!
da

MOdifique-se. a re.daç.io do artigo

11
.}i •••••••••••••

:~~:v~:

lV - O Sindicato
f) -

ao dingente

sindical e gar-antida a proteção necessária
ílD J,exers:lc.io de sua ativldade, mc Ius rve o acesso
aos
locais de trabalho na sua base territorial de atuação.
desde que pt-ev ramenee acertado com a direção da empresa.

JUSTlFJC~TlVA.

o potJer de esnde
do em sua

plen~tude,

e comando da empresa deve ser exerci
sob pena de f tear- descaracterizado.

Em eons equênc ra , o acesso aOS locais de trabalho deve
ser precedido de autoriz.,:ção • P01S entende-se que a empresa
tem
que controlar a entrad'a e salda de pessoas em suas dependênc re s
prifJcipalmcnte de estranhos ã relação de trabalho.

portanto, não se trata de proibir ao dirigente
cal acesso aos locais de trabalho de sua base territoTlal de

sind.!.
atu~

cêo , mas. SiM, de subordiná-lo ao conhecimento pre'Vio da empresa.

OOJ.IISS1tO DE SIS:rE:;A'1!IZAÇ'1.0

JUSTIFICATIVA.

~z~
Sem embargo. o disposto no § 19. do artigo #oi23S
tonflita com a norma exarada no artigo 4:Z:i. vez qUI1 não prevê
nenhuma protecão ã famTlu.
4J6
-

Com efeito. ).abewse que uma ação de lnvestigação
de paternid~de tem cons;qtienclil nocivas, principalmente sob {)
aspecto pSlcolõgico relativamente ã família do acJonado. sendo
este casado. e nesse caso deve ser resguardado o bem mtl.1or.
do art •

~1

para a seguinte

_ Incumbe ao Estado, diretamente ou sob .o

clmen.to real da despesa de custeio e de investimento, distribuindo-

'r.=.

~~n~~~~:~ rê~c~: r~b~ f~~~ ,p:r p ~~:~:ç~: t:~m~~~e~ ç:s s;~~~~

Ademais. o dispositivo do § 19. conflita com
..,fJA deste anteprojeto.

No que tange ao contldo no § 29. o tema Jã
previsto nos cânomes do direita penal. cuja competência
lel ordinãria. sendo materla estranha ã Constit.Uição.

e:

esta
da

se entre as .. regiões macroeconõeüces de forma proporcional h pcpuãaçlio, a partir da s I tuação veriticada no biênio de 1.986 e 1987.

COSo
Parágrafo Un1co - '" lei disporá sobre,

JUSTIFICACAO

,
_ o reBJme das empresas concessionárias e
permissiE:
nárias de sel'V'i\.oos públicos,_o car;ite~ :speclal e de
prorrOl'la.:
~;~ã=ee~~~~~~a\~~,c~n~~~:~~ ~~ ;:~~: ;~~~; de e a du c t da de , re~

II - os. direitos. do usuárto.
'111 ~ o regime de fiscalização das empresas concesslo n.!
rias e permissionárias,
IV ~ t e r Lf'e s que permitam satisfazer-se o custo, a
r,!.
muneraçâo do cepr t a l , a expansão e o melhoramentO dos s e r v r çe s ,
V _ a obrigatoriedade de manter o serviço adequado,
VI ~ a priorlzaçâo dos transportes pÚb!,COS de pass;lgei
s-cs sebe-e os demais na organização da c r r cul ace c dos cen t r-cs U!

bencs ,

~ A emenda restabelece o texto or1"ginal da emenda aprovada
na Comissãtl de Tributação, Orçamento e Finanças, em qu'e há referê!!.

cia a um prazo de até dez anos.

EMENDA lP03383-7
(4iúiTllUINTE foIll.N:E.. tomEIRA

..,,-

JUSTIFICATIVA:

para

( necessário que seja dlspcns~do tratamento igua!
todos as permissionãrlas e eenc e s s t enãe t e s de serviços publ t ee s
nas três esferas.

Nenhum Serviço pode ser explorado sem previsão de
expandfwlo'e melhorã-lo.

411

Supr'imawse 0"5 §§ lQ e 29. do art. ~

~

~

A redação dada ao "eaput do artigo permite ao Estado dec..!.
dir sobre o regime de conce5"'Sãõ ou permlssáo, poré~, em seu parE.
grafo único só dispõe sobre o Instituto da conccssao.

"'''~'''·

supressiva

"ART.

"1":5'"

• Fixando expressamente os itens que compõem a remuneraçao
dos serviços prestados n;lverâ sempre uma co-relação entre custos
e despesCls.l possipllltal)do ao poder publiCO realizar proJ:tos e
planejar sobre. a melhor f?rma de v!abiltzar os sistemas publlcos
de prestação de serviços a populaçao.

r----.. . .
~ ..enda

Art. ~ _ O cumprimento progressivo do disposto no § 311
:lH
do artigo 2'#'"B seré feito no prazo de até dez anos, com base no cre!,

EMENDA HODIFICATIVA

poder

A hod í e rna preocupação com a qua! f dade de v! da, com
a
distinção dos poderes e a efetiva prestaçao das se~vlços
esse~
clatS'pérttzem alguns do!> prtnclpals pontos discutIdos para
a
nova Constituição.
Para a manutenção de qualquer segmento da iniciativa pr.!.
vada ê necessárao a garantia da revisão pertõdica das tardas e
retorno do empreend i mento.
( necessário também haver prioridade para a
coletivid2
de em todas as at;.1vidaclês a ela óestlnadas.
de centr:t~~~:~~te, n~f :m n~~::s ~~:~eb~: 5 ~~ e ~~~~ i ç:~r:ct ~:p~~ii~õl:nos se adequarem aos novos tempos. O transporte re~rcsenta sc!.
viço público essencial c, portanto, deve ter preferencla,a
rllr
de que a maioria da população do Pa.ís. ou seja, a de baixa rendõl,
tenha aethorada a sua condição de vida. reduzindo o seu
tempo
de deslocamento residência/trabalho.

nn.''''''.'nc.;Io

'I ,f;,
O artl.!p . . e seus parágrafos passe»

/2

h constituição da fanu"1.la foi natérta contmplada no art. J!IJ,- caprt.!:!,
~~s, em a finalidade de sbtematizar o texto constitucional. pela presente redação.
rresroo IOOUVO nos leva a ~jm1r e alterar os OOnais parágrafos.

lo

r

do presente ~tojetol 'taZão pela q,Jal

_º

lP03384-S

CONSTITUINTE MANOEL

~~EIRA""'
un.ll';;'ll1ouclD

EMENDA MODIFICATIVA.
3.}Z
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo '!SI Item V!.

J!J
19

Emenda

a:H:~~~ fi~l~~~:;I~~

11. 111.

1 _ Segurança c.ontra o desemprego medunte:
il) Fundo de garantia de particlpacão indlvldual.
b) Inde-n-H-a-eão do tempo de servlço. proporclon~l e progress lVa•
complementar ao Fundo de garantla do Patnmonlo lndn'ldual,
em caso de dlspensa sem justa causa.
c) Seguro _ desemprego, e-m caso de desemprego lnVDlvtãno
JUSTIFICATIVA
lJ

13

s:~~~a~a nd~ ~~;~~g~: ~l tta~~~'l~~~~~r~o~~;~r~a~es:;

trabalhador a
prego oferecendo alternatlVas que na verdade tem um unlCO
obJ.~
tivo:' a segurança do empregO. a relacão estãvel de trabalho.
~
por ocas1,ão da instltuicão do fundo de g..rantlõ
de
tempo de serviço preocupolJ-se com a eqVlvalenéla deste lnstltuto CO"il
o da illdenlZação e o da estabihdade ilOS 10 anos de casa •• ~
pr!

--,

--_-_-_-

".....

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 20, INCISO 11

dação:~

seg.dnte redação:

JU5TIFIcAtno

..,,----

Dê-se aos ltens 1. lI, e UI, do art. 14 a segulnte r~

8

Art . . . - a fam!Ua, COlStituída çelo casanénto aJ por Ll"liatJ estável
baseada na ig.sal.dade entre o harem e 8 nW.her, tem dtre1to à especial proteção'
soc1nl. econêm.ica e jurídica do Estado e demais inst.1.tulções.
§ 11;1 .. o casamento religioso terá efeito civil, nos ternos da lei.
§ ~ - será gratutto o processo de habilitação 'e a celebração 00 ('aSarr:ento.
§ 3" r' estende-se 8 proteção do L;todcj e demais instituições à enUd.!
de familiar formada por ~f.JJer un dos pais 0tJ responsável legal e seus deDclldentes, COf1S8I'9Jíneos otrnão.
§ 4" - a legIslaçiío ordlnária regularrentatá a dissolução do Cas<lll'lento.

~DA

EMENDA MODIFICATIVA

a ter

'I/f;,

~

l~IT\O'JUI""e.;ie

--,

SlFRESSIVA
vi{,
DISPOSITIVO B9VAIXJ: AATIGO _ e seus parágrafos.

O inciso 11 do Artigo ta do anteprojeto.
a seguinte redação:

pas~a

ter

15

Art. '26 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
II _ Os brasileiros natutalizados: os Que, na forma da lei, adquirirem nacionalidade bl'aslleir~, observada,
no
processo de entrada e de naturallzação, a reciprocidade de tratamento oferecido a brasileiros, no pais de origem.

Acrescente-se ao art. _
ção, o segu...n te:

item VI do -'projeto de Constitui-

30'"Z.

Art. tI5S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••
Item VI - Superação das desigualdades e discriminações regionais,
sociai1l, étnicas, religiosas. se}(uais. etárias e demais formas de d1scri'llllnação.
JUSTIFlCACJl:O

JUST!fICAC]:IG

A redaçao ant.erior 00 inciso, senoo o arasll pais
multirraclal e de emigração recente, das mais diversas origens,
espelha pr!vl!égios ou discriminação InjustificáveL O merca-cro
de trabalho deve ser reservadc;a, em principio, ao brasileiro nato, salvo Quando I) cidadão brasileiro goze do'5 mesmos direito.s
de e1'l1graç90 no pais de or!gem do caso analisado.

Em se tratando de eliminar qualquer desigualdade e
discriminação na nossa sociedade. a Questão sexual, como a dos c.idadãos e cidadãs marginalhados por questão de idade, não poden deixar
de ser explicitados em qualquer definição de principias ou normas que
tenham o propõsi to de -conduzir os setores Que compõem nossa organi_
zação sodal, principalmente em um daqueles considerados básicos como ê o caso da educação.

346
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é tundenent o; da ordem econômica, a instituição do código de oere_1

çâo à atual, una vez que o direito do al.irrentado, Já areaçado õO q.zadro atual '
por estretaçe-as usados pelo alitrentante - cem por exetplo o a!Jan..alo de erore90s e a Il'JJdança de dooücíllos - estaria desta forma cr::nstituciooa1rrente deseeparado.

sa do Consumidor por, Lei Ordinária agilizaria o desdobramento des-

CONSTITUINTE HANO."EL:....:.:"O"R"'E""R:::A'-

~-----

--'

......""..",.."""'.,..., - - - - - - - ,

COHISSllD DE Sl.rfEHATlZAÇI:iO

~~~;~

1'UlolJuu,r"A;ie

3"r;:

EMENDA MODIFICATIVA.

Artigo

DISPOSITIVO afENDADO

$ » , inciso

I J:
1

f:@;:r~

VII.

EMENDA lP03389·6

('l

CONSTITUINTE "ANOEL

COHIssno DE

Altera o inciso VII do artigo 1:1'. do capitulo III da Educação

e Cultura, que pe ssarâ a ter a seguinte redação:

Inciso VII - auxílio suplementar na educação para crianças de
O (zero) até 6 (seis) anos de idade e para o ensino fundamental, atra-I

SIs;~~~~~~~i';~~~·.. ~tlio

vés de programas de material didático-escolar, transporte, aHnent.a-

técnico e financeiro

é

~

"Art.
- O controle externo será exercIdo
do Tribuoal de Contas da União e ccmo-eenderãr

COI'!

EMENDA SUPRESSIVA
~,!
DISPOSiTIVO EMENDADO. Art. 4jiI. inciso II

a part1cip'Êção

Desta forma, ficará evidente que a Instituição
continuar':;
co-participe do exerc!cio do controle externo, ao lado do Legis1<:.tlvo sem prejufzc de sua ação efetiva na fl.scalização das finanças Públicas, e não como mero órgão auxiliar o que está em choque com o
próprio conteúdo d~~~eção em foco.

1

A emenda elimina o inciso 11 constante da redação atual. ~
.ma vez que ele traduz regra interpretatlVa de vontade não manifesta do Congresso Nacional, ao estabelecer a extinção autoMãti
ca dos Fundos. por decurso de prazo.
-

EMÊNDA lP03394·2

luT.'....

eBDA IIOITIYA
11(
DISPOSITIVO fJ.eDAOO: ARTIGJ CI.

Suprinam-se de ~2-1::0jeto:
ti) § 21Z do artigo tm:-

fIT;?i'~;m
E"ENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art.

Itt:lua-se na Artigo O do ca.projeto, os scg.Jintes itens: lI,
IH, VII, 'IN" XIX e XXIX, do artigo ~:

EMENDA lP03387·0

CCl't{i~SA:O DE SISTEMATIZAÇAO

rer-

tJP b
2*1

Art

Nossa supressão visa ttio somente uma melhor sistematização da matéria.

§ 19. inciso III

O incisco III do § lQ do art. 81 passa a ter a seguinte

redação:

JUSlIFICACAO

I

p3{,
~.

:xJf,

/'I

"3t./?,O controle à pescuí sa já está contido no Item V!II,
do artigo J33.j o planejamento f1mi11ar deve ser um dos
objetos I
da assistência integral à saúde individual e ccfet rva , cornte="Jla-:
da 1
do no inciso I l do artigo citado e, finalmente, a proibição
exploração direta ou indireta por par te de empresas e caPl~:'s de I
procedência est ranqef ra já se encontra no § 49 do artJ.go ~.

u;·~''''

OEPUTADO PAULO "ARQUES

_

nl"<.~io

[li

a ter a sesumte redação:

JUSTiFICAC~D

@

SUPRESSIVA
Z$7
DISPOSITIVO EMENDADO. ArtJ.go ~

CONST I TUINTE MAUOEl MOREIRA

~ passa

Art. ~ - Os fundos existentes na data da promu1 gação de,!
ta Constituição serão integrados. confOrme dispuser a lei, nos
orçamentos da Uni ãc ,

I'_
I

_,

E-HEND~

('J

1,'4

O art~~4

EMENDA lP03390·d-

'O/<O""'.l:o/.".<UI" ..O
COHISSAO bE S ...STUIATlZAÇltP

fIEi';;;a--

í

MANOEL MOREIRA
.~U••

!'S~~ü

OEPUTADO GILSON "ACHAOO

EMENDA MODIFICJfTlVA - Título v, Cn~~tulo 1, Seção IX.
Dê-se a seguinte redação ao art ..... da ....projeto:

Pelo de.ataqoe que as Cortes de Contas recebem no substitutivo
em Questão, como órgãos fiscalizadores dos Três' Poderes da !tepÚbl!ca'i
estamos sugt=rlndo a subst tufçêc da expressão "auxilio" pat-a "psrtlcfpaçãov ,

EMENDA lP03386·1
CONSlITUINTE

EMENDA lP03393-4

('l

JUSTIFICATIVA

indispensável para a garantia da qua Ll dade dq atendimento à criança
de zero até seis anos de roaoe , contribuindo assim para "que o cidadão brasileiro tenha uma condição de sobrevivência maas digna, inclusive prevendo a continuidade de sua inserção no prnr-e sso edocac ronal.

r-

~ p:r;l;;~-;.;J

I

JUSTIFlCACAU
apo~o

E-~~~~:J

1E..O/'"STlr"'~i~,--------_-__,

ção r assistência médico-odontológIca, farmacêutica e psicológIca

Entendemos que. este

~-;;~EiilA-----J

r.r-

3~3

I

te princípio.

§ lO

JUSTIFICAçno

A categaria dos enpregaoos dooésticos deve ser tratadas core as
demais categorias de tra!Jalhadores, ltIJito erccra o caráter diferenciado do emre _

III - a r-eç tcne l t aacâc do plano. levando em conta as ne •
cessidades e pecuj i er tdades das dr fer-ent es regiões do Pais.

gador.
Não se justifica portanto tratarrcnto difere.ciado qJanto aos benefieios previdenciârios coro .:>egJrO deseroreqo, .tiCCf'Ça renoeraca à gestantes
e
seguro contra acidente de trabalho e aírertos trabalhistas CO'OO Fundo de Garantia'
do Patrion5nio InJividual e jornada de traballn.
A inclusão aos itens referidos acima vem ctJIllBbbilizar o corpo dJ
projeto.

JUSTlFICACM
A emenda e t uatne , apenas. a expressão "onde couber". refe
r-r da ã r-ejn one t i z acâc do plano. por entendermos que o princ;plOda reç rona t i ae cêe , isto e. a cons tde eacão da dlmensão esp ac te l no
p l enea ament.c , não pode se-r r-elet tvtaadc , Os cr-i têr ros para
essa
r-eç i onat reecâo , estes sim. podem ver-rer e obedecer a condicionlmentos diversos. espaciais e temporais.

1Ure/lllI1l'1C:.;io------------,

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 359, § IR.

tTPM~~'&er.r-,---- ------"""."",.,,.,------------,

3>3
Substltua-s~ no, parágrafo i
do art."1I2t>, do "-projeto,
expressão "ft"cundldade" por "fertilidade".

rrõ2J
.,.,-------_~--1U11/ ....11"1C:.;lo

07/':.
~_

g,

EMENDA MODIFICATIVA
)(KII

JUSTIFICAÇAO

4"

13

~ do

Seja suprimido o ínclso
tJ.tuição da canissão de sasteretaaecâc,

art• • do DbtproJeto de

C::m~.

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo.Eii!f, Parágrafo 19
O § 1Q' do Artigo

A regwlação da fecundidade se restringe

SUcedeque.satravês, ta"J'ém,deJ.l1tenrediação de mão-de-obra ~
Lízen-se diversos 'tapes de prestecêc de serviços pela anícaetríva prcveca, :.ncu.~
pensêceis ã dina'lÚzacão socaaj, e eccréedee e cem regulementacâo legal. 'tais 'Xl:lY.l:
serviços de ~za e o:mservaçâO de m5'veis e wveJ..s, vigilância e segcrerca ce
bens, patrim5ruo e valores, renutençâo de mãquinas e equfparrerrtcs , 'trer-spcc-ces 2
outros
No tocante a ~stação de serviços, verJ.fica~se que o úr.i:::::) a:'
-tago do ~projeto alusivo é o ~ brnitaná>-se a regulamentaI:" ã gucstão
~

própria
fecundação, enquanto Que, a regulação da fertilidade,
além
de
abranger a fecundação, estará amparando as pessoas não férteis dã.!}
do-fhes portanto oportunidades à mrcrereções e métodos
para atingirem através da fertl.hdade, a fecundação.

cfentfrrccs

prestação de serviços pÚb1J.cos, que' deverá ser direta:rente pelo Estado ou
~
empresa p:"J.vada,rnedJ.ante concorrenCJ..a púbhcsj lObO, a prestação c~';j;.rv_:::;s?=:.
tJ.cu1~s é hvre. AssJIn, torna-se ~ativa a e>.clusão do lllCJ.SO 0iZ:!I
clc
art. _ . sob pena de restar eVJ.dente lacun:! geradora de co:ú1.::Ltos inte.'7rir~ati

EMENDA 1P03388·8

@ CONSTITUNTE "ANOEL "OREIRA

l:J

COMIsSno DE

SISTE~~·;·~·~~~;~""·<UlSdO

;.I---

OISPOSITIVD EMENDADO' Alínea "O", inciso IX, do artigo

:t.

JUSTIFICACR.D
Uma vez que o espírito do dispositivo é lItribuir às instituições financeiras Qfic1ais, quaisquer que sejaM elas, 'a apllc.!
ção dos recursos em lide, não há por que nonear apenas uma delas.

EMENDA lP03396·9

I'l -

ifMAtL

EMENDA SUPRESSIVA
)15
OISPOSITIVO EMENDAOO. ARTIGO ~. § 39, XII
O ART. fflil~ 3Ql 'XII passa a ter a seguinte redação:

11A al!nea "O" I inciso IX. do artigo 2:B do '--projeto, passa a ter a seguinte reda"ção:

H

Art. 0 -

.

~AlY.):

alínea nó" do

~nclso

YY

00

art. D.

IX - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••

In~ltJa-se

Art. };P:1
§ 39 •

.

~ 2.

aeDA ADITIVA

DISPOSITIVO

-

ceiras oficiais.

--,

EMENDA MODIFICATIVA

d)

§ 1Q - A aplicação dos recursos de que trata este artigo será efetuada at,ravés das instHulçl:les finan-

vos.

1EIlO'~"SJ"...

"'------

do Anteprojeto passa a ter a segui!!.

Art. ~ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o ítem preterde fiquem proJ.bidas as ativirlad..§!sde intenreceçêo
'remrnerada de mio-de-obra.
- --

'a

~

M'

esta uma " cuIdade de produção,
Nossa proposta de modi ficação do termo "fecundidade"
para "fertilidade", implica na maior abrangência que
últimc
termo ccntempâa,

4"

te redação:

JUSTIFICATIVM

1\ fertilidade é uma pré-disposição à fecundação

na alínea

"drl-~

do

i~o

YN, do artigo

..

a

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

XII - "apreciar programas de obras. planos nacionais e regl
anais de desenvolvimento e sobre eles emitlr parecer."
do IIilItprojeto,

JUSTIFICACAO

a seguinte expressão:
d) - O Congresso Nacional instituirá por lei Ordi
nária o Código de Defesa do Consumidor.
-

JUS

T I

F

I

C A ç

d) não haverá prisão civ.l.l, salvo o caso de deved:lr inadi~lente de
obriQ39ão alirre.,tar.

n O
JUSTIFICA

A exigência" de uma lei C01lplel'1entar para a instituição dD Càdig~oge Defesa do Consul'!idor não se coaduna com o in:::l
so V do artigo &;iI que cOl1terJpla a defesa do ccmsu'ilidor CO!T'O princípio da arde'" econÓn!ca. Na med!da el'l que a defesa do consumidor'

no

No nosso entender. a supressdo da prisão civil por inadic
plemento de ob..igação alimentar seria un retrocesso da nova Constituição em reli

11 emenda elimina a expressão nsetorials".
Os planeJamentos nacional e regiónal jã contêm o setorial.
Estes"i o ente~dlmento Ad~ relator do anteproJeto que. nos arti _
90S .t.S. IX. ~, VI e ~ IV. 'tratando das conpetenclas da Unlão.
das atribuições do Congresso Nacional e das competencias do Prl
melrO Ministro. refere tão so os planejaMentos nacional e regia:
nalo
Assim a eMenda visa ao f'Iaior rigor lõgico...jurldico do dlS.
positivo,adequando.o ao conjunto.

Assembléia NacIonal Constituinte

EMENDA lP03397-7••

rt .

rr'~~~;

DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO

fIT!Ziu~7/E•
" , - - - - - - - - - ' ' - - TUnll~I1">C"'õh

EMENDA MODIFICATIVA

':""'

_

Zf?

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. t:9=2. § 3Q
l'~

O § 39 do art. ~ passa a ter a seguinte redação

2f7
Art. ~ - •••••••• J •••••••••••••••••••••••••••••
§ 39 - Os recursos dos orçamentos fiscal e de inves
timentos das empresas estatais serão alocados por reglõeS econ5
mlcas., de forma d tr-e tenente p ropor-c tone l às suas populações e;
clu'[das as despesas r-el a t tvas r
• -

I - a projetos considerados pnDntârios no plenc
plurianual "e rnves t tmentos i
II - ã segurança e defesa nac tone i s j ,
UI - ã manutenção dos õrgãos fede r-ers sediados
Distrito Federal;
IV - ao Congresso Nec rcnaj , Tnbônaf de Contas

da'

União e Poder Judlclãrio. e
Y - ao serviço da d'iv rda da edntm s tr e cãc direta
e indireta da üm ão , inclusive fundações instltuldas e nantida s
pelo poder público federal.

463
Em conseqüenc ta , o artigo ~ das ütspcs rcses Transitórias fica r-eduztdc ao "caput". eliminando-se o seu parãgrafo único.
JUSTIFICAeM
• A emenda 2~Jsa a dar redação mais clara e precisa ao
§ 3.9 do art. m:2 e trazer para ele matéria inadequadamen~.1; i~;l1}-~a· no capltulo das e tspcs tcaes transitórias.

._..

EMENDA lP03398·5

(!J

.....- - , - , - - - - - - - - ,

Jono CARLOS BACELAR

DEPUTADO

COMISS.s;o

r-;i~';7;J

DE SISTEHATIZACÃO

r.r_-,,~C"C"""

tG"~ã'~

'n'oNunl'IC~'.o

EMENDA ADITIVA

~

50:

DISPObI'l'lVO EMENDADO: Art.~, inciso III
I - Dê-se nova redação ao Inciso 111 do art. 69
1;.
Art. -ll9' • • • •

eeaeae planejadas e constit!:!.
cionalmente compulsórias , a erradicação da nobreza, a eliminacão das desiaualdades reaionais e
a
interpenetração dos estratos sociais, de modo que
todos, em todos os nontos do Território Nacional ,
tenham igttais oportunidades de viver saudâvel
dignamente

111 - Empreender, por

II

- Justificativa

se

A emenda visa adequar a redação do art:'igo l!:fjr. aos
dis!"Ositivos de correção das desigualdades regionais,

inseridos2.~W,v:f&~S2.~f;i;'~~,d~o~.f~o~ii~' tais c~
mo Art. ZiJ, ~, ~,~. ~, =zJ::I., .a:, etc.

Os deseCjuillbrios regionais são o maior entrave ac
desenvolvimento harmônico do PaIs e a nova redaC"ão vi
sa emprestar-lhes a mesma ênfase que se dã ã er;ad~
ção da pobreza absoluta.

EMENDA NI!

Dêem-se aos TItulos VIII _ DA ORDEM ECONOMICA E FINAN_
CEIRA e IX - DA ORDEM SOCIAL, do ~eptojeto do Relator da Comis, .... ~o. de·S1:tematização r respectivamente, as denominações VIII - OA
DRDEM Ecfi3P~.A'O(. E S~r:...IAL e IX - DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇltD E DA CULTURA, r~do-sera- 49 os~artigos que os compõem, com a seguinte redação:
ir
.
---- ~-TfTULO'VllI
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL
. CAPíTULO 1
DOS PRINCípIOS GERAIS, DA INTER\'ENÇi'to DO ESTADO,
DO REG lHE DE PROPRIEDADE 00 SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Art •• A ordem econômica, fundada na livre Infca a t Iva e
na valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos
existência digna, éonforme os ditames da justiça social e os suQuintes princIpios:
I - soberania nacional i
II - propriedade privada,
lU - função socIal da proprIedadej
IV - livre concorrência;
V - prevenção e rep ressãc de qualquer forma de abuso do
poder econômico;
VI - defesa do consumIdor;
VII - defesa do meio ambiente,
VIII - redução das desigualdades regionais e sociais.
Art.
• ll. iniciativa privada nacional compete crçaruzar e explorar as atividades econômicas.
I
§. 1!_._!\ lei estabelecerá condições para a pessoa jurídica ser considerada empresa nacional, especr ficará os casos en
que o capital deve pertencer exclusivamente a brasileiros e disciplinará os investimentos estrangeiros.
§ 2R
No interesse da seguran~a e defesa nacionais, do
.equ1l1brio no balanço de pagamentos, da rproteção às indústrias
nascentes e da capacitação tecnológica dp País, a lei poderá disciplinar o acesso ao mercado interno e estabelecer condições para
etuaçãc das' organlzaçõ"'s privadas e das pessoas naturais
5 3R. A arganização e a exploração de atividade eccnõmica, diretamente pelo Estado. sob o regime de monop6lio ou não,

só serão permitidas em lei quando e enquanto necessárias para
atender li segurança e defesa nacionais e ao desenvolvimento eCQ~
nômí.cc , ou nos casos em que a iniciativa privada não tiver .mteresse ou condições de atuar, observadas as eequmtes normas:'
a) a exploração de atividade econômica pelo Estado será
exercida através de empresas públicas e sociedades de economia
mista, exclusivamente criadas por leii
b) as empresas publicas e sociedades de economia mista
serão regidas pelas normas aplicáveis às organizações privadas,
inclusive quanto ao direito do trabalho, ao das obrigações e ao
regime tributário, salvo, Quanto a este, as atividades submetidas
a monopólio;
c) em nenhum caso as empresas públicas ou de economla
mista poderão ter b~'nefícios, privilégios ou subvenções não extensivos 'ao setor privado,
d) a admissão de empregados nas empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas será permitida
somente mediante concurso.
Art. Como agente normativo e regulador da atividade
econOmica, o Estado exercerá funções de controle, fiscalização,
incentivo- e planejall\e.nto, que serão Impea a t Lvas para o setor
público e indicativa$ para o setor privado.
§ 1 R • f facultada a intervenção da lkIião no domínio
econômico para organizar setor que não possa ser desenvolvido COCl
eficácia no regime de competição e de liberdade de iniciativa,
assegurados os direi tos e garantias indi viduais.
§ 2 R • Para atender à intervenção de que trata õ '§ 1.12,
a lei instituirá contribuições destinadas ao custeio dos respectivos servrçcs e encargos.
Art
• Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regi.
me de concessão, por prazo determinado e sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos e a exploraçãb de atividades postas sob monopólio.
Parágrafo único
A lei disporá sobre
I - o regime d.as empresas concessionárias de serviços
públicos e o caráter especial de seu contrato, e fixará as ccndrções de caducidade, rescisão, encampação e reversão de concessão,
11 - os direitos do usuário;
III - o regime de fiscalização das empresas ccnces sfcnéIV - tarifas que permitam a justa e atualizada remuneraçlio do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio financeiro do contrato;
V - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado e
acessível.
Art ..... - • As jazidas e demais recursos minerais e os
Rot.nciais .de"tnergia hidráulica constituem propriedade distinta
da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial, e pertencem à União.
§ 19.
Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos ~esultados da lavra, na forma da lei
§ 2.12. A titulo de indenização da exaustão da jazida,
parcela dos resultados da exploração dos recursos minerais, a ser
definida em lei, será destinada ao desenvolvimento sócio-econômico do município onde ela se localize
Art.
Na faixa de Fronteira, o aproveitamento dos po.
tenciais de energia hidráulica e a pesquisa e a lavra de recursos
minerais somente poderão ser efetuados por brasileiros ou sccfecedes organizadas no País, cujos controles de capital e decisório
pertençam direta ou indiretamente a brasileiros.
Art.
• A pesquisa e a lavra dos recursos minerais,
bem como o eprcvea tamentc dos potenciais de energia hidráulica,
dependem de au1:drização ou concessão da União, sem cuja anuência
não poderão ser transferidas
Parágrafo úni.co O aproveitamento do potencial de energia renovévef para uso exclusivo do utente dependerá de autorização da União, salvo no caso de reduzida potência.
Art.
• No aproveitamento de seus recursos h!dricos, a
UnUo, os Estados e Munic!pios deverão compatibilizar sempre as
oportunidades de múltipla utilização desses recursos.
~-Ar):.
• Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e cutros hidrocarbonetos fluidos, gases raros e gás natural, exf s tentes no território nacional, bem assim as atividades de refino do
petróleo nacional ou estrangeiro;
II - a exploração, somente para fins pacIficos, da energia nuclear, a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minéfios nucleares e seus derivados, autorizada a 'délegação apenas quanto a racrotsõtooos , para uso da
medicina. da agricultura, da indústria e atividades análogas, de
interesse público.
Art.
• Compete aos Estados, nas regiões metropoli tanas, e aos Municípios, no seu territ6rio, explorar diretamente ou
mediante concessão, os serviços públicos locais de gás combustível canalizado
Art.
• Aquele Que, não sendo proprietário de im6ve!
urbano ou rural, possüir como seu, por cinco anos ininterruptos,
de boa fé e sem oposição, imóvel urbano de até duzentos e emqllente metros quadrados de área, adquirir-lhe-á o domínio, pode'ldo requerer ao juiz que assim o declare, por sentença, a qual lhe
servirá de titulo para matrícula no registro de im6veis.
Parágrafo único. Os bens públicos não são passíveis de
ueucapããc e penhora.
Art.
• A ordenação do transporte marítimo internacional, respeitadas as disposições de acordos bilaterais firmados
pela União, observará a predominância âcs armadores nacionais do
Brasil e do país exportador ou importador, em partes iguais, observado o princípio da reciprocidade.
Art.
• A navegação de cabotagem para o transporte de
mercadorias é privativa dos navios nacionais, salvo caso de necessidade pública e mani festa di ferença de preços.
§ 1R.
OS proprietários, armadores e comandantes de
navios nacionais, bem assim dois terços, pelo menos, d~s seus
tripulantes, serão brasileiros.
..5 2g. O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos navios nacionais de pesca, sujeitos a regulamentação em lei
federal.
Art.
• O Sistema Financeiro Nacional tem por finalidade promover o desenvolvimento equilibrado do Pais. de acordo
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com os interesses da coletividade, e será estruturado em lei, Que
disporá, inclusive, sobre
I - a autorização para o funcionamento, a alteração do
controle e a eleição dos administradores das instituições r.ínen-,
ceiras, bem assim das empresas de seguro, previdência e cap Lt aLfzação;
II - condições para a particJ,pação do capital estrangeiro ou de organizações sob o seu controle nas instituições e empresas a que se refere o item anterior, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais,
c) reciprocidade;
lU - a organiZação, o funcionamento e competência do 61'gão ou entidade do Poder Executivo, com função de autoridade monetária; bem"'assimJos requisitos para a designação de seus d l r L.
gentes;
IV .. a criação e gestão de fundo, instituído e mantido
com recursos das instituições e empresas que integrem o Sistema
Financeiro Nacional, com o objetivo de proteger a economia popular e garantir d,epósitos, seguros e quarscuer outras aplicações
de recursos do público.
..Parágrafo único. A autorização de que trata este a.l't!go será inegociável, intransferível e concedida sem ônus.
CAPíTULO Il
DOS TRABALHADORES
Art.
São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
I - salár4.o-mínimo capaz de atender às suas neceas dedes normais e de sua família, com atualização real,
Il - salário-família aos seus dependentes,
III - proibição de diferença de salários e de critério de
admissões por motivo de sexo, cor e estado civil,
IV - participação nos lucros ou nas ações, ou no faturamentoda empresa, desvinculada da remuneração, conforme definido
em lei ou negociação coletiva,
V - salário de trabalho noturno superior ao diurno;
VI - duração diária de trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente previstos, e Quarenta e oito horas semanais,
• VIl - repouso semanal remunerado e nos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local i
VIIl - férias anuais remuneradas;
IX - proibição de trabalho, em indústrias insalubres, a
mulh!'U'Ji.i.e menores de dezoito anos, de trabalho noturno a menores
de dezoi to- anos e de qualquer trabalho a menores de doze anos,
..X - descanso remunerado da gestante, antes e depois do
parto, sem prejuízo do emprego e do salário, extensivo à mãe adotiva para período de adaptação do filho menor adotado;
Xl - fixação das percentagens do empregados brasileiros
nos eervrços públicos dados em concessão e nos estabelecímentos
de determinados ramos comerciais e industriais;
Xli - fundo de garantia do tempo de serviço ou indenização;
XliI - proteção cnntra a dispensa arbitrária, na forma da
lei;
XIV - reconhecimento das convenções coletivas de t rabalhoj
xv - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual ou entre os profissionais respectivos,
XVI - direi to de greve, nos termas da lei
Art.
• f livre a associação profissional ou sindical j as condições para seu registro perante o Poder Público e para a sua representação nas convenções coletivas de trabalho serão
definidas em lei, que não permitirá, a qualquer titulo, Intervençãc do governo nos sindicatos e na liberdade sindical.
CAPÍTULO III
..
_
DA SEGURIDADE SOCIAL
Art.
• A ordem ebcrer , fundada no primado do t rabelho e conforme os principios da seguridade social, visa assegurar
os direitos sociais relativos à saúde, previd~ncia e ass rs tênc.te
social.
Art.
• O Estado assegura o di'Í'eito à saúde mediante:
I - implantação de políticas econômicas Que. visem à
eliminação ou re-tuçãc do r..,1sco de doenças e outros agravos à saúde;
Il - acesso universal. igualitário e gratuito 1Is ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, de acorde
com as necessrdedes de cada um
Art.
Os planos de previdência social do Sistema de
Seguridade Social atenderão, nos termos da lei, aos seguintes
•....preceitos:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte,
velhice, reclusão, ofensã criminal e desaparecimento,
Il - ajuda à manutenção dos dependentes;
111 _ proteção li maternidade e à paternidade, naturais e
adotivas, notadamente 11 gest.errte, assegurado o descanso antes e
depois do parto,
IV - proteção ao trabalhador em si tuação de desemprego
involuntário, inclusive mediante programa de seguro Que proporcione auxilio de valo'r compatível com o último salário, por periodo correspondente à média de duração .de desemprego no Pais.
Art.
• A assistência social compreende o conjunto de
ações e serviços prestados de forma gratuita, obrigat6ria e independente de contribuição à seguridade social, voltado para'
I _ proteção à família, infância, maternidade e velhií

-

1

cej

Il _ amparo às crianças e adolescentes, 6rfãos; abandcnados ou autores de infração penal;
nÍ _ promoção da integ::.ação ao mercado de trabalho e da
habilitação civil,
IV _ habilitação e reabilitaçãlo adequadas às pessoas
portadoras de deficiência, bem como integração na vida econômica
e social do País.
I
Art.,. A seguridade social será custeada pelas contribuições sociais dos empregadores, empregados e recu'r sos provementes do orçamento dó União, Que comporão o Fundo Nacional de
Segu;idade Social,.. . na forma da lei
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Parágrafo único. A programação do Fundo Nacional de Seguridade Social será fei ta de forma integrada com a participação

dos 6rg~os responsáveis pelas áreas de saúde, de previdência social e de assistência social, que terão assegurada sua autonomia
na gestão dos recursos.
Art.

• É inviolável o direito dos segurados

à

apo-

sentadoria por tempo de serviço, por velhice e lnval1dez, na forma da le!.
'

§ 3.2 A União, os Estados e
articulados, pronoverãc a assistência
pesquisa agropecuária e crédito rural,
no e médio produtor.

os Municípios, devidamente
técnica, extensão rural,
prioritariamente ao peque'

§ 2l.l.
No caso de sociedades por ações , o capital votante guardará, na Integridade, a rema nominativa, permiUdu
ações preferenciais ao portador, não conversíveis em qualquer tues

Art.
• A,lei estabelecerá política habitaclonal para
o trabalhador rural com o obje1:ivo de garantir_lhe dignidade de
vída e propiciar-lhe a fixação no meio onde vive.
TÍTULO IX
OA FAMíLIA, DA EOUCAÇ1iO

CAPÍTULO IV

E

Art.
• Depende de licença pr~via do Poder Executivo,
por prazo determinado, observado processo de licitação, o exercicio das seguintes atividades de utilidade ou interesse públicos,
atendidas as condições técnicas e as pol!t1cas de desenvolvimento
setorial, previstas em lei:
1 - usa dl':!s freqüências especIflcas para a transmissão
de sons e de sons e imagens, destinadas a serem lIvre e diretamente recebidas pelo público em geral;
I} - instalação e operação de televisão, com técnicas de
endereçamento sefet Ivcj
III _ ret.rensmtssãc ou repetição de transmissões via satélite, Il'lclusive estrangeiras, reepef tedcs os direitos de autor;
IV _ exploração da indústria da informaç~o, em tempo
real, inclusive o fluxo de dados transfronteiras e a ligação a
bancos 'de dados e tedes no exterIor.
parábl'afo ~d"nlco. /3.licença s6 poderá Ser suspensa ou
cassada mediante decisão judicial, ressalvado o disposto no arti-

DA CULTURA

•

CAPíTULO I
DA F'AM'fLIA, DO MENOR E DO IOOSO

DA POLlnCA AGRíCOLA, FUNDIARJA

E DA REFORIJA AGRIiRIA

Art.

• O uso do imóvel rural deve cumprir função 50-

cid.
Parágrafo único.

A função social ê cumprida

quando

o

imóvel:
a) é, ou está em curso de ser. racionalmente aproveitado;
ti)

conserva os recursos naturais e preserva o melo

blente;
c) observa relações justas de tra~alho;
d) pncp.ícfa o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependam.
Art.
• Compete à União promover a reforma agrária,
pela desapropriação, por interesse social, da propriedade territorial rural e improdutiva, em zonas prioritárias, mediante pagaeento de prévIa e jústa indenização.
§ ta , A inl:lenização das terras nuas será paga em títulos da dIvida agrária, com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis em até vinte ancs , em parcelas anuais, iguais e sucessivas, ecrescfdas" dos juros legais
A indenização das benfeitorias será sempre feita previamente e em dinheiro, bem como a
indenização de propriedade rural que configure minifúndio.
§ 22. A desapropriação de que trata este artigo é de
competência exclusiva do Presidente da República

3".

§
A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária, os parâmetros de conceituação de propriedade improdutiva, bem como os m6dulos de exploração da terra
§ 412:. A emissão de títulos da dIvida agrária para as
finalidades previstas neste artigo obedecerá a limites fixados,
anualmente, pela Lei Orçamentária.
S SI:!. Os títulos especiais da dívida pública a que se
refere este artigo terão assegurada sua aceitação, a qualquer
tempo, como 1Ile10 de pagamento nas s tuações indicadas em lei,
dentre as quais estarão obr1~atoriamente a quitação de cbrigaçães
tributárias federais e o preço de terras públicas.
S 6~.. A transferência da propriedade objeto de cesapropriaçl:!io, nos termos do presente artigo, não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.
Art.
• A lei disporá. para efeito de reforma agrário, sobre os processos administrativo e judicial de oesaprcpr.í eçlo por interesse social, assegurando ao desaprnar Iedc ampla deteso em ambos os casos
Parágrafo único. O processo judicial terá uma vistoria
prévãe , de rito surnarIssimo, onde se decidirá o cabimento da desapropriação e o arbitramento de dep6sito prévio.
Art.
• A al1enação ou concessão, a qualquer título,
de terras públicas federais, estaduais ou municipais, com área
superior a três mil hectares, a úma s6 pessoa fIsica ou jurídica,
dependerá de aprovação do Senado Federal.
Art.
• A lei disporá sobre as condições de legitimaçllo de posse e preferência para a aquisição, por quem não seja
p1;oprietário, l;!e ..até, cém hectarr;s de ter-ras públicas, desde que o
pretendente as tenha ...t ornado produtivas com seu trabalho e de sua
temUia e nelas tenha moradia e posse mansa e pacifica por cinco
anos ininterruptos.
Art.
• 'Os beneficiários da distribuição de lotes pela Reforma Agrá1"ia poderão receber titulo de domínio, gravado com
cliliusula de inalienabilidade pelo prazo de dez anos, permitida a
transferência somente em caso de sucessão hereditária.
Parágrafo único.
As terras desapropriadas pcderão ,
igualmente" ser objeto de concessão de uso real a lavradores ou
cooperativas de lavradores, condicionado o contrato a exploração
efetiva da terra concedida.
Art.
• Compete ao Executivo, quando da concessão de
incentivos fiscais a projetos agropecuários de abertura de novas
fronteiras agrícolas, exigir a destinação de até dez por cento da
tirea efetivamente utilizada, para projetos de assentamento de pequenos agricultores.
Art.
• Os assentamentos do plano nacional de reforma
agrária de preferência terão um centro urbano dotado de comoüadades comunitárIas essenciais em forma de agrovila.
Art
• O Estado, reconhecendo a Impcr têoe.í e fundamental da agricultura, propiciar-Ihe-á tratamento compatível com
sua equiparação às demais atividades produtivas.
§ 1". L,\ei" agrícola, a ser promulg~da no prazo de um
ano, criad órgão planejador permanente de política agrícola e
di~porá sobre os objetivos e instrumentos
da política agrícola
apilcados à regularização das safras, sua comerciaUzação e sua
í

destinação ao abes tecfaento e mercado externo, a saber:
a) preços de garantia;
b)' crédi to rural e agroindustrial;
c) seguro rural;
d) tributação;
e) estoques ·reguladores;
f) armazenagem e transporte i
g) regulação do mercado e comércio exterior,
h) apoio ao cooperativismo e associativismo,
..i ) pesquisa, experimentação, assistência técnc1a e
tensão rural i
j) eletrificação rural;
1) estímulo e regulamentação do setor pesqueiro através
do c6digo especifico i
~) conservação do solo i
n) estímulo e apoio à irrigação.
§ 2". A política agrícola estimulará o desenvolvimento
do cccper at Ivf snc de produção e crédito.

Att.
• A famHia, base da sociedade, tem direito à
especial proteção social, econômica e jurídica do Estado e demais
inst.1 tuições.
S
O casamento civil é forma de constituição ca f'a"'!lia, senbc gratuito c-processo de habilitação e a celebração.
§ 21.1. O casamento religioso terá efeito civil, nos
termos da leI.
•
§ 3l.l. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecJ.da
a união estável entre o homem e a mulher, como entidade ramí-,
liar. A lei facilitará sua conversão em casamento.
§ 4R. es tenda-ae a proteção do Estado e demais
insti-tuições à entidade famili::[r formada por qualquer dos pais ou res-,
ponsável legal e seus dependentes, consangüíneos ou não.
§ 5'1. O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei.
'1:l.rt.
.o:::!-.ei especial disporá sobre a assistência à
maternidade, b rnrêocra , à adolescência, à adoção e acolhimento
de menor, li adoção por estrangeiro e sobre o amparo às pessoas
idosas.

1".

.cAPíTULO II
DO íNDIO
Art •• Sli:o reconhecidos aos !ndios direItos orlgináríps
sobre as terras de posse imemorial Onde se acham permanentemente
localizados e destinadas à sua habitação efetiva, às atividades
produtivas e as necessárias à sua preservação cutural segundo
seus usos, -ccs tuaes e tradições.
§ 12. As terras de que trata este artigo, nos termos
que a lei ~ederal ~eterminar, são bens inalienáveis da União, que
as demarcará.
S 22. Lei especial disporá sobre a exploração e D
aproveitamento das jazidas. minas e demais recursos minerais e
dos potenciais de energia hidráulica, em terras ind!genas 1 bem
COIlll';J sobre a proteção de suas instituições, bens, saúde e educação.
CAPíTULO rrr
00 MEIO AMBIENTE

Art.
O melo ambiente ecologicamente equilibrado é
bem de uso comum, devendo os poderes públicos e a coletividade
protegê-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 12. A União, os Estados e os Municípios, podem estabelecer, concorrentemente, restriç.ães legais e administrativas
visando ~ proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais.
S 2'1. Dependem de prévia autorização do Congresso Na.,
cional:
a) os planos e programas relativos 11 utilIzação da flo_
resta Amazônica da Mata Atlântica. do Pantanal e dª Zona Costeira;
b) a instalaç:io ou ampliação de centrais hidroelétricas
de grande porte, termoelétricas, de usina de processamento de materiais fér'teis e rf ssefs , de indústria de alto potencial polui_
dor, de dep6sitos"de dejetos nucleares, bem como quaisquer proje-,
tos de impacto ambiental.
Art.
• O Congresso Nacional estabelecerá normas para
a convocação das F'o'rças Armadas, na defesa dos recursos naturais
e do meio ambiente. em caso de manifesta necessidade.
parágrafo único .. As práticas e condutas lesivas ao meio
ambiente, bem como a omissão e desídia das autoridades competentes para
proteção, serão consideradas crime, na forma da
lei.

OA

CAPiTULO IV
E TECNOLOGIA

CI~NCIA

Art.
• O Estado promoverá o desenvolvimento cient!rfce e a autonomia e- capaci tação tecnológicas, para garantir a
soberania do Pais, a melhoria das condições de vida e de trabalho
da população e preservação do meio ambiente.
•
Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administração
direta e indireta da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios privilegiarão a capacitação científica e tecnológica nacional como critério prioritário par;-;
ccnceasão de incentivos fiscais, financeiros ou de qualquer outra
natureza e para a aquisição de bens e serviços.
CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇAo
Art.
• A exploração dos meios e processos de qualquer natureza, vinculados à execução de serviços públicos de te:
lecomunicações constitui monopólio da União, que o exercerá dire-.
uament.e ou' mediante concessão, licença ou permissão:
§ j a , O monop6lio não abrange as atividades da indústria da !nforma;ão, que se utilize de serviços de interesse
público de telecomunicações.
§ 21:!
Será submetido ao regime de licença, subordinada
ao ordenamento econômico e técnico do espectro eletrOmagnético,
os serviços e atividades de informação do interesse exclusivo de
autorizatário.
Art.
A propriedade das empresas jornalísticas, berassim as de radiodifusão em Qualquer de suas modalidades, é privativa de brasileIros natos ou naturalizados há mais de dez
anos.
§ 1'1. É vedada a participação de pessoas .Jurídicas no
capital das- empresas de que trata este artigo, exceto a de partidos pol!ticos.
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A r t . . É assegurada a liberdade de imprensa em qualquer meio de comunicação. mas a lei punirá com severas sanções
patrImon.1aIs a Informação falsa ou InverídIca e o abuse de liberdade de opinião.

CAPiTULO VI
DA EDUCAÇ1iQ E CULTURA
Art.
A educeçêo , inspirada no princípio da unidade
nacion'al e nos ideais de liberdade ~ solidarIedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola.
§ 1R. O ensino será minIstrado nos diferentes graus
pelos Poderes Públicos.
§ 2'1. Respeitadas as disposições legais, o ensIno é
livre à iniciativa particular, que terá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive mediante bolsas de estudo.
S 3~. A~legislação do ensino adotará os seguintes
principies e normas:
..I _ o ensino primário sometne será ministrado na l!ngua
nacional;
II - o ensino primá tio é obrigatório para todos, dos sete aos quatorze anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais;
UI _ o ensino público será igualmente gratui to para
Quantos, no n!vel médIo e no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou ins.uficiência de recursos;
IV _ o Poder Públlco substituirá, gradativamente, o regime de gratuidade no ensino médio e no superior pelo sistema de
concessã,p ~e bolsas de estudo, mediante restituição, que a lei
regulará;
V - o ensino religioso, de matricula facultativa, constituirá disciplina dos horárig,s normais das escolas oficiais de
grau prImár.1o e médIoi
...
VI - o provimento dos cargos iniciais e finais das' carreiras do magistério de grau médio e superior dependerá, sempre,
de prova de habilitação, que consistirá em concurse público de
provas e títulos, qu'ando se tratar de ensino oficial; e

VII - a llberdàde de ccncmceçãc de cunhecmentcs no
exerdcio do magistério.
Art.
• Os Estados e o D1strlto Federal organizarão
os seus sistemas de ensino, e a União, os do,s Territórios, assim
como o sistema federal, que terá caráter supletivo e se estenderá
a todo o sare, nos estritos limites das deflciênc1as.)ocais.
S 1'1. A União prestará assistência técnica e financeira aos Estados e ao Distrito Federal para desenvolvimento dos
seus sãs temes de ensino.
S 2R. Cada sistema de ensino terã , Obrigatoriamente,
serviços de assistência educacional, Que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escohr.
Art.
• As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o ensino primário gratuito de seus empregados e o ensino do~ filhos destes, entre os sete e os quatorae anos, ou a concorrer para aquele fim, mediante a contribuição
do salário-educação, na forma que a lei estabelecer.
parágrafo õnãco , As empresas comerciais e industriais
são ainda obrigadas a assegurar, em cooperação, ccndrções de
aprendizagem aos seus trabalhadores menores e a promover o preparo de seu pessoal qualificado.
Art.

• As ciências, as letras e

as

artes

são

li-

-vees ,
padgrafq único. O Poder Público incentivará a pesquisa e o ensIno científico e tecnológico, Que são indissociáveis.
Art.
• A Uni~o aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Mun-ic!pios, vinte e cinco por cento, no mInilllo, da receita resultante
de impostos, incl~sive a proveniente de transferências, na nanutencãc e d:se!'vElvimento do enaInq,

r

Art.
• A lei definirá o Plano Nacional de Educação,
de duração plurianual, visando à articulação, ao desenvolvimento
dos nfvef e de ensino e à integração das ações do Poder Públlco,
que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do
atendimento escolar e melhoria da qualidade do ensino.
Art.
• O amparo à cultura é dever do Estado
f!arágrafo único. Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou art!stico, os monumentos I!! as paisagens naturais notáveis.
bem como as jazidas arqueo16gicas.

Assernb\éIa NacionalConstituinte
-JVSTIFICACAO
As Constituições
brasafea.ras , a partir da de 'I 934
excluída apenas a de 1 937 -, trataram "de ordem eccnêmce e
social em um Iimcc TrTULO J por evrdente sua mter Iagacâc lndl~
sociâ\el. Noutro, ·cu1daram da famiha, educacãc te cultura

suas car-ac te r fs t rcas prõpr1as que
cacnef e;pecíbco.

demandam

tratamento

por

con s tc tu'
-

Bo Anteprojeto da õcnas sâc de Sistematização. pI''='
tende-se rcnper essa tradição consagrada ao logo do tempo. dan
do-se às mencacnadas matérias neva s1"~emat1.zação. A alteraçã~

não Vê10 ~espaldadll em razões que a Justlfiquem, ali corrtr-âr rc ,
pode-se te-la até por desaconselhável pelo preJuízo
sistemãt.!
co que gera, De fato, ordem econômica e ordem social estão ta!!

to interdependentes que o tratamento um forme quanto aos pnnci
pios que as inspiram ••ão perm te tratamento ccnst r tucacnaj
ea
titulas daat mtcs sem repetições desnecessâraas , nem a transp~
siçãõ para t~tUlo outro que cu i da também da familia, educação e
cultura.
Em conseqUência, propõe-se emenda a fJ:vm de que sob o
mesmo título cuide-se da ordem cccnêmâca e social, reservandc-se outro para a família. a educação e a culttJ:ra.

S certo que se pretende, atendendo aos reclamos
atu
ais. põr em relevo alguns tópJ.cos da aa aor importâncJ.a. como ;
segur-adade sccaat , caêncaa e eecnotcgaa , ccaumcecâc , me ao

am-

bientei O menor, o adcsc e o Indac , dando-lhes capítulos
próprios sob o título IX - DA ORDEM SOCIAL Todas essas matérias,
no entanto, podem ter tratamento ccnsr í.euéacnat , sem descer
a
normas que as pormenonzem a nível de Legas Laçâc ordinána e }!
tos regulamentares sob Q t.radac rcnej titulo _ DA FAMILIA. DA E
DUCACÃO e DA CULTURA, cuj a ebrengêne i a alcança todos os
tema~
referi.dos, desde que tratados como convém no texto const1. tUCl.O
na-l.

-

"...Esôofmado o Anteprojeto das regras que devam s~r obJe
to da legislação ordJ.nár1a, 1.nClUS1ve, em razjo de
alteraçõe~
necessár1as dl.tadas com o passar do tempo, fJ.xando-se no texto
const1tuc10nal, apenas, os pr1ncíp10S bás1cos e notteadores que
def1nam uma polítlca no setor, por certo, ter-se-ão estabelec1
dos prece1.tos e mandamentos const1tuc10nais duradouros. A emen=da substl.tut1.va que ora se apresenta relat1Vamente aos Títulos
VIU e IX V1sa a justamente alcançar esse propós1.to, ou seja,
dar tratamento const1tuc10nal aos assuntos. deixando ã leg1.sla
ção lRfraco~;t'1.tuc1õnál chscipliná-los com a oportunidade
qu;
as condlções SOC1a1S aconselharem e perm1tirem.
Se o princíp10 da legahdade se expr1me na máx1ma "su
porta a leI que fizeste". dev.endo-se, quando seu cumprimento s;
revela 1noportuno e inco\pniente, revogá_la. e prudente e
atê
sensato mesmo. que não se regule no texto constltucional, que se
quer duradouro, a mateua que deva ser objeto da leglslação ar
dinaria.
A emenda ora proposta teve em mua, sem discutu o mi
rito das normas constantes do AnteproJeto, elim1.nar tantas qua,!!
tas não devam ter tratamento em sede constl tuc10nal. por 1.mprópua, desaconselhável e preJudlcial.
Não se trata de opção por Const1tuição sintét1ca
ou
aM.lítJ.c~. trata-se, isso sim, de opção por texto
constltuci,2
nal que v1abilne o desenvolvimento econômlco-soc1al do País e
não o emperre e o desestImule com Um dlscurso 1nalcançável que,
com o tempo, possa enr1Jecer todo Um s1stema que se pretende .!
deal e passe a apresentar S1.naJ.S tíP1COS de esclerosamento
O
desdobramento normat1vo dos pnncípios e diretrizes constitucl.!!"
nais llt.ve faze.r-se atravês da legJ.slação ord1.nána que Tefl1ta
as necess1dades d~s novos tempos. Não há de ser no texto const.!
tucional, por exemplo. que se deva desobrIgar o 1doso do
pag!
mento da tar1fa de transporte coletJ. vo de passage1ros urbanos,
como se fez com as dlSposlçôes do art. 430, do AnteprOjeto
A emenda subshtutiva apresentada, sem desfJ.gurar os
nobres propósltos que 1.nspiraram os textos emendados,
ap~nas
lhes dã a Justa medida que, a nível constitucional, de\em ter,
No pcnlnente às dlSposlções constantes dcs arts. 377 -a
399 do AnteprOJeto, que cU1dam da educação e cultura e,decerto,

~,eprodúz;Jl\ c;ompromissos assuPlidos na campanha ele1.toral ou as
aspirações de tecn1cos da área, num e noutro caso sem qualquer
pertinência com o tratamento const1tucional. devem ser subst1
tuídas pelo que, a respeito, consta do texto da
Conshtulçã~
em vigor (arts. 176 a 180) com algUmas adaptações, que é
repetição, com hgeiras alterações, dos arts. 166 a 17S
da
Constitulção de 1 946, os quaIS também repetIram os arts. 148
a 158 da Const1 tU1ção de 1 934, com pequenas modlflcações. Aliás, bem o duse Salomão com sua sabedoria. não há nada de no
vo sob o sol. Os acréscimos fe1tos no Anteprojeto já
consta;
da legIslação ordlnaru, seja quanto às universidades,
seja
quanto ao desporto ou tur1.smo, aliás, com tratamento normat1vo
adequado que. se retiflcações necessita, devem ser processadas
pela via ordlnária e, não .. pela const1tucional, como impropn.a
mente se propugna no Anteprojeto.
No tocante a.,l CAPITULO II _ DOS TRABA1.HADORES, CUln.pre observar, segundo o lúcido magisteno do fe$tejado mestre
/JolAURI HASCARO NASCIMENTO. que os dire1tos coletivos do tnbalha~or devem ser tratados de forma slstemática que permlta, c~
mo e predomlnante nas ConstituIções. a declaração de pnncíp10s
báslcos com a lndicação dos meIOS a serell1 utll1zados para a sua
consecução.
Esses pr:lDcipi~S dispõem sobre a estrutura fundamen
t4l das relações de trabalho abrangendo a organização sindIca]
lntegraç~do' trabalhador na "empresa.

e'li

A organização sindical nos modelos democráticos e
vre como pre-ssuposto do fortalec1mento dcas bases s1ndica1s
autenticidade de representação 40s inter~sses prof1.ssional.s

11
e
e

pela CLT arts. 117 e 468 excepcionando os casos
de
força
maior (art. 501 -5 29) e de negociação errt re sandacat.c e a eÉ
presa (LeJ. ne 4 923, de 1 965);
b) "VII - garantJ.a de saláno,fiio, nunca inferior ao salário
nãno , alem da remuneração variável quando esta ocorrer."

A garantia const1tucional de um saãâr-rc f rxc além da
retrcbmcãc vanável contraria o sxs t ema de remuneração por pro
produçã~
nos quais o saláno é calculado segundo as unadades
prcõuaadas
pelo trabalhador sem a obrigatorledade do acrêscamc de um faxc e
desde Rue o total do ganho vanâvel exceder o valor do
salan,o
mínlmo.

c) IlVIII._ pisÇ)...s<!lanal prcporcacnat ã ext.ensão e ã ccapfexadaee
do trabalho realizado,"

ccns tf tua cãc
de sindicatos não pode ser monopolizado, sem perda da autêntica
represent.erdvadade dos trabalhadores, pelo sandãcatc único
na
categoraa que é inconcihável com o direito de associação asse
gurado pela Constituição e lncompatível com o direito do trab~
lhador e do eapregadcr'; de escolher as formas e ní.veis de orga
uização pelas quais' h;remente optar em cada caso, Iimco
mede
de afastar o s mdacaãasac brasa.tearc dos defel:os
oT1.ginános
de origem.

Os p1.S0S saâar aaas resultam das negocaacêes ccfe tavas
entre sãndacatcs e empregadores, cabendo ã ccnst tuacãc umcamen
te a previsão do salário mdnamc geral.
â

d)

e) "X - o salárlo do trabalho noturno será super aor- ao do daurpc
em pelo menos 50\ (cmqüent a por cento), mdependente de rev!
zamento, sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cancoj
m1n,!!
tos."
O perceneuat do ad c onaI noturno ê Eaxadc por 1e1 0r
d1naria. (CLT art. 73), convenções, acordos ce ret ivcs e sentenças
normaiivas como ê própr10 sendo desnecessâraa a sua prevasâc em
nfvej.-ccnst reucacnej , Basta a referêncaa ccnsta tucaoneã ao salã
rio maior e ã jornada menor.
í

AssJ.m, a Constltu1.ção deve garantir a liberdade slnd,!.
cal e fixar princípios nfrumos que permitam a sua reaãaaacâc c~
mo o direito de consuftuacâc e de adm1.nistração de s indãcatcs ,«
direito de negccaacâc c.olet1.va e O dire1.to de greve,
deixando
para a le1. ord1nárla ou para a auto-regulamentação das
Comcn
ções ': Acordos Coletivos a complementação dessas diretrizes cofl;!
titucion31s,

Em outros países, os dueltos trab-alh1.stas são 1ncl.!!
idos na Const1. tuicão, com maior .J.mplitude como no MéXICO (1 917)
e Portugal (1 976) ou de modo sintético como na Itáha C1 947) e
Espanha (1 978).
O Brasil tem Ulll SIstema de relações ~o trabalho
e,!
cessivamente regulamentado e em prejuízo da ampl1.ação das neg~
clações s1.nd1.cais com os empregadores,
O propósito. por todos comungado, do resgate ã pobr!
za tem levado, ate aao~'i"a.. a Assemblê1a Nac1.onal const:t~inte, a
transformar um texto baslco, como deve ser a Const1.tu1çao,
em
reposi tório das supostas asplr.ações manifestadas, o que pode I,!:.
var ã crescente publicnaçâo dos due1.tos trabalhIstas em des:;.
cordo com
as perspect1vas modernas de llberdade e
autonom13
do modelo ·dcmocrat1co de relações do trabalho.
A Constituição, como compromisso não apenas polít1co,
mas também Jurídlco d18nte da Nação e cultural perante a
hist&
ria e os outros povos, não pode ser afastada dos p~rãm~tros pr.§
prios que a informam, o que ressalta a necessidade de dlst1.ngU1.T
entre matéria const1. tucional e outros t:mas que não têm essa n,!
tureza,
A presente proposta tem por flnalid~de dar atend1men
to aos imperatlvos acima 1.ndicados e para esse fim parte do pre~
.suRosto sêgundo o qual os' dIreitos criados ou que vem sendo d1~
ciplinados através de leis ordiná1"ias e que não tenham a I natur!
za de princíp10s gerals·. não devem ser 1ncluídos na Constituição
para que se efetlvem. E manIfesta a lnocu1dade da repetiçãJ
do
:::::0t::a

~O::f:~::~e:eq~:le::~:::~~:n:ed:el:~zere:on::::::~;::~

podem resultar de providências do legJ.slador ordina~1.o.

Dentro dessa ordem' de lde18s, a Emenda propõe
pressão dos seguintes dispositivos do artigo 14:

a

s!:!.

de

o saláno-família Já é assegurado por lei ordinária
(Lei h O 4 266, de 1 963) sendo desnecessária a sua
garant13
constituc1.onal. As alterações dest1nadas ã limitação do direlto
devem resú'ltar de lei ordinãr1a.
g) "XIV-- proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados
brasilelros. em todas as emp~esas e em seus estabelec11l).entos,
salvo as microempresas e a5 de cunho estritamente fam1.l1.ar. 1I
A nacionalização do trabalho com a proporção minima
de eIl\~dos brasile1.ros nas empresas e estabelec1mentos para
defesa da mão-de-obra nacional diante da estrangeira não ê mat-ª
ria da Constituição e já ê regida por le1. ordinána (CLT art.
352 a 371).

Para t\'$se flm. a empresa moderna, voltada não
apenas
pat. fins" eC,onõJ!l":cos mas. também. sociais, é o cenário onde as
questões trabalhistis: são equac1.onadas pela via do acordo
que
permite a adequada solução de problemas ate hoje não resolviBos
pela via J.mpos1tlva da le1, como a representação dos trabalhado
res e a instituJ.ção de mecanismos intra-empresariaJ.s de COnC1.h;
ção, formas que dão maior eficácia ã Í1sca1J.zação dos direao;
do trabalhador pelos seus órgãos de representação, e abreV1am
solução dos confhtos. pela conc1hação extraJudlcial.

nã paíias que não conSlderam fundamental inc1u1T na
Constltuição normas sobre relações de trabalho. A Const1.tu1.çâo
dos Estadós Un1.dos (1 787) que, de um modo geral. não tem sofr,!
do modificações desde a sua proclamação, embora acrescentada de
algumas emendas, s1'enc1a sobre questões trabalhistas.

í

f) "XlI - salârlo_famíl1a aos dependentes dos trabalhadores
ba1xa renda. 11

Subl1nhe-se que a integração do trabalhador na nda e
países
no desenvolVImento da empresa é a forma utilnada pelos
democrátlcoS para redUZIr a conflJ.tlvldade nas disputas entre
o
capItal e o trabalho, forma de prevenção ou composição das d1vergências segundo o princíplo do consenso tendo como base a ne
gociação.
-

De outra parte, a Con$titu1ção Federal deve garantIr
apenas os dIreItos básicos dos trabalhadores, sem entrar em d!
talhes próprios da legislação ou das convenções ou acordos col!:,
tives en~!'e' )51ndicatos e empresas,

grat1f1caFão na't a Lana , com base na remuneração 1ntegral
de dezembro de cada ano."

"D, -

A gratJ.ÍJ.caçào natalina ou dêc rmc terce arc salário· re
sulta de Lea ord1nána (Lei n9 4 090, de 1 962) sendo inócua
sua mcãusâo na ücnsta tuacâc •

.o Os modelos s índacaâs denccrjitn ccs são espontâneos
informa1.s, exatamente para que da auto-organização
de Ieber-ada
pelos prêpr rcs anter-Iocut ores sociais resulte a unidade
ou a
pluralidade em cada ãmbi to de mteresses g'rupaa s , como decorrê..!!
cia da natural mãcaatãva dos trabalhadores e empregadores
e
nunca por impOSIção do Estado.

Em Portugal, apesar dos d1.SpOSltivoS' da Constltu-1Ção.
assegurando aos trabalhadores a dehn1ção do âmb1to de
lnteresses a defender através da greve, a leg1slação ordlnána é restr~
tiva quanto ã greve na~ atividades essencia1.s.
-

C!

ducâc , peca ou tarefa tradicional em alguns setores de

Numa sociedade pluralista o da re r'tc de

econõm1cos.

11
A autonomia dos sind1catos perante o Estado e a
berdade de admin1.stração dos seus problemas lnternos é a orien
taçâo resultante das declsões do Comitê de Liberdade SJ.hd1.cal
da Organnação Internacional do Trabalho. uEmbora os trabalh,!

a) "VI - lrredutib~L1.dade de safârac ou venc.mentcv , E garant1da

dores põss:am ter interesse em evitar que se multiphquem
as
organaaacêes s inatceas , a um dade do ucvmerrec sindical não d.s
ve ser imposta neda arrte mt.ervencãc do Estado pela via legl;sl,!
t rva , pois dat.e mt ervencãc é ccnt.rãr ra ao pr1nci1?10 enunc a ado nos ar t rgos 2 e 11 da Convenção na 87". A Comissão de Per!
tos em Apl1.cação de Convenções e Recomendações da OIT
aSSln}!
lou que exa s te uma diferença fundamental quando as
garantias
estabelecidas para a liberdade s índaca l e a proteção do dJ.re!
to de sind1cahzação decorrem de monopóho aand Icaf uant rdc p!
la lei e as s i tuecêes de fato nas quais as 01"ganlzações slnd,!
caas se agrupam voluntariamente sem que essa um âc resulte, d,!
reta ou indnetamente, de dispos1ções da le).. e
preferível,
segundo a OIT, que os sândrcatcs se unam por mdcãat rva
pró~
pt-aa e não por força~-de decisão do Estado li!!...a La L1bertad S1..!!
dical, OIT. 31} ed , , 1 985, pág. 48).

A greve não ê um sl.mples fato social mas um dirClto,
como tal preVIsto na ordem jurídlca que deve respaldá_lo, salvo
quando contrar1ar o 1nteresse público ou da socledade. Por ma10r
que seja a sua defesa pelos sistemas Jurídicos, em todos, sem
exceção, a greve sofre 1:Lm1.tações, atravês da leI, da jurisprudên
c1.a, de ação dlreta do Poder ExecutJ.vo ou de auto-regulamentaçã~
dos sindicatos com as cláusulas de paz socla'l inseridas nos con
tratos coletivos de trabalho.
-

e 349

h) uXVllI - gozo de 30 (tr1.nta) d1as de fênas anuais, como r!
muneração em dobro."
A duração e remunenção das fenas são reguladas por
lel. ordinária (CLT art. 130) de modo variável segundo a ass1du,!
dade do trabalhador e a remuneração das fénas em dobro encobe!,
ta o 149 saláTlo cuja adoção de.e resultar das comcnções e
!
cordos coletivos,

j

i) IlXXVI - garant1.3 de assistência, pelo empregador aos

fIlhos
e dependentes dos empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de
idade, em creches e pré-escolares, nas empresas pr1.vadas e ó.r.
gãos públicos."

A garantia de assistênc18, pelo empregador, aos
filhos e dependentes do empregado é também obJeto de leI ordinária
(CLT art. 389).
j) "Art • .015 - são a!?s~gurados ã categoria dps trabalhadores
dE.
mést1.cos, além de outros que visem ã melhor13 de sua condição
social, -os direitos previstos nos ítens IV. VI, IX, X.
XIl,
XVI, XVIII, XXII, XXV e XXVIII do art. 14, bem como a integr,!
cão ã previdência social e aviso pré\'io de despedida, ou equ..!.
valente em d1nhe1.ro.
•
Parágrafo ún1co. S proibido o trabalho ·doméstico 'de
estranhos ã famíl1a em reg1.me de gratuidade. 11

A proteção jurídica ao trabalhador domestlco se faz
atraves de le1 ordinana (LeI n9 5 889, de 11.12.1 972). Os avan
ços soc1ais que se fazem convenientes nessa área devem compatib~
lizar as necess1dades do trabalhador e as possib11J.dades do
em
pregador, equllíbrio 'que, uma vez rOlllpido, resultará em.., excess~
va proteção preJudl.cial ao própno trabalhador.
Há quatro ques)ões que merecém uma referência
espe_
cial: a duração da jornada de trabalho, a estabJ.1J.dade no empre
~to.""a: fixaçâo do salâTlo mí.nimo e a locaçâo de mão-de-obra.
A fixação do salár:;p-mínimo pelo Poder
Legislatlvo
não é solução capaz de permitir a elevação do seu valor, sabida
a sua implicação no conjunto da economia e a neceSSIdade de es
tudos técnicos precedentes ã sua fixacão. O Poder Execut1vo di;
põe de melhores condições para. através de Decretos, fixar o v-;:;
101' do salãrio-mín1mo.
A ..semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra nos
países 4a Amêr1ca Latina como se vê através do levantamento, e
laborado pelo Organuão Internacional do Trabalho e
pubhcad~
com Q- título de "La Jornada Extraordinãr1.a en América Latina" _
(1 986) indicando que essa ê a jornada normal geral na Argenti
na (LeI 11 544), Bolívia, Chile, Colõmbia (Cõdigo, art 161),Co-;
ta Rlca (Constl.tuição, art. 58 e Código, art. 136) r HUh, }.Iéx~
co (Const1 tuição, art. 123, SS I e IV e LeI Federal do Trabalh~
artigos 8 e 69), Nicaraguaj Panamá (Constituição, art. 65 e Cá
digo art. 31), Paraguai, Peru (Constitu1cão, art. 44), Urugua~
(Lel nl! 5 350, arts. 1 e 3 e D. de 29.10.57) e Venezuela (Cons_
tituição, art. 86), sendo raros os países lat1Doamericanos CQm
jornadas menores.
Não sendo o Brasil altamente lhdustrialiiado nãO" se
jushfica. especialmente no atual co'ntexto econõmlco, a redução
da duração d1.ária por lei, nada impedindo, no ehtanto. a nego_

• Assembléia Nacional Constituinte
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eãacêc direta entre

JUSTIFICAcno

interlocutores sociais.

lOS

A poâêmca sobre a establlidade no emprego deve
superada através de fórmula

intermed1aria que perma ta a

2.1-

ser

A alínea "a". do inciso II, do Artigo _, ao

justa

r.r-

TIXfD/~u""

-de-obra-

... ~iD

"a) São condições de elegibilidade: a nacionalld!
de, a c.ldadania, a Idade, o alistamento, a &
l1acão partidárIa e~ o domIcího eleitoral. "s
circunscrição, por prazo mínimo de seis Meses."

,

E1-EMJA f.OOrFlCArrVA:

tl1'S"
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO _

A forma ant e rmed ârua ê a prevista pela Convenção nt'
158, da ücgamaacâo Internacional do Trabalho que. sem impedu
a ~ispensa do trabalhador. estabelece uma dJ.scip12na capaz
de
í

f/'OH:

n t: corcedíde anistia ampla, geral e irrestrita a todos

ARTIGO 482 _

convenaêncaa da obrigatonedaile de um plano de daspenses cole!,!
vas determinadas por causas econômicas t a ordem preêerencaat de
dâspensas de modo a resguarde-r os trabalhadores mais idosos ,CO::l
majores encargos fmnjll.ares erc , medadas que a lei ordJ.nárJ.8 d!,
ve especihcar e que não devem ser r-esoãvaêas rm nível da Cons-

A preservação do Artigo ai, cuja supressão é pre
tendida, corresponc:ará a impossibIlitar a candidatura de mi1J.tares)
desde que no serviço ativo.

os

Independente de qualquer es rcrçc para ocultar, tE.
das as ecr rent ee de opinião existentes na sociedade são encontradas
nas Forças nmades , sendo import~nte e naturalmente democrático que
assim sc ta , posto que não será a farda o melo para sufocar as cc!!.
vicções do.,g;dadão que a veste. Ademais, a alínea nd", do mcf sc IV,
do Artigo 'te, diz:

que, no oerfodc de 18 de setembro de 1946 até a data da proll'll;lgação destJttcnstltuição, terem atingidos, em deccrrêocta de motivação exclusfvanente pol!t!ca ,
por qualquer ..diplana legal, atos institucionais, coectenentares ou adninistraUvos, e aos que foram ebraoçidcs pelo Derreto Leglsl,ativo nll 18, de 15 de dezembro
de 1961, bem como os at!~dos pelo DeClF. -n nll' 864, de 12 de setembro de 1969, e
pela Emenda Constitucional nl:! 8, de 14 de abril de 1977 quê acrescentou o Parág~a
fo 312 ao Artigo 97 da Constituição Federal, assegurada a reintegração, 2 nomea;E:::l
e a posse comtodos os dileitos e vantagens inerentes ao efetivo exercjcre, ore
sumindo-se satisfeitas todas as exigencias legais e estatutárias da carrerra c!vil ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência otJ

titU1Ção.
Dai a fórmula que propcrcaona essa solução,
Como a
propost.a, êeaxanôc-se para o legislador ordlnãrio a ,!eclsão S2
bre a ampllt.ude da proteção.
A contratação de servaccs de terceiros não prejudrce
o trabalhador na medida em que a le'J. ordinária garantí~10 coe
os aesees dare í.tcs do empregado em geral e desde que venha a lE
pedir essa contratação para atender às necessidade permanentes
do tomador de se rvaccs ,

"d) é assegurada a livre naní tes taçâc indivIdual ce
éticos, de convicções rellglosas, ~
filos of!cas, políticas '*'-de teeologlas, vedado o anonimato e e.. cluI
das as que incitem à violência e defendam discriminações de qualque;
natureza.
•
pensa~ento, d$o'prinl!"I!,~os

renúncia de direito"

A simples leitura dos textos transcritos nos
às seguintes .ebeurcas e curiosas conclusões:

JUSTIFICATIVA

A proiblção da atdvadade econômica em questão reduz.,!
1'1a a oferta de enpr egc em detrimento dos prêpraes trabalhadE.
res e não é a solução para os casos de abusos.

•• ,~I"""c.~".lo/IU'C.~"'lo

CDHISS1W DE SIsiE;MAT1ZftÇ1iO
__,

fU'o'~U.T"ICI~ie

-zso

•

O ArtlgQ em. passa a ter a seguinte redação:

ordenar a ruptura dI) contrato de trabalho com um
procedimento
que confere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-se com r

er-

es~.2.

bet ecer as condições para a elegibilidade, dh:

composl.ç.ão entre a pretensão dos trabalhadores de est ebaâadede
e a eugência do empregador de absoluta daspcnãbí.Lrdade de não-

EMENDA SUPRESSIVA
~ IJ
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~.
Suprimam-se do Arleprojeto:
á) Artigo 1I5&'F
~II

JUSTlFICAçno

o tema

do presente artigo, inserido no capítulo da
F811lUia, do· Menor e do Idoso, já encontra-se ccnvenãente.oeo te
abordado no capitulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a pr~gramas integrais de saúde.

• - os militares da ativa es tão privados da
partidária

~~...presente emenda adita à redação orlginalmente proposta pelo Anteprojeto da Ccml"s.sãP de Sistematiza;ão a expressão "e pela Emenda Constitucional nQ 8, de 14 de abrU 1977 que acrescentou o parágrafo 32 ao Artigo 97 ca
Constitulçio Federal •• "
Ao razê-Ic, expl1cit2~se a ANISTIA e o consequente RESTAeELE-j
CIMENTO DE DIREITOS dos cidadãos aprovados em COf~SOS f'tl8LICOS e que ttvera»
suas roeeações II.pg)lDAS Por força da.Emenda Canstltuclanal nl:l 8, de 14 de 2<Jr!!
de 1977 ( Pacote de Abril), QUe dtscrãcíooarfasente crlou o atual Parágr-afo Jll
do Artigo ')7 da Constituição Federal.
Nossa emenda INOVA, ArnEscENTA e EXR.ICI1A matéria já aprovada na rcnlssãc de Orden SocIal, QUe decidiu ExTINGUIR o Parágrafo 32 do Artigo 97
da atual Constituição, e cuja manutenção era sllgerlda pelo Relatório da scb-rcaíssão dos Direltos·dos Trabalhadores e Servidores P,jblicos.

leva

f I.dGção

- por estarem privados da filiação partidária,
podem concorrer a cargos eletivos

não

- sem filiação e tendo a candidatura
impossiblli
tada, aos militares da ativa, resta o anonimatoou, por via de ccnsequêncfa , a ccnspf raçâo ,
- ao incorrerem no anonimato, os militares da ati
va infringem e.descumprem a lei maIor, isto é, e
Consti tuição
A democracia que se pretende para o Brasil há de ser
a resultante do congreçamento de todos os orasf Ie r rcs , com ou sen far
da, pela fel!z convivência decorrente das dtverqêoct as de oPJ.l'IJ.õcs ;
da liberdade de expressâc ,

O texto ora proposto, aléu. de da;: clareza e objetividade 6 ma
nlfesta~ão de "vontade dà Comissão. de Ordem SocSal, demonstra inequivocamente que;
Asse:nbleia fIlacionôll Constituinte de nenhuma forma pretende, por eero LAPSO DE 035MIDADE DEP[ OAÇll.o, deixar de fora dos efeitos da ANISTIA tm milhar de cidadãos
bresíferrcs que estavam COO'l seus direitos em pleno vi~or. à época da edição do cha
mado .. Pacote de Abril" de 1977, dârejtcs esses reccmecrcoe, inclusive, por sen-tenças judiciais. e que foram·definitivamente CASSADOS do acesso ao ser'/içe pÚbli
CO, privados que foram pela Emenda an7 do elementar drreí.tc ao trabalhe, ConQ'..I1S:
tado por c:etn.ffi() PlJBLICO.

r.r-

TUte/.....'I"~~;;~----------___,

Ef.EIDA SlPRESSIW'

DISPOSITIVO

-z,60

Eta{}AOO:

ARTIGO

as

3i">O

•

seja suprimido o Artigo .... do Anteprojeto da Ccxnissão

d~

5is-

tematiziJção:
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CQNSITUINTE MANOEL MOREIRA
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EMENDA MODIFICATIVA.
OI~PDSIT1VO

EMENDAD~:~

seja dado 130 Artigo" a seguinte. redação:
ARTIGO
A Câmara dos üeputaccs COO1lõem~se de até ocatrocentcs e aítenta e sete representantes do povo, eleitos dentre os cidadãos naíores de dezo:to'
anos e no exercicio dos direitos políticos. pelo sistem.3 próporciO:'lal. em ceda Esta
do. território e no DistrIto federal, n3 forma qJe a lei estab~lece;,.
-

U-

Artigo 383, Parágrafo 21l'.

111'

Modifique-se o p&t'ágrafO 21l', do artigo ~do capítulo da Educaçlo e Culturé'l do Anteprojeto de Const1tuiç~o que passará a ter a seguint.e redação.

318

Art.

5

;p" ..•...

e Munic!plos, at!avés de Lei compleIlentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a 6 anos, o ensino fundr.......' ltnl e médio.

ii:

21l' _ Compete aos Estados

JUSTlFlCACRQ

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos
:H8 J 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que deverão
ser aprofundados na Le! de Diretrizes e Bases, ou outras afins Que a,
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento educacional obrigatório à faixa de O a 6 anos.

C(JNSTlTUINTE MANOEL MOREIRA

A Comissão da Soberania

e dos

O~eitos

e Garantias do Homem c da M..!her,
ao concluir os seus trabalhos:..rntendeu que os cargos leg!slativos seriam pree·..:hl

~À lP03407~8

dos pelo sistema proporcional.
EntIora aen!ta que o tere g.rarda una vinc..uação mais esp:2cífica .can a C2,
rr.!.ssão Ten:ática que tratou do 5is"..erna Eleitoral ~orçoso-'se torna....!-eeonnecer q..:: o
Em!n:2nte Pelator. ao organizar o "'p:-ojel:o, obedec~o a critérIos p:-óprlos. j:lriv!legiand, o tex.to qJe lha pareceu mais adeqJado.
De qJalquer maneira, emseodo os textos conflitantes. e,tend) não ~;r '
razoável prestigiar um texto. em detrimento de outro. mormente porque estO"J cc"\'encido de q-Jeo sistema proporcional encontrê: o acolhimento da maioria fIOs inteç:an tes da Asseõlbléia Nacio,al Co'stltuinte.
Assim. tem a presente Emenda a finalidade de trazer de volta ao de:;'3te'
o SistCfll3. Eleitoral CjUe há de prevalece:::- no Brasil, considerando C1JC o Ilustre Reltor da COl'issão d~ Sistematização. ao invés d~ ~at1bll1%ar o texto, oPtO'J ~;io •
sistema q.le lhl! pareceu mais ed--q.n:b e conveniente para, o paIs.

f!l

r.r-

37f.

DISPOSITIVO EMENDADO:
Seja suprlmi~60 capítulo I, do tItulo VI, quP tl",!
ta do Estado de Defesa (Artigo GIM e Seus parágrafos).

JUSTIFICAtIVA

~.90'"

. ' O Estado de Sitio, mais abrangente do que (. E'sta~v
de nefesa, prevê tod",$ as medidas neste estabelecIdas, acrescentanC:J
outras à disposição do Presid~nte da República, no caso da sua decte
tação.
-

inciso UI.

3j3

;JJ.1,

Altera o inciso III do arUgo
do capitulo III da Educaçto
da Cultural que passará a ter a seguinte redaç'ão:
IM.
111 _ AtendImento grJ#;ito em creches e pré-escolas para
crianças até 06 (seis) i~os de-~Jdade.
p

:H

as

• 'Y'

.JusnrICAçJtO
A Inclusão ,da palavra "gratul to" mantém "Coerêncla com
à
os outros ítens desse artigo, referentes ao ensino fundamental,
extensão 'ao nível médiO" 80S portadores de deficiência e super dotados e , condição para ef~t!var-se tal direit~. Quanto ao artigo "~II
crianças sua razão ~ obvia. Sem ele o atendimento de 10 ou mil crianças já atenderia o disposto.

.EMENDA lPO~405.-1

rr

COl'lstituinte PAULO RA:~~---------]
_ _ _ _ _ •••••
••ow,.. lo
Comissão dl:: Sistematização

Ao tratar do. Estado de Sítio, o Artigo ~ dIz: ":J
Decreto do Estado de Sítio indicará sua duração. as normas necessárias

I'rp'""O"B'------'
_J

C-

à sua execuçãe e as gatantlas constItucionaIs cujo exercít:!o ficará

~""co~,'.io'."

EI~ENDADO:

Conforme se verifica, tendo o Presidente da Rep,j
bllca, ao decretar o Estado de Sítio, poderes para selecionar, de;
tro do elenco dIsponível. as medidas necessárias para fazer face. a
tlua1quer comoção. inclusive com a gradação que julgar conveniente, fi
ca dispensável a figura do Estado de Oefesa.

H'

Artigo ...

Seja suprimido o Anteprojeto da Comissão de

Sist~

matlzeç§o Que diz:
>'s"C'

stlS

penso; apõs -eoa-plJbllcaçl!.o, o Presidente da Repúbllc., designará o e),,;
cutor das medid'as especificas e as áreas abrangidas."
-

EMENDA SUPRE5SrVA
DISPOSITIVO

....

TuJl/~U,,,'ICI~io

EMENDA SUPRESSI'tA

torvém, por último. acrescentar CjUe, una vez acolhida s prese"lte ~n
de. deverão ser feitas as modif1ca;ões decorrentes. em todos os Parágrafos do Art!

f:J.lENDA MODIFICATIVA.
37-3
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo

I~}

.o, diz:
• C) a lei não ~ejudicará o direito adquirido, o Clt., jL.rIdico
perfeito e a coisa julgada •••••••••••••••••••••••••;,
TodoS conhecem a situação de pe!1ljria ea ~ vIVEm os ttosa'1I:a:bs
pensIonistas no Srasil.
Quari;fo alg.nas categorias profissionais conquistam o direito d
ter una aposentadoria;ou uensão condIgna pata seus familiares, não podemos ta-bén
deixar de considerar o des2lfio diante do qual nos encontramos no sentido de dar a
todos os brasileiros iguaIs direitos.
Há, 8proximada.rente, se.1s milhões de beneficiários que seriam
atingidos e prejudIcados tIOr tal dlsDOslt1vo.
Urge que coosiderenos o conrl1to entre o Artigo... QUe se pretende ver suprimido, e o Artigo
pois a situação e:n que se ercontra'n os ~regados
das EstataIs é e há de ser respeI tada COO'O O~~ITO A[QJIRIOO.
A Alínea "C", do Inciso 'IN, do Artigo

91"
OISPOSlT1VO EloENDAOO: ARTIGO"

aENJA I.(lQIF'ICATIVA.

•

-Art. 1ft .. Os militares, enquanto em serviço at!
vo, nll:o podarl:lo estar filiados a Partidos Pol!t~cos."

.

r

A presente Emenda, além de não alterar em nada as
garantias const-ituc.1onais de Defesa do Estado e das
Instituiçlles.
compatiblliza e simplifica o texto em ep1eciaç:!io, além de ser umE. co.!!.
trlbuiçUo para dar à futura ConstituIç:!io 8 d!lIens§o necessária.

I

Assen)bIéIa l"IadonII COlUllJb*lte
Conforme pode ser constatado. a eomissão Que
tratou "Dos Direitos Políticos não privou os conscritos do dire.1to
ao aj Is taaent;o e ao voto. tendo o nobre Relator, e-r invés de. comp3!.
tibillzar. optado pelo que lhe pareceu mais apropriado.

sv

DevA HXJ!FlCl\T!VA

DISPOSITIVO B-EflVADO. ARTIGO.

XXII'
$'/
seja dada à Alínea "Ru. do Inciso .... do Artigo _, a seçctnte redação.
XX,,,

. . - Legislã! scbres
R) condições gerais de convcceção ou mobilizaçã:! das Polícias MUltares I

e cercos de BOoweiro&.

Assim, por entender não ser justo privar cs
brasileiros qUE prestam o serviço mIl!tal obrigatório do direito R.O
voto, o que serIa uma punição preliminar e descabida, e contribuir
para que as nossas Forças Armadas não s.ejam privadas do concurso õcs
jov ..ns que, no esforço para fazer prevalecer o mais legItimo direI
to do c Idadâo- de escolher os seus representantes. certamente se e~
quívarão da prest eçãc do Serviço Militar. além de estar convencido
de que. no caso, há de prevalecer c entendimento da Comissão da Soberania e das DIrei t.cs .e Garantias do HC'llem e da Mulher, é que espero
-ver acolhida esta Emenda Supresslva.

JUS

I

• n ..- - · - - - - - - . ,

aEIDA Slf'RESSIV'I"

DIS-005ITI\i)

<iS

EM~omo.

ARTIGo:! •
•

2-~

oi':

sejam s~ri!'l1d:ls os Par~g!'afos 9-e" dJ Arti9'J

qS-

a

Sistematização,

3

-

I

:.::_ O Militar tem una função específica. nêc ccovmoc ser desviado para

I

11

seja dada ao § J12. do Artigo
seguinte redaçlio:

i:::

do "'proJeto da Comissão de

, Jlii! - A lei criará emcada Estado a Justiça MUltar Estadual.'
constituída: em primeira instância, pelos Conselhos de Justiça'e, emsegunda, pelo Tribunal de Justiça Militar

Em todas as thidades da Feceraçãc, o Poder Judiciário precisa •

, outros rancs do serviço público.
.. P üeresa da Pátria e a garantiõ:. dos Poderes Co,stltucion3is. da lei
e d:l ordem• c- ..on ser a preocupação, a mottvaçã'J, a ocupação e o orDl-!!tm do foh.lit! "1
r • enquanto no serviço ativo
I
A presente Emendasccresetva tem por fin ccxrtlatibillzar e ad~~ui:' a •
ativid<lde do Militar com a destfneçêc das Forças Amadas contida no Artigo lmt
~ preciso prestigiar a dest.Ineçêo Constitucional das Forças Arl!'~:las
vinculando os Militares às suas respectivas rcrçes, enquanto no serviço ativo, Pf!.
sentando os quadros e os efetivos. quase sempre insuficientes. no exercício e-cíusivo da relevante e indispensável atividade flm.

EMENDA lP03410·8
fi .mo RAMJS

fi

"N.-------)

'~ld~>OIC.N"de/l"

..ew'"I1e

mllSS1lO IE SIST[}II\TIZAÇ/Ió

EJoEM:lA Sl..FRESSIVA

pr"':;;"":J
r.r-oIT1---::-:J

~ t':~

I"' flfJ

z,':f-

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO.

:o..

Seja suprimida a Alínea ";:'11, do Inciso II, do Artig:l", do.-..
projeto da Comissão de Sistematização, que diz:
IOf) são elegIveis os lnilItares effstévers de mais de dez anos de'
serviço ativo, os quais. serão agregados pela autoridade suoerior ao se candidata-

rem.
, Nesse caso, se eleitos, passam automaticamente para a lnãti~idade
quando d i p l o m a d o s . '
Os d_e menõs de dez anos só são el~gíveis ccsc se arastea :xp.Jnta, ~ ..~:nte·da 'atividade. 11
.JJSTIFlCAçJ\O

mo há razão Que justifique prejudicar o militar. no que concerne
aos direitos políticos. conferindo-lhe tratamento diferenciado do dispensado aos
':j:servidores civis ou a todos os brasileiros.
Ademais, a Alínea "B", do próprio Inciso lI, do Artigo
já estabelece as condIções para a elegibilidade de todos os brasileiros, não havend:>'
razão para restringir o direito dos militares.
A presente Emenda, portanto. procura compatibilizar as Alíneas do
Inciso II, do 1\rtigo 2"
_, aiém de pretender fazer justiça aos militares.

iít.'

EMENDA lP034i1·6

tJ

Constituinte

PAULO RAMOS

J

r:=·;~~~0

pr---C;;míS$liO '~~b,~~;;~t~~~"~c;;~loã-O---------'Icr;;~T;J;J
TIXlc/~UI"'IUl;I.------------..,
E~IENDA

SUfRESSIVA
• ?>

DISPOSITIVO EMEI.DADO·

Artigo.

qe.t'!. ~rimil1a a AHnea IId", do Inciso I, do Artigo
projete da Ccrrtlssão de Sistematização.

rante

'2>-

a, do . . . .

nd) 05 mUltares são sl!stnlleij>l exceto os conscritos,Ô',d.
o período de serviço militer ebrigatótio "

Ao incluir a Al!nea eJn referência, o nustre
Relator da C,..,jo;são de Sistematização aptove'itou o texto da Comissão
Temática que tratou do Sfsterlé! Eleitoral. elrbora, conforme o nosso
entendimento, a COMissão apropria.da para a abordagem do tema fosse a
que tratou liDos Direitos P~líticos"

EMENDA lP03413·2

PJ---CONSTiTüiNTÊ~'~~~~
--------]

_ _=:J

r

I

c

A ç

n

O

o Congresso Nacfcna Lvé a instituição mais importante do processo democrático de UM governo representativo, e está enraizado nos '
problemas de ordem financeira ou, em outras palavras. no dIreito que '
reside no povo d'ê controlar todas as receitas e destinações de recurso
do setor público. O .-projeto de constituição é muito preciso em cal
car sob a responsabiUdade do Congresso Nacional toda a administraçlJo •
orçamentáriaj porém restringe a discussão fj~sa matéria à Comissão His
ta Permanente do Congresso Nacional (art . . . . ):
1\0 nosso ~er a discussão do Orçanento começa na Câmara
do
Deputados. através de suas Comissões e subcoef ssões , onde os prQ&9-tos '
de leI podem sofrer emendas. Tais emendas devem atender ~g~ recU.llsitos
estipulados pelos parágrafos 312, 42, 5Q e 612. do artigo la. Ap6s €I •
aprovação da Câmara dos Deputados. estes projetos de lei são enviados'
ao Senado Federal, para análises, que repete o processo decfsõr o ,
A Comissão Mista elabora. por fim, o relatório ccnc ãuefvc pa
ra o voto final em cada Casa. Na Comissão Mista os projetos de Lej não
s0'1j~ão emendas, salvo nos casos previstos pelo parágrâfó 52 do artigo es do ~projeto. Após a sua aprovação defInitiva pelo Congresso'
J'lacional, o projeto d~;~ei será enviado ao Presidente da República,
nos têrmós do artigo Im do .-projeto da ConstituIção •

EMENDA MOOIF'ICATIVA
'2-9,6
DISPOSITIVO EMENDADO. art. _

de uniformização
iodos os Policiais Militares e aceetres MilItares estão submetidos a igual ~i1ne jUJl-Idico, estando. inclusive, as respectivas Corporações Estaduais inseridas no mesmo ~~ositi\'o constitucional.
O Artigo W. • . prevê a estruturação e a investidura Milita _
res, sem qualquer preocupação como -ttvo
~ de se ressaltar q..re a ertctêncta e a isenção com que tem atua
do a Justiça Militar nas Unidadl!s da redereçãc onde já foi criada são l.JT1 atestado
veemente da pertifltência e do acerte de sua existência.
A Justiça Militar Estadual tem dado à sociedade a necessária ga
rtlntia de que não s6 os Bo.'nbei'ros, mas, emespecial os Policiais Militares. caso"
pratiquem ilíciots emato de serviço. serão rapidamente submc:t1dos ao crivo de urna verdaceíra·justiça.

T I

í

do miR!projeto

3JSTIF'ICAçAJ
EJ.EhnA f.OOIFICATIVA.
~"9
DISPOSITIVO EMEfl.'OAOO: ARTIGO"

351

§ 7fJ _ Se a lei orçamentária não tiver sido votada até o
inícIo do exercício correspondente, poderá ser iniciada a execução,do
rojeto COtrO norma provisória, até a sua aprovação definitiva pelo Con
gresso Nacional.
~ 82
_ Na fase de dfscuêsãc dos projetos de lei de que trata este àrtigo, os Hinistros de Estado poderão" ser convocados a ccapare
cer ao Congresso Nacional ou à Comissão Hista para prestar esc1l:Jrecimen
tos e sustentar as propostas de suas respectivas pastas.

JJSTIFICA.;J\D
Não há razão para escectrfcer ;'llTlO ccroatêncía da União legislar sobre a
estruturã básica das Polícias Militares e corpos d;tJIlombeiros. posto que o próprio' I
texto Con5tituc1o~1l1 '''orojetol. em se.r ArtigJ O. já estabelece, de forma C18- I
ra, a estrutura básica das corporações rererenctedaa.

•

Z?G

~.;~~;:J

Dá nova redação ao artigo _ , amplIando seu

:~::~=nto. compatibilIzando com outras redações no mesmo 5E!2

!"oZ;~jJm

-"?G

"Art. CID - Após aprovados. Planos e Orça
nentcs publlcos eerâc amplamente divulgados pelo Poder Execut í,
vo, de forma resumida e acessível a toda sociedade".
-

EHENDA HODIF'ICATIVA
134
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 133.
nl/

,

O Artigo ED do ItmIprojeto. passa a ter a seguinte redação

,;4

JUSTIf"ICATIYA

Art. E'JJ - ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••
13'1
Art. 1m _ Os projetos de leI de diretrizes orçamcntárias
o plano plurianual' de investimentos ser-ão enviados pelo primeno-Hinls~
tro, ao Cong];esso Nacional, para votação conjunta das duas Casas. até'
quatro meses antes do início do exerclcio financeiro seguint ..
§ lQ _ O processo crçanent ãr-Ic Irucãa-se na Câmara (lOS Depu
tados ,

_ A C~mara dos Deputados recebe os projetos de lei e o
remete à Comissão de Orçamento que os distribui entre as diversas Sub
comissões
II
- As Subcomissões ouvem os interessados sobre a parte
dos projetos de lei que lhps foi confiada.
UI - A Comissão de Orçamento reúne-se, plenamente para co
sIderar as recomendações das subcomissões e prepara o projeto de lei.
Os projetos de lei assim ccns í.deradcs , rodem ou não conter as reconen
dações pmpos tas ,
IV
- A Çámara dos Deputados reúne-se, em sessão plena par
v~tar os projetos de lei-propostos pela Comissão de Orçamento e envia
dos ao Senado Federal
§ 2 Q - As etapas. no Senado Federal. obedecem a seguinte or.!t
enteçêc ,
I

.. a sêneec Federal remete os projetos de lei orçamentã
los à sua ComIssão de Orçamento, onde as Subcomissões ouvem os intere-;
ados e depoimentos adicionais.
II
- A Comissão de Orçaruento considera as propostas das '
ubcomissões e remete os projetos ao Senado Federal, com ou sem emen=as
lU - Os projetos de lei são votados e as emendas, se hcuer, devIdamente numeradas.
IV
- Após a votação, o Senado Federal envIa os proj1tos •
e lei à Comissão Mista.
§"'312 - Cabe à Comissão Mista do Congresso Nacional elaborar
s projetos de leI orçament~ria pard (' voto final conjunto
I
- A função principal da Comissão Mista é encontrar uma
olução comum para as emendas aprovadas apenas nU!'la das Casas e reje~~~
as na outra.
Il
- Na C omissão Mista não serão oferecidas eMendas.
UI - Os projetos de lei da Comissão I-IIsta serão conclus!.
oS e finais salvo se um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou d
enado Federal requererem votaçã~ em plenário de emenda aprovada ou re
eitada na Comissão.
§ 4Q - As emendas, em qualquer f~se do processo orçamentál i
e implique em aumento da despesa global, somente serão objetos de cel'
eração Quafldo especiflcare'll as fontes de recursos 'necessáriOS.
I
- E vedado a emenda indicar, como fonte de recursos,
xcesso de arrecadação.
II
- Que sejam compatíveIs com o plano plurianupl de ir'lVe
imentos, COl"l a lei de dIretrizes orç<lmentárias, ou com a"lbos
§ Sl:l _ Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, nd Que não
contrarie o disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processn legislativo.
S 6Q - O Primeiro-MinIstro poderá enviar mensageM ao Con gresso Nacional para propô r modif~caçõ.es nos projetos aos quais se refe
re este arUglJ, enquanto não estiver concluIda a votação, na Com.1ssão
Mista, da parta cuja alteração ê proposta.

Esta emenda redacional vf se compatibilizar
e ampliar o espírito do artigo.

EMENDA lP03415·9

[!J

CONSIlTUINTE

[!J

COHISSftO DE SISTEMATlZAÇno

JOSE LUIZ MAIA

.Lul•.

..,

ftlCON'nlft1l""~cNllSlo

EMENDA SUPRESSIYA
'2.'69
DISPOSITIVO EMENDADO: § 20, do art . . . .

e-9?
Suprima-se o § 2 Q • do art . . . .
JUSTIFICATIVÁ

o orçamento

já deve contemplar a previsão para
as garantias objeto de preocupação do az:tigo.
Caso não o €tçs', não é orçamentado e a despesa
não poderá ser felta. E a lei. Além disso, este dispcsltivo
é uma criaçUo exclusiva de um orçamento de créd~to rural.pa
raleIo e sem aprovação do Congresso
-

EMENDA lP03416-7

I!J'
r:r

(!J _

I p:r=;~';7;u
I tfj9jOff1'-

CONSTITUINTE JOSE LUIZ HAIA
nt•••

,orccNII....

II"I~O.II.Ui

_,

COHISSltD DE SISTEMATIZACItO

C.,~

r : r - - - - - - - - - - T U t l t / . n n.. ncocle

--,

3 00

"Art. _ _ Lei complementar estabelecerá
o conteúdo, a apresentação, a vigência, a execuç~o e os critérios de manutenção do valor real do Orçamento da UnIão, bf;!.'ll
como a perIodIcIdade e a forma dos relatórios para acompanha
tnenEo pel; Congresso Nacional.
lO

-

,,2"7

Supril'1a-se do § 1li1, do art. , . .

JUSTIFICATIVA

A enenda apresentada visa cO!'lpatibilizs:r
o conteúdo dos dois textos, com I'laipr segurança, pois
pode
o critério estabelecIdo na Constituiclio nlio ser o mais ade _
quado.

• Assembléia NacIonal C~te

352

r.r-

1UTOJ

EMENOP. MOOlflCP.íl'lA

DISPOSITIVO EMENDAOO: § 112,

"'It'''...çie

a sérias dIstorções. O setor público tem seu custeio com os serviç~s p~bl!cos e a /llanutençl!O da máquina do direito de planeJar,
os quais t.ambém devem ser planificados. Não se deve esquecer ai!!,
da que todo recurso apl1pado em investimento deve prever a manutenção dele resultante. t::mbora este processo seja constatado com
frequéncía no Pa!s, nãc (tevernos consagrar tai erro na Constitui-

--,

ção

H.V
art . . . .

1f>aS,

r:EMEl'lDA lP03423-0
~

CO ;l:SS~O

EnENDA SU?RESSI'lA

$

suprimir do inciso I do artigo
do anteprojeto do relator as
seguintes eapreeeêes- " cne re de m ssâc Diplon<Ítica Per-c-anen te"
e \\Preteitos drts Cai'itais, ou evencueaaenee prefeito, Prcsid:!!1.te de Empresa PlÍblico. ou Empresa de E :onor:lla Ulsts r'eder-at s''

outras Comissões.

JUSTIFICAÇÃO

§ 19 - Organizar-5e-á Comissão H;l.sta Permãne!}
te de sceeccres e oeputados para, sem prejuízo di? outras atr.!
bulções que lhes forem conferidas, examinar e em;.tir parecer
sobre os projetos de leI relativos à rlh-ptriz crçement ârf a , Df.
çamento e planos.

" el7>~n~a visa su?rlmir do texto, ~~'tltra~1ÇÕ~S e tonrl-!.to~ ,
com denní s dispositivos do anteprojeto.
_, _
Os pa r-Las-errtar-ee são eleitos para exes.cer ru-iccee '1QS Or&<K\!:>

;iUS1IFICATIVA

30'1

~

do .maprojeto:

.

-ArL . , - O aatacc , como agente normativo e r e
gulador da atividade econômica, exercerá processo de planejament;
permanente e abrangente ao qual se subordinarão os planos e orça ..
mentes ao setor púb-lico, representativos do planejalõlento impera tI
vo e os instrumentos de politíca eccnõmí.ca , controle e fiscaliza:
çao de ind~ção do setor p:d.vado#·t

..n.,--------':J...,'r;r;~~;~2
JOSE LUIZ HAIA
_
C.J
~J
",,,,,,...,,,..".m..."
~
rIT7:"' ~

EMENDA lP03418-3

---l mzID)!r?J

CdHIssno DE SI5TEHATIZACAO

do pr~:i~~~~: i:d~~P~b~~~~;o V

.:JUSTIfICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

-z.t.1

DISPOSITIVO EMENDAOO: item IV, do § 1" do art.

49'.

co.

A funçãO de planejamento está diluída por vá -

rios titulos e ceortutos , não adquirindo a densidade que sua importâncfa requer , compromete;do assim sua cumpu LsLvLríaríe e oper!.
eiona3,.ida(je e , \lor via!;.> oe ig.~s_eo,Uf!:ncia" sua e tâcãc ta li..
fO;tw.a
come se menciona no artigo 'ea:I é mui to tênue. não lhe dando o n~
eessâr íc destaque. Por cubro la.do. é de fundamental importância I
deixar claro que a função de planejamento não deve ser confundi_
da cce a elaboração de phinos, mas que é \,Im processo perlllanente'
que deve compreender a globalidade estratégica do sistema eccnõ-,
mico e de reSilJOMsabilidade de toda a sociedade, e principalmente
do Estado. t importante subordinar planos e orçanentos
públicos, bem como l.nsl'tumeotos de polilica econômica, controle e f3.s
calização ao Planejamento, como garantia de Que este passe a in:
fluenciar a realidade de forma definitiva, deixando de ser d1s cursivo para se tornar operativo, efetivo e responsa:vel#

Dá ao item IV a seguinte redação, na forma de parágrafo, enumerando-se 0$ seguintes:
ti § 2R _ Qualquer alteração de legislação '
trJbutárla relativa à Mpótese de incidência, base de cálculo,
arfquot e , "sujeito passivo e modalidade de arrecadação de qual'
quer tributo s6 será admitida com prévia autorização do cong~
50 Nacional, pa't'l vS.gt:lX8l: no exercicio financeil:o seguinte, e
desde que tenha sddo contemplada no Projeto de lei de Diretriz

orçamentária. n
JUSTIFICATIVA

~

.Jjg

es
do al"t •
veda aos crepc eacce
eeneccree o e",erctt:lio de outro cargo efe cavc :federal,- es tenueã ou 11.:;:
nic1õ'r.l. donda_n~o z~""1JOJ!er §!er ao me.sUl tempo, detlutado ou ~e"la~~.:-'
e ilrei'clto ~ca?1t~l ou pret"'Z'it.o 'eventual.
110
ne mes-as forma o inciso 11 do tl!'tigo ~ vec,a eco d~pu1.~do~I
e senadores o e,;cl'clcio de car-go ou fU.,ç~o nas entia~ae:.:; d~ ece.rní stração indireta, dentre as quais es empresas públl.cas e ER...pr-e sas c.e
Economia tneue, l!:onsequ~ntemente o exercdcãe da runçE.o de Pr-ee Lderrt e
de quaâ que r- dessa empresas, escar-r-a na vedação do dis;.osi tivo r,;!:rerl
do.
_
Finalmente, os constituintes deveo eer- em mente que ce tnc '
elat>oT.ondo n lei 1'und.:l11ental de orgtmi,;l:ação ~o ::st.:lcJo e do exercidQ
dou Ól gi:ios de soberania e não a divibõo dos eeenoãce do flotler públl-

30'1

Modiftca a 'redação do artigo

tddal3 em dispositivos 'de out1:as Comissl:l.es.

.,,---

de so!:lerania, e não para ocupar :funções distintaS na ackl!nistraçÊtO ~
públic8#
A "Chefia de ;lissão lH.plonática não ae eompati~ili~a CCh1
_~
função pnr-Lnmenüar-, até porque, submete o embaixador as de ter-mnaçc-

EMENDA HOFIFICATIVA
304
DISPOSITIVO EMENDAOO: artigo =o.

A emenda visa compatibllUar as idéias aprese.,!!

E

1 (DÇ?ic'ill

cz SISfC'::\~r~~ç~ohJlv.eu'l'lo

sim, evitá_lo.

Compatib:Lliz.;l. a idéia do dhpositivo com o de

~ CONSTlTUHITE

..=:J

-~I r;:~~'

L.-C-..
VlLSD/: SOU,H

No rcgima pnr-Lnraen trnr- de l],overno. onde o parl~, cnt,c p..u -tiel
pa eec.ratvcaenee da org~nizaç5o e rlsc~li2ação <!:l runç~o :I(1;11n1-.::'·':tiva, deve-se evã t ar- a criaç50 de in3lru'ill.nton jUl Idtccs que plopie..!.
en 3. b:<:n::.nn::l J)olltlc. e o rlu101oelt. 11', sob p<!oa de .. ~ cor-r-o-ocr-

EMENDA lP03424·8

[!J:

VILSO.: SOUZA
- ••• ,~ •• "

~

•••••••u •• - - - - -

~SSÃO DE SIST..:.lt\TI<:AÇXO

J t0.;?,O;,2'+J
/.;--..,._-

D:C;;~:~i~;I~~I~l'll').

EI(ENDA

~ '~o ~projeto 2.

-incluir no § 312 do artigo
antes de "o PreSlidente da Republ1co.# ......

expressão ":rica"

1

JUSTIF'ICACÃO

Esta :redaç'3o confere maior longevidade às
pol.tticas econômicas, evitando casuísmos illlediatistas Uío co muns 80 nosso sistema fiscal vigente, e dá ao Congresso a 1m porUnc!a que lhe é devIda, impondo maIor discIplina e suster,!
da de aos gastos públicos.

EMENDA lP03419-1

(!l

CONSTITUINTE:

!9 CDMI55~D

J05F 11117

~::

5J5TEMAT1ZAÇ~D

EHE~DA

MOOlnCATIVA
oz..'Jf:
DISPOSITIVO Et-lENOAOOrr aJ:'t. ~

CONSTITUINTE

E

COHISSAQ DE

:oas

apresentaç~ol duraç~o, execução e acompanhamento dos planos
~ttigo.

suprimam-se os ttens I a 111 #
S
Nenhum itwestimento. #••• (manter a redaç~o

'R _

___.

ElliErlOA AOt.T!VA

_ incluIr no incIso 111, clo artlno
nbaixo

2."'+
Modi fica o art. !Ie!&

~

co

~p;'":;,j;":>

petência pdv.e.tjY3- dE:. Ci.;:Ial'a dos neputa~cs,
art1co ta do anteprojeto.

~~

a l.déi.'<'.

CO;IISSAO

.Em retirando este arl:1go. sugerimo$ timbém
retirar a Comiss~o Mista I a necessidade de passar tudo pelo
Congresso etc l e , por que niJo; seu fechamento.

do § 2" anterior, renumerando-o).

== é:!

L:-';;:óíi:J

DE 515TEi:A;;iZ'ÀcÃ~pJ:_' ...Ul~-----#- # •

o::!.'J.

to.

1nc~so :.;.

-.JJ

VILSON SOUZA

f
acompanhamento dos ~anos e Orçamentos que Õ Ant-eprojeto
em sua prestela sistemat1zsdora , retirou por engt!.no. d~ tex -

CO::' ;)

IM

EMENDA lP03426-4

~rro'Çu:l.'st.a:--L-P..s'r..abltlece

:'l! :"'-

A elllenlia. visa ad<l..,t:~r o d!.spcs~t:~#: - .. 2 ".:_~r.':.:, ~'.

J!j'--

JUSTIFICATIVA

I\. eme.nda

El.

JUSTIFICAÇ;;'O

7..9 ':f-Art. 1IID ... O poder Executivo encaminharei ao Conqre~
50 Nsciona1, para acompanhamento, re1at~
rios circunstanciadas tle exec::ucão fIsica
financeira e avaliação econômIca e social dos P1anO$ e Orçamentos."

~

t.!ado l

TU'~/JtlÜ,.,. . ~I~

DISPOSITIVO EMEN'OAOO: art.

nos e orçamentos.

e orçamentos de que trata este

SIS;;~;~~'~~~~~
7""'"')..

2-9C;;

...

tCYiLsõ::sãüZ-n--~-~u,

JOSE LUIZ "AIA

EMENDA. MODIfICATIVA

ConsoH~a no art. ~ os principias mani.festos nos
anteprojetos da Comissno de Orçamento. no da Comiss~o de Organiza~
çlo do Estado, na de Or.ddm Econômica, relat,iv05 ã vinculação dos p1.,!

-Art.
,.. Os orçamentos e planos do setor püblico compatjbíl1~ar-s;-ão com os planos globais e elaborados pelo Poder executivo e aprovadas pelo Congresso Naclcma1.
.
~ 112 _ Os planos e orçamentos deverão ser elaborados levando em conta as necessida.des e peculiaridades das diferentes
regiões geográFicas do Pais e contarão com a participação dos t1iversos segmentos ÇlQlltico5, soci.ais e {las ~á'l:~T>~ ..i"»'e::"$ tJ.~ ~ll'i<a't.l;\~#
§ 2 R _ lei complementar regulará a vigência, o con-

EMENDA lP03425·6

EMENDA lP03421·3,

[!J

r . r - - - - - - - -__

'~Eol.,~/t~",uh/l ...tu"'.M

DE

A olUi'isno do verbo torna o dis;Jositivo !'11n-:'eliu.1"e.l.

EImNDA SUPRESSLVA

I l:õZ;C:.?tt:;1
====::::....::::~~

- 8uprim.r.t' o (?'l" do artigo-G3IJ' dO'_proJeto do Relator.
•
-.
15'/
JUSTIFICAÇÃO

.,c
lo relator, já que não consta do anteprojeto' da co:nissão d~' oraun!:
O dJ.spoSitlvo questionado constitui-se inovação procos'la

ztv;eo dos PocIeres#
O dispositivo nio tem qualquer s$'''l.tido, e de outro la:!o, =,0
a prof'und:lG aI terações na :fixação do in!.cio do C"<CI de:!o ..
, 1"inancelro da União, con profundas repe:,-:::ussõ:l!s sobro: as C!~s?o~iç3e~
• const!tuclon:ds rel.ecianadas com o orç.:.>:1ento e f'!scal!zo.;ic.
O ex'ercicio f'lncnceiro inicia-se ao 1- de ja.'1~!.:'-o e~ cada'
ano, pelo texto, consequentci"lente. o Presidente da Repii"'!!(:!1 eleo,i:;o
deveria tornar posse nesta data.
lSr
lojas. em ca!!O de vacância (lI.l't. oQ!Sa e §§), nOV.o.$ ':lIHçõ~s d~
vem SC1~ realizlld~.s no p:oazo de 45 dias. e dai, su:'ce ti. dúvida: o ...
vo Pre~ldcnte deve esperar o inlcio do exel cf.cio rinanceil~Q pra tolTI'ttt- posse, ou alte!'a-se a data da inicio C!O e~e~c!cio :-i'tneeit~o
Come, o inicio do ma.~tl.ato presi~~ncial não t~;ó nonhcna vin:::u
)nção com o inicio do e..<erclC'io t!na.'1ce!Z'Q. a sU;JNssão do .Hspos!:
tivo é med1t1a que se impõe.
de levar

JUSTIFICATIVA

o anteprojeto não deixou clata a idéi<l central dos
lKJ!tos .anteprojetos aprovados e de grande importância porque v!nculem o planejamento macroeconômico do Estado ao processO de alocação
e distribuição dos recursos públicQS na economia.
E. consenso geral que os planos macroeconômicos devem
permanecer como diret.riz da vontacle do País (:m alcança~ certos a:hjet!Vos# Os planos d! médio prazo, do Governo, Que se confundirem com
os planos pl'urianuais de ....em atender de certa forma a vontade de 00vt':rno. Wlas tSe.~l;m fictl~ at.ent..;:,s a~s tl>bjeti\los w.aio'tes do. 1~:s.t.aI'iQ e. às.
aspiraçlles do seu povo# Os planos de curto prazo são ainda aqueles
adaptativos à conjuntura e coordenadores d~ todos os instrumentos de
polltlca eOl')ômlea de curto prazo# Os planos $ão todos lndicativos
paTa o setor privado e norma-Uvas para ti setor público no que hnge
a sua responsab!lidade nas normas, nas sua mais ampla Ct;Jncepção insto!
tucional, e aos quais se devem vincular todos os orçamentos públicos
pol'tanto, O mais que se pede concordar é que não sejam aqui definidos,
Ilta$ em lei complementar. No entanto, igm:rrá-los no texto, seria irope!
doâvel#
o prOcesso do planejamento não pode limitar-se à re~
ponsabllidade de açil.o do setor público. tem que situar_se de um contexto maIs global da própria Nação e denb.'o de um processo que, rep!t
t1tllOS, deva ser indicativo pa'ra o $etor Dtivado~
Por outro lado, também não $e pode restringir o pl.ê,
neJsmeot o a planos de investimentos públicos, tal como propõe a t'ed-ª.
çrlo restante do anteprojeto # Isto é uma llml1:ação que pode lnduz!r a

ã

EJ.9DA AJlTlVA
~
OJSPOSlJ1VO aE,;n'IDoJ: ART1fiD.2:IJ>

o preparo e a fOrlllat;ão de todos os elementos vinc<.llados à

~egura"\~

ça pública exige-ll uma certa padronização.

Por outro lado, a atuação preventivo há de ser Integrada pa:a a
roioI' eficácia do serviço tis seg'Jrança prests.r;Ioà popJlação.
Em tendo a Policia ~lllitar a ras10nsabiUdade do pollciame.,to os terlsivo e dispondo de infraestrl.ltura para a formaç'ão e l=lreparo d::s seus q.Jadros,·
prl::ench:! a meln:Jr cOlwaniê,cia qlJe o Estado socorra cs Hl.Inicípios pteparCiI1oj'o e orl
entand, a sua Guarda ).lufljclpa1. que exercerá 6 árdJa tarefa de proteger os bens 1- •
roveis d3 Prefeitura.
Tererros. pela forma (Jro;m3.ta, alé:n da cO/llllem~nta;ã') do texto Con,,!
t1tuclon3l. a cempat1bilid3de do sistema d,~ segJrança. nos Estado3. e HtJnicípios.

lo'"

- incluir no inl::1so UI do artigQ 1.i1J' do ",projeto do
seguinte u.llnea.

F:~lntot' .:l.

e) dois t"e'll 1"05 para o Con3elho da ~.:pii~li;;::..
JUST!F:Ch.Ç~O

A eOtmda VI.sa adequa1" o d1siJOl;l!tivo qU3 t:-.::.ta. <!Il COl i'!:
tênc1a do $eO.:l;do rec.er.:r.l, COl1 o !ncis;:l ::: c:: ii:l:-;::'~o 2i'i -:::l -;'i~"::~:':;:
jeto.
/G2

~~

ConstJb*tte

• 353

,
\

.Pcr- es te dl~?Osltlvo, é da ccmpe eênc í.e cc ccnnr-ceoo ;'aciol'rol
autorizar c aprovarç a decretação d~ Estado de nereea ou Esté'do ce '
SitiO, e:lCluanto o d\sposJ.~iVo emcnôcec atribui ao Pce aí.uente da f{~?Q
~~~c:oo C~~:~:s:: ~:~í~~:iao do us tedc de Defesa, sc.n fi enuêncac p.'é-'

-

~DA

ê "AI'-O

I:HEtlD!, ADITIVA

;~~~~~::t:~~ít~:~:6rá1"o único
~

ao Art.

~:

Seção Ir -

r,r

..
Os partidos pol!ticos eâe ou dever-zesa ser entidad3t!" da
soc!edado civil, que con base em pl'cgr:a..,as e :,rl:lc!pios Pl".)flõt!-~e.

•
.Quando o partido pol!tico afasta.::'-se de su e,s p~po!:tas
bêeãcee, re-npe com Os ccnprc-uuece aSS1J.1!<!OS perante a sociJel:1~.
Converte-se numa agremiação .í"lsiolónica e na busca dos privilégics
e beneesee do poder. e portnn1.o, por se 1.ornar" ilenf t~M"O. dever serextinto.

f'J

o Militar tem lJ'I\2

J

_

Il- qas transgressões disciplinares sem os pres-

supostos legais da apuração ou punição."
Todos sabemos que o Poder Judiciário tem apreciado os pedidos de "Habeas Corpus" relativos às prisões disciplinares,
sendo, hoje, jurisprudência firmada. não obstante a vedação legal.
Conforme se verifica, a supressão pretendida cempatibiiiza o texto. proporcionando a todos os cidadãos. com ou sem
farda, a possibilidade de recorrer ao Judiciário, quando, de
forma
abusiva,- ilegai ou erb t râr.í a , entender ter havido a privação da sua
Úberdade individual', além. de previnir futuros confIHas entre poderes.
í

I

'S\ENDA lP03437-0
JOS~CARLOSSABOIA

('l

fll'lÇão específica. não con.Ando ser desvracc para

outros ramos do serviço público.
A Defesa da Pátria e a garasll.la dos Poderes ConstItudo:mis. da lei
e da ordem, devem ser a preocup\lçllo, a IIIOtivação. a ocupação e o orgulho do 1J.1litar.
-

r;ió',,'~

VILSON SOUZA

fUl.huItWIC.çlo

Seja inserida nas Disposiçõês Transit6rias o seguinte Artigo:
MT1GO- O Sistema de Aviação Civil será vinculado à Adilinistraç~'
Civil de forma progressiva no prazo de quatro (OA) anos. A infraestrutura beICX!.!:
tuária e das orgãos de controle de tráfego aéreo. continuará a ser usada de fC::;Ila
ccqlartllhada. S~ scarreter despesa adicional. e conforme disouser a lei.

por eerc de seus repreecneentes. em ces-ses eletIvos e nos órGFo3 co::
gOVCI'llO, a
realizar e execueur- tais ,:-opost.ss.

3J -

I t\;?ã""'-J
--J1 tJQU;;'I~

:"':1==.00: OISPOSlçilES TRANSITóRIAS

JUSTIFICAÇÃO

:l!fi\ENDA lP03429-9

/2-,

A Alínea "B'~ do Inciso XV, do Artigo., diz,:

derJudiciár1. ~ i.cnhuma i~lã~ à~id~~~âg~erá ex;;uir da apreciação do Po,- - - O Inciso II, lio Artigo J:I~ diz'
"
~ARTIGO
ücnceôe r-ee-é "Habeas Corpus"

\

lP03433-7,

lWlJS

~1lE SISTEMATl~··'_"_·"_d_"_"·_"_'''_'''

Art.
o • • • • • • oo • • • • o • • • • • o • • • • o • • •
§ Onlco -Q' a;qqer membro e!';-::lvo, flej:t-" do Diretório: un!cipal.
Regloml1 ou ll,;,.clom.l, podara pedir, junto ao ';l'!buno.l Sup~rio:'
Elelto:oal, a extinçe.o do Partido a que ?e~tença. quando o ne sac
parUdo pol! ti CO deixar de cu,~prlr qualGu~r um de SgUS dl~pos!.t1
vos progra"ilatlcos.
-

JUSTIFICAÇAQ

Ei~~7-;~

(!ICOMISS1!:o DE

EMENDA MODIFICATIVA
Dl~SPOSlT1VO EMENDADO:

A presente Emenda Aditiva tem por fim corrpatlbilizar e adequar e. ativldade do Militar da Aeronáutica com a destinação Constitucional das Forças Armadas,vinculando os mllltares às suas respectivas Forças, preservando os qcacros.'

EMENDA SUPRESSIVA
- suprimir o § 20 do artigo
do eoprcjetc do Relator.
JUSTIFICAÇAO

O'"d1'~p6sitivo suprimido estabelece preferência da empresa
nacional ao crédito subsidiado com o que, pJ~;'lJ!te !mplicltall'ente a .
ccncessãc dos mesmos ravc r es às empresas est.r aoçe t r as • ta i possibl
lidado converte-se numa vioH!ncia ccnt r e a scc ecace b ras r Iet r e , ~é'
que todo s~bsídio importa nu-na transferl.ncia de renoas do setor P~
bUco ao setor pr ívedo ,
O dispositi'1o ecnseqoent cr-ente torna-50 inco.... pu t Ive I e ccn
trad1t6rio COl'1 0<: prlnc!pios do anteprojeto e, po=tanto de e ser s~
primido,

I

í

_ _--,-_-.-

lU.1e/Nll\rn:lCb

E:tEiIDA

: -_ _. , -

r.r

I&i

_ dar 00 Inciso V do artiJto ~ do ~rojeto do rtelato:, a
seguInte red~ção:
V _ é compulsória a aposentadoria .. 0011 vencrnenbee i:'lte3~als. ilO~'
invalide~. ou aos setenta anos. e faculttltivtl., aos trluwa
c
cinco anos de serviço, após dez anos de ever-cdc Ic e re t.ãvc -e '
judioatura.
•

USTOIlUI1IIlCOtto

-:

para todos os efeitos legais.
V _ Pensãô especial aos dependentes dos servidores civis e mi
litares já falecidos • correspondente ao cargo , função ,emprego
:'
posto ou gradu,ação que teriam sido assegurado a cada beneficiário de!
~a n a~istia
Inclusive as di ferenças atrasadas I até a data do falec!

,

&Et-DA tm!F1CATIVA
q:
ltISPOSITIVO EtEt{JADO: ARTIGO' - Inciso I
q~

Seja dado ao Ifol:lSO I, do Artigo 11, a seguinte redaçdo:
q?
AATIGO • _
A inviolabilidade desta constituição rege as relações internaciQl'létisdc Bras!!l à luz dos princípiõs constantes de D"eclarações Internacionais de ·Oireitos de que seja signatário, co:n ênfase nos seguintes

JUSTIFICAÇÃO
enlcnaa proposta nU:>lemta o pra=o ?a~a aposent.ador!a volu.!!
tárill de SO para 3S anos de sel'viço,
O projeto estabelece que ni?o há d.istinção C'ltl e: trab=ln~
intelectual c nmnual. belil COI'IO n:lo havei'á priv!lca:io.::'e'lto 1::1\ rCot;t.o'
da naLurCZ3 ~Cl trabalho ou qual=luc.r ou"tI':l. condiiiLo soc!al ou indhl
dual (art. 10: III. f) do e:e!Ifpi'ojel.o).
Da meSMa forma. o
projeto e~tabelecc o prazo de 35 ::O'Of'
de servIço pai'a a aposentador!a do se:-vidor público e dos tro.bal,..::
dores ec geral,
Por que entã.o, por!odo menor p3ra os n:::gisti'ac!os ~ ne,nbl'o5
do :an15t.;rio Público.?
•
"
Assin, visr.ndo conpatibl11zar o te.A:to e ero! re~,)c!to nos '
princlploG constl(Irados pelo anteproja to o tr-at.a...a"'Jto a :.o\!.- di~;lcnGJ.
do nos ::n&istl'ados e meMbros do :t!nistério ?úbl!co. eleve ser- o :.U!!:1110 di!lpcn~tldo aos deÍla!s servidores públ icof: e t.l"ab:1lhadol'es e 1 g~
ralo
A

o da indepQndência

o objetivo da

e da Soberania Nacionais

Emenda consiste em coapatib!l!zar

l/iS"'"

Artigo~.

i;

,

SUBSTITUTIVA

m .. ItÚl

tJ~>

ci-n,

r.r~

,,,_. ."'.===::::--===~

Art, _ .. ~ ,çoncedida anistia ampla I geral e irrestrita a to
dos os que no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e
de fevereiro de 1987 foram atingidos em decorrência de ect Iveçãc polí
tica I ~por qualquer diploma legal , atos institucionais • complementi
re.s Ou admInistrativos e ..os que foram abrangidos pelo Decreto legislativo nlô! 18 • de 15 de dezembro de 1961 , bem como os atingidos pelo
Decreto nO B64 , de 12 de setembro de 1969 , presunmdc-se satisfeitas todas as exigência legais e estatutárias de carreira civil
ou
m!1itar I não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição , deca dêncla ou renúncia de direi to I sendo-lhe garantido :
I - A reintegração ao serviço ativo ,
Il _ As promoções a cargos • postos , graduações ou runções I
observada a per-epect rva de carreira de cada um ao maIor grau hierár quico I obedecendo aos princípios do merecimento , antigultlade , esco
Ih .. ou em,ressarcimento de preterição i
III _ O recebimento I como indenização I dos vencimentos
salá
rios 'o.l.=agens e gratificações atrasados, com seus valores corrigI
dos e irred'-lUveis , a contar da data da punição;
IV _ O período de afastamento como tempo efetivo de serv.tço ,

e os efetivos, quase sempre insuficientes. no exerctcíc exclusivo da relevante c'
.Indispensável atividade fim.
Todos estamos cientes da relevante contribuição que tem sido oeda à
Aviaç:lo Civil pela nossa Aeronáutica.
~ão obstante o nQSSO pieno conhecimento. a profissionalização das •
Forças Armadashá de ser a preocupação maior. principalmente considerando a rrcor
tâncla e airrperiosidal:feda proteção do nosso espaço aéreo.
A soberania nacional exige que.a Força Aérea Brasl.lelra, CClI tc:l:lS'
os seus quadros, exerça o papel QUe lhe é destmado na Defesa da Pátria,
A presente Emenda Aditiva representa o respeito e a ecníração que
tenho pela nossa força Aérea. esperando que o exercíc do Brigadeiro EDUARDO GO
I-ES seja o i'anàl a orientar as consciências de todos aqueles que pretendem \e;
a Aeronáutica Brasileira ocupando lIlI lugar de destaque diante de toda a nacêo,
desvinculando-se, progressiv-amentc. das atividades que des~ert1a na Aviação t

i&I

SISTEHA~;;·:;i~ule/

r

_
j

JUSTIFICAC1io

A expllcftaçllo dos direitQs numa nova lei de anistia deve ser
uma preocupação dos Constituintes , par~ torna'r mais fácil a sua apll
cação pela administração públlca.
•
A redução das anistias de 1979 e 1985 deixou de contemplar
• milhares de brasileiros. vitImas dos regimes autoritários I pela fal
ta de clareza nos textos.

o inc~so

com o próprio caput. pois sem soberania n~D há independênch: e vice-versa.
Naturalmente que. se:n a observância dglda da indepenc!érda

e da soberania, qualquer Constituição será facilmente vlo1atla

EMENDA ·lP03435-3

(!l

PAULO RAIIOS

E.1EHDA SUPRESSIVA
•

o

'72

- suprlnir do inciso V do artigo 3:1-8" do aMlieproJeto, a e"(pt'essEio
11 aos vinte e cinc~o <l.nos de
exerclclo do. função do ~~aaistérl0 '.

.

... .", , ,. , ,

EI(EtIDA

__
,

!I'f

o

1

SUPB.ESSIVH
•

EMENDA MODlfxCATIVA
G'!
DISPOSITIVO EMENOADO, ARTIGO,. - INCISO I

_ suprImir o art. 'ZJJ' e seu parnsral'o unl:::o do .-.proje:.o do
toro

n\!l~

_ ~

I

Viablli~:l,=~s~o~~~i~;:ç5: ~~e~~;~:..,:l~~".~~r:~l'~~~~ ~~~~: ;~ :~~~~t~~

redação:

~~ ~~~t~i~~<1~e~~~~~a~e~~~~~a;~od~u=~;~~~t~~~ra condição

t;',;'

ARTIGO'"

I

ec=-<'":lr09,~i~-

cesso evidenl.e e'" relação aos prind.pi=:Js c;.ue renulE..' a
çe.o no d.!.rclto pátrio.
,
_ No mais, por se tl'atare'l de Matéi';!.:;l. ?rocoss\"~l ; purt.n~o
tra-constltu;:lonal, devem ser reauladas pele. leI o.-.1;!.rJ;a.:-iól.

anteprojeto eS'tabelcce que~ não haverá. distribuição-entra
o trabal'lo intelectual e manual, bem co'o não have:,á~ priviléeios

o

Seja dado ao INCISO I. do Artigo ;', a seguinte

-

JUSTIF~C'\Ç~O •

Sllo tarefas fundamentaIs do Estado:

:n

H

JUSTIFlCAcno

VILSO.I SOUZA

I
J

E dever do Estado preservar a im..e pendência,

;lâ6 .

EhENDA

SU.BSTITUTIVA

- o o.rtigo::a.r:r do anteprojeto do RelntOl', deve tel to sal'ul1~_ ret',
ção, com a supressão dos seus §§ S~ e 6~.
...

,

:Art,

<28Ç,

~

do. República poderá decretar, por SOl!Cl.o..: ..
çao do Primeiro ranlstro e ouvido o Conselho d:l. ~epú~l~
ca, o Estado de Del'esa, após auto: izado pelo CO'1S:azso'
Nacion:!l, c;luandG for necessário preservar, ou pro.,:::.:!. 10m
te restabelcer, em locaIs detel"i'lJnados e testritos,
ã
ordem pública. ou a paz socIal, a,eq..ndas p!'O (Ira...e e '

JUSTIFICAÇÃO

~36

J\...8menC!<l visa. compatibilizar o artiGO 2::fI con o dispc.sto (:la
IV do AIIIjI8?rojeto.

EMENDA lP03439-6

também lhe cabe a preservação da soberania nacional
A Emenda tem o objetivo de adequar o Inciso
ao.
Caput do Arligo, posto que ao Estado·não pode escapar o elemen-

f'L.-:::=:-:==-! ViLSO;, souu.

tar dever de resguardar a Soberania Nacional

(!J

lEMENDA lP03436-1
pryA1iLõ~~

-. LP::.e;;idente

~~i:~~:d;~s~:i~~~~:d~é1~~:t~~!;~~~o;~õ::i'lnicas i'Ol~

lnclso~,

SOC_:!!

Da mesma forna, estabelece o prazo de 35 tmos <!e serviço P3.
ra a aposentadoria dos se:M"'1c!ores públIcos e del'l.:lis trabalhaêores
Portanto, coeren~ernente com estes princJ.pios é inace!tával'
:eduzir- se o prazo de aposentadoria para uma classe. en detril~et'to das damais.
•
"
AssIm, v.1sa"'Jdo cO'll?atibi;L..h:ar o texto e en respe!.t.o ::lOS prin
cipioS de isonomia que adota,o tratamento a &Cr dIspensado aos Pi'Ofcssores, em termos de aposentadoria, eleve cer o nesmo qu-e o d.l.~P~..!
sedo aos demais trabalhadores.

I - Garantir a Independência"e a soberania naelo
naB pe1a oreservaç;c(r de condições políticas, eccnômic~s,cient!
ficas, .::::no16gicas e bélicas que lhe permitam rejeitar
tod~
tentativa de interferência estrangeira na determinação e coniecução dos objetivos do povo ·brasileiro.

11

:EMENDA lP03432-9

f'J

JUSTIFICAÇÃO

•

'~"

-'I

_ _o

- - - - - - ! I rr:;",õ-=J

co ,Isslo DE SIST!:":'i'~~~~;:~'~~o"u.~C ... Sb

oi eE~:;::-[!p

pr,::~;:=J
ElJI::NDA SU?m:SSIVA

1'~7;~
,.nTO/~u.nrlC.;;;lt---------l--_-_,

r.r

\

_ supl'iral1' do a.rtl&o S'l> do ~p:-oje~o a. al:in~a d)
JUSTIfICAÇÃO

,

I
"

EMENDA SUPRESstVA
2.'/9
DISPOSITIVO EMENDADO; ARTIGO 'SI:J
-..q9

m "Habeas

Seja suprimido o Artigo e», que veda o direito
Corpus" em relação a punições disciplinares.

A poss1~illcl~cl; de apo;entadoria ')roZlorc~onal, a;:ló~ .....
anos de senlço publico e p.ivileeio it'ccn;:..tlvel co~ tOc.os O,õ, ,
principias dE. isono'õlia adotados pelq ~p~oj!!to.
Visando cOi"'patioi1iza:- o texto elo ~?rC'j.;:~~. o d.~z"o~l.
tivo deve SJH supr-i;:I1"do.

EMENDA lPO~

j!J
(!J

VIL50.
CC

L:.~,"iO

O...

srs..r~U,·~;7:ç·~·""·II.k

índi08 que 55.0 membros

tre
~r

E,~I:lli)f,

SI.

-'Q

mais de 170 nações J.ndigen;:.s cllstl',las

li

~

1ncluz~o de novo para-

Isto tC!1lI 81do t.antando, 110 longo de mllis do: qUE

• sIdo

cOlllplcta c)l:tl.nçiio

fi

JlÕc-!õc. élesdc 11 IlcnOl\lin.:&fio

t> CQpíloul0,

!Ir.

LcomssM

DF'

DBslrll chumoà4 -quc:Jtiio 1ndí';lcna- envolva mai~ de 170.. naçõcs ~ ~ercn:

I

""'_''''''''''~K'_''''

SIsn:~U\TriAÇM

,

.......u~.,,'•• ~h

l:."CfWA MODU Icr.TrVh
DXSroS1TIVQ El-II:'NDADO

EMEI'mA lP03441-8

~30., SOUZA

P-':";';:=J

O art

t:e:J;~~7{-~

Art. _

DA SUE:5::':;:7 ...7!\' ...
lltlteproJ~to ~o

Rel;:".ar a

.e&u1nLe reda.ção

,

ART. _

..

-

-

O

Por 1.=:
art
do a:a::I!'eprojeto. propomos 011 inclusão, entre 45 mat6rioll8' lndelegá Y e i . ,

eo , em Unha de coerência cora a a11nea (11 do inciso

enSIno, elll qUillguer nI"'81, serJi IJU"Hstl.:lCr

oficl.1I1, assc9urlldo Às nações indí9cnas
línguas e processos dc aprendi:tagcm

l

---

eeeenec que elA·roquer. livre dos af09aCll-Ihoe e imocHaVsmol:l

IlIIlI

tarnb~m

o cm"lu"CJ::>

slla"'l

(l,:,

O Ilrt

"...

•

do _projeto

estll~""l ece

I

qlle o pOrLu[.u«!: é o

vo. CID Congresso NDcione.l, mas

S~;

todos os direitos e Varanll.as fu,d&JM.!l

I

I

tais
[11I Sus primeira parle, 80 inc1ui:r 8 h=t;,isloçRo sobre as populaçDes I
indIgenas ~nlIe as mlltê-ll11s Jndeleg4vels, eata emenda lamt:ér.l C"llP8tI_~
bilha o d1spos1tivo eom o 8ft

~do;t:dfeprojt'to

o-

10 iOI ,01

~ do

da legislao;io sobre .s populaO;ófl;s indígenas
Por outro lado, hão são apen<l.s oa direitos indiV1duA~8' p:r!I'tico.
e cle!Ltoral"s que devem, também, ser resctrVi'ldOB i. c:ompetencia eXClua!

11'~C-

110

oJUS'I'lFICAÇ,J,O

XXI ... deere:cr. po:' solicItação do Prlnel-c LnL!r~-c c ouvldo o
Canselhb dn. Rcpú,:)l!.ca. c.~ós nu.o"~z,:,~:'C' ~j C.:""'Z"~~S':l .. c'.~
nal. a intervençi.", t~"erD.l, o es.".e::o ce def=sa. e o l!S~ ...
de 1I1Uo

I

mo, qUe! inclui conhecimentos ainda nio dominaclos peJa cline1. ociJc.: "
t.al. "penas o COn9r138S0 .Nacional. r.unin.d~ repre.ent~nt••• de todo o
povo e c!e todas a. tendê Icia8, tem condi~o..:.'s de dar a II\Ilteri. o t.la-

>l'
_
do _projeto paasa a ter a seguinte rcd"çâo

P'"

J\

eee , milagrospmcnte e'obleviventes a mais de quatro 8eculos de:- e:ltplOrações Co .opre9sões de toda ordem t: Wll p.alorlnaõnLo cultural riqu:IlB1-

JOSE CARLOS SABOIA

CO!)!> ...i tuição

I

pretendeu abrit De terra. ind19 Cinas i atividade lIIiner5r1l'l, de
1llOC!0
tão dCflt.rltcrioro que põs em risco 11. sobrcv1.vênciD f.í~lCll. c cuJlural

abdiCAr ao colol'l1.",l{'ll"oO

EMEI'mA 1P03445-1

A emende visa aC:,aptarodls;Jos1t.!.vo 1'1.0 e so í.r-í t c do DiN:.!.':;o
e aos prlnc.!.~los :Jufr.:lg.. dos pelo (Inteol.oj~to5 A'fFOI~as 6,lllo.da~. de-vE'n e a rec- 5u..>lI"etid.os ao,,; Ó~1?:;'os de ccbe-ení e c
a

do II.rt.l&o . . . ao

envolvem A delllDrcllçáo dAs

de de~enA9 dOL sociedadl!s im1iCJcnõl<;, prineipi11r~cntl! na IIm.UÔLliD

l:J

Ii
I

terrAS indígenas, ~erDndo 1llcc.r:tezas para
lndi05 e não-lnd1.0B, e incrntivllndo confl~tos O neere-ec nQ SB..9CSl8J

Segundo Darcy Ribeiro, i1c 1900 a 1957, fo-

ram riacadol'l' do mllpa etnográl1co 87 povos ipdíqcnas (03 lnthO!l C
Civil1.zlIç5.o )0 cu , p(:tr6pol1~f1 Vozes, US2, piig 238)
['Oor a c e c , ~m

Coôstituclonal

_ ('lar 110 inciso XXl

dimentos de dcmarcaçiio dns terra, lndlqel'lollS, c r Lando InstD.n:::lil:' d,.~.!
s6rlas complC!=lClls, cUJa inércl.a mtlntém sem soluçio l~C.IIlCCQS CllS05 ql..C

tro .l!iculo"i Mas os 1nd1.os repudiam,. generalização c1c'Icaractcr .. "ilC!,?
re, resistindo até o fim E o fim, pe re llluitos grupos étnico!'.,
tem

•

JUSTIFlcrç'ÃO

,<'

.ponte eua , sobre gu~stõcs qu.e e re t era oa indios, rê-Io de lI"odo Ll l~-.I
e a r-lhes os direitos Assim. o Decreto n'> 8S 118/8), rq:ludl,'do pe ...,
unan1.fI\l.cJade
di!! eomun.i de de CIentlfica, pelas .5ocledlltlc:. illllíçc ...a"> a
a~é pcl ór9iios do pr6prio cove rnc , burocratizou ao eJl'trc.lIlo os, r l o c e -

c da aceaeaeee não- J.ndIgC"nll

desta gcncral1zaçiio

__ - As Forçõ\s Arno.~a$ destln3rJ-se Q eereea da. Pat".!.a e a'
,Jaranti<l. dos Poderes Cona'tituciom..ls, o. ped.!.~o dea."es
, I' - Em decorrêne11l. dos prim::{ytos ol·ganizae!ona.i~ das forças Ar .eces , eenara-veccc no ar-t .....:"!seu~ ':iE'rJ~-OS •
presl.:!'l JU='Cll'lento de de tesa de' Patrla e d .. Con3~~ tul;io
, 2' _ redaçno do paracr...:o Único ec ante:u'ojeto

E~IE'

Na 1!1.Btória recente do País, toda a VE'2: que o execut a vo leg.'11ou, I

e"-I

'l'amp:)uco 6 cb jc e rvc d4 Constituiç50 apontólc para c<s fndi()~ o rUn?

Sl",DSTIr'JTI\','

_ daI' ao artíao ~ E< redação abaixo, COIIl
grafo l~fmur1ela~ão do paragrnfo ún1.CO
Ar-t

I

li dl!nomín.!lção dddll. pelo 03.9no Relator lia COl1l1SSc\O de s i s e ene .. u ....-/
çia - Do 1ndio - cons&gro. no texto ccne t.a cuc rone t \.l.'lla gencrl'lizao;50
inilcl..ith.vel Não há, no Brasil, U"ll 1nd10 "genérico", há, Le to s r m,

SOUOh

ficial do Bcasil. A eznenda cOl"lg;.tib~l1z., tt!'C"!Iinolo~icó! Icnlc () dl"lí'O
sitlVO emendado COlD este art •
E: alteri! ;5.0 que sc invõc ,d•.L po::_ 1

'-:>~d.<>

D

W>

rtll:. .

r""rv~

ql.lc nllciol'lB15 também são os idio"i'lAS praticCldos pel ...s mais ele 170 ""1«-1
çõe!> 1ndígenn~ existentes, alndn. no Brasil N60 Ge poc!c q c.&~ O""l_~

JUSTlFICN;;:XC

a brasillC1aCleo destas nl'lções e de seus membros, que de cert ...
sno os bresilolrol1. mllis legitlmos

IC J
~

Segundo o dispost.o no a~~~30 •
!""le~!lc ~V. o !!stt:do c...!
_1tio, o est~o de dereoa e a. 1nte:"ver'l.;:c:. ~:!='e-",l
::>o~<!~;::j ~~- I ,
dec:reta<!o3 pelo fl1c!lide"'lte da qe;Ju!;)I!:;:a t.pés a,):":Jva;:~ Delo Cvn... ~:!..I

I

!o~l'a

!.:.

I

~Hac:i~al

,

f;J'IENOA 1I0DlrICATIVl\

1\RT

DIsrOSlTIVO Ell.E:NDADO

~-::.

~,

5 ONIeo, J\LrNEA. (AI

::'

EMEI'mA lP03442·6.

De-se à allnra (a) do S único do art

ê' vII.ao I "IOUz..\

ill

il;

seguinte rerl.'lç;io

.,,0Art

)..J.S-

S único - •
a) é racionc.lrncnte aproveitado,
DU;;IOA SUi'R:ESSlYA

~o,

ar~igo

- .... p:rilllr
inciso lI! <10
• expressa0 "do Tl'11JU\al de

::lda doUnião".
anl~~roJeto

do "1(/1;00';0_

Con~e.s

A efl\C!nda retíra do dlSposLtiv':l Il. eyprosc;,'io "0.J cliti em CU!:$O i!r;
,.;cr-, Cle! mod() a flcar estllbclccLdo qt.e C1p[>nds os l..,ó'els ~íC't~v,''t::!

.;:)'
~

Art

JUS'l'IFIC,\ÇÃCi

I

N>

-

I

aI

De...conroI111<!ade com o a-tigo'" do n..'te~~oJ~'l.o ~c i.~:a
tor, .. _co~petencl<:' oa".t:. noaeor os ~l!.nI$t:"oa do Tl.!.»u'l:ll de c=-,~= ...7
da Un1~o e (;.0 Pres1cC''lte do Congrea.so :'aclcnal. e nro 1::0 Prt:~~r;'i! .te
..da Republ1ell =0110 Sll"el'e o dispositivo e'"lenC!z.C:o

bl
o)

06 di!'õ!iíd1.oS t::e.ba.lhist/!l:!o, quant:!o er'l.vol"'e.~"1l qUQstê'.:ls agrlcc-

I
I

lasl
JUSTl'IC1.<CQ

al!ncl. lcl eont't. <!c "'O!I~~:-_lIS tot<~lrent.(' el!. I
a5 qucsloões relativi.'ls ~s terras lndigenc.<; e d1ssídlO' tra':>a-

/'o. rcdi\l"iio orlgJ.nal da

t1ntI:LS

EMND./\

~.ODIT"ICI.TIVl\

DIC;POSI.I'I;O EME:l>.I)!,OO

:l, INCISO

..

Dê-se ao inclso IV do art

~

Art
I

-

lhistas quc QnvolvcTll questões nqrico1as
A emend.;l Vlsa dLLr coereneJf«sub.te.--:_~'i:. il~ dlSi':l">J.I:'vo e '"J:'r-o''llzé-lo eo"ll o !; único dQ nrt. ~ do anlcpro)cto Este ültlro o<-tlUlnlIV

na que a rOlllpetência para d1ril'lllr d~5"l..tas 501.-.:'(. 05 dl.rl!'lto:, ~lH.!I",~
nas _ ino:lu!live. portllnto, o::; qlle VC::t'l::1 so')çc ns terras 1-dí::~1 's; 8erá. sempre da )Ustlça f<l'derolill Deyo-se, portllnLo. íazer ron quI.. h ..
]il. Apcna8 \lm prco:elto $obre () ascu.,tQ, para nDo ericr dÚVld.:\s
JUém dlSSO, a Justiça i"lqri5rlil c5Lii :!oendo criadil em VIfl(.ulll.çii.o ex-

S·
. . do . . . .pro)(!to a :::eguintc !""-

-

pJiclllJ C(>ln a qUCf't:;o dôl rcfontlôl llCJró,rli"l El"lbot"il haja (Il'::lun~ ponlo::
de contal.u entre elotn e (1.& terras inlJigeni1s. n::i.n Jue;ti(l<. .. ll ljUL

ceie uma distinção 4rtLfici11 entre 4S dIsptlt,1s sobre dLrcilos i c _'~':'-I'

II -

III IV -~permLtlc, nos c!l!:os prcvlstos e"Tl 1t.l co..,~lcrc ter. C" ,:,
rorç"s estrl:ln()~i•• \!: tral'lsit.t.m pelo terrltó;,lO ""Iac_o'el o, ne]o::. ...~ mel"lco;i!.ln t.empol.:lria~{':\lte. 9Cl"lpre sob o cer.anC!.o [le 1:I11t.OTl.C-"clc brClslC!lrll;

""

1\ emend~ destlna-SQ ,~ompo.tibl1i1.ar cste ln:::16.0 IV elo "1'_
com o lnCl':iO XXVI do art . . . <lo -'P::O)E:lC, d~;;:['_..,i '''l'~ 0, d ...",-

de logo, qlle a põl~!:alJen ou pernul'ên-::18 elo-=: fcrço1"!1 "'C;t.lil-:'~
t(!rC.ltóclO bras~lc)ro sooente se pode d.c 50D C(:>'lI<1 lCO cl~ autor~i!.::lr'~
brAsIleira It omlss50 de 'lote inc)so IV do art ~ e pe,rl':jos.:r e
pÜ..:.'
em ri_co a eObE'ranla ni1e1.onaI

fElãO nc~ta fasto dos tr ...b'l.lhos const1l11lrLe'. cort.urlo. l. I ~c.-' lf.la • .,;;
I!'eu objetivo é compatlbllll"üJ::" o dLsf)OSlth'o eo"ll a ! rç;o ,",~CCl)
d ..
CO\lSLitUlf,.JO. que éo O eslalle1l;!cilllento doe precclLos ""p1~c.iJC l~, [:.l~
tendo-se. dlSposlo;ôes que rontcnhalil r"'-ssalva'!.: ta1:!o qlle elc-rr,",u ~
•
regra
Redi9';~9---cono está, a condlção d<l "llnc<l 10.) do par";CJr,1fo ÚIL~CO
40 .:Irt
poderia estar ausente <lo tC':ltto, som PCO]\llZO alg,JRI, PU!
que todo proprlel.1ir 10 ter5. sempre Obl j CJoda sua p::-ot[ I'llj:io ele q IC seu

m

i!nóvol estej.:& cm '"'las de ser racionaIlllcntc JlprOvtLltDdo O pn "'cll",
rasult", abl'ioluto1Rlente inócuo e gralu)to Orn, as Ccm.t.llLJ1~Õ[,~ n:io
podcJll têr pilol.n I.15 ou cyprersõcs CJraclo ...,1" ou inÚtt.h.. Se lt.r1cJrn..:!.
I.lll..dc nil e",plol.'";lção devo SOl" Uni elelllcnLn ,OT\rlltulivo do. !ur~ -o -2
einl da proprtcdade, cnt~o que se o afirme dE! IIIOdo a quc Ce.llr ....ll ..~ o
sC')a Par'4 isso, impéc-se retirar _ expressão qUlI eBtll c1lW'nd.1
subtrai
Não Be tr-llta, pois. de compatibilização d~ um dispOSl!;.1.VO em re1!.
çio a ou.tro. mas de uu! dlSpOSltlvo a toda a Constltllição, CU).:& clrtb2
rao;ão dll1;ve regel-sc pelo

principlo

Jã consagrado

da ai?ll:::.al:1.::'.l.ca-

de efetiva de suas àispos.1çóes.

nas de nuture2a ftlndlir14 e os que envolvam out~a nollture?n SC'lHI. l..>lrocrat12ar a defcsa dos direitos dos indlos, tOlno1ndo-lhe~ I"\:lftl fl r :
cil, .indo!l. a comprcel'lsiio e acesso às lnstãnclas
-

aproprl«d~si.;'!c Ju,~

ciário
POZ OLltcO lado,

° que

I

caractezizd 09 direltcs lndíqen.-s i>, de í ...-

to, a qua11dDl5e c!õpeci.:ll dos seus SU]eltos E:st.a qll",lid.-c!c de'(;' ~ ~~-I
vQlece!r COlDO defJ"nido~ra de uma inBtãnei" ún1.ca p<"ra o cori'-:eH C·hO e
processamento das cl'lUliIas que
rE'Spelto lIOS indlos /I. )US"lÇ1' Ie

•

te l'õob exp1cJrllçd(J ri'eional cu"'"pren 01 sua "unçdo SOCl#ll
11. pr:LlTlCin\ Vistd, a emenda parcee ser de rnéor1to, o auf.. seria rl,,-

di9~!lI

_llIesl'lOs crl-térlos (.01'1 que lSe contenp1all as terras 1::11 gC!"1I1, ;rOL ..!""ILf'
~m termos de red1sLrlbuiçiio fund:l,&rlll., A \.erril, põl.ra 05 !:l,l1io!:,
muiLo fMis que um bem de produção A ela, ligam-lhes laços a~"".:.1.VOS I
de orlgem ancestral, Vlncula.ções mitl-cas E! eultu=a1S d!". guc C.:l!='c,'c :

é!

li

própria

50~revlVênci/l. c

re!produo;ão cultural dos povos,

eXel\;l5lv<\ dctecnllnüda pelo S ünlco do art

~

11'~1C;':;"''''

C""-íJetê
elo antepro::eto
o!f

r.:

,-;~<~

lP03449-3

II

deral velf1 ~cu't1l111ando famlllerlde.dQ COI\ a mat~cla. e serlo1 l('SL\,O o~
própr1.os ind'i06 dC'spQrd1Cobr esta expQrléTJe~oII
li
Por ülllll"O. as terras in::iigenas não podC!rt1 <;f:C cQntel"1;::>!"Cor co"i'l oc:

maIs llll'la zlIzao plll:'lI nio se cetirar da )Us!;.l.çi)!<-dQrill

~

fJD!'i[ C!lnlD5 51190111

I

EMEND/\ "Dl TIVA
Dl5P05ITJVO EMENDAOO

ARr

Inclua-toe no Art

~ do

anteprojeto

(I

seQuinte Inciso

Ar'
I Il .

lU -

~~;;1

-

IV - "
V VI ~ reconhecer o ca:r'ter

plllr1e.lf1~cQ

oe

liooch,~a~e

bT" .. ~l~ha

e as formas dc= 01gal1L28çl!.0 pr6pr1es das neç!'ies indIgenas
P:~,EHDA

HODltICl\TIVl\

tG-;';76~

DIS:rOSITIVO CItFHDl\DO o NOME DO CAP1TULO VIII DO ,.nULO IX
Dê-se «o Capítulo VIII do TítulQ

n,

do ~projeto a SE!CJlllnte de-

DISPOSITIVO E:MCNDi\DO

nominação

r7i.

EMEHDIl I>JODIFl:Ci.TIVA
ART

..S'fI,

5 10. INCISO XI

DAS POPUlJ\COr..s INO!GENItS

Dê-SQ 0110 inc160 11 do S lo do art
redação.
JOSTIrICI\Ç1iO

1\ desic;lnaç;ão proposta .ao cnpltulo VIII do t{tl'lo XX êo ~roJC'
to ropl:oduz ~/11 deolgnllção dada pclfl COfl\l.ss';;o d.;l Orc'en'l SccIlll e tI nome
da. 5ubcom1.s!:ão eSreclf1camcnlc encO\rre';lAda das prlmelras dls:::U!lSõe!>
aobre os dlrci Los das populaçõcSlj Indlgel1a_

1>-1

~ do

anteprojeto a segu~ntc

f31

Art J,.J:t1'S 19 ••
I -

11 - nacionalidade. cidadanla, populações
liberd<lc'ies .{undarnent.ai8J

indlgena~

e tl.lrel.Lo-

JU51IF"ICA.çno
A :rcdaC!lo proposta resoatd os terlllos do lnc1sn V do art ~"
do anteproJ!!to da COII\i5S:l0 do Ordel'l Social <Co1l15$1I0 ~Il). flue fol v~
tado e apro .... .,do. por 8lDpla maioria, cm sessRo p1enár1a
A inserçt.o de /
tol dlspoc;itho, aHm de sanar a olllss:lo e tributar hom~"õl9':11I 80$ -~
bales hil"ido~ na COf1llSSê"O da Ord'elll SocIal, ca r & e t e r 1 r a J"elt.Cllvelr~"'
te o rtrme propósito de rcnl,Jnc1tlr :. posturil co1onlal1sta que:!.
'desde
sempre. lelll oOlteatlo il!O reltiçOe$ cnl.e o Estado e 8S naçOt:s Ind!oer-:H.
Apesar da re1terõlçllo de dl~po~1t1vo::. eO"'lSlltuclon;IlS e le;l.:
lOÇllo ordinária intencionalmente Dssegurüdoreo;. dos direitos dos
Jo_
dIo!;, na hIstórJa jur.idlcll bTDsj1cIra, a po!:lura colonlil1i!otll [l
~,e$
s(tlpre 5ubjncente permitiu (I, lIlilnutl.l'll;nO de IJIIl proce">so espnllotlvo c

Assembléia Nacional Constituinte

_ 355

"
ass.ímí Jacfcnfs ta, que resultou no desapareClmento de mai's de uma cen-

JUSTIFICAÇÃO

JUSTlfTCP.ç~o

tena das .naçees indígenas originariamente habitantes do atua! lerrlt.!i

rio brasileiro
A história tem deuonst.rado que a sobrevivência física e cultural das nações ind!gel"l8s restantes vincula-se, mdí ssoc rave lmente ,
a uma postura oficial que lhes reconheça as espec i rfcr dades , eascqurando-lhes o direito a alteridade cultural

E, para isso, Impõe-r c

A enenda vis"", ccnt.nar- a pene de cr-reie de _r-eepo-ta; ;,ilicl:l=e
para os casos de d'iscu.,prinel'to das ce eer-..i"1c çoe s ou c::"1vo::c:~'7:;
de ql.c.lqu.::r d a s Casas d o CO.lg:'CSSO t-ac í . c n a t , n a 'T2S'::' 1i~'·:. c c.,
pr!ncipl,o~ ccn t adoa lno inciso 11 do artiJ;o ~ do ~~l'::jeto

A tr-Ibutação progressiva, adotada para a prop:lcJo:::- ur
bana, deve indicir tan-cém sobre a propriedade rural que não
cu~
pra sua função social.

r~

conhecer, desde o texto constitucional, o caráter p Iur aétrn.cc da sociedade brasileira e as formas de organização próprias das nações indíoenas Não há, adees rs , no preceito, nenhuma ameaça à sober-ení e do
Estado, pois ".que Já esclareceu a doutrina que podem haver' Estados fo~
mados por várias nações - como a China, Alenanha ürIent e L, Es panha 2
outros _, ass ín como ema nação pode estar pot t icemcnte c rçen.í aeda e.....

Consh tuinte BRANDÃO llONTEIRD

r.r

1UtG/""'t"~·~iiD

í

mais de um estado

Ej.\El,mA SUPRESSIVA

zmenda

3/2-

Suprima-se no art.

EMENDA lP03450-7

rr=

- i

p-p~;'

Constltu!nte BRANDÃO ilONTEIRO

yfI' a

~projeto

do aefat.cr-

"

, suaS autarquias, fundações, erip r-ea aa públic::ls ou
eccnceua mista.

expressão de boa fé

JUSTIFICAÇÃO

p~;~';./--;;j

Adi.ti~a

/3':{
_ acrescentar ao inciso V, do artiso ltõI;' do

d.a

JUSTIF!CAÇÃO

Os propr Ie tãrros dos aaéve s urbanos são facilmente co
nhecidos. U;i porque torna-se difícil ao ocupante demonstrar sua
boa fé; A manutenção da expressão inviabl1lZará o usucapido
uE.
í

EtlENDA DE ADEQUAÇÃO

A emenda vã se ee te-iccr- a

co"r-~,;âm.

a co con t.r-c t a e

f!.~c.:'li-

-

~~~;;a:~oT:~~~~:;ad~o;O~~~:c.~:-iJ:~~~O~:_ll~~~t~~~~ ~~t1~~~~C: ~: ~~i~

bano

pios, v.raandc cor;)lltlbil!.~c.r o diz.}osi t tvc con o pr~"ci;..':'o .:J,~ -r 1 '
coneasr-cdo pelo artigo 136' do ~pl'oj~to

Dê-se nova redação ao art

J,lf
Art

~ - É concedida

emat ra , anp La , geral 'e irresül

ta a todos os que no período de 02" de se teeb rc de 1961 a 01 de '~!
veret r o de 1987 foram atingidos, em decorrência de mct ívaçüc Doli
t rca , por qyalqu!':!r diploma legal, atos tns t t tuc Icnaa s , comp i ec ent ares ou administrativos, e aos que rcr en àbrangidos pelo Decreto
LegislaLivo ne 18,' de 15 de Dezembro de 1961, oem como os atingi
dos pelo Decreto nQ 864, de 12 de se teobro de 1969, assegurada a
reintegração com todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo exercício, presunmcu-se s,ati<::FeHas 'todas '!S exrqênc i es l~
gais e es tatutér ras oa carreira c i v i I ou mt j r tar , não prevaf ecenoc
quaisquer alegações de pr escr i çãc , deceoêncra ou reoénc i e de
d,!.
rei to e qarant e aos eru s t a eocs servidores civis e rru La t a r e s

r . r - - - - - - - - - - 1 U T G , . v n l .... ~iD'

~

/62,.

I

_

_ aup i Lrrí r' os incisos. VIr e VIl! do artigo @i): do

~:n'oj~';;o

de

"".=.

I

iator, con a ccr-cespcncente rcnumer-eçâo do a-ic so O'C
í

EiIEi':DA SUP:t.:::;SIVA

- suprioir o artigo
Relator.

.JUSTIFICAÇÃO
Não consta do an üe pr c je to epr'cvr cc oc re, COi'I_ss3o ca O:;:;c ....:.;.~
çào dos Pode r-es , a p r e aertç a do n-u serc de Ju::.tiÇ=', e c.e U'" ,.i"'_:::::,~
'h1ita:- nc, co,lposição do cenee r'rc ee '1..?~:'o:':'c.::.

m~~é~~::~I~l:~~i,!.~~~"1~OP~:;i~~~~:"'~~

r - Prtmuçãe s por antiguidade, merecimento, escclha
em ressarcinento oe oreteraçso c a cargos, postos, graduações e Fu!!,
ções , observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior qrau

~,\.,

~

~~ ~~~ ~:~r~~~:.:.~~ ~r~~::~~u:~oe(~~~~an~:):~~i~:)r~!i~i;~~~r~;t::-~

íer:lr no rer ec rcncne-rcc do Governo CO::l a C="l:ll~t:.
O dispos! tivo crepes te oe Lc ~:J_'oj::!to cer-ca I';ll':.e CO'1
tr1bu:l,)~2. p ar-a cer_ção de cori'li tos cesneceecfc-res enta-e aa ceo .. ~7
do CO!1gi'C~So ·T~cl.on1::.1.

EMENDA 1P03454-0

P

niç50

VILSOJ: SOUZA

de
EliENDt. ADITIVA

IfJ"V
_ incluir no inciso IV do artigo (2:! do ~p~ojeto ;:lo !\~l.:'tOl~ :a
expressão n e exonerar", dana0-lhe a se,r;ui'1te redaç~o

IV - Pensão espec.lal aos .lnCapaCl tados e atls dependentes

dos servidores clvis e militares e traoalhadores, já falec.l.d:-s Q_
desaparecidos, correspondente ao cargo, função, er."prego, posto ou
graduação que teria sido assegurado a cada beneficlario desta an.lS
tia inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecHrcnto-

IV _ romear' e e>'O"le1ar, após apr'ov...ç âo pelo. c~.:õ:e:-2. d:):; Depl. ,:c.':;:::::,

o Procurador Geral c!a República.

1~

Cons'Z'1t.âneo

JIjSTlFlCAÇÃO

Depu~ac!os

r . r - - - - - - - - - - rcXfGl,. . "',c\ci~-

:ilUiÇão do Uruguai, donce ~ relator da SU:lCC l':'SS~O d::> Poo:..~:- :~ecl..:
...;!.\,o se inspi:-ou, "1C'S ~ue n ....o so êc.a;:J~a 1::.::1 ~el:':' ~e :;;::..·1::....,.1~:- .. ~:; ...~ ,
tenoo em vist.:l. o rnoce10 p:-esidtmcit:.lü::t!l. d~ bO"~:-':O ~U~ C0"1::.:I.6 r :".
lIibrl.Clis:;\o introduzido po_' aquele ~·.::I<::.t.6.~c, se·' ,ê-:;:"_.:::-ze'
a d.lstinZ'ào fund'::::'ental dos siste,..s de gov~:'''1O:; ')::l~!. lev~ <' ':3las'
ob ..cõ"vaçües eon~t.itucio')nl.s

_

"'~ ~ :.: : : "; ~'~ ~:;: ;õ; ; '";'; :'~:';";~;}I
EI1I:NDA SUPRESSIV""
jJt/J

- suprili'ir o §

que

obrigará o interessado a bater as por~s do judiciário, pára em
ações que costumam se perpetuar, revolver tÚll'ulos e desente:ra;
antl.gas Clumelras, lnvejas, conflltos, acusações sem base proc!:~
sua I e tendo de provar, muito dificllmente, coisas qUe NÃO oco;
reram já ha dácadas, corn possívels e até então ocultos acusador",;'s
e mesmo testemunhas até já falecidos Certanente oco;.-rel"ci
algo
parecido com o existente na história nacional,
no pasc:;cltlo,1

I

l~

do artigo 1.1$3-, :-cnune:-:l..-:'.J cs c.e- :l!.s

B.

__

coincidilera COl! os d:l,.:ls nOl'-.ais de ccs~S''''ço
parn. r.::fOl'çal' i,',;ige, n.::zn.t:l.va do ,).:ll'la. ~.~o
Uão.. íO"IOS eleitos para de:;c~"1sa:-.

I

qGa~do,

O

c!:!.s::ro:o:'1::l.VC con:;l~:lu::,
ao $oc~ec:!,,",;J.

iJe.'::.n~~

1:
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e

51!

do artigo

"q,

f!mI)

SUBSTITUTIVA

p

q"f'[;

O Artigo liB2 , passa a ter a seguinte redação.

Artigo. ~ _ ~ concc~ica anistia .e.cpla, geral e irrestrita a to::.:lS os cue,
no per:!.cC:o conprce,dióo cr~r~ 2 óe se~e'll~ro d.e 195.1 a lo de :-e\'l<n~:!.ro C:c ],957.
:foraõ:l punidos, em decorrlh::::!a de r.lo~!.v~l::.:l.o
?Ol~:.ica, po:" ç:Lalç:.1IH' d.iplo:".:=.

~~~~~~1~~:~ :p~~~~l::~~' \'i~~~~e ~~s:~:u~~~~~i:~ra~~~~.

e da~ atribuiçces públiC1::.S eUl geral.
.
,
~ O qisposl ...i .. o P~c.o le"::ll~ a Ul"';::' :-i3iê~z orçaõlent.f~i1::. ç,ue
e cO.l•.m t.lvel CO"I a e~olu';:Lo da ~ealiu~d; soci:;;.;
_

I

o:-dinár~n~ \ V~~~~~3;:~J.~~:~~~~~~;~a:~ e

,aCeitaVCl efl

conc.it;c~s

:'::;'0

cor.p1e::::e'::ares

ou

sanc:~::::

§ llJ - A anistia e.~ que trata. esta llrtig-o ;",:a'lte aos i'ristia~-::>s civi!:
Q t:lilitare!l a
reintegraç<'\o ao serviço ati\'o, rQcebil:e-::o cos vel' ...i::lcntcl:,
salários, vantag-ens e gratificações atr2.sacos, cc':! sec~ valo:"es co:ri~!tlOS, a
cont.:\r ela (lata ãa puni~.lio, F:"Ol:Ooções a cargos, Fostc>S, CJ:ae.ua;:~es 01. !unçôc::,
obscr\i!.da a persrecti,a Cl:! carreira ~e caea ~- ao ra!:l:- S:-P..l h!er.ll.:-Cc!co,
c:ot!:"ut:anc1o-ze o tc"'po ae a!llSta::lento co-:o de efe~~vo serv~ç:o,
para to.l::ts os
efeitos legais.

.::,t_'.::
§ 2Q _ Os
direitos
estat.,.:1.eciéos
nes~e artigo
fici',rn i<Jl.alr.:~r~e
ass'lgurac1os aos ii!Jrangi<:os =c10 [;ecre~o Legislat!\'o "üt!ero la, Il.e 15 de Iiezc~~o
de 1951, que n~o revertera::! ao serv.lço ativo, e;.-cll.s!\,2.:.en:.e nos cas':.'lS
considcral1os crines p::ll~tic:ls ou in~raç~o d::.sc!,):.!.-a: ~e ;:'C.El:-::> rC':!e, be"'l cor.:o
aos que t~vera'll açõl;!s no Poder Judiciário sus:ati:ls polo Decl eto~:::'ci ng f.!õ4, de
12 de Sl;!tcnbro do 1969

I

3" -

§ 32 - O Poder Público estabelecera a cobrança de lrnccs
to progressivo, no tenpo, e sem caráler !!l(pro::::,_stó . . io 2 i~::.ld_-;
sobre prop~iedades rurah não exploradas de for'õla que se as~egure
o cumprimento da Função social de propriedade rural

TnTOII"..,.... ~h

lI;!:'

do 61I!tbproje';0 do Relct.:::-.

n'7
_ acrescentar ao § l~ do artigo ~ do QVõ!;ep:-ojeto do Hela"'cr, a
expressão "sob pena de responsabilic.E.ce".

I
saO consilleradas preenchidas tO:2.S as e>:igé'lci.e.s elos oslêltutos e
l1e'l'l'lis :1.cis qUCl regem a viela do servicor civil ou ll'i1!t..:, da T.il,.,inistr,;l,ç.'!.o
Dirota C: Indireta, na prcsunçl:o ele que !orn.., llr-plancnte satis~eH.m•• no GUIl
rC!lpoittl. â reintcgrnç:i\o. prono:;:ões por anti<;rui<:n"':!, r-crccir:.on:.o, escolhn, fi C::I
ressnr-cill'f'nto do o::,cteriç.:!.o, vcncimen:;os, zalàrio!:, vant<::")c'l'l e grat~!iCi\ÇeC', c
nlio p:'cvaleccC'~o quai:;q!JcC' ale<;i'çóes do prescrJç:lo, IlccaclCLcin ou rcnunc!.:l. de
direito.

I
I

fÇ-7~;;-;:;]
SISTEMATIZi\C~.~O===:::;::=====~~~~=~

EllElWA SUaS'i'I'lU'l'IVI.

- supril:!ir os §

EMENDA lP03451:§

do art ; ; 0 ,eg.in'e dis_,,_'_,"

I'

P;;;:"""0=:J

CONSTITUINTE ,1Oi'iO PAULO PIRES VASCONCELOS

DISPOS!TVO SUaSnTUlDD : Art1go .fiia..

JUSTIFICAÇÃO

Inclua_,e como § "

EMENDA lP03461·2

I
r,r

EMENDA lP03456-6

A vinculação cO"lstituciona1 do.~ r!H::ei';;ns do Poder ?~.í::lEco
não é da nel,10r técnica 1zc;islativa, nen d!:Hrocr-áticn, pos rct.':'~~a ;;:0$
óraãos da sobcl'ania ~ut.ono;';\ia para dispo:-e, sobre .01 dot.açã.> o:'ça<:t'ntárl.El. futu:,a, tenao e'n vista as '1ccessic!ades de c.:'c::. órõ3.o ou :>od<:_,

E"ENOA ADITIVA

'e'~

~~:oc~~~::~:~I:~:~:~f;!~;:,:;I~~~&~~~;:~cm:~~::~;~;~~:::~:,::oo:~:" I

por motivação EXCLUSIVAllENTE politlca Ora, desde os greg;;::s ant.;.
gos que ANISTIA deve representar um "manto de esq...e cirrento",
um
"véu a cobrir antigos fenmentos ou clcatriz.es ll • A admlnlstração
passará a ser uma segunda e lnaceitáve1 lnstâncla para- a conCt.ssâo
ou não da ANISTIA dada pelos constituintes, pois apenãs
alegará

T<XTDI.U1"" •• ~1D'------_ _

!

I

~~n~?~~~~:~:~~~;~~~~!~:E~;:!~:~~~~:~~!~:;m~~~:.e:~:~~~~~":~;~iõ~, I

B.l contreÍrio do enunciado no começo do mesmo períooc, NÃO É :i:RRES

o;

do ?e1a"'o.

A diszoluc:ão c.!a Cân:lra dos
ou co ;l.:J.:'le
...o "1:'13'
rcgimes pa:-Ia'Hm::arista~ é da ess~ncia !ia Sh.!.e'1::', CO,o !n:ot.:', ~e:'''':J
conztituc:l.o"1c.l ~~ sup:r<:.ç=:o (Ias c"::.ses iJcl!':~::;,::,

ção da câ.-n::lra dos Deputados
Pelo texto or.lbinal, a co;npetânc.la do Preside'1Le da R.=.
pública estaria .circum:crl.ta tão SOlle'1te à '1o;;.eação.

TRITA, pois se restnnge às punições não apenas POLÍTICAS,

Rui Barbos3 redigiu sua ANISTIA INVERSA, mostrando hipótese
de
que pode se repetir agora, de o suposto benef!clo acabar preju::!,!.
cando aqu~les que deveriam ser favorecidos Já a manutençdO
exigClncla, sem a qualif1cadora, limita a anistia aos punidos p~lr
motivação polítlca e isso só deverá constar do ANTEPROJETO
Df,
CONSTITUIÇÃO porque existe nos prOjetos Jas duas Com1ssões rer~
ridas

.:Êii~e:::::ap"OJe...c

JUSTIFIC w;;:o

c"om as atribuições de ::o-:J'etê:lC'i.!:. c 1t.:-= os

~~v~:~::r~U:~~n:;a;o~c;~~:~e~~~p~:eR:;L:~~~~~e~~6sd~c.~~~;~~~=

..
É preciso limitar o período de abranç;E"'c.lã das p,mições
aplicadas, pois ~eu término está ornl.tido no AfHEP?DJEiO, ras con,,;
tava ho artigo 49 acina referido, da Conlssão I, onde tat:"~:;!n, co:retamente não se qualificava mais ainda, a restn.ção,. "em
deco-;
rência de motivaçdo polHicd" (SlC). Ora, se pers.lstlr a existên:
cia do advérbio "E'<CLUS!VAtlENTE", é incontestave! c;we a anistia,

i

EIIE--::J'-\ SU?:>:SS:.:

- sUl'rill'ir do §
do artigo
pre!onào "e'll eleições e... traord:l.n:i~ias".

JuSTIFICAÇÃO

que a puni~o não Foi por motivo EXLCUSIVAt:EtlTE político, o

e pacáaraCo úrieo do _.roJo to do

va sancc compatibilizar o te>. to do ",p.l'oji to co- os '
• princIpias nor-tiendor-e e do s í.s ce-ui de gover....o que ccc ca, se o aenn

12

'<'3

II - Recebimento dos vencimentos, sa.l é r i cs e vantagem. c
gratificações com seus valores ~orrigidos a contar da data da Po!!

~

JUSTIFICA':t}O

~~~~~:1";~~~~~.;~r- ~C~~~

aiio da
;.:,
o .Iinist.::> da pas ta r-e'teca or-ada C01 a .aes va, nos vcc rce,
ar tigo 'Q1 do ~')roJeto

hierarquico.

UI - Cômputo do período de aras tar-ento , como tempo
efetivo serviço para todos os efeitos legals.

_

EtlEilDA r:OD!:':CHT:V;.

356

• Assembléia NadonaI Constituinte

ti 4<;1 - FlcàIlI iSll.al1'1er~e assesurat.C$ C~ ~e"'e:'l-C_<:!s est aee rcc cccs '('!I-~
arti9c aos U·a.:tõIlha~o~c!; I1c s ee cr pr svccc , ~_~ _'ie'l~e~
e
r e ..ri!~~--il"l'-~:
..inl1lc.ais, quando, PO- eee aves el.clusiva"er'.:.e ::ol~,-_C:>s, te~ha.- 5!.C') ::_~~~;;_
del'lI1tid05 ou ccmce z Lcc s da a-as ce-e-rec <:U!! a~_'_'::"'::_: .... _-E-a::as ..· .e e',,·=_,1'
bem ClmO a05 <:jue fori'i11 urpectidos de exe-cee a:._v_c=..=.:'.l!S :>-o'~ss:Lori'!.s .,- v.r:~~_
de pressO~s os t ene Lvas cu eJo;peel:L~'tc!s O!iCloi!_S s1';UO~0:. na ro--a ae lel
cO"llple:aent.ar
I So - poi!Ira e r e Lee C~ tri'buta;.\o sobr e 25 1r."'0-t<."lC~1lS ';:~,"as e>;
an~t.~~~~os iI titulo dc rcssi:ll'";;i-e'l~o ~os 2:'rat;i.'.~os, sc-!:.o cc-s ree-c-cs e ee-e s C~
valores eurcr ccqs , isolad"r.e"lte, e-r caca. 2'0, -Os a. -es i1n_.ci5.~~O-~~ e s ~~:le_~
e .&llquotas vxeenees
.'l epcca ,
fH:ar'~;) iI
Tt"::J1=-~.~;"o
0.1 cnt.L'::<.cl! prl\i!.;!~
re~poll"áv.:!l ptlo t-ecor mnenve co iL?OstO re-t.G:l na. re-r- e e., ca<'la rés

EMENDA 1P03469-8

~
Dê-se 80 anc i eo _XIII do art ~ do ~oJeto de Con.:.
t1tU:lçaO a segUInte redaçao

á

ln
11"
-.;
ai

critérl-os para ce t e eru.ne r
o ve i cr e
•
forma de :l:ndenIzaçio por desapropr~Bçio,
ccns t em
eles de Const1tulÇâo ou
de
lels, sem;:>re
levarão
8. conta
o não uso,
o uso meranente
especulatl.vo
do bem desaproprlado nos ultl11'CS t.rês
anO$ e
se
bem de produção,
a
medUI da produt.lvl~ade no
lJles~o
período,
alem da
51gnlflce.ção econô-.lca do
ato
e:l:proprl.ator.l.O eb'l
relaçào ao patrlmônlO Cio
exp!::ºpr1edo, conslderada A bAse de garant.1.8 de seus
dependentes
cU 08 planos, progralDes e projetos de
d ••envolvl.lIlento sOCJ,el e econôlIIlCo dos MUTlJ.cípl.OS ser-ão
.u:b1netidos III aprec1ação )UdlC:Lal antes de 1n1Clar
e.s
CSeBap't"oprlações necessar.l.as"

, 11 - To(\oo 09 que tiverll.fI. (llreltos po11t.1COI Sl.s~entos ~alos )to~
lnst!,:;uc1oT'o!I.lJa, 1\0 E!l!cr<:icio~" ~datos elet:L"'os
conta-ao para e~eHo (lE!
J>en~ao,
junt.Q aOIl: lnstitllt05 ~e PensOes (lilS ca.....s le,"1"l~:1"i'l::; a allo I>c-tce~<"
0\,1
junto aollõ tns.titutos óC' Pcn.OI2'& CIos E~ta~-:lt on(!a l?xGrcl~m
ma"~~'.:.ys
exe'::llt1\'Os. ó pe' jaj::> cor.,ret"1)didO entre a datll (Ia sU!'pens.!o ce dire.l:>"
p;:Ilitic:o$ e ca"si\~."õo (10 1!lilJ'('. :'0 e a o.at:a ele 28 Cc iI<;!'::lSt.O de l!l"S, (!>.a c"TI g .. (' "lei
f>GOJ
ext:Lngu11l os e~elto. da inelegir!li~d.e prOVOci'~il pelo" lhOS

08

Nos casos de pensão a Hnerit f c a e é nece s s e r Lo a p r e s e r v açãc
do d1reJ.to dos fIlhos menores

EMENDA lP0347o-1

ffiJ"~01

e dos Dire:Ltos e GarantUls do

SoberanIa. dos Dueltos e G3ranUas do lionem e da Mulher

I

ENFHDfI .l'lDITIYJl
DISPOSITIVO Hl[NDADO

AlH

p<lrdgrafo ao

U'1

aTt

§ l'

I

~"'\>

I

relaç1l~<; dlp1~-átlC<S

exi';1êncl-a do pagamento em d1nhel.ro para a

ter

Psrtigrafo un.l.co - o estado pronoverá .. desilpropriar;l!o das
rBS necessárIas ao cumprimento do dIsposto neste art.fgo
den1zaç~o por títulos da

lIedJ8nte i,!!

divida agrária

desapr.Q
S19n1fl.

neCeSSClrl.a~

l.nVlllbil:Lz8T as reformas fundlá rl8S tão

fato,

Entendemos que a questão da

~1!IC1a

I

de forma coraJosa e prudente,

o

é o lIals importante do ponto de vista so-

texto epigrafado

ciel pertinente ao

trabalhadoc rural

dl.s-

propr1.edade deve

ser troll

razão porque defendemos <li

dação que, em sua alínea 'a" dl.st1.ngue

li

propr'l.edade

de

de uso pessoal ou fam~l~ar, que ser-;; sempre lndenlz.e,da

ia

r:

EMENDA lP03471-o

fWi~i"ãJ
.uro......."O:.(6a

08 dernals tlpos de proprledade,

su)eltando-se as neces
sl.Clades e lnteresses PU':)llCOS e Soclals, suscetí\elS ço::-tar,:o-

!

de desaproprlação, deverão ter sua l.ndenlzação melhOr
pela leg1slaçào comum

ilLIVIO;::-I'

p;;......-:J

ONST[T'JrNTE Jo..1l:0 PA'JLO pr~!::s VASCONCELOS

ben:
V:Lst"

e em cHnhelro. em Caso de desaproprlaçio

n-I

- O Brasil nD"J m;)nterá
'l"n
mad tratados, acorros Ou pactos CO" palse~ Que idoten cnliLc~s orJc1<rls de dlsCrlnln.:lç'lü de cor, bem co~o ni;o pE
luul
des de empresas deste!:> P<llS('S em SE'J terntóno

• comunltár1a ou !lista

para o desenvolvilllento de :;uas atividades

posto na alínea "b" do .tnCl-SO Que se quer emendar

CO"lVem tornar na1s c1"

i3 do _prujeto

rem~

ser mSlS amplll e por

ao bem-est... r de. coletl.Vl13ade. coll-dlndo frontalmente C01'll o

,I

:::eslln:ewse

terá dlteito assegurado II propriedade

forma 1ndiviçlual , cooperativa. condOlll1nal

Homem e da Mulher, revela-se

p't'l.açi1io de qualquer tl.pO de proprledade, urbana e r1J.ral,
Cll, de

d;

ti
D

Soberanl.ft

JUSTIF'ICAÇllio
A

CO'f") !<"'c";'f''Jr,:

1'11 esta rcda~:'io I a fim dI;? e.... Itar-se defDctnclas e dl~putos dE'sg"'st ..ntes na C~rCla 8ÔIllnlstroUv.. e no áreo:t do JudlCU.r10

Comlssão da

à le:L a regulamentação dos processos de desapropr1ação

ter

flculdades da a()tlinlshaçll:... n"'l sua Jntl:!Tpretüç:',j1) , cli!usa"'co PHlJU:ZOS aQS t'€-~~:~
cUrios e reduzw:1'l o õ:tlc .. l~e poUtico e soc1al que aquelas du;~ leIs enSCJ 11'21
Dai a nc!ces~ldade c:=- €xphc1tar-se os direitos e vanle9"'ns nesta nova oro
posto de al"list1a • cr,Je ora se dlSeulll' niJ flssem::llcla NaciOnal Consti::'ulnte
~

GO relatório de CO"lli~s~o

capitulo 11 do ~jeto

e pardgrarQ do Anteprojeto da COlllisslo da

Todo trabUhador tural

or1gl.ne.da da

adequada à realIdade brasl.lelra, por

Na ap l1caç~1) das anrst1as concedlóas em 1979 e em 190~ houve S[ 'Iólff' di

I

y,

'D

• dos ~e1tos

(''1''-/'''.

Sociais
/1
Jnclua-se no texto do artigo

na

l;9

,
Arti g / . capítulo 11

Ordem Social • com vem a seguir •

A redação proposta,

direitos do ürl1Do

,Ir

[HE~OA AOITlVA
DISPOSITIVO EMENDAOO

JUSTIFICAÇ),O

ln5tltu;::~0"lll.i&

05

p=-~;'-:J

CONSTIT!JINTE JoM PA!JLO PIRES VASCONCELOS

de COr"lstltuiçllo o artigo

J

todos

civil. salvo nos casos dos jnad.lplentes

~lunl.ci

"1.CO, sejam e.res da Unliío dos !::stados ou dos
pl.OS, mee re nt.e ) usta l.ndenl.zação

iro::l:!-!.~'-'~05

do anteprojeto

JUSTIF"fCAÇlliO

b),ft de bens de pro:lução é ~~cetí\'el de desa?rconapl."~l:Lca ou POI:"
a nve r e s ae
80ClI11, desde que nec e s s a r a a a execução c e pt encs
p"'Q.
gra~liI e praJet.os de dese-nL'oJlIJ.-e-l:o ecc c e z e
econô-

c)

,2

Y

de pens êc alImentícia

ção p:;rr ne-essaeeee ou ut1lldad.e

ou de?eh~e'lte C-:lS ciC!.... "cs
c(n?Il:;~do o
pe~ 10(1::> ec
no ext or rer , como tC"!lpO ee l:.crviço O t.~ne'ledleJ sCJa d:l serviço ..,u:;.~ _o
OU (10
Io:t.or priV.:ldo,
il.prc::.cnt,'l.rA para c!:tQ e:rel~o !'la r'ep:lTtLÇio Jr\,::-1.~
c~pet.alltc doc\1lll.cnLC)s comprooC\tórios l:Ie rcsi!l.U\CLa 1'10 t'str<'t1l9ciro
'190- C40erl ;t lInH:o prover as
reellr'sos fiDllnc.J.ros l'lcce55J1rlos A
ap' l.ea~';'o csa anistlil. de CNe trata o preson:e Ilrt.l'i10

doS ao arligo _

;2.13'-

Art

í

, 8~ _ p/Ui! fins ele aooscnU.(I0rlolL, o cenj~'Jc!
.br~qidos por este art 190 que VlYCr1\lll no c!' i.i~o t,,~;\

fllbor~~o ReJ.;;tórl0 da Cl)IJIlss.§o de S15tc.7,atlZ~';l'o cO"'stcm

O/lUIC. ., .....

de Cor'lstltulçao o seguinte
d) N§o nev e ce p r sãc

i

vida

as

5!STEMA;;~·~~~~M'I ..

Inclua-se na letra d • inciso XV do art

I
e) A de bens de ,=50 pessoal ou fe.m1l1~r é
ececee rve i de deen pr cp r a e ç ao
se z.vc por i.ne r redev e c
teresse soc re r cu ut1ll.dade ou nec e s s rc e c e publ.ca
tllel1te Justa e 'lIlled:Late J.ndenl.za::;ão em ea nhe i rc se
.1m ex~g.lr' o expropr lado,

f 'C1 - Os l:IE!F'>enelentes (101 sen'idores (:l\'.5 e =~liti!."('s e t-a=:tI"la1:·(."
.b~.an91Gos po:>t' ctte
.art.1,"o,
:la
re i ee s e c s ,
C'~
~",!'."pa ecvees
r;l.~;;'O JUS As
V.u.til9(,'1l5 pecuniolr'i3S" cid pel's.lo e~pE'Cial <:::J--~s,,::-~-rte ao I:'=,r,>o, Ju";;"_::>,
clIl.progo posto ou çr'a~1Jaç~o oue teria", si(!~ ass~::;.~a~i!s i! cac::. b~'le&i::io.--_o
OfIl:ta an1st.1i1" mer.us s.ve as dile-en;;oil.s at.·asi'~o.-s ;!.te a c.,,:;a «e !3~e::_-""l~:l

nZ10 ~nclJ1

DE

EIotENDA ADITIVA
OtSPOSITIVO EI-'ENOADO

"XIII - A PROPRIEDADE PRI\'FlD~. ASSEGURADA
PROTEGIDA PELO ESTADO

~ 15<;1 _ A ~ni.'l.o ee-ice ãer pentl.o e~~e-::il.l 11.'::' 1I'lcÕ'!~3=::ad'J5 e .:Lí:'.C'-Iz:.r·a
011 4eyentlcn.c.$ ~s f.a~cc.. d05
ci,
t.c!-ap.'!rec~,-os, e-,
eecc-r e-cae :ê.i!l. -e?re~~::>
pollt.lca
cat>en~o-1I1e o
di::el\O (112' ",;';0 :-e=-es~_va. "'...e s e-e, ~r?-('~';.::~tl c i ,
contra o E"Ita<'lo ou t\uni.clpio e a, ese es eor e r e :::",SSC!.S &~s_::as, se-..r~e que S~
.. pur ....re"ll resp::tnsa1lili';rdes por- es-ce sses ec....et ::::;:5

I lO - [l 4.1sposto IJO parAgrafo a'lterior
pert.lnente5 aos trUlalh'1.l10rcs co setor privado

f:!1":"'=:J

CONSTI1'.JINTE JOAO PA'.JLO PIRES VASCONCELOS

ttOIo\IS5~O

avell.ac<:

+

JLd

r

r

' dos Dire.ltos e Garantias do Homem e da Mulher·
.... )(-

JUSTlF"ICfJ..çro

~

I~h

A emer"lda resÇ)<lta () art
89 do
f':)!..rvõ:GJ
Cl 1
missBo da O~dc!n 50Clêl, e que n~ú con5~ou ro ~ru-e IJ iJr'ltfl'~l- :;to I
el~oorddo pC'lo llustre Relator c,,, Co"_ss~a d~ SlS-':'~.1.' "~~0
I

EMENDA lP03466-3

c'- r'"
I
de outrlJ~ p;:i:~s, Que, tom Justa -8Z~O, vée'll no OrEU'~' C fc f11J c:,~
cienle para lev;;r Os países Que of Cléllllêm " dls:r ...1 ...r:~:~ r-~_i'~
a renunCIar il l.d p"Jlltíca Por outro lac,-" Cúnstalú-st:
rll~tu=-lC,
JIIente que a cond=n;::çiõ
diplDnal~cõ; da dlscr!l'"lnc.ç"'~ JJ''''"~s
slJrti'J
esle efelto Por l5$0, prop~e~5e a recuper"ç.;'o de dlSpUSillVU, que
coiuca:~ ü Bra~il n\l v""'flguardd dos pulSE'S qJC ao...,', TI ",aleJ' l r-:'..,
vas paro combat!!r o raCismo
-

l!J CO"ISS'O

\l1ndic~ç~;s~~s~~~~~~~:d~U~:~~~ ~~~~~~ r~ L~ 0:;_ ~~~ \~~~ ~ ~~~~~

~~ ~-

pn....... =:J

CONSTIEJINT( Jolta PA~lO PIRES VASCONCELOS

l_

"

'·"':'C·;..O"··OIO....

O-o S'STE ••:T..

U III ......

1'1""

~

fi

fi

;"0

EMENDA. ADITIVA

DISPOSITIVO HIENOADO

O si:;tema tributário levará sempre em conta a capacidade ecE.

n6mlca do contnbulr'1te • e nenhum tributo será e:o:íçld.;l
sem que II lei o estabeleça. nem cobrado, em cada

0'- au'l'lentad"

e.lCetc~cio

,selll

que a lel que o institul ou aumentou esteja E'1l' vigor antes ':lo e .. ercl

-------~

clo financeiro, ressalvildo o disposto na constitulçao

')

40

Art.frf"

fi.

Inclua-se o Parágraro !Jnico no art

conrorme constou do

artigo 38 do Anteprojeto de Comiss~o de Soberania, dos Direitos
Caralitias do Homem e da

Mulher. como SeÇllle

Parágrafo :1nico

~missl:lo

xistência ou

/-los casos de

de

atos de

inconstitucIonalidade por Ine_

admln.1slra;i!lo • se ... Estado demons -

trou comprovadamente a hpOSslbllldade da

EMENDA 1P03463-9

('l
Joso Paulo Pires Vasconcelos
L......::.=c=~"'-'-'=='--

l

l:J

I rrp;';'WiJ

COr-13S1:0 Dt:

SI~'[;;·::;;';o;~~~.~.e."""Q

suficiência de

er;:~"":=J

recursos. o ju!zo ou

~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

~T

um programa de

J.nclua-se no Art.

erredlcaçi!o

illlposslbllidade , ou existindo o programa, para o efeito de fir-

mar priorld"lCle e fixar os prazos l1mltes das etapas de

Y

o

f

sa

Tribunal a declarará para o erei

to de exigir, em prazo que consignar,
da

prestaçao por tal ta ou ln-

Art

execuçllo

I

Y

('''1;1'

I

do an~jeto o seguinte inciso!

rr.! -

-

II - . .
Emenda Su'Ore"l:::; i Vil.

"

DlspDslt.!.vo5 ~""cnrjadQ5

Artigo)A~e par~,çra[o5.

SUprima-se .1nteirn:rente do
-

",6
O arti[;o?Y"e

/

todos 05

••

IV -

•••

v -

••

VI - reconhecer o caráter plurl-ét.nica da socíe13ade brasileira

,
,1A~jeto

e as forlll<l.s de

orgilnlZaçâo próprias das nações indi.genas
JVSTIFICAÇ~O

.seus par5lre.~os

EMENOA 5'JPRES5I'JA

A

Cl

DISPOSITIVO EMEf'!Dt.DD

l

~\.,

i

r'

Art:lgo

L

o

9'ab I

~

L -/ ~

(...:r _

J\,

A redação proposta resgatll. as termos do Inciso V do art

O artigo em epigrafe traduz o oportunismo imoral e espurio C!:Õ
quem se esconde no anonImato de OlSpOSltlVOS
ra colocar interesses part.l.culares escusos
da

EMEI'IDA 1P03464-7

(!J

UI -

• por desavlsadG ou por

manobras de

Con:>t1tUl.nte Jol\o PJ\ULO ~ .....

lngenuidad~

Ge[a~s

e TranS.ltorlos P':'-

Quem apresertol. tal

eli'e~

, devera estar alerta contra

ta] Qênero

10

do antep'roJ&to da COmlssão da Ordem Soclal (Comissão vII), que foi v2.
tado e apr'ovado, por ampla lnaioria, em sessão plc:nária
tal disposit~\Jo, além de sanar
bates hilVldos na
te

Q

Com1ssâo da

li

11. l-nserçiio de

om1ssão e tributar' homenagem

de-

a[lS

Ordem Sacl.al, caracterlza ineludiv~IDlen'"

f1:t"me propósito de renunciar à postura colonl.a.lista. que.

desde

sempre, tem norteado as relações entre o Estado e as nações indígenas.
It.p~sar da rClteração de dl.SPOSltlvoS constituCl.Ona1!s elegi,!
lação DrdJ.llárla ~ntC'nclonalrnente asseguradores ~o:; d!o.rclt.os (1.05
1....-

dl.os, na h:Lstórl.a ) .... [i.dl.Ca brasilclra. a postura colon:LalLstn
scmprc sub).1cente pcrllll.t.l.u
EMENDA SUPRESSIVA

Suprl.llla-se: da
pressão fl.nal "em

manutcnç.io de

D.

clcs

11m P,"OCC550 espol1atl\o

c

assinu.lacl0nlsta, q1J.e resultou no desaparecilllento de ma:LS de uw.a. cen-

7<'-

alínea "d"~ 1nCl.SO XIII, a't't.y:'a

tena. das ..rações 1ndíQenas orl.qinariarnente hablt.. n.tes do at.ual terrl t §:
eA

d:Lnhel"t'o"

l.nclulr na
oJUSTIFICAÇAO
referl-da alínea e or-1.'l.l.n6:t".l.a

da <;'om.l.ssãc
da Soberanla e dos Dlrcltos e Ge.re.ntl.a.s do HOlnem e da Mulher, COIll
excessÃo da expressão que se quer SUpr;.l.m1:t"

o acrêsclno real.lzado por esta douta Com.lsseo de 5l.st.!;

rio bras..llel.ro
A h!stôrla tem demonstrado que o 50brev1vênC:l.a flslCa e oul'"

IL

EMENDA ADI TI VA

OISPOSI11vO EMENDADO

.A red~ção da

ti

Alínea b) inciso I

, do artigo

Y

tural das nD.ções lndígenas res'tantes vUlcula-se, l-ndissoc.t8.\t?lrel'te ,

al!nea eQl eplgráfe as prerrogativas previstas

nos

a uma postura of1.c:La.l que lhes reconheça as espel:aficl-dades, assegu ...

incisos 1 e II do artigo lQ do anteprojeto da Com.lssllo da Ordem 50 -

ran(lo-lhes a dl.re1to ã altetldade cultural

eia1 • como ~egue
b) a a1illlentacll:o • a saúde. o ttll:balho com justa remuneraç:lo,

conhecer, d~sde o texto const:Ltucional, o caráter plur:Létn.l.co da

lIiI

moradia,

ti

saneamento básIco. li: seguridnde !õocial , o transporte

coletivo. a educaç:lo •

li

allmentaç:lo • saúde. descanso.

tuário e o meio .ambiente sad.1o

lazer

,ve~

consubstanciam o mln.imo necessarJO ao

....tizaçÃo não se Justlflca, uma vez que muda substanCl.llllmente

pleno exercído do direHo à ekhUnc1a digna. ,. garantí-las é o pr!

:ent.1.dO econô1ll1r::Q-SOClal do d19pOSl.t1VO.

meiro dever do Estado

E,

para isso, il'lpõ.:l.-se r!.

ciedade br'asileira e as formas de organizClção próprlas d<lS nações ind~9"enas Não há, adema.l.s, no precelto, nen~lIma. lUIIeÇ<1 ii scbeIeTl~a
~o
Estado, pOloS que Já esclareceu a doutrl.na que podem haver Estados fo.E

mados por vàr1Al!I nações _ como

/I

China, Alemanha Orlental, Espanha

e

outros _. a8Sl.IIl. como uma nação pode esta:z:: politicamente organilada em
JIia~s

de WII Elõtado.

I
I
I

~

/

EMENDA ADITIVA
2J
OISF'OS[TIVO EHE/-lOAOu
Artf90
Inclua-Se no Art .76~ do A~;~J;to de Constitulr;llo i alínea
X • inc1So XIX do Artigo 3g do Anteprojeto de COIll1s.s11o de Soberania

• 357

Assembléia NIdonal ConstiliMte

ty?T''''''' ---:J
(!J COMISSAo
lUUNun"'O~~.D'

..,

'UI"'~UI1I'IC'~."'

•

---,

0at 07(81J

DE SISTEMATIZAÇAo

_ _- - - - - - - - - ' "

..er ,,~"r',WJ.,

,

.

Dê-se ao artigo pYf do An~:Jeto de ccnstn tufçãc a redação
do artig~ 113 do f\ntepro~et .. da Comissão de üsdem Social , COrlO se -

EllENDA DI: ADEQUAçnO

~D1

n ~

gue,*",

Inclua-se, como § 32 do art. ~a letra "d' do inciso VI do art. 4!! do nnteprnjct,o da Comissão 1 -ccní ssãc da
Soberania dos ntrea.tos e üarentaas do Hcnem e da I~ulher.

p(;>ft:,,/?r:.ir1:

A:rt.~- Proíbe-se a instalação e funcionamento de reateres nucleares para produção de energia elétrica , exceto par-a flnal.!

dades cienti ficas.

§..:iJ! § 32- Os meios de comunicação coremqam CCX"I oCstado

dever de prestar e socializar a

~

'U.uo.o/co",u.a/,ulcou'n.o

o

•

As demais atividades nucleares serão controladas pelo

Poder Público", assegurando-se a fiscalização supleti ve pelas entid!,
des representativas da sociedade civil.
§::2g _ l\. responsablüdade por danos decorrentes da atividade
nuclear independente da existência de culpa , vedando-se qualquer
limJ.tação relativa aos valores mdení z atõr cs ,
§
Proíbe-se a .importação , fabricação e transporte
de.
artefatos bé.t rccs nucleares. competindo ao Presidente da República
o flel cumprimento deste di~positivo , sob pena de responsabilidade
prevista na ccns t turçãc ,

informação.

í

EMENDA lPQ3478·7

o drsposLtdvc proposto foi aprovado na ccnu ssãc
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homcn e da t~ulh~r.
Em nenhuma outra Comissão f 01 'aprovado o í.spcs.i t vc
divergente t.crnanôo-se portanto co mpu Lsd
- d o d J~
so r in a i nc 1USdO
positivo no Anteprojeto.

pr;;:"""':J

~ CONSTITUINTE JOAO PA!JLO PIRES VASCONCELOS

~;.~~

í

COlH

Constituinte BRANDÃO I-lONTEIRO
COMISSÃO DE SISTEr-lATIZAçAO

r.r

---

TUT.,ll""'lf.c.açi"

I p:r;;~""o~
I fÇJ;;"kJ

í

lUIDNU$lI,,,,~ç ...

pr

EMENDA lP03474·4

l'l

1I2 _

EMENDA S!.JBSTITUTIVA
I':}alínea b
artigo ~
DiSPOSITIVO EIIENDADO' Inciso V
,oartigo}6 a redação a seguir
Dê-se a alínea b I Inciso V
seja qual for a sua
b) É livre a p~ralização do trabalho
competindo aos trabalhanatureza e a sua relaçdo com a comunidade
que
âmbito
de interesses
e
o
dores decidir sobre a oportunidade
excluída a inic!atl.V8 de empregadodeverão por mexo dela depender
não podendo a lei aatabeãecer outras exceções.
res

EMENDA lP03483·3
ú~"'''o~

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCE

JUSTIF"IC~ÇAo
--~---

Trata-se da utilizaçãp do texto da alínea b
do Anteprojeto da ccnu s sãc da Soberania
artigo 42
e Garantias do Ho-nem e da Hulher.

El-IENDA DE REDAçnO

317
Dê-se nova redação ao a r t
J ?do Anteprojeto de conetituição.

EMENDA lP03479·5

314

J7!Z -

Art.
Os serviços de transporte terrestre de pes-.
soas. de bens e de carga aérea, den tro do território nacional
inclusive as atividades de açenc.ram entn , somente poderão ser e~
pãcreccs pelo Poder F'úbbco, por br asileiros t ou por empresas
em que o capital com direito a voto pertença m<ljoritarinmente a
brasileiros, segundo

se

JBl"/'lN'::TTTUTNTE JOÃO PAULO

r.r-----------f(U(l/N$lr."'~;.o

EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EHENOADO:

I prpT"",oo=-:J

VASCONCELOS

DE SISTEMATIZACi\O

b - Aos convocados a prestar servãços ao Estado , é ccncedf.,
do o direito de invocar a objeção de consciência , sujeita a aprecia
çãc judicial , que J admi tido a legi timidade da alegação
determin;
rá a prestação alternativa.
, _

EHENDA ADITIVA
/v
Inciso I I artigo~v
D.ISPOSITIVO EHENDADO
seguinte red!,
I
do
artig0,.>5a
alíneas
do
inciSo
Incluir nas
çãc

z:

jt

1"Ufo/Jutl'ro."~."

I'f

I

Artigo~

Inclu.ir no artigo
do A~~Ojeto de Constituição a aHnea
b do inciso , do artigo 32 do Anteprojeto da Comissão de Soberania ,
dos Dlre~tÇ!s e ?arantias Individuais do Homem e da Hulher , excluído
do mesmo pelo relator , conforme segue :

I rrõi7~7!S7J

'Lt......,.au"lio/'ItICD''''IiD

PJ COMISSÃO

dispuser em lei.

JUSTIFICACP:O

p;:~~

tçj'~;;;J

do
inciso V
dos Direl tos

:

:J - ti. todos é assegurado o direito ao trabalho com justa remuneração ; o emprego é cons rderadc bem fundamental à vida do Erebe-

A redação proposta define melhor o controle nacional $

lhador e ninguém o perderá sem causa
JUSTIF"'ICAÇÃO

em tela.

ustlficada.
mpU'T'A'O $IGljô"n'GA Sl:'IXAS

Propõe-se a utilização do texto do inciso I do artigo 12

do
Comissão de Sistematizacão

Anteprojeto de Ordem ~ocial,,;

EMENDA lP03475·2

(l

í

rrr

•1 E" . .':l/t.u'....a/.uIOO"I$ •• ,l

tJMi~~Wl_,

comSSAO DE SISTEHATIZAÇÃO

""o"""",,,,,o

~

3'16

fDEi'~;zã7J

ti"

,'JUSTIFICATIVA

Artigo.

gente, devendb, portanto, ser ecc Ibado no texto.

O Tribunal de Gârantias Constituc!onSls é co~

posto pcc-ncve juízes escolhidos em eleição secreta, pelo congre~s~
Nacional
em sessão conjunta , entre representantes das classes ...f Qbajhadcras ,magistrados. reputação ilibada e rndí scut Ive i s servi ços prestados à comunidade e indicados pela sociedade civil, na for-

EMENDA lP03476·1

l:J

p:r;;'~~'OO~

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

fõ2!'~7(ã7J
_,

r.r----------1"UI0/~Un.,lI;~ç.o

EHENDA DE ADEQUACJl:O

ma da

le~ '1S!

_ Comporão o colegiado do Tribunal c nove nomes que cbtl

verem o voto de dois terços dos membros do Congresso Nacional
§ 2 Q _ O mandato é de quatro antls ' a e dda o. reelciçl:!o
§ 3 Q _ O Trlbun<l! elegerá entre seu int grantes , segundo as
normas estabelecidas por lei ,sey...fresidc!tc
9ue fica no cargo por
l!J um blêmo e é reelegível , respeitados os hm~tes temporal.s de seu
mandato

3/q.

§ 42

do TItulo

=-

v,

da Orgflnização dos Poderes

de Governo
•
a r t . r a redação do §

e s

Art.

00

jBó -

et.en-a

§ 12,

1 2,

adotando-se a seguinte.

.

- A Procuradoria Geral da União tem por chefe o Procurador Ge-

ral da República, nomeado pelo Presidente 'da Pepúbl1ca, dentre membros da instituição, eleitos- em lista tr!pl!Le

1

por

seus pares, apos aprovada a escolha pela CâTa:-a dos Deputa _
dos, para servir por três anos, permitindo_se uma reconduçãc.
Sua exoneração, antes do termo da investidura, cepencer-à

de

anuência pr-evt a do Senado Federal.

:

JUSTIFICATIVA
Consoante a redação final do ~~r~jeto, em seu

211

»<

art

§ 12, foram sUpri'llidos o art. 100 e seus parágrafos do Sub:ot!

tutivo da Comissão da Organiz.ação dos Poderes e Sistema de Governo,
despeito de não ter sido objeto de emenda, eeeapacecenec , assim, do te~
to final.
:Entretanto, nesse mesmo

~eojeto

vamos

enc cn

-

t.r-ar-r

a) no art. 106. inciso III, at Inee d, a competência privativa da Câmara
dos Deputados para Ilaprov~, por-maioria absoluta, a indicação do PrE
curador Geral da República",
1

b). no art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal
para "aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a e.xone:-ação
de oficio, do Procura~or Geral da República, antes do termo de sua ir:.
vestidura":
c} no art. 162, inciso IV, a competência privativa do Pres1c!cnte

•
_ A função de jU1Z do Tr'ibunal de Garantlas e irncomp5.

í

,4f~

Alter~k~e,

nalldad;- à soberania do povo e à cãoaoaní e-. -§ t 2S! _ Os conflitos de jurisdlção que envolverem o Tribunal
de Garantias serão resolvidos pelo Congresso Nacional

proposto, f 01 aprovado na Comissão r.
nenhuma outra ccru.ssâc se aprovou dispositlVO dlve!:

/13

do art •..J-9d;" da Seção

V, da hocuradoria Geral da União, do Capi c.n c 111

/

, s

àispos~t:l.VO

Em

SrSTEMt:;~";;~;~U.O/.uo<."'niJ>

ADITIVA
DISPOSITIVO EHENOADO
t:apítulo IV do JUP.CIARIO
Inclun no Capítulo IV do A~eto de Constituição o texto
do capítulo UI do nntep rcj e tc da Comissão de soberania • dos Direi tos e Garantias do Homem e da Mulher , como segue :
ArtigJ • _ É er-rado o r r.ibuna.I de Garantias dos Direitos Consti tuc í.c nais
da Sobera"nia do Povo , da Nacionahdade e da c.ídedaru a
lS! - Compete ao Tribunal de Garantias Constitucionais ap r e-.
ciar e julgar em última instância , os recursos interpostos de des;:::achos decisórios e sentenças prolatados nos autos das ações p!'ev~stas
no art. 30 I ajuizadas em defesa dos direitos e liberdades inCHl.dJ --ais--colet1vos~ politicos , e das prerrogativas inerentes à nac a c-

Inclua-se como § 12 do lI.rt.jJd;" renumerando os demaa s
parágrafos, o Art 20 do Anteprojeto da conu asêo I - Da Sober,ª,
nia e dos naxe i.tos do Homem e da ~Iulher
§ 12 - O Estado bras~le~ro exer cexé sober enaa polítlca
e cccnênuce "permanente sobre todos os recursos nacueec.s que se
encontram no seu terr~tórlo e sobre os bens er-rados pelo engenho
e pelo trabalho de seu povo

.

er;;~'''<o~

JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

f!J EHENDA

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

o

PJCOHISS;!IQ DF

l~

Emenda modificativa do §

EMENPA lP03480·9

rry~~"0DJ . Co!~STIT!.JINTE

ücnat tumte BRANDÃO MQNTEIRu

~a

Re-

púb!ica para"ndmear, após -aprovaç?:o pelá câmara oos Deputadcs, o Pr~

Inclua-se como § 29 do art. ):2$ a letra "d" do inciso
XVII do art. ;.'59 do Anteprojeto da Comissão da Soberania e
dos
Direi tos e Garantias do Homem e da Mulher _ Comiss~o I. fJ.cando
o § único como § lI:!.

tíve! com o exercício de qualquer outra cargo ou função públ1ca
salvo os membros da magistratura e do Hinistér:r.o Público I ainda

que aposentados
• _
§ 52 _ Lei complementar regulará o processo das deCl.Soes. do
Tribunal de Garantias e os mecanismos que assegurarão a !ndependen-

doria Geral da União ---. cuja iniciatiVa é necessária não só para solu-

§ 2Q - O não uso, o uso impróprio, ou meramenie esp~
culah vo, ou o mani festamento abaixo da potencialidade:. dos bens
que são meios de produção iMportante perda da propriedade
favor do Estado.

eia dos seus júízes

ção dos conflitos entre os particulares e o Estado, mas também nos li ti

I

•

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo. o Legislativo e o Judiciário, inconcebível

gios entre

05

Poderes -

é que o chefe da t:lrocur:;:

fique absolutamente subordinaclo ao Presidente

da República.
rmprescindl vel, por isso, é que o Chefe da Procuradoria. Geral da união

JUSTIFICAÇÃO

o dlSposi ti vo proposto foi aprovado na I Comissão
Da Soberania e dos Dl.reitos e Garantias do Homem e da
Mulher,
não tendo havido em nenhuma outra Comissão aprovação de dispas.,!
tivo divergente. Deve, portanto ser acolMdo no Anteprojeto da
'Constituição.

curador Geral da RepÚblica ll

goze da cont'.iança (tão só

dç Presidente ela t:lepú_

blica, mas também do Legislativo, que deve participar, necessarlaJT1ente,

m - - - - - - - - - - ....,,~..""·,'·,-----------,

"i'+

I-

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHENDAOO : Artigo]$(.
r"/.I'p.,,
Incluir no ArtJ.go
do A~OJeto de Constl tuição o

J:! '

inciso a seguir:
/f';
IX _ Tribunal de Garantias de Direitos Constitucionais.

do processo de sua investidura e de sua eventual clesti tuiçãc.
Além disso. a demissibil1dade ~ faõ':
que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral da União sejam exc!
cidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de t~-'
da ordem que a t'iel defesa dos bens da Nação quase sempre susoi ta.

A escolha do p r-ecur-e c or- Geral dentre

-ne-ro r-cs

05

são exemplos elellaas cOntral:11ções

da InstituiÇão, por outro lad.o visa a compatib1112,s-la com a flO"-a .-!
J. 1 ~
..._
crJ. ta no \ 11. do art
do AnteproJcto, cue p r e ve a e r e r çeo co ~-e-

flcar8Jr quanto

r

à

05

oue se ver-r-

EMENDA lP03MS-4

chefia do Minister,1o Publ1eo e as leis orgânica! e er

pertinentes

'dentre os integ"an:~s ::a :~:

curador Ceral de cada Min1st.erlO Publico
TIl'lra".
introdu~ão

li.

do

~arairafo

sugeri~o,

par. a coerênc1"a 'Substancial e formal do 5istem. ecc t e co '<o

1"

j:c~ta"~c

e,

imprescindível para a compatibillzação cc s t e x t c.s r~~!'~i~os

Elllenda_modif1cat1va do

:"'l- c c-c

CApitulo V

yef~c~!'~c..

i

r-c

i

sc 1

~, do

do a r t

do M...rc s t e r i o r..:abllco

do TJ r ...110

v

D&. Organiza<;ão dos. poce r-e s e s i s re oe de Governo

,1'

Altere-se, no art.

~ 11'03485-0

f!I

SEIX~

DEPUTADO SIC'lAtU',GA

......."..".,."

)

-----;J

f!lCOJll'SSAo D'S SISTEM1IZAÇÃO

.

C;;;;-~
~

Por' outro lado. no que diz r-e s pe I t o a

.,---:-:l,
J

~ ,YJJ

l-...&-} f

....rt

aprovação pelo Senado Jederal.

nontativa infraconst1tuclonaJ. do Hjnlst~r10 PubllC'O
dispõe que "leis complementares dist1ntes

v,

Dlenda_supressiva da seção
Do Governo.

fi!

chJ.ído entre o CapItulo

v,

ervcs

do CapItulo IIZ ,

aditiva de capítulo VI. a .ser
Ministério

DO

Públ.!

flJ,

contradições insolúveis, 1nviabil1ul,ndo

covernc s

aperfeiçoar o texto, sob o ponto de vr s ce de- t e cn t c e

inserido entre 05 Capítulos Do Min1'Stério público e Da Defensoria

aplicação coe r.e x r o s c c--s t

B

>

EMENDA 11'03489-2
5.S:E,f\\B~;;"%1l SGIY&"

P&

{'J 'l>tÇ>\ll'(>,.t\o

EMENDA lP03487-6
JCSTIFICATIVA

j fDCOMISSAO

DE

SISTEHA~~;';~<i~"""u"",""

no Titulo I, DOs PrJ.!!

c::!.pios Fundament.ais, proclama que "O Brasil é uma República

Federat.!

'2""TO

Comissão de SlstemaUllI.cã.o

EJDenda supress 1va do § 49, do Art.

Dl

va instituída pela vontade do Povo COIIJ:) um Estado democrãt1co de

lrnendI\",6':H'tlVa ~ Seção V. do Ca~itu1o III

por sua vez

44 do mesmo Anteprojeto.

dispõe que -A organização !X'1itico-administratlva da República reder~
tlva 40 Brasil compreende a UnJ.io, os Estados, o Distrito Fec.eral
e
47. o referido AnteprOJeto

suprima-se o § 49 do art

Ac!rescente"-se à Seção V,

afi.!.

rio, independentes e harmônicos entre s L'",
Da leitora desses dispositivos fundamentais

Art

na

, . OS três Poderes da RepúblJ.ca.

ao oom

Se

a eles

dos

Wl'l

r-

Fazenda,

polll, se isso ocorrer. os de)tlais não estarão representaaos,

com o princípio da

ficando
gue

de

C:Do Covernol, 21 Procurador~a Geral dli}'nião,

I

"enCE-rreqada dli! Sl..a de!,!
",~

"l~vre ""loneaçâo"

co

ver &1do atribuído ao PresJ.dente da Repúb1J.c2l, a
Procurador Geral c .... União, fez

COJll

que

<li

1nst1tuJ.çâo c:-~<?c.a

real.!
8U

fiscaliza as J.rregularidades

ti!.

D1re~to

legalidade, pr.1.ncIpio este que, orienta todo Estado
Necessãric., assiJD. se faz. em nome da boa 5ist.!

trlatizaçao, a exclusão do parágrafo.

do CapItulo III

•• j~lcial e extraJudJ.cial" (art.. ~ •
Essa localização, aliada ã circunstância. de

llU1t.itu1çÃo

cais, a defes~ da Uniào, por .isso que este órgão não tere. compromissos

"tiver o mando sobre tal J.l1stituição
O r i 0 J s t o situou na seção V.

a

o dispositiVO supracitado
Além do mais, não se pode deferir ao órgão adio.!

COIll

nistrativo que autua o contribuinte,

rio l>\lbl..1co tederBJ.

zce e r es

J.nãtesos na J1ipótese de conflito entre qual;.t.er deles e o Poder

~roJeto

primido que est.abelece competência ao 6rgão Jurldico do tUnistério da

cohTerlda.s, por e s t a Cbn~'t.1tulção, .05 mel'l'\bros ec lol1nlE"'e-

Logo, a instituição incur-.bida da representaçic'
ju4icial da União não pode subordinar-se ao Chefe de

prevê o

zar a defesa Judicial e extrajudicial da União Federal.
Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser

ga.rantias, rn r-e s tce , veneamenroe • p r-er-r-og'a't f vae e veuecêe s

s\lperp5e, não se confund1!!

~,

da ProcurBdo:rjB Ceral da União, com competência exclusiva para

i ... Aos membros da Pr-ocueeoo r-t e Geral da UniElo SElO asseillraós.s

qualquer 6eles

".

pf!.

No art

aa t'rocut'aQbr:l.a Cerlt.l da União, um per-ag r-arc ,

cee 8"í!da ç ão seguinte

Organização do Estado brasileiro, resulta que a União, ente que abra.!!

S!.

Tr1b~

JUSTIFICATIVA

SU'telna fie ücve r-no

Judic.i~

o Executivo e o

da

taçio e Do Orçamento

Do G~

verne , Co 'titulo 'v, De Organi2... ~ão dos Poderes e

oa MunlcIpios, t.odos eles autõnomos elll sua respectiva esfera c.e cor-oe
tinei.. '", Por outro lado, em seu art

pS,

ção UI, do CapItulO I, do Titulo VII, 'Da

reito· •

... que ·são poderes da União o Legislativo

c~-,

e g i s j e t a va

ccc r cnar s

blica.

o art.

j

patibilizsn<1c-o com o ar-t i gc 23~, l"Ia redação proposta por cuv re er.ence,

d~stin -

inclua-se o art.,!

li!

90 e parágrafos, Da Procuradoria Ceral da~..união, em CapItulo próprio,

o art. 19 c10 AnteprOJeto,

em subs tãnc 1 a

Procura aper-e.s dar melhor sisterr,&ti2.sçiio ao C&;::.ítulo e

ção entre o M1n1stério PúbllCO da Unjão e o dos Esrados, per51st1rão

POderes e Sistema de Governo
do Capitulo 111, Do

A eee oce em nada a] te r-a ,

§
do A0froJeto

vê-se, portanto, que se não for feita a

nc t sc 1, adotando-se, a ée gu i n t e,

JUSTIFICATIVA

b11co da Un1ão sers encaminhada. pelo Procurador Ceral da República

Advocac~a. toCos do Titulo V. Da Organização cbs

v.

í

í

I _ exercer a c1ireçã.o superior do Minister10 Puo11co da União

~.

resp~

rru c e't r ve ce seus

a redação do

236-

dis~lpJ1r",
...l j /

2 1 do .ar r

porém, estab-elece que a lei orsâ"1ca do Min1steno °u_

co, e o capItulo VI, Da Defensoria Pi:.blica e Oa

Suprima-se a Seção

f

Procuradores Cera1s, organ1zarão c ace H1nlsterio pub Lí c c"- O

11 do ar-t.

in

de

o

pa,

f~casse

.vbordinada ae modo allsoluto ao President.e c.a :Re~..lbIJ.ca, rec..:!zJ.TJCo-a à
condiçio de representante ceste, em vez c.e rep-rese""ltante da t:nião,c;u..:;
compreende tanto o Poder Executivo, cono o Legislativo e o Jud~c~áriQ
ooneoante o dispost.o no art

47 do Ante?rojeto

Ver~f~ca-se, portanto,

nítida contrac.J.ção con o

pr1J1cIpio da inde?endêncJ.a e hBnnonia dos poc.eres, que deve ser corr..:

•..

'"

Emenda_l!'Odif1cativa do § 29 CIo art ~ da

g.1da., ~diante o acolhimento da sugestão contJ.oa na :E;merda ora propo.!

çio V,

1P03486-8

fJEI'II)A

Alter~~@

Entretanto, a Redação FineI do Anteprojeto Subs-

rido a.rt. 81, alem de substituir, pela denominação "Procuradores

do Capitulo V

%

e seus incisos

Do Mjnjs~e"'io Pub)jco

De TJ.t.ulo

>

I

Da OrgBn1za<;ào dos Poderes e SlStema de Governe
Dê-se 1~~va redação ao art

231

~ e seus J.nc1sos

adotando-se a segu1nte

~ - O Hinlsterio Publico compreende

I - O Minis'terlo Publico da Un~âo,
. , pelo Ministerio Publ.lcO

1r,teErãOo

Fede~al

Supremo Tribunal Federal

r

UnJ.âo, incumbidos da representa<;ã.o da mesma, ficaram sen as garan~.ias

Qe~a"'1

e

tada pelo ConstituHlte Plínio de Arruda Sa!"oa~o, jnstjtuindo ura erti

tal

dade den01'nnada de Procuradoria GerC!l da Uruão - chefiada pelo

defesa necessari amente suscl ta
]nd1sp~nsavel, portanto,

é

é

preciso lembrar -

não resultou

rador Geral da Repúbl1ca e integrada pelos Procl.lradores da

.E.

que seja suprida a

::r:~ e

do
81,

05

art

COII

torios

sua representação Jucl.1C1al e de

11 - O Ministerio Publ1co doS Estados

Por exigência de

51st.ematlzaçÃo e r~spelto ao

f:

deralisftlo, impõe-se dist1nguu', em tópicos 5E:~araCos, o Minist~r.o Pu·
Unie.o~

_

raIlllflcado em simetria CO'f1 as Justiças

con~
~

niio não deve Bel' imposta aoB Estados, assim como o modelo estllldual nÃc
JIOde Bel' transposto para o n{"el fel.'leral.

l'Ia mech08 em que 05 c!.1versos aspectos envolvléos

-~

dl.elplina constitucional do Ministerio Publico (cheflll-, es':.rutLlra

c:

lanlz.açio. atribuições

etc

'devJi receber der ~-! :;ã.o acie::;.ua::!a a~ ::.:,.

culiaridades decorrente5 do sistema federativo

,

_

~, i l~

do atual

terr..;lS

Uma dessas dJ.vergê:ncias diz respeit.o à expres _

_

.ao

PrOcuradores da RepÚbIJ.ca-, que. na Redação Final, foi substituI
da po~ "Procuradores da União·
-

RepÚblica R

-

Nio há_ confusão posshel entre "Procuradores da
que são membros do M1n1stér io PÚblico Federal,
dotacos

das garantias pertinentes a essa insLt).,t.U1Ção Vnião" lrIes1lIO porque o § 29 do I!rt

e "Procuradores

da

~pre...ê que &Os atua15 Procurado-

x~s da ~pública fJ.cará. e.ss~<;ll:I::ada opção Emtre as carreJ.ras do

111niª"'lá êú\~õa

Lú~:J, não

ção Que estabelece serem "asseguradas garantias, direitos, venciMentos,

terio PUblico Federal e l:!a Procura::loria da L"l.ião

de que tanto a carreira do M!nistén.o público Federal quanto a da

do Ministério PÚblice"

nOlllinada Procuradoria Geral da un1ão, serào intecracas por :::rocura::l.;;l=
Nãc., e adml.ss{\Cel, diãnte disso.. que os Procurac2.

bens que o art

vale dizer, da ce~esa Cios

J,:enumera (vias de comunicação. ilhas oceânIcas

taforma cOl'Jtinental, terrenos de marinha,

recursos ninera1s, etc,)

plai!!

tegrantes Cio incomensuravel e indisponível patrimôn10 das etu!iis e futuras gerações de brasileiros -

A ineJl.ilStênc18 da tHatinçeo sU8erida pode a.ca-r!

gozarão doe

Com~sse:)
05

prerrogativas e vedações cOI.fertdas. por esta Constituição, aos membrcs

re!' 1n<..umbidos da representação da União -

que a disciplina constitucional do Minlst~r10 Publico de.

tar contradições

de Organização dos Poderes e Sistena de Governo, ao acolher
da aI udida ernehda.

incul:lbidos de

sua consul toria juridlc.a _

por sue. Vez., COnser-vou para o Defensor Publico a disposi_

esp~clliiliza

e o Ministerio Publ1co dos Es;.ados,
Essa distinção tambem se faz. indoispensável

derami0~&e

1-41 do Substitutivo dispurha

"-garant1as iguais às do Ministério Publ1co", o art

~e['ojeto,

JUSTIFICATIVA

blico da

efeito, o art

quI! os Procuradores d.os' Esta~os e do Distri to Fe~erel _

Na Redação rinal do

tanciais em face do que fjcara oellberado pelo Plenárl.o da

,

SI. l 51.

d) pelo Minlsterio Publico doo Trabalho
el pelo Mlnisterio Público do Distrito Feoeral

das da União _

a ser corrigida _

§ 1 e, pelo mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores Cios Estados no

c) pelo M1n:lsterio Público Militar,

-;

Io,nteprojeto apresentado
C01Ilissao de Sistematização. todav~a, verJ.fJ.ccu-se d1vergênc1as
SIlOS

em face do tratamento conferido aos Def'ensores PÚblicos no artigo 239.

b) pelo Min!sterio Público Fede~61 ~le1tor61,

lhe atribuindo a defesa J1..d.lcJ.a1 e extraJudicial (Ia Lnião

_

Capitulo do Minister10 Público, no SubstItutivo da: Comissão

locamento 1aualmente acarretou incongNênc1a _

rios,

pro=~
RepUb_1

do

Além disso, a omIssão decorrente do aludido d.esos Trlbul"l&ls e Juizes Federa1s Cc-,uns e

e

No Plenário da Conis!!;ão da Orçanização dos Poêe
res e Sistema c:1e Governo, foi acolhic:!a a Emenda n9 )50752-1, aprese-:

NaC;8o Bras11e1 ra ~

texto da Emtnda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art

o Su;>!'rlor Tr1bu.al a" ..",...s 1.

jn.!

na-se precaria e totalmente vulneravel às pressõ~s e interferências qu':!'

missão ora .pontaele, que -

que oflç ara

à

interesses e serviços pertencentes

adotando-s.e a segu1nte

JUSTIFICATIVA

lndis ensaveis ao exerc1cio de suas funções e s~m as Quais a l:1efesa aos
bens, valores

J,~if,

.

eiais de carreira, :l!ledia"l.te concurso público de pro'l.a!l
titulos

Ehl razão disso, os integrantes da Procuradoria da
Em~nda_substitutiva cio art

.. ,

§ 19 •• ,..
'"
§ 29 ~ Os J'rocuradores da RepÚb11ca irHlressarâo nos cargos

da

União". a referênt:ie aos Procuradores da FleputJlica

23'

8 r@dação do § 29 co e.rt

tu -

Art

titutivo deslocou, para fora do Capitulo do Ministel'10 Publico, o refe

Art

c•

do capítulo 111, do Titulo V, Da Orqan~

zaçio dos Poderes e Sistema de Governo

fiquem lnteiramente despro:.ei;1c!os

A inJustificada sw;;stitu.:.ção ce el-..pressão

não

constJ.tui apenas erro rnaterlal s.ue, cono tal, c.eve ser corr.lg1do
port.a, 19ualrrente, em contrad1çào çl..e, se "l.20 for resolvlca,

"?r~

J.'::

de.l.x~rá

os J.ntegrantes da "'enc~onada Procurac!orJ.i' Geral da '-'l"lão .0 c!esarp",ro
de qualquer garantia, em verdél::'!e.lti' c"'-ro-t<' à V:;"'-::C'::e. dos CG~stit __ .,3S0~52-1

rcs -.:err::s e.- 'i_E ;01

~~..a

a_e.

disso, põe em risCO o 1ncomen!õurável acer ...c dos ::Oe"l5, 1n'teresses

Em sfntese. a explic11açà" sugerida me<liante
presente emenda visa &0 suprimento de omissão e a solução oe

res da J:l.epúblJ.ca, COIr idênticas gar<l.ntJ.as
curadores da iJepública" por "Procuradores ça Urnio', "art.anto,

tes que acolheram a Enenda n9

sua atuação, contra os agressores desse inestlmave). acervo

ce

incongru-

serv~ços

Coll."'go d~

da União, cUJa defesa, obvJ.an~-te, não poce ser de~);aQa
.e
agentes J.nt.egrantes da ACn'lln~straç2.o Públ1C'a, vulner;;'\{e~s ãs

'ncia de grav!ssiDlas repercussões Quanto aos interesses maiores da Na-

pressões que os lnteresses .eventua~5 ce a::;'-_'1J.strac::::es e partic\.!~3 -

ção.

res habltualrnente susc1taJr

Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICI\ÇllO

XXIIJ - proibiçáo de trabalho noturho e
bre ecs eencree de 19

m-----------TUfOf"""or'c.çio--

A emenda resgata o art 89 do anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Social, e que não constou no pr rmed ro anteprojeto elaborado pelo Ilustre Relator da Comissão de Sistematiz.ação.
O dispositivo em questão atende a legítlma e histórica reinvindí.caçãc da comunidade negra brasileira e: das populações negras de
outros pafses , que, com justa razão, vêem no preceito forma ef'LcLente para levar os países que oficializam a discriminação racial a renunciar a tal política. Por outro lado, constata-s,e historicamente
que a condenação diplomática da dí.scr.imínaçãc jamais surtiu este ere!
to. Por isso, propõe-se a recuperação do dispositivo, que ec.tocard o
Brasll na vangu::Jrda dos países que adotam medidas efetivas para com-

_

"':I I

EMENDA MDDIF'ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' caput do Art.

Dê-se ao Caput do Art.

-fJ1

e seu parágra re único.

:;1

P1' e seu parágra fo único a seguinte

redação-

:;J

Art. ~ - Para efeitos administrativos, os Estados reee.,
redes e o Distrito Federal poderão associar-se
em regiões de desenvolvimento e os Municípios
em Regiões Metropoli taoas t Aglomerações Urbanas e Micro-R~giões.

JUSTIFICArÃO
A adrni5silo do tral'alho do menor de 14 anos
condJ.ção de aprendi~ pode cce.sacnnr- a exploração da força

tre.balho do ncnor-, Este. por direito

escola e viver' sua ~nfiincia. O d1:,cJ.to a J.[;ualdade fundament a'L

dade fandlJ.ar, ele faz parte de uma luta ?ela scbrevdvê-rca.a,

ADr~I\'A

A.~TIGO

EHE:m/Í.no: Preât.l~ulo

a entrada, no nundc do trabaUo, na faixa etária i'l:'o?os'ta.
A prepar:u;ão :?a::";l o trabaIJ'o, corao p.:'e,r=.sta

AcresC'cnte-sc a e>.pressão "ccnvacçêes ?oli't"~cas
e iôonolóSiciJs", lOGO a~ôs a palavra ":,ell.;J.ão lt •

básica. Obt:erve-se que as crdenças irscriàas pr-ecccenerrtc no "ll..E
do do trabalho são as que mais dificJ.loente seguen e ccncãue-i e!!,
se esccãerddede , constituindo-se c-a não-de-obra pereenenter-cnee
desqualificada.

o ilustre Relator ao radigir o Preâ::bulo do ~
da Cons~ituJ.ção procurou incluir alguns dos fundencrr'toa da GonstituJ.ção de uma grande neçâo , " soe distJ.nção da raça, cor e etc pr-evas-cce no art. ~3 - lI! - f".
Se o pI'eâm~ulo é desCI'J.1:J.VO e enumer-a-cavo 'ter-a.a
que se rep~tir todos os aspectos easencaea,s previstos no artJ.Co
13 - 111 - f. Se o objctJ.vo fol. o de enumer-ar- os maan J.mportã2
tes fundament cs da constituJ.ção de uma Brande naç'do não há ce-ie
cxc.íua..I ' a expr-es s ao "co"lvicç;es ?oliticar; e idaolóp.c<l.s",
loco
após a cX?1"c;são " sen distinção de raçau,.,••• "de ccnvacçêc id~

~lft.oJeto

tF"!~'7
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Caput do Art
ér:I::1aL. I~

_

1: ~

e supressão do parágrafo

S

EMENDA lP03498-1
LU;:S~ITU!"TE ,mY.J'"l::GA

f'l

l:J

grafo

rs,

ar,

El1ZUDA HO:UF!CATIVA

!:tn:lIDADO:~

.

31f

EMENDA lP03496-5

(!l

cm1STlTUr:1TE

SIG.-!t\RIl~GA

31l'

SEIX<\S

Art.
AE%'ãr~a

(!l
!'IUD1FIC.'\1'1~J
1:.t'.!:.UDr~DO: ~ I

5

'12d.

Justificativa
Esta eJllenda visa a adequação do artl!;/o ao título propostc
para o Capítulo VI" "Das Regiões de Desenvolv~nento, das Reglct's
Metropolitanas, das Aglomerações Urbanas e das Micro_Reglões"

Acrescente-se a palavra "púDlicas"

E';~'~'

ROBERTO rREIRE

VII para o Caf' 111. f1cando assJJ'1 red1&J.do o ~tigo:

l'

I

"'1-3

{~
Modifica-se o caput do art. ~, suprimindo_se seu parágra_'
fo 6R4eo, renumerando_se os demais.
.".3
Art. -6$ - Os Estados poderão, medlante lei complementar,
criar Reglões Metropolitanas., Aglomerações Urbanas e Micro-reglões,
constituídlas por agrupamentos de llIunicípios limítrofes para integrar
.. a organização, o planejamento, a programação e a execuçêo de funções
públicas de interesse comum, atendendo _os princípios de integração
espacial e setorial

Justl ficativa

dos a ali.nentaçãaé os cuidados

COl".

p:".I-

te paga.-::cnto de 1nC:en1.:ação êm titulos dê!. dIvida agrária para a
terra nua , e, en dinheiro, para as ben::eito::-ia; üteis e neceesarias.

para as

'finnlidad~s previ ..tas neste ar1:J.80 obed~cerã

a

'1i:tl:i.:tes

fJ.xados, anualnente, vela lei ord.ln;tf'1a.
b 49 - t assegurada a ace::Ltaçâo dos tít.ulos da
divida ilL,-rãrin a que se refere ~s1:e artJ..Eo, coco neio de pagaT.Ien"to de qualquer tributo f~dere.1., pelo seu portador ou obricaç:õe.s do cicsa;lrOpriêndo para con a Un.l.ão, bel'!. como para qualquet>outra finalidade est~pulada em leJ..

A preparaçáo para o t1·ah....l ho a nepores de
.1.11
anos su deve dar no contexto escola~, poJ.s nessa .l.dade a cria,!!
ça telil d1!'eito e obr1gaçao de esta!' na escola, adeM<11.S do dirCJ.to a viver, sua J.n:!'ância num. clir.a de liberdade, criat:i.vJ.dE.
de, e iluto-expressao. Ingressar precocemente no m...mJo cIo tre.bi!,
lho é a condenação ã ro1:J.na, ã necan1.zação. ao bloçucio do dc-

fi &9 - A trans::erêncJ.a da ?ropr:Ledade objeto de
de5apropriaç~01 nos tet>,,\oS do presente art:Lgo, não CO:lstJ.tui f,!

to gerador de tr~buto "de qualquer natureza.

s.cnvolvincnto de. potencJ.alidade criadora da criança •
A aprendizagen de um ofícJ.O pressupóe a escol~
ridnde bã';ica. Por essa razao, a 1.dade 1.nicJ.al en que S<l pern,;,
te o tri1.b.llho do nenor é. de 14 ilnos, quündo 'ter:La conclui4o o

JUSTIFICAChO

ensJ.no fundaMental.

A presente emenda busca c01"lpat:l.b:Llizar o d1.spo!.

ITol'õe-se que o arb.e;o seja deslocado para o Cap.

tu no ?rt. 13, inc1.oo XIII, do Anteprojeto, com o art. ~.i/,p
Propõe-se a supres~ão do § 'lo, do art.~. po.!:
que é desn"'cessãrio diante do "caput TJ do Ar't1.no, otJjeto da presente r.mcndn, tendo em Y:Lsta que jã se estabeleceu a conl'e'tên-

111 - da educação, do T!:tulo IX: pretendendo, COI:! :Ls'to, s;l.tuã-lo
no contc>.-to da escola, onde a preparação' para o trabalho

'90 -

mão~rlc-obra barata - do ~enor

cia da Unúio.

l:esno que a escola faça con-

vênio com 1nst==.tU1.ç:âo rao escolar I àql..cla cOl"'p~te a respo:lsabil..:!:.
dade pela prepa=-açao ao trabalho.
Sendo obrJ.r;ac;ão do Estado assegl..rar a escolarJ.d=.
de pelo mano:. até aOs 14 (quatorze) anos en decorrê:lcia, a prep!.
ração ao 't_dualho p:-c-vista no art. 427 em questão, ceve ser proporc1.onada por instituJ.çóes públJ.cas cspecialJ.zadas.

Dep. Roberto FreHe

.Kefo:o:r.a

h 39 - A er.l.issâo de titulos da divida acrãria -

a saúde".

feita eOl1 proprJ.eãadc, contrariaT"'cnte ao que poderã ocorrer, se
for realiza~a em outro tivo de 1:1stJ.i:u,1.ção l.nteressada no serv.l.-

A iniciativa cesta proposição visa a compatibl1lZação
técnica e de terminologla com o título proposto ao Capítulo VI.
liDas Regiões de Desenvolvil'lento, das Reglôes Netropolltanas, das
Aglomerações Urbanas e das Micro-Regiões".

pr-ccrnver- a

ra Re!orna 1'rrrãria, os parãr,ctros de ~onCe1.t'laçao rla ?rCDrindade I bem co .. o os. "adulos de exploração da terra.

Ser.i es'tJ.::1ulada para os menores da
faixa de dgz a quatorze anos a preparação para o trabalho, eõ
J.nsti'tt.1!;:oas públJ.cas especializi",'<Cs, onde lne serão assegura-

JUS'rIrICAçÃO

~.\e.

ã União

5 29 - A V~i defini!'ã as ,"oOlas pr.l.oritãr:i.as pa-

12 0

% -

p:IJ0';~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do artigo "éS e supressão do paragrafo

COJ:lpete

11 J.9 - Os titUlos da dívida an,rárJ.a, COI:! cláus.!!,
la de exata correçao t1onetãr~a, serao resgatados no p%'azo de vJ.nte anos, acrescJ.dos dos juros leUa1.s.

ã exprc.ssão

"J.nstitu1çocs espec1a11zadas", e se ..iesloque esse ar't1go do Cal:).

hot.

EMENDA 1P03493-1

jJ8' -

raeâae.n te desapropriação, por: rrter-eaae sccaeâ , da

priedadc te!':'J.torial rural :lcces:..:it<a ã execução de planos, pr.2,
gra::'.as e projetos de ôeseavcâvãaerrcc sccaaã e eccnêeuce aedãen-

ua..lUA
AR'flGU

Uvos Estados

3d

.

Fica a:.terado o art • ...J21S"" e seus Da!'ãg:oa:os que
passem a ter a seguinte redação, excluído o atual 5 29, eenuac»andc-ee os séguJ..ntes:

suprimindo-se o pará-

,,,-

SEIXA'

S!S~~~;;~,;.~~~/·,,"ea...u;;a

ológic.1." •

Art. 68 _ As regiões de desenvolvimento, constituídas pc r
unidades federadas limítrofes, pertencentes ao
mesmo conplexo geoeconômico, são cr i adas t ecdificadas ou extintas por Le r Federal, rat!fleaõas pelas Assembléias Legislativas dos r aepec-

f'l

l.Ol"ISSrlO DF

AR'tIGQ

'\-"'-

Modi fica-se o caput do art
renumerando-se os demais.

no

A!'t. 417 do Anteprojeto de Const~tuiç;io, deve ser vinculada ã e,!
Cola, pois a aprendizagen de um or: ~J..;) pressupõe a escols.r1.àade

üep , Roberto Freire

rr~~~"
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l!J

COi;STITun;TE

l':

==:::J

S1G'I;~I':Gt S;;IY~S
'LU • .uaJc~w,uia/.ulcawl .. ãa_ __ ' ' _

rrr

_,

J

COllrSSÃO DF SISTEI-L"iTT7.A';f.)

cr=~;:;a~=:J

1'i'T""'::""••r'::--=l

t.v.u C:ú'.f1

fnratJ""r"'.ç1D

OiE'WA

fUta/.lll.""c.çãO

Y

j

"y
Acrescente-se um parágrafo\(ao art.

~ P~tf":lf1<-I"

4c

ll

~G?c4. lo!:

Suprina-se o paráer;;,,::o único do AIlt.

(".jA;....

/4

y

do

~jeto) ~tt>-,{

~-.:.

§,1" - O.Brasil não manterá relações diplõmáticas nem firmará
tratados, acordos OI' pactos com países que adotem políbcas oficiais
de discriminação de cor, bem como não permitirá atividades de empresas destes países em seu território.

%

po .lI.n-

te?r'oJeto.
.J<.

.El1ENDA

SUP~::~,SIVA

ARTIGO EhEI,D/.DO: 111, XXII

Art.)i2"'- ...
§ 1" ~- '.'

~
>"i

-,

EMENDA ADITIVA
14
DISPOSITIVO EMENOAOOCl" ART.

-,

SUPP.ES~IVJ\

ARTIGO EtIE:1D"DO:
m-

1

e a outros fatores. Isso, no entanto, não poée ftln~arent<\r.. i'l'!11
jUS~1.ficar U"I. principio constituciol\:!.l, mesrrc sob a !orna ~e rc!
Salva.
Não se sabe de nenbu-r out-r-o ?arS que. estabeleça

.......ãa

nnah~IT

Elfn;OA

~!.."lS

essa cont.lnr;ência se deve a 1.nsj~stiç:as SOCl.a.lS na \'aloriza;ão

JUSTIFICAC);Q

~ã=,

!,OT"

desiflual do trabalho e de sua rCmUnere'lçãO, no dese-pregc cios pais

tJiiY'Ó'~

pitulo VI' "Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropoli_
tanas, das Aglomerações Urbanas e das -Mlcro-R~giÕes"-:-

,U,O,Ju"'",..

de

obrJ.gação, deve errter- na

entre todas as cro.ançau ser-aa ccrrtr-eda'cc , pela Const.ltu.l<;c.o. n:0'1
medit'li\ que nela ee c~ie.ssc. um d'l.s.~os1.tivo que occonncce s sc que
muita<; cr.lan,;<"s T,ec.essitaM t:,aballur, CO'110 con<1i~áo de sobrevi-

tCP;;~~':=J

m-

Procedeu-se a estas RIad!ficações I com o objeU vc de
compatib1l1zar o conteúdo do artigo ao Utulo proposto para o ca-

m-

C?

uma quesrtee de ~rrerGõnc1a I enquanto esse trüh.ll:10 cu dá na uni-

EMENDA lP03495-7

Justi ficativa

fWBERIO FREIRE

insaluanos, e de q,ua!

venci a fa::dlJ..lr ou arri"lo dos pais.
f.Jllbora nU1.tas crinlv;n .. pequenas trc.lb..~lhenl

básicos para o estabelecimento de regiões de desenvolvimento, de
regiões metropoH tenas , de aglomerações urbanas e de micro-regiões.

(!J

(dczo~to)

quer trabalho a menor de 14 (1uatorzc.) anos.

bater o racismo.

Parágrafo Único - Lei Complementar Federal definirá os critérios

EMENDA lP03492-2

ia 359

" 1

13
\ 11< ,
SuprJ.r.:a-se do art.)4: XXII, do ~'""Ojeto

JUSTIFI

Const1.tuJ.ção da COrnJ-ssão de S:l.ster.at::.zação, a parte da ressalva
da condição de apren:i1.z. fJ.cando aSS:LM redigido o lote""!'

3

Art •

1
.-JK.

CAÇÃO

de

.

A c:or.l.pa.tibilizaç~o do
pressão do ParáE;rafo Ooico do Ar1:.lgo

~(5Çojcto

p.s:

infraconstitucJ.onal.

3/1-

i-npõe a
supois trata de rnateria

360

• Assembléia Nacional Gonstituinte
-§ ~.

inicia'1s de car~ei:ra, r.t;'d:lante concurs~ públ.1.cO de prC!vas
e títulos, com a partiçipação do Poder Judiciário e'da 0.E
dos Advogados élo Brasil, cceôecenôo-aeçnes nomeações,

~

r....-

__;

"'n'~""".,'.,

SUP~!;,f:>SlVA

UUUI'A

AR'J!GO EIlt..:H:J\VU:

P

O sistema

r

?/'Í

~upr::u"a-sa

o Parágrafo Ilnaco do Art'1g0

do

não

~ O valor pas bolsas terá, como BarâJr.=.
de
"t!ro" o custo de ensino de iSJual nível
qualidade orereca.ac em estabelecimentos es
iatais congêneres".

!t

a ordem 'de classificação.

JuSTIFICATIVA

:A-~roposta preserva, do texto substituído,o pr:ln
cipio da independência fllncional e as gá:rantias asseguradas aos mem
bros ã~ Ministério Púb11CO.
-

-

JUSTIFICAÇÃO

Procura, no entanto, confer1r-lhes tratart.en1D r.ais

'f1

de bolsas de estudo

caracteriza repasse de ve.rbas públicas.. para
entidades privadas de ensino".

deI\1

sistemático e destacar o perfil pJ::ópr:lO do lün1ster10 público que,em
bora .;ttuando perante o Poder Jud2c.J.ár.J.o, com ele não se confunde. AdemaJ,.s, explJ..cit~se os contornos das rrenciona
das garantias, para mai~ bera assegurá-las, COm tj!mperamentos dl.tado;
pelo interesse público.

care!!
te e não ao estahelecinento de ensino. Vedar-se o sistema de
bolsas discrimina o estudante pobre que só fica co-n opção da
escola pública ou sem alte!;nativa onde esba não existir.

Outrossim, tratando-se a aposentadoria de dJ..reJ..
to incorporado ao estatuto dos merr.bros do Min:lstêrJ..o públJ.co, em vez

valente no ens ano públJ..co, para eVJ..tar privilégio.

A bolsa de estudo con:;titui aJuda.- ao aluno

O valor da bolsa deve corresponder ao custo

equ!

de garantia institUcional, deve integrar a lei orgânica próprJ..a, de
caráter c:ompleI'lentar. nai. pOr que a proposta de emenda destaca em pa
rágrafo próprio o tratamento da mab~ria, bem como lhe ret:J..ra
qual.
A

compat~bilização

prossão do pé'r~&ra!o único do er-t
infl"aconsi.:l.tucicnal.

~ue:x: car~ter punitivo.,
t l
Visa, ainda, a correção do texto, ã cOMpatibil.=
zação com a disposição do artigo 87, al!nea.5::.' da seção 11, do Capitulo
VIII, do Título IV, Da Organi:;;ação do Estado, que es-cabeãece a aposant~
daria facultativa após 35 ancs , para OS hómens e 30 anos, para as rnulh.=

do ~rojeto impõ'e a sup!, pca,e tI'lata de onatet'HI.3)7

nç 9»'"

\'\0

5;;; G

"'\1~.G..B..~'~S:>----~} ffi~;:;;·,LJ
} r:z;"17flJ

.uu.... HO',II.o/ov.<~w' ...o

~

ê COMISSÃO DE:

SISTElo!A'I'IZAÇXo

/DõV~;781J

? ,/

ao art. ~ do Cap!~ulo v, Do N!
nistério PúblJ,.co, do Título v, Da Organl.zação coa
Poderes e S~stezra' de Governo
,j>
Acrescente-se ao art.)!.J'5 um paráSJrafo, que tor.ii3-rá o nõnerc
19, r.=

'M::Ln~stério

PÜb11co federal, efesecs en i s ce tr!pll-ce por
pares, após eprcvaôe a escolha pela cênare dos Deputados,
ã

EMENDA SUBSTITUTIVA
T1TU.LO

de
do

CAPITULO III
DA EDUcAÇÃO E CULTURA

mesma; deaxando às 1.eis-orgân:1.cas sobre ela dJ.spor, tendo-se em vista a
diversJ.dade de organização do MinJ.stério .público a nível federal e est,!
dual - um organizado em carreira de âmbJ.to nacional, cutirc
organizado
tendo em ..r~sta as comarcas e entrânciaS peculJ.ares às unadedes da
Fed.=.

381
Redigir assim o art.
(caput):
Art. 386 - As verbas públicas serão destinadas

:mu

ração. -Tal diversidade, que impossibilJ.ta tratamento J.dêntico em rela -

às escolas públicas, à concessão de balsas de estudo, à ampliação de

atendJ.I'Ient~

todos

e à qualificação ~das ",tividades Çle ensino e

tas aos, membros do M1n1stério Públ1co, a emenda segue a trac!:l.c;:ã'o COI'stl

pe:mit~ndo-se

uma recondução. Sua exoneração, antes do termo da l-nvestidura, dependerá de anuêncJ,a ,i;l:ê
v.ia do Senado Fodaral.
'
-

ea

JUSTIFlCA~.ÃO

A bolsa de estudo, aléM de descentralio:ar,

cOn~

titui aJuda ao aluno e não ao estabelecimento de enai.no , Vedar-se a
bolsa de estudo J..rnplica inpedir a educação de aluno carente nos loe.§:

EMENDA 1P03503-1

is onde não houvez- escola públJ..ca.
Os ancã sce I e 1:1: ôc a.ntepro)eto crJ..8m 6iscr1:"\i

DLPUTADO C:IG!Io ~I::GA ~F 1 v p..S

JUSTIFICATIVA

'.l.~l
• Consoante a :x:-edaçáo hnal do ~~roJeto,
art. ~ § 19, foram s upz-amí.do s o exc , 100 e seus parágrafos do Sl..bs
titutivo. da Comissão da Organ:lzação dos Poderes e s í.s eer-e de Go\e:l"c~
a despe,ito de não terem S:lOO obJeto de eIl'enda, desaparecendo, assil",do
texto final.

~es1uisa,

os níveis.

tucional bras1le1ra, que não as e:l..plic1ta por aneeaec , par-a que
bem sejan ôeâanadas no plano da leg1slaçâo complementar.

s eva
para

IX

DA ORDEM SOCIAL

OUan'f:o ã promoção, suprime-se a referêncJ.B

ção às carxeacee do MJ.nistér:Lo Púbh.ço, tawbém l.mpõe que, no tocante às
promoções, sejam observadas as mencionadas peouj.Laxadades ,
Pm: fim, no tocante às veaeçêes a serem ~ impo,!

numerando-se os existentes:
§ 19 - O Procurado'L'-Gcral da RepúblJ-ca será ncr-eeec pelo PresJ..dente de
Et!pUblica, a~ntre c~daaãos maiores ce tr~nta e cinco anos!
notávc! sebez Juri:d.ico e reputllção ilibada, õencre membros

princi":pJ.o da isonomia, adotado em termos 9.!:;

mente dado aos ~ros do Mi.1usterlo públ~co.

.

r:;~~~~':;J

'uTo/.lunlrl~.~io_--_------___,

rais, que deve ser mantrado , em termos correspondentes ao especial érat.ê

.

Emend~ ad~t~v",

aervax por três anos,

:e o

_

UELLO

....,-

EMENDA lPU35Ul-5

:;r

.~.,

EMENDA lP03506-6

ti SENADOR CONSTITUIN'1'E ÂUREO

" ... ,-0", ..... - - -

nações, reserva de mercado e proteção do Estado às escolas confessi2
nas.s , quando este deve ser aaescer eac de instJ.tuJ..ções rel.:Lgiosas,
sem ampliar as condições de acesso e a me Lhcz-La de qualidade, sem t,2

----,

Bme~da scpr-eaaava ôe expressão no § 4!l. do art •

/t6ye-: d: Seção

V, do CapItulo lI!. Do Governo

dos os nlveis de l"odo generalizado.

,

do Titulo V, Da Organização dos Poderes e Sistema de ~.fxerno

trar:
a)

no aJ:t. 106, inciso III, alinea d, a cOMpetenCl-a prJ..vativa da Câma-

_

EMENDA lP03507-4

Suprl;;te no § 4t!. do a.rt.j.9<r. a expressa0 seguinte:

;.r:

ra dos DeputadOS para aprovar,
r.aioria absoluta, "a .lnd~cação ~
Procurador Geral da República";
b) no art. 107, inciso VIII, a cOl"1potencia privativa do Senado Federal
"Para "aprovar, por maior;la atlsO.Luta e por voto secreto, a e>.orera-

I

Art.

tJ

J..9if - ., .••.••••.

§ 42

,J U S T I F I'C J;. T I V A

cindivel, para dompatJ..bilizar os textos supra

compativel CO'l1 o texto dQ § 2!! do mesmO artigt.. que estaoelece o ingr~

~

Etienda substitut:lva do art •

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Iil

C

~\.o..

COMISSÃO DE SIS,,;,;;,;~~~ç'i.~·· ..··"'..
"""'"""'''',.,-------

do Capitulo

v,

O'

~i"'-'-...:::t...

.;::-.r. ~;sino

é livre ã inictativa

40~-

peà;a.~
privada

fiscalização do cwnprimento da legislaç3.o do enstno.·

,

JUSTIFICAÇÃO

,.3

substitua-se o art • .3í3fI pelo seguJ..nte:
llArt. 388 - As eMpreSas comerc~a.:LS, ::Lndustr~ais e

segu~ntes gara:"

-

J: - vita.liciedade, não podendo J?erder o cargo senão por

se":.

tença JUdicial, com e:E~cãcia de coisa' Julgada.
I I - !nattiovJ..bJ..lidade.
III - irredut1é111dade de venCimentos, sujeitos, en'b:etanto

8gX'5:.tola$ são l:e.sponsãveJ.$ pelo ensino fundarten1.:.a!. e :Çu:é-esc2.
lar gratuito de seus empregados ~ dos respectivos depen.dentes,
a partir dos tres anos de idade, r'_ediante a rlIanutenção de esc2
las próprias, concessão de bolsas de estudo ou
cont,;'ibuição

EMENDA 1P03508-2

com o- salário educação, na forma da lei".

(l Senador

I

nâriQs.

Consti tuinte

fu~;~;':;=::J

AURE~~~LLO

~ prec:lso

perder " c~rgo senáo por deliberação do órgão coleg;z.ado J.nteE
no competente, pe:Lo voto da ma~orl.a absoluta d03 seus
int!;
grantes.

colegJ..~

do interno competente.
§ 39 - Aos membros '!.o MinistérJ..O pUblico é assegurada paridade
de,1
vencimentos e de vantagens com os órgãos JudJ..c~ãrl.os perante
os quais e~erceM as suas funções.

§ 49 - A aposentadoru. será compulsória aos 70 (setenta) anos

e

~-_-_ _-----TnT<>"~t1'''u~;:.,_--_----~~

não duplJ..ca:r meios para a obtenção

r~

EMENDA SUBSTITUTIVA

de

estudo constitui medida descentralizadora, capaz de at.:LngJ..r e.§.

TITULO IX
DA ORDEM SOCIAL

se ObJetivo.

CAPITULO III
DA EDUCAÇÃO E CUL'l'URA

EMENDA lP03505-8

('l

Senador Constituinte AUREO MELLO

=

lO:

,U...l~'Olu"'nltú.»no .....ll>

COMISSÃO DE SISTEI-1ATIZAÇÃP

~_-

idade ou por invalidez, e facultativa após 30
(trJ..nta)
anos de servJ.ço para horr.ens e 2S rvinte e circo) par~ as
• mulheres, em todos os casos com proventos integ!;ais, rel!:

fÇj~;--;7J

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAt:'ÃO

'ií.tulo I.X

a

Corno

Da Ordem Social
Da Educação e cultura

§ 59 - Os reIllbros do Hinistério piib1.ico estarão sUJeitos às ved~

ções conferidas nesF-a cons1:atuição aos Hagistraãos.
§ 69 - Os n~!nbros do l1inisterio Pübl~co ingressarão nos
cargos

cC 1-"'•.-\ ""-'_ c_d- 3':1. =r
Substituir o ~ nelO seguinte:
"Art. ~ - As in!õtitu~ções ãe enS1no suoerior
gozam nos terras da lei, da autonorua ü.!..:;~'"~,:.;:;.
cientí!J..ca, adMin~s-:;ratJ.va, ~co.,õmi~a ~ fJ.nanceira, 'obedecJ.dos os seguintes '!?rJ..ncípios. 'o

r-p-;:-:J

-_---lt1l0/.n.Sl"'Ç.~.tI'-------------,

I

justãvels, na mesma proporção, sempre que se modl.f~que
remuneração dos membros da instl.tu1ção em ativic.ade.

dos

nesros fl.ns, aprovel.tando"se a rade f.is~ca e;ustente, para
cionalizii3-ção de gastos e otimJ..zação de resultados. A bolsa

§ 29, - A remoção dar-se-1i de ofIcio ou a pedJ..do A primeira sot::ente
poderá ocorrer com fundamento em necessiê.ade de serVJ..ço, por
ato do chefe do poder Executivo, com base eM representação do

chefe do Hin1stério público, depo1s de ouvido o órgão

l%J~;m

JUSTIFICAÇÃO

-

a vJ..talicasdade será adquir.iàa após D2 (ào~sl anos de e",ercíc;io, não podendo o 1t\embro do lhnJ.ste-rJ.o pliblJ.co nesse perioãc

tr~

ta de apll.cação i.Ie verbas.
Supervisão de qualidade significa :lngerência
organização didático-admin~strativa, sendo que deve cOJ"petir
própria comunidade e ao usuário.

,aos ilÍpostos geral.s, ::U1clus1ve o de renda e os e:-.traord::.
19_ -

381
.l8$

O parâSJrafo está deslocado no artigO' 386 que

Da Educação e cultura

pe;

li

;;l.<>

que o ministrarã f sem_ingerência do Poder Público, salvo
para
fJ.tn de autorização, reconhecimento, creãenciamento de cuÍ:"sos

TItulo IX
Da Ordem 50cJ..al

redaçao:

tias:·

A~~

~r::::o parãgrafo Onico'da Art •

Et-mNDJI,. SUBSTI.TOTI.VA

'do Mrn1sté:t'~o Público, do Titulo V, Da O:rgan!Z='
ção dos Poderes e Sistema de Gov:r1p.
,
2)1
Al;tere-se, no capít~lo v, do Ministério Público, o art.
_adotando -

ptf - Os membros do 'M1nJ..ster1o Público gozarão das

~

Senador ConstituInte AUREO MELLQ

~

.2árr,

IX

CAP!TULO I I I

vas e titulos.

H

Art.

~!Tt1LO

DA ORDEM SOCIAL

refer~do$.

EMENDA lP03502-3
"""[L~~:.L<!Lt.L_ _~_ _J t:::::E;il;;a
~'PV7"".oO 5 ' fi .~dA
=-.".....,...,..."........".
- 1 8';--;"r;;;'-·l
l:J COIUSSÁO DE SISTEMATIZACKl:<>o
------l l...&
;:.::J

~j~uJ..nte

EMENDA SUBSTITUTIVA

so nos cargos iniciais da carreira, so'1lente por concurso público ele p~

(!OI

se a

nno/."~1l,"'1.Ç10,--_--------__,

A supressão se evidencia. necessária por ser

EMENDA lP03504-0

uU~"<n .. ,,,,·~1~

(%2::7~;7ã7J
r....-

ção dei ofIcio, da Procurador Geral da Repúbll.ca, antes do ter"o de
sua investidura";
o) no art. 162, inciso lV, a competênc:la pr1vativa do Pres~dente
da
RepÚblica para "no1l'ear, após aprovação pela Cã"llara ãos Deputados,
o Procurador Geral dã FepÜblica".
A introdução desse parágrafo é, portant:o,2...?:e~

rç"';;;'''~

Sen'oor Constituinte AUREO MELLO

_ ••••••••••• "ou a advogados devidaneote credenciaoos."

39.1.

Aet:escer
Z'

Sl>,

DO

,2

art. 3:SU- os segui:ntes parãg)::afo s ~ e

redl.g~do

no ?nteproJeto, o artigo se

com o previsto no parágrafo únl.co do art. 386
Por outro laão, o ensino superl.or não está
orqani::ado em universidades, predominal1d':l o nú-ero de inst::t.tuições
facl.lldade isoladas.

~"'2...~:L~~ ~v~~~fJ@..~

í1"2~IDA

P

~ Gen"lI]or Constituinte z;,UF.EO IIELLO

J-lsUf1.cativs.

1:?iJl3l5]S·9

SEMDOR AURr::O '1ELlO

• oceocc das discussões do Regimento Interno da Assefl'bléia
nact cnet ccnst r tumt.e , julgou-se necessário Que a coeu eeãc ela Ordem
Econômica rcsse subclivldidJ em t rês suocom asões A dos Princípios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime oa Propnedade do Subsolo e
da Atividade êconõmi ce , a da Questão Urbana e Transporte, a da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária
Neste sentido, buscando a coerência regimental e, ainda,.
entendida a Questão Urbana como UM dos grandes desafios que enfrenta a Nação, (Ia medida em que 72% da população brasileira vive, hoje, em cidades, propomos a abertura de capítulo com título correspondente a importância da questão

n.t",:.... /cc .... w."oc~u~n~

CQ"tISS;\O DE S\STB1A.TIZM;Z:O

r;r

'UToIJ"""'"çi~-----------

EnEl~DA

r.r----------"''''''''''''','.------------,

SUPRESS'I\lA

T!t.u10

IX

Da ordem Sodal

capitulo rIl
Da Educação e Cultura

lfª-se à alínea "a", do Inciso 11

do art.

."-.

B, a seguinte redação

"3'\-"
~

Retirar do art.

(caput) a palavra"púh'lico",

"lIc1guire-se a c:::ondJção de ~Je~to de direitos pelo nas
cfr-ento cem vida, ras a lei p5e a salvo desde a co~.ceE:
cão 05 direi~ do rescreuro",

redigindõ'-o assim:
3=t3
"Art. '3:t!T - O dever do estado com o ensíno efet!
vex-se-ê mediante a garantia de: ••• n
JUSTIFICAÇÃO
o dever do estado é O de J"I~nistrar ensino, de 1!
corda com os meios disponíveis, mais convenientes e
possíveis,

A eonstibliçáo não liberou o etcrto, 1J.é:n ôassc

EMENDA 1P035fo.4

âetrc, A prestação Jurisd1Cional deve se este:lCer até o resci1;l,lro.

1U1~/.lUS1'''~&.iO

rr;;....-

ROBERTO FREIRE

30L
ao art. :m:t a seguinte redação:

Wiêw

Suprima-se o

<Mt.+:f.

'ff

I

!C4..rv-rr

~ ~6tvn..r~
.

o solo urbano possui, atualmente, um valor Inst.runentat ,
sendo sua .impcr t.ênc Ie definida pela capac rdede de se edi ficar sobre

t.?1A"\. '''''',

,JtM.·w

ele e, portanto, criar riquesas
O proprietárIo urbano está, assim, obrigado a custear os •

v?o

serviços de infraestrutura, já que deles se beneficia direta ou Indí.r-et.enent.e , A não util1zação da p rcpr recraoe urbana de acer-co com •
sua finalidade especi fica da em plano urbanístico pode impl tear em
custos para o poder público que, neste caso, constrangerá o proprie
tário a edificar, sob pena de expropriação.

Do momento em que se busca a descentralização do poder e.
a maior aut oncmi.a para Estados e Municípios, nos parece um equivoco
poss ítu Lí tar que a União venha dispor sobre a eutcncnua , crparuae-

cão e competência das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Ur::a-.
nas.
Neste sentido. propõe-se a supressão do art1go 70, na
medida em que seu conteúdo dá et.r iburções à União que, no nosac
entender, pertencem aos Estados e HunJ.c.ípios e, ainda, buscando
compatJ.bilizar o Capitulo VI com o conteúdo dos artigos do Titulo
IV, capítulo IIl. no que se refere a ccmpe têncaa dos Estados Federados.
A diversidade apresentada pelas formações urbanas e a
experiência colhida com o estabelecimento das nove regiões ae trcpoâ t anes , nos leva a admitir a existência de di ferentes es t éjucs
e formas de regiões metropolitanas e aglQmerações urbanas, cuj cs
critérios e requisitos. acreditamos, devam ser est.abef ecacos por
Lei federal. Esta mesma diversidade recomenda que se deixe marpem
de decisão aos rems accres es taduaf s para a determinação de uea
estrutura co t t.Ico-acef ní.st eat Ivu Mais ac.equ a :lõ. 2. existência dessas

econcxnia, a adoção da prop=lsta ~tirã afastar tcdas as dúvidas
que desde
1934 susc5.tam as e)lpres5Ões "secíeêaôee Organizadas no País", "Drpresas OrS@.

mudas no País" e ".Eh'presa Nacional".

EMENDA lP03518·0
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COMISSAO DE

SlST~~~;~;~o~~~~su,cow"".

n o d 2r

rrr

);Qn~tlt!!lnte

prp;~;'

AlIREQ /.If! 10
•• io
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COMISSÃO DE SISTEPATrZArÃO

.

Modi fica-se o ArHgo

rç-~;&

};7

\

não sendo priprietar ia de imovel

Art. 3ZJJ _ Aquele que

í

metros quadrados de área, utilizando-o para sua moradia ou de 5.Ja
fam!li q , -'adqUiri;:- _lhe_á domínio, podendo r eqcer ér ao Juiz que
assim ~ declare, por sentença, a qual lhe servira de titulo pera

8.

Dt:,se a aZ:;:nea "a" do art. f1!'l do Anteprojeto da Corrissão
de SiDtematização~ a DegU10nte redação.

matricula no registro de. Imóveis

EMENDA lP03515·5

(!l
Não se entende po:rque a odiosa d1osc:r'l.m'l.).açiio entre
uns e outl'OS serV1odo1'es da Adm1-n'::.st1'açâa PubUca Feãe:ral. a1.gu
mas classes se aposentando com apenas 25 anos de S61'lJ1oÇO e ou:
tras com 35an08 Num pa'l:'B em que a meãva de v10da d ba'l.:::tssima:
o mesmo homem~ se1'vidor pubZi&o; tem que t1'abaZha:r mais 40Z
(qua1'enta por cento) do tempo que t1'abalha o m-:.li.ta'1'- o poli. ciaZ ou o pl'ofessor. por e=empZo' todos estes" se aposentando
com 25 anos de se1'viço Adema1o'S - o pal't:lgrafo 2P do art.S?
do
Antep:roj6t'O da COm'l.88ão de S'Í8t.emat'!.zaçào - determ'l.na que' "são
equivaZentcs os C1''I.tC''l''100S e ua'l.o:t'es papa a aposcntadoI''l.a e pc:
f"1'ma no serV'l.ço plfbt.ico civil e m'l.htaJ"r' fpriro nosso). Ora--como c1'iterio cntende:se tambem o tempo de serviço - dai a jus:
tc3a da nOS8a propos'l.çâo que equipa:ra tambcm o homem lJ. mulher
em te:rmoc de dtreitos.

para seguinte redação.

urbano ou ~L1ral, possuír como seu por três anos lninterruptos, :!e
boa fé, e sem oposição, im6vel urbano de até duzentos e c ínquent.e

_

c) volunta1'1oamente apoe 30 (t:r1onta) anos de eerl.l1.ço·.

,,"-

~

31~

í

fllf~/~lIn'f'.~çio
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EMENDA HODIFlCATIVA
31.2.
DlS?OSllIVO El-tENOAOO: Aüigc Re'

í

r.r

F?~;""

ROBERTO FREIRE

Justificativa
\

prõi/~7r
rrr-----------'uT.,'un"'••;1a
EMENDA· ADITIVA

aee ,

~-

dos aglomerados sub-ncrmaí s de habitaç~o {favelas, conjuntos de
mocambos, vilas e alagados. etc) onde quase se rp r e é iMpossível
identificar o. terreno sobre o qual se assenta a construção da

_

II
I

~~C"

DISPOSITIVO E"IENDA.Qo: ARTIGO 2:S5

,2~
tnc}ua-sc no ltrt. '2B5 o

A proposta visa "benef'LcLar a maioria das populações

segul.nte

~nc.1.SO

V.

: .•.......... "

moradia, regularizando sua propriedade.

I ~DA
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lP03519·8
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

\"Dê-se ã alinea "d", do Inciso VlIl", do art• .i3).a seguinte redação:

d)

a em que se dêem no ma15 curto esp~ço de tempo. Em face da slstemiÍtla orrecCld~:1ora eXlstente hOJe em toôo o pai">, não deverá hõlver obsáculos para que 1Ss.o se opere serngrandes d~flCp1di'lde~. A deterll'lna;ão
esse requ1f'1 to, através de 1e1 complementar federal, perlP1tl râ que
dote tal procedlmento somente naqueles tr1buto$ cUJa natureza permlt.a
ue 1.S50 ocorra.

"é garantido o acesso às referências e inforil'açÕes
relab.vas a ausentes e a Il'Ortos, a reque.r:im:nto de
parte legitineIrente .mteressada".

EMENDA lP03516-3
'--=-"""-":"':":";=~
(1
ROBERTO FPEIRE

JU5TIFlCAç.1\D.

A garantia é na:z.s O:lIx1izente CO'!! 05 diJ:e!tos .indiviãuais e não
deve ser limitada na expressão "é perrru.tido".
De 19)a1 razão, a tal garantia não deve estar

rondiC.l.Onaêia ao

que a lei possa vir a constranger, num futuro ~deteI:minado e. sob hipóteses

_

I

transferênc18s' automát~cas de recursos públ1COS,
revistas nO Sistema TrJ.blltárlo Nac10na1,maior eflcác18 terão na me:11•• ;iO

-

,~td~1II/c ... 1I11.,$ul.~ ..II.Io

JUSTIf'!CATIVA

"K10r~UI1.,'

-

~e i {'llõ
l'-_;=~Ro~b~.~rt~o~F~r~.~ir~e~:::::::;;;::=:;;:=====~=~ ~~JLea-tISSÃO OE SIsrE>lJ\TI""ÃO
• I
. r=-02,"0"7-,87

V -,A .parce1a dos J.mpostos federal:;
estadualS pertencpntes sos Mun1ClplOS, nos termos desta Ccn~tltu~~ôlO,
ser-lhes-á -,Cl'ed1tada no momento de arrecadaç;)o de cada 1mposto, co.!!
forme.ihspuse"r lC1 complelt'enta'r t'ede'ra1.

PJ

CmUSSAO DE

SIST;~~~;~;~,~~/ul~Pll"nio

4"L

Art. 4;l1J

AS

r.r

I

r

Justificativa

Justificativa

JIWltida na carta de 1967 (CF/67, art. 161, § 19) e estã vige,."lte na carta ab..la.~
_ art. 16B, § 19. Sendo intenção da Constituinte assJ:9Urar a nacionalização da

f!ls c

El tãO:

to da funJão social da proprí.edaôe ,

... - - - - - - - - _ - - _

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 'HI

Desde a Constltuieão de 1934 a eoçeessêc "sceteseões Organiza=~s
no Pa~rt tem p"'..IiiU.tido dúvJ.C!as e sofisrras: crts«, art. 119, § ;1.9 e crrst, art.
;1.43, § 19. Tantos que em 1942 foi necessário esclarecer, na tea COnsbt:uc~o:a:!.
n9 6, de 13 Mai 42, que eram as "empresas co:1stituidas por ecaomstas bras!
jedros", A Consbtuição de 1946 rranteve esse ente..."dJ.r.ento e e."1fatizou o cones!
to na expressão adverbial "exclusivamsnte" (CP/46, art.. 153, § 19), que fo~

• t

, imposto prog'ressivo no tempo a incidir sobre as áreas urbanas não
edi ficadas e não utilizadas, de forma que Se assegure o cumprimen-

u"a'~un.,'uç

"serã considerada e-oresa nacional ou sccteõeõe orca
n1zada no pais, a pessoa Jurífuca o::mstitl1Ída e cem se
de no país, CUJO controle decisório e de capital ~
tençam, exclusiva e ;l.Dcondicionaln'e."lte a brasJ.1elros7
pessoas físicas ou JurídJ.cas, datu.cl1~ ou seãiaãa.<;
no pais".

~g

Art. 3§= _ O Poder Público es tabeãecer é a ccbr ença do

r.r

EMENDA lP03511·2
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EMENDA lP03514·7
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t' sENADOR AUREO MEllO

~se

~nãoexclUiU

os diIeitos referentes à Sn:tegr1.dade Hsaca ôae gesta.."tes. Por isso é sensato
nanter o princip10 tradicional Já discipli.;a:io no art. 49 do CÕ:ligo c~vJJ. Bras!

com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso,
não se deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada
momento e em cada local, a forma possível e mais conveniente
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não
restritiva e discriminatoriamente com o ensino públlc~ apenas.

"4'1-i
Suprima-se do anteproJet6 o Art. 'lEilf.
,

JUSTIFICATIVA

Apesar ao ::t.nstJ..tu1:.0 de enf~teuse. tão ant~go quanto o .
nosso orden'amento Jurid~co, ser por muitos considerpdo arcaico e ultrapassado,não é essa a opJ.n~ão de mÚJ.tos daqueles que atuam na área
do desenvo~vimento u1:'bano.
Uma medJ.da, apontada como importante para
o desenurbano e admJ.n~stração de nossas c~dac1es, é a manutenção.,
pelo Estado, do domínJ.o de bens ~móve~s que, ced~dos a
part.1.culares.
num momento, podem ser revertidos às suas mãos em outro,p.1:lra qve
lhes
volv~mento

--J) E;~;'-

JWo.,ls.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo do Capítulo Il

casuísl:icas~

Inclua-se o Título liDa Questão Urbana r e Transportes"
que voltará a encabeçar os artJ.90s a que se referem, compondo o
capitulo lI, renunerando-se '0$ demais.

,

I

seja dada outrn destinaç~o, se isto impuser o inleresse
coletivo, contando-se a~nda cono desejável a poss1b~11c1ddc do exercícJ.o
do d1reJ.to de preferência pelo poder público. no caso de transferência do a (orarnQnto.
Ora~ se Já contamos, no nos~o ord!'ni'llllcnto
Jurídico
de l.nstrumento adequada a esse fJ.m, c se outros com a mestJ.t3 tl.nalJ.,daélo cncontramOfi cClma a ConcC'st".do rle D~reito RC""l dc
liso, plcv1.sta
no Decreto-lei n'l 271/67. não devemos eut!(lCJlli-l~$, mil" adõit'l<1l:' a
Zu,<l ::l.t.1..caçdo

às noces~l.da(Íc~ de hOJe.

em vee de sua mceernaeeçâo, será

ê ner-atrerrte redecacnaâ , objetivanão an-

A cmenda

verter os 'tez-mos nos quais se estabelecem os fundamentos da
dem eccnêruce cons't í-tucaonaâ ,

Especialmente na área do desenv01v~lllento urbano é patente fi eeeêncae de ans t.rument.a r juríd].Co que pe mu.t.a
una
atuação mais cf:1.caz na administração das C1.dades e a e1'tinçàõ'--do -instl..tuto da enf1.teuse.
\Im retrocesso.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

$e o instrumento ceau em eesuee ou vem sendo
mãi
aplicado, no n05;'0 entendet; não se deve extingul.-10. mas modernizá 10.

A viliente Constituição consagra a tJrisão civil, per-

or-

divida, para o

Excluil' essas duas categorias de transgressão da o.,::

l'o!>it,:wo, são os r:IP. "assegur-ar- a e:dstênc.j-'l d1.g:lél, cordor--e
os
ditarre's da justiça social. •• u, o seu Iundemerrto bás1.cO deve ser
o trabalho huneno , A l::Lvre iniciativa ê ura secundo e secundário

dem jurÍdica, além de um r-e tr-cceesc inexplicável, permt tir-se-á
perpetração de cri-mes que permanecerão impunes, com sérios

fundamento.

zos

à

1vTD/.unll... ~.D'

.

I 'tJ

__;

EUEUDA SUP:lESSIVA
I El1L:WA 11ODI~ICATIVA
ART!(:O ~":iE'lm.\!}Q:.a

•• •••• • • • • •• "n o PreâI:lbulo desta Constituição ••

•••••••••• "sen distinção de raça, co:', prccedêncaa , religJ.âo

1CC10/õulllfoe.;iO,

--,

~

r.r-----------'tI10/ÕUnlro:.ao;io'-

Suprima-se do Preânbulo do Anteproje.to da Const1.
tuição as e x p r e s s õ e s : '
-

qualquer outra ••••••••• TI'

·lP03527·9

CONSTITUINTE WILMA MAIA

r.r

A.~TIGO Eh"E"IDADO: P:-eâ!:lbul0

preju1-

estrutura familiat" e ao correto desempenho do poder judiciário.

EMENDA

rsr-

da obrização familiar e para o deposi tá-

rio infiel (art. 153, § 1],7).

Se 00; fJ.ns da or-den econônica, declarados no d1..:!.

considerado

lnadimp{e~te

... Il...t·

EMENDA ADITIVA

O art. ':f5 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação
100

Art.

TI'

~-

são asseguradas aos trabalhadores e trabalha..

doras domésticas, além de outras que visem a melhoria de sua

cu

tcc

•

Dê=se a seguinte redação ao ::Lnc1.SO XIV do art.-

S!E do An-;-epr,:,j1;,l'to:

condi-

ção social. todos ee direitos sociais pr-evr sucs para os trabalhadores

'.0

e trabalhadoras dos setores públicos e privados.

"Art. :v:a:; ••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••

J·u

S T I F I C A C

1. O

?=,ilS de r.idio

XIV - Conceder e renovar a ccnceseâc de enãasce televisão; n

JUSTIFICAÇÃO

O novo texto consti tucional deverá oferecer
A expressão 11 no prem:..bulo desta Constitu1.ção tl é
inócua, reba!'bativa e desnecessária. ":10 írontespício de texto já
se encontra inserida a palavra preãnbulo e a outra expressão que
se segue "desta Constitu1.çao", incorre na ne sne tautologia. A=inal os constituintcs quando "ef'Lr-ran" não pcderc,a ser er- out:-a
ficaria

A implementação dos direi tos sociais não deve ser fei-

Os r-e-c-eserrterrtes do povo bra~ilei!'o, ;t'(.!u.lÍ,do::;
sobre i\ ?rote~:;Q d~i! ;'Ior'1uo::: ndo dos o!'iYâs, tarl,õr-:)
co
,\ssenlJlé1.il Constitulonte, " ar1.:-"".:>, co propõ·;ito de
const:t. -

~A lP03524-4

Hais conciso c não repetitivo ficaria o texto do
preânbulo, com a es-cãusâc das deaeds expressões "sem dist1.nção de

['J

já ccnsegeedes nas próprias normas constitucionais.

- lI! -

t~

e equeã es que exercitam sua atividade laboral.
Nesta linha de racioclnio, impõe-se a outorga consti tuclona1 desses direitos, também, para os empregados e empregadas domésticas.

tu3.r •••••••••• 1I

(Art~l3

ta , apenas, para determinar categorias sociajs,senã~ para todas aqueles

te do art .. 5°, inciso XlV, do J'.nte?rojeto da Comissão da Ot'[;êl.111.
zação dos Poderes, tendo em vista que o Anteprojeto da Corni~sã~
de Sistematização eâ'ccrcu , profunda,:c'1te, o conteúdo c o seneado da norna aprovada na ComiDsão TC'T,ã'tica de que se originou.

nai~ 1 imp1.do COM a seguinte l"'ed~

ção:

. . . . . . . . 1f,

nas, r-ur-ete. ou domésticas.

A emenda visa a restabelecer a red~cãQ eeaeeea-

Const:Ltuição, nas na própria.

Õ eexec

tratamento

igual! tário a todos os trabalhadores e trabalhadoras, quer sejam urba-

JUSTIFICAÇl(O

fS;;;':J

Senador Constituinte Aureo Mello

r . r - - - - - - - ntd.llO/çQ..'ni~,.ul"" .. ,uÕO

do Anteprojeto da Constituição

~ A lP03528·7.

~põ'S'=:J

(!éONSTITUINTE WIUtA MAIA

fkJ';;m]

comissão de Sistematizacão

-F

rr§"o01J
r,r-

nlTll/""nro:.a;i.o

EMENDA ttODIFlCATIVA
3~'

COllsTlTUrrrr!:: Fi'.6Ncrt:;CU
t:OIUS~AO

Dispositivo emendado: artig,o

PI~JTO

,,,S

DE SISTEltA1·Il.AÇ'P.O

=.:-

'.UO/NI"rluçb

Dê-se a

~

~dação abaixo ao art •

.

~

dação:.

,,,-

XIII

.

reformulado em emenda aqui apresentada.
No mais, o artigo em tela veia em boa hora, e criará novo ins.
trumento de ação para proteger o patrimônio cultural brasilei

..tulos da d~vidd ?úbli.ca~ salvo quando o desprópriando for p::'opri
e'târio de UI:l único il:lõve1.. caso em que a indenização seFâ efet~~
da em dinheiro.

.ro,no todo ou em parte.

--P1ENDA

A presente emenda visa compatibilizar as modali-

PJ

lP03525·2

com
de

JUSTIFICATIVA

O § 19 Jã foi englobado no artigo~,corn nova redação,confor

me emenda adrede apresentada.
A expressão tur!stica Já foi contemplada em artigo também

c- As desapropriações urbanas serão pagas en t.i:-

JUS T'Í F I C A ç l( O

3=TS,
Art. ~ ••••
§ 29 - compete aos Estados e Municípios, aerevês de lei

3as

'.'1

Os Estados Federados e municípios, através dos atos nceaativos de sua competência deve~ão estabelecer as diretrizes eôuceeãcna~s e pedagógicas acerca da ministração do ensina prê-escct.ar,
bcdiernaMente, uma das maiores reivindicações, tanto de Família quanto

do Menor •

'

Ji. vista disso, Justifica-se plenamente, a inserção
acrêscrec ã norma consti tucional.

desse

r;.. .~s":J

CONSTITUINTE WILMA MAIA

dades de andcnaaeçâc nos casos de desapropriação de preprdededes
nas euae duas foronas urbanas e rurais.

~

§ 29

pletnentar estadual e municipal, organizar e oferecer a éducação
O à 6 anos, o ensino .fundamental e médio.

JUSTIFICAcAo:

.ff. itetl XIII, c:

AI>t. :1'3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O art.

~,

O § 29 do art. ~ do AnteprOJeto passa a ter a seguinte rs

FI'~1J3

ti 1.9... ao fJ.XCU' a indenização .da ;Jro-

-prdedade rural estabeleceu que o p~banl:!;J'to ~eI'ii efe'tllado através
de tItulos da div1.da. atrãria que ê uma modalidade da divida pú -

blica, embor-a não pravl.sta no art. ~~ IV, a consagr-ado no C<1P,!
t:ulo !I - qUI! trata da politica A[;!'á:-ia, enquanto nos canoa
de
dcsa~ro.?r1..'çiio da imóvel urbano, Ao dasap!,01"riüção, pelo nrrtcj-r-o5~~", "s cr:t tõC.~I:rC' 1';-':"1 a vi'itü Co cn d::Lnhe5ro".
Esta dispar::Ldade de tratanento no paf;anento das

indem.zaçõcs não tem sentido, quando a ra~ão justificadora des'tas ÍJ\danizaçóes é a necessidade de atender a função social da
propl'I.ec:ade. EnfJJJ, o que o legJ.slador

:lUSCOU

ao

facu~tar

Es-rado o di:-e1."\:O de desapropriar a prOpr1.edade fo1. .lim:ta!'
exerc!c1.o a função soc1.a1..
Obviamente a fot'tla de paga,nento não pode ser d~

EMENDA ADITIVA

Dispositivo a ser emendado: art. 397
?9~
•
Adite-se ao art. ~ do AnteprOJeto da Const1.tuição a este

4,"

supritna-5.~;do AnteprOJeto

ãnca so e
Art. 3'97 ••••
IV _ Garantia de partiéipação no desporto, sem discrimina-

a) art.

~

JUSTIFICATIVA

ção de sexo, etnia, cor, idade e deficiências f~sicas.
JUSTIFICATIVA

I

A matéria tratada neste artigo. Já foi contemplada, de modo
ã FaMIlia, ao Nenor e ao Idoso, eM
face de tratar-se de assunto referente a programas integrais de saúd,e.

conVen~ente, nó capitulo relativo

SGU

ferenc'-ado, 50::> pena de trata:nento deGe::L,5Ua! para proprie:::ários
f1e if'lõveis, levando e::l con1:a~ apenas, a sua localizaçáo.

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: art • .c:5'.

Ó novo texto constitucional deve expungir todo tipo de

tra-

tamento dJ.scr1.minatõr1.o, sobretudo na área dos desportos, em que deve
prevalecer a SOlidariedade de todas as crJ.aturas humanas O principio>
latino "mens sana in corpore sano" deve prevalecer para todos.

blEriOA lP0353O-9

(il CONSTITUINTE- LAVOISIER. MAiA~
COtlS':'ITUIl.TES FRAVCISCO PIl'TO e SIGHARIIlCA SElx,..,S
CONSTITUINTE WILMA HAiA~

=

'tn~/'u.T ..

lÇ.çlo

lillENDA NODIFlCATIVA

EHEliDA llODIE'ICATIVA
ARTIGO EIT:IIDADO:- :3OÕ

3'"
Dispositivo a ser emendado: inciso IV, do Art.
do AnteprOJeto constitucional;

3<>0

Dê-se ao ar1:.

~

EMENDA ADITIVA

do Anteprojeto a segU::Lnte. red~

"Art.

3m) -

A ordem econô"Iica, fundaê:a na valor.=.

zação do trabalho hunano e na livre in1.c1.at1.va, ten por f:'o assegurar a todos existencia digna, conforne os d1.tanes da jJst"1.ça
·soc1.al e os seguintes pr1.ncip1.os:
.

..................................................................".

à

alínea .. ct ll do inciso XV. do art. 'l3

%
e Art. 33

IV .. pelo mandado de concretizayão.

,,,-

~

ção:

~

3.

co

Art. '$!i - Conceder-se-,ã J;landado de concretização, observado

d) não haverá pri.são civil, exceto no caso de devedor

o rito processual do tT'andad? de segurança, sempre que a falta de nor'"
ma regulamentadora torne invJ.ável o exe:t'c!cio dos direitos e liberda
des con~tituci~nais e das prerrogativas inerentes ã nacional1.dade, -

Adite-se
Anteprqjeto, o seguinte.

Jnadit'lplente de obrigação aUmentar ou depositário infiel.

soberania do povo e à cidadania •

Assembléia Nacional ConstJI:uklt.e
JUSTIFICATIVA

,EMENDA lP03534·1

Não tem sido mui1:o favorável para nós a côpi e , pura e sitl'pí.es , de dispositivos alienígenas
Se o Direito é tiambêm linguagem, não se pode admitir que o
texto consti tucianal contenha palavras que não se aôeqüem ã comum ca-

I!J Senador

Constituinte

• 363

~DA lP03538-4

AURE~UTOaMELLO

(JseDador ÇQD!;t1 tn1 "te

&;~;~;zJ

1\URE;;LLO

&/',:;u;J
TUfO'~UITI''''.ÇlD_---

_

ção brasJ.leJ.ra.
A

expressão MANDADO DE CONCRETIZAÇÃO manifesta, de modo

cl~

EMENDAADITIVA

ro, a

RATIO e a MENS LEGIS, pois demonstra que a aneençâc do constituinte foi crJ.ar um disp05J.tivo conset cucacneã , capaz de implementar
li; norma, retirando-a do campo da csu ssêc ,
O termo "anjunçâo'' provém do ingles arner-acaru aadc "nIJlmCrICh"
e não reflete, para nós, a mesma significação do direito eneic-sexônãcc ,
Em sendo a aaam , é mais oportuno e conveniente substi t.uir a
palavra "inJunção" por "ccnceees.aaçâc'", ã va sea de ser mais intelJ.9i - /
vel para o povo o significado desse último vocábulo.

TITULO IX

Da Ordem Social
capItulo III
Da Educação e Cultura

I

EMENDA lP03531·7
ê§ONSTITUINTE LAVOISIEl:t

l'lA;~··

Acrescer ao art.

:s'N como

~.

segui~

"Parágrafo iinico - Aplica-se no disposto nes-

te artigo aos centros de educação tecnológica
e escolas técnicas d5? sistema federal de ens,!
parágrafo segundo, o

no.·

seguinte:
"§29 - A famllia tem o direito de educar os filhos, de acordo com seus valores e princIpias
de vida, e de escolher a ,instituição educacional de sua preferencia."

P7~'s''':=J

JUSTIFICAÇÃO

:e

apenas uma amplicação da autonomia, a.,outros

estabelecimentos de ensino da maior importãncia na área técnica

e a-

I

grícola de nivel médio.

Fj"'Ô7/87j

JUSTIFICAÇÃO

Constitui direito natural da famIlia educar os
filhos segundo suas convicções, crenças princIpias e anseios, utilizando-se da escola que melhor atender a esses obJetivos. Ao Estado
compete a responsabilidade de proporcionar-lhe os meios e condições
para isso.

EHENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: art. 355, § 39
Suprima-se dp AnteproJeto constitucional o § 39 do Art.

3~:r

Dê-se ao Parágrafo Onico do art. 3Eb a
te redação:

3~~
~

f'.MEl'IDA 1P03539·2

tJ Senador Constituinte 1\URE~TII~LLO

iÇ~~:;=]

rEi~;7ã!1

JUSTIFICATIVA

A intervenr;ão e a des<l.propriar;ão efetivadas pelo Estado,no
setor privado, constituem maeêxa e de caráter geral, que se aplica

EMENDA

a

,,,,-

qualquer tipo de atividade econômica.
lUT.. ' ..... lI'''.~h

Dê-se ât\línea "d" do item XV do artigo ~
do
CapItulo "Dos Direitos Individuais" do AnteproJeto de Constituir;ão a

,

No nosso entender, a intervenção do Estado no cO"llínJ.o econômico, no Brasil, tem sido feJ.to, sempre, como forma. suplementar e

seguinte redação:

não essencial.
Na área de saúde, sem dGvJ.da, eesccbee esse tipo de 'l:ratamenta que, além de p:-cJudicar a empresa pz a.vad.a , desfigura a

"d) não haverá prisão civil, salvo a do respon-

4,\1-

SUprima-se o artigo

sável p;10 inadimplemento de obrigalÇão alimen.Ú1r, ná forma da, lei;"

m...

pró-

pria filosoha da reforma sanitária.
JUSTIFICATIVA

A necessidade alimentar, reconhecida e consagra
da por sentença exeqüivel, não comporta a demora do pro~esso de e:-.e~
ecçêc , A prática Judiciária tem demonstrado que a prisão civil, nes~
ses casos, constitui-se na única medida realmente eficaz para assegu
rar a sobrevivência da família.
-

A Enfiteuse é direito real sobre coisa aJheia, natéria do cédig;:l

ElI1ENDA lP03532·5

f:J
(!J

Civil vigente, garantido, ccnc ato Juddico perfeito, pela tradição o::msti1;!

Constituinte HARCELO CORDEIRO
COMISSÃO DE

SISTE:r;~;~·;~;Ã~i.'m•• llluio

tI ~~;~:. . .

clmal Pátria.

~J

E3a alcança bens 1m:5ve1s da União e de particulares. que não P.2.
dem ser pro::ligalizadas sem grave violação de direitos mdividuais e dilapil3ê.

cão dos l:ens pjbllcos.
EMENDA DE ADEQUAÇAo
A Constiblicão
Ii

c2=1-:L.

ass~

o direito de contratarem as pessoas,

se

gundo a respectiva vontade: que, não ofendendo a lei, a nora1 e os l:ons costE
nea, não pede ser constrangida.

Emenda AdJ.tiva ao :a.tem a, ancase lI, § 1:0, Art. Z19

1.2ncceseeneeeese a expressão serviços, ecoe segue:

02"~
Art. '2:FT -

II -

.)

EMENDA lP03536·8

I:

\\

..ro.,--

Senador ConstitU:Lnte }\UREO MELLO

---,

Dê-.se â allnea.

pr=;;,;;~:~

a:

~~~ ~~~=~ ~

e produtos industrialJ.zados.

que co:lbe os crimes contra a eo::mania

A ancaeeêc va se questão de equidade da qual resuH~lrá 'uII,
tancJ.al aumento de exportações, Justamente 'aquelas de maac r- com r l
bUJ.ção em valor agregado para o país.

"Art. ~ - Os dispositivos do TItulo V e resCapItulos e Seções que instituem e regulam o s a.sce-ie
pa:tlãmentar de governo entrarão em vigor com a posse do PresiJente da República a ser eleito na primeira eleição~que se r~

fITP27;;~
m-----------"'''''"'''''''',.------------,
Inclu:a.r J.nCJ.50

~

a sccledade que os nantém.
HNl'E:

CF. art., 153, §
lei n9 1521, de
rei n9 4595, de
te! n9 7492, de

18
1951
1964
1986

disposições constituicJ.onais compativeJ.s com o sistema presJ.dencialista de governo:

J:lt'El'IDA lP03541-4

493
Art. SW - O Congresso Nacional expedirá a te-

ao Art .3-,28.

de.ix.anCb

PopJlar, há de ser rdscc desaninador para os especuladores descarpraretidos o::rn

s.idente da RepGblica.
§29 - Vigorarão a partir desta data todas

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
~~.:l'

e o nercado f:l.nanceiro.

qu;

pect~vo.s

alizar após apromu1gar;ão desta Constituição.
§19 - As atribuições e eompeeênea a de Chefe de
Estado c de chefe de Governo, enquanto não entrar em vigor
sistema a que se retere este artigo, serão exexci.ães pelo aret§~.;"OO;

~

à solta os especuladores e os incitadores da desol:ediencia civil, e desprotegi
da a sccaeôaôe, Não há dúvida que a adrnissibll:a.dade da fiança e a pena de ôeten
r;ão pmni.tem que o cr:iminoso escape ã própria lei, de.srrcrali:ze a ~utoridade
lItpõe o seu cunpr:imento e de:b::a a sccledade ã nercê da 1rpunidade. 'Irazer à cce
petência do Júri o Julgamento desses ceares, caro previsto na te! de ~

4<1=\-

v\\

=:s :~~~~;~

o Plano CrUzado deixou à nostra a jn:perãnciaclalegislação atual,

Nas Disposir;ões Transitórias, do aneepccjeec

Constituinte "ARCELO COROE!RO

seguinte redação:

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

da comissão de Sistemat:Lzação, acrescentem-se os seguintes artigos:

~

S, a

cem os recursos previstos em lei, e a o::npetência excl..1
siva pa:ra o Julganento dos crlmss dolosos contra a 'l:iei'
e a econania popular";

Sobre operações que destinem ao exterior servaço-

EMEl'IDA lP03533·j"

do ere,

102: nantida a instiblição do Júri, con a organização que

FJ';7f37J

§ ~

cp", do ID=iso.:xv.

4)'islação necessária ao pleno desempenho pelo Chefe do Poder

~

Senador Constituinte

AU";:;~' MELLO

ps;;;;~

g

ffi/~Dâ?J

xecutivo das funções e atribuir;ões que lhe compe;-'T~ enquanto
não satisfeita a condição estipulada no artigo 50'2.

,:r"Art. 3='18 - VII - Oft.rta de ens ano eécrucc e eécmcc rural, nas pr,e
xmuôedes das reg1ões ou macr-o reg:a.ões eCanÔ.,lcê:;,
ob5E;,rvadas a vocação econôm1.ca destas, suas slnt;l:l.
lar:a.dades cultura:a.s,as condições SOC1.a.S e econômJ.cas do educando e a qualJ.dade do ens:a.no.

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMEl'IDA lP03537·6

tJ Senador ConstitU1.nte ÁURE~II1'';mLLO

TItulo IX
Da Ordem Social
Da Educaçiio e Cultura

Fôã:AM""]

E!"'ô"0YJ
lUlD'~UlII',eAç1..' _ _-

/

3'>"
Substituir o inciso J: do art.

_.,

~

pelo

seguinte:
JustificatJ.va

várJ.as são as reg1.ões onde atJ.v:a.'dades econõm~cas não ";Q c,g,
senvolvem c não adqu1.rem escal.:;, de mercado pela falta de apolo as
suas vocações e 5J.rgular1.dades cultura:a.s, sobretudo quanto a ('duCA
çiio e formação profJ.5sJ.onal. A d:a.spon1b1.11.dade de ensJ.no, com
as
característ1cas adequadas, ~mper10samente est1mu1ará o desenvCl]v1mento destas rcgJ.ões, contr::Lbuindo para f1xação do homem. melhor1.B
de sua qual:a.dade de V:a.dCl, 1n1.b1.ndo, consequentemente o proces"ll de
inchação das cidades brasJ.leJ.ras.

3:r8
Dê-se a seguinte redação ao §19, do art.~,
do Anteprojeto da Constituição:
n§l9 :: Compete preferencialmente ã União organizar e oferecer o ensino sucerior, o ensi
no técnico industrial e agro-t~cn:a.co de ni:
vel médio."

-:I: - democratização do acesso e
pe:z:ma
nência em todos os nIveis de ensino" ~ -

.JUSTIFICAÇÃO

:g preciso garantir o acesso e permanência
JUSTIFICAÇÃO
o próprio texto justifica-se por si só.

do aluno em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza téc
nica, com provimento regulamentado em legislaçEo própria,confei
me a natureza Jurídica de entidade mantenedota da escola.

364

• Assembléia Nacional Cpnstituinte
_ salvo mediante convênio ou contrato patoa prestação de

COllpete ã Justiça do Trabalho conc1líar e julaar os
dissídJ.os de teabatbc , indl.viduaJ.s e ccf etavcs , entre copres,!
dos.e empregadores, bem como outros deeavadcs de relações 'de
trabalho, na forma
lei.

serviços.

da;

JUSTlFIC~C~O

r.r-

t"lCa;10

___,

......

Tr~/

do E~

Inclua-se no Capítulo V. Título IV, da Organização
tado. onde couber. o seguinte art1go e parágrafo únlco:
_

Art.

- A f1scalJ.zação financeira.

cperacacneã e

patrimoni~l

orçamentária,

do Distrito Federal e dos

Te!,

Se os recursos piibf acos devem ser aplicados, de regra
nos órgãos of1c,i.ais de saúde. não parece conveniente veüar , termJ.na'ntemente. a destinação deles a instl.tuições par cacut ar-es J.d§
neas. A prôprl.a defJ.c1êncl.a dos ezg anasraos públ1cos aSS1m aconselha. E os ccnvêmcs corretos evitam abusos ou liberalidades.

JUSTIFIC-\C::tO
A encee'racâc de situações ê pe r-ago sa , quando há ri,!
"co. como no caso. de omissão p r-ej ud Lc La L a dxre a ecs , \a fõrm!!.
la ampla, cone a da emenda, o que não está res sa tvadc se cn tende abrangido na competência da .rus e rca espec ra a caae •

1"1 tôrios

será exercdde pelo Congresso Nacional. .ediante
controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas
do

í

Distnto Federal e Territór1os ..

Parágrafo único - Os menbros do Tribunal de
Contas
do DistrJ.to Federal e Terrltôrios ,terão as mesmas gara!!,
tias. prerrogativas. direitos, vencimentos e illlpedJ.mel\tos
dos Desembargadores do Trj.bunal de Justiça do Distri.to Fe
deral e TerrJ.tôrios e sonerrte poderão aposentar-se com a;
vantagens após cinco anos de efetivo exercício.

TITULO IX
CAPITULO Ir
SECÃO I

JUSTIFICATIVA

=-

TITULO V
CAPrTULO I
SEÇÃO VIII
SUBSECÃO II

:3LI~l

Tnbunal de Justiça do Distrito Federal e o :MuHstêrio
pÚblico têm jurisdição nos Terntônos.,; A pretendida extensão da J!!.
risdição do Tnbunal de Contas do Dlstrito Federal para alcançar os
Terr1tonos Federais. alem de estabelecer uma simetria entre o TCDF
e o TJDFT. Justifica-se pelas J.nÚlneras vantagens que dai
decorrem
para a União. para o Distrito Federal e para os Terr1torios
Fed..!:.

Suprima-se o § 2° do art

o

rais.
De outra parte. não se pode desconhecer as 1negãveis
mdtuJf's entre o Distrito Federal e DS Territô:n.os.

I

e"·

m.

JU5TIFICAC.!\O

,"-1.
Suprima-se o art.m, com seus SS,

3!.t<",
Com a ref'e rênc ra fe t t a no F lado art.3SS a
comtenJ.o e ~, cessa a razão de ser mant i do o § 20.

JUSTIFIC-\CÃO

\-1.->'
Prescrever. como está no art,~, que "o axecueavc
não poderá. sem delegação do Congresso \"aciona!. editar decr~
to que tenha valor de Le r ", é forma d1sfarçada de pe rria t.Lt- o
êecre ee-Lea ,
li não há porque prever decreto que "tenha valor de
lei", coa delegaçifl$o Congresso, quer por estar au r or-Lcada a
Lea delegada (art l::Ri 1 IV), quer por nãQJst.ar facul t adc nenhum tip?-$e decret.o-Iei na dl.sciplina do processo Leg r s La t a-.
vc (art • .EHi).
Para os casos de urgêncl.a há a delegação leglslat1-

af!

EMENDA, .lP03547-3" '''''~'

AssJ.m, as mesmas ratões que Justificam a abrengêncaa
de
Jurisd1ção do TJDFT aos Territórios, mi1J.t.am a favor do TCm:, mer..!:.
c~ndo a este ser confendo o mesmo tratamento daspeasedc àquele ór.

-

".

>

•

_:,:é~~~::::[;"7_,~, ~~:~{;~~~~:;~~~~; !~'~:E"~:; ~:~;;:.-§

,~ 1"I(f{Çl'-4iNi.\J·:;f,·J~?~-+5~~l;~' ~
•

.•

J

~

l'

"t"ULO V
CAP. J:

SEÇÃO II

EMENDA lP03543-1

~

tJ
tJ
r.r-

SuprJ.ma-Se o art.

.~I""""'/'611J1I1c!.,,"'c~'uIo-

rce.

I

Inclua-se no CapítUlo V. do Título IV, da Organização do
Estado, onde couber, o seguinte ar ragc •
Art.
- O controle externo do D1strito Federal
Tern.torios sera exercado pelo Congresso Nacional. com o
auxího do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Terri
1:Ori05. organi~ado e mantido pela União, cujos membros t~
rão asseguradas as mesmas garantias, prerrogativas e ilD.P.!:.
dillentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça
do
Distr;a.to Federal e Territor10s.

JUSTIFICAC"lO

EstabeleCJ.da a competênC:J.a exclusiva do Congres~o xacJ.ona~
como proposta em emenda edacãve ao art 99, não há razão para d:I.scrj
minação constante do art:.. 101. Além d a seo , a ena.s e.r.a polítJ.ca en\olJ
ve de regra, a.tentado à Const:t.tuJ.ção. Convém não esquecer qce mUJ.t::l1
vezes os atos de rebeldJ.a não VJ.Sam. prcpraemerrce , à Const:t.tuJ.çào.
mas ao procedJ.mento arbJ.trárJ.o de maus governos.

r.r

... lD

TITULO Ir
CAPITULO I I I
I=\•.!=
No art.I'S, IV, na alínea !, onde se d1.= _

Pretende a emenda daspensar ao atual :rrlbunal de
do Distrito Federal. que passará a êencamex-ae T:nbunal de

Contas
Contas

ã

Defensoria

1't'l'ULO V

SEÇXO I I
Acrescente-se ao art.
")<.\)<.

-ss-:

JUSTIFICAC~O

100 •

"X3S2I' - Conceder ena.sta.a"

Púbbca do

Com a enenda se de t e r-u.na a ca t ego r ra de Eenaa da, que é a profJ.ss1.onal, e se eva t a confusão en t re dt re i ccs
interesses gerais dela e os anddvadua Ls de seus asscc rcdos

Federal.

t.empo objetivB assegurar as 8J1r.n~ias. direJtos.
vencdaentcs e impedUlentos dos Desembargadores do Tnbunal de Just.!
ça do Distrito Federal e Territórios.
Ao

IIdeí~

aa dos direit;.0s e interesses da caeegcr-aa , 1ndlv1duals ou coleto!
vos" _ dl.ga-se.
_ defesa dos direitos e interesses gerais da c~
tegoria profiss1.ona1 ou mdâvrduaas de seus associados.

CAP. I

do Distrito Federal e Territórios, o encargo de aUX3.har o Congre.!
50 Nacional na fiscaliz.ação orçamentaria, financeira.
cperacacnat
e patri:llloDl.al do Distrito Federal e dos TerrJ.tór3.os. a exemplo
do
trataJIento hcj e dispensado ao Tribunal de Justiça do DJ.strito Pedi=.
Di~trito

___,

nnel~nTlr~

JUSTIFICATIVA

ral e Territórios • •0 Mim.sterio Público e

em

I

.,

--,

intcre~.3s. do Executivo
prazos especia1.s c predetcr""""iiiIí1ãClOS""""eãr"t.ES).

va , ou a aprovação das medidas de
\0.2

COMISSJ{O DE SISTEMATIZAç,lO
! . lISTl' ICAl;i D
T1UD

_,

~n",.uaTl'O:u:iJo

JIIC5JIIO

A experiência revela que a intervenção do zxecucavc no oro
cesso de concessão de ems eae dl.f;a.cu1ta a medJ.da pac a.f r.cadoz-a , A ~c~
petênc:t.a dela deve ser exclusiva do Congresso xec rcner ,
-

Ajusta-se o AnteprOJeto ~ idéia ampla de prestJ.'ij:t.ar o r.egislatJ.vo.
r.r

rn."IJ1lUlt'COI;ID

T:fTULO IV

r . r - - - - - - - - - - - u l l T l l I I..anrlC.çl:.

,..

TITULO V
CAPrTULO I
SECÁO VIII
SUBSECÃO II

CAP:fTULO IV

Art. 'S"- - Na parte final do § l!!, onde se diz

"$ribuna~)l de

JustJ.ça

~

- diga-se:

toTrJ.bunal de Just;a.ça do Estaco"

,.n·
No art.:t=r5, depois da expressão parecer cenurãr rc ,

,,,..

intercale-sé:
na Casa de origem

TITULO Ir
CAP!TULO lI!

JUSTIFIC~C~O

A emenda vaee a J.ndl.car que a competêncl.a para Julgar os

No art. H, IV, dê-se a seguinte redação ã alínea a'

1::

JUSTIFrcAc:l;o

o d1SpOSl.t.Ivo repete equívoco .Inserto na atual co~!
(art. 58, f 212).
O parecer contrár1o, quanto ao mérito, que pode fuI
minar o projeto é o da Casa de or1.~en da propos1ção. Se
assim

r~nhecJ.do

o dJ.reJ.to de associação profissl.ona1
ou sind1cal, cujas condJ.ções de regl.st.ro, funcl.onamento e
representação a le~ estabelecerá.
•

titu~ção

não for, o órgão reV1sor de uma Cânara rão ê a outra, isto ê,scu
m.o:s uma. Comissão que opl.na sobre o mérlto do proJet;-:
o que se confl.gura absurdo.

~.

Prefeitos e Vereadores é do TrJ.bunal de JustJ.ça do Estado a que t)ertencerem os municípios que aque!.es titulares representem e não
de
qualquer outro Tribunal estadual.

JUSTIFICACÃO
A forma usada no texto do A.,teproJ eto não

pareCe

COrreta. Pode transparecer dela que apenas garante a l1bet
dade de formação de sindJ.catos. O que se quer assegurar claramente, ê o direito de associação profJ.ssJ.onal.

~~~U::~,~~~;:CQ;·Jú·"ii."'ir:::,,'"'.:,.."'~". ''''':'-='='''''--~r:-;,~~
tmJ~;~
r.r

3<04

Art. 33:e - § 3!! - A lei apol.ará e estJ.mulará as empresas que J.nvl.~

.. ".n'......l:1J

~cnD'

TITULO IX
-CAPITULO II
SECÃO I
3~~

No art.

~.

na parte final do § 19. acrescente-se'

CAPITULO IV
SEcM VI

"~

Art.~

- Dê-se esta forma:

tam em pesqUl.sa. c:r1ac;ão de tecnologla adequada
ao país. formação e aperfel.çoamento de seus recursos humanos e que pratiqueM Sl.stenas de reMUneração onde o empregado, receba, de$vJ.nculada do
salário. partJ.cJ.pação nos ganhos econõ"'1J.cos
sultantes da produtl.V1dade do seu trabalho.

I

I
I
I

If

.. ê

Justi fJ.catJ. va

prcabada a torturá i sob qualquer forma 7 de Fdn ando a

lêi a sanç~o cabível p.or sua prática.

t

de todo neceeeécae o estimulo às eaeêneaes necxcnaLs , cg

JUSTIFrC.1,C~O

mo a peequa.se e a ceaeçãe de tecnologJ.a adequada ao país e também
a prátJ.ca de eaeeeeae que visem ao treJ.namento e
aperfeJ.ç'oamento
dos recursos humanos e est{mulos novos, além do salário~ que mot,!.
vem um patamar de qualJ.dade e eficl.encia do trabalho. A partj.cj.pação nos ganhos de produtJ.v:Ldade e nos resultados eCOnÔIRJ.COS do tri!.
balho, será uma forma de democratl.zação dos lucros e de alta ef1.cÁ
eãe na produtivJ.dade das empresas, fortalecendo o seu poder de at.Y,
ação pela he eecme do trabalho e capJ.tal, obt1da pela repart1ção de

3;'
Substitua-se' o § 2'1 do art.R" por esta fórmula:

~;'';IU'D'''''- 'lPO-3-55-5-4- \··\'!'~'i~)-!:o>\ .'- v o

r....r·u;;.J='=n~='!::1,:~~~,".lci,.~~;

~t=

COMISS~O

J

'\

:p'o \\~1\ i'~')·\:'l/d~\"'.( l' ~'.,~~, .... "h\1",~

=.'''::::=.:~'~

DE SISTEMATIZiloCiio

~

>, ~~;,O I

i

JUSTIFIC<\C~O

'ra'r o apelo, também, no julgamento, às regras de arrtcrprc cacâc
já es eabetec rdas , como as pr-evas eas no art.126 do CÕd1g0 de Pr.2
cesso Civ11, e, outro, o de preservar o-recurso do ofíC10 ã 111$tânC:la supe'r i.or competente, e não dJ.rctamente sempre ao sup eenc

,1Ggc,

~BC;

Art.,:g"l

-

IV

II

o conceito dela é matéria da leJ. penal, e não da ConstJtuiçJo
Demais, neduaf-La , na sua deflnição, a um
enunc radc
eonsuãeucacnaf , pode dar margem a defesa que não se adm1t1râ
âmbito próprio da leJ. penaL

o objetivo fundamental da emenda é, de Um lado as scgu -

EMENDA DE ADEQUAÇXO

IncluJ.r ancâee IV a9

I

I AI

_

,u'"hu,ro"t&;l~

l'; no quadro da segurança núbl1ca. pcr-earrec , que há de ser obJ eec
de condenação.
Não hã que a concei't.ua-r envre os di-reitos do cidadão, E

I

Na falta de regras normativas ge r az s ou 'e~pee1als sobre
os dfreat cs , liberdades e p rer-rcgat rva s a que se refeT:c este ..tl,
tigo, o juJ.z "ou Tribunal competente pa-ra o JulgaMento s ...p rirá a
lacuna, ã luz dos prJ.ncipios fundllmenta1s tes ea Con5t'l tU':'';30 •
das declarações Incernecacnaãs de dd r-e a t.c s de que o Brasil s c j u
signatãr10 e das regras de interpretação e s eabeüecadas en Le r
recorrendo de ofíC10, sem eêes ee suspens rv c , para a ms rânca.a
superior correspondente.

resul tados ~

COMO procedime~t.o criminoso, a 'tortura deve ser prc ib rda e rrevisto que a lei def1nJ..râ a sanção cab Ivef por sua prât1ca.

I

TITULO III

Art~ ~.

I

TITULO X

DISPOSICOES TRAJ.'tSITORIAS

44.:>

Tribunal Federal.
SuprJ.ma-se o

.....
A eecnda comp'iot1.bili:a o parágrafo com o esp Ir i ec e
letra do AnteprOJeto, no scu conjunto.

- O eeeebeâ ecamen cc de normas e sa e eema de aconp.I-,

nhamento, coordenação e controle e aval1ação dn"'õl
planos, dJ.retrJ.%es e metas.

art.~.

JUSTIFICAc=m

o

Presidente da Repúbllca e o Pt-e s rdent.e do Supremo Tribunal Federal já prestaram Juramento ccns ta cuc ícna I , ao
tomar posse. Promene ram respeitar e cumprir a Constituição Fede
ralo A mudança de texto não altera nem anula o ccmpr-oraa s sc assu=mido. g demasiado exigJ.r neve compromisso. Tal se 1mpõe quanao
não havia, antes, ConstJ.tuJ.ção em "-igor. Dnergêncio. com o ee-cee
que morre não deve ressuscaear suspeitas que a ordem democrétJ.ca
anufe ,

JustifJ.catlva

o dispos~t~vo visa a estabelecer
controle dos planos. d1.retrJ.zes e me cee ,
eXJ.stênc1a dos eaveesce n{veis de poder.
ação e máxJ.ma produuvJ.dade dos rec:u~sos

sa seeme de coordenação
tendo em vae ea que, com o
se eva ee a duplJ.c1de.de cJr
públJ.cos.

Manter atua11zados e cce renues com a real1dade e durante .1
execução, os objet1voS e metas estabeleCJ.das nos planos, da form••. 1
acompanhar a evolução e o estágJ.o preSente das neceasadeôes SOCJ.IJ
e econômicas. razão pt'ecípua dos mesmos.

~-f-i~d.regrafo
...ú rd;'Co-do art. 45, ecr-escerrte-csee

Justificacão

f!<ÚAI.Wd<.l3, .:au. <'cth~<"",O, o

'EMENDA lP03556·2""

'm

l::J COMISSÃO

DE

SISTE~I;;~;~~i'~d~'mt~M'Ulo

r;r

do,;d,

/oS","

A lln1.ão não legisla apenas nos assuntos de inte!"esse
nacional. Também o faz com relação às regiões, para atender a seus
problemas ou interesses especIficos.
DaI a ecnvendêncaa do ecrêectao, na parte firoal do
parágrafo, ajustando o parágrafo à cOlllpetência geral prevista
Anteprojeto •

.

' I I ,1 I I '
..~,,~
)
CONSTITUINTE' ~J}tRC:EtO CORDE'IRO

I·

,b"""?"'P

./tvte)hO.J,t.éo.

TuTa''''''nt'ca;l~----------___,

:EMENDA DE ADEQUAÇÃO
Acrescenta dJ.spos1.tivo ao capítulo das dJ.SP2
sJ,.ções transJ.tórJ.as que estende tranS1.torJ.amente a todos os partJ.dos politJ.=os ::::om
r~

;;e~~n~~~~~12;1.~:s~:~~:~:s~~~~~~~;r~~~:t1t~~!l

I

EMÊNÔÁ
•

I

EMENDA

lH\

,

:IJ _..

Apasar do instituto de enrc cecse , tão antigo quanto o
nosso ordenamento juríd1.co, ser por rnU1.tos coeaaeeeeee e rce i.cc e ultrapassado,não é esse a opJ.nião de muitos daqueles que atuarn na éeee
do desenvolvimento uebenc ,

3-1-3

O ort. 'J!!1!1 declara que "a educação~ dire1.to de cada um.1
deVer do Estado". O are. 13, IIX - a1{nea S. proclama }:z~e "':.0dos têm dire1.to de eX1.gir a prestação tutelar e jur1.sdJ.cJ.onai do
Estado, como garantia de plena efJ.cácJ.a dos dJ.rejitos a~sêgurados
pela Consti'tuJ.ção e as leis".
Ass1.m. é desnecessárJ..o estabelecer que o acesso ao e:!,
luno obr1.gatório e gratuito é dJ.re1.to públ1.cO subJetJ..vo. aCl.onável Contra o Estado mediante mandado de l.nJunção. Garantido o d.!,
re:1to. corresponde-lhe à ação próprJ.lJ.

II

é

,

constitu,"~e

Uma medida, apontada como l.mportante para
o ecsenvolviménto urbano e admJ.nl.stração de nossas C1dades. é a manutC'nçào,
pelo Estado, do domínio de bens imóveis que. cedJ.dos a
partJ.culares
num momentô. podem ser revertJ.dos às suas mãos Cr.I outro.~ra qt'!:!
lhes
seja dada outra destinação, se isto J.mpuser a J.nterassa
coletivo, contando-se ainda como desejável a possib11:Ldncle. do exorcicio
do dire1.to de preferência pelo poder púb11CO, no caso de transCe~
rênCJ.lI do aforamento.
Ora, se já contamos, no nosso ordenamento
jurídico
de instrumento adequado a esse f1m. e Se outros com a meSl'llil f:Lnalidade encontramos con,o a Concessão de DJ.reito fle"l de
Uso, prrvista
no Decrelo-lcJ. n!! 271/67, não devomos ext1n9u!-1~s, mn:- adaptar a
sua <spll.caçdo às necessidlldc.J de ~oje.
Se o instrumento caiu em desuso ou vem sendo
Mal
aplicado, no nosso entender não se deve extJ.n9u~-Io, mas modornh'á _

Ia.

EMENDA lP03557-l

['J

i;7&.

JUSTIFICATIVA

-lPl)356õ-l

'00 ' . , :1 (-'''1".'« ',"'"
.,-"N'
CO~STITUINTE FR.\Nt~s'CO""BÊ~.t.\..;lt·H
.J »< "l.('':'

Justi f1.cacão

JUSTIFICACÃO

9~'

Suprima-se do anteprojeto o Art.

TItUlo IX - Capítulo III
SUprJ.ma-se " § 12 do art. 3:!1:9 3=1 3

Pede-me o ex-Deputado Marcelo cerqueira, V1.:::e-PreSJ.dente do
Part1.do SocJ.al1.sta Brs.sJ..leJ.ro, que apresente esse a:::rés:::~no, estendendo aos part1.dos ora com representação na AsserrbléJ..a Na:::J.onal Con~
t:J.tuinte, condJ..ções de d1.sputar as próx1.mas eleJ..ções de 1988 e 1990.
Não questJ..ona a norma cont1.tu:::ional 1J..mJ..tatJ..va dos part1dos
políticos, que cons1.dera inJusta.
O que pretende, é compat1.bJ..11.zar o novo dispos1.tJ.vo constity
cional com a representação part1.dárJ..a nessa Asse"lbléJ.a ConstituJ.nte.
Cons1.dera ser razoável o entend1.mento de que os part1.dos que
estão partJ.c1.pando da- elaboração da nOVa Carta não devem deJ..ar
de
part1.cipar da renovação desse Congresso.
O d1.sposl.tJ.vo, portanto, com relação aos pequenos pa ~J.dos
equJ. representados, apenas suspende a exe::::ução da nova norma :=orst1.tucional até 1990, quando então todos terão de se suje1.tar às regras
então em vJ.gênc1.a.
Não tenho dúvida em acolher a proposta e dar-lhe curso.
mS!.
nifestando a certeza. desde logo, que meus pares sabe~ão aprecj.ar
a
just1.ça da :J.nic1.atJ.va e a sabedor~a da regra transJ..torJ.a.

SUPRESSIV~

DISPOSITIVO E}tEhDADO- Art. ~

amb1to necacnaâ ,

Acrescente-se onde couber:
Art." - Os partidos polít1.COS cem representação na as e e-ibléia NaC:J..onal ConstJ.tuJ..nte serão ccns a.âexaâcs partJ..dos de âmo~to ni!.
cional e, como tal, gozando do pr1.vilég1.o de acesso à propaganda grs
tU1ta e aos recursos part1.dár.J.os até 15 de novembro de 1990.

r . r - - - - - - - - - - - ' u T a ' ' ' ' '.. '',c.;l~

TUfll'~un'fl

MARCELO COROEIRO

••

-l

;la

[=Ç~;O"-:J
TtTULO UI

nno'''''n''IC&;1o

~

['JE7~?Lã?J

,,1Suprima-se o i 19 do art .."S3.

Especialmente na área do dese:1Volvimento urbano é pa.tente a ausência de l.nstrumental jurídl.co que pern1ta
uma
atuação mais efJ.ca;!: na administração das cidades e a extinção do 1n5tituto da enfiteuse, em vez de sua modernização, será
consid€!rlldo
um retrocesso.

--,

EMENDA DE ADEQUAÇXO

cP/H

Emenda ad1t:J.va ao Art.~, § 22

um~ ilusão inscrc,·er na Constj.tu1.ção~ gene1'1.C:ll"en;:e,
que as normas que defJ.nem dJ.re1.tos, lJ.berdlldes e prerrogal:J._
vas Iltem ef1cácia J.med1ata"

s

Acrescentar a expressão -desenvolvimento econômico ao texto do § 2!!-

Art.

d9r -

~

EVldentemente, umas têm, e outras não. S preferí,-el es
pecif1car em cada h1.pótese a ef1cácJ.a J.medlata. do que gene=ralizá_la sabendo que nio sobrevém o efe1to declarado.A Cons
t.ituição não de\'e gerar impressões falsas A frustação super:
veniente, de algumas ou de mUJ.tas pessoas, a enfraquece

§ 2!! o orçamento fJ.scal será acompanhado dos demonstr1l
tJ.vos do reflexo produ%1.do. sobre as rece1tas e desp.,g,
saa da unJ.ão, e sobre o desenvo1vimento econômJ.co, por
1senções, anJ.st1.as, subsídJ.os, J.ncent1.VOS e benefíc1.os
de natureza f1nance1ra, tributária, ou credl.tícia, elA
baradoa de forma a eVJ.dencJ.ar a d1.str.1buJ.ção terrJ.tor.i
aI das rece1.tas e das despesas pelas d:1ferentes macr2
regiões do pa{s~

C

A eXJ.stêncl.a de medidlJs de politJ.ca eCOnQfllJ.Ca, como isençõe
anJ.stJ.as, subsidios, l.ncentivos e bel1efícios de natureza fJ.nanceira,
tem, como razão ma1.or, a promoçiio e obtenção de resultados
prát).cos
quanto ao desenvolvJ.rnel1to econômico (lo país ou de suas regiões,

que

devem ser avah.ados, J.l1clu5J.ve pelo llcompanhamento de reflexos daqu~
IDe medidas sobre ~ comportamento de receita e despesas públJ.c.8s.

%~

f[ .....IO.U.titJp...;..

.."..,,,, .

'"

"f"~"'·n"·t
Q...o &""0. fgo..'t-...-.rrsFAio

54.

X

X
50?
D~-Be ao inciso ~ do 1I.rt.Wa =iegu:tnte

..

W

Justl.ficativa

~ OODIFlCATIVA

DISPOSITIVO D1:ElDAOO: 1lrt1go ~ iOO15O-D='

~-

redação:

estabelecer p:>l.iticas geraJ.s e setoriais bem
como elaborar e executar plano!!
nacionaJ.s
e
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social."

r ; r - - - - - - - - - -..='M"'".." ' - - - - - - - - - - - - t
TITULO II
CApITULO I

,,,-

Suprima.. se no art.B", inciso UI, a alínea f. e acresce!!,
te-se no inciso 'XV a alínea '", com este teor:

JUSTIFICATIVA
A eroenda tem por objetivo l.ntroduzir, entre 8S 'Competências da União,a de elaborar e executar pll\,l]Ç1s nacionais de 01'denaçlio do terrJ..tódo~ As Constituições brashei'r!Os, até hoje, pa_
deceram de ullla aguda car..ê ncia de disposições rela?iv1ls'
e:spaço

366

• Assembléia Nacional Cgnstituinte

territorial e

à"s cond1ções concretas de organ1.2:açeo

da

cional : a distribuição da populaçà'Oc e suas at.l.vidades
t.ório. a Qt1hzar;ão
de recursos nacure i.s e equipamentos

d~çâo

EMENDA lP03568-6

vaee
terrl.produti-

t:

nacaonaã e unavet-eaâ de que 85 relações e eeneaçêee no

trabalho são, e sempre foram. pertJ.nentes ao M~nistérJ.o do
Trabalho e não ao fhnist.érJ.O da Saúde, Tratar desse assunt.o
na Carta Hagana é ~ntervenc~onlsmo anõevaõo , t~rãn1co e de

DEPUTMO JOSÉ LIN;ur ...

vos do país.

ím:lole certarial.

o atual AnteproJeto de Constl.tul.ção, no
~ivo

EMFNDA HODIFICATIVA
DISPOSITIVO ENE:<'DAOO: TiTULO-

à organização do Estado, eveeçcc ac J.IlClul.r entre

a
competêncIa dos Estados a de "estabelecer dl.retrlzes gcoral.s
de
ordcni'lçiío
de seu tf'rritério. obJetJ.vando coordenar o õescnvorv rwcneo urbano e
rural, aprovcl.tar racionalmente os rcci.esos natUril1.S e preservar o
Dlllbiente"

(dncasc 111 do Art..52), o mesmo fazendo

em

relação

Hunl.c!pios:"promover adequado ordenamento terrl.t.orial,
Planejamento e' controle do uso e ocupação do solo urbano

da

CAPiTULO VI
.;k

rv l.L

é que vêe eeuemunee se hli r a scos ou hBO à :mtegl:'J.dtlde fíSIce do trabalhador. Quem cuaee desse matérIa no Bras1.l sempre

I ..... ,

fo1. o MinistérJ.o do Trabalho que, 8lém de outras atrJ.buJ.ções,
zela pela Segurançe e eeeeae dIreitos do trabalhador,
Como pode 8 P~scal~zação FedereI na área do trabalho, fJ.car C11.v1d~da entre eeas MJ.n~stérJ.os, ou
per-cencez
ao M:'hl.stérJ.o da Saúde? E como fJ.car~am as Negocl.açêes Coletivas na área de Segurença do trabalhador? '

sequanee

80S

medl.ante
e rural".

Un~ão

DO

!'todifJ.que-se o titulo do Capítul.O VI, adõtando-sc

DA ORGANIZAÇÃO

REGIOl'iAL

JUSTIFICÃCTIVA

Para completar essas d1.spos~ções,relat~vas aos Estados e !'lun1cfp~os e torná-las harmônicas em plano n~c~onal, é que se
propÕe a presente emenda expl~c~tando a compet;nc~a
dJ.%:por sobre a ordenação do terrJ.tór~o.

Stlúde Ocupacional é uma denom1naçào confusa
no Bras1l, é de or aem a'n lesa e eI!' nossa língua quer d1zer:
"Si!lúde nas 8tJ.v1dades de trabalho". As cenascêes de trabalha

título rela-

-Propõe=se-novo--rl~rJa"r<1"O--ecqrl-ro1.o
VI. De iato,
este capftulo trata da organJ.zação regJ.onal en ch5tl.ntos
nfvc r s
macro e mícrorreg10naJ.s - e escalas e a s t.ant.e s de f'ormdçõ~s urh,'o,'<'
reg1Õ'es met:~opo11tanas e aglomerações urbanas - que melhor es ee e rc-

para

;~tuladas

abono à emenda, deve-se cJ.tar que, em 1983, os »L
nistros responsáveis pela ordenação do terr~tório dos paisas europeus, em reunião realizacia em Torremoluv~s, na Espanha, aprovaram a Carta.. Europé~a de Ordenação do 'lerritór~o.
Nos
com;;ideran
Em

O M1nJ.stérJ.o da Saúde CUIda da Saúde Pút..l:lca, ou
seJa' pre t ace a meôacane prev enuave , e-as n05 prccas sos pro:;u-

tl.VOS e no s aat.ema de trabalho cabe ao MJ.n~stér~o do 'Irabalho a ação fJ.scalJ.zaãora e ncrset.aaeõcre , em todos 05 segmen-

na mene a ra genérica da proposta
A formulação de um Ci3pítulo, dcstInat'l'o

2.

a

ordetl<U"

t05 Engenhar.l.8 de Seçurança. liJ.g1ene. MedJ.c~na do 'Irabal~o,
fÉrJ.as, salár-l-o, ~dertJ.f~caçBo e duração do trabal....o
Se a fJ.scalu:ação permanece no
M1nl!õtérl.o
de

o

estabelecimento de l.nstânc1as acmin1strativas regionaJ.s,
preocupação dos constituintes com a integração das açi3es srtO\lal
face aos objetJ.vos terrl.torials do ee scnvof vamcne.c ,
JUStlrlC<lIlclose aSSl.m a adoção de um título ma i.s abrangente e CClmprC't'n~tVCl.

desta Carta eles reconhecem que "a ordenação
do
terr~tóri:
Const~tu~
ans t.rueento ~mportante na evotucêc da eccaeeeee na Europa( ••• ) e que a cooperação neste campo neceeaa ee
de
uma
análise
dl!ls concepções nacionais, reg~onais e ãcce a,s em matéria
de
ordedos

nação do territór~o,para chegar à adoção de princípios
comuns que
tenham por objetivo reduZlr as daferentes ~p1I<l,<l$1l11,d::tP.r'U1U1lt!1h:r~"\

de me-iceencâc desse, eervaçc naquele MJ.n:l!õtér1õ': e nêc peeeé-.
lo para o MlnJ.stér1o de Saúde, onde provcce ra e
ccr-f La t o
àe.
Jur:.s:hçeo, cor r ee a s J:re:uizc5 à J.nt.e~r~õaàe fís1ca de tréball;a:lor,

~A lP03569-4 '" ._.•...._______

r'

g<'l:a1cb~ecb~cb~,à:J.ru..c:trihnçm dJs e e svaeeece, da proteçio do mea.c embaen t.e em m:::lhoria da quall.dade de vade ;"

Trabalho. de onde devere eeenar as xorn e s RegularentaClora5= de.
proteção e segurança ao trabalhador, race óbv~a a neeeesaeeõe

Essa é a tradl.ção do d1rel. to do trabalhaàor, t::::~
C;t.istada etr 19':':. COI;.. e c::r1B:çâo da CIPA - cemaesêc a-xe rr-e ee

DEPUTADO JOSÉ lntS

Im.,,,.. ., . .,
r~O'1ISS:S;O DE ~I;~'~~~~~~~i~~~:U"J&O

EMENDA 1P03566-0

I:

DEPllT".00

.EJ

JOst~~NS

: ~:"o .

SUPri::::'

,"'1-

-- •

in«graloen<e o anc so
art~go ~ da Seção 1, "da Saúde", do Anteprojeto de
tUJ.ção da Com:::.ssão de sJ.stenat~zação.

~_

m - - - - - - - - - - - '....'M"".." . - - - - - 1\DITIVA
.,-=\DISFOSITIVO E:'~lJl\OO. Artigo '53
S'lInclua-se no Art. 5'3 um novo 1ncl.so,lClgo após

ã

\'1I

rança do Trabalh~ador. 1.s relações capJ.tal/trabalho são una-,
Versalment.e pert1.nentes ao M~nJ.stérJ.o do Trabalho,

do

t a organização InternacJ.onal
do
OlT o Fórum dessa rnatér.1B e não a Organ~zação
Saúde.
O Sistellla tlnJ.co de Saúde

JUSTUICATI\'A
O 1noiso VII que dJ.z "controlar a

EMa'DA

com a redação aba1.xo e renuti\ere'::~e
para Vi ...!. V t~. . . . . VI'

r ae de trabalhador bre5J.leiro. Portanto, o art:lgo que se pret.e-iee s:upr~rnr é J.nt"oerel"''te. nãe t en lógl.ca, »êc ate n de ec

o 111.

i:--ea do traball"tc

pOJ.s

8!

c..

fator pr~nclpal é a causa dos r~scos. J..sto é, a prevenção de
aCJ.dent.es de trabalho, que deve cont1.nUBr sendo de responsabJlJ.dade únJ.ca do l'l1nJstér10 do Trabalho.

ic\:

n:.dedes a sesura.,ça e controle ê,o llleJ.O

aril::'~en<:e,

1If":-:-~'''-

~

EMENDA lP03570-S

;('l

JUSTIFICATIVA

da
Pú-

Com referê;'lC1B
p~r<:e. rs::srj-t.e ao -e:.o
a ...b~ente, o J.ncisc VI do art1go ~. Ja prescre\'e o ::-est":i':: co~
teúdo, além de Ol....:.ras. que asseg-.. :-e- a:J trab.aP'a=cr e c::::'tu-

III _A Constl..tu1ção Estadual' poderá
estabelecer,
atendendo a crJ.tér10s r091.0na15' e local..s de nature<!õ ccCnÔml..Cil,
socJ.el ou cultural, dl.stl..nção entre NunJ..Cíplos no
tOC<lntE" às suas
c::ompetênc1.as. "
n

E:'''~~L-~

DEPUTADO JOSÉ LINS

o

obJet1.vo da emenda é reduz1r os
l..nC'onvenl.entcs,
vigentes desde a Constl.tul..ção de 1891, da def1n1ç';;0
unJ.rOrne
e
simétr1cadas compctêncJ.as e encargos lllunJ.cl..pa1.<:;:, A s'Ínoror-c de S1JJOtr1.a re1nante faz com que todos seJam COllst1tuCJOn.11
e
lcgCll."entc tratados de manl~l..ra idêntica. o que n;;o correst'omle.
em abSolt'to, à reall.dade c 1mpeda que os E.stm'los pOSSdr.l mC'lhor ad1l11nJ.~
tra1 as dif'crem;as e desJ.gualdades presentes em St"'us
territóriOS.

Hund~al

é voltado a Saúde

bl:.ca mas não deve J.nterv~r nos 1l'Ie10S produt~vos.

quallda~e

do me10 arnbl.ente, ~nclUSI'l..e 2o.9.Q. tra1:'a~...." 'o" é recunca,r.t.~. répet1.t1\'0 e ind'=!'1ado. p01S no a.rt1go ~, 1"C1.S0 XXI Ja ':lr~;:cr§:
ve o "controle t.<>cn"'ltÍC'lcO ~ l!. elll"':l:-;;;CEC i2 ~'. 1'3

o atual J.rlC1S0 IV

Trabalho

COMISS}\O DE

..,....".- ..,,,'".......

SISTEHATIZAÇ~O

~-----~

r . r - - - - - - - - - - 1 I s n / . u u " o c : a , ç i ' - - - - - - - - -_ _
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO art. lfJJ:1. 4.c..2

t§!~'~~J

Substitua-se no anteprojeto:

1I''''.,------------··s.,t.. .I ',.OC:.ÇiC---------

"Insti tui_se o Conselho Nacional de comunic:a_
j
ção que, ad referendum do Congresso Nacional, outorgará concessões
permissões, autorizações de serviço de radiodifusão sonora ou
d~

13
Subst~tui-se o termo "Saúde" do inc1.so XX do
artigo "3::4'~ "Dos DJ.re1tos Socie1.s", do Anteprojeto de Cons';;1tuição da ComJ.ssâo de S~sternat~:i:ação, e acrescente-se o te:::r:lO
-HigJ.ene" adequando o texto p:l:a
Sequrançz ,g '::.c.!e"e .Q.2 Trabalho
_

t de se rcg1strar que, nas orIgens de
ciFalJ.smo, as ordenações do RC1no estaheleci<lm a
r lCIllt"'nUlI:
dJ.stJ.~ção.. entre munl.cíp.Los 1fnpC~rr"'I~., .!:!:!.d~n..!~~ c f:.nllllL1.J:.lp,~.
t'or
Outro lado, fã
mUIllc1pa11smo português do século
XI I ' ,
h<lV1a
diot1nçüo entre municípJ.os ruraIs e urbünos.

nõ

I

~~

a) art li!$I que passa a ter a seguinte redaçã~

EMENDA

J

sons e de imágem".
JUSTIFICATIVA

No capitulo do Poder Legisla1:ivo, o anteprOj=j
to atribui ao Congresso Nacional competência para referenda.r a con
cess~o e =encvaçijc de concessl:lo de emissoras de rádio e tel~, is~ ..~
Diante dessa proposta, o Conselho funcionará como um mecanisr-o au

olUSTIFI';ATIVA

Finalmente, deve-se registrar a ulconverhencia
de
ae tentar deCin1r os reql.u"sitos da dJ.stinção no texto .. conslituc10nal f'ederal,que regularJ.<'1 a questão ele longe e sem prE"·cl.s50. NU1tO
.Il.elhor
condição terá a Constituição Estaduai·"de
cstdbe1ccer
esae!!: parâmetros.

1

xlHar do Ccngresso, órgão representatIvo da sociedade civiL

~A lP03561-8

l:J

EMENDA ADITIVA

DEPUTIIDO JOSÉ L'WS

DISPOSITIVO EMENDAOO ART. tt5l

4S 1

CC'MISSÃO
Adite-se ao anteprojeto:

Art.

EMENDA MODIFICATIVA
~ I.?
DISPOSITIVO E~IE"'Di\CO: ARTIGO :!'2tI
3\-<"1
O Artigo

no

passa a ter a

segu1.nte reé!<Ição:

ÊMENDA lP03571-6

.\",
!'rt.320 - Áquere que não sendo proprl. .. t.inc de lIrével urbano ou rural, possuir como seJ, por Clnce Bnos l.n1.ntcrruptos,1
de boa fé e sem cpo~51.ção. l.móvel d~ até duzentcs e clnq~~nt<l~metros
quadrados de área, util,l.zando-o para sua rnorad1.a ou de SU<l fat"lílla,
adquirlr-llTe-á o dOMínl.o. podendo requerer ao JUl.Z que ass:lm o decli!.
t'e, por sentença,. a qual lhe serVIrá de título para matrícu~a no registro de l.móvel.s.

I

Parágrafo único - Os bens públICOS não serão adqulndos por usucapião.
JUSTIFICA'l'IVA
1. 1. emenda consldr.!ra qUI! a função báSIca da proprtN'ncll:"
lalobiliárla urblJna é sua ef'etiva utill..õ':açào. llSS1m sendo. <I tran.;r,..rê
C~G de domínio em caso de posse. deve corresponder ao 1ntcre::H,e de qu

propriedade CUMpril, efetlvüll"ente, seu papel 5001"1.
fOt"mils de
v1gcntes nos agloml"rllc1os dr hl1b1.tilções subnornlill <:;: de nO"iS,lS C.l
2.

r~dia

Em face d<ls carênCHI"1 hilbltaC1.0naLC; e dilS

des, é preferível deucar explíc1tCl, no ent<lnto, no texto C0l1StltUC1aI, que se adqlUririÍ por l.t~uc.'pJão o Imóvel indispen5dVl'"1 .i mClrol'h.1'
o possuidor ou de sua fi'lllli::lin ..

l!J

('l

DEPUTADO .Joslf LINS

fic

JUSTIFICATIVA

COMISSJ.O DE SISTEMATIZ/sÇXO
1EIT".ItIT'.IC•• i~'

r.T

*" ,,\51

Parágrafo quarto:
-Aos atuais procuradores de Autarquia,
Assegurada opção para carreira de Procurador da União".

Os Procuradores Autárquicos têm atribuições d
defender o patrimônio e ÔS mandamentos legais das autarquias, co
similares funções aos Procuradores da União. Deve-se assil'l
lhe
ser reservado c mesmo t=ata~ento dispen.:;atlc 80S atuais
p .. ücur
dores pelo anteprojeto.

_

EMENDA SUPRESSIVA

,50
SuprJ.ma-se 1ntegralmente o artl.go "3$&- do
teproJeto de Const1tulÇio da ComJ.ssâo de SJ.stematJ.zação,
seção l, "da Saúde".

An-<~

da'

JUSTI"FICATIVA
I~

Essa matérJ.a Já está J.nserJ.da e contemplada
no artl.go i.* do Capítulo 11, "Dos DJ.re~tos SociaJ.s", portanto
é redundante, repetlt~va e J.ndevüla, meSlllO porque este assunto não é para ser tratado na Carta Magna e sJ.m em Le~ Ord~ná
rJ.a, além do que a JurJ.sprudêncl..<;I nac~onal e
~nternac~onal
mantém essa matér1.a na "Pasta do Trabalho", e não na "de Saúde".
Entende o legJ.slador que o d1re~to do trabalho não pode fJ.cal:' d~vJ.d1.do entre do~s M1.n1stér10s, além do
que o termo "Saúde ocupac~onal", vem atender aos J.nteresses
do trabalhador bl:'tlSlle~ro, pol.S o referJ.<!C art1.go v1.01a a tr!:!

BltENDA lP03574-1
(!J CO\SnTUI~TE FRA\,CISCO B~~:;'::'::I1::"----------'

r
I

TíTULO II

CAPITULO V

-"S

No art.m, incJ.so IIl. pnde se dlZ - "iniclat1\3 na
elaboração da Constituição" _ d~ga-se,
- iniciativa de reforma const1.tucJ.onal.

AssernblBa NIM:IonaI Constituinte
JUSTIFlc..~Ç~O

JUSTlf ICA TIVA

• 367

3 .. As regiões metropolItanas constltuew-se, como J;;Í
e da sae , um caso pe r t i.cuj e r das aglom~rações urbanas e dera~": se dl.
excnc aem por apresf"ntarcm maa oc porte demográf1co, menor concentra-

Na elaboração ccns t i tuc rcnat em curso o PC\O Já está par tacrpandc O texto do Aneeprcj e tc cuer r e Ee r r r s e , decerto,
a an rc.í.a t rva de reforma C~?gtltucional E é o que se ccmpa t a b i Lr ;
ta com o disposto no ar-t; 1T"1. IV, que trata de m rc i a t i i a popu t a r
na apresentação de emenda cons t a tuc rona j

As presentes emendas objetivam adequar o foro e julgamo!!,
to a que fie ar an sujeitos os ücns cãhe i rc s dos 'rr-Ibuna i s de Contas
dos Estados, do Distrito Federal e dos Mun1cíplos, de molde a
rna!l
ter coeren'te o pr anc Ipdc de equiparação em relnçao aos Descrrbar!:!,
dores dos TribUllaJ.s de Just1ça~

c

ão de recur sos fJ.nancelros e cut ec re a e e se const1.tu1rptrl um cent rc
te poder polít1co, este últ1mo ce r-ac t e r a z ado pe Lc fato de
úc1eo uma cap1tal ce tecue t ,

t

e r ee ce-ie

EMENDA 1P03575-9

f'l

DEPUTADO JOSÉ LINS
.U. . .'O/CC4'.li./IU•• U ....o_-,,-

'

COmSS;(D DI: SISTE\tATIZAç;m
11.\l~

Dê-se ao caput do art

CO~ISSÃO

t4':S-, a seguinte redação

1114

DE

r.r

•

'ut.lJun"'c.~io

Art. l':lr3" - O T1"1bunal de Contas da União, cem sede
no Distrito Federal e quadro prôprJ.o de p e s soa L,
auton,2.
mia orçamentãr1.8, f:i.nanceJ.ra e adrra na s tn-a t av a , tem juri,!
dição em todo raís.

E!>IENOA ADITIVA

.:2:&0

DISPOSITIVO E'.lENDADO: ARTIGO

~

.,,"0

Inclua-se no Art

JUSTIFICAi."IV-\

~

o segUInte

inciso

V'

.>30
~rt

A presente emenda cbj e t Iva emprestar au tcno-am orçamort2.
TJ.a, Emancc ar-e e adm.nâ s t ra t ava de molde a assegurar a 1.ndeJ1encêJ,
CJ.a -na fJ.scalização dos recursos públlCOS, CUJa ccmpeuênc ra consto!.
ruc acnaã lhe ê dcferJ.da~

EMENDA lP03576-7

l:J
~
f'l

.u..u,o/c...,.. .I0Itu.~o ..,.. lo

pr

r.c-:

_-.

lura'.,,""'_,_.
Acresce'nto-se ao parágrafo 19
expressão: "d1~itos e vantagens" I

~,

do art..

ficando

•••

~ ~. ~

•••• , •••••••

~

••••••••••••

~

s. Para uma adequada integração das ações dos mum c fp10S J.ntegrantes de uma mesme Comun1.dade sécto-eccnêeuce do próprlo El!,
tado, 1mpõe-se a cr1.ação de instâncias m1.crorregJ.onalS como en t adedcs
púb11cas e territoriais, para os flns a serem mencionados na lei com plementar federal~ A articulação dos planos e programas de qcve rnc

JUSTIFICATIVA

;.;~oo.-J:

los eeensreeêrcaes

automáticas de r eec r s c s plíbhcos.

·~&t'--l' peeva eeas no Sistema Tr1bután.o Nac1Cmal.llliJ10r e~lcRcla teri:io na mc:d1-

a

se

a~

parágrafo

Q

~

t:orme d1.5pu!:'er lei complementar eeee ee a •

~ @I..IOl-/fl-,pa

em"SS"O DE SISTEllATIZAÇÃO

••

V - A parcela 'p05 Impc-s t oa federais
esxaõue a s peeeeneeneee aos Mun1clp1.0S. nos eeeece eee ee ccne e i ec teãc ,
ser-lhes-á creditada no momento de e eeeceeecâc de cada imposto. con

--l

~

DEPUTADO JOSÉ LINS

3SS -

em que se dêem no ma a s curto e speçc de tempo. Em rece do

em âmblto m1.crorreg10nal, poss1.b1.lJ.tará ao ae eeee rede rude e aos
cípios ante reseeâoe maior racionalidade de ação.

sisto".;<>-

a e reeeeea scee exaeucnce hOJe em todo o país. não devorá hevc r ObS:
eécutce para que 1550 se opere sem grandes chCictlldac"L"'f'. A dpterlnHHIçüO

esse r equa s e.o, através de lcl. complementar fedi-ral. perml t trá que
dote tal pr(lCedlmento somente naqueles t r rbo t.os CUJa n"turr?a pt't"m1.t<3
â

uc isso ocorra.

(EMENDA lP03582-i

(!l

s:1m redigido·

pc';;;':=!

DEPIlTr.Qº JOSÉ I TNS
'tui~lc/c.w,..I"'u'.o.,.d.

§ 1Oi? - ,?s Hinistros, reasatvcaes a n30-vitaliciedade na h!
pótesc do esnrcfcíc de menaeec , terão as moanas gar<JntJ.as, direitos, ;
vantagens, prarrog<ltivas, venci.mcn ccs e im:?ed::.-:ntos dos
l1inistros;
do Superior 'rxabuna.L de Just..iça e screence poderilo apo seneae-ne
as vantagens do cargo após cinco anos de e re eavc exercício

COMISSÃO

EMENDA lP03581-3
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1'P?i~'j.701

COMISSÃO De SITEW\'l'IZAÇÃO

f(.'.,'u.....

c.~io

\,,~

Acrescente-se ao art.

]3:8.,

A proposta etn tela obeJtiva reafirmar a equiparação C!!

tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Dese..,bargadores do
Tribunal de Justiça do Estado, a exemplo do que sc dã con os 'lin1..=!
tros do Tribunal de Conta!; da União e os NinisLros do Superior Tr.!.
bunal de Justiça, na conformidade do artigo L7'l.I't S

,,,,••

_
er-;;~':o=J

DEPUTADO JOSÉ LINS
... lc/.u••••" ••••

,

.~.d.,./COU

t§!~'&IB

COI1ISSÃO DE SISTE'I1\TIZAC'AO

Suprima-se do ~ do art.
pressão: "no que couber".

JUSTIFICATIVA

A alteração produzida no

~

I~q

do artic;o :te visa

e.,":,,~

tar a iqualcade de tratamento na organlzação dos Tribunais de Con::as
dos Estados, do DistrJ.to Federal e dos !1unic!p10s.

J:MENDA lP03579-1

f!J

DEPUTAD;'o~OSÉ

II

p=;;~"~

LINS

COHISSi'\O DE SIS1El>lATIZAÇJ'iD
~

Parágrafo ún1co - t ea Ccmpl~l'I'entar reee re t d<?fIn1rti
, e cr1.térJ.o~ bás1.cOS para o estaheleciM~~to c;1<> nE::glÕQS d" ne e envc t v r-.
,mento, Regloes Metropol1tanas. Agloll"eraçocs Urbanas e 'Ilcrorr<>sice .. ~

'1-3
"Art."69 - Os Estados poderão, mediante 1ea complementar, criar Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e "I1.crorregiões, constituídas por agrupamentos de 11un1cíp1oS bomitrofes- para
lntegrar a organização, o planeJamento, a progrel"lação e a cxecuçâe
de funções de interesse metropolitano, da aglomeraçiio ou m1crorreg12
nal, atendendo aos princípJ.os da lntegraçào especae r e se cor-ae t ,
Sl!! - A União, os Estados e os Municípl0S estabelecerão mece na smc s de cooperação de recursos e de DtJ.V"idadeo; para asseg.!:!

rar a realização de funções públ1CilS de an t e ree se metropohtano, da
aglomeração ou mlcrorregional ~
S2!! - Q disposto neste artigo aplica-se ao Distrtto
Federal, no quc"couber."

I

ts4~'i7m

'U'./~UI;''''C.~I<t

,0.0-\ ili~!.. j
Inclua-se na letra "b" do artIgo z:tl=S.0os
Conselheiros

l~ A emenda pretendf", em pr1.I"p.Iro lu':!<'lr. as:!'rogurar
a manutenção, no texto constItucional. da eoepre:;:siio "<:!Pql~O 'lrotropp"
11tal1a", COnsagrada em âmb1to constJ.tuc10nal. aeJl"1.nl<;tratlvo, Acadp.'m1.CO l! JurídICO ~ s1gn1.f1Cilt1.Va Já a coleção de d1ploma,> 1egrl15 feeralS e est::adu})i"l edl.tada a partir do estabclt"'clment.o d,)s at.U"Il<:l n,!l
ve regl.õl;!s metropolltanas. pelas le1s cOl'I'plronlrontarcs dr n":;: 14 C" 20.
em 1973. COnc;lderávcl é, t<Jnlbém, a 11 tf"ratura JIJ{oíchc<'l dlsponívt!l S.Q.
bre rt!glões metropolltanas dt' autorltl de lnsigncs Jurlstas br.1StlE"1ros - "RedJ.stt"lbulÇão de Rendas TJ;ibuteÍrlas cm reglões Nrtropol1t<ln.l",
e Ad1lson Abreu Dallar1.. "InstJtllJ.çiio de RrglÕC"l Mrtropnltt"n"'~
Irnsil", "In'ititu1Çiio c lodlninlstraçiio do Regine:s mC'troPOlttilll.l<;" •
"1', RcgJ.iio Motropol1.t'lna no nrasll e seu reglll'(' jurídlcn", de:
F"llrlco
lc l\nclr<lCle lI:r('lvedo. "ReglnC"s Metropoi1.tiln"".. um.l nccrs<",iri.l
r(.vi~iio
de concepções" e "RegJ.ões }fetropol1tanas, Reg1111e Jurídico", de -ErosRoberto Grau; "D1.re1t.o Constltuc1.onal e reg1.ões .l-letropollt<Jn'i5". de
Raul Nachado Horta, "Problemas Tr1.butár1.os da Reg;.ão 'letHlpo11t"nil",
de Sérg1.o Tostes; "As Reg1.ões Netropolitanas no D1re1to Bras1.lc1ro",
de SérgJ.o Ferraz, para c:J..tar só alguns títulos

cgmo abono, a1nda, à emenda, deve-se destAcar a cor.:
respondânc1.a e'<lstente entre a expressão "reg1ão ll'etropollta'1a". em
português, e em 1.nglês "metropol1.tõn reg),on", em francês 'reglon metropol1ta1.ne" e enl J.tal1.ano "reg1.onc mctropol1tilna". tod<l$ Cjuerenda
dos1.gnar um caso partlcular de "conurbaç~o" ou "aglomcraçi., urbana"
("OlcJ.onariode UrbanIsmo" de Carlos "'lberto Petronl e Rosa Kr~tz de
Ken1sbcrg, CesarJ.n1. H~os, Edltores, Buenos 1\1res, 1'366) onc"e se reglstram (1.) altas dens1dõdes denográf1C"s: (11.) malh", urt-"'1a
cont..!.
nua submetlda a adm1n1strações lnUn1.ClpalS distlntAs (lil) 1.ntensos
flu:<os pendulares d1.ários de peSSOAS, entre o nlíclro f' a pf'rlferH'I.
onCfOntrilção de rp.cursos f1.nance 1.ros e cul tura 15 e do podt. r pol í t lCO
osé Afonso da S1.I~a. em seu "Oire1.to UrbanístlCo BrasllC"ll."o". enSta que a conurbação, ou a9]ompraç~o urbana contlgU'l, " ••• quI" rcc;ul ta
il cxpansão urhana. constitui uma rea11d,ldp filtte", soclnlóglca,
e
c tran"lf"orma, entre nós, ~,!II--r..c.9..1}i....Q........!!tlr.!''p_olJ_t.''n_l. qu .. n·lo "Icrlllld••
uridicamC'nte como tal, ou permaneco como slmp1C'c; ;,gJcllll('["lÇiio urh.ln{\
ontígua, enquanto nao constltuída em r('lglão mctropol1.tnn.l nos toros do art. 164 da Con!ltltutçiio Feder,,1".
2. O argumento de que é preC1.S0 reservar a p"lavra
"reglão" para nomear as "reg1ões de desenvolv1.lrf'nto" é louvÁvel. r-;o
ntanto. a palavra "reg1ão" ganha slgn~fJ.cados d1versos ql ando dev1a c apropr1.adamente adJet1vada. 1\ss1.m, ela é empregada p~ra quallf.!,

\I.!:!.

ar real1.dades dlst1ntas, não só nos casos de "roglão metropol1.tan~"

dos Con.

_ "z;cgião de desenv"olv1.mento" como "regl~O de Plan~~arrp:to::, "r~:l.;:
"ldminlstrativa"~ "reglào ab1ssal". "reg~ao fl$logra~lca,
reg1a
orânea", "reg1ão m111tar", "regJ.ão natural", "reg1Êio urhana" e tan-

dos TribunaIS de Contas dos Estados. do DistrJ.to Feder<tl e dos

nicipios".
\~ \
Suprima-se do 1 tem I. do artigo %9S a expressão
selheiros dos TrJ.bunaJ.s de Contas ~~".

(S"Pdrna-s e

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

f!J

'tI

Dê-S~to Art. ':f?1 a segu:i.nte red~ião'
Art •.:s' - Para e re i.t c s e ãm i n Ls t ea t a vc s , os Estados fe~
derados e o 01str1.to Fêderal poderão e e ecc re e-caa en R~glões de ne e enc c t
vamencc e os I-lun1cíp1.os em RegJ.ões Metropolltanas, Aglo;rerações u:'toa=
nas e I-llcrorreg1.ões.

•
'1-3
Dê-se ao Artigo 69:.a segu1.nte redação:

o seguinte parágrafo

- Os 'Cohselheiros dos Tribunais de Contas
terão os mestr.os direitos, vencimentos,
vant~
gens, prerrogativas, garantias e frrpeeUlI'entos
dos" Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado.

ÉMENDA lP03578-3

DISPOSITIVO ENE:-lOADO: ARTIGO 69

fr-~;·t=

Er-IENDA MCDIf'ICATIVA
DISPOSITIVO E~ENDADO: ARTIGO 67

Objétiva-sc com a inclusão das expressões
"direitos e ./~
tagons", assegurar na sua plenitude a J.gualdade dos rtinistros do TeU
aos Hinistros do superior Tribunal de Justiça

DEPur AOO JO;r'LINS

(ÇJ'~~

SISTEMATlZ'iÇÃO

EMENDA NOD!FICATIVA

OEPUTPOO JOSÉ LINS

JUSTIFICATIVA.

EMENDA lP03,577-5

DE

m------------m..'~.."•., ' . , - - - - - - - - - -_ _,

CQMIc:sAn

fi

~lunl

tas outras.

e

Q

.Art

70

JUSTIFICATI:VA

A experlênc~a obtida com o Art. 164 da ConstJ.tu1.ção
vigente e das Lei ComplemQ'ntilres n!!:s 14 e 20,
que
centrallZilm no. União il compctêrci« para criação de RCCl1..3l::"
l'lctropoll.tanas,
mostra que não é po"isivcl tratar situilções metropolitani'ls
diversas

co:;a°ta~:s:~;~tl:::~t:~I~~oaa::;t~~ri~~~o:::~~f01i:~~~ A"i ~~lha~
atrlbuídas" com razão" ao modelo únJ.co decorrente
JIen"tar n!! 14, de OB.06.l973~

da

Lei

Comple-

2~
Cabendo à União d:Lspor sobre os critéri-os básicos para o estabe1ecJ.mento de regJ.ões metropolita.nas, aglomerações
urbanas -e m:Lcrorregi..ões ,firma-se que estes entes territoria~s.
têm
sJ.gn:Lficativa J.mportânc1a nacional e devem ter seu
reconhec1.mento
vinculado por característJ.cas básicas a serem defJ.n1das pela Un1ão.

3.
A emenda procurar evitar o inconveniente da simetria
ao transfer1.r aos Estados o estabelecJ.mento ?e reglões I metropolJ.tanils, aglolllerações
urbanas e mJ.crorregices
e ao amplia'r a ~1na
licade desses entes. Reconhece-se, no en~to.. a neces51d<::dâ de ~resgU3:itl.ar
a çonêe1tuação desses entes no-cc:Jn)llntõ'Clo terrJ.tório bras11ciro, ·atrlh.J1r.rlo à
União a d~Eirn.ção de critérios. básicos p::.ra guiar seu estabclcclfilênto.
4.
t:íessa maneira, é preciso explicitar que caberá ao Estado dispor, tned~ante lei complementar, sobre a autonomia, a organJ.zaç';io e a compctênc1.a desses entes terr:Ltor.1.ais. obec1ec1dos os cr1tér.1.os básJ.cos f:t.rmados em lei complementar federal. Com isto, asGcgura-se sua qU<llificação m!nJ.ma, resguardada a
necessária
individualidade l! cocrência cOm as pecul1aridadcs regionais.

ftMENDA"lP03583·0
~

.....,

-,

DEPUrr,DO ':OSÉ UNS

'U,o/.u.r""'.~~.

EMENDA MOOIFICl\TIVl\
DISPOSITIVO tNErlOl\DC. APTIGO 6B
"'l"-

nê-sp '130 l\t"t1.go tm:

él

seguinte redAção'

"'1-'J\rt.fl - A!;; Reg1ões de Desenvolv1mento, con:=tltIJÍc!as
federadas lifllítrofcs, pel."tencente~ an mesmo co""ple'(c-

por unidad~5
geoecCln';m1co',Asão cr~adas. fIlod1.f1Cadas ou ex.tlntas por lel Ee:;!"r"l.
ratif1cada pelas As~embléias tegl.SlatJ.Vlls dos E'stBdos l;:C'l"1porent."!i-.

368

• .Asseir~ Nacional çonstitulnte

sImultanealllente e ccnst.ruçãc de creche, jardins de 1nfâncIa e esc.2,
las de IR grau cOl:lpleto, Rux1l10 ao ensino rundamentel, através .oe
mater1al d1dáCUco-escoler, transporte, alillentaçl1o, assistência médica e odontol6gIco, faUlacêul1ca, e eeceeecêc,

§12 - Os planos de eesenvcavanenec e os oeceoenece
públ1C:os lp.varão em con~a as p~culiar1.dades das Re.çpões C~ ue s en v o~

er

vimanto. trinta

relação às de epe sa s co r een re a quanto;'5

de

carl

eea , ot>sc:rv<:lndo"J,se r1.got"osarncnte a l.ntegrac;ão das açiies setOrJ.31S
face aos objetJ.vos terl:'l,torzais do desenvolvJ.l'Icnt:o.

JU

§2 2 - tei Call1plempntar federal dl"pocá sobre a criação. Qt'ganização e gC'ltão de fundo'" reg1.0nüi5 de de eenvo Lv r men t o ,
bem Como sobrfl a part\C1paç~o da União e do!' E'stados integrantes da

RCg150 de uesenvetvtecnec ou sua composição.
.:rUSTU IeATIVA

A emenda ao exclui-r a exprct"são "econômico"

a.dotar o conceito mias amplo de dcscnvolvJ.mcnlo. não
incorporar o econômico. além. das out.ras dime::nsões do

SlIFICAeatO

Os tundaeentcs desta Ellenda se enccnteee nQS propo ..
siçl5es do ex-deputado Ruy C&do durantt: o tuncfcnaeentc da CPI do tl,!
nor Abandonado. que Investigou os problelQas de sobrevIvêncIa
das
fallÍl1as pobres e crIençss carentes do Brasil. desenvolvidas no Re..
laUdo ce rerer'!da COlrtsslfa, pu61!c8da pela CJmsra dos Deputados,
e. 1916.
No alúdido relatórIo. Intitulado -A Real1dade Bra,!
le1ra do tlenor-, 8 problellática das crianças carentes foi exausUv!
eente Investigada, • luz dos Ilelhores leltantallento estatísticos j'
levados a efeito no País, notadamente no concernente aos desafios I
relativos ao ensino pr1ltllirlo, li pré_escola, Il:s creches e assuntosc;g::
relõtos.

procura

deixando de.
própn.o do-

eeavctvfmenco,
2.
O próprio relator. nos parollJr<teos
sub",equcmtes ao
"tllput" se:: refere a "planos de desenvolvimenlo..... "objetivés' tcrr'1toriais do desenvolvimento" e "fundos regionais de desenvolv1.mento".co.r
roborando aSS1.m a just1.f.l.cat1.va l.n1.cl.al ,:c}ma exposta.

A IIclhor justif'1caçlo que se poderia apresentar
~,precisalllente. o
cihdtl Relat6rIo no Qual se ccndensee outras propostas iguabente
illportentes, que urge sejall exa_inadas pela AssellblUa NacIonal'
Constituinte. te!s COIlO -ProjEto Dom Bosco- e a E.enda Constitucl
onal nl2 O). de autorie daquele deputado.. Disse einds o Deputado
Ruy COdo: -CuIdar da criança é gannUr o futuro e defender a p!
trio. E prectee prepará-la para ser gendora de riquezas e não lI~la
1s consullldora de impostos. COIl cadelas e FUNABEMs .. Muito .B1s do
que ouro, as florestas e terras férteis, 11 cr1ança represente
a
verdadeira rIqueza de Um povo-.

Por outro ~ lado. a emenda sur-i;e o §12 do AnteprOJeto, por ccneaõerer- que ao' se es eebeaeeee , no"col?ut" do Art.. 68, que
Regiões grrão crloadas. mod1.f1.cadas oJl excanees pov le-, eedE'ral. a ql ~l

ee defesa de proposta do ex-deputado Ruy Cado

3.

permfl.2.r.? "
em sua elaboração, que o legJ.slador C!efl.na a cX1.5tê-.clB cu r.ãc
de Conselho Reg1.onal. ou qualquer colegiado ou mecem.snc análogo

EMENDA lP03584·8
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seRGIO BRITO
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1), INCISO V letra
"lJSTIFICAÇ~O

ri cu? ,-,td~ -",I.-,
CA letra !.
seguinte redaçllo;

A gra.'1de mioria dos trabalhadores
braslle1rcs está v~ada: exclusivmente li PrevidêrY;:ia Soeial do ~
tacb. 0Jand0 8POse:"lOrn, passam a receber proventos notoriamente inr.=,
riores ao m::ntante dos vencilreltos qJe perc:e!:ler1am se enatividade ~

.!.

-d: inc150 V do Artigo 13, ~~r

!. - 11 le1 lhlItBd o nÚllero de d1ssoluçlo da s,Q,
de dade conjugal, co .. filhos.
JUSTIFICAC~O

Ass1m, crerá-los ll1n:1a IlaIs com a
.injusto.. Da! a presente emenda,
qJe

Considerando que a sociedade conjulal 6 8 IIa1S
importante das llIções de uma naçlo, e que cada vez .ais tell au.entado o núllIero de crianças abandonado no pais, E necessárIo
que
se 1111Ite a dissoluçllo pare os calais eCIll filhos. pois sUo estes,
quem .ais saem prejudIcados com UDS separaçA"o.

........,. seja acoIh1da.

EMENDA lP03585·6

I!l COnSTITUINTE

sa;;m 11

_

tçj;''7JEJ
r . r - - - - - - - - - - Tll<lO'.U.l"ICOç10.

JUSTIFICAeato
Defensor intransigente do llunlclpalis_o brasl1eI
ro, acolllpsnhado as pegados do .eu saudoso pai o Deputado Federal~
rique Brito Fllho, ex-l!Ieefelto de ltoror6 do .eu estado de Bahia -;
Presidente da ABM .. Associaçllo B:taslleira de MunieípIos, venho lutando u prol das caU$as .unicIpal1sh. Entendo Que o Município cal
110 e célula pri.e1ra da naçllo, p,o$sa receber dess8 Constituinte
do • cOJlplacência poss!vel, razlio porque entendo que as egregJ:.s cl
Daras Ilereçam UII destaque e entendo que C nt1l1ero de Vereadores pr;
posto no anteprojeto l§ o ideal para didades pequenas, lias para HUnCc
c!pios COIIO Rio de Janeiro e 110 Paulo COII ulla populaç1!o 8cimB
d;cinco lIl11hr:~~ C;c ~, .... 1tantes, o número ele Vereadores oeve ser de cJn

t-;:

EMENDA lP03592·9
SêlGIO BRIT~n.

passa a ter a segu:i1:lte reda.ção:
"Aoa atuais l'rocuradores da RepÚblica e 1lembros do Ministério Público do Distr1to Federal e Terri tótioa :fica oasegurada a opção entre as. carreiras
do J.an:i.sténo 11í.blico Federal. Rinistério :Publico do
Dístri 'to Federal e TerrltÓrioB e da Procuradoria
da

"União".

S8

ter

8

O Par&grafo SR, do Art.
seguinte redaçlo:

M"
~; CapItulo

• 01.
VII, ps,!.

S SR _ O casalllento pode ser dissolvIdo nos c,!
sos expressos ea lei, desde que haja prévJ8 separaçllo JUdIclal por
.aIs ife cinco anos, ou cOllprovada sep8taçlo de fato ou nlo.

JUST'IFICA!rIVA

JUSTIf'ICACJtO

- Está. previsto no Anteprojeto da Constitlu.ção a POB8.1·bil1dade de opção à recem proJetada PROCUBAIlOR!A DA URIXo pe10a
.!!
'tuais Procuradores da RepÚbl1ca. A adotar di ta opção !Üio seria
de

I

dar aos menbros do LúnistérJ.o PÚbhco do Distrito

Federal e TerritórJ.os a mesma oportunidade, principe1I:lent'e

rrpft~

'EMENDA SUBSllTUT1VAS
4/ fv
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~, Par'grafo SO

.I,Sf

Considerando que a unillo de dois individuo já,
por natural, é d!flcll de conviv!ncis. i Justo que as partes eon ...
"
tem com Ull prazo lIinl.o de cinco anos para eoncluire. que nlo
IlBis posshe1 III sua un1ll0.

;;7-7

EHENDA ADITIVA
'S..H,
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~ INCISO lI!
O 1ne1so III do Art.!go
ter a seguInte redaç§o:

3..1

~

do

~proJeto.

pass

do

mIster. ma:bi propriamente como procuradores (defensores).
.!.

A aprovação pelos nobres consti'tuintes da presente

menda substi'tutiva será um geato de justiça com aplica.ção J.guaJ.itá-

ria de direitos eos membros do Ministério Púb1ico Fe6era1 e do

EMENDA lP03589·9

I: CONSTITUINTE

.....,------~J r.r-PfL""=~
. U
_J

satGIO MITO

Ui

niatério PÚblico do Distrito Federal, e Territórios. todos pertencea

t

rlsKlente.

I

.JtJSTIFICACRO
Co. ass1stência alImentar. médica, recreativa
educacional, 8 permanência dIária por oito horas nos estabelecinen
to de ensIno Irá preporc1onar à criança uma formação básica adequa
da, considerando que nos grandes centros resistem presos em
cas
porque seus pais saem para tubalhar. Vale dizer que o número acen
tunda de trinta e olto 1ll1lhi5es de abandonados perambulando pelas r
as, nUll crescente aumento da Ilsrgine1izaç;§a no pais.

tea 80S quadros da UNIÃO.
EMENDA MODIFICATIVA,2'1ti:DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~ - SEÇAO I lETRASi!'-

EMENDA lP03586-4

l: CONSTITUINTE

"".------------,J r.r-;::L"'~

URGIO BRITO l'

.

'=----

n

_J

.t-

os _iUtares, sem distlnçll:o de' elltegorlll e
patentes, stlo allst4veis e co. -dire1to de voto, exceto as conscri_
to., durante o perlodo de servIço .IUtar obrlgst6rlo.

EMENDA lP03593·7

l!J msrrr!nNIE

SIiRGlO BRITQ ....-.

_1

m-----------~U~o/.J.f1'ICv;io,

ENENDA MODIfiCATIVA
3'1-3
DISPOSITIVO EMENDAD~ ARTIGO ~ INCISO VII

VII _ Os Governantes Nunicipab prolloverlo e lIunic!
pal1zaçllo do ensino 1nfentll, COKl recursos do seu orçalllento, .atl!i o
aootante de 25". ebrengendo ISS faixas etárias de O (zero) a 14 (çotonel anos, com carga hor'rle de pelo Ilenos olto horas, prevendo-se

JUSTIFICAÇAO

Sendo o surdgI0 universal o direito de todo o
bJ'eslle1ro, certallente os _!l1tares anseiell para ter o .es.o dire,!
to eo voto, 1ndependenteR'lente de SUB categoria e patente militar ,
da! a necessidade In~lus1ve dos cabos e sargentos terem o direito.
de exeecer suas obrigaçlSes de cidadlIos brasileiros.

I

~

Art ..
- O dever do Estado com o ensino públ1cl
efetlvarl§I!:-§ mediante a garantia de:
•
111 - atendillento ell creches e pr~-eseolas
par
crianças até seis 8elOS de idade, com permanêncIa de oito horas dia.

àqueles

que desde o ilÚCio de carreira mostraram pendores ao exerc!c:r.o
-

65

1: CONSTITUINTE'

_

- o § 2. do Artigo ~. das DISl'OSIÇOES TRAllSlTóRIAS

I

O Artigo kJ do anteprojeto. passa ter e seguInte redaçllo:

rrp~~iiiS]

ARllAlDo PRIETO

~0B. justiça não

q

iri.

quênta, dIgo quarenta e cInco, poIs o trabalho torna-se lrIpossI- vel de ser legislado por UI! contingente &enor de Vereadores. para
ulla lIegalope CDIIO 510 Paulo, levando ea conta toda 8 situaçlo de
adllinistraçGo do poder público a ser reIto.

- 11TU.O IX

._,

Ai ,articipaçlo do Ilunicípio através dos seus re...
presentantes legais, na figure de. Cooperativas Agrícolas, 8S quaIs
caberlell as decisões e parecer, quando consultadas pelas partes IE
teressades ,
Feito desh for.a, der-ee-â uae conotaçlo dellocrática li Reforma Agdria, pois o proprietárIo decidIr' ee comUD acordo sobre as aedlda$ Inerentes ao seu pahl.anio..

I!

tivessem.

DaDA ADITIVA
[llsrwli:Lltü iAJVAí)O:

JUSTIFICACJl:O

Art, M1 - o na.ero de Vereadores da ClIllara Muni
cipa1 serâ variável, ccnrcree dhpuser 8 ConstituIçll:o do E$tado,~
pe1tedas as condiç:l5es locds, proporclonl:llllente ao eleitorado
do
Munic!pio, ntlo podendo exceder de vinte e u. Vereadores nos tlunic!
pios de até Ull: .llh50 de habItantes e de trinta e tr&s para Munie!
pios até cinco lIilhões de habitantes e de quarenta e cInco para o;
MunIcípios acha de dez allhties de habitantes.

Art ..... -Nerti.Jn t~ de !IlOOSto ire!
d1ri sobre proventos de aposenl;.adoria e Peo~"..
-

1lÍn1JlI:I,

~.!j_

Art.
Compete la Unilo prcecver & rerOtllBIlIPi
rf.e , pela desBproprlaçtlo, por Interesse social, da propriedade te,!.
r1tór!e.1. rural ieprodutlva, u zonas prloriUrlBS, .ediante paga.f!!.
to de prévia e justa Inden1zeçUo, ouvIndo supre o llunicípl0, .tl'llvés dos seus argl"os competentes.

tô

EMENDA lP03587·2

tulo Il. do Título IX, da Orden Social, do Anteprojeto de Constitu!

h)

31.9

O Artigo.0::3..2b do 8,nteprojeto, passa 'er I!I seguinte

redaçtio:

EMENDA HODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

".. ,. . .uo-14... , )
Acrescente-se!~do ceci

carga tr.!bJth1e C!!,

EMENDA ADITIVA
:3/8
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~

EtlENDA SUBSTUTlVA
311
ImSRDSITIVO EMENOAOOO: DISPOSIÇOES GERAIS 00 ARTIGO lU".
Inclua-se nas DIsposições Gerais do texto

do

. . . .projeto:
Art.
FicalD as Prefeituras MunIcIpais !nculll_
bIdas de aplIcar 30% de sua receita, aí inclu!das as transterl!nc,!,

Assembléia Nacional ConsIItuInte

U, e. creches, edua;l.o pré-es.coler e en.t.1no até 8 oHava série dJ
• prill4tlo o;eu.
.

SuprJm~se do anteprojeto:
Art. '9tt _ suprinla-se a

""'?"

-9sse1a=se-a-presente Elllenda na proposta do ex-de
putadDD Ruy ceee, que foi apresentada ao Congresso ee 1983 e llIeri
ceu Jnclusive parecer revceéveã do relator Jo:Io Calmon. O que se
pretende é a lIIunicipal!zaç~o do ensino fundamental, passando
Prereituras a destacar de seus orçamentos. COnpdp' atendimento a
criança de zero a..Et~r~~olDínilllo. COIl isto, será possível
I----.ml.hor atendimento eédfcc e educacional eer jovens estucanoes ,

EMENDA lP03594·5

f!l CONSTITUU"E CARLOS ALBERTO CAÓ
I
fJ COMIssAo DE sIsTE~~~~·;;~Ã·~lo/"'CUI"Io_------·1
~

...lC\

"_---,-

---,

CONSTITUINTE C.d:RL05 ALBERTO CAÓ

Transplantar experiências estrangeiras sem SUE
metê-las à crítica das condições hist6r!cas brasileiras quase sempre re.dunda~ num fracasso político. Em Quaisquer das suas modalid2.
des , o"v~to distrital fortalece a atuação do poder econômico
no
processo eleitoral em detrimento da livre expressão do voto popular, além de criar currais eleitorais.

EJoBDA ADITIVAMJOIFICATtv,q
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

P O T

"As forças Armadas des t ínam-se à defesa da Pá-I
tria e à garantia da ordem constitucional".
.
.
Parágrafo j e - Para intervir em conflitos exter
nos ou nas questões que versem sobre a ordem constitucional, tor:
na-se nec~ssário que, por iniciativa do Presidente da
República.
obtenha aprovação de dois terços éo Congresso Nacional"
Parágrafo 2.1:l - Cabe ao Presidente da República
a direção da pol!tica de guerra e a escolha dos
conencantes-ena.,
,teso .

r;'~"~~

CONSTITUINTE CARLOS ALBE;;;;R CAÓ

tçi"~;;;]

JUSTIFICAT!VA - Sem dúvida as FQr~õs
nreecas
constituem a espinha dorsal da nacionalidade. No contexto de
um
Estado Democrático consolidado ou em fase de COnsol1daçã'o~' devem
manter uma relação vinculatór!a com a ordem civil _ cuja
grande
expressão se situa no Congresso Nacional.

--,

TIlT.'~UIT"IC,\.ÇIo

EMENOA SUPRESSIVA
IN> Iri'; n-íf 11'1
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTS. ~, f lti; ~ 'W

li) parágrafo lQ passa a ter a seguinte reaação.'
"Somente poderão concorrer às eleições
nac Ic.,
nars , estaduais e municípios os 'partidos políticos que
contarem,!
respectivamente, com representação na Câmara dos Deputados,
nas I
Assembléias Legislativas e na üêmaee Municipal."
b) parágrado 22 passa a ter a seguinte redação
~São considerados partidos de âmbito
nac.1onal,
e como tal gozando do privilégio de acesso à propagandl!l eleitoral
gratuita e aos recursos do fundo partidário os que t Ive r ee., nas últ!r::as eleições legislativas, obtido repreaenteçêc 'la üêear a dos D!
puta dos" •
JUSTIF1CATIVA
f J,ndispensável a construção do Estado DemocráUco a formação de um amplo leque partidário, suscetível de expre,!
sar os interesses e aspirações de diferentes correntes de opinião Ex~
tamente, pOl Isso, não se justifica que nrganizações partidárias eventualmente de pequeno porte-sofram restri~ões e sejam, assim, impedidas de ampliar o espectro de atuação, através da disputa-ele..!.
toral em todos os planos.

"sunernen-se d~ ant~projeto

_

-

H&

8) dos arh "Ua'

I

a

,J...,=i

Modif1qu:"'-'1~ e adite-se ao anteprojeto'
art. 2"S2 passa a ter a seguinte redação:

EMENDA lP03598·8

(!J

~

a

s)

cr;'~";'~
cry;i"~v ~

II

Substituam-se no anteprojeto:

J.'1"ENDA lP03602·0·

(:J

02/07/

EJeVA St5STITlJTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ART.

II

.1ISTIFICATIVA

I

r;r----------TUTo/.u.T"IC.çb

distrital misto

.- 369

1'/1

.l§:r

JUSTlFICATIVA - A quesUo central não
reside,
em termos essenciais, na mudança de formas de governo. De
fato,
o epicent,ro do problema institucional se situa na estrutura
do
Estado B~aslleiro que deve ser modi f1cada de sorte a
desconcel:!.
trar o poder, assegurando autonomia política e financeira
aos
Estados-membros e aos municípios. Temos. assim, que reinventar o
sistema federativo - o que não se resolve com a introdúção do parlamentarismo, neoparlamentarismo e outros similares. fórmulas artificiais, destinadas a atender interesses pol!tlcos
m~mentâneos
- portanto, sem caráter tE permanência que deve plasmar as
mas constl tucionais.

EMENDA 1P03603·8

fJ

o

CONSTITUINTE CARLOS

ALBE;~;-C-AÓ:---------'

BeDA AOITlVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. '19

P O T

~l.l

Adite-se ao anteprojeto:

EMENDA lP03599·6

(!J

EMENDA lP03595·3
t=,--,,,,,,,,-~,,,-,-,,-,,,",,,,,,,,--,,,,-,,,,,,-,-,,-,,,,,,
CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ
CDMISSriO DE SISTE~~~~~;~;~lo1'IlIÇPl"Z.

.1:

Parágrafo I.Ínico:

CONSTITUINTE CARLOS ALBER;: CAÓ

--,I r=;:";";-]
rr;7~;7ã71

r.r----------Tnr./~u"',u~i.

--,

TUtl/~UtTl'IUÇI.

EMENDA sUPRESsIVA
DISPOSITIVOS EME:NDADOS

EMENDA MODIFICATIVA/ADITVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. l2a" :31.1...

I~O

1$

19..~

a

A Justiça Agrária deverá s~ est:uturad., obedecendo-se prioritáriamente à partlpação das partes
interessadas
nas lides judiciais.

&-l.

.m:

JUSTIFICATIVA
Propomos a supressão do Conselho de' Ministro
pelas razões já expostas anteriormente. nas quais indicavamos que a mudança na forma de governo emerge como uma soluÇa0 de conjuntura política.

EMENDA lP03604-6

I!J

JUSTIFICATIVA
Asucessão por usucapããc detém uma função social
relevante. Daí procurar-se ajustar à eee dimensão média da
propriedaoe tlem como a uma coerente e justa forma de
indenlzaçiio,
quendo da desapropriação por interesse social.

EMENDA lP03600·3

l: CONSTITUINTE CARL~S
(!J

COHISSrio DE

.....

r.r

r.r----------,IIT./~unlrlC.çb

EMENDA ADITIVA

SISTEM~;~;~~Ã~'bJ'UlC"'''Io

Acrescenta um item IV ao artigo

--,

SLPrimam-5t)wdo anteprojeto:
e) Art. ~ inciso IV, suprima-se a

~o

estado de defesa

Mod1fique-~w ~ditel,.se

ao anteprojeto:
A) Arto ~ - "Competem à União e ao Estado prd
mover a reforma agrária...................................... • •• '
b) Parágrafo 1" nA indenização das terras rurais e das benfei
torias serão pagas em títulos da divida agrána
das dos juros legais".
c) Parágra fo 29 " A desapropriação de Que trata este artigo
da competência do Presidente da República e do Governador do Esta
do".

:.J3G

JUSTIFICATIVA _ Desnecessária a implantação do
estado de defesa no texto constitucional, uma vez que o estado de
sitio e demais instrumentos jurídicos de proteção do Estado atendem às necessidades, cobrindo o espectro de garantias ao func1oni!,
mento do poder público. No essencial. a verdadeira proteção
do
Estado consiste na consolidação do processo democrático, sendo todos esses mecanismos acessórios e circunstanciais.

EMENDA lP03601·1

f preciso ajustar
o processo
de
reforma
agrária
às
transformações que acv Lr ão em consequência
reinstituição do sfs tema federativo Assim sendo, os Estado. membros devem compartilhar com a União responsabilidades po Ht rcas
na execução do processo de re rcrna agrária.

l:J

CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó

P D T

02/07/

EMENDA SUPRESSIVA
DIsPOS1T IVO EMErmADD

m.

·51

Lo

-

'-....

Suprima-se no anteprojeto:

CONSTITUINTE CARLOS RLaERTO CAÓ

r.r

.~UORIO/cou....O/I""C.U, ..

fI COl.lISSÃO DE SISTEtJATIZAC1i:O

EMENDA sUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: ART. 9?i 9-::r

Io

_,

Art.

~

s.'!.

~ inegável que os assalariados suportam a maior
carga tributária, em matéria de imposto de renda de pessoas fís!
caso Por outro lado, a média de vida do brasUeiro é inferior
a
70 anos. Parece justo, assim, que os assalariados que ccnsequi rem
ultrapassar esse limite sejam aliviados da carga que suportam Se,
por um lado, menores são os seus encargos em relação a dependentes,
o Que aumenta. o imposto a pagar, por outro lado, por suas
cond!
ções físicas, não têm mais plenas condições de exercer outra at!
vidade, ao mesmo tempo e-a que vêem acrescidas suas despesas em ma
téria de saúde.
~ de justiça, assim, que fiquem os
assalari,!
dos isentos do imposto de renda. a aprtir do momento em que
co!,
pletam 70 (setenta) anos.

Vale lembrar que os aposentados por invalidez
decorrente de moléstia cardiovascular, e por outras doenças,
já
gozam de isenção do imposto de renda, qualquer que seja a
idade
com que se aposentem.
• Com maior reaac , devem os aposentados. já
íiltima quartel da vida e, na sua maioria, incapacitados para
o
exercício de atividade remunerada, merecer a isenção do
imposto
de renda, permitindo-lhes UMa velhice com menores preocupações de
ordem finan;eira.
Allás, foi surpreendente que o _projeto de
uma constituinte que tem dado ênfase ao social tenha cmí t i oo
aspe-cto da maior grandeza e relevãncia sociais.
~
A alteração proposta visa a cOl'1patibilizar
o
artigo ~ ( que elenca algumas vedações ao poder de tributar da
UnHlo) com o principio %,?-~al de justiça social, insculpidO
no..
item I do § 1g do art. _
do ",projet~hAlém disso a proteção
b pessoas idosas está prevista no art . . . . do '-proJeto.
-c

EMENDA lP03597·0

com a

~: item

JUSTIFICATIVA
expressão

b) Art. ;2a1 e seus parágrafos

JUSTIF'IC;\TIVA

~,

lU, não incidirá sobre' os proventos da aposentador ia das pessoas
maiores de setenta anos de idade."

EMENDA SUPRESSIVA
I{)(} .l.3b
.
DISPOSITIV(6EMENDADOS ARTS. !$' E ~ E SEUS PARAGRAFOS

,.nooun"..

2CC

guinte redação:
• "IV _ O imposto de que trata o art

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 326

I'l

PAES LANDIM

ALBERa;; CA6

,.noJO'UI'''IC.çb

E CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CA6

Esta_
Agrá~

3USTIrICATIVA

1;6'6

Suprimam-se no anteprojeto
a) arts. ~ a

Hod1f'ique-se e adite-se ao anteprojeto:
a) Art •
_31.2to
I\quele que não sendo proprietário •••••••!m6vel urbano de até SOO metros quadrados".
b) Parágrafo primeiro:
nA deseprcpr.íeçãc de terras- orbaras, por interesse
social ser' paga em título da dívida pública".
e) Part!grafo 2g - Os bens públicos não
serão
8dquiridos por usucapUo".

EMENDA lP03596·1

"A Justiça Agrária será estruturada nos
dos, através de Tr.1bunais Regionais e de Juntas de Justiça
ria, na forma que a .Ie I, dete·rminar".

_,_---_l

n(

Justificativa _ A se manter o dispositivo
proposto no anteprojeto, extingue_se o salário
educação
que contem relevante função social.

• Assembléia Nacional Constituinte

370

l:EMENDA lP0360S-4

.....- - - - - - - - ' , .

CONSTITUINTE PAES LANOIM

.

Ou se admite aos trabalhadores participarem dos
lucros líquidos da eepr ese , deduzidos os dividendos pagos
aos
seus acIonIstas, ou os trabalhadores part!cIp8lJ dos lucros,
condiçllo de acionistas, através dos dividendos distribuídos
p!.
las eepresas , Portanto, parece-ele que a redação que estou Ptopo~
do atende Ilelhor 80S objetivos dos trabalhadores, deixando Que a
lei ordin6rie derina e part1cipaçrJo dos trabslhadores nos lucros
das eepresas , pele torlll) que efe COnsiderar .ais ecnsentênee coe
'0$ seus Interesses.

---P""L""P--1
.r1 1

EMENDA SUPRESSIVA

12-

EMENDA lP03614-3

tJ
tJ

DFPIITAOO DOMINGOS LEONELLI

COMISSÃO DE

SJSTE~~;';;f~;~~h/5me""4
--,

'u'a/.~$'''''':;lo

EMENDA ADITIVA
TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL
cAPíTULO I

SuprIma-se o artigo -eJ.

.JJ:-

Art.
A Ordem Social fundamenta-se no pr!
mede do trabalho, em busca da justJ.ça social.
§ único· A todos é assegurado o dire~ to do tr,!
balho com justa remuneração, o emprego é considerado
bem fundame!!!.
tal à vida do trabalhador e n1.nguém o perderá sem causa justi racaoa

JUSTIF'ICATlVA

Seria importante que o Relator, através
de
substitutivo, desse nova redação ao artigo, denominando inclusive

O capítulo ere Direitos e Garantias rocrviocai s , ondé se

rnc Iuee ,

obviamente, as liberdades fundamentais.
Até porque. alguns dos m spcs Uvas inseridos
no artigo, seus ítens e parágrafos, são próprios de lei c rtí Lna r r a

JUSTIFICATIVA

í

EMENDA ADITIVA
7/tvJo 11Z _

,f,~ ~J~ ..

Pretende-se restabelecer o texto do , '. Inciso I

T.,....... ~~·

,x, ~l',4...v e~.

r...

da ürtíen Social

No capitulo IV - "Da segurança pública", acres

li cemssêo de Ordem Social no seu nr Ine í.rc 11'.2mente de decisão, na sua pr In-e Lra votação, aprovou por unanímí deoe
a emenda ecaea •
ccs-pr eendeu Que o Direito ao Trabalho
deve ser
compromisso de toda a sociedade. E para Que este Direito não se e~
vaia num mero enunca edo é preciso vincula-lo à sua expressão concr!
ta no mundo real que e o emprego
Tambem por unanimidade e acima das drver çênc as
quanto à forma a referida Comissão resolveu estabelecer o principio
da es t aba j rcace no emprego.

centar onde couber:

EMENDA lP03606·2

fJ

Art. as cargos em comissão ou funções de
confiança das Policias Federal,
C,!
vil, Mllitar ~~e Corpo de
Bombeiros,
serêc exercidos privativamente
por
servidores ativos, ocupantes de cal
90 efetivo ou empr eqo permanente de
carreira técnica de profissional PS!.
11cial.

FY~~;~il

PAES LANDIM

t§"!;;iftj

Irt.

'.u::.

JUSTIFICATIVA

Acrescente_se I qUIl1t1ceçlo df.z·prlwl.- • I!!,
nlS deSlpropr1lçtles previstas no 1ft. ~, XI, -J•

den1z~'o

Para o aprinoramento do serviço policial,
injunçl:les externas, é de grande rmpcr tênc Ia sua vator i zação
de
cargos e fonçi:ies ao servidor de carreira, estimulando-o a buscar
uma constante e tuat Iaaçãc , ~ um prtncípio que 1nclusive incentiv~
ria a profissionalizaç~o e a disciPlina
do setor

XIII, ·c· • ·d-.
JUSTIFICATIVA
-a,

,;,...

HI lneongru!nch no texto do ut. »; xr,

í

.j~~

• Irt. ~J: XIII, ·c· • ·d·, se co.p.rados coa os do art.
*J:,
.,. e:3:!6, que, leapre, edge. ·prlvJ, e juste JndenJzaçlo·a
observe... quê, delde I Dacllraçlo dOI Direi
tos do Hoae • • do Cidadlo de 1789, • OUlnUI d. propriedade' ;
·prh18 e jus h indeniuçlo·.
Reolltre_se linda que," principio, inexiste,
do ponto de vista do dIreito públ1co, diferença entre necess1de
de e utilidade públlca, lU porque o pr6prio texto di letra
plr- exuplirIear, j ' IOstra que I deSlproprllçlo, quer por utl
lidlda públlcl ou por interesse 50c181, se fu' das que neeess'

.EMENDA lP0361S·1

(J

TíTULO II - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDA~IENTAI5

DePUTADO PAES LANDIM

['J

('J

rr;;:;~';

PAES LANUlM

13

Dê-se nove redaç'll"o ao itelll XV, do art. l;a::
-·duraç'll"o de trabalho não superior 8
lillite Iláxillo de horas de trabalho
ser estabelecido em lei"'.
JUSTIFICATIVA

l!J

1l:G'tIeproJeto.

I

_

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA - A rnateria do art. ~ deve constar da l~içao r, D1.SPOS1.1
çêes Gerais, do Capítulo IV - DO JUDI9.;jRIO, no art. 132. Para isso, 0l:!
tra emenda prevê a inclusão, no art. ~, de um novo a ncd ac , sob o n:l.-a

Restabelece-se t.ext.c da Comi ssãc da

f

A unicidade sindical é um dos raros legados

--'J

EI-E'mA ADITIVA.

~;: ..'~

I 1'5;;,,1
I\~

DISPOSITIVO (r.E~:OADO~n~í~â_~no art.
com esta redação:

Qi do ..m:.pro)eto,

c;:;J

PAES LANUlR

~;:;n

~

CURIssAo DE 515 I ERA' lZAÇ~U

EMENDA SUPRESSIVA

"

Suprima_se o item XIX do art. 'ti.

..n . - - - - - - - - - ,

EMENDA lP03616-0

r

DEPl!TAOQ nOHItlGQS ! EONE!

1

I

r,r

''''"......

r;~~;7~
fui(f1: oi

".O',

o inciso X,
TíTULO II - OOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

JUSTIFICATIVA _ Sister-atizarn-se as dJ.spos1.ções do ~pro)eto, el1.n1.nando da Seção fI, do Capítulo IV - DO JUDICIÂRIO - a norma do
art.
~ e se incluindo na Seção l, do r-eanc capítulo, r-eçr-e ccere eec-iee->
te, estabelecendo que todas as decisões Jurisdic1.ona1.s dever- ser fu~
da.-;;e;1taeas.Com isso, regula-se no lugar próprJ.o, que é a seção I, co
Judiciário, a (",atér18 que é geral para tocos os Tr~bu••ais, nã°2.b~ :~
zenão, ass1.tn, necessárJ.o "'anter, na Seção 11, a resra do art .m:t',q-..I?,
em er:enca autôno:ma, se prevê a su;?ressão Quanto ao carâter ,.;."púi:ollCC :
das dec1.sões, Já está prev1.sto no inciso VIII do • .esno art ~, do ;,:

JUSTIF'ICATIVA

S
pc

sitivos da nossa contraditóua história SJ.ndical.
Esta Asseabj éaa Nac acne I Constituinte não pode,
em nome de um liberalismo inConsequente, ccnt r rbui r para a divisão
da classe operária brasileira. Não pode ANC servir aos
interesses
do grande capital que pretende estJ.mular,7Pulvenzação do mov.ínentc
sindical brasileiro.

I

I '--I~

Orden

cf a.l ,

ro X, estabelecendo que "as dec17~lfs jur1.sdicionais serão func:a"entBC:-'õJ1
No ~nc1.SO VIII, do mesmo art1.go~, do ~proJeto, )á se prevê que n
nhum órgão do Poder Judiciár~o poderá realizar Sessões ou Julga,<::nlcs
secretos, o que s~gn1.fica devam eles ser piibl1.cos, com as r e s seüv es J"
preva saas no r-esnc a nca so , Dessa mane a r-a , todo o conteúdo d9'l.~rt.
no local própr1.o, se conterá nos J.nC1Sos VIII e X, do art. ~.

13

"X - As ôecasêea Jur~sdic~onais sec-êc fcrca,.... ...n t.adas".

EMENDA 1P03608·9

l!J

.

:2.

=" do

C'O":1S5:hO OE~ S1STE 'ATIZAÇ,hO

Nenhulla constitulçl!o eecenne fixa horas
de
trabalho, inclusive 8S de portugal e Espanha, sendo que nesta úl
Ulla O assunto é sequer ventilado, até porque no llláxilllO poder...s e-Ja 8dlli ti-lo COIIO Ilatéria de lei ordinária.

!J,i!.~ re-s: CO<:.c:.- ...... I"

Al.ínea 9. - ~ão será constituída rta Ls de una 0l::
ganização s Lnd.ica L, em qualquer grau, representativa de una cateço:
ria prOfisslonal ou econômica, em cada base territorial.

"2.",,"2-

art. fSJO do Dl!caprojeto.

a,

EMEHOA MODIFICATIVA

!.IOf"

\

El-".EnOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

FI'~i/Fl

COliiSsão De SlSte1ll3tliaçiilb

-

lNCISO lV .. :O::SltlDICATQ JI. S"I""J' c....~ •.? ... },.L.~

-

lP03607-1

\

EMENDA SUBSTITUTIVA
CQ,.p.(~&:..J!T-

suprirn:-se o art.

~DA

GJ~::~:'-::

~

I

d:

riaa. a

-,

tJWJ~~l

EMENDA lP03611-9

tJ

"'..,

PEPUTADO DO,-!INGOS LEONELLI

teproJeto.

E/-lENDA ADITIVA AO ARl1GO J;tF
CAPÍTULO II - DIREITOS SOCIAIS

>f1i'1
Inciso ~ Todo trabalhador rural terá direito
assegurado a prcpr redace na forma ind1vidual, ccopereta ve , condom.!.
mal, comunitária ou mista para o desenvolviI'1ento de suas
ativid~
des.
a desapropriação
deste artigo m!

§ únicfo. D Estado promoverá
das terras necessánas ao cumprimento do disposto
diante indenização po; títulos da dívida agrária.

~ llatérIa de lei ordinária.

er-.. . . --;

EMENDA lP03609-7

[!J

l:l

bl~/.\,

Deputado JosE: TAVARES
.~l'f'"~fc~"",iafl"••a.,,"ia

COMISS~O

PFL/PI

CuRI5sAd DE S15TEHATliAçAO

JUST1fICAllVA

EMENDA lP03613-S
DE SISTEMAT1ZAçnO

02/07/87

nna'JU""<e.;II

~

tabelecer matéria aprovada em Comissão Quanto ao seu conteúdo sj!!.
nifica a constitucionalização de procedimentos e práticas
deco.!.
rentes do Estatuto da Terra.

IN
Dê-se ao caput do art. 45:, a seguinte redação.
~

KODIFICATIVA

U
D!_se nova redeçrJo ao ítem XIII do art. 'r':

·parUeipaçtfo nos lucros das eMpresas na
forea que l!l lei estsbelecer-.
JUSTIFICATIVA

Ou

.~.

re.uneraç~o?

A redaçtlo do c:J!:»proJeto é confusa • •~ I l
ea lei? O que a lei definirá: 8 p8t'tic!paça'o ou a
~as .~.?

A El"'enda aciMa, aprovada por unanimidade na C,2.
missão de Orden Social, consta do Ante-ProJeto como sendo Art. 3 Q •
Não se trata, pois, de ménto. limita-se are!

A incorporaç~ desta Emenda co."lo

J"~

Art. GIll _ O Tribunal de Contas da União, con sede no
Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, autonomia
çamentária, financeira e adninlstrativa, tem jurisdição

lJll

Direito Social repr!

sentará o reconhecill'ento de que a terra e el~t-o-JnseP~l do tr~b?]I-= :J.:~~

o!,

EMENDA lP03617-8

todo1 País.
JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva emprestar autonomh orçal"le~
tária, financeira e administrativa de molde a assegurar
iE!,
dependência na fiscalização das recursos públicos, cuja coJnP,!:.
tência constitUC1.onal lhe é deferida.

.._

t: Deputado DOMINGOS LEONELLI

- - - - - - - - -.....

n.,a/J"''''lC'~.~

CAPiTULO III DAS FORÇAS ARHADAS
EMENDA ADITIVA

-j

EMENDA l.po3623-2

apreciar e aprovar os nortes dos eminentes juristas que cempcrãc a magistratura excelsa da República
,
A compat!~illzação é indispensável neste c~
SOl porquanto o artigo ~ não oe rer iu a Câmara dos Deputados competência privativa para aprovar os nemtir cs do Supremo Tribunal Federal.
j..~
Por sua vez, o artJ.go ~ do ~projeto '
defere"ao Senado a sua competência hí.s tcr aca , prevendo, In-,
clusive, em seu parágrafo único a Pr e s i dênc La do Presidente
do Supremo Tribunal Federal nos processos de julganento do
Presidente da República, Primeiro_Ministro e os Ministros'
de Estado nos crimes da mesma natureza. conexos com aquele?
e nos processos dos crimes de respcnsam Hceoe os próprios'
Ministros do S1'F e o Procurador-Geral da República,
cuja
competência privativa do Julgamento e do Senado Fedral
Além do mais, a presente Emenda. ao reduzir
o número de Ministrgõsde 16 para 11, compat1biliza com
o
previsto no artigo f;CI::9 sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça. Pela leitura do citado dí sccsf t rvo , multas
das atuais atribuições do Supremo Tribunal federal
foram
transferidas para o Superior Tribunal de Justiça.
E.. de se lembrar ainda, que a iniciativa •
nos anos sessenta, pelo<regillle autoritário, de aumentar o
número de MJ.nlstros do Supre"1C! Tribunal federal scr rcorcu
exatamente por ter sido de moti.... ação politica, que não
se compadece com a grandeza das instituições jurídicas.

~.4'&

"RUGO

..ma

§ 2" - ( ••• ), reservado o direi to de integrarem

Profissionalmente as Forças Armadas sem nenhuma restrição à carre.!

JÚSTIFICATIVA
Trata-se de recuperar um direi to:::la
mulher e
restabelecer a igualdade num setor em que isso si9n1 fica
também
pluralismo e humanização.
Se a mulher sustenta com seus impostos o servi
ço público I inclusi1te as Forças Plrmadas, porque não pode
integrar
os seus quadros?
A isenç~o do serviço obrigatório em tempo de paz
é parte de uma tradição que não precisa - por inexistir no momento
necessidade real - ser alterada. Mas O quadro profissional das For
ças Armadas é uma área do Serviço Público como todas as outras._E
nenhum cidadão pode ser impedido de integrá-la.

{:J

PAES LANDIM

1

EMENDA SUPRESSIVA
•

Ql'1

suprima-se o art. 4'Si.
,JUSTIFICATIVA
96,

artigos

e,

!
051

32zartigo entra em flagrante ccnt redtçâo com
II, e t:lD, V, do ~projeto.

I! de se realçar t.anbém que o espírito de
uma
Constituição que se pretende moderna e Q altura das aspirações do
povo brasllHro, não pode permi t r privlIégios de qualquer natu
reza, contra a filosofia do próprio ~projeto, que tanto def;n
de
a igualdade seb todos os níveis.
í

Para a própria grandeza da universidade bras.!
rerre , o concurso público deve ser o único instrumento de acesso
aos seus quadras docentes.

,-

EMENDA lP0361B-6

tJ

c;;~·--;

D[PUTADO PAES lAI/DUi

lii:

,.....

,.J.t~

.. llt/5U.'t~I •• l0

~~lST!:'JT1ZJC'"Ã"-O--'-.

[l,U:Ú" toOul F ItA.TIVA.
OI !PO!' t Ivo

Xl

art.~, 1,

er enc .. do
10 1\7 -

~~_(b1.1

EMENDA lP03624-1

••••,

-,

t: DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL

letra !!!, Seção II do Ccl :t~

Da JudicJ.ário.

Jf,odJ.fi~~i-se

1Irt.

_

a redação da letra!!!. par a a seguinte.

~

- compete 13'0 Supremo Tribunal Federal:
I - processar e Julgar, orig~nariamente'
ro) a declaração de lnconstitucionalidade,
era
tese, de lei ou ato normativo federal ou est<lc..:al
• ou a ~nterpretação que devam ter;

EMENDA SUPRESSIVA.

EMENDA lP03620-8

[!J PAES LANDIM

DISPOSITIVO EMENOADO: Art •

.

12-

..e:; item

-,/

XIV, letras

"a"

e "bIt

i.J.

c.:- Po-,ce ~ p..t:a. eccc 'bA.&~tC'-f&":Z

..suprima-se as letras "a" e "b" do item XIV do artigo D"do
anteprojeto •
JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
JUSTIFICAÇÃO
A

redação ora sugerida encontra-se no

AnteproJ,:to

da coea.ssêc de organização Eleitoral, Partidár1a e Garantia

daa

JUSTIFICATIVA

InstJ.tuições, do Relator nep , Pr-i sco va ene , A interpretação
c:a
lei em tese â9Sel'"lpenha 1Mportante papel na missão de aasequr-ae a
integl1dc.ce de orcenanento cons t.a t.uc onaj e legal r: un-a
H~t!
tuaçâc que não deve ficar condicionada a le~ corplenentar de fu
t.i.rc a n ce r t.c , Fl.l"'c1i=õlI"lE:nte nesta êpcce de: co"'sol:lõ<içào àa - ~
cc-iet.acot çãc , quando a Suprema Corte pode ser provocada a
t:_e.,!.
quer no-ente para interpretar ternas da r-aa s alta rele.. êncae

As normas contidas nos parágrafos 29 e)2 do
art. 31 do ~projeto disciplinam a chamada" Inccns t tuc rcnaj I

í

í

~~ge por Cl~!ssão" divergentemente das regras enunciadas no art:-;m:"
§§ zs, )Q e 4l:l, que também a regulam e de modo mai s adequo!
do,

20:1

I

Com efeito, no art. ~ tal oec Iaraçãc de in
constitucionalidade é reservada ao Supremo Tribunal Federal, que
poderá assinar prazo para o legislador, ou suprir a omissão por
uma r esmuçac , No art. )1 qualquer juiz poderá fazê-lo,
embora
sua decisão esteja suje ta a recurso (sem efeito sccr es s ívc) • Ora,
isto poderá provocar a multiplicação de decisões joldicJ.ais. ccn
tradltórias ou discipllnantes, que tumultuarão o mundo jurídico, pontos tão delicados quanto os de omissão do leg1slador.

EMENDA lP03625-9

-,

"~.

t'0EPUTAOO JOSE MARIA .EYMAEL

PoC

-l

í

El\'IENDA lP03619-4

f!l

Trata-se de matéria de competência exclusiva do capítulo
"Do Sistema Tributário".
As hipóteses de isenção ou não incidência, devem ser objeto
de legislação ordinária. na esfera do ente público competente para·
o tributo.

Suprima_se o disposto no art

PFL/Pl

PAES LANDIM

r . r - - - - - - - - - - T u T o ' . u n " '..~to~

Trln'O/~Unl":4;to

EMENDA A0:tTIVA
42
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. U item XV letra

"u"
~2

~

Adite-se a let:J;a "u" d~ item XV do art. V do ea::aprojeto,
após a expressão "instituiçães financeiras", a exp'Iessão": "ou ainda
na condição de. administrador de entidade pública ou pr-avada que goze
de imunidade tributária".

MODIFICATIVA

'00

Dê-se ao artigo i!iD a seguinte redação:

o

Supremo Tribunal Federal, com fede na
Capital da Unii!io e jurisdição em todo o t.erritório n~
eãcnaã , concõe -ae de 11 MInistros.
Pa'Iág'Iafo único - Os Ministros n~meados'
pelo Presidente da República, depois de aprovada !l e~
colha em audiência pública, pelo Senado Federal, dentre cfdadãcs com mais de tri,:,ta e cinco anos e menos
de sessenta e cinco anos de idade, de notável
saber
jurídico e reputação ilibada.

EMENDA lP03621·6

tJ

J fl·-~;·~;~;~

PAES LANDIM

('J COMISSÃO DE SISTE~;;';'~~~~~"'"''''''''o
EMENDA

S~:::'~:':'::o

.3USTIFICATIVA

I ['f-;"'·-:;-i

Este tema é da maior relevância, a imunidade tributária, 6
um especial{ssimo apoio que a sociedade empresta a determinadas entl
dadee para que melho'I cump'Iam suas ftlnç5~s.
Nlio pode, portanto,. ser tolerada a impunidade dos adminis
tradores que utilizarem-se, criminalment; destas entidades, para
riquecimento sem causa.

------1

;!!!?

g

suprima-se o disposto no item XVIII do ar t

'Q.

I

I

JUSTIFICATIVA

l

JUSTIF"ICATIVA
Com a trasnferéncia de grande part'e
da
competência do Supremo Tribunal Federal para o scce rior Tribunal de Justiça, desnecessário se torna o a.!:!,
menta de seuS membros.
De outra parte. apresenta-se inconvi nãente , por ferir umadls garantias fundamentaIs ao e_
xercício da magistutura - a vi talIciedade - a nomeaç~o de 'Ministros por mandato, com judicatura por pra:0 det.ermínaco , A uaoiçdo brasileira renega
esta
fórmula de provimento de cargos de magist;ados. Quanto ao
processo de escolha dos Ministros, revela-se imprõpria ao
SIstema Federativo e ao Regime Republicano a indicação na
forma prevista no Substitutivo.

Nao é matéria constitucional i a legislação t r a
balhlsta é o instrumento pr6prio para disciplinar as ferias e CO! I
respondentes., vantagens dos trabalhadores.

I

EMENDA lP03626-7
~

A Hção do grande MANGABEIRA é surtciente, 1!!!:..!.!:., para justificar a emenda sugerida.
Sendo o "'grande tribunal da rederaç~a· •
na expressão de RUI BARBOSA, ninguém melhor do que o Se ..
nado da República, expressa0 legítima da rederàçDo, para

'~CN'IUO/~.NI •• ioI;UI<O~'U •• - - - - - - - - '

~67''''''''''

-i;CJlf

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHENDADD' Art. --2:J::CC

EMENDA lP03622-4

('J PAES LANDIM

021"'01/

_l

r.r----------'UIO/.U$T"o:.~to

~

MoaU"ICfl.TII/fl.

Q

~6Ç

~rn

.

.

a segui!!

- O'patrimõnio, I:',;nda ou serviços de instItuIções "de assi.§.
tência social, assim como scb rc bens e serviços por elas adquirido·s,
estritamente necessários a rea!izaçi:io de seus objetivos.
JUSTIfICATIVA

Ir
Dê-se nova redação ao Item I do artigo

r:r

Adito:", mais urna letra ao i t e i . do art.
te redação:

,

verbis:

qU;

,

..tJcorUSSAO De SISTEMATIZ"ÇttQ

Tal processo, admitido no anteprojeto
da Carta de l~n4, sofreu a condenação dos mais ilustres
const1 tucionalistas da época. O imortal JOAO MANGABEIRA
prelecionado naquefe tempo sobre o assunto, proclamou,com
sabedor!a:
"Dê-se ao Presidente da República,
que
ell sua pessoa simboliza a Nação, a responsabilidade dire
ta da escolha dos MinIstros, dependente, todavia, de apr;;
vaç§o, em sessão e voto secretos, pelo outro Poder em
a Nação se representa. Somente assim terá o Supremo Tri _
bunal Federal a magestade essencial à sua vida, e o direi
to de setenciar em nome da Nação ••• "(Em torno da constit;:;
lçDo, Companhia Editora Nacional. 5110 Paulo. 1934. págs:
110/11).

••~.'

(1DEPUTAOO JOS( MJ\RIA EYMAEL

Uma sociedade justa e livre será. necessáriamente, uma s5!,

eteeece, solidárJa e distributiva.
- üerant aa do d I r e.i to ao trabalho
forma que a Lei Complementar discipl.!.
nar.

JUSTIFICATIVA
A mobilidade de um lado e a compleu dade da mi!lo-de-obra de outro. numa economia dinâmica como
• brasileira,' exigem uma reflexão do problema a nível de
Lei COlllp!Mentar. quando melhor se disciplinará o instit.!!
to di estlbUldade ell nosso PaIs.

Esta sociedade, de inspiraçd:o humanista e feiç50 fraterno.
tem nos instituiç5es de assistência;. social. notadamente privadas, um
doe seus traços mais marcantes.
O Estado, ao abdicar de pequena parcela d"e seus tribulos,
através da imunidade proposta, estaria, na realidade, 'criando condi
çlics efetivas de justiça social. através do alargamento cancreto
das potencialidades ope'I2cionais das obras de assistência social. o
desta forma, materializando-se, com relação aos assistidos, O dire!
to básico de ~gualdade de oportunidade para o seu desenvolv!llento
pleno. como cidadãos. A. norma 91apos~ilm de outro lado, ·C:(J.pat!~i11za
~!:J:l o dlspo.!ito nos artigos ~ e ~ do anteproJetD, be. ca-o art.
~ ! tem II, letra

J;!f,

-d-..

312

• Assembiéia Nadonal Constfl:uint~

'i"'r;,'O"c'W=---_
1
t'P!;jÇj
,,;-

ri

J • ri,'"

(llCOIUSSAO OE

I .-; ;:", I

SI5TE'IA~;'~~~~~"'"'"'''''''''

,u;To/",,"nrr.c;.~;:o

•

EllEtlOA MOOIFICATIVA
~I
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do~ do Art.-tR-

!i."12-

D

I\rt~do

~

1'19

I.}

Acrescente-se ao art. _ , o seguinte parágrafo:

Suprima-se da letra f,-:.do item rr i do art.--t:7""do antcpr.9.

I

s... -

jeto, a expressão "comportamento sexual".

expressão "inclusive acréscimos financeiros", pela e...p r-essão "obser.
vadec 35 exc lusões previstas nesta constituição ";

(Ç}";;7WJ

.u."..... ....

I!!J

DISPOSITIVO EtlENDADD: Art.~ Item III letra f

.
antepi'DJet:l a ,

fiC~~;;;~

=

'U'GNuS" .... ~;:O

E"ENOA SUPRESSIVA

-&roi

Substi tua-Se rio Inciso I do §9º do

~.,
.."

EMENDA
lP0363i-3
."..
DEpUTADO JOS~ H/\RIA EYMAEL

Os Conselheiros dos Tribunais de Contas

cerãc os mesmos vencimentos, prerrogativas e impedimentos
dos Oesemb~r'gadOres do Tribunal de Justiça do Estado.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

, .TraLa-se de tlpica emenda de redação, uma vez que a base de
cálcu-lo do Icih segundlJ a melhor técnica impa~J.tlva tnbutáTia. é
o
total da opcreção lánç~da na nota flscal~ Somente pode-se excluir de!!
ta abr-angência'El:qucles ~te~.·c.õmponentes do pre-ço final que por e~
pressa disP()~jtj.vi ~t!tuf=iéri:!:... não fazem parte da base de cálculo,
.
J1~_Conõ~~~~:{'-dáso da h~ipOté$'lt' do inciso II do mesmo § 9!1 do
~rtigo~ '", t, ._~ • ~~~. ~,'. -

A:crcsclmO::i ;~n~~;;iros bem como quaisquer outros edfcaonafs
que venham a ser dísc:rim:t.nados· na nota fiscal já constituem natural
mente base de cálculo.
Por outro lado eventual Lsençüc ou oêo incidência de ai
guns desses componentes adicionais com relação ao tributo co XCII,.
pelo novo crdenaacntc que se pretende; seré matér-Ia de competência
dos estados.

I

A expressão 'tomportamento sexual" pode dar Margem a dive!.
sas interpretações, nivelando-se conceitos distintos como homoss,!
xualidade e estupro.
A expressão existente na redação atua!: "Condição social
ou individual" já é suficientemente lata para contemplar situações
particulares.

EMENDA lP03632-1

l!J OCPUTI'DO

.....

lP03636-4

Deputado JOSE TAVARES

DE SISTCIlATlZAÇJW

lutDllun'r'••

02 /07/

Art.~

?;J7J

tos de aposentadoria e pensões, Ljrm t ada a não incidência, cons~d~
radcs os proventos globais· por pessoa, ao valor cnnr respcndent;e a

~iD

2,t.t;

20 salários mínimos.

DISPOSITIVO EMENDI\DO: Art, ~item U lelra C

~ item Ir

Suprima-se do ár t ,
expressão "de trabalhadores".

PHDB

210

Ef~ENDADO:

•

CflCtlOA SUPRESSIVA

EMENDA

~

Adite-se ao arL~ mais um § com a seguinte redação:
O Imposto que trata o item UI nac incidirá sobre os prove

nt~ •• ,a/u~",IDISUI.a~",iD

",...

"OC

=======:;
'Lt~.~'o/ttWt'~lDI'UIU"'ssÜ
tJ CO!J,ISSI10 De SISTEHATIZAÇ,qo
EMENDA AOITIVA

===-=-=-=='"
tIC0f.lISSItO

A proposta em tela objetiva reanrmar a equipar!
çl:io entre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os
D~
sembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, a
exemplo
do que se dá com os Ministros do Tribunal de contas.. ~a União
e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, na conform!
N'
dade do artigo ~.

......

JOS~ ImlHA EYHAE:L

DISFOSITIVO

JUSTIFICATIVA

Acrescente_se ao art.

U"
'RQ, o seguInte parágrafo:

§ 2 ••• Os Municípios poderão Criar e montar, conform
se dispuser em lei, serviços de Guarda Municipal, sob a
orient

ç§o ces PolicIas Civis.

JUSTIFICATIVA
lctra c do anteprnjct.c ,

Consequentemente renumere-se o parágrafo já exí s tent

o cidadão apóSentado já prestou a sociedade. ao longa de
sua vida a participação de seu esforço e de seu trabalho. Aoocaso
da vida os proventos que recebe à titulo de epcsentaccr i.a não podem
ser dãnünuí.dos cera Ir-cddêncãa de i:rpostos drre tcs ccb pena de de~
figurar o própno objetivo do instituto da apcsentadoma ,
Por outro lad?J. o dispositivo haverá de adequar o texto _
constitucional ao art.~ item UI, letra f que permite compensaçoe
para igualar os acessos as oportunidades de vida, e é fato que os
aposentados, seja por tempo de aervfcc ou invalidez, sofrem perda
real de capecadade de gerar outras rendas que venham a suprir suas
necessidades maiores no fim de suas existências.
Na velhice ou na doença a homem deve ser premiado pelo
';uito que fez a sociedade e não punido com a incidência de impostos.
A norma proposta, por o~~1!l lado. compatibiliza o arb.go
com o disposto no item VI do art.~.. Capítulo U (Da Seguridade
Social) deste Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

o texto aprovado pela subcomissão de tributes é na La justo
para com o priocípio PJ;oposto.
'
O espdr-Lto do artigo não pode discriminar as entidades si!!.
dIeais pe t.ronaí.s e de profissiona~s liberais...com o a r qu-r-en t.c que
sfío mais "rdcas!", po~s n30 condiz com a verdade.
Tamhf:m foge ao esoirito do ar tnqc t que nasceu de emenda de
minha autoria, quando permite que, os sidicat:os dí scr rratnaocs sofra'1
pressão do poder público, pois o comando constituciona2 ali está,
principalmente para defender- as enUdades de precípua ruoçãc social
do poder avassalador do Estado.
Além disso dí scr rmfnação proposta fere frontalmente o arti
90 269 inciso II que proibe tratamento desigual, a fatos eccnõru.ccs
equivalentes, inclusive em reaac da categoria profissional do contrl

JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva prover os Municípios de
mais um Instrumento de cer esa do sociedade. Em muitos
Munici
pios brasileiros a falta de segurança é absoluta. As PolICia;
Estaduais se mostram anoperent.es e insuficientes. Dai a razão
de permitir que os Mun!cíp!os, que li ....remente e, segundo
às
conveniência$, e realidades, qe.i serem insti tui r guardas
para
buscar a melhoria da segurança da sua população poderá fazê~lo.

burnte ,

De outro lado não há como n50 considerar que o grande uni
verso empr-cser Iaf brasi1~iro é constituído de pequenas e médias e:!!
presos1 cujos sindicotos aüc a expressao das próprias cateçcr Ius que
representam lutôlndo com as mesmas dificuldades de s índrcatc de trob2,
corr-s •

_,

(!1DCPUTi\OO JosE: MI\R!I\

--1

••" . - - - - - - ---, r;:r.." ...• - - j

tJ°lPuTAoa JOSe M/IRII1 [Y/fIlEl

•

--:--=::::ru.l.'M'~""i~IIUI:.~'u ••

J

-
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(7IcoltIssno De SlSTEW\TIZAÇ1l0

EBEflDA AOIHVA
1..2.DISPOSITIVO E~fCt{OADO: Art.~

l:. !.'!:.E-

J L...::~t.

.....

......
art.

-

31-t

Adite-se mais um item no ~rt.~

.

"0"

I~-

I

Adite-se a letra "d"; item Xl:! do ar t.~tJo errtepcoje tc
a sequírrte expressão. "resna.Ivaoos os atos de terrorismo".
JUStiFICATIVA

CompaL1bilizar a norma

C01\

o est.ebe l er-Ido no aat , !/f-ite"l

UI.

:J-~Z

Suprimir o texto do inciso n

do parágrafo l-do

~.

o referido

- A liberdade de ensino é direito inalienável da famíliôl,

item xrr, letra

--,

JUSTIFICATIVA

.2.

EHENDi\ ADITIVA
~ ":J.
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.~

lIl-r.'.~-

'I

nnDIIUn'r.. açtD

EYMAEL

f?Cot~ISS1iO DE SISTEHA~~N~:~;~"lD/SUt••N..,iD

_

EMENDA lP03629-1
1

EMENDA lP03633·0

pressupondo a livre escolh~ da escola para os filhos, cabendo ao
estado prever as ccndãções ma.teriais para Que este direito possa

ser exercido.
JUSTiFICATIVA
A norma proposta compatibilizy_o artigo cem o mandamento
estabelecido na letra "b" a tem V, art.~ do Capítulo 12 (Dos
Direitos Individuais), deste mesmo anteprojeto.

texto estabelece Que competirá ao Senado
Federal fixar por resolução as alíquotas do tCM pertinentes "às
operações Internas realizadas com energia elétrica e com petr.!!
Jec , inclusive combustíveis líquidos e gasosos deles derivados".
Tal regra fere o princípio maior norteador da atual
constituição e da- cer ca em elaboração. Agride o princípio
fed~
rativo. F'rusta os interesses da nação e da maioria dos constitui.!!.
tes que aspiram o restabelecimento da receracãc ,
Emfim, 1.al regra deve ser suprimida porque e inadequada a uma consti tuição que prpõe a restabelecer a federação ,
outorgando maior autonomia aos Estados.

A redação atual transformaria o Pais e11 um abrigo natural en
atos de .eeqcesurcs políticos.

EMENDA lP03634-8

t?
ElI'IENDA lP03630-5

~f)O
~O

."'"

_J

JOSe IIAIUA (YMI\CL
DE

~

SISTCI~i\~l~~~~;~'U1DISUI:.~'''~

:J

JOSE TAVARES

oK~

Suprimir o inciso V do arL..-2tS-'9 do Anteprojeto da
Comissão de Sistematização.

r.r;:.:....r
P"...

~;:_.~

12

E~IENDA SUPRESSIV1\
DISPOSITIVO EnWDAOO: Art.~ item IV, letra E: inciso 1

D'p"tado

12

7,ól
Inclua-se na lebra "b" do artigo <ftD: "os Conselhe.!,
ros dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito
Federal
e dos Municípios"'.

/qz,

Suprima-se do ltem I, do artigo t!iCI a expressão:
-dos Conselheiros dos Tribunais de Contas local fi.
~

suprima-se' do inciso 1 da letra E do i tem 1'1 do art.-;::;do anteprojeto: "que não terão caracter de censura".
jUSTlFICATIVA

o Inciso sOl'lente enuncia a palavra censura como 11m! Umte
das leis de proteção da sociedade, mas não define o que é censura,
que! o seu conc!uto, qual a sua abrangência •••
Assim sendo é evidente que a soluçJo constituclonal é
l"'Pllel.. "i' li l' ~"r~') legislação infraconstituc~onal, a m~ssão de ser

JUSTIFICATIVA

As presentes emendas Objetivam adequar o foro e
julgamento a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos . . . . Tri
b'unais De Comas aos Estados, do Oist:uto Federal e
'00-;
Municípios, de molde a manter coerente o principio de -..eQu.!
paração em relação aos Desembargadores dos TribunaJ.S
de
Justiça.

JUSTIFICATIVA
Tais privilégios se encontram previstos no capitulo
VI do título In do livro segundo do código tributário nacional,
(artigos 183 a 193) e na Lei n" 6830 de 22.09.80, que regula a
execução fiscal das F'azendas Públicas Federal, Estadual e MunI
cipal.
A Lei 6830/80, retirou do âmbito do código de
Pr.J2.
cesso Civil a execução fiscal. onde se encontrava na valü comum
com o mesmo rito processual dos demais titulas de crédito
do
Direito Privado, c;omo 8 nota promissória, o cheque e as duplic!
tas, dando-lhe rito especial e privHegiado dlfeJ'enciando-a das
execuções das obrigaçõos assumidas por particulares
Tais privilégios, longe de se constituirem eM
81.
bítrio são determlnados pelo princlpio vnlversalmente consagrB,
do da prevalência do interesse público sobre o interesse
pa!.
tlcular

Assembléia NadonaI Constituinte

A emenda proposta compatibiliza o capítulo com o orcenemejj
to constituclonar-peseJado, ou seja, comandes constitucionais capazes
de suportar e orientar a legislação infracOllstituCJ.onal respectiva.
Nos termos do ante-projeto a maté:ll:ia, ~ tratada de forma por
demais exaustiva, como se fora o pJ:óprio códiigo laboral.

çêc de liquide2. e certeza que tem o titulo texecutivo do Estado,

a preferência na pag~to sobre os demais ~ditos. a não
jeição ao concurso ~redores na declaí"ação de insolvência

~ A lP03646-1

JUSTIFICATIVA

Este principio tem norteado as normas que estabele
cem atualmente: O efeito de prova pré-c:n-nstituida com a presu;
su
ou

ou falência do ce eedor , a presunção de fraude ante a alienação
de bens pelo devedor com débito inscrito na divida ativa
em

fase de execução, a impossibilidade de encerrar-se a inventário,
Ieverrtar-ee a concord.ata ou serem declarada extintas as obrfgações do falecido sem prévio -pagamento dos créditos tributários,
além do rito especial e sumário Que segue o processo executivo
fiscal para a expropriação de bens do devedor.

l;MENDA lP03641-1

.,...

Suprima-se

do anteprojeto o inciso III do ar-

Art.

.H?
~-

).2

a,

item lII. letra E
JUSTIFICATIVA

Modifique-se a letra E. do item IrI. do art.

jetc , para a seguinte redação:

o
_ O homem e a mulher são iguais em direitos e cbr íueçaes
no exercício da cidadânia, na v Ida" pública ou privada.

ant~rojeto constitucional em seu

sistema trtbutário.~ óbedece

modelo das maiorias das democracias modernas, que e;t~~belece
compe tênc La nominal em mátéria tributária para cada ente

a

públ!

co. Estabelece outrossim, no que diz eeepe to aos impostos,

JUSTIFICATIVA

o

í

princIpio da competência privativa ou seja, cada ente público
Compatibiliza a norma com o ordenamento constitucional
proposto excluindo figurações desnecessárias.

(!!.

nião, Estados elb1icipios) -têm os seus impost'Os próprios, caract~
rizando-se essa'diferenca entre os imnost

,.

diversi,dade do :f'ato gerador.

\(iICOHISSAO

r.r-....".~

••".

I ~
....."',...".,.,......,..,.~,
....-l
DE SISTEMATlZAÇAO
.
.:. 2 r : 'A

__,

.\

a

peração que se pretende tributar em ambos os tributos, p;9.ssa

ter consistência econômica e se exterioriza perante o mundo jur{-

A remuneração, a qualquer título, dos Deputados Estaduais
serei fixada observado o limite de dois terços do que percebem, ta:!!,
bém a qualque~r titulo, os Deputados Federais.

§ 22 _

JUSTIFICATIVA

com o agr-avanpe de ser, totalmente cumulativo.

dade de que, em ambos os tributos, o fato gerador é o mesmo: a o-

."'1
De-se ao §22 do art.55 nova redação:

Pa r áqr af

jo na esfera da competência tributária dos MunicIpios.
Trata-se na prática de mera repetição do ICM a nIvel do Município,

consti tucional que se queira realizar, não há como elidir a real!

EMENDA HODIFICATIVA
5'1
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~, §2 g

DE SISTEHATIZACM

Ocorre todavia que est.e princípio da tipit:idade dos impostos
é
frontalmente agredido pela criação do Imposto Sobre Vendas a Var~

Por maior esforço .interpretativo, por maior esforço de engenharia

TUto/~uall''''A;la

li
2~~primir o texto da Alínea "B" do inciso n
. . do Art. fIíC

.2+3

111 - Vendas a Varejo de Mercadorias

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: Art.

Deputado JOSE TAVARES
..'lIilI

EMENDA SUPRESSIVA

~_=".-===::-.nl"
..'o/e;..' •• IG/IU.CO~ .. I1lt

EMENDA lP03639-9
,~ld.'O/'O."lIlo/IUICo

~;';~"7i+l

UnG/.... '''ICA;lft

tigo ..2:5!:&

(lDEPUTAOO JOSE MARIA EYMAEL

COMISS~D

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r;r

J:COI-tISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA lP03642-9

r;r

1il3~~-:J

:>'13

--,

I:DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL

í

,('1

\êôNSTITUINTE JOSÉ MARI;;YMAEL

DISPOSITIVO EMENDADO. Inciso III do artigo 2!l!l

São estes, entre outros mecanismos que tem poss íb.rlitado algum sucesso na cobrança dos créditos da Fazenda Públ!
ca , por si só de di ficil cobrança face o grande volume de ações
ante o poder judiciário e o pequeno número de advogados a darem
acompanhamento a tais ações
A prevalecer o texto em Questão se tornará inviável
a já dificil cobrança, com a inevitável desmoralização e descrédito da Fazenda Pública que tera suprilllidos os instrumentos Que
fortalecem a SUd atuação em juiZo ou fora dele, com sever-a repe.!.
cussão na arrecadação e nas finanças públicas.
Tais privilégio'S- são tradição em nosso üi r e tc e sua
origem no princIpio da prevalencia do interesse público se perde
no tempo, como, inclusive, ocorre em Países desenvolvidos
e
diga-se, com maior rigidez do que em nosso País Em certos Países
como é o caso dos Estados Unidos, o não cumprimento das obrigações
fiscais impllca inclusive, em prisão do devedor além de graves
sanções financeiras e o confisco de bens, não obstante a grande
tradição democrática..-que possuem.

(!l

te 3733

dico em uma mesma e idêntica operação •
- Tanto isso é verdade que. o constituinte consciente do desarranjo

as

constitucional introduzido na sistemática, pretende previnir

sequelas que certamente adilirào a I;1I~l3de controvérsia Lrrt e r-pr-e-,

o

dispositivo afronta o interesse das Unidades
rederadas que exportam para outras petróleo, derivados
energia e, entre os eaâ.cr es prejudicados desponta o Paraná
que produz 40 (quarenta) milhões de qUilOWdtts horas
e
consome apenas 8 (olto) milhões de quilowatts.
Entre outras, a não incidência do ICM=;:
exportação de petróleo, energia e derivadós para outros E,!
tados, é inaceitável pelas razões seguintes:

JUSTIFICArj.VA

tativa, afirmando no §

3~

do artigo

r1§

~

_ A

Compatibiliza a norma nos seus preceitos intrfnsicos.

~

texeuatmence-

competência municipal para

instI_

tuir e cobrar o imposto mencionado no i tem lI[ não exclui a dos. E.!!,
tados para instituir e cobrar, ~9-.2.esma operação, o imposto

EMENDA lP03643-7

[J DEPUTADO

" ...

,

JosE:: HARIA EYMAEL

que trata o item III do artigo

~

de

(ICM)"

Não pode essa forma prosperar à sistemática apresentada,

resta!!

do um unico caminho a seguí.r- •

(il COMISSAO

1) Porque é técnicamente J.njustificável. Cons!,
gra a incidência na ponta do consumo, princípJ.o repudiado
pelos próprios constituintes ao se remodelar o ICM.
2) 00 ponto de vista socio-econômico-político
lmplica- em consagrar-se um absurdo que beneficiará os E.!
tados consumidores de energia em de t mmentc dos
Estados
produtores.
3) Notadamente no caso da energia produzida no
Centro-Sul os Estados produtores estariam, na verdade, se!!
do forçados a abrir mão da~eita tubutária em favor dos
Estados economicamente ma'fs poderosos, nos quais a demanda
prÉ,
de energia elétr Ice ~supera~s condições de" procucão ,
pria. No Norte/Nordeste Pará e Bahia seriam punidos porque
despontam como produtores e exportadores de energia elétr..!.

• ~I ...../cow,.' ... , ..'e ... '".llf

DE SISTEMATIZAçnO

Ou suprime-se o Imposto Sobre Circulação de Mercadorlas_ICM

EMENDA SUPRESSIVA
=!S',
DISPOSITIVO EHEMDADO: Art. Wl, item rIX

ria

,I>.

primeira alternativa, mesmo porque) pela

li JJ.

Compat!bil~zar com o anteprojeto que não estabelece nehuma

vinculação de receita.

a

di~tri

_

laraa

Fina'lizando, embora não possa ser apresentado como argumento

com

densidade jurIdica, é.,. importante notar que a sup;essão deste

e,!!.

er-uxurc

os

tributo, ao mesmo tempo em que não representa pa"ra

MunicIpios perda apreciável, representa todavia para cada contr!

EMENDA lP03644-5

l:J OEPUTAOO JOSE Ml\lHI\

J Er.::::,..
~~
J tÇj;'-, .

.....- - - - - - - - - - ,

CYr-IAEL

~-=-c=-==::- ,~c~ •• '.'ec..'I'io'.u.coll,••10

,[o:tOlUSSltO DE SISTEIIl\TIZAÇ~O

buinte isoladamente considerado alivio substancial de carga

tr!

butâria.

j.t

E~lCtJDA SUPRESSIVA
DISPQSITIoIO EI~[NDADO: Art. ~ item IV, letra e., inciso 2 e ;;

/:}.. Suprima-se os incisos 2 e 3 da letra e do item IV do
artigo

-a:
JUSTIFICATIVA

.,

r.r

'U'O/~U.fl"

E"ENOA I\l}ITIVA
DISPOSITIVO E~lENOAOO: Art.

•• Çõ:O

/.t
~

Item I letra A

/-<Art • .....B", item

Aditc-sf: ao
I, letra A do Anteprojeto,
expressão "respeitado's os direitos do nascituro~ na forrra da Lei"
~ JUSTIFlCl\TIVA

a) Direito ao trabalho
b) Direito a participação em sistema de seguro social,
casos de desemprego invoJ.untárJ.o, na forma 1Ia lei.
c) Direito a relações de trabalho, juridicamente reguladas
e protegidas, na forma que o dispuzer, legislação complementar.
d) DireJ.to a participação no resultado de seu trabalho,
forma que o dispuzer legislação complementar.

de

fatia de seus recursos.

S110 normas de natureza infraconstitucional que obedecenco
ao disposto do inciso 1 da mesma letra e, deverá constituir tnaLêr~a
das leis de proteção da sociedade.

/3
Substitua-se o artig~~~ e seus itens pela seguinte red,!
v
çfto, suprimindo-se os artigos ~,
e
13
Art. oUfl - São direitos s09iais dos trabalhadores urbanos e rura.is,
sem prejuizo de outras garantias estabel~cidas nesta constituição:

sistemáti~a

buição de receitas, no ICM buscarão t1arnbém os Municípios,
JUSTIFICATIVA

Igualmente prejudicados serão os Estados do RJ.o
de aene rro , Espírito Santo, Sergipe deplataformas marítmas
ricas em petróleo e o próprio Estado do Amazonas onde
r~
centemente descobriu-se enormes lençois petrolíferos.
4) Não tem sentido or eru ar Estados Consumidores
em detrimento de Estados produtores, pois, nestes a exp~or..!!
ção dos recursos naturais para gerar e rec r Ic í.dede se
faz
a~ custas do desconforto da população, de crejuracs econôml
cos e fiscais decorrentes da inutilização de enormes áreas
de terra.
s) -trata-se de casuismo injustificável que ben~
ficiaria no t adarnerrce o Estado de São Paulo, o Estado econ~
mlcamente mais forte da r ecereçac que se locupletará a cu.!
to de outros êatedos-,

EMENDA SUBSTITUTIVA/SUPRESSIVA /3 tIt IS
Ib
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigos ~, #"• .;;: e 1:?

dos t'l:unicfpios.

Não nos pseeceeccaetmente desejâvel e economicamente relevante,

Suprima-se.o item In do art. (13.

ce ,

r;r----------nuO/~IT"'''~;;ft

da

comoetêncla dos Estàdos ou areet a-ae a f"i,
T ...
posto de Vendas a Varejo de Mercadorias, da competência tributá-

A Emenda aditiva proposta, compatibiliza a norma C01l o~
dem;;lis m"mdamentos do anteprojeto constJ.tucJ.onal, que protegen a
vida.
Na redação que se pretende aperfeiçoar... pode inclusive ser
admitida a interpretação de que o nascituro, praticamente pessoãl
integral, ao término da gcstaçCio, não é sujeito de nenhum direJ.to.

EMENDA lP03647-0

.....

l!J CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
tJ COHISSÃO DE SISTEM;~~;-;;~ci~n;;'/lUIcc"",'"
1-

.
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)
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I
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EMENDA SUPõESSIVA
19
DISPOSITIVO EMENDADO • Art. ~ t Item n - que cria o Superior Tribu
nal
de Justiça.
Razões: como escfareceja proposta do S. T.F. "a idéia de se
criar um T.S. de Just.,iça • abaixo do Supremo • afetaria , sobremaneira t a autohomia das Justiças Estaduais J que ficaria ~ .! ·'urisdi ç ã c de um Tribunal Federal • que
não seria um Tribunal de toda a Fedo!!
ração como o STF. Alé~ disso , essa Corte Judiciária haveria de alca!!
çar proporções gigantescas para dar conta de sues tarefas , com .graus
inconvenientes
Há há considerar , também , que o Brasil tem peculiaridades
históricas , geográhcas , sociológicas , étnicas , com uma .formação
filosófica • poHtlca J econômica , moral e re)igiosa tão diversificada , que é mui to perigosa a adoça0 pura e simples de modelos alIeFlígenos para soluçl:lo de seus problemas judiciários.
O atual TfR ou se transformaria em órgão semelhante ao TST ou
em um Tribunal Regional com sede em Brasília se forem criados.
Et.etivamente as razões dos que sustentam tanto i1 criação
do
S. T.J. como dos Tribunais Repiona~s Federais são políticos e de interesse pessoal completamente dissociados do interesse público t ou do
interesse de uma Justiça democrática. Visa , Uo somente , a criação
do S. T.J. a elevar os atuais Ministros do T.F .R. , que n!!io conseguiram chegar ao STF • a posição po1itica e principalmente financeira Mo!!
lhor (mordomia, cargos de confiança , instalações , etc) sem obse
var o interesse da democratizaçl:io da Justiça • que só será stingida
com garantias para os Juizes de lD./'rtãncia e sua ampliação. A criB~
ção de uma 3 D instância não favor;fce/~em a classe média. brasileira e, :

~ Assembléiá Nacional Constituinte

374

EMENDA lP03652-6

lõiulto menos , às cenedas rnS1S carentes que não têM acesse à Justiça
face 11 cnercsfdade dos recursos ,honorários de advogados etc J 56
sendo de acesso para as eepresas e pessoas abastadas.
A crJ,açliQ de ~ Tribunais 51gn1 fica I na prática , a maior
eletizaçRo de justiça I sendo os seus custos ( mordomias ) bancados
pelos já desfavorecidos

I

J

I

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art.
Suprima-se do Art.

e dai por diante.

III _ Não criação do iRE ( vide comentário Art. 210 )

IV - idem
V - Idem

I'lcolHssro

DE

..' ' . - - - - - - - - - - - ,

SISTC:lA~·;;~~~~ ·,,------~ ~~.~:.~~~.
vascc

PIRES

'Cl:"1C'lS

..·,·".. "" ..

•

TUTO'JUn'n~.;·c

/X j

, EII,Et:DA ADITIVA

iff

ürspcs tavc emendado: Art 4)J; , ítem
Inclua-se no item VI do Art.J'If do Anteprojeto de: ConsLtu1ção o seguinte:
[
íten VI _ o ato de remoção .Z> o spcníba Lí dade e cpcsent ace.r _<I •
do magistrado • por interesse público I tunde r-ee-é en dccj szc I "no rvoto rUNDAr<lENTADO DE DOIS TERÇOS do respectivo 'r r rbuna I • 2sse'.l_·;~dn
se-lhe ampla defesa" , e a proceder da -ie sna ror-na cem r-eIaç ãc ~~~s
prõpr i os Juízes
procednaento • se a lei autor i aer , correrá e- !:-I!gredo de Justiça "osseguranc')-<::e ao JlH_Z a e>.' :.rcç'do :!; ~ ~
optaI p~la manut.c-rc êc ou não do siQ!.:!.o"
(Vide Art. 192 _ ítem VIII).
RAZOES. a anaaohí.Lí dede é Ulila das qer-ont es da Jus t rça .i senta
Se o juiz ficar sujea tc ... um Julganlento secreto I conacqvê-ic i es gr a ve
vão ocorrer :
_ receio da desagradar o Tribunal cem decisões c re rerrtes e,
portanto a sujeição do Juiz ao Tribunal ; por porta aberta à influ~n
cia nas oecf s ões •
_ o julgarlCnto secreto impede a ampla de;esa razão de ser do
judicicirio , qarent ra nos pa ses civilizados;
_ impede que o juiz se defenda dos boatos que surgem em torno
do julgamento I comprometendo sua amaqen e reputação • bem cano , de
trazer a público suas razões que podem ser do interesse público.
í

í

JUSTIFICATIVA

P;~E.RS:-CV'-AS:-::C"'OI:::'C:-:E'-LO:CS:------'

que são os contribuintes de fato. A cada

novo Hinlstro corresponde ao dobro de assessores

EMENDA lP03648-8
t:GDNSTIT~IHHE oozo PAULO

CONST ITUINTE JOÃO PAULO

)gf1
S item
~g, item

-l;$;f

Il
II

alinea D.
alínea O do Anteprojeto

de Constituição o seguinte:
"Na apuração da antiguidade
o Tribunal somente poderá ~
~ o Juiz naas antigo pelo voto de 2<,.} de seus menbroe set;c ;"
~ • A letra .Q. do Art. ~ • II • deve ser supnmida 's!2..
texto pois ~ ao, garantia da pr cnoçãc po-r antigu1dade do magistrado de carreira A única maneara de resguardar a isenção , nas decisões , a ~ndependência do juiz é a garantia da promoção por antigul
dade • evitando .... receio do juiz de desagradar , com suas decisões os
tribunais ; o temor de não atender a inJunções politicas para solução
de determinado caso • a ver--ae obrigado a realizar acordos lfpolítlcos'
sobre cargos do Judiciário para filhos , afilhados e parentes de membros dos Tribunais.
Mas se o magistrado puder ter recusada sua antiguidade pelo
Tribunal, de nada valerá .! possiblUdade da promoção por antiguidade
Por outro lado , se algo houver contra o juiz , se não for
bom para o Tribunal , também não o deverá ser para a primeira instâ6
cia , cabendo ao Tribunal t ...mar e assumir as medidas cabíveis

Esta redaçac é a aprovada pela SUbC0'11ssão da F<lm!1io • do
Menor e do Idoso, conforme re Iatõr rc final da referida subcomissão.
Tendo em vlkta que a ccmí.ssao Temática correspondente.
nada aprOVOu <:I ti:tulJ de ant.ecxc.re tc , a rrclhor interpretação juri
dica constitucional,donforllle a letra do Reg~mento Interno, é o apr!!.
veitamento integral da redação da nurrm , conforme o estabelecido no
relatóriO da Subcomissão.
De outro lado. como autor da emenda Que inseriu esta ncrna
no texto da subcomissão. ccns í.deruscs que a linguagem proposta tem
a eracécfa e a força que normalmente emanam da síntese.

EMENDA lP03657-7

~o

Jose I-II\RIA

EYIlI\El·""u---------~

3rt
JSf'

ase-ec

Suprima-se o artigo

anteprojeto.

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP03653-4
, cous; ITUWTI: aonc PjlULO

piRES VASC'-=O::-;'~C:::E::-L-::OS;:----~ l~S~~:~-.

í

í

.-

Cl'ENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO CMENDAOO: Art."'"36tr"

°

í

~:~:':

I

r

r:r;'~'~

HENDA SUPRCSSIVA
OISPOSlTÃvo EIIENOADO. inciso IV , artigo zs
Suprinar do Inca se IV I a r t a qn 2 g o seguinte
"e o estado de defesa"

EMENDA lP03654-2

(!J. CONSTITUINTE

JoJl:o PAULO

;;~S

Impõe-se a supressão da norma, orna vez que a meana não pod
ser modificada nes ta fase de compatibilização e a ressalva que co~
tcapãa , privilegia nat.ermmados segmentos sociais, que fere frontal
mente o d~sg~sto da letra "a" do item III do artigo XIII, b~jll ~t1IlIO
o artigo...w, item II.
Registre-se por outro lado, que há t.aebén erro de redação
ne resaekve contel"'pl ede , pois o dirJlasit!vC! do anteprojeto a que
se refere é o art.~§32 e não o JJB; que trata de matéria COMp!!,
temente alheia ao problema (Competência do 1º Ministro).

VASCONCELOS
?OC

~A

lP03649-6

PJCOf§TTTI!lNTE

.mrn

.",..

~

PAULO rIHE"S V'\SC(l' tELOS

~=

ITL:::~7..

~~::~:I~~:~E~~~~~ADO .

Art.I!t, HeM VI _

ext1nç~o

dos r r Ibuna i s d

n

Justiça J.lilitar dos Estados.
Razões' corno sugerido pelo S. T.F. a perwanênc Ia de apenas :!.
Tribunal--;.umar , o S. T H. e a extinção dos r r í.bunaí s de ãus t i ç a ::1_1
litar dos Estados. nÁs razões que devem ter Insp rreoc a e ração de
TribunaiS Hllitarcs nos EstuGOS , a rigor I dever ran ser as eesr-ec tlE.
ra todos eles, não se Justificando a esta altura, que s oe-c-u e
alguns os conservem. como é o caso de S.? I II.G. e RlD Grande
do
í

Sul.

Em grau de recurso, tem conpe tênct .. apenas para o Julga-;c .. to
de crimes militares de ranfdcs em lei I praticados pca Int eqrantcs das
polícias militares. Há , portanto, um número oequen.... de feitos
que
pode perfeitamente ser devolvido à ccmpct êncaa dos TutL.f\<'lS de ,)ustl.
'lia dos Estados É pois, desnecessária sua subsistê.~cia CO" pesados

EMENDA SUPRESSIVA,;Jor
•
DISPOSITIVO EHENDAOO: Art. ~ f § 20.
Suprillla-se do Art. -;Ji', § 212 do Anteprojeto de Constituição
o seguinte :
§ 2lô! _ "RemoçlIo ou permuta de juízes dos T.R.F."
Raz!5es : pelos mesmo~~tivos referidos com relação ao -i tem
l
II , o parágrafo 211 do Art. -ttí deve ser eliminado do texto consti tuclonal porque, tal dispositivo, por vias transversas , ~
OS ACORDOS pOlITICOS PARA POSSIBILITAR oU IMPOSSIBILITAR O ACESSO
DOS MAGISTRADOS DE CARREIRA.
Exempli ficando • se de um dado Tribunal houver permuta de
UIl juiz mais antigo com mais novo I alterar-se-à a situação a possi
bilidade de conseguir nova carga com a aposentadoria do mais velho-:Nesse caso I verifica-se que a vaga ocorrerá ~ reQião em que houver
'aposentadoria. Ex. Juiz mais velho do Rio, permuta com o mais novo
do
de Curitiba. O de Curitiba vindo para o Rio impediria a subida
magistrado do Rio. Já o mais velho , em Curitiba , aposentado-se ,
possiblH.tará o acesso de Juiz de Curitiba.

~_ _-

_ _-

-IU."(""I1'rlu;;;"

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

.::

substitua-se no artJ,ja expressão "Pertencem ao povo do
Brasil" por "São

bras~leiros".

JUStIFICATIVA
Trata-se de Emenda de redação.

EMENDA lP03659·3
tJ0EPUTAOO

Jose MARIA'EYJ.II\EL~'D'"

===:7""C=-==-:-:tL(~

.."'(CC~Il.r~IO~I:~

t:comssno DE SISTEMATlZAÇ.rlO

ônus para o erário público

... ".~

.l,ft

E""IOA ADITIVA
DISPOSJ;TIVO E:HENOI\DD: Art. ~

~DA lP03650-0

t::CílU51lO!OUWTE

.....

JnT.o pr.lJ( o P!R!::S

Ad!le-se ao

VA~cmIC"---=L,,,OS,,-

~
/"" ' _-

.....J

~

~

l_

02/0,/':{;

r ; r - - - - - - - - - - 'U'ON~u"I:.{1oEMCNDA ADITIVA
jft
DISPOSITIVO EllENDADO
Art,~, item I.
Inclua-se no Art. M I item 2 • o seguinte:
Incluir a palava público CO'lO CDI~STA DA CClnstltuiçSo

_

"A pccsccao de congressos e eventcs

JUS1IFICATIVA

S~
AdUe-se ao item I do art. -G'rdo anteprojeto, após a palB,

o

art. 19 do anteprojeto final apI)wt.:Jda pela subcomissão
da Cultura e Esportês, reproduz.rda no art. ~do anteprojeto da
comissão de sistematização I contempla a expressão que se propõe seje

~d~tflda.

JUSTInCATIVA

a tua I

s«

art.~:

afins".

EMENDA ADITIVA
~
DIPOSITIVO EMENOr.DO: Art..bI tem I

vra sociedade os adjetivos livre, justa e solidária.

para o ingresso na magistratura.
"ingresso per concurSO pLblicos de provas e títulos ,
participação da Ordem dos Advogados roa Brasil e do IHnlstér10 Pt:t'lJ.co I obedecidas as nomeações à ordel'l de classiricaç;;;o".
Evitando-se a possibilldâdc de lntcrpretõ!ç~o en contrária e

a adoçdo dI'! critél"lo político.

'UiD/JIIUI"U{10-----------,

?T

o

art. 12 do anteprojeto aprovado pela Comissão da Sobera
nia e aos Direitos e Garantias do HO'llem e da Mulher, c?tabelecla c~
mo preceito constitUCional o tipo de sociedade objetivada pelos br;
silelros.
O relator ao compatibilizar, contemjJIou os diversos aSiJec
tos do art. 12 antes referido, com exceção deste aspecto absolut~
mente fundament13l, ou seja I a caracterização do tipo de Soc!edadeQue queremos construir
A Emenda aditiva l agora proposta, restabelece a redaç~o
original. evitando-se com isto. que no nérito seja ferido o dispos
to anteriormente.
-

Como não há relatório da Comissão TeMática respectiva é
impositivo, tendo em vista que não há dispositivo conflitante nos
relatórioS 'l"estantes das subcomissões oertcncentes a mesma çomissdo
Temática, que se obedeça a redação da subcomissão específica.
De outro lado é importante assinalar Que o aéendo proposto
completa o espirito da norma, uma vez Que na SOCiedade moderna, os
congressos e eventos afins constituem a mais profunQa e dinâmica
forma de di fusão cul tural.

EMENDA lP03660-7

(lDEPUTADO JOSE IIARIA EYt~AEL·~'o.---

EMENDA lP03656-9

(l0CPUTADO JOSE MARIA EYHI\CL·~'OR

rr!~~'

.- . .CJCOMISS.rIO

DE

S~STEHA~~~~oÇ~~""o/M;:"""~
'tIl0 1 " " ' . I I I . : . ; 1 D ' - - - - - -

, EMENDA HODIFICAT1YA
DISPOSITIVO EMENOAOO: Art.

t/ii-°/MJlr,cach
~

EMENDA ADITIVA
/2DISPOSITIVO- EME~DADO: Art. 43; item IlI, letra f
Adite-se a letra f do item UI do art.

~o anteprojeto.

a seguinte expressão: "observndo o disposto nesta constituição".
Substitua-se a redação do art. !/iJ:ela seguinte'
JU!;;TIFICATIVA
Art..itt_ Os paIs tem o dever de criar e educar os filhos /
J

menores e os filhos maiores tem O dever de auxIlIar e alj'parar os
pais.

CDl'lIpatIbil1za a norma com dI ...e rsos outros preceitos constl
tuclonais ~omo por exemplo a própria letra "dto do mesmo Hem.
-

-1

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP03661:~ _"'..

II

1D:

nr t ,
A propnedade da terra rural deve
cumprir uma runçãc ecc rat
Parágrafo üru cc - A função social a que se refere o caput deste artigo consiste no a tenc nnentc s mur tâneo dos
sequmtes requisitos.
a) manutenção de nfve i s de exploração e produt~
vidade não inferior à Média regl0ncl;

]

(lDCPUTI\OO JOSE:: MI\R1A EYI~ACL

r.r.:==;:;:-;;::-==:;-,rLU"of~O~'UÃO/'~OC~U""O

(=Jcomssiio oc SISTEl'flTIZAçnO

EIIENDA ADITIVA
/.2DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 43-; at en XII, letra A

/.2

lam as relações de trabalho e de pr cdução ,
d) garantia do ben-estar dos propnetá_rios
\rabalhadores que nela labutam.
A emenda visa adequar os dispOS1UVOS do Dap f t u.Ln
que trata da "Po.l t rca Agncola, Fund r i a e Reforma Agrária" (ear.;:;.

/0

í

ücmpat Ib i Lãaar a no rna ccn o estabelecido no art --t'í i tcn

í

é

tulo II do Titulo VIII), ao que preceitua o Capítulo! do Título IT,

lIr.

partJ.cu1armentj.2,.no que se refere ao disposto no alínea b, do item

A redação atual t rans rcrnar.íe o País em um abrigo atual c~
atos de secues trcs poã.í t rcos ,

XIII, do Art -B-do Anteprojeto, que se refere a suburdinação

í

t1~os

Pr inc Ip i os runoanente i s»,

particular'"';e~

te no que seorefere a! "rnte rvenção equahzadora do Estado"( It en
IV

do

art.~),

que dhsse r-coe podera cvnp r i r co-a maior

rac roez

sua tarefa fundamental de "democratizar a Lavr-e Inf c i e t va , proí

I/

c) observância das disposições Jepe i s que regu-

JUST IFICATIV,'\

II, da Ordem Econômica e s nence i r a , cu-n o disposto

T!tulo I, que trata

b) conservação dos recursos ne tur e r s e preser/,!
ção do mem-anb i ent e ,

Adite-se a lelra 1\ do f tem XII do art. ~do a-itepr-o je tq..
a seguinte e ....pressão. "vedada a ccnces sac de as.i Lo para acobertar
atos de ter ror.reme",

375

A emenda objetiva adequar o dispositivo do 'C.Q.
pí~lo

I

•

movendo a dí.s t r iburção da riqueza, do trabalho e dos oe i us

de

produção, a fim de ••• e garantir o bem estar e a quat rdatíe

de

6'

vida do povo" (Título I, Art .::pa--, ítem IIl)

EMENDA lP03668·2
,,r"
-mO'

=:::==========;

C-.-s.EJ.ffiD.~Il1...!.1l1L.G1~e:RI:e:'

do

exercício do dl.reito de propriedade ao bel'l-est!lr da socl.edade,

cHcrmn DE AOEQUl\çnO

conservação dos recursos natura.i e e proteção do ce ro-emb i ente •

OISPCSITIVOS :::{'::I~DAO:JS
TtTUlD VIn - Da Ordcm Ecorô'ilica e Fir.enceira

Nesse sent rdc , inclusive ccns rcer ando o caráter
especial da terra cone base da vi da
necessário

e xp Ll

e reprodução humana, desponta

c a t a r que à sua propriedade deve corresponder

uma

CAPlTUl!;!ilfJ

-

00 Sistcll'<3 Financeiro "::~io"al

AATIC;O ~

-

Incho IV

32-J'

responsabilidade ou obrigacão soc rat , que se caracteriza por dete!.

Adita

minados requisitos, sem os quais a propriedade não permite que a
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art.

41:5
~,

terra sirva ao bem-estar da sociedade e, -::umpra,desse modo,

§22

00

inciso IV do Art

~ll

seguinte excr-eesêc

"e demai& instituições ""i'i'm:::eiras oiicieiEM

sua

Nova redaçiio - Art.

funçã9 social.

~f!

I •••

t.,f,{
Substitua-se a palavra "culpól:" por "dolo" no § 22 do art.
-It;2Z do anteprojeto.

11 ••
111 •••

IV - Requisito!" pera designeçãc ce r-e-abr-r-s "G~ !:i.~

tcr-re de aceec Central do

JUSTIFICATIVA

bem

A Emenda visa corrigir equivoco de mera fi~~menclatu:a.

vez que contorna o estabelecido no Caput do art. ~ pois o ãns t Lt.utu
penal contemplado é o dolo e não a culpa.
Trata-se portanto de mera adequação de redação entre par!!.
grafo e Caput do mesmo artigo.

EMENDA lP03666·6

r:

.~.N'"ID/CON,.uoi~GlOeN'.';D

tJ

I!J

DEPUTADO JOSE: "AIU/\

·"'

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO

t:;:2:-'1/\

te redação •

•_ _--j

rcuO/.ulllr'.a;io

•

~(1-

EHENDA ADITIVA

Adite-se ao art.

..ui-do

D>.plicita os

deM:::!'
e:~':H.1!

do

protc<;~d~t

passa a ter a segui!!,

I

Compete à üru ão promover a re ecrna ag."I

ria, através da desapropriação por interesse socIal, da prcpr eccce
í

~

-.2+2-'

Art.

eIN~'d3

ccmpcnentce do quo tratü o C<,:pftulo, pois não eccnee o aencc cenerai
mas todas as demais instituições f'inancei"lls o"'icio1s pr-ccr.een ser:'
da üdministrador;::s c1esquülificaclos pera a iunção.

d

~J I

rmencerres oficiei!..

{jj

:lJ! do Anteprojeto,

O artigo

i'Et~tt...i:;:iiEl5

Som eaeercr- o conteüdo di) texto , a

-,

cf

~,.,.==-

e oe-eãs

JUSTIfICATIVA

[Jõ2'j';;;-s?]

.UO/.U .. " •••;lo

EMENDA DE ADEQUAÇ1\O

CYM/\Ea~ro"

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

J

courssnn DE SISTCHATIZAÇ1l0

r.r

EMENDA lP03663·1

,

,

i'llpcd:l.r.cntos apó& o oxorcfc.:!.o cc cargo

J rr=~::;;;;.~

seNADOR ALHIR CABRIEL

rrr"

COrf".:l SPUS

a-am i

territorial rural que não cumprir ·sua função social.
anteprojeto, as seguintes

C"'ENOA DE flOEQUAÇttO

cxpre~

§ lo _ ..•.••••..• ,. •.••••.....

sties:
I. "e Municipais", após a palavra estaduais.
11. ';e Hunlclpios" após a expressão "e pelo Dds t r a t o Fode ra

J1-1

§ 2Q - A desapropiação que trata este artigo e de

Acrescentar ao ceput do Art. »7 " A educação, di;Cl;
to de cada um, é dever do Estado", conforme definido em"~-:l:c- I
eentar«,

competência da uru.ão , podendo ser delegada pelo Primeiro-lIinistro.
§

JUSTIFICATIVA

)9 _

A emissão de títulos da

d Iv i

da agrária pa rn

as finalidades previstas neste artigo obedecerá a limites fixados,

A Uicroempresa é entidade tipicamente Inser roa na r aa Lzdad
dos municípios. A carga tributária a ser suportada pelas mesmas ten
no ente polítl.CO "Hunicípio" o seu melhor aferidor. Haverá casos, e
não serão poucos, nos quais ãnuer es saré dr r e t ament;e ao Município em
termos- espaciais ou terccrure, conceder favores rf scai s a nível de
isenção ou não Incadêncaa para microempresa
C ãnccnscbfveã , por outro lado, admitir-se a ãção liberal!
zante da Unida e dos Estados, em matéria trl.butária com relação a
microempresa e vedar esta competência aos municípios. nut rcss im, e
este fato é abso.lutaaente reãevente , a norma ora emendada fer~fIP!!.
talmente o comando constitucional contido na norma do artigo ~
Inciso II I o qualcontcmpla o princípio da igualdade fiscal, Tão
gritante é a desarmonia entre os princípl.os, Que somos ccncuz rdcs ,
inclusive, a considerar que a não inclusJo da expresaac municinn.ls
na texto da norma ora emendada, deve ser atr Ibtn da a mero erro de
redação.

§ 4

JOSE: MARIA

OdO

constitui

de

JUSTIFIC~

A emenda cb j et Iva adequar o Int runent;c da oesaprp
priação por ant.e re s se social, ao cumprimento da função sue r a I

da

propriedade, repondo a correspondência neceeeeâr i a que deve ex Ls t i r

EMENDA lP03670-4

llJ

c:::Y';-';S7]

.. ..- - - - - - - - - - - ,

""."' "",,

preceito de que no exercício do direito de prop=iedade, su!:lordin2.se ao beu-es tar da sociedade, "apresentado no Capítulo dos df r e i t.c s

DE flDCQUAÇttO

TITULO VII

ainda ressaltar que a adequação

proposta, além de imprimir maior coerência mt erna ao Anteprojeto

~COHISSr.O DE SISTEHA~~Í~Ãç;tõtls10/S1l'eolll""g

EHCNOA

DISPOSITIVOS EMENDADOS

~' importante

da Constltul.ção, recupera, também, um prl.ncípio definido no artigo

- Da Tributação a do Orçamento

-

CAP!TUlO I - D o Siste'r.a Tributário Nacional

:~:~o~r

312 da Seção I, Capítulo I, do Relatório aprovado pela Coml.ssão da

çio

na repartiçeo des receitas tributãrias

Incluir o tenro

~finencoirllS"

na .,Iinea

"c~

JUSTIFICATIVA

DISPOSITiVO EHENOADO: Art. -t.;, item III letras 1 e j

/.2-

-a--do

J,1fO item "c" do inciso I do Art o2e2"te'il CCfIl:I obje~ivo de=tiner t:'l'~

ant~

parcola dos recursos originários da arrcca::ll:lção da l!nHio às Re;iõüs r.crte [) tIo.:

projeto.

deste, atr<lvss de seus Bancos Reeionai;l. cébendo. então,

JUSTIF"ICATIVA
Ndo se identifica nas normas que se propõe" sejam suprini.
daS de que deficiência se trata.
Eventualmente, caso o espirito do legislador tenha sl.do
defl.cJ.ência física ou mental, os seus desígnios já foram contempl,!
dos na letra "d" e "F" deste- mesmo item.

.EMENDA lP03667·4

l:J

SENflDOfl

Er~CNDANDO

: ARTIGO

Jt!-

i.t:f-do

Anteprojeto I passa a ter a seguin

~-

te'M:>
rasten

=

EMENDA lP03671-2

(:I SENADOR

p:r.;~~;~

ALMIR GABRIEL

tçj~;7ã7J
"'----------","''"''''",,''------------,
EIolENDA DE ADEguAcno

A desapropriação de lmóvel para fins

de Reforma Agráua determlnard a inissão

d~

posse l:;;ediata,co,

0<;

·1-- gê 5e 86 a:E't. 44-=7,-do-€-ej9--YI, Tfttll0 IJe,

-q.ã9-.

a-seguinte

redj!

ft_'c!p:?Cf:c..«e-u Ou.c~ CCJU.~L_

efeitos Jurídl.cOS e adminl.Strativos dela daca.rentes

EMENDA DE ADEQUflÇAO

te redação:

~

J1

':J4 9

te redação
Art.

o Art.

inc.!usso co

li

unlforllizar a redaçiio deste ertif;O cc, o texto

te, especificamente qUélnto aos artigos do C!lpítulo 111 que trctc do S:!:sts'l'a
nl:lncclro oficial

EMENDA De AOEQUAçnO

O art.

ALMIR GABRIEL

li

f"

~NDA lP03665·8

~EIH\DOR

"financeiras" de forma

I\L~~ 'u.~.

OISPOSITIVO

f

dc inciso I.

Ordel'l Social

/-?-

Suprima-se as letras i e j do item III do art.

rr~~~~;;=J

SENADOR AUlIR GABRIEL

entre a propriedade da terra e sua funçdo soc raã e resgatando

individuais do Título 11.

fnfo/~unlfl••

A Constituição deve encamnnar a formulaçdo de u~a
novo. Lei de Oiretrizes e Bases da Edu::ação Nacion_l, com vista a
assegurar uma proposta coerente e articulada do ensino, em
todos os nfve rs e modalidades, fixando ub je t ívos , ccmpe ...ênc Ia , Re~
pcnsab í.Lroaoes e Recursos- para o seu cueror ínentc

fato

gerador de tributo de qualquer natureza.

EYHAEL~UTO"

EMENDA SUPRESSIVA

_ A t r ans f'er ênc ra da propriedade obj e to

desapropriação, nos termos do presente artigo,

EMENDA 1P03664·0
~D

JUSTlFICAÇAO

anualmente, pela Lei Orçamentária.

~dO Anteprojeto,

Parágrafo \Jnl.CO - Fl.ca assegu!'ado 20 desaprcp:,l.
ado o direito de contestar o valor atnbuido ou
expropuante ou vício do processo Judl.cial

depos~tado

pelo

Art. ~ - As atividades nucleares de qualquer natur~
za somente serão admitIdas para fins pacíficos, controladas pelo PQ.
der Pübhco, sob a fJ.scalização do Congresso Nacional e, supletivo!
mente, pelas entidades representatJ.vas da sociedade civil.

376

• AssembléiaNacionalConsl:ituinte
Art. ~: Os Tribunais RegionaIS s ede r aa s compõem-se:
Item 11 _ "os demais , mediante promoção dos Juízes Federais
com mais de cinco ano'> CDnset:'utivos ou não de efetivo exercíCIO
carQO e na região , sendo 2/3 por antiguidade e 1/3 por merecImenlo
Se não houver quem possua tal tempo , a escolha recaira nos mais an-

JUSTIFICACi'i.O

A s!ntese felta abrange o mérito da terna num

único

:~:~OSitiVOI tornando desnecessário o acréscimo dos parágrafos clt!,

tigos

sucessivamente
Razões
A exa sqêncãa dos efeti\'o exercício por Clnco anos
no cargo de 1uiz e na região I visa a coibir as transferêndas "poli
• ticas" para atingir os Tribunais , passando por cima dos Juízes
de
carreira com tempo efetivo no cargo e na reglãÇl. E. resguardando o
direito do magistrado à carreira por antIguidade E: merecimento I com
eXlgênciEl de 5 anos na região I resguarda , igualmente_a Isenção nas
deCIsões I evitando o receio de desagradar a segunda Instância, a
ocorrência de acordos políticos sobre cargos no judiCIário e vários

EMENDA lP03672-1

tJ SENADOR ALMIR GABRIEL
,
J

~...f...-BIlE.QlA.o

1I

lI!

SuprIma-se no Título -l:X", ceor turc-ee, artigo
_ . t u < . < ô O ")l/I/> t'..

atl.ÚL"-

sI,
'lfd:T,

I

outros males.

flG"

JUSTIFICACll,O

41K
A matéria está atendida pelo § 212 do Artigo JtZ:1.,

lfuo/'~~lIrl.''i;:)

~ __ --

EHENDA SUPRESSIVA
!io6
DISPOSITIVO EMENDADO: Art3-0~' ítem I
SupriMa-se do Art. ~ 1 Lt cn I do Anteprojeto de ceest., tuv-

EMENDA DE ADEguAcno

4.l. 0

Suprima-se o artigo JfZ!t do Anteprojeto e a expressão"
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10 (dez) anos,
por

período nunca superior a 3 (três) horas diárias" dD item XXII de seu

artigo g;!?
JUSTIFICACll,O

,3
O item XXII do artigo .:tti' do Anteprojeto proibe
qual
quer trabalho a menores de 14 anos, bem como o trabalho em ativida
des insalubres e perigosas aos menores de HJ. Os dispositivos objet~
~da presente emenda visam a excepcionar a regra. permitindo o
t raba
lho, na condição de aprendiz, por três horas diárias, a partir de tü
(dez) anos de idade
Consideramos que o desenvolvimeto desejável da criança
impõe, na faixa de dez a quatorze anos, a destinação exclusiva
de
seu tempo ao estudo e ao lazer. Qualquer trabalho, mesmo nas
condi
ções colocadas pelo dispositivo I deve ser vedado.
Por essa razão propomos o restabelecimento do texto do
Antep~~,r,.~l1to da Comissão da Ordem Social, mediante a sUJ1ressão do
AL
tigo lttt!i51- e da expressão final do ite XXII do artigo i:ilf.

ção o segUInte.
Item I _ não deve ser cr i adcs os T.R.f"
~ Efe'tivamente ...s dos que sus tentam tanto 3 cr ãaçãc
do S •.,..J. como dos Tribunais aeçacnaas r ede raí s são políticos e ce
interesse pessoal conpâe taaente dissocl<:lC:os de rnt.er asse pl;bl1Co •
ou do interesse de uma Justiça ceaccce t i ca Visa, tão s c-r-e-rte
a CJ:'idÇdO do s. LJ. f a elevar os atuais mru s t rcs co T.F .R •• que
não ccnseçuar am chegar ao STF 1 ... posaçêc pol!bca e pr ínc ipaâr-ente ,
~ MELHOR ( mordol'lla .. cargos de conhança I instalações I
etc.) sem observar o interesse da democrat Iaaçêc da Justiça , que so
será atIngida com garantlas pala os Ju!zes da p r ameLr a instâ r-cf a e
-eua ampliação. A crdaçãc de uma terceira instãnda não fa'lorece nc'J)
a classe média bras i âea ra e , muito menos, às camadas- mais carentes
que não têm acesso à Justlça • face à onerosidade dos r ecur sos , honorários de advogados, etc. só sendo de acesso para as empresas c
pessoas abastadas.
A criação de ~ Tribunais signi fica , na prdtica • a maior
elitização da justiça , sendo os seus custos ( mor oonu as ) bancados
pelos já dcs rsvcr ecãdos , que SdO_US contribuintes de fato.
A cada novo ministro- corresponde ao dobro de assessores , e
daí por diante.
Mas , se forem criados 1 devem ser resguardados os Juízes
ecnscquenteacnte
o poder judlcbrio r das .mjvnçõcs polítlc:as
dos casu.ísmos que acabam com ~dependencla e aacnção dos Ju.í.zcs
de pa Ime Lr a instância.

I

,I

oi

EMENDA lP03b711-U

tJ

EMENDA lP03674-7

[J

SENADDR ALMIR GABRIEL

C""piiOã]

fl

COMISSAD DE

SISTEMAT;~;;';

rrzJ';7ã7J
I~Uo/~unlr'l:I.çio

É vedada a divisão do Distrito Federal em

~

EMENDA DE ADEQUAÇItO
DISPOSITIVOS EMENDADOS
T1TULO X
- Disposições Transitórias
T1TLlLO VIII
- Da OrdemEconõmica e Financeira
CAP1TUlO UI ~ Do Sistema Financeiro Nacional

Art.
• fi,. União, aos ãs't aoos , ao Distrito Federa! e
aos Municípios é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, enbaraçar-lhes o exercício ou manter com eles os
seus representantes ré rações de depenoênc í.a ou al!.cnçd , r es saãveda a colaboração de interesse público I na forma e nos limites da
lei federal.
Art.
• Incluem-se entre os bens da União
I _ a porção de terras devolutas morspeosãver à defesa
das fronteiras, às fortIficações e construções militares, .às vias
de comunicação e à preservação anbiental,
II _ os lagos e quaisquer correntes de água an terrenos
de seu domínio, ou que banhem maa s de um Estado, constituan linites com outros países ou se estendam a território estrangeiro,
IH _ as ilhas fluviais,?, lacustres nas zonas limitrofes
com outros países e as ilhas oceânfcas , exc Iuf das as já ocupadas
pelos Estados ou uurucrmcs à data da pro'llulgação desta consti-

P/oIOn

DEPUTADO IIARCOS LII'"

IV _ o espaço aéreo;
V _ a plataforma continental;
\"1
VII
VIII
IX

_
_
_

O mar terntorial;
os terrenos de marinha e acrescidos;
os recursos minerais do subsolo; e
as terras ocupadas pelos índios.

CAPiTULO II
DA UNIM
Art.
Compete à Unl13:o:
I - manter relações com Estados estrangeiros e ccn ez es
celebrar tratados e convenções, participar de orçaruaecucs inter-

nacãcnaãs r
H - declarar guerra e celebrar a paz i
III - organizar e manter a defesa nacional;
IV _ permitir, nos casos previstos em lei complementa;,
que forças estrangeiras transitem pelo teritól"!o. nacional ou nele
permaneçam temporariamente j
V _ decretar o estado de sítio, o estdo de defesa e a
intervenção federalj
VI - alJl:orlzar e fiscalizar a produção e o comércio da
material bélico, armas, explosivos e substâncias tõ.ucas;
VII - emitir moeda;
VIII _ fiscalizar as operações de crédito, câmbio, capita-

lização e seguros;
IX _ elaborar e executar planos nacionais e regionais de
desenvolvimento econômico e social;
X - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional ,
Xl - explorar, diretamente ou medr ante. condtssão ou pcr-.
missão:
a) os serviços nacionais, interestaduais e • internacIonais de telecomunicações;
b) os serviços e instalações de energia elétrica inter(! .. taduni!t~ e o acrover tamentc enerqét cc dos cursos d'âoua oe:,tencentes à União;
, c) a navegação aérea e aeroespacial i
d) O transporte aquaviário entre portos- braslleircs e
fronteiras nacionais ou que transponham os 11mi tes de Estalio ou
í

J7

EMENDA SUPRE:SSIVA
U
DISPOSITIVO EME"lDAOO; Art. ~caPUt e aeem 11
SuprJ..ma-se no "caput" : TRIÂ1,GULO
Item Ir - suprana-ee J..ntegralmente todo o item XI

do Território. e
e) os serviços e

instalações

de

energia

nuclear

qualquer natureza;
XII _ organizar e manter a Polícia Federal na for na
JUSTIFICATIVA

IJ Suprimir o por;'grafo ]' do Art, :;;:'dO Titu]o X - D." D!,po

siçôe.!l TransitórillsJ

-

AS.

f1pl1caçào dos recursos destinados a operações de créditos de
fonanto será efetuado através das instituições financeiras oficiais-S

JUSTIFICATIVA
o texto emendado constitui norma permanente do i'uncionallll:lnto do
Sistema Finonceiro Nocional, não ca!;lIlndo. portanto. sua inclusão nas Oisposiçõ
ee Transitórias. Por outro lado, ii dispensável para o texto constitucional a 'e~
pecificação de um dos componentes de um conjunto, como no caso do Banco
Bras!! em relação ao Sistema Financeiro Oficial. No texto sugerido. apesar da
não explicitação daquele Banco. lJ mesmo continua contemplado por ser umf\
das
instituições oficiais do País.

XVI - legislar sobre:
a) direito civil I comercial, 1nternaclonal privado, penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, preces-

sual e do trabalho;

b) desaprcpr ração t
c) requisição de bens e serviços civis e mi!itares em
caso de perigo iminente 01.J em tempo de guerra I
d) águas, telecomunicações, informática, serviço p::stal
e) sistema monetário e de medidas,

títul~ e garantia

dos metais;
f) política de crédito, câmbio e transferêncitl de '/alo-

res para fora do país;

lnlo/,~"",:.çlo

El-lENDA N9
Dê-se ao Titulo IV do Anteprojeto do Relator da
são de sistel1l ,tização , a segulnte redação:

COMis-

TíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPíTULO I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADf),It.ISTRA'IVA

U t

pública
cE..

mo todos seus pariigra fos.

EMENDA lP03676-3

~~"'''':=-J

VASCO,~CELDS

cç;'~?[ã7l
IU'~/.~=U,..~~iO-----------__.

r.r
~~

,.)l1}

D!SPOSIT}VO Et1ENDAOO : Art.. ~'r- - ~
Acresça-se ao Art ~ _ ~ do Anteprojeto de Consbtuiçlro

I

o seguinte •
Deve ser fixada a ~ ~ ~

II

~ evitando-se a eteE.

nização dos men!l~ros dos Tribunais ( conpl1lsória 70 anos)

de

d·~fi-

a participação dos Estados, Regiõe~_e I-lumcípios;

comlircio exterior e intercstadutll;

g) navegação lacustre I fluV1al, marítIma, aérca

t.:,

1

XIV _ conceder anistia;
XV _ planejar e pr cnover a defesa permanente contra
calamidades públicas I especãafnente as secas e as inundações,

e energia;

d:

EI~ENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EI:ENDI\DO Artlg~ ~
SUprimIr o artigo -if:r'~do Anteprojeto de Constl tulção

I

nida em lel;
XIII _ exercer a classificação de diversões púbhcas;

A importância econômica e polítaca do Rstado de M;nes Gerais é decorrente de um ccnjuneo de fa'tores hJ.stórJ.cos cultul:<lJ,.s.
socJ.aJ..s e produtoJ.vos. O desmembramento de uma reqião tão J.mporta;l
te e intimarrente integrada à economia do Estado certamente resultará em redução slgm.fJ..catJ.va da força polítJ.ca dos d01S pretend.1.
dos novos Estados, além de desartJ..cular dJ..ferentes atJ..v1.dadcs ,ã
por demais J..ntegradas que, em con-turrto garantem a destacada SJ.tuação geo-polít1.ca de Hanas ceeec,s no panorama brasileJ..ro
Sob ponto de vaetre cultural, é l.nimagJ..nável que
cJ.dades
já tradicJ..onalmente ccnbecaaae como Patos de MJ..nas e Monte Aleqre
de MJ..nas. passem a pertencer a outro qualquer Estado.

2] Incluir. no Título VIII. Capitulo UI - Da Ordem Econômica a
Financeira, Sistema Financeiro Nac::i06,al, artigo li ser numerado com a redação ID:I
dificada do parágrafo 19 do Art.
como segue
-

.cONSTITUWTE JOM PAULO PIRES

~luni-

tuição ,
do

mesmo capítulo

r

§ 52.

cípios.

Art.
• A organização político-administrativa da ReFederatlva do Bras1.1 compreende a União, os Estaelcs, o

Distrito Federal I os MUn1cípios e os Territórios.
§ 1"
D Distrito Federal é a capital da UnIão.
§ 212. Os Estados podem Incorporar-se entre S1., subdividir-se ou desmembrr-se para se anexarem a outros ou fornarel:l
novos Estados, medIante aprovação das respecbviSs AssernbIélê's legislativas, das populações diretamente Interessada;, por plebiscito, e do Congresso nacional por leI cO'"1plement:::lr
§ 3S!. A criação, a incorporação. a fusão e o desme'1bramento de Municípios , obedecidos os reqUIsitos previstos em lei
complementar federal, dependerão de consulta prévia, medIante
plebiscl to, às populações dnetarnente interessadas. da aprov::.ção
das Câl1aras de Vereadores dos Hunicípios afetados e se darão por
lei estaduaL
§ lit!. Lei cOlllpl-ell'entar federal dispora sobre a criaç!\o
de território, !lua transformação em Estado ou sua reintegraçãn ;:;0
Estado de origeM.

e

ae_

roespacial j o reg1me dos portos;
h) trânsito e tráfego jnter~staduali
i) riquezas do subsolo, m:!.neração, metalurgia, águas,
energia I florestas, caçai pesca e conservação da nalure~a,
j) nacionalidade, cidadania e naturalização,
1) pDpulações indígenas;
m) emigração, il'ligração. entrada, extrad1ção e expulsão
de estrange!ros;
n) capacidade para o exercício das profIssões;
o) nediante norras gerais, sobre sal;de. educaçãc, seguridade socIal I produção, consumo, proteção ao neio ambiente, dIreito flnanceiro, econômico, tributárIO, urbaníst1co e das execuções penais, e
p) criação de regiões de ~ desenvolvImento E:conânlco,
áreas netropol1tanas c. micro-regiões, definindo-lhes os criténos
de caracterização e objetivos,

VII - celebrar convênio e acordo con os Esta<los, Distrito
Federal e Municípios, para exeCUçJo de leis e serviços federais
CAPiTULO II I
DOS ESTADOS I 00 OISTfUTO fEÕERAL,
OOS BUfUcípIOS E DOS TERRITDRIOS
Art.
• Os Estados e o Distrito Federal se organizaM
e se regen pelas Constituições e leis que adotareM, observados os
princípIOS desta Constituiçdo.
_
PariÍ.ot:.llfo~ lÍnico.---.!!!'~~rv'!.l)l-se aos Estad.Qs e ao Distrit9___

Assembléia Nacional Constituinte

Federal todos Os poderes que, implícita ou explicitamente, não
lhes sejam vedados por esta Constituição.
Art.
• O número de Deputados à nsaembf ra legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado e do 015é

votos r

r rr - proibições e incompatibilidade no exercício da vereança, aplicado, no que couber, o disposto nesta Constltuiç20
para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do re spect Ivc Estado para os membros da Assembléia Legislativa
Art.
'. A repr sent açêo judIcial dos Municípios dever
ser exercida, exclusivamente, pelos seus procuradores, que se
equiparam, em deveres, obrigações e vantagens, aos do estado an
que atuem.
•
Art.
• Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para a seguinte.
Parágrafo único. O número de vereadores por município
e o limite da respectiva remuneração serão fixados na Constituição de cada Estado.
Art.
• Compete privativamente aos Municípios.
1 - legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse,
II - insti tu I r e er recacar os tributos dde sua compet.êneis;
111 - criar, organizar e suprimir Distritos,
IV - organizar e executar os serviços públicos de predominante interesse local
Art.
• A fiscalização financeira e orçamentária dos
MunicIp10S será exercida pela Câmara Municipal, mediante controla
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
§ 11l. O controle externo da Câmara Municipal será
exercido com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado.
§ 20.
O· parecer prévio sobre as contas somente de Lxar-é
de prevalecer por decisão de dois terços dos me-abres da cê-nece
Municipal.
§ 32. As capitais dos Estados poderão institui!' Tr~:>,J
nais de Contas nuní.c pe Is desde que tenham população scper cr a
três milhões de habi t.entes ,
Art.
• Lei federal disporá sobre a organlZação ec-r .
nistrativa e judiciária dos Territórios.
Art.
• A União não Lnferv a ré tios Estados e no Distri to Federal salvo para:
I _ manter a integ:ddade nacional;
II - garantir o livre exercício de qualquer dos pode=çs
dos estados e do Distrito Federal,
UI - reorganizar as finança; dos Estados e do distrito
Federal sempre que, sem motivo de força mai or , suspenderem pOI
mais de dois anos consecutivos, o pagamento de sua divida fundada,
lV _ prover a e~ecução de lei federal, ordem ou oec í.s ãc
ã

í

dos

seguintes

2 mancada a es sênc ra do conteúdo do ant.eprojeto.

científico.

co;
c) autonomia municipal j
d) prestação de contas da administração.
Art.
• A intervenção federal é decretada pejo Presidente da República que especificará a sua amplitude e condJçôes
de execução, nomeando o interventor, se tor o caso, e submebda rll
apreciaçto do Congresso Nacional no prazo de vinte e quatro :'...
1_
. •
\
§ 1 Q • Se não esbver funcionando o congresso NaCJun ..
ou a Assembléia Legislativa, far-se-á convoêação extraordinar~ú,
no mesmo prazo de vinte e quatro horas
§ 2il
Cessados os motivos da intcrvenção, as autor1dcdes afastadas de seus cargos a eles voltarão. s<llvo impec.il"vr,tú
legal.
§ 3g. O decreto lirn!t<l.r-se-á a suspender a execuçdo do
ato impugnado. se essa medida bastar ao restabeleclmcnto da nor-

lj

malidade.
§·40. A decretação da intervenção dependerá, se for o
caso, de ~olic!tação do poder Legislativo ou do Poder E:;.ecutivo
coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal
se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.

SEÇÃO I
DOS SERVIDORES PúBLICOS
Art.
Os cargos e empregos públ1co5 são acessíveis
a todos os brasileiros que preencham os requisi tos estabelec1dos
em lei.

EI~EllDA

tério e de cargo em comissão.
Art
• Serão estáveis, após dois anos de exercr ct c ,
os sc-rvadc rca nomeados po-r concurso.- - - '
I
Parágrafo íin acc , Bxt arrto o. cargo ou dcct aredc pelo 1'0- I
der ãxecutnvc sua dcsnecess adadc , o scrvador estável f1C31 ã
cri
daspomb a tadede remunerada, con proventos propcrcãcnaas ao tempo
de serviço.
Art.
O servidor serã aposentado
I - por mvafaôca ,
11 _ compufscr rameru e , aos setenta anos de idade pa i n o
homem e aos sessenta e cinco para a nuther ,
lI! _ voluntariamente. após t r-ant;a e canco anos de sc r va ,
co para o homem c trJ.nta anos para a muIher ,
Art.
• Os proventos da apcscntadoraa dos servrdor-cs
serão
I _ ãnteg raas , quando:
a) contar t r rrrt a e c mcc anos de scrv i.co J se do sexo
mascuj mc , ou trinta anos de serviço, se do Fcmânmo , ou
b) Invaã í.darvse por ac adent c , por mol ê s t a a prcf i s s ...ona I
ou doença grave. contagiosa ou mcurâvcf , capoc i Ercnda em Lea ,
II _ prcpcrc ronaas ao tempo de sc rv rcc , quando o Func aonário contar menos de t r rrrtn e C1nCO anos de scrv rcc , se do
mascut mc , ou menos de t r mt a , se do sexo Fcnu mno
Art.
Os proventos da anat rv.idndc serão revist.os na
mesma da tu em quo· se mcda Lrcu r a rcmuncrccâc dos serv adcrcs em
at Ivadndc e em 19ual :>roporção.
Art.
• O scrv ado r piib l acc , no cxc rc Ic ro de mandato
c rct avc , í1ca:r5 afastado de seu car-gc , caprcuc ou função, fncul~

I

tecla a opção de renuner eção c asaequr ada a cont.agem do tempo de.
serviço para todos os efeitos legais
Art.
• A pena de demissão somente será aplicada
funcionário es tâveâ mediante decisão judicial ou processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa
Art.
• O tempo de serviço público federal, eat adua l
ou munic.lpal será computado Int.eqrefmente para todos os efeitos
Art.
• As pessoas jurídicas de direito púbhco responderão pelos danos que seus servidores, nessa qua Ladade , causarem a terceiros
Parágrafo único
Caberá ação regressiva contra o servidor, nos casas de culpa ou dolo

fi

DE AOEQUAÇIlO

ARTIGO ~

DISPOSITIVO EMENDADO:

~lodifique-se a

de matéria.
§ 22
A proib1ção de acumular estende-se a cargos,
funções ou enpr aqos em autarCliJ2-as, empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público
§ }2. A pr01bição de acumular proventos não se
ap Lac a
aos aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, de magis-

redação do ítem IX do

Alt..I:!

do

Capítulo rr , na forma s]finte :
Art.

'b

- Compete à União

I -

11"IX - Estabelecer políticas gerais e setoriais tan
como elaborar e executar planos necãcna í.s de desenvo.lvment;o eco'lôr..!.
co, social e regionais, com a par t Ic.ipação dos Estados, Regiões
Municípios.
JUSTIFICACAO

Ao definir como competência da União, a ef abor açêc
e execução de planos nacionais de desenvolvimento econômico e social,
sem mencionar expressamente a participação dos Estados e Ilunicípios ,
o texto inserido no Anteprojeto da Sistematização reproduz o

modelo

concentrado r e indevido de intervenção e superposição da Uniao
assuntos de interesse e compe têncç a dos Estados e HunIcIpios
Por isso, sugerimos a modificação na redaç êc

I

texto, registrando a necesardede da audiência e participação

nos
do
d(..$

Estados e Municípios.
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EMENDA DE ADEQUAçnO
DISPOSITIVOS EMENDADOS.
T!TUlD IV - Da Organizaçeo do Estado
CAPtTULO II - Da União - Artigo Ji~ inciso XIX. alínea "v"

Suprimir a aHosa "v" do inciso XIX do Art.
dada cen o Art. 415.

'iJt por

inc:olllPlltibll!

JUSTIFICATIVA

40~
Enquanto o Art. m-- defina ccrm competência da União. Estados e
a
t1unidpios legislar sobre proteção ambiental e defesa dos recursos naturais
alínea -v- do 1nc1so XIX do Art. i1ldefine corno corrpetêncla. aponas de União l,!
glslar sobre florestaS. caça. pesca e conservação da natureza.

SEÇAo Il

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES
Art.
• As patentes militares, com as prerrogabvas,
direi tos e deveres a elas inerentes I sãp garantidas em toda a
plenitude aos oficiais da ativa, da reserva e aos reformados,
sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares.
. § 12. O oflc1al das Forças Armadas só perderá o posto
e a patente por sentença condenatór1a cUJa pena restritiva da liberdade individual seja superior a dois anos ou se for declarado
indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão de
Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
Tribunal Especial, em tempo de guerra.
§ 21l. O militar em atividade que aceitar cargo públJ.cO
de provimento efetivo selá transferido para a reserva.
§ ;31l. O militar da ativa que aceitar cargo ou funçiío
de provimento em cpmissão ou emprego na Administração 1ndireta ou
em empresa controlada pelo poder PÚry!ico ficará agregada ao res_
pectivo quadro, podendo optar pelos venCllõlcntos e vantagens de
seu posto J e contará o tempo de serviço para prcmoçCio por antiguidade, transferênciêl p6ra a reserva ou reforma. Após dois anos
de afastamento, contInuos ou não, sera transferido para a reserva
ou reformado. >
TITU'" IV

JUSTIFICArÃO

r
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em qualquer dos casos a acumulação somente é
quando houver compatibilidade de htl~ '"lo; e correlação

§ 1S!.

permitida

pr Incfpâcs

consti tucionais.
a) república, representação popular e federaç~o,
b) garantias do Poder Judiciá!'io e do Min15tér.io Pú!::lli-

raso

Toda a p~rte supr-mada no capítulo referente ã Adrl1nl.!
tração Púbhca é, ~em diivada , matéria de Lea , e que decorre dos
pr mcIpacs da legalidade e no r-aLadade consagrados no ant ep roj e to.

Parágrafo ÚnlCO. Respeitada a par xdatíe es t abeâcc i da
neste artigo, é vedada qualquer vinculação ou equiparaçgo par at o
efeito de remuneraçãe do pessoal do serviço público
Art.
• Ê vedada a acunun açãc renuoereoa de cargos,
funções e empregos públicos, bem como de proventos, exceto.
I
8 de dois cargos de professor;
II
a de um cargo de professor com outro t écní.cc

judicial;
V _ assegurar a observânc ra

ii j.ea ,

lho.

Art.
• Os Governadores de Estado e do Distdto Federal serão eleitos para o mandato de quatro anos, e tomarão posse
no dia 1(1 de janeiro do ano svbseqdente
Parágra fo único
A eleição do Governador importa a do
candidato a Vice-Governador com ele registrado.
Art •• O Munic!pio reger-se-á por lei orçâru.ca prõpraa ,
atendidos os princIpias estabelecidos nesta Constituição e na do"
respectivo Estado, e em espect ef os sequmte ,
I - ererçao do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o
Paísj
11 - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereadores, no território do município, por,.lsuas opiniões, palavras e

í

No t.ocant;c às Regiões de üesenvcfvmenrc zccnômco, ~
reas Met.ropo11tanas e M1cro-Regiões, pr-evru-sc apenas sua
cr1,!!.
cãc , ao en'tenddn'errt o de que o "modus Tac i.enda" deva ser defe r adc

§ 1.1:1. A investidura originária em ca rqo ou emprego]
público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e tItulas, ressalvadil a tupõt es e dos heb i Ll t a écs
em curso oficial de administração públ1ea.
§ 22. Prescindirá de concor sc a ntlM:.ação oar e car çcs
em comissão, declarados em rei , de livre nomeação e exoner açêc .
Art.
: ~ vedada qualquer diferença de r emmer açfo
entre cargos e empregos, iguais ou es seneânedos I dos Poderes LE.gislativo, Executivo e Judic1á!'io, ressalvadas as venteçens cs
caráter individual ou relativas á natureza cu ao local de t.r aba-

t:rito Feder-al na Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e
ser 5, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de doze.
§ ta, O ma,ndato dos deputados estaduais sera de qvat ro
anos;
§ 2 9 • A remuneração dos deputados es taouaas e do OHtr.1to Federal não excederá o llmite de dois terços do que percebem, a qualquer título, os deputados federais.

377

@

o Titulo

em epígrafe trata da Organização do Estado.

ObjetJ..vou-se dar ao texto Tedação maJ..s t.êcnJ..c"l. e SUp'l'1
mir toda a matêII.a que de,"a ser tratada eM leJ. compler.Hmtar,
gânl.ca ou Ordlniíl'I.a.

oE

Em razão da autonO!ll.1a política. atlmnrist'Tst::.va e fl.na,!!
ceira outorgad<: ao D.F. pelo anteproJet:o de Constl.'tuJ.ção.
deu_
-se-lhe tratamento igual ao d1spensado aos Estados.
No elenco da matêrJ.3 de competênc1â da Un1ão,ouscou-se
melhor técnlca, ordenando as espéc1es segundo seu gênero,
que a modlflcação de forma 1mportassc a de conteúdo.
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,2'1 i

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO.

.2-'7'1

Suprima-se o Artigo 3:0a.
JUSTIFICAC"D

o dispositivo em questão veda a vinculação ou
equiparação de q...a lquer natureza para efeito de remuneraçãO
do
pessoal do Serviço Público. A nosso ver, contradiz frontalmente
pnncfpJ.o elementar de eqOidade, qual seja remunerar igu.Hmente
trabalhos iguais ou assemelhados. Sua permanência implicaria aut,.!!.
rlzar o Poder Público a remunerar como bem entendesse os serviços
que contratasse.
Veri fica_se ainda ~ o completó descompasso enatz
o disposto na referida norma e o conteudo do Item VI do artigo f i
do Anteprojeto que veda "... qualq'Jer. di ferença de remuneração
entre cargos e empregos iguais ou assemelhados dos servidores dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvados as vanta
gens de caráter individual e as relativCls à natureza' ou ao 10ca1de trabalho".
Consideramos que esse dIspositivo impõe duetr,!.
zes , justas à política de sal~rios do Pod~iPúblicol justificando,
por conseguinte. a supressão RO \f'rtigo ~.
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EMENDA DE ADEQUAÇr\O
EMENDA DE ADEQU,nÇno
DISPDSIT!\!D5

Er.er~OI\DDS

TíTULOVIII

Suprimir,no TitulO IX, CapitUlo VI, A!'t
itell\ XII, renueerenoo-s e os denaa s ,

Da Ordem eecnôruce e Fimm:::eira

ir.!

DISPOSITIVO EHENOADO : ARTIGO

s te , o

bê-se à alinea

CAP!TULO r - D o s Princípios ccraas , da Int~rv8m;êo co Estaco. ce "eS_r:!
Propriet.illde do Sub-solo e da Atlvit!ade Eecnõnica
s~;::-:2.

A proteção a que se r e reru o ~ te'" está g<:irant Hh.,
eesênc ra , pelo item 1 do mesmo artigo, devendo ser oese-wmvaca
lei crdmér ra •

são da CXPrtl55ào "'8 05 potencieis és energia hidrlÍ..Jlica"

nal ou econômica, em cada base territorial".
JUSTIt'ICACAO

~sa l'lCc""';Jatibiliza C:;J"'l:J A:"t.iJ i.:.

0150 II do CapItulo II do TItulo IV. que estabelece. per exclusêo. (jU8 as

A unicidade ou não do movimento sindical é Questão

cc.:

~def.i-s"

limites com outros países. pertence'1l aos Estados. enquanto o ar-e ,

de princípio e divide concepções excludentes de sindIcalismo. ká, de

EMENDA lP03688·7

rentes de água com nascente e foz: no Territór.lD Estadual e que não pt'0nST:.it.Ia-

[J SENnOOR

cE,

ALMIR GAI3RIEL

um lado, que considere, como o Anteprojeto da Sistematização,

Pt'IJO
01
nn~'.u .. "'c~c.e-----

deve deCidir. em cada caso, da conveniência de ser representado

_ _- - _ - - - - j
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Objeta-se frequentemente, Que o trabalhador, côns
cio de seus interesses, forjaria a unidade na prática, prescindindo

í

M'I

CAPITUl.O II

- Das FiMnçêls pJbHces - ParéÍgrafo Onic::J do Art

~

a consciência do

pr6prios interesses e, principalmente, a possibilidade de razê-Lcs

2,ft(

Substitua-se a redeçdo do parágrafo único do Art. --2e9'"; se,.,

JUSTlrICACÃO

valer não se encontram equãnimemente distribuidos

dlte:r~

Art.1!:!-. ..

Parágrafo On1co - As dlspcnibilid.!'ces de caixa da Uni';o ser-êe c.=.
positadas no Banco Central do Brasil As C:l5 Õ':
gãos ou Gr;t1dedl:!s do Poder Público federal. dos Estados. dos Mwnicíptcs, ben c,2,
mo das empresas por eles controledlls serão depositadas Ctn instituições fine"'ce..!
r-as oficiais respectivall às soas ér-ees geográflces. reSSalvados, em e-cos os Cf"
50S, os ill'pedlll'entos de natureza operaclon<ll ou goo~rãfit:a. previstos em Lei
JUSTIFICATIVA
~,ais

da garantia legal. O argumento omite o fato de Que

nas de trabalho; e padrões adequados de remuneração."

ção de seu conteúdo, de fom" a torná-lo mais inteligível, conforme texto que /i~

I'\.lllhllr ordeflarnento do taxto de foI'tfl4 a torná-lo

.,

de propãcaar a divisão, e o conseqüente enfraquecimento do movimento
sindical.

ai , mern arrte concurso péb Li.co de provas e títulos, condrções condlQ.

- O" Tributação e do Orçamento

a autor,!

aação cOnstitucional à pluralidade não constituiria mais que forMa

C.Q.

"v - vaã cr raação dos profJ.ssionals de ensino em todos
os níveis, garantindo-lhes estruturação de carreira nacacnat , pr.Q.
vamento dos cargos Iru.c a l s e fina1s da car r e i r a , no ensino
a fi c!

DISPDSITIVDS E.1I:MJAOOS·

r!TULO VII

gue'

Somos de opinião oposta. Consideramos que

31'4

Dê-se .ac inciso V do artigo ~do Anteprojeto dO!
missão de Sistematização a seguinte redação:

ALMIR GABRIEL

por

um ou mais dindicatos

EMENDA OE l'lDEQUAÇAO

COMT<;Sf.O

não

caber 1:estnção à libetdade de organhação sindical, o habalhador

mo portencentes ã Uni50 todos os potenciais de energia hid-ául1ca

•

segui~

sindJ.cal em Qualquer grau representativa de uma categoria profissiE.

JUSTIFlCAlIVA

ê1

o'*.
a

"m) não será constituída mais de uma organização

3t'G

~DOR

"m" do item IV do Art.

te redação:

.)USTIfICACJi.O

Modificc.r o Art. ~do Caj:lÍt.Jlo I do Título vtn pela

Essa expressão na Art

*11-

intelig,{vel e.

nossa

A emenda visa a suprimir a parte f1nal do dâ spcsc t xvc
que assegura condições privilegiadas de aposentadona aos profess,Q
res , por incompatível com o critério adota~o..._Eo anteprojeto da
C..Q.
missão da Ordem scc rat (alínea c do artigo~, que optou pOI': e$t.!
belecer diretriz geral para redução do tempo de: serviço para apose!!
tadoria por tempo de ser-vrço , sem abrir exceção para nenhuma categ.,g,

sociedade. Pela contrário, vivemos nuna sociedade confllt1v<l,

ria pro rasaronef
Tal orientação parte do ent endmento de Que

esboçar uma p.rática conjunta.

que o trabalhador ocupa posição subordinada, que o torna vulnerável
às tentativas de maní.puâeçãc e divisão, de inspiração externa a ele
Não é outra a razão pela qual nos países em que a pluralidade é
to, os diversos sindicatos necessitaram décadas de embates

que Ique r

f!,

para

A nosso ver 1 a pluralidade sindical responde à

exceção à norma geral deve obedecer a fundamentos técnicos e
soc..!.
a1S de validade e ccns Is tênc re rncucat ãcnéve i s , de Molde a não
f2rir os pr ínc fp rcs de Jusbça distributiva. Entendemos, nut rcs s im ,
que o tratamento cspecxar a ser dispensado a certas caceqor ras hav,E.
rá de levar em conta fatores ess\"\,~almente dinâmicos e mutáveiS ,
mais suscct Ive i.s , portanto, de r1uu1}çãO pD1\ lC1 or tífnâr i a.

idéia de ser o sindicato instrumento de satisfação de interesses
individuais. Nessa concepção, nada mais lógico que indivídos 1ns,!!
tis feitos criem tantos outros sindicatos quanto dese j ar em, Nossa
visão, pelo contrário, é a do sindicato que defende interesses col,!

pficicntc.

t rvce , que não podem ser postos em riscos por motivações individuai

Estas as razões por Que propomos a restauração no
Anteprojeto, do texto da Comissão da Ordem Social.

EMEI'lDA lP03685·2
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1 -

ca-se, no Título

II, Capftulo r, Seção II,
11 a segui.nte redação à alinea c:

er t ,

~#6

~

unan-se os ítens 1 e r r , no Titulo IX,
VI, Artigo!f!1!., taceooc a aequrnte redação:

item

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos poliU
cos , inclusive soas fundações, das entidades s~ndi
cais de t1:abalhado1:es e das insb.tuições de educ~
ção ,
de assistência social e de defesa do meio aE!
biente e recur-sos naturais, sem fins ãucr at rvca , 0Ê
serva dos os requisitos da lei i e"

tJ pau, n

EHWOA ADITIV,:l
3~
DISPOSITIVO EH'ENDAOO. ARTIGO ~
Seja incluido no P.1:tigo
fos.

Incumbe ao Poder Pübl1co

"...

-,

l

JUSTIfICATIVA

A redação sugerida une as nt
JS correlatas
nUM
único ~tem, eV1tando redundância de cOl'1teúdo,
que colabora para
o obejtivo de tornar s].ntébco o texto final c.o AnteprOjeto de Con.§.
tituiçeo.

A. fome

H .. ~/.u..1"OC~Ç.~

oe AOçgUAÇiíO

tr-13b,5,

EMENDA lP03690·9
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I

1 _ Unan-se os itens X e Xl, no lltulo IX, Capitulo VI, arbgo

xAntE.

uma eventual explicação de sua ret1rada por redundância COlõl
itens I e IV do artigo 14, que asseguram ao trabalhador, respecti v2,
mente, esses direitos A redação proposta configura, a nosso ver,
a p1:inci'pio fundamental, que de'Je estar presente no te:o:.to. Os rer.!
ridos ücns do arbgo 14 não MalS são que a e)'phéitação das fo:nas
de opcracionahzação desse pnncípio mais geral
Po't essa 1:azão, p1:opomos a presente emenda que
so exclusivamente à restauração do texto da Comissão da Ordem

ela1.

(\

~

fCP~~~'~

que têm consciência e sent1n7~to de solidariedade hUmana.
O Artigo 4;7, tratando dos ~ e liberdades '
1ndivlduais 1nvioláveis, na Alínea "B", loclui a alimentação entre'
os fatores que consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercícIo
do direito ê. existência digna, sendo a sua oarantla o primeirQ dever
do Estado
~ claro que a Emenda P1QPosta tem por fim petmi t!r ao Estado o cumprinento do seu dever primeiro para com os cida dãos, proporcionando, asslm. a compatlbilização do tel<to.

5i~;J;J

JU5Tlf'ICACi'iO
o dispos1tivo de que propomos a inclusão no

AoR

~,

promover a educação ambiental em todos os
níveis
de ensino e capacitar a comunidade para a proteção
do meio 8mb_ente e a conservação dos recursos nat!!,
rais.

Entendo que e Constituição hâ de ser C'um_'
prida, sendo o nosso dever criar as condições para Que Q mesma não se
"transforme numa farsa, pela impossibilidade da sua observ~ncia por '
parte do próprio Estado.

I

j

2 _ Tendo em vista a modificação anterior suprima-se o item XI
sua parte Que afirma: ( ••• ) "assegurada a sua participação
gestão e nas dec~sões das instituições públicas relacionadas
meio ambiente;"
Constituinte= PAULO RAMOS
,JUSllflFlt:A.CÃO

Comissão:. de
A Junção dos dois itens contribui para sintetizar o texto, unindo

vi
SE.

?!,2,

fome nos envergonham e exigem providênc1êIS sérias, drásticas e'
urgentes.
No país da fome, a expodação d~ gêneros aliment!.
cios de pr!me.i::a necessidade é urna afronta e um desafio para aqueles

ficando a seguinte redação:

projeto figurara, na redação óa Comssão da Ordem Social, COi:'O
pnme.íro dos pr1ncípios gerais ali relacionados F"undanentava éois
direitos básicos do trabalhador a estabil1dade e o salano Justo
Não concordamos de antemão, por essa razão,
com

e mais \,\unilhantes

.~la

~:;,~o, Direito, ::::a:'~o:o:e:U~:::g:::::O~ ::::~::a~:o_'e '::b'1:: I,
com justa remuneração.O er.prego é hen fundamental à V1óa de
lhador e ninguem o perderá sem causa jush ficada

~,::;..,cip.ais

Os ínchces de mortalidade e as doenças causadas '

prs-ENADOR ALMIR GABRIEL -

Inclua-se no Capítulo II do Título II do Antep::oJ.2,

ê um dos

blenas da Brasil.

~~;16J'
..P iE!mj\

st!guintes flardgra_

de
primeira necessidade.
Parágrafo 52 São qêne roe alimentícios de prlmelra necess made
os constantes .da cesta bâsf ce e out.rcs a ela inclu':dos en face de d,!
cisão governamental.

~

r:Y~~';;':::=-J

.ç
~ os

I:. vedada a expcr tação de gêneros alinertícios

Parãqraro 4" -

.:JUSTIFICACÃO

f\LlIIll GI\DRIEL -

8011Q5

Capítulo

1 - üar ant i r o manej o eccâcqi co das espéc i es
-eccas i s temes , preservar a caver c adace e a .mteçr rdaoe do oet r i nõo ...c
genético do País e f1scalizar as entidades cedrcadas à pesquiso
marupuj.açêo de mat er rat qenét i co ,

VI do Título IX.

EMENDA lP03686·1

C' SENADOR

.if!-

Art

414

2 - Em decorrência da redação prcpos te , suprima-se o art.

do cap

EMENDA lP03692·5

_

_EljEt:lOl\ DE. f\OEQU8CilD

m,!

sistc"lati2'1l-~

"'

~

TU~IlU,.I"Cl.h------------

térias couelatas.P. parte sup't'im1.da do e~tintQ item Xl,está
conte.:!!,
pIada no Titulo ll, Capítulo lII, Artigo [l; itell1 VIl, alíneas a,
b,

EMENDA MOOlF'1C/HIVA

c e d.

DISPOSITIVO EMENDADO: A1:t1go.iJiIÇ

15

Assembléia Nacional Constituinte
1':0
Seja dada 80 Inciso IV I do Artigo

~I

§ 112_

do Anteprojeto

O ofJ.c.ial das Forças Armadas, elas Poj fc aas Hi l Lt ar e s
e dos Corpos de Bombeiros só perderá o posto e a petente por sentença condenatória, a pena restritiva de
liberdade .md rvadua I que ultrapasse d01S anos,
pa!
sada em julgado, ou se for declarado ind1gno do
of.,!. I
cfnã e to , ou com ele incompatível, por decisão de Trí- I
bunal Militar de caráter permanente, eer tencc de paz,
de Tribunal Especial em terrpo de guerra.

da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
tv - a pesquisa. a lavra, o enriquecimento, o prQce.§.
sarnento, a industrialização e o comércio de minerais nobres,
estratégicos.
JUSTIFICATIVA
A :p{cJesenfe E:mendá ."m por fim compatibilizar o ~D~
tabelece o Artigo~, com o que prescreve o Inciso I, do Artigo ~.

JUSTIFICAÇAO

Não será poss!vel ao Estado garantir a independência
Nacional, sem que a União tenha um controle r!gido das atividades vi!!
cuIa das aos Illinerais raros, nobres e estratégicos.

visto

P. emenda proposta ecrrotlbl.l1za e 'reduz o texto.

que os artigos -rerereecíaocs são recet t Ivos ,
As pequenas edap tações f~;,Jas são s ImpLeenente CO'1SC
quentes, devendo prevalecer o ~rtlgo.la, por estar Inscr rdc no ti. I,
tulo, caortui« e Seção mei s apropr i adcs ,
í

Como brasileiro e Consti tuinte entendo que não é maf.s
possível assistir impass!vel à exploração dos nossos recursos minerais
por multinacionais que não têm qualquer compromisso com os mt.eeesaes
do povo brasileiro. O ideal seria que, além de estabelecer como monopõ
lia da União a exploração dos minerais nobres. raros e estratégic~s -:
pelo menos criassemos normas que garantissem a nacionalização da exp La
ração de todos os recursos não renováveis.
-

•

E' o que ainda pretendo tentar no decorrer dos

1

traba

l hos da Assenbléia Nacional Constituinte.

No momento, espero que o sentimento nacfcnafãat;a
éontamine todos os membros da Coniss~ de Sistematização.
Por último, torna-se imperioso esclarecer
[

EMENDA lP03696·8
tr';ENADOR ALMIR GABRIE~·u,o.

"tJ,,------.~..ulo/~a.'1I1.1
COlUssAo DE SISTEMATIZAÇAo

rr=';~~~~
'nlo-=~----__,

..... e••

L~":'!::="'O~=~~~~

que a

presente proposição tem ainda. por fim criar condições f~voráve!:; e
condigne.s para t cdcs os garimpeiros Que, submetidos a rigores e sE.
frimentos sabidos, exigem o devido reconhecImento.

_

rru";7ã7J

e 319

JUSTIFICAÇi'{O

r'ens am algumas pessoas que ccnsc oer ar a sociedade b!..§.
s te i ca pluriétnica pClf'eria cons t r rbu.í r para diminuir a solidariec.=!,
de entre as raças con~titut1vas do povo br as i Ie rc , retardando
o
processo de miscigena,ão.
A nosso ver, porém, o reconhecimento de que o
povo
hr as Ll e i ru é ccns t It.ui Ioo , amda hoje, por diferentes e tru es , ao e.=.
pressar o reconhecimento da Iapcr tânc.ra de todas as raças, concocre
para a Justa valorização da contribuição dada por todas elas para a
ccnst a turçãc da cultura brasileira Esse fato, sem dúvida, reforça
os liames da solidariedade fnterébru.ca ,
No que se refere às populações indígenas que vivem em
território pr6prio, demarcado ou a ser demarcado, o enfoque
deve
ser diferenciado Como é sabido, a unidade bé s i ca que mantém
tais
populações deriva da sua cultura, sumamente diferenciada da cultura
da eccredade abrangente. Nesse sentido, reconhecer as formas
prÉ.
prias de organização das naçõeS~indígenaS sigoi r.rca reconhecer seu
direito de viver segundo sua p r rr~ cultura.
~conhecimento ~ssai\ror~!i"S\de orçení aaçâc , ent rq
í

í

I

tanto, não possui o e Icence que alguns querem dar, ao pr e tenocrun ,
equivocadamente, que isso euuavat e à indepe'1dência de cada
nação
l.ndigena. Ora, uma nação pode existir oomo sociedade hí.s tcr rca
e
culturalmente constituída, sem que, nccesaér Ianent e , possua eutcng I
mia política ou estata!. Assim, O r eccnnec írtent o dos d.ireito'i de c~
da uma das Lnumer a s. nações indígenas, além dos da nação ccrpcr r ícg
da pela sociedade envolvente, não confere a qualquer dessas neçêc s '
o direito à exrs tênc a como sociedade política Inoepeooentc , e~t'JE!.
do, todas elas, ao contrario, subme t Ide e a Estado úru cc , o
Es t adn
brasileiro. ües sa forma, se um ou outro individuo pertence a
essa
ou àquela nação, são todos c Ioaoãcs brasileiros
A proposição objeto da presente Emenda visa a edrt nr ,
ao Anteprojeto da COMissão de Sistematização, dí soos t rvo cons tant.e
do AnteprOjeto da COMissão da Ordem see i aí (art 1 2 , incis1v~. V)
omitido naquele ant eprcj et.o ,

I
I

í

EMENDA DE ADEQUAçnO

í

DISPOSITIVOS EMENDADOS:
TtTUlO X -, ~isposições Trensitórias

ARTtGO~

í

Acrescenta; a expressão "de conservação da natureza e dos
505 naturais" para compatibilizá-lo com o restante do texto. conforme

EMENDA lP03694-1

pJ

recu!.
redaç';o

que segue

prOlO FJ'. ~

..(13

Art • .ii:IQ ~ Dentro de 12[doze) meses. a contar da data de

promul

gação eeata Constituição, o Congresso Nacional aprovará leis que fh:em as

=

TuTot"U"or'c&çio

_

3M

a'iNDA I::JDIFlCATIVA

Oir;

trizes das pol!t1cas agr:!cola, agrária. tecnológica. industrial. urbana.

de

ta-enspor-ta, do ccnéircrc interno e externo. de conservação da natureza e dos

r.=.

cursos naturais.

DISPOSITIVO E::a,'DflDD • ARTIGO ~

Na atueã.íoede, 97~ das. cargas do ccnércío Intcmecicnaj , no r'\..l"=:,
S30 transportadas por via l"'.ar!tiM3, sen perspectiva de reversão ce tF' ouedrc , nas '
déceoas
De 15'70 a 1!i'C6, c "rete narítino gerado por nosso 00.-6:,c.o e,{t~!'i
ar quintuill!cou. f-everoc atingido no pique, c:!fras superiores a USS ~ tu.Itiões
Deste total, Menos de 20"" são auferidas por c-carceções brasll8i=:ls
Na Europa, a Alenanha Ocidental. que detcn o rrenor cercentcet cc'
transporte (de nercrccraas novtrenteoas CCM seus parceiros cc-ercíaís) en naV.!.05 '
próprios, f!.ca com6:r. de frete gerado, i~u~lr~.,'.:e a Suécia 80.: e a Espanha E'5',
Fxcjulndc-se os !Jrc:né..s sól!dos, os E.U.A. transportaM 600 e c C~
naefá 53'~ de sua5 Cilrgi:lS
Aí 050 se 1.nc1ui c f1cross trc;c:!c", crodc tais r:::íscs cntrm CCI"'.Q I
"OLltsidcrs" Otl tercelr.1 hé'ndeira, cn'{'lregando o rCllistro (('lU tandE!ir~) cc COnVCnJ.l:!.
~,

Os m;,cr05 supra ttlferidos d!z.cn respeito <105 d!ás ôltua!s, qu:'nco,

l'./Jnç~o

em
de ret::.taçê:o do cCl"'ércio internacioroal no rrundo. ocorre a oferta E':...- _I
clante de navios estrangeiros
Qt.!ando cs condições nornais de r.e-rczdo se recstabe!e::c:,en QS r:L_
t.os entre os pa!ses de he'l'lisfério continuarão nais &ltos do que os n05S0S. e ::ê
V}05 h~je a preços baixos para lá se deslocar~c em rassa
Fatalm:lnte isto há de lrr.por d!.flcu:daCes q'.Jzse q..!e .:.nt=ansro~~ .'
para ,a colocaç~o de nossos r.anufaturados no extenor e avilt<:'j'~nto ",:!lor dos p;~ ÇQ:; de semi fatufÇldos e m:l.térias prinas.
O artigo 173 da atual ccnst!tuiç:::io dispõe so~re a n<'vegaçr.o d~
catlotagel'l, cu seja, entre po!'tos nacionais.
O fato de: haver-se omitirJll "oCoore a navegE.çâo de longo curso, p~
de ser justificndQ pelo fato de. era 1967. ser a r.~"'ST.l? pratk"'da êp~:n?S pelo r,o\'E..;
no, o q'Jal se lil'litava a transport~r d~ 6 a 7"; ce nossas t:rccas CCli"erC1a!s
Urge. tatl'bén, reativar_se a construçe.o nav?! do Brasil. ga:"~
'til"lClo-so, maJ.s do que o eMprego de n!lhares de en!]enheiros, técn.l.cos c cpe:'2rlos
a ma~tef\çªo e Q desef\vol\'ll"ent') de i",?o:rtante tec~log!:E!.s
Somente locução "bandeira e registro" nos assegura tal possUI.!.
lidrde.
3/3
A presenle Enenda,tcM. portanto. o objetivo de cOII'.pE'tibll!:w!' :)
Artigo ~cOfll o Ciue esla~elcce o Inciso I, do Artigo 7'2.

_.;,1

EMENDA' lP03695·0

-__

Assim como as demais políticas mencionadas no texto. a
da conservação da natureza
leis. no Art. ~!t0g

~ l:;.~~:~~~l

&UI0_

I

~~o ror SISTEI~~T&i'~~:ç~oolmc.~"'b

[D;2-;':;~.;,J

> _---_----__

~

questão

dos recursos naturais aâo remetidos para

futuras
EI~ENDA

Acrer;centar ao Art

EIIENDA SUPRE%IVA
DISPOSITIVO EI1ENOADO

t15'

5

ARTIGO -9-4seja dado ao Artigo
a ~etJê,ç~o abalXO
suprimido, pO' via de consequência, o artige ~

qS

MTlCO

4i;- -

U

.As patentes ttui1 tares, com as prerrogati..as, dI re1 tos
e deveres a ela inerentes, SdO garantidas
em toda a
plenltude aoS oficiais d.1 atJ.va, da resena e aos refomados das Forças Armadas, POlíC1ôS tl.!.litôl"es e COE.
pos de Bombeiras dos Estados, ierritol"ios e 00 Disul
to Federal, sendo-lhes privativos os titulas, postos
e unifornes militares Os unifornes serd.'3 ....sadas
na
forma que a lei dispuser.

_ EtlSlim PUBLICO

rr~~~;~

ALMIR GÁ8RIEL

(JCDMISSi'{O DE SISTEM;;;~-;~~~~d"'_'"'_"_'''_''_'
"'

--'

5/;;7ãLJ

UUOl"UIT"'e.çio

item

IX,~

inci:lo com a s8&ui,to
GRIHUITO.

JUSTlfICAÇM

EMENDA DE ADEQUAçnO
Suprimir, no Titulo IX, Capítulo VI. Artigo
renumerando-se os demais itens.

.J.+.9-;

Ut~!VERSITt.Fi.IO

~

Jl.. !,rt.

40R

~,

o seu

3:rj

-s-T-9" prevê

a cratuidDde do ensino fund<ll'"Dntc..l

e

médiCl {Art ~. 1. 111. omitindo a gratuido!ldc do ensino una vc r-e rtiÍrio. Na verdade. a presente Ell'enda tem o objetivo de garantir. ee
forno <Io';log<l. aos dece t s níveis. a formaçiio plena do cided60

JUSTIFICACi'{O

SUi!

[:L-A matéria está contemplada no Título lI, Capítulo
Artigo 4". item IX, alínea a.

aualificação en benefício

c

do País e da Naçllo.

l,

EMENDA lP03701-8

tJ SENADOR

EMENDA lP03698-4
(TIftENAOOR ALMIR GABRICl > - mo.

E;~';;:=J

ALMIR GABRIEL
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EMENDA DE ADEQUAÇIm

EHEH.Dll....D.C....l\DElJUAÇl"lO

Substituir o Art.

Inclua-se no Título I - Dos princípios fundanental.S ,
sob a forma de artigo, n9 13

ssguinte redação I

públicas para o ensino público".

JUSTIFICAÇJ\O

Se, para lIS

,JUSTIFICACÃO

~ pela

"\! lIsseguraJja a exclusividade de utilização das verblls

Art.
- O Brasil não manterá relações dJ.plomát!cas
nem firmará tratados, acordos ou pactos com países que adotem poli
ticas ofJ.CJ.a1s de discriminação de cor, bem como não permitir;. atl
vidades de enpJ.esas desses países em seu território

escoles comunit.!irias. filentrópicas ou con
(inciso I
do

fissio~n;,is que prestam gretUitemente seus serviços

A proposição objeto da presente Emenda visa a aditar,
ao Anteprojeto da Comissão de Sister.atJ.Zâção dJ.sposJ. tivo constante
do Aoteprojeto da Com1ssão da Ordem 50c1al (art 89), omitido naquEle Anteprojeto
No nosso entendJ.mento, não parecer ter havido confl,!
to entre esse dispositlvo e qualquer outro dos Anteprojetos das d~
mais Comissões Tematlcas. Nesse sentido, propomos a inclusão da pr.Q.
posição ,constante do Anteprojeto da Comissão da Ordem SocJ.al, vi!
to que, a nosso ver, tratou-se de omissão não-lntencional ocorrida'
por ocasião do processo de adeqt.!ação dos AnteprOjetos origináuos
das Comissões Temáticas

TUfO/"~n"..ç....

"'

De AOEQUflç:dO

EMENDA lP03697-6

flJ SENADOR

JUSTlFICr.ÇÃO

l~~~ns

JUSTIFICATIVA

P::J~:" ~'

-!k2

O Artigo
do Anteprojeto ca ccrussãc ce ststeretaacceo
ter a seguinte receçãc. 31.3
A.qTIGO ~ _ A croeneçêc do transporte n:>=ltin~ Intemacione.t. 11::peí.teoas as disposições de acordo bf.leteraas rrresooe pela união', ccserveré 2 P:C:~
mfnêncín dos n5VlO' de benceâra e re':jistro do Brasil e do pa':s e-:po:'.:<'ô= cu _~;-c=:
teoor , eu-partes igu2is. observare o princIpio de recíprcctoace,

Art.

"'J

se admite o auxílio financeiro do poder públic{), inadm:5.s

sível seria que este mesmo poder subvencionasse, através de estimu
los fi'3"i,ceiros, a rede educacional privada, objeto do ceput

ções.que inclusive. apre.sentam "axcedentes". ainda que considarll _
das sem fins lucrativos'!

EMENDA lP03702-6
GUIDOR AI MIR Gtl8RIEl
t::=iQi!iSSr.O DE SIST;;:~·;;'~~";;1~/MCO,,,U1G

EMENDA lP03699-2
[' SEN'lllJOfl IlLMIR

GAOn~&UTO"

p:rJ::;~;1~

~OI/B7
EHENDA OE ADCQUAÇ1l0
Inclua-se, onde couber
A sociedade brasile1ra é pluriétnlca. São
reconhl2c!
das as formas de orga,nização próprias das nações indigenas.
-

do

Art. ~. Enfrentento o Poder Público dificuldades financeires pa
manter li rede pública, como oner.!i-lo, lIinde mais. em institui _

1'8

EMCNDA DE ADEQUtlçnO

3J~

Hodi ficar a redaçdo do caput do Art. .;.a-:r-pat'a
"O Plano NacJ.onal de Educação, de duração plllrlanuel,
oeflnido em le1, será elaborado com a particioacão dos or::::scs
representatJ.vos dos inteQrantes do processo educac.:.ona! e d:a
';ociedade, V1sando à artJ.culação e ao desenvolvimento dos ní~~ns1no e ã integração das ações do Poder Público
que
conduzan à erradicação do analfabetisno, universalização
do
ateondlmento escolar e melhoria da qualidade do ensino".

380

• Assembléia NadonaI Constituinte

§

JUSTIFICAÇP:O

59 - A União poderá transferir para o domínio

nu

~

nos

nicipal as águas de interesse exclusivamente local. situadas
A garantia de um processo politíca'llente legítimo de e
explicitor, de forma clara e inequívoca, medidas que assegurem
a concretização dos anseios e o atendimento das nece ss rdedes da
populaçdD brasileira, expressa, entre outras formas, nas

JUSTIFICACÁO

A lIlelhbr explicitação das

Territórios o

ãguas do domínio

dos

Estados tem por objetivo \ distingui':las daquelas do domínio

rei-

'!indicações daj~nbdades Que a representam. Desta forma,
o
eaput do Art. -3-8=l-deve exphcitar a participação dos ?rgãos r.!
presentativos dos integrantes do processo educac rcnaf e da

ela

União. sem neeesaâdade de se consultar ~ut~os artigos da Constituo!.

JUSTIFICAÇÃO

ção.
Pequenas correntes de â2ua. como córregos.

câedede , na elaboração do Plano Nacional de Educação.

riachos

e arroios, de interesse exclusivamente âccaã , poderq,,com vantagem
integrai' os bens municipais.

~DA

[1l

lP03703·4
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_
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fll1ENDA lP03710·7

~

-P;:~i.-_

~ l:õ2~'ri7~
r

~~~lgo ~

em.f~~~~;~j\f~1: Capitulo

VI, ürbgo

'.

f!!..~

para
do Título VIII, caof turo r , passando o alua! a!.
tigo ~para Parágrafo Iln Lcu,
2 - Em decorrência ela modificação enter ror , suprima-se a numeração

(:l

tJ

r.r

'LldalO'I:O~ ... Io/.....

COMI~Slo

ce.lllla

DISPOSITIVO EMENDADó: ARTIGO . .

.::.""6

te inciso V: •

54'

&i~;'7ã7J
r.r--

Uniã

definirá.:

JUSTIFICAÇÁO

..tA'" ~ - a política e o sistema nacional de
Se essa disposição ê aplicada ã União, ,confone
estabelece o inciso XI. do art.

e dos Territôr,J,os.

...,.,:t,
USCl

.,

n.le/~u.,.,oe.oçi.O,

-r;t - os critérios de outorga de direito

MOdifi q

U,2:11 a

Art.~

ser

I!.

gos navegáveis. se por.' algum título não, :forem do domí:nio federal ••

Dunicipal ou particular.
A competência da União. P~it legislar

§ 6Q

águas, já está prevista na -ãecra 2,. do

inciso~.

sobt:~

do Art • .(:,

d

~pi'ojeto.

redação para:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Em relação ao imposto de que trata o item
estabele
-

" § 6Q -

•

do anteprojeto. devera

dos em seu domínio ós terrenos marginais às' correntes e aos

das âgtuis.

;:;2Arto~

52.-

~

;dotada. paralelamente. acs EstaOdos. que têm. por exemplo, inclu!

EMENDA DE ADEQUAÇAO

Dispositivo emendado:

$h

lhes vierell a ser atribuíâos o

- Ao legislar sobre águas. a

hidrográfica e integrando sistemas dos Estados, do Distrito Federa

pr;;;;~'~"'~

segul~

v ... os bens que atualmente lhes pertencem ou que

anteprojeto. pass~oa ier a seguinte redação o

Ar~. ~

.

do anteprojeto, o

Art. -$ •••••

Ne#/.

renciamento de recursos h!dricos, tendo como unidade básica a baci

SENAOOR ALMIR GABRIEL

14,

Inclua-se no Artigo

.

4t.!

.sJ;

EMENDA .ADITIVA

--,

DE SISTEMATIZAÇlO

ÍJnipOSITrVo EMENDADO: ARTIGO '50,. INCISÓ·S I E II.

A fl~~éria constant.e do CapíLulo do "~eio r rrb j ete como :I~tem do art. ~ é notoriamente V111Cu!aOi:i, ao conteúdo de
artigo
Por esse motivo deven es t ar interligodas no capítulo
mais epropi Iado , razão pela q.Jal propõe-se sua inserção no Titulo
da Ordel'l Econônica e Financeira o

tUI1t/"".T.,IC.oÇi.o

~

OEMADO F"ERtJArDl B<ZERRA CDÊLHO

O Artigo'" e respectivos it1cisos f::::8=::t:I-. d

('J

I F"";;';;;;'~
I fõ2J~;PJ
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EMENDA MODiFICATIVA

de Item XIII no artigo 4140

EJI'IENDA lP03704·2

-,

'lUl... /U~II.Jo,."'CIl"'.. la

"'----------"'''''"'".,,''''---------.--1
1 - Renumerc-se

..,"

DEPUTADO FERNAtCO BEZERRA CIE.MO

IH I resolução do Senado Fedral

Por isso. a definição da poI!tica nacional. ·do siste •
o
assim como a referência aos criterios de outorga de direito deverã
ser

.expressh~ de

fo~a..

outra

•.

cerá.

,

rq~/wJl.,"'.~

.JUSTIFICATIVA
1 - ~ eliminada a expressão "o oo por dois
terços
de seus membros••• 0"
2 - Estabelecer quorum quali ficado para
decisão
do Senado Fedral é inadequado em Ante-Projeto que. em todos os dis
positivos de mesma natureza. inclusive o § 4" do mesmo artigo
disciplina deliberações do Senado, em matéria tributária, com mai..Q.
ria simples.
3 - Além de inadequado aos critérios adotados, na
redação de dispositivos de mesma natureza, o "quorum qualificado" •
do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federat.!,
vos desnatura a Federação o

iiif:

~NDA ADITIVA.

5(:,
r . r - : - - - - - - - - - ' - - n u O f.....".1etoÇ10

Int:lul\-se no Artigo

-.

~.

do anteprojeto, o se&uin

-ee 5 l'. passando o atual Pariigrafo Onico a. ser o S 2 9

ElffiNDA ADIT!-VA

Art.

DISPOSITIVO EMENDADO: ~

Art.

traI!!.

ferir. para o domínio municipal. águas de interesse exctueãveaen-

Inclua-se ~ ; - a oAntepro-Jeto. os--tS

EMENDA lP03705·1

•

fJ:j5!'. ••

§ l~ - As Constituições Estaduais poderão

ouc<R. Cou6e-t..:
'0i'Z' :

fl

5{,

DiSPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO~.

1~-

-

te local:

=

JUSTIFICAÇÁO

..f:==P- - A le,J, definirá as águas particulares e os

SCNADOR AtUm GAORICL

da.refucs e deveres de seus proprietários.

IPtá.?tAjoúalw-f=!li'F'"

r.r

Pequenas correntes de água. como córregos.

são públicas de uso comum as águas

situ.!

dos e arroios. de

1CnO'JU".',CAçiO

das nas zonas periodicamente assoladas pelas seces , nos termos de
EMENDA DE ADEQUAr:1lJl

"UI - o orçamento do Fundo Nacional de Seguridade

local.

podetl~ com

ri,!.
V8n.

da
JUSTIFICAÇÁO

SE.

'eeENDA lP03712·3

k; águas contidas uni.camente numa propr,J,edade não

elaL"

JUSTIFIcncí'iO
o Anteprojeto sistenatizado excluiu o artigo 1.4 do A!!
teproJeto da Comissão da üxden Social, supostamente por considerar
que o mesmo preceito estaria atendido pela redação de
dí epcar t í.vo
similar originário da Comissão do Sr s teaa j r rbut ér o , Orçamento
r Inencas ,
acorre, no entanto, que ti redação adotada é restrltl
va en relação ao conjunto do sistema de seguridade sccãai , pois
a
prooosta da Comissão da Ordem Social refere-se eu "orçamento do tU!!
do Nacional de seguridade Social", e não a uma simples agregação dos
orçamentos das ent t cades vmcul adas ao sistema, como da a entender
o atual redação do dispositivo.

pre·cisam se; declaradas públicas, desde que sUJei~as ao :fim social,

l'---'7-='=~=~'"---!J DEPUTAOO FEI\NIml EEZERRA COELHO

desta.

f!J
leg"isl~ção específica. que tenha como

--'I·E;;;;~

I r;;;j;J

COMISSÃO DE SISTâiATi/~A&~·...••.....lo

As re'giões periodicattlente asscãeêes peaas

d~ve ser destinada

nuo'....."'ouçle

caraet.!;.

rística a ~pvb1.icização· de todas as âgu~ o

j"l-

.EMENDÀ ,.,DIFICATIVA

..

DISPOSITIVO.EMENDADO: ARTlGO~, INCISO I.

í

O inci,so

r , dJ

5:f.
Artigo &f,odo anteprojeto. passa a

ter a seguinte Tedação:

Art.

~1á .....

I - legislar sobre:
I:EPUTAOO F'ERr-wDO BEZEPRA CCEU·(J
~XSPOSITIVO

r.r--

.

a)

5(:,

EJ.tENDADO:.ARTIGO .ilIi. INCISO I.

1 C l f C l f l U I ' ' ' l t . I ç á e - - - - - - - - -_ _-,

56

O inciso I, do Artigo ..f;l,do

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

#
Art~

5'2.-

Inclua-se. no Artigo ~. dQ anteprojeto. o seguinte

.

antepr~jeto,

Art •

.ffí •••••

de sua competência e s!JPlementar a

b) águas. supletiva e complementarmente â UniãD •
passà

e

respeitada à lei federal.

S6

i$ •••••••

I - Os lagos em terrenos do seu domínio. as
rentes de água que neles têm nascente e foz. e as águas

fib

as matérias

legislação federal,em assuntos de seu interesse;

ter a seguinte redação:

:J'2-'

EMENDA ADITIV.\.

J

tagem. inte.8rar os bens Aos muiiicipios.

lei especaaü, sobre a matéria.

~8f-

Dê-se ao inciso III do ar t rqc ~do Anteprojeto
Comissão de sistematização a seguinte redação:

intereS'~e,exc1usiv~mente

neas subjacentes

exc~usivamen"te ao

seu território o excetuadas

águas que, oem virtude de lei :federal, sejam partic\Uares.

co,!

A lm;portância dos recursos hídricos para o atead!

subterr!

menta dos interesses públicos aconselha que a competência dos

as1
I

dos, para iegi~iar sobre. iguas. supletiva· e complementarJnente

Est~
;

União, respeitâ4a 'a lei ·federal, sejaAolD-Cada de forma. expressa:,.

Dorvido pelo Supremo Tribunal Federal, a eliminação do primeu:o se i!!!
punha por imperativo lógico.

I l!l

Data ';õnia, nada menos lógico que essa lógica. Para oP~ I
rilr o silogismo que explJ.ca a abstração é precxsc abstraJ.r a "ratio
essendi" do Tribunal de cerunc i.as ConstiluC1.onais .. ~:j1qucla velha hí.s
~õria do absurdo lógico: o animal 1, o anamaã 2.. e '0 aniMal 3 s50 paE,dos; o animill l,. o anama'L 2 e o aniJ'lal 3 são gatos; 1.og6, todos os ga-

EMENDA lP03724·7
[H'UTi\CC F"EPNAtro

[:J COMISSJl:O

logo, todos os tribunais pertencem ao Poder
g óbvio

que não é assim

Ifl?

Art. V.

CoeLl-:O

§ 1'1: Não haverá aposentadoria em cargos, funções ou empregos temporários, ressalvados os d.l r e a t oa dos trabalhadores
temporá-

DE SISTEMATIZAÇÃO

rios que contribuem para a pr-evxdênc.í a socaaã ,

TlllTO/IUST''''';lo

2'

J~t1iOfa:t"i?

e,Ez.I:RP·~

p.ullU.lCot&lIllo'"u•• ot&lIdo

E-IENDA MODIFICATIVA

e o~órgiio 3 são tribu
nais; o órgão 1, o õrgâo 2 e o órgão 3 pertenaehl )r.~,~p~per JudicJ.ârio;

tos são parõce, Ou então: o órgão 1, o órgão

•

JUSTIFICAÇÃO'

1.2-

-lIíI. INCISO I

DISPOSITIVa ElIENOADO. ARTI~O

!.

'

A Lei 6 019, de 1974, que instituiu o regime de trabalho terr.
porário no Pais, já conta com três milhões e meio de
trabalhadores
por ela regidos (motoristas, guardas de segurança, garis, ascensoristas, pessoal de limpeza, et c , }, As empresas desccntan para a prevldê
ela desses trabalhadores temporarios como se fossem eles do quadro, di
rei to, aliás, a!;>segurado na lei Esses trabalhadores não terão direito à aposentadoria? Por quê? Seria um absurdo. Q Estado utiliza
o
serviços de dezenas de milhares desses trabalhadores temporários, fo
necldos por empresas, mas a lei considera o tomador do serviço ce-ves
pcnsãvet pelas indenizações e dt.r eat.cs previdenciários
do cesacar
mesmo sem vinculo empregatício.

1"-

A letra.!, do inciso I, do Art. ~, 40 anteprojeto,

":ã~" 169áq~,

passa a ter a seguinte redação:

O Tribunal de Garantias Constitucionais criado na dimensão das GARANTIAS CONSTITUCIONAIS não teria s:nt1do se fosse

;;,t

1.2-

a:s="•••••••

Art.

te da ESTRUTURA DO ESTADO, que é uma estrutura estrúturante da praxis
do Poder Estatal. Bem ao contrário, com a criação do Tribunal de Garantias Constitucionais (tal como acontece com a criação da DefensE.
ria do Povo) o que se pretende construir é uma estrutura estruturante da praxis do Poder Social ou da Soberania do Povo. E Justamente o

1-

.

g) comprovada abscâute incapacidade de pagamento

~ ninguém poderá ser privado dos serviços pubãaccs de água. esgoto

contrário do que está pressuposto na abstração feita pelo ant,:proJe: '
to da Comissão de Sistematização. O que se quer é um Tribunal fora e ,
acima do Estado para Julgar o que está acima e fora do Estado. a di~
nidade da pessoa humana individual ou coletivamente determinada. O
1
se quer é que o Supremo Tr1bunal Federal seJa Judiciário, asuc ê, e~ !
tatal, e que o Tribunal de Garantias constituc1oná1.s ae j a político,
isto é, social por excetêncae ,

e

I

energia efétrica.
JUSTIPICAÇXO

Assembléia Nacd una L constituinte, em 02 de jolho de 15õS7

Para sobrevivência dos serviços pÚbl1.cOS de energia
elêtr1ca e saneamento bãsi~o. a absoluta mcapacdâade de

pagamento

deverá ser comprovada e não simplesmente alegada ou presumida.

I

Em suma, o TribUnal de Garantias Constitucionais foi
criado pela Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho- ~
organização no,!: ;
Inativa do Brasil, qual eej a a eusênca.a de mediação eÓ-tre a sociedade j
e o Estado, que produz a hipertrofia dos Poderes Estatais, em conae-. !
qGência da qual o Estado deixa de ser o que deve ser, isto é, um ins :
trwnento da sociedade civil.
- l

roem e da Mulher para corrigir o mais grave defeito da

EMENDA lP03728·0

,EMENDA lP03725-5

(l

l:J

OEPUTAOO FERNJ1NDO BEZEP.RA

COMISSÃO DE

[J Deputado

ClELH~

E-fENDA MODIPICA1IVA

.,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARt1~O 4 . INCISO· 11

5"-

O inciso II, do Art1go -0-1 do arrteproj etc , passa

a

ter a seguinte redação:
Pelo menos, vamos pensar duas vezes, lembrando sempre que o futUro nos Julgarã. A emoção corporativista do Jud1c~ár1.o
é medi.ocre dentro da questão equacionada. O que l.mporta é o Julgamento da Histõria.

52-

Art. lI1I •••••••

11 - os lagos e quaisquer correntes de água em

ter.

renas do seu domin10, ou que banhem mais de um Estado, const1'tuaml!
JuIzes sem Vitaliciedade, sim senhores; escolhidos
pela Sociedade, S1M. senhores, porque a histór1a demonstra que,
em
matéria de Direitos Humanos fundamentais, os Juízes vitalícios e as
estruturas Judic~ais-estatais se afeiçoam fácil e sofisticadamen~
às inconstituc1onalidades por excelência, isto ê, aos golpes de Estado.

mite com outros países ou se estendam a 1:err1.tôrio estrangeiro. as
águas subterrâneas subj ecentes ao território de mais de um Estado

e as águas superf1.cuis e subterrãneas s a tuadas nos Territór1.os.

Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o

Constituinte

JOS~

(~

suprimir da alínea!! do

b) SUprimir inteiramente

5

Z~. do Artigo

4f.

do arrteprej e-,

~;t~~c;:~ritõnos integram a União. es águas neles saeuadas a

3510

artigo~,

sua

exaustão por uma unidade i'ederada, em prejuízo de 0)tq-a ou Outras.

PAULO BISOL - PMOB/RS

Se. nos termos do

a)

terr!

tõrio de um Estado devem ser geridos pela União. para evitar a

COMISSXO DE SISTEMATIZAÇÃO

Emenda de adequação

EMENDA lP03726-3

a expressão "para o homerr",

ela

' " " . - - - - - - - - , ) fõ"rp"F"L"'----'

(Joeputado Constituinte JOAo ALVES

a alínea E,.

_

C--

_1

~!!~:!:l!:.lf~:!lY~

12

No anteproJeto, o artigo~, inc1.so 111, alínea~, (:i~
põe que "o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, in.
.clusive os de natureza doméstica e familiar, com a ún1ca exceção dos
que têm a sua origem na gestação, no parto e no aleitarnento" , e o a!.
tigo 362, dispondo sobre a aposentadoria por teI'lpO de serv~ço, esti!
belec:e, na al1nea~, que o tempo para implementação do direito é de
tr.1nta e cinco anos para o homem e, na alínea ~' que ele é de trinta anos para a mulher.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

g

18-0&

•

:;..

is.,

I,~

INCISOS I e II

art

VdO anteproJeto,

~

ter a

seguinte redação:

If+ . • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • . • • • . • • • . • •

Art.~

:E: flagrante a contradição. Se o homeM e a mulher
são
iguais eM direitos e obrigações e se a única exceção a esse princípio consiste nos direitos e obrigações origináX1.os da gestação, do
parto e do aleitamento, não hã corno adotar para efeito de aposentadoria, tempos de serviço diferentes para o homem e a mulher, Jâ que
o serviço e o seu tempo não guardam qualquer relação com a gestação,
o parto e o aleitamento.

a de dois cargos de professor ou de médico;
II

-

a de um cargo de professor ~om um técnico ou cient!

flofo ou de juiz.
JUSTIFICAÇAO

reta

Não encontramos mobvos para que seja ret1.rado da nova Cal.
ta Magna o direito adquirido pelos médicos e pelos juízes, à acumulação de cargos assegurada na Constitulção em vigor. O dos médicos foi
objeto de grande luta da classe em todo o País, de 1963 a 1965, conQuista obtida finalmente em 1986 pela Emenda Constitucional nt! 20 daquele ano. O dos juízes vem da Constituição de 1946, plenamente jus-

Aliás,.é de bem alvitre chservar, que a expliC1tação
no =!
nal da parte final da alínea e, do inciso lII, do artigo ~, não sen.
do necessária do ponto de vista lógico é necessária do ponto de vis
ta hermenêutica, o gt)3 resulta demonstrado pela própria presença
contradição no texto.

d;

ti ficável até hoje.
Assembléia

EMENDA lP03723·9

I'"'
I'"'

Nac~onal

Constituinte, em 02

de julho

de 1987.

Constituinte FRANCISCO DORNELLES
Comissão de Sistewatização
----,

l~IrTDlJun'fll:':io

EMENDA lP03727·1

(!J

Deputado Constituinte

- - - - - - - - ' J_ r,r-'P'F"L"'r I

JOi~~-ALVES

EI'EtllAIE J\llEllIJAI;i\o

t!6'f

Inclua_se no artigo -2:G do Anteprojeto Inlcial apresentado
Relator da Comissão de Sistematização o item IV seguinte:
toição".

"IV - contribuiçl'es de que tratam os artigos

dg
~

e

pelo

r.r

TU10IJUS'l"C4;lO,

-!

',1~

~

desta cansUEt-lENDA MDDlf"ICATIVA

Ef

DISPOSITIVO EI~ENDADO· ARTIGO ~, PARÁGRAFO 1~
JUSTIFICAÇ~O

-&511

AJ:t.
Hediante o levi:lnt..,.mento de ãreas n03 Est ecos c
através de pesquisas dos serviços de agrononia e
outros.
dos locais que melhor se presten par-a abr.1gar ut é qu;;:.enta
Il'lllhõ!:"s
de habitantcs, serão instaladas, com a nobilizaçao dos IJ.1n!steno!i",
dentro de um "!,no da pror.:ulgação desta Constitd,ç;o, res;!.~es
2grl~
las n~ inlerior de todo o Pais.

'~scolha,

§ 1ft _ Serão, 19uall:lente, lnstalat!Lls no interior b=asihl
separadas das "regiões agricolas n , Colônias agrícolas
ceeers ,
para onde devem ser conSuzidos todos os criminosos do Pais .....

1"0,

§ 2~ _ O d.1sposto neste art.1go será regul2t"cntado por
Complenel'ltar dentro de 90 Cnoventa1 dias, a partir da vigénc.1a
ta ConsUtulçlio.

l.ei

de,!

JUSTIF"ICACXo

EMENDA lP03722·1

('J

C__

'3:?

r

mais irrportante aporte produzido pela Comissão da SoberaIl1a, qual se
Ja o princípio da não limitação do controle juriSdicional da const;:
tucionalidade, o maior avanço da história Universal que POderíamo;
prOdUZir com a nossa Constituição.

_

SIStE;;;i~;'~ç~~o'""'<OY'''~

r.r----------tllt"~UIt"IC&Clo

Por último, não é demais registrar nos anais: para eli '
minar o Tribunal de Garantias Constitucionais é preciso el1.minar;;-

'~"'---------'J rrr-·P·~·L"·-·-J

cons t r tuinte JOÃO ALVES

3"

Tendo o Anteprojeto Inicial inc1uido, em seus artigos ~ e 3*=l, ccn
trIbulções COfI1Julsór!as que se incluem no conceito constitucional de triouto, faz.-=: I
-se necessário sejam elas arroladas no artigo ~qque abre o Capitulo do Sisteons
Tributário NE:cional, para fins de harmonização entre os textos.

I

flC

o parsgrafo 12 do art • .., do
guinte redação.

~rojeto,

passa a ter a se-

Urge a .1mplantaç'ão de regiões agricolas no lntcr.1or
do
Pais, lIlediólnle o levant.amento de âreas nos Estacf~s e a escolha, atr,!
vCs de pesquisas dos s~rviços de agranonia e outros, dos reeers q.le
llIelh;r se prestem para abrigar trinta ou quarenta nd)hões dto h2bItQ~
leso llIobilizando-se os H.1nlslérios e os Governos est eccaí s ,
inc\~
bdndc-se cada um das tarefas de SUi:J compclí.ncHI. Salvo r:lclhor ordc"l,2
Iflento: Hin.istér.1os dos Transporles e da AgrSculf.ura c orgdos vinclJJ~
dos _ abertura de ruas, de poços :artesi:inos e outros p.1ste"':lS
de
ebas tecteento de água, construção de estradas, distribuição de
ln,!
trumentos agrícolas, de ser-ent.es , instalação de arna;téns, s rrcs
e
frigor.i:ficos. etc.i Hinistério do lnter;or, COl!l Banco do
uerces t e,
iUmCD da JlmazBnJl] e outros oIganlsI>Jos vãncuj ados - ecns t ruçãn ce
cj!
e as de cenpc , nobil;ê:rio; saneanento, etc,; H.1f11stérJ.o das ~'inas
e
Encrgia e órgiios vinculados _ eletrlf-lC12ção rural. '1nstalaçlo de luz
residenclal, etc.; Pinist~rio da fazenda, co::! Clilixa Econe.,i::a e
Ba!!
co do Brasil _ coopfi!.ativas de CQnsuno (geridtls pelo Ministério da
Agricultur<J) para suprir de gêneros' alinenticios os trabalhz.dores" e
suas familias, CUJo pagamento deve ser convencIon;)l, con uma partr:
da produçdo, quando houver, seI"! sacrif.u:ar o t:rabalhador; f'ln!sler!os
da Educação, da Saúde e da Previdência Social - construção e instcllj!
çiio de escolas. admissão de professorcs, distr1buição de h\';:os e de
material escolar para' os fl,lhcs dos trabDlhadol'es, construç50 de po~
tos e t:asas de saúde, instalação e manutcnção de postos de puerlcul
lUril e de restaurantes populares, ass!sténdll I'léd'ica e d1stribu.1ç~o
de rem~dias, etc; IUnisté.rio da Indústria e do Conére1o planeJ.:!,
mento da produção, p<lX'a que se produza nais o que mais con!:unimos e
expoX'lancrs cu venhar:lOs a exportar, pro"lOoção das exportações,
elc.;
H.1oistér.1os dlls Relllo;ões Exteriores _ pesquisi:J' nos' dlver!:os
paises
do glob para saber lJ que devemos exportar; HinIstt:rio das COr.lun.1c.2,
ções _ agí.ncias dos correios, telégrafos, etc., PJ.nislério do lrab,!
lho _ ô1rrcg!rnentaçad dos trabalhadores- rurais, esc]2rccir:u:{llo so!:!re
as v,Jntagens a eles conferidils, t!tc.;· Govcrnos estaduais forneci
mento dos ",cios de que dispõeJ:l, cm todos os setores onde forem chac5!
dos a 1:0101:o0rllr; Pin.1sténos Pilltllres - disc:iplinll, ordem e segura,!!
ça; Hinblério do DesenvolvIJ:lcnlo Jig·riirlo - p1:lnejancnlo. coordcmç;;o
e flscallzaçao do plano. Cabendo ainda ao Hinist.ério do Inferlõr ou
do Desenvolvimento a 'aquisição das terras (COI;\ base no lnposlo Terr!
toria1 Rural pago) para a cOr.lpletlentaçdo de cada região
agr!cola,
qüe deve ter'-'ase Ce nalor porção) en terras de1l'olutas, destacando~e partes Ssoladas pata, instalação de colôn:l.as penais, pa:ra onde. d..!!,
vem ser levados todos os cnr.;inosos do Pais, separados en
grupo~1
de acordo com o grau de per:l.cu]osidade de cada o., _ nesno que
haja
necessidade de manter muitos deles con os pés acor:rentados - onde se
incluem os traricantes e viciados fi!r.; drogas. As regiões
agrIc:o{as
devem estender-se a essas colônias na proporção cn que se forea rec.!:!,
per.tndo 'os seus ocupantes, ou levados a se integrareI"! às regiões os
grupos cOl;)provadamente ::recuperados. Esse prograrna irá, tambér.l, apr.,2
xImar-nos de nossas minas e vlobl1izar a exploração de nossas riqu,!;,
zas Iõlinerais.
Dccorridos dez anos da .Il:lplantaçá'o de cada regIão
agric,!!
la, deve ela ser entregue aos seus habitantes, para usufruto da teI
ra com independência, cessando a responsabilidade do Estado.
Trala-se, sem dúvida, de un proJeto que exige r.:uito trab,!
lho, .1dealis/:!o e coragem, ",as cor.:pl:msa pelo z:rra;lg2do
patr;lotismo
Que ence:rra, con o anparo a AO nilhlies d~ b:asileiros. cuja ro.aiorJ1õI
nada pode oferecer iI Pátria sendo o pró;nio peso que represehta, e,
ao mesmo tcnpo, pela oportunidade de er-anc.1p<1-ção econônica do PaIs,
que DcorreriÍ na proporção eo que fareI:! aunentando a produção c
os
contratos cOlllerciais cal:! o mundo.
COlll efeito. o Governo contará com u apoio dos melos rurals
pilril a rea1i%ação deSSe pl<3no'de ~alvaçIio naclonn). sem o tClIOor
de
confronto entre o homc", do canpõ e o proprlet~rio rurôll.

Assembléia Nacional ConstituInte
Ql.1anto aes recursos parà execuç.'ão do p:rog r aea ,
ccrrca 1;p
eles por conta de dptações previstas nos orçanc(ltos dos próprlc:s l'A
nistérlõs.
•
Ninguém desconhece que a dív;l.da ext erna brasileira j" c r
cede a 100 bilhões de. dól~r[?s e a interna (di\'ida públlca) a r-ais d;
400 bilhões de cruzados~ excluídos os avais concedidos aos
papc~.!;l

de interesse dos Estados.
.
Forçoso é reconhecer que ti eeonoru a constituí o
ougénio
lndlspcnsavel para que lodos, Covcrn~ e povo, poss ara r-eepj r ar 1ivr.r=.
aent e, O bem-est.ar social. portanto, está condâ ca cnadc ao desem oh.,!
eente da eccneere , tcrnanco-se letra norta as leis e decretos
que
pretendam elevar as r-endas, os direitos e as l~bel"dades I"'edi,antc
a
DpHcnçiío de algun;! ftirnula verbal nágica. Urge a 2cfoçi;o de I'Icdie"s
rClll!stas. arrojadas, concretas e objetivas, cepeaee de pronover
o
bem-estar da Sociedade como um todo. ·E só há un camInho visível para
o Brasil atingir essa neta. a agrIcultuÃa. através da qual poderel"'os
exportar ·por ano 100 bilhàes de dólares de prot1ulos agrícolas. Oua.!!,
do 1sto .ocorrer, nossa vida econôn1ca e soc1al esta:-á ·estab!Jhadll.
•las não chegaremos lá con a produção frag""lentadll, con rlnanda'n;ntos
c estímulos a agricultores, cor.! distribul.çãõ.de terra aos sen-pão e
scm_teto._poHUca essa que, ,al!.-pej a nossa posição ge!!grár1ca, n'ão
oferece condIções que pcrl:lItalll a evolução pr econa z ada ,
COIif sef s mIlhões de quilé1l"'ctros quadrados de espaços
vi
:l1os. onde a terra é mansa e rica na 1I'<l10r par rc de sua exlensão, eu
bc-nos exploriÍ.la com os aêt.odos "aIs adequados, se quiscrT'loS ti'Iôlr
o País do inpasse em que vive desde o Inperío. A sHuaç:io e;dge
a
mobnizaç";io dos HInIstlrIos 1::0/:1 fj;Tlfle deterninilçrio, UI:I conjlJnto
de
esforçõs org2n!zado, onde todos se ~penhelll se" exigênc.Ias prefere.!!
eâaí.s , com id(/::I)lisClO, enlusiasmCl, amor e patrictisno. para a const'lJ
çio de um.•Br2Sil r.:aior, naf s progressista, naãs hunano,
oferecend:;
à gerações rutures o exer.:lJlo de que o trabalho é a rece.I ta para r:;u.!!
"se todos os »ai es c ao mesne tell'lJo a 1ll.I!S poderosa força que prodvz
a r-Iqueza e rellc:Idade ,lja Pátria. Co";\ isto a Nação Larabera se rcsgIJar
elo contra a dcnocracia libertlc:Ida. que leva à anarqu.Ia ou ao retr2"
cesso político.
Não há dt1vida de que Se os vinte mnhões de
bf<l.s.ile.Iros
que hoje vrvcn Cr.l dificuldades nas zonas urbanas e subu::-banas·
rcs
sem transferidos para d agricultura '': onde irian juntar-se a outro;
tantos que já vfven-nes zonas rurais, ã mercê de exploradores - COh
total assrst ênera do Governo por u':! per,iodo de 5 anos,
próvocariah
uma prbduçllo cm largd escalo. eOh baixa nos preços e, conscquentere!!.
.te. no custo.de vida. O cruzado seria valoriz<ldo. najor seria a pro!!
cura e a disputa dos nossos produtos, pela quallelade e pelo
preço"
por grande núnero de países, desde que sa.issem..cliretanente do centro
de prod'ução para os portos de eJ:lbarque. O nundo rcclar.m a
produ~lip
de àUlõlel'ltos e baslar'ia enviar-se 200 homens -aos dIversos
países
do globo para ::::abern!!s o que de\~lõIos produzir e exportar.

I

Por outro lado, ta.!s .providências vir1am desafogar 2S
ra
plta1s dos graves problelõlas provocados por essa população desajuslE.
da, servindo 19uall:l6ntc de remédio para as suas afl1çõcs. 5?O hOl:lens
se. J.deaIs nem ilusões. cujos filhos, em sua najot" piirte. vjvem
e!!
negue~ aos vício~, às drogas e â indisciplina sodal, fazcpdo aUllc!!
tal" a j4 alarpantc cnm50Qalldadc e deliqUr.nc~a juvcn!1.
O pOYO. na su .. oraodc r.:aioria. 3nS1:l... por r:ledidas
dessa
ordem. porque sabe que é o uni co nelo capaz de redir.lir a • pobre:.:.
o Coverno e a Naçrio.
Com a inplantação da nova ordcn não serla difidl
conso
guir dos ;;05S0S credores externos e internos, se necessÉrio
fOSose,
ullla t10ratórit de três anos, período em que ir.lporter!a"1os pet:oleo e
o"otros prDdu't~s ir.lpre~clnd!Yeis aos nosso conSUl::O cc- pagar.:ento
<l
vIsta. PaTa tanto. porém, seria necessár,l.o lJ ccnsdent!Zcçl;~ no C.=,
verno da crise por que otravessa o País e do deseslJero !H1 Gue ~e .e12
contram aS canadas pobres da populaçdo. Denocr:;;c1a. é o r:lelhor regIr:le
do llI1Jndo, maS a fone e a r:llséri~ anulal:J por conpleto a libE:óade p~
HUca. moral e fIslcd assegurada ao pobre er.: nO::le da 1cio
l:ondenatlos os agoureiros dc tr<lg~dl.2s, .. lls n~o pOCe,;;!!S ce.;:.
prezar o tenor de "que calnlnhal;'los para o ..bisno se nedl"é;S cóJ:lO as trv~
ora propomos não f~;em un;entelilente adotadas. Oelas surgirF;o, sen di
vida, por via de conseqOência, as refornas nos den:ds selares
de
iJtividade do Esli:ido, permiti~do à I:ação caminhilr HHe.,ente (la est:1.
da do futuro e real1zar o ideal de cnanc5.pação poHt.lca_ceonót:l!co-s,2,
daI Uio sonhaqo, desejado e .perseguido pelo povo br"sU:irp
N1:1o
podemos conUnuar com essa política /llonetar1sta, paternalista, estl.
Illul .. da pelos inventores do sIst.ena que- conduziu d -sociedade
bras.!
10i1:a ao vide tSn j09aT, éonpu,r e vender dinhclro, levando nl.lhücS
de pessoas que produzI~m patriotIcil::lCnte ao egocentrl.sl"o
proflsslE,
nal_ N30, il feliddade não está <Ipenas no dinhc.Iro, nas, sobreludo,
no prazer de qualquer ação criadora.
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proibição das atividades de rnternedt.eção

remun~z:;

da da mão-de-obra pereenence
JUsTIFICAÇAO

o

Há referências de que os crédi tos espec.í e.í s

.. 383
sup.1et"Bn~v

e

res devam ser aprovados.pelo leg1slativo ou pelo conçr ess o

reacrc-re L

Falta, entretanto, a indicação clara da Iru.c Iat Ive e ce cc..oetêncía para a apreciação. consid,randn que tais c-réditos, nodificBndo a. lei de
Meios, na prática a elal se incorporam, entendemos que deva-a ter o "'2.!
mo "t.rat.eeentc" que os projetns de lei orçamentária: iniciativa
do
Pr Imea ro-Hdru s t rn e apr~c!ação conjunta pelas Casas do Congresso Nacional com a interveniência, portanto, da Comissão Mista Permanente.
Outro aspecto que, previsto em dispostivos que tratam
das
leis orçanerrtâr í.es , dos orçamentos e da r reca i raeçac fS.nance!ra, pode
levar a interprei~qes impr6prias ou imprecisas, se mantida a rerlsç3.ü
do § ta do art ~,diz respeito às competências da Comissão rUsta.
Ela não deverá apenas apr ecdar e emitir pareceres sobre projetos
de
lei relativos a orçamentos i outras atribuições \ lhe são imputadas
no
anteprojeto, relativas a, por exemplo, eccmcanhenent c dos orçamentos

e fiscalização financeira •

t'rabalho temporário tem hoje mais de 3,5 t.ti1hões de tra-

balhadores regidos pela Lei 6.019174, que instituiu o regime de trabalho temporário no Pais com todas as garantias trabalhistas e prev.!.
denca ãrdas , accnpenhanoo a Inaioria dos países civilizados do mundo.
É um regime tão oecesaãr í,c à subs í.s tênc i a de mi Ihões de brasileiros
sem quaLificações para .mão-de-obra permanente ou especia!iza~a (sego!:!.

Para impedir essas interpretações dúbias ou

Assembléia Nacional ConstlluJ.ote, em 02

rança, motoristas. limpeza, qar a s etc.) que extingui-lo, ~a'ta agradar a uma classe. grupos, pessoas ou interesses inconfessave::l.s, ser Ia um -cnãme ncnet.rccao , d1.gno de um Idi gmi.m ou Hitler Nós ::lrasi:
rerrcs , não temos esse esplrlto perverso, de tráglcas mt enções , nar

a emenda aprescntada
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conflitantes é

que propomos a emenda 'em causa.

l!J

de julho

de \987.
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Substitua-se o artigo 1:::i'i' e seus parágrafos FeIo seguinte·
E"ENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E!-1ENOP.OO: l\RTIGO

JI[>'

JB3
~

4.:13

Suprimam-se. do ~projeto o art. "53' e seus parágrafos, ex
cluindo-se, em consequência, dos demais dispositivos as referências ;nprojeto" e/ou "lei de diretrizes orçêlmcntáriéS"
•

Art. =r. O Chefe de Governo, após aprovação pelo Congresso
Nacional, nomearã os Ilinistros do TrIbunal de Contas da UnisG, escolhidos entre bras~leiros maiores de trinta e cinco an~s, de repútr.çJ:>
.ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, eCGnôm!cos,
financeiros
de administração pública, .!;endo doIs deles Áuditores do
Tribuna!
que preencham os requisitos e tenha'm mais de 5 (cinco) anos no exerci
cJ.o do cargo.

..ou

JUSTIF"ICAÇÃO

ft "lei de dIretrizes orçamentárIas" não será instrumento

a
complicar e tumultuar o processo legislativo'? será que ela não 1rá to
lher a capacidade de emendar o projeto de lei orçamentária. pois cst-;;
deverá ser compatível com aquela de acordo com O inc~so I do § 3!2 do
artigo 1:331
Reparamos que em nenhum dispostivo há qualquer definiç;;o ou
esclarecimento que nos permJ.ta conhecer el'l quc consiste esta "!e! de
diretriz". Em nenhuma oportunidade há indicação de que ela deverá ser
regulamentada. Não podemos aprovar um dispositivo com estas características. novo, sem experiência prátJ.ca a lhe sustentar. obscuro. ge~
nérico, sujeno a intexpretações e/ou aplicaçõ~s as mais diversas'

Parfigrafo único. Os 1'l1nisiros, bem como os Auditores quando
em substituiçno aos btulares, terão as mesmas garantias, pre:rrogativas, remuneração e impedimentos dos. Minist.:-os do Superior Tribunal, de
Justiça.
JUS T I F I t'A

ç

ÃO

A presente emenda compatibiliza as propostas
apresentadas
pelas Comissõe.s que t'rata~am da matéria, a Comissão UI (da Organização dos Poderes e Sistema de Governo) e V (do SIstema Tributál:io, Orçamenta e Finanças), eliminando os inconvenien~es constantes do a,ntcproJeto.
Por que se ter mInistros de dois tipos, cómo demonstra
c
e dois terços sem es
ta? E mais, a indicação ou escolha de Ministros 'do Tribuna! de Contt:~
da União, pa-ra um mandato não trará consigo os preju!zos de algum tipo de fisiologismo, ou de relação de dependÊ:ncia com grupos de "or...:
a diminuir o nível da indisPe.nsável Isençd:o? lias parece preju:hcisl cc
sistema democrático dois tipos de juizes (uns vita1lcIos e outros tt'i:!
poráritrs) num mesmo Tribunal Até no tratamento haverá di fcrença, como ocorre COm os juízes classistas do Tribunal Super.1or do Trabalho,
cuja existênCia é justificada por representarem as cateºorias econômicas e prof.lssionais. No casa DO TCU não há categoria a representa=.
Não vamos inovar para prejudIcar a instituição.
§ 1!2, um terço com o priv~léglo da vitalic::l.edade

Vale ressaltar ainda que uma "dIretriz" estabelccl.da "olto
meses e meio antes do exerc.ício finance:ao" di fl.cilmente poderá "or1.lt
entar corretamente a elaboração orçamentária face às di fJ..culdades d~1
previsões s~bre o comportamento das variáveis macroeconômicas, ~nc1L.
sive inflaçao, que influenciam
aquela elnboração Adema~s, o Con_
gresso estará dispost.o a passar um ano inteiro cuidando de uma matlria sem resultado prático? Quando um terço do ano foI semple o SUflC~
ente para atender a todos os interesses do Ccnp:esso e os
objetivo;
orçamentários do País.(Art 133 do Anteprojeto).

Assembléia Nacional Constitulnte, em 02 de julho de 1987.

Ao concluir, vale a penv....l!!nbrar os Estados Unidos de 1')),
cuja econol:lIa era intli'Iancnlc conlrolada por 20:: da populaçiio. 01.
.tenta por cento dos t1abibnte=: daquele país estava dIvjdJdo.
enlre
desempregadOS, l.ncendiÉrios, assaI tantes. viciados, desordelr'OS, v~
dias e r.JlserÉveis que peranbu!avê.rn ser.l dllstlno pelo p;::is. AO
ass.,!!
rn1r a Presidêncio da Repúb1J.ca, F'rancklin O f\cosevel t
insti tuiu
o "Ncw Dcal", que l1'e va~e'IJquat:ro reele$ções sucessivf>s, para o que
.foi necess.:irlo altera:, a r;onstItuição.~ _E dessa época que nOS dá 1'1.2tida o livro "Rooscvelt", de Emil LudloJ.ng. do qual extrilíll'os o ~.!:,
guinle c:onenl"r!o
"Cm 15'33, quando assunlU o go~erno dos Eslados UnIdos
a situação do pais eri! de cOl"'pleto caos socJal e econõr.:!co,. Roos.!:,
velt eonprou a prazo nove nilhões de ac:res dE terra .incul ta, en 43
EsLDdos, e neles instalou 208 colónlas.agr5.col<..s l..k?~.] as cidades ~s.,..)2
vens solteIros, de 14 a 22 anoS, desenlJregados ou vadios, ~iciados
ou t1esordcl.ros de todas as classes, conduz!ndo-os juntancntc con 05
voluntáriOS, para 35 colõnias. Pagava ordenado õl( cada un, retendo,
porê"" 50~, que era en~..: ;e;ue ~os. pais e irl:lãos cenores ou j"v~lidos
que havian dCJxado. Convenceu os bancos a concederem roraLoIJa aos
lavradores, cujas 'terr2S flIpo,ecadas aneaç2yan .tonar por fa)ta
de
paganento, e fez convergir para o interior as atenções e os
:,ecu..;::
50S do gov!!rnt). A Cllca Ol!?i1l'tat:\ento fora entregue a
resptmsabilidE.
de de una gl'ande tarefa, cuja e>:ecução o Presidente fJscallz ava d!,.
retatlente. em janeIro de 1935, 20,2 ni1hões de honens tinhan
s:l.do
transrcndoS para a zona rural - em Ul'l só dIa ronm ].cvnc:;ls de Nova
YOIque 1t'i1~S dI! 30 nil jo....ens _ C: ti covcrno: .inaugur:::va os frJ90rifl..
eos. os arnazêns e s110s, e as estradas para c:'Vl!cuar a produÇ:;C. CUE.
tro o!nos l"'ais ttll'dc ntio havJa Ul'I só desocupado I'I:lS cap.It:lls dos EE,.
ta dos e quase 100 pllí::e5 dependiaM da produç:io agrícola a",ericana.
Outras r..edld<lS govcrnopentl:ll.s roram sabilanente adotadas nos dIversos
selõ:rcs de Interesse públ.ic:o, levanflo o país a desenvolver-~e
po:todos os lados de naneira il"'pres.uonante. Era a consagraçã.. da poli.
tSca do coverno Roosevelt vencera. E hoje un presidente
enCl!l.saÕo
pelo povo nor ....-aneric:;;nl" •• (Do livro "Roosevelt". de Emil l.udlol.ng,
publlcudo em

'm).
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EMENDA M001FICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~ E SEU § 12

O artigo

!'J'I
~ e

seu § ln do anteprojeto, possam a ter a

se-

guinte redação:

f\~t ~lJ O Primeiro-Min~stro

ennar-á ao Congresso

Nacio-

nal, para votação coryáunta das duas Casas, até quatro meses antes ~o
início do e):.ercíciofl.nanceiro seguinte, os projetos de lel. relatlvos aos orçarrentos anual e plurianual. e quando se fizer necessárlO,
os relativoS a créditos especiais

Ol!

.//

Et~ENOA

,(!;l'.,l,

O inciso IV do artiqo ~ passa

,,2f~

Axt.~

suplernentares

§ lI:! Orgamzar-se-á Comissão l.Jista Permanente de Senadores
e Deputados para examinar e emi tl.r parecer sobre os proJetos de 1el
relacionados no ~ deste artl.go, sem prejuízo das oUt-r8S compatên
CillS que lhe são atribuídas nesta Constl.tuição.

&802-

MODIFICATIVA
OISPOSITIVD EMENDADO· ARTIGO ~ - WCISO IV

•

<l

ter a

segu~nte redac~o

•••••••••••••••••••••.•••.••••••••••

IV _ as condições pdra el'õ'lssâo de títúlos da divida

aa, compreendendo a natureza, os obJetJ.vcS, o montants,

á

pl~bh

renta~ili

darie, as formas e p'!'a'ZQs de :resgate • •
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO
A emenda procura compatib~lizar disposbvos cõnflitantes d
anteprojeto proporcionando uma redação que não dCl.xa margen a dúv1d
Otl interpretações variadas.
Todos os dispositivos do anteprojetoJ~ru rafetem a

•
nual"

(l

não a "trienal" como proposto no art.

~

Pa1"a melhor clarez~ ê inporlante caracterizar as
matéTias
relativas à eml.ssão e resgate de trt~los da dívida pt.:blica que deverão ser regulamentadas em lei complementar vez que vsrios são os dispositivos do anteprojeto constitucional que se referen a tipos e na;
turezas dlversas, cada um com obJebvo dJ.fercnte.

"pluria
Assemblé,l.a NaClonal Constituinte, em 02 de

julho

de 1987.

t
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;

~ç

D~p!H.BdD COf'lstittn~te ~ú;')J ~LVES

,-:; inciso !l. do Art:!.go ~t do crrteprcj e te , passa

D

ccr- e seguanee redaçno:

r.r

' ..

'~,.un"':

.....o -

••••••

te.!.

61.tas ao :fin social

tlS rcgJ.ões periodicatr!ente assoladas pelas
deve ser dest.mada

mite com outros pafs es ou se estendam a territ,õl"~o estrangeiro, as

No artigo ~ substitua-se a palavra "plano" por -orçaeentol', substituindo-se da mesma forma, em conseqüência, nos demais aI!tl
gos assemelhados.

SUJ

desta.

s-enos do seu dominJ.o, ou que banhem maa s de um Estado, constJ.tuarali

;;;..1fro

untcar-crrte nu-ta prcpr redade nfic

0

11 .. os Lago s e quaisquer correntes de água eri

cJ-~b

DISPOSITIVO mENDAOO: ARTIGO~

ÚgU;lS contidas

precãaan se!' declaradas píib kacas t desde que

~

Art.
[(lENDA r'IOO!FICATIVA

Ás

5<-

______,

legJ.sl~ção especif!.ca, que -cenhe

secas

cal"act..!:.

COIl"O

rist1ca a pub1J.chação de todas as águas.

águas subterrâneas subj acerrtes ao territôr::Lo de mais de um Estado

e as águas superfJ.c.iais e subterrâneas situadas nos TerrJ.tón.os.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP03741-7

Objetiva essa emenda compatibilizar o projeto pela Comissão
IH (da Organização das Poderes e Sistema de Governo) e V (do SJ.stema
Tributário, Orçamento e Finanças) O texto em Questão do anteprojeto
adotou a redação proposta pela Comissão V enquanto a Comissão 111, em
seu artigo 34, § 552 se refere a orçamentos t r í.enai e , He sno
mantendo

Os aquíferos subterrâneos que ultrapassem o

terri

t.Ôt'10 de um Estado devem ser gez-ados pela União. para evitar a

f'J

1'k!~~ffiJ

sua

exeue tão por uma unidade federada t' em prejuízo de outra ou outras.

o texto da Comissão V vale a sugestão da Comissão !lI pois é naaa Dr.2
pr c da experiência e realidade br as.i Ie rre Que sempre se utilizou da

Se • .nos termos do S 29 t do Artigo

f!,,: do

arrteproj e-

to. os 'ferntôrios integram a ·União. as águas neles situadas a
pertencem.
'

para

..

tJYF~." ~

I:
DEPUTADO jOSÉ UNS
r . r - - - - - - - ..
tJ comssxo DE SIS:rEHA.TIZAÇÁO

.~h "'UD~ni~"".c.~lu

r.r

EMENDA SUSSTlTllTIVA

DISP05IilVO EtlENDADO.

art~gos,

con

tOGOS

os seus p az-aqr-af'o s

~

ção , crqeru aação ,

O Tribunal de Contas da uru ão terá sua
rur-c ona-iento e e t r ibu ções ,
í

í

a, seguinte

$6
Art.

~ .~

•••••

_,

r:z,.

co.!,

sl.-

Art.~

§

e

r:-n~1

~,

subterr!

nees subjacentes e:cc~us.ivameJ)te ao seu territôrJ.o. excetuadas

as

águas que , em vutude de Lea federal, sejam par-mcüâar-es ,

52-

Artigo~,

Inclua-se, no

ri

redação:

(l;;Z;:;'0iJ

""

.

1

incisos, nQs J:3..;.2f-MBf-~~S7-~~~l;-JA..~,-~êe-!~2&, pelo seg<J:n':.;,
nerenoc-se , em conseqnêncaa, os demais
Art.

__,

ter.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 4

ARTIGOS~ 139, 140, rz t , 142~4~~le 14CeCJ.~
SEUS PAR;;Gr\ArOS E INCISOS

Subsf.!tu<.lr.-se as

INCISO 1.

Tentes de água que neles têm nascente e foz t e as águas

~;'L'
_.- JII

TODOS OS

~,

I - Os lagos em terrenos do seu domínio.

1 ~J~~/~l

~missão de SistC:,,,,-~·,-,;:,-,·;-,,~c,,,~wã,,'~,-"_"·_"_··_"·_"

...

rU'fJl"'"JI~~~l.

EMENDA ADITrV},.

-l

El-fErWADO·:.ARTIGO

O inciso I, do Artigo ~.do ~projeto, passa

EMENDA lP03738·7

de 1987.

EMENDA lP03735-2

~~!!9_ constJ.t~,~''!Cnt"e,--",Jo",i,-,!~-,''Ao!L",-V-",ES~

~ISPOSITIVO

ela

5"-

Por 'outro lado, vários são os di spcsa t rvcs do anteprojeto que
se r ereree a planos (nacionais, regionais, se tor Iai s , de cesenvotvr-,
mento, etc etc.) o Que poderia causar confusões e ant.erpret ações diversas, vez que todos eles se exercem por vários anos, isto é,
são
plurianuais. Enquanto a expressão 'Orçamento Plurianual não poderá ser
confundida com nenhu'na outra.
Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho

ç,

EMENDA J.IDDIFICATIVA.

í

expressão Orçamento Plurianual para caracterizar a autorização
ãnvest âeentoe que extl:'apolam o exercício financeiro.

['CP;;l"~

DEPUTADO JOSÉ LINS

dQ enceprcj e'tc , o seguinte
JUSTIFICAÇÃO

A melhor exp1J.citação das águas do dOMínio

.....

Estados tem por objetivo distJ.Ugui-las daquelas do domínio

_ A União poderá transferir para o domínJ.ó

dos
da

mE.

União. sem necessidade de se consultar outros artigos da Constl.tu.!.

nacapeã as águas de interesse excãus avenerrte local. s a'tuadas
çâc ,

TerrJ.tõrios.

co~;:;=.::':'-

a Lén- do pr ev a s to

JUSTIFlCACÁO

ccns t s tuição, cet e r su oadaa por Le a, ccmp tcneot ar •

JUSTIFICAÇÃO

Pequenas correntes de água. como cêr-regcs ,

A coní ss ão de SistematJ.zação deve procurar ccnoact e r c ;;.-teprojeto de rcroe a damí nur r o seu t enenho , r e t a r ando dele;:s r c rmas mais próprias à Leq a s Laçãn complementar ou c r d né r a.a ns s rn, piE
pomos a presente emenda, auor rruncro rtulme r-os cn spos f t i vos Que
pelo
nivel de detalhamento I são Inco-npat Ive i s COM a boa t écru ca de redação constitucional. Estarão Melhor tegulados em lei ccnot eoent er , a
qual pode adaptar-se maas rac i Inent e às ver a ações coojuntur ars , 10clusive motivadas pela pr õcr aa evolução da tecnologia cas s Ive I C!!:! utillzaçâo nos procedimentos pertinentes ao controle exce rno e ê. fiscalização. lei esta, entretanto, bas t ant e ampla para atJ.ngir tocos os
pontos de interesse da fisca1J.zação r inance ra do or çenent.c e ocs n.!:!.
morosos órgãos a serem controlados e rf scaj aedos pelo 'l r Lbuna I
de
ccntus , o que seria impossível impor no texto ccns t i tuc i cna L,

riachos

e arr-oacs , de interesse exclusivamente local, pcderq scom vantagem
integrar os bens numcapeãs ,

-,

'r~'''/~I'''ICa.t;ã.

í

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP03739·5

!!J

DISPOSlTlVO EMENDADO: ,AATIGO

DEPUTADO JOSÉ UNS

S(,

Inclua-se no ArtJ.go
r.r--------~_t~~'~/~IJlrlC.ç;:~

í

~}.m~DÀ.MODÍFICATIVA

í

5?

ntsPOSITIVO EMENDADO.

í

O Artigo

Deputado

lhes vaer-em a ser atribuíàos.

#/

e respectivo" incisos~. d
JUSTIFICAÇÃO

Uniã

definira:

c..J-=t .. a

EMENDA MODIFICATIVA

c:>clt

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

28.9 - PARÁGRAfO ÚNICO

~4

, o seguJ.,!!

V - os bens que atualmente lhes pertencem ou que

Art. -so;. ~ Ao legislar sobre aguas,

ConstHui~te JDi~D·AlVES

~proj ecc

Art • .s;z;. •••••
)l.;L/

~proJeto, passam a. ter. a s;!uJ.~~e: redação:

EMENDA lP03736·1

do

"""

.

54
.s:u:

~t

te âncasc V:

ARTIGO~. INCrSOS~

nsseebr é a Naciqnal Constituinte, em 02 de julho de 1987.

ê'J

*.sb

Se es s a disposição fi ap1J.cada ã União. conforme
:;-2estabelece o anca.se Xl. do art.", do ~projeto. deve rji
ser

politica e o sistema nacional de

renciamento de recursos hídricos. tendo como unidade bjis a ca a beca

adotada. paralelamente. aos Estados, que têm. por exenpj,c , incluI

hidrográfica e integrando sistemas dos Bs t ado s , do Distr1.to Federa

dos em seu domínio os terrenos marginais às· correntes e aos

e dos TcrritõrJ.os.

gos navegãveas t se por algum título não ;forem do dcmfnao ;federal ••

06) a

-

os cTitêrios de outorga de direito

l~

municipal ou particular.

uso das ·âgul\s.

No parágrafo único do artigo 2:I)P- substitua-se
"Banco Central do Brasil" por "Banco do Bras~l".

a

expressão
JUSTIFICAc1i:O
A compet'ência da União, para legislar - sob:r.:

águas, jã ;stá prevâs ta na letra

JUSTIFICAÇÃO

S.

do inciso XIX. do Art. 49,

enteprcj et.c , Por isso, a defJ.nição da
Só podemos entender como lapso Que precisa ser sanado para
que o anteprojeto se compatibilize com O funcionamento do sistema ban
cário nacional, a alusã~ ao Banco Central como deposJ.tário das dispo:
nl'bilidades de caixa da União .. É o Banco do Brasi1 Que se constitui na
instituição financeira indicada para receber 0:0 depósitos da
União,
depósitos estes que poderão ser ut:ilizados a qualquer momento, princ,!
palmente, com a sistemática atual do Caixa Único (la União. O Banco
Central não deve e não pode funcionar como Banco comercial t onde se
fazem depósitos e movimentam-se contas

, . , . , , " • •>0"0>

1;

"""".~

políti~acional. do sistem •

assim como a r~fcrênc1.a· ao~ critérios de outorga d;;-aireito deverã
ser

.express~s

\!l

fS~;:-":=J

DEPUTADO .Jost. UNS

5,{;

~MEND~.A1JIhvA.

DISPOSITIVO INENDADD. ARTIGO ~

'~INl.t.'CDII'":l.'.".(OIl'U.D-------_,

r.r

r.r

oErur"oo JOsé LINS

de outra torma.

EMENDA lP03740·9

(J

EMENDA lP03743-3

f'J

rçz;:~ffiJ

CO>lISSÁO DE SISTEMATIZAÇÁO

--;

---'-_JUT.,.un"'••çb'

EMENDA ADIT}VÁ
DISPosnIVO EME~DADO: ARTIGO

r~<lua-se ne Art1g0~ do _,rojeto,

-,

de 1987.

te~.§_ll1'. passando o at:%l Parágrafo Onico a ser o § 2 9

52..
3ll'.

Art.

SL

o segu:':1

•

e-....

§ 1l1' - As Const1.tuições EstaduaJ.s lloãcrão

Inclua-se no Artigo .•b6\ rlo-An:t:e:proJ eto. os 55

~

.:fer.J.r, para o domínio nunlcipal. águas de

.J.ntercs~e

tl·an2.-

a,"(:clus.i.... ::;)CJ.-

te local:

5z,

Art. -:ifI. •••••
§

;;~ ..

A lei defJ.nJ.rã as âguas particulares e os

JUSTIFICAÇÁO

dire1 tos e deveres de seus propr1.ctârios.

G
B"II::NDA lI01JIFÍCAT!VA

<;-<..

DIS.rOSITIVO I:rfENDADO: AIt'fIGO ....~, INCISO'

n

11

G-. São

púb1J.cas de uso comum as águas

Pcqueni'ls corrcn'tes de agua. coro carregos,

S1.tu~

cllOS

1~1. especJ.al. sobre

'i;a,gern, integra!' os bens dos municípJ.os.

a oat.eria.

ri~

e arroJ.os. de interesse eyclusivamcn1;e local, poden, con \"a!

das nas zonas period1.camente assoladas pelas secas, nos termos de

Assembléia NacionalConstituinte
Aí~àBsi~~:~a~~~~~l'~~n~~i

í

í

atuar

trata d':l aucn tcr re da dfv ada externa.
O exame curdadcsc e cr ter-rosc da d.lv rda externe
SI
será ncss Ivct , se va e r precedaoa de suspensão dos paqemcntos , vr s t
que, uma depende da outra
A medida proposta, além de procurar corr:p<ltib~li7dr
real aplicação do dí sccs i t ívc Que por ventura vier a ser
mut er ât
const.ante do texto ccns t.i tuca.ona t , é, t.ambém no nosso entendrocntc
a arlrm<lçJo da sobcranaa do povo nraaaIe i r-o,

51-

.

DISPOSITIVO EHENDADO. ARTIGO 'BT INCISO I.

o

6'7-

~~

anca se I, do A.t1g0

~prDJeto.

do

Sala das Sessões, em

í

•••••

EMENDA lP03748-4

l:::Y.:E~1

("T""Cõu5Tll urHE cose HAuRrcI~uT~.

a) as mct Er-ans de sua competência e suplementar.

b) âguas. supf etava e complementarmente

â

União

Ef:'-"'-'

LO'/.l.

I

Et4ENDA ADITIVA

Ecdc ruI ,

Acrescenta-se ao art.
tuição p<lrá!lra fo úru co ,
-

3Io-.·················

JUSTIFICArA:O

;l1o
~

d~

_projoto do

.

conSL~

Sala das Sessões. em

EMENDA lP03752-2

fEl

.....

ütu âc , rcspca t-idn a

101 ~~.:nl. SC).~

EMENDA lP03745-0

t:

da cxoâcr-eçãc , do:! dfst. r., bur ção e da comercialização de todos os recursos naturais exa s t ent;e no País devem caber, exc.tus ivamente ,
ao
povo brcs Ie.tro , não sendo ncrén, aec i tévea que venham elas a
sr-r
repartidos com es t ranqe r r cs , cujas nações não p r cp Lc Lam aos nossos
patrícios o mesmo trat.anento. Entendemos também que, os Estados onde baja a produção do gás naturaã , devem ter a g<lrantia de dr s t r-abuação , c t revés '
ao
de suas conoantnes es t adua as e ou cmcr esns ligadas da r-c t ament;e
EsLado. For-a disso a Ceg (ccacanníu Estadunl de Gás do RJ.o de' J<lne,!
ro) centenãr m Cmpreso com tradição e NO.I KNml e a Congás do estado de São Paulo são os uru cus componhJ.as brasJ.leiras cspecializad<ls
no setor de t.r<losformação e distrlbuJ.ção de gases em geral.

cr';:;~:J
f'l0:;~J#J
___,

lI.TO/~".r'.'e.çlo

/IifJTllIR

EMENDA _ A .

{,C;

DISPOSITIVO EMENDADO

ARTIGO S§:.

a
~ Art~go
ter ~ seguinte~: S "'!!.:

Art.

entre

observado o

.:a:=:eproJeto, passa

a

Sala das Scssões, em

os

bens

DISPOSITIVO Er4ENDADO: ARTIGO

Para que se defl.na o domínJ.o das
águas
situadas no terrJ.tór10 do DJ.stn.to Federal, sem que seJa
quest1.onada a transferência, pela Unl.lio, de bens que a ela sao
atr1buídos pela Const1.tUJ.çao, como as águas, convém que se
expresse qua15 águas 1ncluem-se entre os bens deste.
Desaconselha-se a f~xaçao const~tuc~onal de
prazo para a atr~buJ.çao de bens ao DJ.str~to Federal, polS,
decorrido este, a matérJ.a serJ.a discutível. A redaçao proposta
assemelha-se a adotada para UnJ.30 e para os Estados.

EMENDA lP03746-8

.."....,,--------.1

e

-,

Sala das Sessões, em

de julhO de 1987

constituiç~o.

I

Inclua-se. no Artigo

lJO"
~. do

Sala das Sessões, em

de

julho de: 1987.

I
t

S 39 - As d1sposições sobre jandas. minas e

re

•

!

~

e propriedades especiais. como, por exemplo. as m1n!:.1

rais, termais e as ·gasosas. devem s~r dJ.sciplinadas pelas

30 ?

~

a seguinte redação:

39 - "As empresas públicas, as sociedades de
lDia mista e as fundacões públicas não poderão
gozar
de benefícios, privilégios ou subvenções não extensíveis, paritarJ.amente, às empre:sas nacionais".

Justif~cativa:

vem seguir regime Juridico paralelo ao 'da.s águas

de,

superf~clais. co;

l

ponentes que são do mesmo cl.cln hidrológico.

==--==-~ 2i'~' T

DISPOS1TIVO

EI~ENDADO:

---------=:J

~7;.;'~-/::

.2.~

PQrágrafo

A redação do parágrafo confl.gurava uma limitação improcedente, ao querer equiparar uma empresa eminentemente nacl0nal, como
são as empresas e fundações nas quais o Est.ado possui participação,·"
com qualquer empresa do setor privado, onde estão ~ncluidas as estrangeiras. A alteração proposta equipara as empresas estatais
às
empresas privadas nacionais no que tange à concessão de bene:fícios
ou subvenções.

~

g,?do artigo

~

alo~projeto:

~
a} A locu.o::ão "de c<Jrgo em comJ.ssão". inserida no par~
grafo.Çl< do artigo @ 'tli

~: §

normas

que regem as JaozJ.das. rnJ.nas.e os recursos minerais. As demais

SI 5rCI ;~~;;~ç~;~'~/'".C.~'''b

Suprima-se

EMENDA MODIFICATIVA

Artigo
Somente as águas subterrâneas. que apresentem co!

t~·~:~·'.L·_

•

EHENDA SUPRCSSIV/\

..

r.r----------rllrl"~/.u ,',uq,;;~-----------

Dê-se ao § 39 do Artigo

JUSTIFICACAO

comssnD l'r

,
--'

JOse 1II\l'IHrID

ConstituInte JOSÉ MAURlcIO

t

!r~ 1

priedad-es e carllctertsticas especiais. defJ.nJ.das em leJ..

l!J

EMENDA lP03750-6

, ['J

•••••

EMENDA lP03753·1 _••".

ti CONSTITUH~

anteprojeto. o S 39 [

cursos minera,. somente se aphcam às águas subterrâneas

racteristicas

~PROJETO

artigo 25a, qU~ ~~~~~s~:oa~~~b~~~~~o~;:P~~~~~I;~e~~~;t
r~;~~ivQ ~~
que entendernos em cotrUto CO'll outros dispo",lt~vos do díaf:oeproJelc
na questdo de apurações de ilicllos, contra a ordem pública C'1 ge_
r<ll, haja V,1.sto Que no artJ.go 25~ dlspor.: que os Polílici<ls ·~J.l!.tô!rcs
e os Corpos de Bornbeiros. são destinados ã prescrvaçJo da arde, públJ.ca. portant.o est<l aí, o sent,1.do genérico da normG.
Resallamos al.nda que deve ser rczpcl.Lü<;!o o prit"cíplO
federntivo, onde compete aos EsLüdos a segurança do::; cldGd50s e a
ordem pública. Adem<lIs sa.henLarnos que, os disposlllvos que e~tabe
lecem os pstados de defesa e de sítio resguard<lm as guranlias c<:: ar
dem públlcêl. e social, quando houver graves perturbaçôes ou Ctll<lmldÕ
des naturtlis.
Por estas razões. procuramos estabelecer uma melhor
odequtlção <lOS prece,1.tos da ordem pública, contida no ~proJeto de

t§j~~JEJ

DISPOS'ITlVO EMENDADO: ARTIGO ~.

~

Sât? ';;0

Ai não se ,1.ne1u1 o "cross trade", onde tais p<lises cn
tram como "outsiders" ou terce,1.ra bandc,1.ra. empregando o registro i"
(ou bandeira) de eonvenit:ncJ.b.
Os números supra referJ.dos dizem respeito nos
di<ls
atuais, quando, em função d<l retr<ltaç50 do cOMúrclo internacional'
no mundo, ocorre a oferLn abundnnte de navio.5 estrallgC.lros
Quando as cond,1.çües nOrmal.5 de mercado se. recstnbeJccerem os frete"> entre os p01.50$ de hcmisfCn.o continuarJ.o m<lis al_
tos do que os nossos. c os navios hoje <:I preços baixos para lá
se
deslocàr50 em masso.
Fatalmente isto há .impor di ficuldades qua!:.c que
iotransponível.s para <l colocação de nossos manufaturados no exterlo:,
e aviltamento maJ.or dos preços de sem.l faturados e rnatérIas pri~as.
O <lrtigo 173 da atual ~onsituição dispõe sobre a nav~
gação de c<lbotagcm, ou seja, entre portos nncionals.
O fato de haver_se oml tido sobre a naveg<lção de longo
curso, pode ser justificado pelo fato de, em 1967, ser a mesmo pra_
tie<lda apenas pelo governo. o qual se limitava a transportar de 6 a
7:1: õe nossas trõc<ls cOMerciais.
Urge. também, reatIvar-se a construção naval do Dr;:sil, gar<lntincfo-sc, mais do que o emprego de M~lhores de cng<!lnhei_
'ros, técnicos e operários, a manutençJo e o dcsenvolvimr:.oto dr:: inportantes Lecnologias.
Somente locuçdo "bandeira e regist.ro" nos assegura •
tal possibilidade.

,JUSTIFICAÇriO

?JtJb

~

de reca.crocfcace ,

penores a US$O:s~~l~~~~t. menos de 20% são aufer~das por embarcações brasileiras
~
Na Europa, a Alcmanho OC,1.dentol, Que detém o menor '
percentual de tr<lnsporte de merC<ldor~as moviment<ldas com seus pnrceiros eomercia:s} em nav os Plóprios, fica com 60:1: do frete gcr.ldoj
igualmente a SueeJ.a aO:l: e la esp3nha 85'1:.
60~ e o canad/~giu~~d~~~:\~:r~~~~élS sólidos, os C.U.A. transportam

social" •

Uin/Nt"'lC&l;h _ _--'-

Art.

M3

Suprimir a locução "penais contra a ordem poliLic<l

1.r=;;;~"":J

DEPUTADO JOSÉ LJNS

coa. seguinte re.dação:

princíp~o

mér~io exterJ.o~eQ~~~~~~i~~~: ~a~~~~~ ~~f~~~~~ ~~r~~~u~~rc~~~~~ ~~:

do julho de 19f37

D~str1.to

do

EMCNDA SUPR[SSIVA

E/oIENOA ADITiYA

ordenação do transporte mcr Lt Imc Intcrne.,

.
Na <ltua~'d<lde, 97% das cargas do ccmcírclo J.nLernaclcnal, no mundo, SdO tr sport<ldas por Vla maritJ.m<l, sem pe't'5p~ctivas
de reversão de lal qua ro, nas décadas.

JUSTIPICACx'O

sIST;;~~';';~ç~~·

-s=:- 1\

\

JUSTIFICAÇf\O

Federal:

COllIssM DE

~.J.3

Antepz:ojeto passa a ter a seguinfe

~~on~ho~e~~~~;~~~á~sP~~~~~~~~~~~<ld~o~C~~~~o~l~~t~;~~~i:;r~a~~~~~~

I - os lagos em terrenos do seu domín~o, as
correntes de água que nele têm nascente e foz; e as águas
subterrâneas subJacentes exclus1vamente ao seu terr1.tórl.o,
excetuadas as águas que, em v1.rtude de le.! federal, seJam
partl.culares;
11 - os que atualmente lhe pertencem ou que
lhe vJ.erern a ser atrl.buídos.

('I
(!l

~3do

tl o do Brasil e do país exportador ou .imcor taocr , crn partes J.gu'Iis,

.9

Arl:.* .•.•..
S 60 Incluem-se

nr t í.co as=-

O artigo

redação:

~.

<,1
a-, do

-;J'

':~:"""".

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO Emendado'

í

DEPUTADO JOSÉ LINS

r -;..~ ~.:.J
!%z-;~i 7i1J

1\ Emenda crcocs ta , visa scorctucrc , garantir ec-i Estados nrcdutor-cs de pe t r é l eo e de suc s de r Ivadcs , a nxc Ius av a cucc na
distribLiç<io do gás nalural, e os de qua Lque r origem Que SdO extraídos no seu tur-r.í t ér-ao e nas suas ãr ees limitrofes.
Somos de op,1.n,1.50 Que os benef Ic i os que pcs sum re~Jl ta

colocada de forma expressa.

-,

CONSTITUINTe JOSE MAURICIO

mento dos an t cr-cs s es públ1.cOS aconselha que a ccnpet.êncae dos Est'l

â~uas. s up'Le tu va e complementarmente

de julho de 1987.

I

Parágrafo ônvco- rica asscçuraoe a excj us Iv.í dattc
d
distnbuição do gás natural e de qua Lqua r ora qcn ãs comounru es Cslp
ríue xs exãs tences •

A importânc1.a dos recursos hrdncos para o a tcndr

dos. para lceJ.slnr sobre

cs te-

de~s<ls novas unidades federadas de consulta p letn scf tar ra •
as populaçues neles Inscr rdcs • üc igual sorte, foi acolhida Emenda
de nossa autcr.tu , art. 31 do nrõ-c i tado texto indicando o mesmo t rn
Lamento para as populações dos <lnUgos r s taccs da üuenub aru e
RlÕ
de aenea.ro , cujus populações assas t rr-ee estupefatas a artn t rarf ccnde perpetrada pela le,1. complementar n2 20/7/1, que fundh aquc.rcs '
duas unrdadea redere t.ivas ,
Ent r emcnt cr a ccmi ssão de Organ.lz<lção dos üs tudo-s , con
validou a consut ta plebiscitiiua par-a a criação dos r s tadoe , orlitiii
do, tooavaa , es t a forma de cecãeac popular das populações flumlnrm=
ses e carioca. Daí a presente Emenda objetivando couoc t rtn Lí am
c
adequar o texto, resgu<lrdando o en rc i tc ana Lrcndve I doque Lc PO\'~

de julho de 1987

leg1s1açno federal em assuntos de seu aneer es s e ,

101

do

advento

•

I - Leg as La'r- sobre:

fi

do..

g~~~,J.~~~~~~~~~,d~~~~~~~~v~~ ~~t~ng~r~á ~s~~g~~ó~e ~~~~~~~g~~ snnl~

H

respeitada

,
do

JUSTIFICAcno
Nos perênet rcs do ant cnrc.ro tc da subcce ssao dos

passa.

ter a s eguant e redação

Art.~

§ O(l1CO.+ rar-ee-ã o cesdcb rar-ento do tn r r i Ldr Io
Es tudo do RlO de Janeiro e o conseqcente r es t.abe Lec Itnent.u

antãqcs Estados do Riolde aenc i ro e auanebaro, caso o resultado
p Leb Laca t c seja desfavorável a fusão hav i da ,

í

}3MENDÃ. MODIFICATIVA

ruaec

~~~r~~~~o:n~~eL~le~~~~l;~~~~~rd~gR~~. d~eJf~e~~oJ~l~Od~eGl~~~~~rd

A Emenda que estamos propondo ao ~projeto de cons
titujçJo, visa, ccnpa t j b a.l Lz.ar o cü socs a t í.vo acr ovado na
cc-u.ssã
do Sã s t ema r r rbutãr ro , ürçanentcs e r inanças e constante do nntccrc
jeta de cons t turção do Relator da cosu ssão de s i s teee t zação , qut

I

p~~~i;~~~ôÍ;it~i~~~al~I~~ t~: ~

s
de novembro de
t:
.res dos numfc.ímos do atual Estado do RIo de aane.í rc sobre a

JUSTIFICAçno

r.r--'-----------"".".,,"''',..- - - - - - -

e 385

JUSTIFICAcno

E sabido de todos, que os cargos em comissão nos

órgãos públicos tem aJudôdo a lev<lr o desprf'stígio dd administração
pública, pois, esses cargos, são prGcl"clud...s pelo.5 <:fllh<ldos e apen.:..
guados doS ehat'lodos "P.l.sto15es" e recebr=m qU<lntias superiores
em
relaçJo aos outros sen·idores.
Por este motivo, a Constituição não poderá assegurar
mais esse privJ.1égio de poder <leU/llular proventos. pelos detenLores
dos cargos em cOM~ssão.
Esperamos que os nobres eonsti tuintes atent~m pora a
medJ.d<l que propomos e decJ.dam favoravelmente por esta emenda
Sala das Sessões.

de julhO de 1987.

~~;~.;.

EHeNDA ADITIVA

410

O artigo ~ do ~projet.o, p<lSS<! a tl2'r um<l nov::I r(.daçdo e o seu conteúdo passa a ser o § lC!.. e o pardgrafo ún~co p.. ;.._
sa a ser § 29.

'/.t'MJ

ARt. ~ - A partir da proll'ull]aç2o desta ConsLiu.l,ç::;o
ficam suspensos os p3gamentos, da dívId<l extcrna contraído a QLalquer título, sob a forma de empréstImos perante instJ.tuJ.çõcs f.l,OI:('ceiras pr.J.v<ldas, até que seJa feita a necessaria auditor~a nas operações hn<lnce~ras realizadas.

~-_ _-_-----TUT~/."sT"'~'~i~-----------.,
EMENDA. SUPRESSIVP.

Dispositivo Emondado' Artigo

O'.;;~~f:,.. .,;-";;..--,;;:3;,;;02.....;."1_ _Ell>o;-.

Suprimal:l-se do AnteprOJeto:

~~

a} O artigo
b) lj"=fllH!é§- f

e

3ó2Q

iF..e'Oart. ~

ÉMENDA lP03758·1

JUSTIFICAC1tO

OJ-'i1'j

,

-

g..;}8 ~Emenda sunr ess rve que estamos propondo ao texto do
artigo" ~ c ctn"
"J
C • 9'8, está no nOS50 entencne.entc , que a
matéria é objeto de norma intra-constituclonal, porquanto, por sua
~:~~~~~a e características, pode Vl.l: a passar por recqoent.es modir,!

nessattasos amca , que constituição,

(1

Constitui~te JOl'i.O

ALVES

=

,.Uo/.~U

..

Essa emenda que apresentamos objetiva compatibilizar o texto da Comissão 111 (da Organização dos poderes e sistema de covernc)
com o da comfssão V (do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças), eo!
pecialmente no que se refere ao espírito que norteou a elaboração das
respectivas propostas.'

_

~Ao;lo,

:;xi?

EMENDA SUPRESSIVA
<J
DISPOSITlVO EMENDADO: ARTIGO ~ § ~ 1-

Por esta raaãc , justifica a exclusão do texto ccost.a-,

,;l$~

art1go~.

Suprima-se o § 112 do

- ,

lei runcaecn

C0'l10

tal do País deve vJ.gorar por longo tempo, não devendo conter ponm-;
~~~p~s~~~r~i~~e sofrerão através de diferentes conjunturas econômi•

Deputado

'"Q••

tucional tais disposit!.vos.

,"..

sala das Sessões. em

Suprima-se o §

de julho de 1987

~

.:>J'J

do

artigo~.

JUSTIFICAÇ1i.O

'à

1EMENDA lP03755-7

tJ CONSTITUINTE

JOSe

1~i\URrc;~'G.

Com O objetivo de sistematizar o que foi apresentado pelas
Comissões UI (da Organização dos Poderes e Sistema de Governo) e
(d9 Sistema. Trib-utário, Orçamento e Finanças) apresentamos a presente

(!J CO:IISSJl~ nt; SIS1TlI~·;7~~ço~'~uo/'u,.,~,u",
m----------_TUT.f.u"".."l~

,

EHENOA ADITIVA
Dispositivo Emendado: Parágrafo I!:! do artigo
Inserir na redação do

_

B73
~.

~projetCl

a seçurnt e loc..uç:Jc:

MO ensino ~técnico-J.ndustrial e 3grotC:cnico de nfvc.l '
médio". rfccodo o referido parágrafo as s ãn rcdigH!O:

§ 1"- 'Compete prb rereoc iutnent;c
União c rqanr zar
Q
oferecer o ensino svpemcr , os enamcs técmcc-cndus t r Ia I e agrCl_
técnico de nível médio.
à

JUSTIF"ICAÇ~O

A proposta que apresentamos em forna de [renda, V1S1:l.
dar UM tratamento par parte da UnIão ec ens roc técrucc d~ nível aé-;
dia, nas especf aí Icace de técnico_J.ndustrial e agrotCcn1Co.
naja
visto que. a mão de obra t.écnrca é de suna iClport{,ncI<l nas
p r-ndu-,
ções andus t.r.Ia i s e prfnc.rpajeente na parte de aSS1stênC1B a ag:-.lcul
tura.
Resaltamos ainda. Que a formação de técnicos de n.lvc.l
médio, vem dar uma maior oportunidade para muitos b ra s r LeLt-os
que
embora possuindo aptidões para o exerc íc ro de profissões, não nccen
melhor aper-reacoã-Jas , pois, só existe o enamc suce r ror e que
<I
esse não consegue ascender,
Ppr esta razão ..f ust,fJca-se a presente medida, ler qUE!
s6 n União tem ccndrçõcs de manter a qualidade e estrutura do enmno agrotócnico e têcnico industrial.

A da Comissão 111 trata a matéria orçamentária de
acordo
com um enfoque próprio de um legislativo forte, com amplas prerrogativas, com UI!l papel di (erente do que está estabelecido no texto
da
atual Constituição. Um Legislativo que deverá se pronunciar sobre todas as matérias orçamentárias, sobre todos os ga;;tos públicos de fo!.
ma a torná-los transparentes
toda a sociedade. Neste enfoque
ela
não prevê, como não poderia Prever. um dispositivo com a natureza de!,
te Que pretendemos s.uprimir.

emenda.
I
O texto que sugerimos suprimir é oriundo da Comissão V en: Quanto a cceãesãc U! não apresentou norma específica sobre a matéI ria. pois aquele texto contraria frontalrrente o espírito que
orientou
· a Comissão na parte relativa ao Poder Legislativo. Pelo
dispositivo
deste § 211, que pretendemos suprimir por incompatível com a orientação da Comissão In, poderão surgir interpretações de Que a lei orçamentária s6 se constituirá pela classi ficação fu'nc1ooal - programática
(a que se refere a expressão "categorias de programação"). ficando portanto excluídas da lei as elas si ficações pela natur-eza da despesa
e
pela fonte dos recursos. Ou então, poderão surgir interpretações . de
que créditos especiais, que significam na prática a inclusão de novos
projetos e atividades na lei de meios. s6 se referirão àquela classificação funcional-programática. ndO se reportando às demais. Em aabas
as hipóteses menor número de infOI:mações chegarão ao Congresso

.Já a Comissão V trata a matéria de um ponto de vista
Que
permite facilidades ao Executivo, na execução orçamentária, de forma
aprovado
que poderá permitir a realização de gastos além do que for
pelo Congresso.

Existem no processo legislativo instrumentos que
permitem
ao Congresso aprovar, em regime de urgência. quando for
necessário,
crédi tos suplementares. Há poucos dias foi aprovado pela Câmara
dos
Deputados e pelo Senado Federal, em menos de urna semana, um crédito
adicional relativo a excesso de arrecadação. Para que, então. dar essa liberdade total ao Executivo para suplementar. isto é.
reformar.
mudar portanto, automaticamente as dotações orçamentárias
aprovadas
p~elo Congresso. sem a expressa autorização legislativa.
Reforços automáticos trazem, inclusive. alguns inconvenientes. Senão vejamos:
_ podem levar o órgão que p-repara o orçamento, ou seus técnicos. ao desistímulo para bem orçar ou, o que é pior, à sub estimação
das previsõe·s inflacionárias, na espectativa de que suas dotações sejam automaticamente reforçadas;

Qualquer cessas Interpre taçêes significa um ret rcceesc em
relação à atual sistemática e. o que é pior, no momento em que o Legislativo procura se afirmar, procura conhecer ~ sobre Os gastos
públicos e tornar ~ estes gastos t ranspar ent.es à ~ a sociedade,
O texto em questão procura na realidade definir cr édrt.c eseOMO disposltida lei maior, ele tem o inconveniente de introduzir na_linguagem
constitucional terminologia nova (categoria de programaçao) e
aInda
não mceçrateent.e incorporada por todos os segmentos da área técmca
.relacionada à matéria. E o Que dizer do~ leigos em assuntos crçementários sobre esses termos? Lembramos que a Consti tuição é a lei Que
vai ncrnatãzar a organização da própria sociedade como um todo e. se,!!
do assim, por todos deve ser compreendida!

_ se generalizado para todas as dotações, o reforço automático pode levar a situações em que dotações, cujo desembolso se dê no
inicia do ano, sejam reforçadas sem real necessidade.

• pecr eâ , matéria mais própria de legislação ordinária.

Sala das Sessões.

'ÉMENDA lP03756-5

de

Julho de

'"".,

1967.

,
:
:
:
·
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l: CONSTITUINTE JOSE !-lI\unICIO

p

n

T

No entanto, a mais grave amp r op r Ledade deste parágrafo

-l

nlT.,<IIIu"o:.~Io,

20

do artigo ~93 está no fato de que ele pode vir a sugerIr a possibili-

EHENDf\ ADITIVA
Acrescenta-se nas lrl!isposiç6es (;ansitórias do .ca;.pro
jota de BmstituiçãO. ceee couber.

oJ

It O dispostb nes t a Constituição n50 p"rejudJ.cará o dIrei

~~sa:~u;n~~çõ~saJã ~~~~~i~~.l~:;f~~tâa~aa d~o;~: ~~~~~~:~ça~~;fc1ta-=
.lUSTIFICAÇ~O

o princípio

aqui inserida é norma permanente e tradicional em todos os textos ccnstã tucmna s , Sua manutenção e tão pc:remptória. como consagradora de todos os direi tos.
í

dade da existência de um crédito especial sem a 'expressa autorização
do Congresso Nacional. Lembramos que crédito especial é entendido c,2
mo alocação de recursos para despesa nac prevista na lei de orÇa;nento. Ora, considerando que categória de programação (um projeto ou at!
vãdade , por exemplo) só existe legalmente se incorporada,
portanto,
na lei orçamentária. a simples menção de que
algumas delas
~
computadas (?), poderiam ser incluídas mediante créditos
espect aãs ,
sugere a hipó~ese de que haver ae recursos sendo gastos fora d::l
l!!.~
de meios ou a hipótese de que nela entrassem sem a espetífica act.crc,-

r-;

'11

de julho de 1987.

~A lP03759-0 ,.,.•,
[J Deputada constituI~t~ JO~D ALVES

~;;'~':J

Deputado Consti tumt.e JOno ALVES

rç;:'W)
r.r--

_

tEnG/.~s.,'~.;i.o,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO.

;>C{.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

2Q Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exe r-,
: ..c icio financeiro. poderã ser iniciado sem prévia inclusão no orçamento plurianual ou sem prévia lei que o autorize e fixe o montante das
: dotações que anualmente constarão do orçamento, durante o prazo
de
"sue execução.
JUSTIFICAÇÃO
Procura a emenda que apresentamos corrigir grave lapso
do
anteprojeto e compatibilizar sua redação, oriunda da Comis.:.ão
V (do
• Sistema Tributário, Orçamento e Finanças) com o oferecido pela Comissão IH (da Organização dos Poderes e Sistema de Governol no seu art.
35, parágrafo !Jnico. incj.so V
o anteprojeto ao estabelecer que "nenhUm investimento cuja
execução ultrapasse um exercício poderá ser iniciado sem prévia incl,!;!
são no plano plurianual de investimentos, ou sem prévia lei que o au~ll pode levar, neste caso. a que investimentos sejam
aprovados
independente do "planoU. sem a ele se integrarem ou, o que seria plor.
sem COnsiderá-lo Ocorrendo essa hipótese, a administração e a gestão
dos recursos se tornariam de tal forma caóticas, que a transparência
da ação pública, da execução financeira, por todos idealizada, esper,!
da e procurada. estaria irremediavelmente comprometida. Teríamos
um
"plano de investi.mentos" coexistindo com várias leis
autorizativas
também de investimentos!

C~nst1 tuinte,

02 de

julho

de 1987.

r ; r - - - - - - - - - - .....'M..." . ' . - - - - - - - - -

52S'J

EMENDA HODIFICAT!Vk
DISPOSITIVO EMENDADO: ÁRTIGD ~ S 3!l
O § 32 do artigo
~~

-Art.

W

passa a ter a seguinte eeceçãc,

•••••••••••• ~
.
§ 3l:l. Nenhum gasto será realizado ou obrigação assumida pelo
Estado, seus organismos, inclusive entidade da qual pa rt Ic ipe direta
ou indiretamente, sem prévia autorização do Congresso Nacional.
~

~,

Com esta emenda procuramos dar r edaçãc mais acenceoa ao di.!
positI.v~ de forma a não deixar dúvida Quanto ao seu mérito e não pccmit"ir interpretação ou mecanismo que possa ccnt.crnar a expressa e prS
da autorização legislativa.
'

A lP03762-0
) Deputado Constituinte JO~O ALVES

prL

INCISO I l

~

r.r

_I

... ',t.~.O

l~I.O/'~

passa a ter a seguinte redação:

11 - transposição de recursos de uma do taçêo
, para outra;

EMENDA. SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO

ARTIGO

ÚNICO

,ftqR
SupriMa-se o parágrafo único do art. ::.-!

A emenda procura sistematJ.zar o que foi apresentado, em re: 1ação à eatérc.e , pelas Comissões lU (da Organização dos Poderes
I Sistema de Governo)
e V (do .scs t.eca Tributário, Orçamento e
Finan• ças) , propondo uma redação intermediária entre as duas proposições.
A proposição conciliatória decorre da situação conf1it~nte
entre a posição da Comissão V que é totalmente favorável ao poder Executivo, com a permissão de um grau de hberdade bastante grande para ·alterar a lei orçamentária aprovada pelo Congresso, sem autorização -legiSlativa, e o posicionamento da Comissão 111, que é
bastante
rigoroso, não dando nenhum grau de flexIbilidade ao Executivo, favor!
vel, portanto, ao Poder iegislativo.
Assembléia Nacional Constituinte.

~~ PARI\GRAFO

orçanentária

,JUSTIFICAÇÃO

02 de julho

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo em questão além de representar norma própri
de legislação ordinária pois é meramente conceitual, está redigido d
forma lninteligível e inaplicável.
Assembléia Nacional constituinte. em 02 de julho de 1987.

DA lP03763-8

rr;;'~'=:J

de 1987.

J,f'I:;f:'i/;,;]
tUn/'UUlflC:';i.o

A lP03760·3

t:J Comissão

•

.~cu.IO/<:Q~, .. h/ .... ~O .. ,ltii;

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

...,

d~ Sistematização
.. lUçlo,

Tc.TO/.~n

_

;;JK3

321-

ARTIGOS~,

~,

~, 7~
3:j5.

:t Zh7

f!.

"3/

~ ~

;;>8' J:'~ ~28, 34, 330<., I
Substituam-se os artigos ~. ~, ~ t!.~. com todos
seus parãgrafos incisos e artigos, pelo seguinte:

os

]2,r

EMENDA SUPRESSIVA
Assembléia Nacional

>""~"'...,'" ......" . , . - - - - - - , ~
L Comissão de Sistematização
~ w.6..11:')

UI'

-----

ói!,gq

Art.~••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§

I r;;'t'

í

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1967.

;2~'1

.;;,!1G

~•••••••••••• ;

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EI~ENDADO: ARTIGO

'.'"

Deputado ccns t tumt e Joilo ALVES

PFL

m - - - - - - - - - - - n..e/~uu'tl<:.;io,

O Inciso II do artigo

§ 212

O § 212 do artigo 'i") passa a ter a seguinte redação:
Art

~

$'1

.;Jib
ARTIGO~,

(l

JUSTlflCAÇilo

I,

DA lP03757-3

!~A lP03761-1

zação do Poder Legislativo.
Assembléia Nacional constituinte. ee 02 de julho de 1967.

Sala das Sessões. em

AssembléIa Nacional ConstItuinte, em 02 de julho d.e 1981.

: \'0

DISPOSITIVO EMENDADO:

*-.

:;.f'J

ARTIGD~,

§ 11'01:

Art.
A lei definirá e regulará o sistema financeiro do ..
Pais, o funcionamento de institulç~es do gênero. de seguros e de cap.!
talizaçl:io.

Assembléiã Nacional Constituinte
gg

JU5TIF'ICAÇAo
Um país que a I t e r a de Governo para Governo, de ano para ano,
Art

s i:

•••••

~

artlgo 'eto- o segulnte dí spcs t i vc ,
í

••••• ••••••••• •••

••••••

•

~t'estar inforMa~õss

Fica o poder Execut;vo obrigado a
senest rai s ao Poder Lcg1slat1vo a respeito da execução do
orçame.nto
anual e plurianual, a fim de habi1J.tá-lo a avaliar o desempenho da ci
ministraçd:o

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho

j3~

e

387

jiJtf

Inclua-se como !i ~ do
na teoria e na prática. através de leis e decre tcs;c sistema finance..!.
ra e as normas de seu hnanciamento, não pode fixar na
Constl. tuição
qualquer forma definitiva sobre a matéria, a não ser para "inchar" com
palavreado tnõcuo c texto constitucional

•

I:fAEN[lA MODIfICATIVA

propor as correções necessárias

de 1987.

Dê-se ao artigo

~o

o&Mmprojeto a seguinte redação,

JUSTIFICAÇAo'

EMENDÁ lP03764·6 ,..,,
~putado ConstJ.tuinte JO~O ALVES
m-

-----,

À pr-esente emenda procura S-~Mpatibi1izar a análise dos 01'-'
çamentos as tabej ecaoa neste artigo
COM a necess acace de mrorneçõea para tal e com o estabelecido no enteprnje tc çna pr éxama seção, a
da Fiscallzação Financeira, Orçamentária, Operacional e pa t r Imcna a L,

~

..a

tUtall~n't'~~~

I

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO E.MENDADD. CAPÍTULO III (DO SISTEIIA FINANCEIRO) DO TÍTULO
VIII (DA OROEIl ECONôMICA E FINA"lCEIRA)

II/.r •••

"Art.

l/lIg-5ao

~

_

~~.

criados. devendo ser instalados no prazo de sei<s

meses, a conter da promulgação desta Cc".stitctção, '1':"i-

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987

buna1s Regionais Federais com sede nas Cap! tais

dos

Estados, a serem de:r.énidos em Lei Complementar.
D;1.stri to Federal.

li

EMENDA lP03766·2

tJ

Inclua-se no Capítulo III - do Sistema Financeiro Nac i coej ,
do Titulo VIU - da Ordem accnômrce e Financeira, o seguinte ar t ço ,

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE JOSe MAUR!Cio,a.

O texto não prevê a hipótese de criação de Tribunal

í

e~ consequência, a referên~ia ao "üancc Centrai do Sr a-

excluindo-se,

s f l." no artigo

.jjlJ,

.,

tUt.U~'''''.J~.O

Art.
O Banco central do Brasil. organisl'lo autônomo, de
caráter técnico, com patrimônio p rdp r ao , terá sua conocs çãc , organiz!
çãc , funcionamento e at r Iburções , de t e rnu nadcs por Le1 coepj esent ar

I

EI~Elml\

ADtTlVI\

o ecrésctnc proposto.
Trata-se de evidente erro de redação a omissM do Distrito

"310

F1ederal.

Disposi ti vo Emendado: ~rl'ijglJ os&" inciso I.

í

§ 12 O Ban~o Central só poderá efetuar operações CO"

P!?

gional Federal no Distrito Federal, o que não há. conceber. Dal

inciso 111. alínea "eU.

O inciso I. do artigo :63 do
assim redigido:
311]

inst,!

~projeto

passa a

Art • .:=f3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

turções financeiras públicas ou pr Ivades'. De maneira alguma pcce r a o!:!.

1_ n pesquisa, a comercialização. a distrlbulção e a
lavra das jazidas de petróleo e outros tu.drccarbcne tcs fluidos, gases raros e gás natural, existentes 00 territério nacaonaf ,

,.torgar a elas sua garantia, nem adqu r i r- documentos eeu t a dos pelo Estado, seus crçeot sncs ou empresas, sem a expressa autorização do Coní

gresso Nacional

,

"

Ui:;;7\]

,JUSTlrICACltO

§ 2; Nenhum empréstimo ou gasto públlco poderá ser r.inanc r-

o eoncoõj ac da pesquisa e lavra do petróleo e
derivados está Lnt r rnsecament e interligada ao seu transporte e
comer c.taj azação,
Aliás, au se buscar essa compatibllzação outra co Lsa
não estamos a fazer senda cnnva.l Ldar di.ecos.rt.ívos já consagrados
imanentes a lei 2004/53 reguladora da espécae ,

adc com crédito direto ou indireto do Banco Central

o conselho Deliberativo do aancc Central do Brtlsil. composto doe um reor eseot.ante de cada conrecer eçüc N~
§ 3Q Fica !nstituido

clonal' de empregadores, um da Federação Nacional das Associações de
Bancos. um dos Bancos Estatais, indicado pelo Banco do Brasil. um indicado pe Lc Haru s t érLc da Fazenda e outro pela secr-e t er a e de Pl<:r';JEmento da Pr es Ldênc i.a da República. um do Mil1!.sté1l'o da rnoús t r a e e de

ccnérc s c , um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo

Sala das sessões.

E~IENOA

e

ué-se ao

I-lOD1FICATIVA

artig~ do _ro,eto,

a seguinte r eda-

çãoe

~-

de julho de 1987.

"Art:.~

SCt"3CO

-

Os Tribunais Regionais Federa'l.s coepcem-se
de juizes recrutados na respectiva

federal.

região

e nomeados pelo Presidente da República dentre brasi§ 49 O Conselho Deliberativo elegerá o s r es i dente e os diretores do Banco Central do Br as a L, cujo mandato não cede r é
exceder
de 5 (cinco) anos A escolha se fará entre b r-as r Le Lr os ae a or e s ce 35
anos, de reputação ilibada e nc tõr cs ccnhec rment cs .j u r Lüa ctrs , econ,g,
: micos e r.tnencearcs , de adru ms t ração pública e técnica bancãr aa

.." . - - - - - ----, [ r
e ·o"'l.-·

EMENDA lP03767·1

leiros, maiores de trinta anos, sendo."

---J

rrcONSTlTUNTC JOSe MAUtUCJO

í

§ 5" Por ato lesivo à economia popular ou que gere, voluntariamente, lucro especulativo ou aumento es-t cr s i vc da inflação, pedE:

Dispositivo Emendado. Artigo~; i1l4~V I I

A nossa Emenda ... objetiva ccnne t.Itn Li aer o art. 466 da
que trata do atual Sj s t ena t r rbutri r i.u ,
No nosso entendimento. o atual s rs tcee t r but é r ac de ;
ve vigorar até 31 de dez embr n de 1988 E sendo ess rn, os fun.dos n-

~;~i~~ie~a~~:~Õ~~t~u~:~ ~e~:j~r~~~~~~~~. p~t~~;o&~~~~~~~~~~n~~~=

EMENDA lP0376B-9

üê-se à letra "d", do inciso I, do artigo

.;?t75
~.

do ..~

CONSTITUINTE JOSe

..".

~lAURtC10

de julho de 1981.

"Art.1flf..

---,
P

I

o

..

:I -

T

.

d) os conrli tos de jurisdição entre quaisquer

o

inciso VII do artigo

a seguinte redação:

~

I.

alínea lle", entre Tribunal e juizes a ele não subordi

EMENDA HODIF'lCATIVA

3'13

Tribu-

nais. ressalvado o disposto no art. 205, item

__1

r,,------------aua/J~ll"'UçI~---

do -=tRprojeto. passa

ter

nados; e entre juizes subordinados a Tribu""lais diverSOSJ1

VII_ AuxiH.o suplementar ao ensino fundamental, através de construção de Centros Integrados de EnSlno Público. com turno único, c programas de ass1stência gratuita ao aluno de material
didátlco-escolar transporte. alimentação. assistência médico-odonto
16gica. farmacéutlca e pSlcológica.
-

J'USYIFICATIVA

.JUSTIFICAÇ~Ô

3'13

I

I
I

Assembléia Nacional Constituinte. em 02 de julho de 1987

• E~ENOA ADITIVA
li3~
DISPOSITIVO EI1ENDADD: ARTIGO 'Ea

Sola das Sessões, em

f!J

Urge, isto sim, dar um novo sentido a administração do Banco,
Central. com eficiente controle de seus excessos tanto pelo Congresso

~~~__ .:J
~~

tuta/~~n'f'~"~.a-----------..,

EMENDA MODIFICATIVA

projeto, a seguinte redação:

I

A Ilprovação pelo Senado dos nomes. para compor sua direção

Slstl!:~t;:,;~~~~;~••,.mcu, .. u

5ISTE~IA~~h~R;;~~"Ia/m~ou,ura

rcr-

I

nova Constituição.

=--=:J
-=:::::1

r;y-'''''''--'""'']

l--e.!.=ClL-J

l1TCHE:L TFIlER

KOMIssno I"lE

tará de forma diferente as normas que rc.gertl1ª Sa s t eme j r rbut é r f c
Por esta razão Justlf1ca que .... o prazo para ret a r ícaçdo pelo Congresso Nacional", não deverá exceder ao prazo estabelecl
do para entrada em vaqnr do novo s.i s t eaa t r rbut é r Lc
Por isso auguramos que a lucidez do r.tus tr e Relator e
dos eminentes &nstituintes aprove. a med.rda ,

É a esse Banco, que tripudia sobre a miséria do povo_e
mete 'Crime de lesa-pátria. que pretendem aumentar-lhe os poderes

::::s~clas entidades e Ministénos vinculados ao slstema. É o que pro-

~[I0

í

bltante dos produtos. com todo o aumento delXado pelo tresloucado ;:;lo
do Banco Central.

tem
sentido negativo para o Poder Legislativo, porque serve apenas
para
tornar mais forte a administração do órgão. com a co-responsabilidade
do Congresso. sem que este tenha qualquer ingerência nos seus atos.

EMENDA lP03771·9

~roJelo.

Nos últimos três meses o Banco dí at r Ibuau cerca de 150 bilhões de cruzados para cobrir :rom!:)o nos bancos e s t aouaa s sob inte,,-\c!l
ção. Em maio aplicou enorme soma no overnight e puxou sua taxa
pur-a
45, 46 e 48% ao mês Nrnçuém sabe o que houve por trás de tudo :S50.
o que se viu fala BC recolher, com esse processo. o dinheiro que havia distribuído. dar grande lucro ãs institulçõeS bancárias e a todos
que empregam dinheiro nessa modahdade do mercado fHwncelro.
levando o comércio, a indústria e a agricultura. à vex.etóna sltuaçãQ de
pagar até 70% de juros pelo dinheiro tomado aos bancos naquele
i"ês,
elevando, em consequénc1a, o preço dos seus produtos de 150 a 1.000""
O av.er e oc; .Juros bab:aram, mas o povo continuou pagar.do o preço_exo,!:

Comissão de

deral.

JUST1FICAÇ,q0

í

fJ

meno-

res. com gr-ande v~ntagem para a descentralização da Justiça F.!

11- Extinguir-se âo, autoaat Icanent;c , se não forem r~
ti ficados pelo Congresso Nac.i ona.I até a data 31 de dezenbro de 198[.

O eanco Central do BraS11 é o órgão responsável pela oisciplina. control~ e execução da poHtica monetária do Governo. Os r ecvrsos 'a ele destinados, principalmente o IOF - imposto sobre
oper ações
financeiras _ chegam. por vezes, a um montante superior ao próprio ürçamento da União _ em abril deste ano o saldo orçamentario~era de 60
bilhões de cruaadcs e do Banco Central de mai s de 200 bilhões.
Esses
recursos dever en ser utilizados em bene r íca c da sociedade como em todo, para baixar a inflação. mas, ao contrário. têm servido para auncntar o desespero do povo br,asileiro

_

possibilitando a oriação, em maior número, de tribunais

Art. --ft!!!!!1 ., •••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••

JUSTIF1CAÇAo

Constltu1nte 'JOÃO ALVFS

de Juizes dos Tribuoais Regionais para o legislador ordJ.nário,

a seguinte reda ção:1/ Gq

, Presidente e toda. ou parte, a Diretoria do Banco. dEtt..ermlnando
Conselho nova eleição para a composição do órgão

lf'1Ei'IDA ÍP03765·4 _ .."'

A emenda tem o objetivo de deixar a :rixação do nú-ner-c

O inciso II do Artigo li;$P do Anteprojeto, pus sa a ler

, ré o Congresso Nacional. oepca s de comprovaoos os fatos pela COõlllSSÊÕC
Mista Permanente de ürçenent c e Fiscalização Financeira, destituir
o

~~ado

J'US'l'IFICA .... XVA

..

t4~':t ,~~ç··

eo-IDA HOD1F'lCAT1VA

O inciso VII, do ort. ~. do capítulo III, do ~
projeto de eonstituição. que dispõe sobre o auxllio suplenentnt para programas asslstenciaJ.s ao ensino fundamental, no nosso entendimento está superf1cial, pOlS não especi flca corretamente. como l:>erdo alocados estes recurSOS. Assil'l sendo. resolvemoS apresentar esta Emenda, Vlsando garant~r de forma nítida e cristalina a maneira
pela qual esses benefícios devam ser empregados.
Como a educação primária para todos ê dever fundamental do Estado DemocrátJ.co com o obJetivo de eliminar as desigualdades socials, estlmular a mobilidade e democratizar a soc1edade.
Nos países subdesenvolvidos. como o Bt'asil, onde
há
milhões de menores carentes, portanto destituidos de condJ.çôes nini
mas para o aprendizado. O Estado tem o dever de assegurar às crian":
ças a alimentação, assitiJncia médica e odontológ1ca e um sistema de
énsino em turno único, para posslb1litar a todas as crianças a opa.!.
tunda de democrática de aprendlzado.
Este ~nvestimento do Estado há do recuperar para
o
País milhões de crianças que, de outra forma. abandonariam os estudos nos primc1ros anos e iriam. no futuro, engrossar as fileiras da
mnrgin:::ll1dadc.
Não basta construir escolas püblicas tradicionais. As
estatisticas dl?ffionstram a infrequencia e o 3bandono da eseoln pelos
Menores carentes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condiçõcs para transfornmr as crianças brasileirDs em cidadãos úteis
à
l'.1tria.
de julho de 1907.
Sala das Sessões, em

Como o texto do Anteprojeto não alcança todas as hir:r2
teses de conflito. a emenda tem por exclusivo obj~t:1.VO COli'po.t..!.
bilizar a competência entre o Supremo 'l'ribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiç;;t. para julgar os confli tos

EMENDA lP03772-7

r=;:~~;':J

PJOEPUTAOO mCHEl TEHEq

ni~;M
EMENDA I1DDIFICATIVA

Dê-se ao inciso IX. do artigc.
guin,te redação:

~tY.J
~,

do . . . .projeto a se-

.zt:9

nAt't.~""':.'f"'.""""""""'"

t:MENDA lP03776-0

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou

tJ

aer.9,

oerUT ADn til CHE:L

rr';;~~~:=J

TFIIER

neves ,"

fTIAj~;A0

r.r

nlfo/~uStl

Não faz sentido a expressão vr-eesatvade a competência da
Justiça Mili ter". tendo em conta a competência
~projeto

-_-

~

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

pelo

.. C....O

estabelec:ida

" Art.~1
EMENDA lP03773-5

b) nos crimes 'comuns e de responsabilide.de, os

••

lUIU(~U

Dê-~:?:tc

Me!!!.

,;2t7:f.

.
O

Tribunal Superior Elei toral e:~
N,!,

Corregec!o!"
Tribunal

de Justiça."

lOArt.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único - O Tribunal Regior.al Ele! tor-aã ei!,

"Art.4fif-

..

l - •..•••••••...••••••...•...•.•.••..••..••.•••..••...

Suprima_se o inciso IV, do artigo ~do .a!D:i1proJeto.

.._

~-

Parágrato único ;

Eleitoral dentre os Ministros do Superior

te; ..

EMENDA SUPRESSIVA

ó2RéJ

parágrafo único do artigo ~ e ao parágrafo
a seguinte redação:

artig~~~~rojeto

gerá seu Presidente e Vice-Presidente centre os

os Chefes de Hissão Diplomática de caráter perl'lanen.
..,

T~/.US7I'<e.o~."

..,

."C.~Ü_-

~1ODIF1CATIVA

EHEHDA

único do

rr;y";JPJ

nistros do Supremo Tribunal Fede:-al e o

Superiores e os do Tribunal de Contas da União,
T••

,."..

-,

.

bras do Superior Tribunal de JUstiça, dos Tribunais

DEPUTADO rnCHEL TEMER

,."..

!l':CQ'lISSI\O DE: SISTEHATIZACAO

_ _- - '

.

1'- .:: ••.••.. :

fJ

.~(OI.'Q(COw".lu/;u.ca",ulo

"Art".

para aquela Justiça.

rr;;;~~:J

YEPUTAõo tlICHEL TEHFR

1I

Dê-se à letra~do inciso I, do artigo ~ e à letra
do inciso I, do artigo ~ do ~projetoll a seguinte redação- ,

"a".

~ A lP03719-4

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os

D~

gerá Presidente

U"lt

dos deis desembargadorc's 'do

:'1"1

bunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice - presidêE:,
cia e a Corregedo!ia Regional Elei ter-ar ao Juiz
deral componente do Tribunal.

:~

fi

sembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados,
do Dist;1 to Federal e Terrl tório$, os membros
-Art.

,zO:f
I -

JV_~I-

dos

Tribunais de Contas dos Estados e do Distri to Fede-

~_

J•••••••

ral, bem como dos Tribunais Regionais Federais, dos
0

"0

•••••

Tribunais Regionais Elci torais e do Trabalho e os do

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 _ •••••••

0'0 •••••• '"

o •••••••

l-tlniztério PÚblico da União que oficiem perante Tribunais "

11
0

•••••• 0

Em adequação, a emenda tem por objetivo definir o ex.erci

c10 da Corregedoria.

••••••••

JUSTIFICATIVA
Como a regra de competência é a do Tribunal Sl::perior julgar

J'US'r:&FICA'l'IVA

o Membro do Tribunal ou ~.!§~ue lhe é imediatamen~erior,
pelo que se vê dos arts~--; inc1so l, ai Inee

B.

EMENDA lP03780-8

rr;:;~~:J

[JorpuTIlDD /·l!CHEL TEHER

e ~ inci-

O';7?J

so I. alinea E!;. a emenda procura seguir a sistemática do ~
Em adequação, propõe-se que seja suprimido o 1n0150 :V.

O Supremo Tribunal Fe~l deve exercer Pr:eclpUa':lente a

projeto.

tutela

EMENDA

,,"ODIFlCATIVA

da Constituiç~lt.~ III) e dos d:reitQS e garantia:;; indi

viduais

(a['t.~

lI). As outras eces cces devem ser

dei'!niti-

Dê-Se ao inciso IX, do artigo
guinte redação.

vamente deslindadas no âmbito doa Tribunais Superiores.

r=';~;~;:J

~rllcHEL TFI1ER

@DEPUTPDO

a s,!

"Art.i!l-

E/rtENDA lP03777-8
EMENDA lP03774-3

1é;g do ~rojeto

~l1CHEL TEllER

.

IX - As decisões administra~ivas dos Tribunais serão

motivadas e identificados os vc terrees ;"

V!~;'VN
fUlOUIJ'flTlU~io

_ _-

- -_ _..,

EMENDA '-10DIFICAlIVA
EMFNOA MODIF"ICATIVA

~~à letra

"b", do artigo ~ do

"iu, do inciso I. do artigo

~rojetQ, a seguinte redação:

~

a letra

Dê-se ao parágrafo 29, incisos I e i i,
seguinte redaçãoNão

parece a?equado exigir-se

QUOrUM

quali!'icado

ra toda e qualquer decisão administrativa. o que poderá

,rM

"Art.~-

"Art.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I -

paralisia da ação dos Tribunais.

:FJG
~õ ~

.

§ lQ _ ••••••••~ ••••••••••••

••..••..•••.••.......•...•..•...•..•.•••.............

4

••••••••••••••••••••••••••

§ 2~ - Compete o encamtrmenencc da pr'oposta:

1) os mandados de segurança e o "habeas data" contra

atos do Presidente da República, do Primeiro
H.=.
n!st.ro, rían Mesas da Câmara e do Senado Federal,
do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de
CO!!
tas da Unida, ou de seus Presidentes. do p.t'ocur~
dor-Geral da República,' bem cama os impetrados p~
la União contra atos de governos estaduais ou do
DIstrito Federal; "

I - no âmbito federal, nele inclufda a Justiça

Distrito Federal e Territórios, aos

do

Pres1de....-

tes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribune.is Su-

Tribunal

de Justiça. com a aprovação do Tribunal."

<2,05

'

t712..5'
~ do

A emenda visa a que os Tribunais Superiores poasam en-

cnmlnhar a sua proposta diretamente ao Poder Legislativo.

Desde a Constituição de 1946 r com a criação do 11:,!
bunal Federal de aeeuesee, atribuiu-se a este a competênci'! para
julgar mandados de segurança. contra atos dos Ministros de Estado. Não se recomenda seja transferida mencionada atribuição pa ra
o Supremo Tr.ibtmal Federa~, scbrccarxeuanco-o., mas para o Superior Tribunal de Justiça. que absorveu parte da competência
do
Tribunal Federal de Recursos.

E/lIEJIIDA 1P03778·6

~o

rr';~~~J

MICIIEl. TEMER

r;c'~'--;z]
(I-lENDA SUPRESSIVA

diZ

Suprima-se o inciso I, do artigo ia. do 2l:iY..:;aprojeto,
r-encmeeaneo-ee os seguintes.
·ufll,.u.Tl,"'.~iQ

-

-,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimq-se o parágrafo segundo do

artigO~dO~

JUST:IFICATr.lA

projeto4
Propõe-se a supressão do inciso, que não se har-nona aa
com o

::/.q1.
no art.

~

~.

Com e.re.í ec , não compete aos

Tribuna~s

Superiores o

processo e julgamento dos juIzes estaduais, membr0:z;z.9{in1st~
Propõe-se a supressão, pois o tema echa-ae tratado
inciso I.

rio Público e Conselheiros. Por outro lado. o art. ~, § IQ, ja
dispõe acerca dessa competência.

EMENDA f.IOOlfICATtVA

üê-ae ao § 22 do artigo
a seguinte redação r

JUS'rJ:FXCAT:IVA

..
b) os mandados de segurança e o "habeas data" contra
atos de JUn~stro de Estado, do Presidente do Trib~
nal ou de seus 6rg~0 i li
l!!~!!E.!~.aI.!.Y.a

rrr

;EMENDA lP03781-6
t'DEPUTADO ~IICHEL TE~IER

periores, com a aprovação dos respectivos Tribunais.
II - no âmbi tp estadual, ao Presidente do

~-

I -

p!..

importar

_projeto de Constituição,

nArt.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22 .. Funcionará junto aos Tribunais Regionais Fed~
rais o Conselho da .Justiça Federal, cabendo-lhe,
na forrna da lei, exercer- a gesUl"o administrativa e ceçamentária da Justiça Federal de .prime!::::o grau da re-:
gUio sob a jurisdiçl!o de cada um desses Tribunais."

JUSTIFICACAQ
Por não ser, no Anteprojeto .da Comissi!lo de Sistematização, o
superior Tribunal de Justiça, órgl;io da Justiça Federal que é tratada em seção diversa e composta tão só pelos Trlbuna~s Regionais Federaa s e juízes federais, não exas te razão alguma para que funcione
perante esse órgão d Conselho da Justiça Federal. Em primeiro lugar,
porque não se trata de órgão da Justiça Federal, mas sim de Tribunal
Nacional, tanto que para sua composição, concorrem, em número igual,
Juízes da Justiça Federal e juízes da Just.iça Estadual e do D.istrl to
federal, sendo os próprios componentes do Hinisterio Público Federal,
estadual e do Distrito fEdereI representados paritariamente, quanto
ao acesso às vagas desse Tribunal. que processará e julgará causas
decididas em druca ou última instância pelos Tribunais R~gionals Fa
derais e pelos TribJnais~de Justiça dos Estados e do Distrito Fede:
ral e dos Territórios.
Em segundo lugar, porque se se admitisse o funcionamento junto
ao Superior Tribunal de Justiça do Conselho da Justiça Federal haveria t.embém de ser criado. perante esse mesmo órgão, o Conselho da Jus
tiça estadual. tratando-se, pois. de Tribunal Nacional e não Federal:]
motivo porque Mo há raaãc alguma para que exerça a supervisão admi_
nistrativa e crçsaentâr.í a tão só da Justiça federal de pr.ime!ro e se-

gundo graus, com sérios prejuízos à independência administratha, orçarnentár'ia e a auto organizaçllio dos Tribunais Regionais Federais.

'Assembléia Nacional Constlb*lte
Por 1sso convém deixar bem claro um tratamento que jã era dado
ao tema desde o relatório da Subcomissão do Poder Judiciár.lo e Hí.o s-,
tério Público e ~b f91""rt?V:''';~4scOlhidO pela Comissão de 5istemat.1Z.ê,.
çâc nos artigos ~ ~ ~
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo
menos, com dez anos de exper rêncaa prof.1ssional, na ,nilitância da advocacia.
Todas as indicações devem parhr do Colégio de Advogados, a
quem compete avaliar, numa pmme i ra ms têncãa , a reputação moral e
profissional de seus membros ser ra absurda a mdrcaçãc de um rep resentante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus
pares.
4f1?
..
A redação proposta apreende o espfm tc da art. ~ no sentido
de assegurar que Os mdêcados reunam os requ s.i tcs de larga exper rên-,
cia prcr.iss ionat , independência perante o Poder Público e confis.bilidade em relação àqueles aos quais vai servir.
í

xx _ higiene e segurança do trabalho, med ant ea) medidas que visem à elimInação de r i ecos de a_
í

cfdentes e doenças do t r aha Lhn ,
b) informaçao a respeito de a t rv.í oaces que CCl"lp0!,
tem riscos à saúde e à segurança e aos metocos

de controla-los;
c) direito de recusa ao trabalho em ambrent es eea
controle adequado de riscos;
d) participação na gestão dos serviços internos e
externos aos locais de trabalho, re ec cneocs
li higiene e segurança do trabalho. accmpan'reodo a eção fiscalizadora do ambiente."
í

r . r - - - - - - - ,.,u",o,••y... i.ol'"'.O"""~
~

JUSTIFICACAO

EMENDA SUPRES5IVA
NUa se deve manter dois dispas! Uvas tratando do mesmo assunto

Cumpre compatib~7á-los.
O art1go~ na verdadJr!::fse refere a meios e instrumentos d~
realizar o que consta do art. ~ XX, mos o faz de mane i ra Incc-so rc t a ,
dc1x~ndo de lado atividades essenciais à segurança do trabalho.
Por isso mesmo se propõe a reunião de toda a matéria em um so

• '
A redação proposta evita a redundância, enxuga o t extc e torna mais clara e mais abrangente a prcceçãc ao trabalhador

Suprima-se o artigo

Por outro lado, a manutenção da alínea "n", como está redigida
conflita frontalll'ente com os demais dispositivos da Constituição reI,!
tiva à igualdade de todos perante a lei.
vê-seç-toesoe 10~O, que um sindicato cons:ituídO, nos termos d~
lei, como rupr esent ent.q de sua categoria, estara em condaçâc de repr~
sentar pior em relação a outro s índrcato .1gualmente criado pela forma
legal que perde ai o dIreito de representar em função disto.
AdemiJ~s, a diferenciação categorial, com conteúdo diverso imp.!
de que um sindicato, eventualmente, majoritário represente adeq.rada-.'
mente interesses de sindicato sunorc tér í.o , cujos direitos especificamente são distantemente di ferentes.
Por fim, no relat6rio da Comissão da ORDEM SOCIAL. inciso III
do artigo 62, em matéria idêntica, lá estava claramente assegurado o
direito das categorias diferenciadas, a saber:
"artigo 612 (DA ORDEM SOCIAL)
III - Os empregados de uma empresa integrarão um mesmo
sindicato, constituído sequndc o ramo de produção
ou a atividade da empresa, garantida a representação dos
sindicatos das categorias diferenciadas nas negociações
coletivas. to
Por Isso mesmo, se justifica a compatibilizaçl:lo em lide que d,!
verá estar contida na alínea "m", do inciso IV, do artigo 18, relativa ao anteprojeto de Constituiçl:lo, para preservar um dí re i to adquirid
ante a Constituição vigente.

í

(JCOlUSSltO DE SISTEHATIZACAQ

• 389

~do ~projeto.
EMENDA lP03788·3
[JOCPUTADO 111CHEI TEMER

JUS T_ I F I C A ç A O

dispositivo.

W

A matéria já está ab r anqa da pelo artigo J;;:P
efeito, se a Administraç~o Públlca (como um todo)
esta obrigada a respea t er- os direitos dos c rcadãos , e certo que. os
servidores (que são parte da Administraçl:lo) já estão obngados e re~.
peitar os mesmos dâ rea tcs ,

.. . ,,,",,..

..,---------"' "

Com

Acrescente-se

:mME§ND:>: A:oITa'rVtAr90 :>91

do anteprojeto,

8 seguinte redação

"

EMENDA 1P03783·2

"Art. (391 _ •••• ••••••••••••••••

0lc~

• •••••• _

[JOCPUTADO mCHEL TEHER
§ JR _ O Poder Público promoverá a desenvolvimento
artístico, valorizando os profissionais cas
artes, assegurando a liberdade de expressão, c r La-,
çãc e peaquf sa em artes e garantindo

EBENDA HDDlfICATIVA
Ltua-se o termo "Saúde" do inciso XX do artigo
pelo vocábulo "Higiene".

subs t
~projeto

tt; do ~

1 _ a destinaçl:lo de recursos para a docência. inve~
tigação em a r t es j
II - o fomento à divulgação e circulação dos bens

.."nl.'••ç l O _ - - - - - - - - - - _ ,

r;r

~T.ITO/

culturais produzidos;
III - o ensino público informal das artes;
IV - a Lnc Ius ãc das artes no currículo obrigatório
em todos os níveis de educação fOfl'lal,
V - o estímulo à criação de cursos prorlssionalizõ!!
tes em artes."

EHENDA MODIFICATIVA
dUSTlrICACAO,
Dê-se ao caput do arti'go
§ lo do mesmo artigo do

o termo ;;.?ppdpll já esta inserido e contemplado na Seção 1, "De

Saúde", artigo ~;:Sque diz:
•
"A Saúde e direi to de todos e dever d~", ora, se é direito de todos. Já inclui obviamente a classe trabalhadora ::>~~anto,
é redundâncIa e r epe t r ção , alem de ser inadequado, no art.1go."j;itõ, 10C1:.
50 XX

"Art.

I

l1ICHEL

às letras lia" e "b", do

~~

_ um ~erço, dentre juIzes da JUStiÇ3 Federal. e

a)

1

EMENDA lP03784·1

~~

a seguinte redação.

O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de
trinta e se as Hinistros ••
§ lo _ ••••••••••••••••.•.•.••••••••••••••••••••.••.

Isto porque o termo "Saúde" na área do trabalho não é tão ãbra!l'
gente quanto o termo "Higiene". ancueneo Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a Higiene se refere à pessoa, ao ambiente e aos divers.os me.1OS de preservar a saúde
No ambiente de trabalho é preciso muito mai s que Saúde. A 5e9::='
rança e HigIene do trabalho como está na Constituiçiio em v rqo r é nuito mai~s abrangente, comp Le t a , evoluida, dinâmIca e assegura ao trab~
lha dor a ellminaçlio dos riscos de acidentes e doenças do trabalhO CE.
mo está colocado no Anteprojeto, ora em debate, significa um re t r oceg
so do direito do trabalhador.

tJ DEPUTADO

~projeto,

un terço, dentre juízes da Jusb.ça Estadus.l I)
ou do Distrito r'ederaí , indicados em lista
trIplice pelo super ror Tribunal de Just.1çaj"
JUSTIFICAcno

JUST1f1CAÇAO
O texto do Anteprojeto já acolhe a valorIzação das artes e o
estímulo a todas as formas de mani festaçOes artísticas
raltam, entretanto, instrumentos necessários para dar concree eficácia aos dispositivos existentes
A emenda proposta tem exatamente jease finalidade' indicar expressamente os meios e modos para o atingimento daqueles objetivos
çãc

A emenda tem dois o~~vos: primeiro, compatibilJf~b~;'
da d5"nosição com os arts. ~ inciso 111, alínea "ali, ~, ~;t",12
e~segundo, adequar as alíneas "a" e "b" com a ta-edrção atual (ar
121 da constituiçã~o,~ vigor) e com o cri~ edct aoc pelo proprio
~projeto (art.~, § 19, inciso III e ~ § 22, alínea "ali).
Consequentemente, pela fusão das atuais alíneas "a" e "b"
uma sõ , a letra "c" passará a figurar com letra "b"

pr';~;;1

TE~IER

'uto./O"n'..: . ç o o - - - - - - - - - - - _ ,

r;r

EIIENDA ADITIVA

fJd!'?73
TUn/'""Irr<:~OO

EMENDA lP03787·5

Acrescente-se ao art.

tJ DEPUTACO MIC~L TEI-'ER

teor:

I-1GDIrICATIVA
--:27i7i-

"Art.

EI~ENDA

1\ letra "c" do §
guinte redação-

I

j

s , do art.

~,

do

~projeto,

dê-se a se-

"Art,~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ lo _ ••••..••.••••••.....••••.....••.•.......••.

c) um terço, em partes iguais. entre membros
do
Ministério Público r edere.í , Estadual ou do Di~
trlto Federal, e advogados, com mais de dez encs
de efetiva atividade pro r.rss.icoat , mdrcados e-a
lista sextupla pela Ordem dos Advogados do Brasil."

EMENDl\ MODIFICATIVA
Dê-se à alínea
a seguinte receçâo •

11m" ,

fif-

do incisa IV, do artigo 1i'do

,

"Arto
IV - •••••••••••••••••••••••••••••

~projeto

í

JUSTIFlcAtltO
A emenda proposta v.1sa#,?»~!lY~~o dispositivo em questão
com o que consta dos artigos ~ ~e~ do anteprojeto.
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o trataIllento dado ao tema da indicação de adv~s para a composição d::ls Trl
bunais, tomando como paradigma o art. ~
Esse artigo, o pr~meiro, mais genérico e mais abrangente nessa
matéria (e qJe, por isso, deve condicionar os outros arbgos, que se
referem a casos específicos) estipula, como condição para ser indicado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não infenor a
dez anos, e, como forma de indicação, que ela se origine, sempre, da 1
Ordem dos Advogados do Brasil.
.
Diversidade de xedação e de tratamerto em casos ~solados podem
ensejar dificuldades interpretativas e, consequentemente, de aplit'açZ:::
da lei.
I

direito à representação perante o Poder Públ.1co ,CO!!
Forme a lei, salvo nos casos dos segmentos ce teçodais que já estejam enquadrados em entidades sindicais reccnbec i das 11

'-

JUSTlrICACIlO
A questão de representação das categ:Jr~as prof~ssionais di fexenciadas ou das profissionais ll~#<ds, não estará definida na alínea "m". do inciso IV, do artigo~, do atual ~rojeto de Const.1tuição. se não houver a garantia de que n~o poderão ser afastadas da
representação as categorias já regulamentadas por lei
Como se vê, o conteúdo da aludida alínea "mil, quando determi~
na uJIl único segmento categorial de representação, nao, especificando
no regime de pluralidade sindical contido no esboço em evidência, sem
a ressalva de dln:1to dessas categorias garantidas pela legislação vi
n lL.....P..9derá isto cAu.§!lJ'-...P-rofulldQ...Qroblema de interpretação.

um parágrafo

ueree,

com o seguinte

1Jf- .:

.

JUStIFICACIlO

.

m) _ se mais de um sindibato pretender representar
o mesmo segmento categorial ou a mesma cClllun!
dade de interesses prc ra ssrcne s , ser-ente um t e r a

~

parágrafo Unico _ As entidades da administraçl;o direta e indireta responderão pelos danos que causarem ,
tanto por omissão culposa, quanto pela atuação de seus age'1tes,
independente de culpa, sendo obrigatória a ação regressiva co~l
tra o agente que houver atuado com dolo ou culpa. 11

----_----.

TUT."'"H"'.'Ç'~--

<t:z,

compatibilizar significa dar ao texto, em seu conjunto,
harmonia que possibilite ou assegurt sua eficácia.
Compatibiliza-se eliminando ccnt reo.íções e, também. acrescen..
tando dispositivos indispensáveis para tornar exequ.íve rs mandamentos
que necessitem de complementação para que possam apl1êar-se. Este é
o caso da emenda proposta.

o formIdável rol de direitos e liberdades contido no artigo
le não pode ficar sem uma prevfaãc de sanções pelo seu descumprime!!. '
to Et indispensável consignar uma consequência ã atividade governamental violadora de taIs direitos e liberdades.
Pol/. /...660 .4e p/tevê a. lte6ponltnbLUda.áe. obJe.t.t.va. Undepe.llc!c!1
.te. de. c.utpa.lda. a.cfru.r..u.:tJtdi;iío pe.ll1!J, aç.õu dete:têJr.J.alt a. uó elt dú;.e.,,-to~

e. cau.&adoJttt.s. de. dano6 pa..tJumoru.aL6 ou c.conôm.(.c.c.6. plte.ve.ltdO-6e.. :tc.1"I bêm, d ItUpon.óa.&,U-tda.de. eoncU.e.iona.dd (dc.penden.tc. de. c.utpal ql:ando a.
admil1úbta.ç.li'o houve.1t deixado de. a.zua.h., qua.ndo podelUa. e deveM.a.

6d -

zê-to.
• PJtevê-.6e., pOlt uU.l.t:10, a. Jtupon6a.bUÚ:a.ç.ã'o do .6c.Ii.'u.doJt Qué
a.tuando eot:1 doto ou. eutpd, ItOlLVe)t vJ..olado d.Vte.uo.6 do_e.idadiio, a.C4JtJte.ta.ndo-lhe dano.6.

I

• AssembléIa Nac:IonaI Constituinte

390

Ve. lte.6,to, a. emenda. p1topO.6.ta. eo1tltc..óponde. da aJt.t. 101
C0I106.tdu.tç.áo em v.igOIt, .Hndo c-l!Â'to que, Lt nova. Con.suttúç.ii'a não

do

poda

dit..t411. de. dp4e.6e.nta.1I. diJ.PD.h-t.:tl.VD análogo, sob pena. de -lnc.f.rlllt

glla:vc. Jt.e.tJi.oc.c.llJo.

•

,I
I

5upril'l8-Sf' do Artigo ~ IV, a excressêo "Il',f'dian~

II'-

en
JUSTIFICATIVA

A II.Mpon.&llb.c.t.t.dade. pÜbl.(.c.a. e .LneJt.e.nte cw Ehtado de V.<.. ..C,,f,..to e .tã.o c.le.menta!L quanto a .5ubm.c..5Aõ.'o ã le.i. e d jWt1..sá..(.ç.ão.

EMENDA lP03790-5 _.....

~l10 f.ffCHEJ

--,

A 'tE'sttiçilo constante do dlSpositivo f! inco:'I'Çlátivt>l com a 'siste~tica oe ttlpartiçâo dos Podf?rf's
rrateodc-ee de atividad'" t íprce-ente ad.-nlnlstrêtiva , conflita com a sistemática adotada pe.lo eoteprojetc ccorerf-Je ao LPgislatIvo.

~"u,.. - - ,

r.r

EMENDA MODIFICATIVA

.{(l9

art.~

,

JUS,. 11 F I C A ç A O

,

EMENDA lP03794-8

••

nno'.ynmu~

a seguinte reoeçaoe

I:!J

CONSTlTUINrE rÁalO "",...,.,

tJ

COV,JSSAO Dt:

A emenda proposta "'isaJii1!jPiii;P#-~!-?'.dIspositivo em ques t ãc
com o que coo;;ta dos artigos ~~ ZJ,l e ~ enteprcj et;c ,
O que se pretende é u?l forrnizar ao máxil'lo a r edeçãc e o tra ta-l
menta dado ao tema da indlc~ç~o de ad.vogados para a ccmpcsfçãc do's 1r!
bune ts , tomando coma paradJ.tn8 o art. 193.
Esse artigo, o prinrlro, mais gonérico e ,mais abrangente nessa
matéria (c qae , por isso, Ide v e condicionar os outros artigos, que se
referem a casos espec!fI~os) estipula, como condIção para ser- indicado", a mllitfincia real e/efetiva na ad vocacLe por t enpc eac inferior a

SlSiEI'.AT;~~~;'<·U,,'lo/IU"~wl .. lo

r ; r - - - - - - - - - .....""",,.....- - - - - - -

IrArt.1J7 - Um quinto dos lugares dos TrIbunais Estaduais e do Distrito Federal e j'ar r i.t.dr aos
será composto, alternadamente, de membros do Hinl.stério Público e de advogados, de notório saber juridlCO
e r-eputação rÚbada I com mais de dez anos de carr a i.r a
ou de erperiê'1,cia profissJ.onal, respect Ivaeenre , indl
cedes em lista sextupla pela Inst Ltudção a que perte!!
cem ou pela .ürdem dos Advogados do ar-es í.L,"

I

flQ7'

8-:EMJA StFA:ESSIVA.

DIPOSITIVO E~:ê:r,'[)ADO. AAT1GO~

Suprima-Sf> o Art.

tf:f's f>

indicaç::io, que ela se origine, s,ernpre, da
dez anos, e, como forma
Ordem dos Advogados do Brasil.
•
Diversidade de ceoáçac e de tratamento em CaSOS ls01ad~s ccce- 1
ensejar dificuldades interpretativas e, ecnsequent esente , de apl.1caç~o
da lei.
,
Por isso con v ém deixar bem claro um tratanento que já era dado
ao tema desde o relatório da subccmrasãc do Pode:: Judlciarlo e Hin:l.$-l
tério Público e ~fJiO~v~colhido pela ccnü ss ão de sIstenatIZ:~I'
ç§o nos art.1g!:!s ~, ~ e ~_ •
Nenhum ad vogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo
menos, com dez anos de experiéncla profissiônal, na militância da advocacia.
Todas as indlcaçtles devem partir do Colégio de Advogados, a
Quem compete avaliar, numa primeira instância. a reput açãc moral e
profiSSIonal de seus membros. Seria absurda a indicaçl!o de un r epcesenrenee dos advogados que nlIo contasse com o reccnoec.íeentc de seus

JUSTIFICATIVA

Sj

Prcpõe-ee uma redação que melhor espeãba o espírito e o sentido do dispositivo. por isso, em lugar de se falar em "õrgi:los
de
representação das respecti v as classes", melhor r e rer í.e-ee à ":l.ostitu1çao", no caso do Ministério Público e "Ordem dos Advogados do 8r~
511", no tocante aos ad ...c qadcs ,

A matéria de tais dispositivos contrar
to nos Artigos ~(qUE' dâ trn rE'gil'1P especff'Icc à eooseotaocrta)
vece real Izaçãc dê' despesas acima dos crécütcs O[çll~ntar..os).
veda a reajjzaçãc dE' oespeses spm pré via inclusão no orçerentcj
( que
veda E'xprE'ssamE'ntE' a outorga oe vantagpns func::iol"lals sem as devâces providoS!!.
cías de ordem orçamE>ntária)
O dispositivo apontado cria cescesas ihmita::las

íscrevtstas, dado que não

si- pode saber qual o réeero de rurcicrérrcs

rIam lmt'dlalalllMtp eooseoteoas, nf"lll qual o valor a

sPC

QtJ'"

f'

se-

agrf'g3do aos proven-

tos dos qJE> já estão apos,?ntados.
'trata-se ce vf'rdadpiro chpqup E'm branco,

contra-

riando.!Q!!! a dlsclplina dada ao sIstpma orça'1'pntárlo f' financf>iro pf'lo

MTlGO

DISPOSITIVO EJ:Et0AD'J

EMENDA lP03795-6

tC·;~;~~)

(JO:7:PUifl.DO f.l!CHEL rCHER

4:7:1.

SuprlJD2m-sp o Artigo

tJEío0?l

.l;;'g

JUST1F1CPlí!'lPl

A mat~ria SE' choca co.1) o

Ef.lENDA. lJODIFlCAn'lA.

.!':R.-

consta do art ~ vI!,
instituto G:a
E'nfitpuse (> atribui ao pnfitE'uta o domínio da plcprlE'dadp
Enf1tF'usE' p. um instituto Jurídico. tambfórn d"sigl"lad:J
por afora/llf'nto. por l!l"'io do qual a Un1ãoconced'" aDS part1cularps o dD...·I~JO
útil dos teI"rpnos dp 1'l3rir'lha
Pelo dispOSltivO acirra, os partícularp$ passana"ll a
qUi?

O dispositivo pmqupstão E>xtlngu<' o

ser donos (propriptárlos)

t:la prOfissional, independênc:"1a perante o Poder Público e confiabll!dade em relaçao àqueles aos quais vai servir.

l

iz.ti

~::ot::~~:::i:eol'l:::::~o no Art ~ VIl,

qUf> in-

clui os tE'I"rfOOS dp r'arlnha E'ntrE' os bE'ns da União
Dada a incompatibll~dadf> <><,,\';."p plps, df"f:'-SP suori
mIdo () dispositivo qUE' fa...orE'cE' os particularps em df>trirr.ento do intE'rE'ssePQ:'
blico.

Dê-se ti !ct=a "E!n do § 12, do
gu!nte redaçao:

arbgO~.2f'do ..fI.n-+-Op=cj~:c,

ê'

s!:,.

nArt.~ •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••
§ 1,2 - •••• ; •••• : ••••••• : •••••••••••••••••••••••••

s) dois/, adllogados de not6rio saber jur!dico e con
duta ilibada, com mais de dez anos de efetiv<l. I'
atividade profissio.nal, constantes de li~ta !:e~
tupIs E1prescntada pelo Canse lho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil. 1I

EMENDA lP03792-1
ro·IISSP:D DE SIS'l'E1JATI;Ç~~'tç~IUI.'''u",w_";,,,

EJeDA

~DlfICAT1VA

•

SG

DISPOSIflVO EII.ENOADO: ARTIGO~, 1l'.'CISO VI

Acu'scrmtE'-SE" ao fir-al do disposto no ltlCiso VI d::l

f',ç

Artigo~ Q

sE>guintf:>:
llTornandO_Sf:>

C011lO basE' a

rt>m.Jnpração pasa aos spr-

dez anos, e, corno forma d; indicação, Que ela se origine, sempre, da
Ordem dos Advogados do Brn~ll~
Diversidade de redàção e de tratamento em casos isolados poden

1

I

tério Público e ,C;'6.21rfJ},,~v'fÇts:!Zr::Olhido pela Comiss::io de Slste-n<itJ:z,!,

M

qJJI"fCrSO ro11tJatíbilizar o dIsposto no Art. ~Vl
com o QUE' consta do Art.4t/P'.
Com pff'ltb,não

há

"pprcE>blda emdps6cordo com a Constltuiçao"
rf>ff'rPncial,

t.rn

C01l0

Sf'll\

sabE'r qual

B

rf'lllUnptaçào

Sf> pstabE'lpcrr um padrão,

UI:l

pará'll"tro pmrE>lf'Ção ao Qual as outras rE'munE>raçõt>s spriam tI

das cO'7I,dndevldas.

Em síntf>Sf>, sp;n E'sp?cif"lcar qual dE'las p. a corrp-

ta, não há

CO'l".o

dizE>r quais são as incorrf>tas.
"SE'lll

sE'ntIdo, tornando inócuo o Art.

04'illlc1no propost ..,o Art 86

-&irj VI

fica

s('tn

çlio nos artigos ~, ~' e~.
Nenhum advogado deve compor qualque'I' Tribunal sem contar, pelo
menos, com dez ai'lOS de exper1ência profissional, na militância da <õ:c_
vocacia.
Todas as 1ndieações devem partir do Colégio de Advogados, a
quem compete a ...a liar, numa primeira instância, a reputaçl:lo m~ral e
profissional de seus membros. Seria absurda a Indicação de um repre-,
sentante dos advogados qUe nlío contasse com o re.c:onhec:l.mento de seus
pares.
A redaçll.o proposta apreende o esp!tlto do art. 193, nu sentido
de assegurar Que os indicados teu~am os requIsitos de larga expetlên_
t:.'ia profissional, independência perante o Poder Público e confiõ.bilidade em relaçãO àqueles aos quais vai servir.

CONSTIlUWTE FABIO

tJ

CO\IlSSM OS:

p:r'~~;~~)

mc.".;o.~

SISTEMATI;~;~-;J&'w HlpJ'~JoDUJtllD

r.r----------""""""".,.------Ba(]A tJ,oDIFICATlVA
OlSPOSIl.IVO EtEtIDADO.

I

~

EMENDA lP03793·0

f!J

4pg

ARTIGO~.

INCISO IV

Jeto:

-

220"

.MW ~~pro

-

"'''''"''V''~''

t5!.~~
I

EMENDA ImDIF'!CATIVA

Dê-se ao inciso !lI, do
redação:
::t:;;!."'.l

&2d.
a!'tigo~, do. anteprojeto,

a segu"ntc

de

• dois. entre seis advogE:dos de notável sabar J.!:!.
rídico e reputaçl:io ilibada, CO/il Mais de de.z a·n·~~ d~ ~f,:t~~a atioJidade profiss:l.onal, indicados pelo Sup:emo Tribunal Federal dentre dc:e
nomes apresentados. pelo Conselho Fede::-al da 0.::.
dem d~s Ad...o çados do Brasil. n

JUS T I F I·C A C ~ O

A emenda proposta vjsaAffPp~tJ!Yl;-!P,.!,pdispositIvo em questa-o
com o que consta dos artigos ~, ~~ ~"ãô anteprojeto.
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redaç~o e o h'ata ..
mento dado ao tema da !ndícaç!io de aclv~s para a composlç~o dos 7:1
bunais, tomando como paradigma o artEsse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente neSS<l
matéria (e q.Je, pOl: isso, de ...e condicionar os outros s..tigos, Que ~e
referem a casos' especIficos) est1pulél, como comUçlJo para ser indica_
do. a militância real e efetiva na advocacia por tempo n~o inferIor a

-= .

Por isso convém deixar bem claro um tratsl'lento que já era dado
60 tema desde o relatÓ'I'id da Subcomissão do Poder .Judiciário e Hinis_

JUSTIFICATIVA

,,"ODIFICATIVA

11 - por nomeaç!io do Presidente da República,

::S~;;~ dificuldMes interpretativas e. consequentemente, de aplicaç"

vJdocps do E)..f'CtJtIvo."

EMENDA

Dê-se a seguinte redaçSo ao inciso II, do a;rt. a3il do

1:-,.:-., .. ,:.::.....<0 ••••••••••••••••••••• : •••••••••

A emenda proposta visaDl)p2tJb}~.no dIspositivo em questJ:la
com o que consta dos artigos ~ ~e ~o anteprojeto.
O que se pretende é unifor!lllZar ao máximo a redaçl:lo e o tratamento dado ao tema da indicaç~o de advsr.m50s para a composiç;:lO dos Tr!
bunais, tomando Como paradigma o art. ~
ESse artigo, o pr:l.meiro, maIs genérIco e maIs abrangente neSsa
matéria (c Q..le, por !sso, deve condIcionar os outros artigos, Que se
referem a casos especIficas) estipula. como condição para ser indica_
do, a mUI tância real e efetiva na advocacia por tempo nSo infenor a I

CONSTIlUIIHE,ÁBIO "LO''''''''

r ; r - - - - - - - - - - ,....,"'''"..".

"Art. i2:4' - ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

JUSTlfICACIiO

fl
tJ

,fj'!!

pareS.

A redagZo proposta apreende o espírito do art. ~, no sentido
de assegurar que os indicados reUnam os requisitos de larga e>'"periênw

anlp~

praje-to

EMENJA SI..'?"EssrVA

I

d:

~

do tltllrProjE'to.

JUSTIFICACAO

..

III .. po:' nonesçzc do P:es.identc da República, de
...- . doi's d~ntre se í.s advogados de not dr Lc sabe:
j~t'ÍdiCQ e rf'pu";.aç.~c. ihbr.:.da,: eco maí.s de de:::
an'os: de· e.feti va, ;U v~dad'e p:ofiss!ona!, dent=!:.,
doze nomes a·p:-eséntdOOS: pe:" {:onselho .seecrc0&1 da OI;'dem d.~S Atl~o!1adns do B=asil."

J L-eM.1JL-J

IRHCR

De-se ao

"Aa. _';;'~/"""""""""""""""""""'"
..::.-.1:
'~6::_:.4 ..•••••••..••..•.........•..... '.'

I

dez anos, e, como forma de indicaçlIo, que ela se origine, sempre, da
Ordem dos Ad...o gados do Brasil.
\.
Di"'ersidade de redaçlio e de tr.atamento em casos isolados podem
ensejar dificuldades interpretativas Cf consequentemente, de él P lic aç
da le!.
Por 1sso convém deixar bem claro un trataMento Que já era dado
ao tema desde o relatório da S/Jbcoi'li5S~O do Poder .JudIciário e I-llnls_
tério Público e ~c,r.2J A:l:vrzr"~"7colhldO p.ela Comiss~o de 5istematlz!,
çl10 nos artig:.ls -~, ~7E; ~
Nenhum ad ...o gado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo
menos, COIQ dez anos de experiência profissional, na militlincia da advocacia.
Todas as indicações devem partir do Colégio de Ad...o gados, a
quem compete a ...a lIar, numa p~!llIeira .instância, a reputação moral e
profissional de seus membros. Seria absurda a :l.ndicação de um repre_
'Sentante dos advogados que n!io contasse com o re.conhecimento de seus

I

il

pares. A redaçll:o proposta apreende o espírito do art-

tlf( no

sentido

de assegurar que os Indicados reunam os requlsltos de larga experIên_

t:ia profissional, independência perante o Poder Público e confIabll1_
dade em relaçl:lo àqueles aos quais vai servir.

!S~

~A 'lP03798-1

f

CONSTITUINTES EDUARDO JORGE

r.r

,..

E FÁBIO FElOMAf./N

C

.

Propõe-se a eliminação do referido dispositivo

Art. ';:lI!' - Compete ao Estado

.,,,·--------.1 ""'--P·'·0·3..-----,
_,

JUSTlfICAC1iO

I
!I
!II

t~ •• '~/'G~II.I0/.ul<.w,".l0

co."IJSSÃO DE S!STE:>\.ll"TIZAC1l0

I

Não ~á r-ez ão para se estabelecer idenização à vista e em cfrme i ro , ao contrário do Que se propõe para o solo rural A
manutenção deste dispoJitivo inviabiliza um programa de teform~ urbano

I{j...

v+~"õrganiz:ar atrave.s de lei complementar específica, o ensino fundamental e medio em sua
jurisdição, são sua responsatu Lí oade e dos
Municípios.

EMEI\OJ\ ADlUVA

DISPOSITIVO Ei-IENDAOO: ARTIGO 113

Projbe-se a instalação E' rurcfooeneoto oe reatores
rwcãeares para produção de t>nfrgla efétrfca, exceto para flnalldadE's cteocíficas.

~JUSTlfICAC1iO

JUSTIFICATIVA

!irE
O

Tal dispas! tvc eorresporoe exatarente ao caout do
Artigo 113 aprovado peIa Comissão da Ordem Social, reverarco-se, poas, ino-

ltaB'

portuna a sua sUPIE'ssão no ~roJf'to

ndequâr o referido dispositivo ao que

'ÊMENDA lP03803-1

ObSf"IVE>-SE', pois oportuno, QUf" o Artigo ~do &?l::

.....

---,

tJCONSTITUINTE OCTAVIO ELÍSIO

b-projf'to rrcorporoo ernseu caput tão scaente o parágrafo único do mencror-aoo

estabelece

artigo -:iU" § 29.

F!~~B'~

l72?i;;,JM

Artigo 113.

;EMENDA lP03799-9
·~NTES
r.r

J b;":J
~ f? 2;~~7SiJ

FEL[)I~l;!'N

EDUkFiD-::J JOqGE E FÁBIO

a seguinte modificação no texto:

t;1S

b)

e) Os professores, homens ou mulheres, terão direito
à aposentadoria voluntaria aos 25 anos de exe r-,
cIcio do magistério

III JUSTIFICATIVA

e reap!lQ'.c'lI

II _ Pr evej ae a destinação do patrJmônio event ummente adqVuirido com recursos publicos a outra
escola ccmunf t âr ra , fl1antropíca ou confessional, ou ao Poder Público, no caco de enê!err~
mento de suas a t LvLdade s

dI

tltuição

s~o.m

administradas com a participação da co-

mrm.dace

JUSTlfICACÃO
paraJt~

transfor-

excedentes financeiros em educação

c)

Prcfbe--se a lm~ortaç<':o. fol1rlcação f:' transporte de
erteretos beâtccs rwcãesres, cQr.lPf'tlndo a~' Pre-sidpnt(> da Rf'~ubllca li' flfl
cl1l1prlm?nlo e-ste dispositivo, sob pena d" responsebff ícace prevista na Co"'~

ao

e

I - Provem finalidades não lucrat.lvas

a)

00 ARTIGO ~ •

f'xata"il?Otp

~

í

3e,

Tal dispositivo ccrrespcrce

jl?J

Art. ~ - As verbas públicas são des t madas exclH.
sivamente às escolas públicas. Em casos excepcionais, conforme est,!
bef ec cc em lei, estas verbas poderão ser dnigidas a escolas ccmuru t ér Ies , rf teot rõm ce s ou ccnress rcne s , desde que.

Art. fW- O servidor será aposentado:

fo 312 do Artigo 113 aprovado peta Co:nissão da Ordp;'lSocial.
ebserve-se, pois oportuno. quf" a reoeção ~ar1a perc
anteprojeto não incorpora, co-r bípétese alguma, o dispositivo e-jete da ore-

c;s. E SEU PARÁGRAFO ÚNICO.

Propõe-se nova redação ao Artigo
mando o Parágrafo Único também em artigo

í

Propõe-se

.. <Llb

PARÃGP.AfO 32

DISPOSITIVO E"'ENOADO ART

3f?J

f!i

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
DISPOSITIVO MODIfICADO. ART. Q.

~U,OOu."

nEMJA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO-

r;T----------"".,....""..,,----------~
EMENDA ,J,ODIF"ICATIVA
38'1

A emenda Constitucional n2 18, de 1981, alterou o
Item UI, do ar t , 101, da Constituição de 1967,assegurando a apc s er-tador a para a professora aos 30 anos e para o professor aos 35 anos
A
emenda acima propõe uma adequação ao que dispõe o nr t 378, inciso V.

Art. •• -(A mesma redação do referido Parágrafo único)

í

sente emenda

.".."-------~J l'r-p':,'O"B"--'
_ L
~ _I

EMENDA lP03808·1

flCONSTITUItlTE OCTAVIO ELISIO

EMENDA lP03800-6

."'''

~

p:r~;;;~-:J

(flCONSTlTUWTE OCTÁVIO ELISIO

EMENDA lP03804·9 ."..- - - - - - - - , J I r ' ::
~INTr OCTÃVlOe.....=E;.C'"S,,'''-O
---'. C p ..,o"s"---'
_J

-=:J f?;!;;,JhJ

f&!;~-;;J

Art

DISPOSITIVO EMENDADO. AT. ~, § 12

o

R/f

I - O

Art.

alistamento e o vct.o

a)

Art. ~- A umãc aphcará...
e desenvolvimento do ensino público.

§ 1tl do arl.1go 383, passa a ter a seguinte re-

dação:

Art. . - ••

3~

•

e oferecer o ensino superior, o ensino téc-

Os recursos orçamentarios públicos devem ser utilizados no ensino público mantido por União, Estados e /-lunicípios

nico industrial e eqrot écmcc de nível neorc
JUSTIfICAÇÃO

o ensino técnico de nfve I med)o deve continuar a
ser essuní dc pela uru ão , devendo caber tambem aqui, cano nas una ver s
deoes , maior autonomia no que d i z r espe r to às sugestões da dé t ca ,ad'l11:.
nistrati ve , econômi co- financeira.
-

E~lr:ND}\

1l0DIFICATIVA

3CJt

í

EMENDA lP0380S-7

."..

,

(DCONSTITUINTE OCTÁVIO ELlSIO

~

.,,,.

p-~~;'

t:JCONSTITUINTE OCTÁVIO ELISIO

:::J

tJõV;~3%J

r.r----------""""""'...,.
E"ENDA DE AOlQUAÇÃO
33~
DISPOSITIVOS ALTERADOS. ART. ~ E ART

Suprima-se a expressão "ou está em curso de ser"
da letra! , Paragrafo Único do re re r rdo artigo

,;'31'-

~~.

§ 1ço - liA Lea fj,xará a parcela dos ccçanenecs da V~:.:i:;:),
dos Estados, do Di~trito Federal, dos 'tun1.cip1.os, da r r
entadades da Adm~n~stracão Indireta e dos organismos públJ.coS ôe de ,
senvctvamenec regional, a ser aplicada na cepeca eaçâc cierltificLi ; '

Ii

tecnolÓgl.ca e os critérios aeraJ.s oara nortear sua ect í.cecêo",

J:dJ

,3.6

I

Justificativa

A folha de s e Lé r ros é base exclusiva da
seguridade social e sobre ela não podera incidir qualquer-outfó tributo ou ccnt r íburçêo ,
a não ser o saj ar Iu-educeçêc , conforme preVli

.;;oIiil; -

:'-::::0:'-,1

A alteração do teyto tem o sentido de torná-lo ne r s se:-é=i
co, sem alterar o seu S~9J'.1.ficado. O detalhamento suprim.ldo é
pativcl com o texto ccns cí.cucaona t ,

••

~

§ Único _ Toda contribulç~o social instituida pela

União des t ma-ee exclusiva e obrlgatóri3!.
mente ao Fundo a que se refere este art,!.
go, excetuaooc-s e a ccnt r rbu.íçêc do sal.§..

JUSTIFICAÇ',!:iO

í

3q1?

í

JUSTlfICAC1l:0
~$~quar

tabelece o artigo

lP03802-2

os textos dos artigos emendados com o que

e~

~

fPV;~
"".""",,.------------,

....

:EMENDA lP03806·5

"".

-,

[IlCDNSTITUlNTE OCTAVIO EliSIO

Propõe-se adicionar, dentre as competências do Es-

FEMENOA DE ADEQUAÇÃO

I ~ISPOSITIVO

Suprima-se do § 19 do ArLigo Gi:1 a segunda oração, sue inicia após
" •• capacitação científica e tecno1óg~ca ••• 11 até " ••• capacidade- téc
nicd" inclu<;ive. O § 19 passa a ter a seguinte redação:
-

3<tts

ministração Indireta e dos organisf'Os públ~cos de
clesenvolvinent;;
re9~onal, a ser aplicada na capacitação científica e tecnológica".

p~;;~;'-I

tEI~hM

:í.:t!

EMENDA DE AOEQUAÇM
D,lSPOSITlVO EMENDAOO ART. s:P

!

Art~go ~ - § 19 - nA lei f;n.ará a parcela dos orçaMentos da Uro.ã'l,
dos Estados, do D.lstrito Federal, dos Hunicíoios, das ent~das da lid

F!~D';':J

ELISIlO'O~-

~_---~

UUO,J"."',,.;;:O

ENE'.NDA SUPRESSIVA

rio-educação.

A expressão que propomos retirar rnv i an l z a
Reforma Agraria.

tado

398"
Artigo ~ -

g?n
Art.

a) é racionalrrente aproveitado,

(lCONSTITUJlHE OCTAVIO

Dê-se ao parágrafo av do artigo ~, a seguinte redacrão:

to no artigo 388

Parágrafo Único

~~DA

p='~~;~~

P&J;'m"]

àr-t ,

nr t

manutenção

í

Torna mais claro o que dispõe o referido artlgo,l!!
cluindo, apenas, os maiores de 16 e menores de 18, com di r e r t o ao vc
to facultativo. Não se justlfica a dt scr Ieunaçêc dos de f i c ent e s
-

EMENDA lP03801-4

,na

JUTlfICACÃO

í

JUSTIFICACAO

1R

~•••

§ 12 - Compete preferencialmente à uru ão orpem aa r

b) São obrigatorios o alistanento e o voto dos Maiores de 18 anos, sendo faeul
tativo o voto para os analfabetos, os
tllUI$
jovens entre 16 e 18"'e para os uaror es
de 70 anos

~. NO CAPuT E rw §

n'?

;:"

Propõe-se alterar a redação do inciso r , na letra b,

3=19
r.RT

Adicione-se a expressão púbhco, ao final do cepvt
do referido artlgo que ficará com a seguinte redação.

3=t:3

EMENOA 1l0blnCATIVA

::z.::/

EMENDA OE ADEQUAÇÃO

DISPOSITIVO E/>IENOADO

EMENDA rIOOIF'lCATIVA
DISPOSITIVO Er~ENDADO

l~""""''''''''''

EMENDADO. ART• •,

INCISO xIII. ITEH

f..

Justihcativ/'i
A oração suprimida r.efere-se a detalhaMento
incompatível
com o texto constitucional, e, não é sufic,ientemente genérico para
descrever o universo de atividades a serem financiados com 09 recl,1r
50S governamentais. A sua supressão torna o texto mais genérico, s~
alterar o seu teor.

2:]

!EMENDA lP03811-1

..,

O

.

~

.

<

TI.,P,...

o

r.r

daqueles por faixa etária e horário.
Considerand.o-se a a nda que o cl.daàão deve ter garantido sen di~ei to
de escolha e que , os abusos por ventura cone tidos. serâo pat'slvQ!.s

"

Condiderando-se que o menor estará protegido taMbém quanto aos pr
gramas das empresas de telecomunicações, quando da classificação

,

tJCONSTITUINT[OCTÁVIO EUSIO

r.r----~~.-----'l.,O''''IT'''
.•~iO------------'-_',

~.~c

a sugestão da redaçdo ac:ina

punição na forma da lei, JUSTICA-SE

EMENDA ADITIVA

E.: ~

11 ,

-

T!TULO S'~x

Inclua-se no
Titulo 11
art.
inciso IV,"'letra
" ••• sempre que ••• " o seguinte texto: "a introducão de novas tiec-ic-,
logras no processo de ercõucêo",

~

ART.

CAPITULO

rr -

SEÇÃO 11

- AL!NEA C

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A CITADA ALINEA C

c - COM TEliPO INFERIOR. AO DAS NODALJ:DADES AClit·\; PELO 'EXERC!C::i:Q cs

A reôacêc é a que segue:

TRABALHO NDTUR.".:o, DE REVEZM1E'NTO, PENOSO,

Artigo 17 - Inciso IV - Letra E: "r: assegurada a participação
das
organizações de trabalhadores nos processos ôec.Lsôr.ros relnt.ivos ao

TE rISICO 1: Ett,OCIOl'lAL, INSALUBRE; OU PERIGOSO.

,"

!:

9-"

~

HIENDA ADITIVA
1I13
DISPOSITIVOS EMENDADO: ART. ,.,.

JUSTIFICA-SE a adição de " COJ1PROVADO DESGASTE FIsICO E EnOCIO:;].L ",

111,

Adicione-se ao Art.
Das Disposições Transit.2:
rias, ao final, a expressão ••• 11 e da acceeçãe«

na" redação d.a mencionada alínea c, no sentado de garant:.r tarrbé-. ac

processo de produção importar em redução ou e Ldrru.na ç â c de postos de
trabalho ou oficio".

l:±~J.Ii:-~'t> .,u.,L....,

j

JUSTIFICACAo

reaproveitamento de mão-de.. obra e aos programas de reciclagem, pre~
eados pela empresa, sempre que a introdução cc novas tecnoloQHls no

Justificativa-

Di: C011?POVADO r:;ESG;'§.

BllILARINOS, ARTISTAS CIRCEUSES e ATORES L1RICOS, a: Justa apCSE'ltac=j
,ria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que :
- os BAILARltWS, cláss·!cos e modernos, ccno os artistas de int:.-.eras

;j;...'V

A transcrição desta mat~.o, que constava nos substa eutivos da Comissão VIII, foi imperfeita, na medida em que o
texto
que se propõe incluir aqui constava no "caput" do ar t aqc correspo!!.
dente. O te).to transcrito, por este motivo, ficou preJudicado no seu

JUSTIFICAÇl!:o

funções CIRCENSES, iniciam a aprendJ.zagen da profJ.ssão, assim cor-

o referido arUgo, atendendo a uma aspiração gen!
t-a Ll zada da Constituinte, fixa o prazo de 12 meses para Que as leis
complementares sejam elaboradas em várias áreas, como agricuitura •
tecnologia. entre outras, esquecendo-ae da lei de Diretrizes e Bases
de Educaçã.o nacfcnal , Dai ti proposta de emenda.

na grande mai.oria das veze~ começam a exercê-la na nais tenra iC:!!.
"de e, a pX'eparação técnica e artística para o exe refcdc da ffie$.,~
e>.1ge extenuante trabalho diário;
- pelas pecuã arJ.dadcs dessas profissões cênicas, esses ar'tistas

teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer o principio constitucional naquele momento estabelecido.

í

são trabalhadores o's quais sofrem inusitado desgaste físJ.co e errE!
clonal, quando não risco de vida:
- os rcferh10s artistas, como J.gualrnente os I\.TOm.S i.rmcos ( canto,.;:

l:

fEMENDA lP03818-9

rcs de ôpere ), por força da necessidade de se manccrcn em plcma$

!EMENDA lP03812-0

.....

--,
J rry~:;.;c~

(lCONSTlTUINTE OCTÁVIO El iSIO

co..-di;:õ,:,:; ts:.ra epxcsent.cçâc em cena, isto é, ao público, mcenc no
períodos de férias, obrigam-se a Teali:!ar exaustivos c . . . c rcf cfco
diários;

CO'l';TITU!NTF OLTIÍVTQ FI iSTO

~

]

.~t .."'oICCW,$uo/'"' •• W'"&O

COMI SAO DE SISTEIIATlZACAo

tb-;-;~~~,

- os trabalhadores acima nominaClos obrl.garn-se ainda, no intuito de
conservarem em forlI'a ideal seu organismo ( músculos, cordas vcca í,s ,
memória ativa, etc

),a cuidados eepacde Ls com alimentação, ves:tu!

rio e outros, tendo inclusive que adct.az hábitos de vida, os quais

Emenda supreasava de parte do J.tem

EMENDA HOOIfICATIVA

3J;5

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

_.

Pejssa a ter a seguinte redação.

- esses trabalhaêores têm ainda limitado teM.po para o exeecfcac de
sua carreira profissional, quando a elasti;::ldade õcs mi:scl..llos, a

Suprima-se do art. 14, XXII, do tmI::eproJeto de Constl.tul.çâo da Co
missão de sa seemata aacâc , a parte da ressalva da condição de apre:;
diz, fl.cando assam red1gl.do o a t em-

.,,~}

Art. . . . . . .

flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas. o enrigecimento
elas articulações; o envelhcci:nerto e a calosid<:!de das cordas vocais
entre inúneros outros sérios problemas acentuados pelo avanço dos
anos, ilJ.ficultam e até iI'lpedern a atuação em espetáculos, conseq ...e,:!.
temente, ccmprone tenôc a atividade profissional.

"XXI - proibição de trabalho noturno e ans aâub re aos

na
nores de la (dezoJ..to) anos, e de qualquer trabalho a -a;
nor de 14 (quatorze) anos."
-

VII _ Auxílio suplementar ~ do ensino f ..r ndamental, através de progral'las de n-et er ej
didático-escolar, transporte, a Lj nen t.a ç ãc ,
assistência oécrce-oooororctrí ce I farnecL"l
í

Assim sendo, neces.sêmo se faz garantir a aposentadoria a esses
trabalhadores, quando em vinte

JU~TIFICAÇAo

t

ca e psicológica.

20 ) anos de carreira, após 9r2.2

des sacrifícios pessoais pela sua arte e en prol do eresenvcãvar-cneo
gUJ.r no cxcrcfcac de sua profissão.

EMENDA lP03815-4
lTICONSTITUIIHE OCTAVIO ELISio·"

Adicione-se às DIsposições Transitórias, o segu..nt~

Art. O Poder Público destinará recursos e desenvol-

verá todos os esforços para garanbr a e1im~r.ê.1
çãc do enaã rabet Isno e a uruveraaã í.aeção cc e!:.I
sIno fundamental, até o ano 2000, cem a ncbilll
aaçãc de todos os setores ativos
organizados
da sociedade brasileira.

A prepar1:lção para o trabalho, como pr'eva sua no
art. 427 do AnteprOJeto de Const:t.tuição, deve ser v~nculaila ã esco
la, poa,s a aprend:t.zagem de um ofíc:t.o pressupõe a escolarl.dade bâs i,
ca, Observe-se que as cxaences aaeemdas precocemente no mundo
âo

a) A sociedade democrática que pretendemos construir
passa, necessariamente, pela prioridade da erradicação do analfai:le~is
mo e a integração de todos os brasileiros a oportunldade do ensino fU1
damental.

OCTÁVIO EUSlO

TU'O/'UtT.. ,..

--,

--,

~io

ili - INCISO

b) O nível de desenvolvimento educacional do País
não ê compatível com seu desenvolvimento econõmico, justificando uma
ação emergencial que cubra as carênC1as mais gr~tantes no Que concerne a oportunidades educacionais básicas para crianças, jovens e adul-

QUER GRl\U, REPRE$EN'i'ATIVA DE UtL\ CATEGORlA PROrISS:C\AL

I:n

~

-

InCISO

~xtlII

SUGERI:-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO HENCIONJ\DO INCISO XVI
X~~
~

•
EXERCER A CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ET;RIA E HORJiRIo DOS PPO
GRAHAS DAS EIJPRESAS OE TELECOHL.U:CAÇÕES E A :tl:irCll"ç;;o
CLARECEDORA QVAt~TO 'AOS ESPETÂCJLOS DE DIVEF.sÕES.

:Cf

Considerando-se que o direito de ciciaêanl.i! imphca na libe::::dnde de
escolha, cabe ao Estado democrático apenas infor;;,ar e escla::ecer
ao público quanto a natureza, conteiido e udeguação de íai/a etária
dos espetáculos de diversões, como taMbém, no intuito de: protege:
o menor, classificar tão somente por faixa etária e horãrJ.o a p::'~
gramação das empresas de telecomunicações.
Como a frequência aos espetáculos de diversões e meSirO a. audiência
programas de televisão e rádio são opcionais, 2. ação do ~stado
deve ser restrita a aludida J.nfo::'maçâo e esclarecinento, ga:::antin
<:lOS

do assim a plena manifestação, bem

COmo

a liberdade de e>.pressão-

IV - ALíUEA n

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO li. REFERIDA AL!.:Er. M:
H) - NKo SE?lt CO:~S1'ITUIDA HAIS DE Un.i'. ORc;;'.hiZl~c:'ÂO SWDlCAL D:::Qtil,1
~~H,

EMENDA NOD!FICATIVA

do pensamento, de criação, produção; circulação, difusão c de Doces
60 aos bens culturais.
-

tos.

EMSNDA NODIFlCATIVA
T1TULO I I - CAP!TULÓ IH
.l\RT.

--,

JUSTIFICACÃO
JUSilrrC,:1.cAo

EMENDA lP03813·8

~

~--.-J

1CUOhUUIl .. :.iO

escola

ridade, constJ.tul.ndo-se eM mão-de-obra permanentemente desquall.f.:.c;'
da.
-

. . io

r;:r- .....,,~-,

CONSTITUINTE OCTÁVIO aiSIO

ART.

Não se sabe de nenhum outro pa!s que estabeleça

'~(~'~'OUO~I,'.o/IUICC~,

I:

'I'I'fULO IV - CApITULO I I

artigo.

a entrada, no mundo do trabalho, na faixa etárJ.a proposta.

CDl\ST1TU!f~TE"

iMENDA lP03819-7

=

D1E'ND,ll AD1TIVA

tros fatores. r s-,c , no entanto, não pode fundamentar nem JUstl.f1C~r
um princípio const:t.tucJ.onal, mesmo sob a forma de ressalva.

I:J

p:r.:;;~~J

, . , - - - - - - - - - ...."' ........" . - - - - - - - - -

desJ.gual
a
ou

trabalho são as que maae dl.fl.cl.lmente seçuen e concluem essa

----'

tbLI;·J-:'~~

ô

Q

o acréscimo da expressão "ao aluna do" torne clero o objetivo do referido artigo.

Embora muitas crianças pequenas trabalhem, por
uma questão de emergenc:t.a, enquanto esse trabalho se dá na uru aêc
familiar, ele faz parte de uma luta pela scbrevavêncaa Nas
í

JUSTIrICAC~O

cultural de nosso povo, Já não se encontram em condições de pross,!

A aômi.ssêc do trabalho do menor de 14 anos
na
condl.ção de aprendiz pode cce sxonar a exploração da força de traba
lho do menor. Este, por dl.reito e obrl.gação, deve estar na escol:
e vãver sua :t.nfâncl.a O dl.reito ã J.gualdade fundamental entre
to
das as crianças seria contradito, pela ccne ca euacão , na medl.da q~:
nela se criasse um dJ.spositJ.vo que reconhece que mua t as
cxaencea
neceesaeam trabalhar, como condição de 'scbrevavênca a fam1.1J.ar
arrimo dos paas ,

contigêncl.a SI:! deve a :t.nJustiças eccxe s na valot"J.zaçâo
do trabalho e de sua ::et:"~ncra.;lo, no dc sempr-cqo dos pais

INCISO VII.

e>..igem grandes aecr-a f.Ioaoa pessoais;

lfMENDA lP0382(}..1

etI

Uma organização sindical somente tem "'orça de represen~ação

somente para dividir os trabalhadores e, conseqUente-reJ'te,

'lua!!.

eTl=raol.LC

cc sua força no que tange as suas legitJ.mas reivJ.ndicaçõcs Junto
empregador e ao :Cstado.

;o~

a representat:Lvidade da categoria.
Sendo a Assell'blêia Ge:r:al o órgão deliherativo supremo da ent3.ddde
sindical, a atuação dessa entidade cor.rcspondcrã smrpre a v::mtaêe so
berana da maioria de seu!; filiádos. Sendo portanto, a entidade Sl.nd~
cal, a cate90rJ..ã que LI, mesma representa;
Dessa forrea, justifica-se o encaminhamento da presente emenda
dificntJva.

EHr:UDA SUBST1TUTIVA
TITULO tI - CAPITULO I
ART. . . - INCISO IV - ALINEA

."

SVGERI;-~SE 11.

I -

A unicidade sindical revela-se· de suma iMportâncl.a quc;nc:o apontar
um mesmo caJn1.nho a percorrer à lutê. em torno dos dl.reitos e Coes les!
timos :t.nteress~s e necessidades do trabêllhador, aSSJ.m como fo::'talec;

m~

g---

.....,,,

JUSTIFICAÇÃO
do àeVJ.darnente reconheciCla pelo poder público. Esse reconhecJ.r.:erto é
o que garante a atuação de direJ.to ã entidade.
I\. pluralidade sindJ.cal referente a Urna r,esma c:at.egcrJ.a ser ...i:di ~o

Elfs;~l."

flCONSTlTUltHE OCTÁVIO

CllDA BASE TERiUTORIAL.

E -

--------------,

N9

Q9;1LsSiio OE

"' ..."" ....,""""""'•.•
SISTCI4ATlZACÃO

1.

SEGUINTE REDAÇÃO AO ClT AOO N9 1

os I;;SPETlicULOS DS DIVERSÕES, lilCLUIDOS OS PROG1t\."lAS DE TE!,.EV!

Propõe-se a seguinte
Art

,1~

)1l:S

redação:

•••

SÃO E R1iDIO, NÃO SERÃO SUJEITOS À CEHSURA. Cil.DJI. UM RESPC},!:.EF.Â,
NA

POR.~1A

DA LEI, PELOS ABUSOS QUE cm".5TSR.
JUSTIFIC;'CÃO

Considerando-se que todas as :manifestações estão SUJel.tãs às le:is
de proteção da socieda.C!.e, não de fa::: necessã=io C::ar tal êcst.açlle
qu~ndo se fa7 re!erêncl.a aos espctác.Jlos de diversões.
Considerando-se Clue haverá se:'Viço de J.nformação e escla:::ec::''<lf?r-to
ao públ1co, sobre natureza, conteúdo e adequação ãe fal,x.a etâna
qU~1nto

aos espetáculos de

d~versõl?s.

§ 4" ·Os Hunicipios só passarão a atuar em outrcs
nIveis de ensino Quando as l1ecessldades do ens!
no fundament1ill e Pré-escolar esUverem plel')3J:.eE!

te atendidOJ>
JUSTIFItAC1i.O

E fundamental que a responsablhGade pelo pré-es}"
colar ao nível muoicjpal seja resguardada neste arligo.

I

AssembléIa NadonII ~ • 393
EMENDA lP03828·G

Adicione-se ao final do Paragrafo a expre s s ão
"nas escolas públlCêlS"

ELlS;~lQ"

CJCOH5TlTUlN1E OCTÁVIO

JUSTIFICAÇÃO

EI~ENDA IlODlflCATIVA
DISPOSITIVO EIlENOI\DD

:''11\
nnr . _

P,opõe-se a seguInte reoaçãc ao caput 00 ar t
.ít@:f ~

í

EI~ENOA t~ODIFICATIVA

IJISPOSITIVO EHENDADO

ART

'~

EMENDA 1P03825·1

~ CONSTlTUnITE

A educação é dí re i t.c de cada um e e de-

uí s t r.i t.c Federal,
teres de cep t aa s

fba;~'vm

de Terrltorios e de Prefe.!

í

,

unOn"nIFlu~.io

JUS1IFICACÃO

í

INCISO 1.

Art. ~ •••
I - tnves t rdc na função de Prlmelro-~Lnlstro, Ministro de Estado, secre t âr Ics de Estado,
do

tC~,~:;-'J

OCT4vlO ELísIO

ver do Estado.

o "dí re t o de cada um" não deve ficar apenas
tercaracc à a r i rma t Ivu de que a educação E: dever do Estado

An

~,

M2

'37 4

Art

",...----------""""...,,",'.-----------,

ens mo re l rqi oso é de f rru do como facu1t a t vo
nas escolas públicas, pOIS nas privadas, convenct cne i s , especialmente, tal or sctp t Ina pode se cons t i tut r ate COI"IO obrigalória
O

JUSTIFICAÇ~O

eMENDA ADITIVA

Ln.,

Não se justl fica que o Deputado ou Senador earu enna
seu mandato para assumir as outras funções derfn roas no re re r íco artigo,

3'15,Inclua-se ao Ea.rra L do parágrafo 49 do artigo k:tlI a seguinte e) pressão.
••• "e deverá estar expresse em t:>das as suas esferas e fOE
mas de atuação".

EMENDA lP03822-7
~ONS111t~.D.D.EELJ"CSSJl(D'-

r,r-'''''''------"""]

SrSTEtlhTIZlIÇ;;O
~."'SS"'li"'O__'De:"_'=====

r.r

passando a ter a seguinte redação.

L--!l!L-J
p

.-J

_

ttuo/.UI""~.~.O_

------

,

t:Ml::lmA ADITIVA

TíTULO:LX
;''3$-

-

ART.

PARlIGRAro ÚNICO - If-lCISO II

iJ;OO -

f.

l'&-;~'j7<w

JustifJcat1va'

AOS ÓRGÃOS CULTURAIS,

coa

CIVIL ORGl\NIZA3A,

A ATRI8UIÇlio DE INFOR~lJ1R E ESCLnRt:CER

AO

"1~rt.

Cons1dcl::dwJo oc que;' r-cmce têncae da unaêc o epoao e o fomento às

ações cut cuxaxs , bem como o acoffi:anhamento das atl.v~qades da área.
eonsaeceanec-ee que as questoes cut eurea s eevem ser tratadan pelos

CON5mUME OCTÁVIO ELÍSIO
n .........~I~QKI11.Q'll>lt ...., ....

IP

faz sc ju cacebc Le cadn na

e da educação pré-escolar esuaver en p Lenar-c nt.c ate"di _
dos."

,

COJ-:ISSÃQ DS SISTEf:ATIZACÃO
~UToNuiT"'e.çh

JUS T I.F I C A C fi. O

.

11 eaucecãc pré-escolar deve ser cfer ecj ôe prs:

T~'rU.L9JlI - CAP1TULO I

Carta

~

ART. 33 - INCISO IV - AL1NEA E - N9 3

3 -

cons íücrenôo-ee <anda que a Nova ccnsta euaçêc que ora se escreve,

t

VEDADA A SUPRESSÃO, AINDA QUE PARCIlIL, DE: E.SPETÂClILO OU PRQ

GRJI.!.lA, RI:SPONDEHDO CADA UH, NA f ORNA 011 LCI, PELOS lmUSOS QUL
COHETER.

têrrlc a Utn:l lt\.'l.pr v<ll,n.znç5o e rcr te ccincntc da socaedede cavx r , Just1.f'1ca-sse a sU9c~trio da presente emendu ,
ã

JUSTII'IClI.CÃO

Novo, provocou uma perda J"nestl.mâvel às culturas bra!>~le~:::::a5.
Considerando-se que pós 1964 a Polícia Federal. aasumc.u para SI. a
_ responsabilidade da censura, tornando a cu.I tur-a e o arní.s ca como

"<;'0

..;::O

OI

__,

TtUo/lU.~"o

'l'1.TUt~'Z.II - C;.r'l:rULO I
ART. 32 - 1lJCISO IV - 1\L:INEA D

EMENDA lP03830-8 .....

Considerando-se que a Nova Constituição, que ora está sendo cscrl.lj'
tende ã uma maior valoriz-ação e fortalecimento da sociedade c Lv.i L
e, consoquentccente , ao í'ortalecimento e real garélntla das institu
ções democráticas.

SUGCRE-SI: t: SEGUINTE REDl~ÇÃO li RSPEiUD; AL!NEll D

ccneãôexcnôc-ee <linda, que qualquer eeneat.tve de Lmpuda men t.c da

~ ASSFGURl,DA A LIVRE' 1!h l1!'ESTAÇhO I:.Dn'JDU;\l :lE P;;"NSAHr..NTO,
DE PRINC1PIOS tTICOS, DE COhVJ;CÇÕES RELIGIOSAS, Dl:. IDH;'\s

nifestação do pensamento Vem ferir frontalmente a Declaração umve
5:3.1 dos Dl.reitos do Homerti, da qual o Brnsl1 é um dos sl.gnat5rios.

?OL..I!J.'ICAS E DE

IDEO~OGIAS,

VED;CO O l'.NCtJ!H,'tO,

por entender-se que INCITAl'1ENTO E DISCRININAÇi\O são e> prcssõe. al:-

JUSTIFICAÇÃO

tamente subJetJ.vas.
]\sslf1l, JUSTICA"SE a presente emenda, por conSiderar-se qu

Considerando-ze que a censura proibitiva, desde a sua of2.cialJ...7l!.

I

ção através do DIP - Departaomento de Imprensa e Prop<li]anãa Cio Esta
do Novo, provocou uma per~d l.ne!,tl.llld\cl d!' cultuI.d~ I..ILd~J.ll:!.1.td::'.
considerando-se quo pós 1964 a Políc~a Federal .<tSSU'"'ll.U para 51. a
responsabill.dade da censura, tornando a cultura e o artista" cl!
50S de polícia " e, em' -nome da ord~m prorroveu U'I1a verdadei.::a caça
àqueles gue, por seu

d~reito

a

liJ

e Q.líneas do artigo s\..?racit~êo.

..".

----,
J

DcrltYID E! 15m

ruu~loUe~lu~o'"UIC'K .. ,l<l

~

c:~
IT=:-o~;;.~"

_ J CQ:::'.:

I COMISSl\o OE c;1S1EIHI.TI7P.CP:Q

.

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO

te

ART.~,

§

1º,

lNCIS.D III

Art

••••

1J;? -

ilrt~go SUi?r~

I

tJCONSTlTUlNTE OCTAVIO EllSID

rp~~~~O~

EMENDA tlODlrICATlVA
DISPOSITIVO E~IENOAOD

29 do art.

~

a educação da cr aence r-e-ror de

")9

~

••

~........

••••

• •••••••••

_

ç fi. O

A educação da criança menor de 7 anos se constitui na primeira fase da educat;âo, seguida do ensino·básJ.co e este, do rédl.o. Se compete, preferencialmente, â l.ml.ão orgé''lizar
e
oferecer o ensino superJ.or (art 383 § 19J e aos I:staêos e }'.Jnl.cípios os demal.s niveis, não pode ser o;nitiuo o pré-escolar, tio cor.trârl.o ele fl.carl.a sem organl.zaçâo e oferla Obser....e-se C!Ul? o art.
379, item IV, estabalece como dever do estado o alcm:ir-c'1to em cr~
chas e pré-escolas pal.a as crianças de até 6 anos de ~~ade

Compele, ainda, au Município

IV
V

tJCON5TITUINTE

O~TÁVlO

Et..ISIO

tJca-tIssÃo DE sISTEt-lATIZ;Ç~O·I~/<.~IU.lOI.~.,Q"'U.lO

EI\ENOI\ DE l\OEQ,Ul\ÇÃO
3S'
OISPOSlTIVO EtlENOAOO - ARTIGO ~
Propõe-se a seguinte f10dl ficação no te>.to
Art

3<"C

~,

a)

~;~.~
~

J

EMENDA 1P03831-G

6t
(IJ!.

I

,

379

Acrescente-se ao referido dispositivo o pre-escQ!a:

11 III - manter, com a cooperação ela u-!ã= I
e do Estado, os prograrras de al".§.'
betização, o pré-escolar e o e'lsl.
no funoamental,

'"".

Inclua-se no

§

cipios de liberdade

EMENDA lP03824-3

_

7 anos, passando a ler a seguinte- reda cêc
"Art.

T1=l"~

que a manutenç~o da ledação constante no a.nt-eproJeto, fere oz prJ.n
citado.

lll1'''U'''''I''ll

colar e o ensino básico e nédio."

censura prol.hn.iwl

nos incisos e alíneas ào

~"':"'

!J

tenção da redação corrstiJ,"lte do anLeproJeto, fere os princip1.' s ê.2

EMENDA lP03827·8

'por estender-se que INClTAl..ENTO e DISCRIBINAÇÃO são e'{pres$?es a~
tamcnte subJetivas.
AsS~'l1, JUSTIfi,CA-SE a presente eMenda, por consiêerar-se ail"da

cont~dos

tLul.... 'I'K",I~'~~. O"'UC

liberdõ.dc cont:l.dos nos :l.nc~sos

CJ t ON51 Il lJI l' TE

milniíest.II;·5o do pensa~ento vem ferir front<Jlmente ü Dcclar~'çno .!!
nlvcrsül dos Dir(>ilos do Homem, da qual o Drüsil õ um dos dglHlt..§
rios
Considerantlo...s e, por fim, que a manutenção" in totUI'l o' da refer~

ã

COHISslio rE SISTEfJ.ATlZAÇ~O

Compete aos Estados e 'lunl.cípl.os, atra\ê:s ce lei co!:!
pleroentar esladual, orgdnizar e oíer.:.cer a ed.Jcação ,::.ré-es-

~

instl. tuições denocrá tic8s.
Considerando-se aindil., que qunlqucr tentntiva de impediment..o dn

abre UIn preceõente

U

_

JUS 't I P'I C 1\

inalienável, e ...pressa~am seu pens!!,

mento.
~Consl.derando-se gue a Nova Constituição que ora está se'ldo escr!
ta, lende à uma maior valorização e fortalecimento da sociedade
civil e, consequentemente, ao fortalecimento e real ga:r<lntl.8 dilS

da al.í.nea em seu número 3,

OCTÁVIO Et..l5IO

E~IE'~D1L A!)I'I'IVA
3 7$
DISP05I'fIVO E' EI,PIU)O. art. Jm § 29

Considerando-se, por fim, que -a manutenção " in tot..um " da n.fcridú
alínea em seu niimexc 3 f abre' um precedente ã. censura proj.l:li ti va

RESPONDEIWO CADA UU,. DE CONFORmC?m::: Cal! A LEI, PJ::LOS J\BUSOS
QUE COHETER.

J

m~

FILOSOF~CAS,

l

da mearta forma que o ensino báaa _

C<l<:'OS: de. po11cl.a " c, em nome da ordem promoveu urna \eràadeira

caça àqueles que, por, seu da.re a ec inalienável, exp.ressaven seu pc:!!
sarnento.

EMENDA SUBS't!TUTIVA

lolun~cipios,

í

coneaôerando-se que a censure prol.bJ.tl.va, desde a SUIl of~cl.aliz.~
çiio através do DIP - nepexeementcâe Imprensa e Propaganêe ao J:staC!

EMENDA 1P03823-S

rcreneement,e pelos
co.

O Munl.cipio é a anseênca a dâninislratl.\ anais
próxima que tem conbcc imenec Mais pz o-ihc das necessidades das cr,!
ancas e pode, se equa.pado , responder com maior presteza ã acnanaa
da população por creches e pré- escolas. Já é uma tendênc e na tu _
ral dessa demanda expres sar--ce Junto à ildminislraç50 munf ccpe L,
aes é iMportante que se cscabca ecc a vrioridade da educaç50 pré-escolar imed3.atamenlc após a do .enS1.T10 básico, para lhe ôar ga _
rantia de que n50 se j a preter~da por out r os »Ivca s que rão
são,
pela própria nat.urez e de seus objce.ívcs e conteúdos, como o médio
e o superior, tão próprJ.os para os ;.,uniciplos

SUGERE-SE' A SI:GUINTE RLDAÇÃO 110 IlENCIOHADO N9 3

diversões e da programi'lção das errcr esua de telccomunl.cações;

dI -

•••••••••••

Ef1r:NDA SUBSTITUTIVA

I'laqna qual dos órgôos do Poder PúblJ.co ae rri o responsávcl pelo acoapj;
nharnenlo das ati.vJ..(lndcs ar m ac.rcc..cua.ecee i e , as s i.m também cone e por
quem deverá proccaae t.r-ee o acompanhamento a nível de espetáculos:
de

r.r-----

378

~

§ 49- Os HlJnicípios só passarão a atuar em outros r.!\'~J"s
de ensi.no quando as neccssãôaôes do ersino ft.nda-:C"ntal

EMENDA lP0382G-O

t:

órg50s públl.cOS pelas mesmas eespcnaévcxs ,
50

sendo a ter

ET;;PI;>,

OUANTO AOS ESPETÁCULOS DE DIVFStSÕE5 E DE CLASSIFICll,R POR rAI'<~
FTIi.RIA E HORÁRIO 11 PROGRt\t>lhÇÃO D]',S EHPRESi\S DF. TFLECo~lUr.ICPÇÕES.

cons:l.dcrando-sc que neccesé eac

,7S

Inclua-se no § 49 art. ~, a educação pré-c.sco2i'r;" pà.§.
d segu:l.nte redação

cia nacional.

CO"lPOSTOS POR REPRt:SE'>l'AllTPS DA SOCIFDhDr

,P(]OLICO sonR#r. A NATUREZA, C01'<'lEÚDO E' ADeQUAçÃO DE FAUA

EME"lDl\ J~DITIVA
~.,g
DISPOSITIVO EII,EI'.:D;,DO: art. :i$, § 4Q

Tal compromisso deve estar refletido em todas as mcda Lada-.
des de atuação do aparelho de Estado e de modo a ~riar uma ambl.ência favorável ao melhor aproveitamento e mobilização da l.nteligcn-

11 LFT DISPORIi. SOBRE li. CRIAÇÃO DF CONSELHOS DE tTICI\, VINCUL;;DOS

UOt6T~71.!:"ir cc-e-m il

~"-"~,;;;;-J

CONSTlTlMTE OCTAVIO ELISIO

CAPíTULO III

SUGf'Rf'-SE A ADrAçÃO DE

• 1'.) -

EMENDA lP03829-4

"HJ-

Artl.go ..$9 - § 49 - "O conpronu s so do Estado com a Cl.CncJ.B e tecnolog1a deverá aasequr e.r condições para a ampll.ação e
a plena util;l..Lação da capacidade
técnico-cienlifica
inst.alada no paí.~ e deverd. estar exoresso em todas. ac;.
Sllas esferas e fornas de atuação".

'U'QIJUH"'h;h---_--

::.16
Arn ~ - PARAGRAFO UNICD

JUSTIFICACl'\O

b)

c)

----;

No capitulo da Educação, o enSino fundanentaJ e o
pre-escolar s50 responsabilidades prlorltarlas do l~un1.c!Ploo
colaboração da União e do Estado

O)
e)

com 25 anos de exercício do maçpstério para
os professores, homem ou rrulher

394

•

Assembléia Naclonal ConsUtuInte

'1-

JUSTlftCACJl:O

Adequar o referido texto ao que dispõe o Art :378,

inciso

V

JI '

sendo obn.gação do Estado assegurar a eSCOlar.!]
dade pelo menos até aos 14 (quatorze) anos, em aeccrxêncae , a prep!!
ração ao tr~balho preva.see no art. ~ em questão, deve ser propo!,
caoneâe por 1nstituacêes públ1c.s especa.a Laaeôas •

JUstJ.f1cat1va
Fere-se o pr-a nc Lpa.o da equl.dada quando se cct.exmi.ne que ,os

::~~~:~~sq~: ~~e~~~:~c~:c:~~ã;~o~ã~a~~n~r~e~~~l~o~O~O
s~~~ ~:~~~ic1..~~;
ao lado da contrrr.bu a çâc do empregador e do empr~gaao, ha
de outras fontes de recursos, COI1~ as,a
v~gf'~
umãc , as _decorrentes da explo:açao de concur 50;0-

ma vez que

~m con unto' nuner cao
... t::~ t.v;'l.,[ J.oul.ções aa

~Õni~ofi~~~~~o~a~ ;~~~~a:s fi~~~~~c~J.:~~~ec~~t~~~~~~~e~es~=~~r~5 ~;~~~

íEMENDA 1~3832:L_ ••".
r:~~~STITUINTE OCTÁVIO ELIS!O

dos.

~~~;~-.-J

SJ.stematJ.zação

xôemaa s sendo a contr-abua cãc do empregador u-a salárl.o ólfs.
r1.do Leqa, t].Jr,ament~ conqua s tiadc em campanhas sanô i caa.s eaeer rcece , 5U.:!.
redução conta-ar-a.a o espirJ.to progressJ.sta de ma i orea avanços soc i ea.s
que deve pc-ea i d.i r- a f ea tiuz-a desta nova carta ccns t tucaonak ,

~;~~,d
E~lEND]I.

í

EMeNDA SUBSTITUTIVA E SUPRr:SSIVlI.3:?J~ 1,9(
DISPOSITIVOS SUBSTITUíDOS' art _
e ..
DISPOSITIVOS SUPRIIlIDOS. aritl;
e ~

m.

ADITIVA

Dispositivo emendado s seção I Cap

11 do Titulo IX

'315'"

De-se aos art. 4ll» e

Arl.

o poder público estabelecerá co-ro de caráter pr.torJ..t.'il:io,as
Açõas de AS5istência Integral ã Saúde da cria.-,ça e do xcc _

rescenee , garantJ.nê:o a cont Inuadaõe c execução dos PJ.ogra mas lJ,aterno-Infantis, pela ncãc nâsace de âeúde ,
JDS'X:IFICl\.CÃO

A prática te., de-eonat.r-ado que a área xet.er -

bDp

no-lnfantii, embora connec a de corte prJ.orJ.tdrld
o d·.gulo ~Ul,..'::'
a L, não tem s ado na dafim.ção e na l.f'",plcmentd,;ão d"e políticas e
Progral"'as de Saúde. ]>5 altas taxas de ttcrb r-, ~orta1J.dade, ôemor-s-,
tram cãecancnec a sxeuacêo da a nf âncda bras1..le1..ra.

fMENDA lP03833·2

J

[P--':'~: --,

~--!
r r r - - - - - " '....'''....··"....·•....-------.J EJ;;;.!....·o..·_;,:R::,1
t' cosisszo DE SISTE'C'lTIZAÇI\o
. ~
I !5!1J

['J

A

CONSTITUINTE OCTÁVIO EL!SIO

.'

391

~

d1..scJ.pl1na ccnt xda no artJ.go sob rerccêncaa desestrutur!!

'

r r a e até mesmo anv.i aba.La.a e r i a un setor de ata.vadades cc-npos t.e
ho j e
por ma i s de 150 ent.adedes que cons t.a tuem ~xpress1vos_J.n\cstJ.dorcs,col!
tr1bu1..ndo COm poupanças s a.qna f aca tn.vaa (C~$ 200 b1~ho:s) para proce~ ~
50

_

de

Art.~. O Poder públJ.co ancenta.var-â a pesqua.sa e o enê.!
no "e a er-pe r amenbacâo caent.Lf i.ca e tecnológ1..ca. Qua.l.squer Lama t açée a
a essas a tnvadude s só poderão ser e s tube Iec i das meda ent.e Le a COli'pl~
mentar federaL

e aesenvorvaeenec cconcnaco da Naçao,

~nve.stl.mento

a seguJ.nte redaçao:

f: como se

us tu f a.ca a emenda.

j

IbtENDA lP03839-1

~.

ncp,

Art
As' ent i.ôadee ancencavadcr'as da caêncan _e da
eecnokcqa e , cz-qana aada s ou Eanancaaôas pelo Poder pGblJ.co, tcrao,obr,;:;,

LÚCJO

Alcântara

-,

gê-torJ.amentc, pOJ: órgão ôec r sôr a,c supcr-aor , um conselho ôof abc re t avc

~:r~;~~~~da~~1r~~:~~í~~c~e~r~~e;~~~;~~~~ ~~~:f~o"

do setor pr côut.avc ,

Parágrafo ünacc , A lei regulará o fUnc1onamento dos cons,;.
lhos deã aber-at avos a que se refere o ~, assegarada a publJ.cJ.dace
das sessões, garantJ.da, em caráter exoepcaona L, medaerrce Justl.fJ.cat..!.
va, a confJ.denc1.a11dad'e de documentos.

I

EJ-lENDA ADITIVA

Acrescente-se artJ.go, de nO
Trans1tórJ.as:
JUstJ.fl.Cat1va

ao Título

D1SpOS1ÇÕes [

X,

I

:J1.1

Art

A emenda aaneeeaae o compro-n s so socae t-de todos com todos,
de promover o desenvoâvamerrto C1entífJ.Co e trecnoLôq a.co ~ed.l.ante c2,
naa.s de entendimento da.r e te cntre governantes e governaoos. Rcaf1!.
ma a l1..bcrdade de pcequa se e expccameneecêc e assegura a pubLa.ca.dade
do processo polít1..co-adrnJ.nlstratJ.vo, CO'l\ o que reíorça o estado de d1:
xea to demoXr~r~%~se aperfeiçoa o antQproJeto.apro~J.mando-o do 1dcal ôc
uma caxna sJ.ntétJ.ca auto-apl1cável nc s seus pr-a nc Lp e s fundemen t aa s ,

~:

I'

í

1

Justif.l.catJ.va

E';;~

1>13

t11mDA MODIFICATIVA
IJISPOSITIVO CO:II:NDhDO

Art • . - , III do AnteprOJeto de ConstituJ.çâo

raY~;'m

S.l.stematJ.zaçáo

li>
"313
lJ.tarc-se o item :D' co art. PI' para a segUJ.nte reC'ação:
"111 - atendimento g:ratuito c especializado cn creches
pré-escol<l;s para as crlal1ças alé seis anos êi:!
iê!!
dc".

i'
I
1

A cOntrJ.bu.l.ção atual da patroc3.nadora ê uma parcela de sal!
xac Já conqu1stàda cu je redução .l.mplJ.ca em perda salar1al, o que cor:
txe rc.a o espirJ. to da Consti tUJ.ção.
_
•

PreceJ.to malS restrl.to l..nvJ.ab1lizarJ.a um grande #nurero ce ,
entidades atualmente em funcl.onal1ento,as quaJ.s prestam bcnef1..c~o a u:l' '.:~
pressJ.vo 'ContJ.gente do segurados.

t

ii:l

Suprimir o S 30 do art.

JUSTI:PZClLCÁo
Acrascenta..se a palavra gratuito, r-orS~c a gra _
t1l1dade do atendimento à criança me"'lor de 7 a'lOs é tão nccc.ssãria
-qunnto nos outros nhcis, sc"não mais, cons1dcran.d0 a cli.:m'::.ala que
demanqa ta!:. scrvi'Ço&. "CQIn isso se estabelece coc:rência -co~ os i'tc.-.s
T, TI <;! 1\1 .ee~~e artigo, q .. = c>.pllcitü.t.'i a gJ.àt\llL:c:.':~ :para o cnS1..no
fundamental e médio e para ~s deficicntt!s e supcrdot.1dos
()s niveis.

Etr-

tocos

A caraCl'crh:ação do atendimento C0"10'es:Jccialh:a
~ é necessária .porque se trata de serViços de educação e Z'Ssistêr:ela especificos. -de acordo com as caracl:erIsticas da faba ct.áua
da -criança.

rio

'O

Acrescenta.. se o artigo -as- criança; do -contrá _
ten,to ficarIa tiio inócuo que' bastaria o atend~mcnto do duàs

Sistcmati2a;ão
JustificatJ.va
o parágrafo que se quer suprimu dl.Spõe que "o Poder públ.!
co pode l.-ntervJ.r nos servi.ços de saúde de natureza privada ( ••• ) bem

f!J Const! tu~nte lúci-o

.....,.:...._-::-'-

-.

Alcântara

>

~~'-~

..

F T - - - - - - - - - - - u u e r.........ca.cb
'{

Emenda mod1fJ.caHva no art. _
da CornJ.ssão de Sistcmatuação.

do AnteprOJeto de C0'1st1tuicão.

Acrescente-se a palavra "públ1cils" à Ewpressão "~nst1tU1..-çÕes esp~
c~a1J.zadas", e se desloque esse artigo do Capo \'11 para o Cap.III,
f1cando asslJl redJ.9~do o art~go:

"Art. ~ - Será estimulqda pa.ra os menores da fa1..xa da de?
quatorze anos a preparação para o trabalho, em :tnstJ.tu1..ções pübl.=.
caG especl.all.zadas, onde lhes serão assegurados a alimenlação e os
cUl.dados com a saúde".
JUSTIFICACJtO
11. p..:epdl:'dção para o trabalho a menores de
14
anos se deve dar no contexto escolar, p01.S nessa l.d"ade a
crJ.ança
tem d~reJ.to e obr1.gação de estar na escola, ademaJ.s do d1rel.to

viver, sua infãncia, num cl~ma de l1berdade, cn.atJ.vl.dade, e aulo-expressão. Ingressar precocemente no mundo do trabalho é a c,onà~
nação ã rotina, ã mecam.zação, ao blo~eJ.o do desenvolv1rento
da
potcncJ.ab,dade cr1..adora da criança.
A aprend1.zagem de um oficJ.o pressupõe a escol,!
ridade bãsJ.ca Por essa razão, a J.dad~ J.nJ.cJ.al em que se pClm1te o
trabalho do menor é de 14 anos, quando terJ.a conclul.do o
enS.Lno
fundamental.
Propõe-se que o artJ.go seja deslocado para
Capo 111 - da I:ducação, do Título IX, pretendendo, CO'1 l..sto,sJ.t.u.:i-lo no contexto da escola, onde a preparação para o tl'ab..lho ser;a
feJ.ta com proprl.edade, contran.amente ao qua poderá ocorrer,
for realJ.zada em outro tJ.po de inst1..tu1cão J.nteressada no
co - não-de-obra barata - do menor. He!smo qUe! a escola faça convên1..O com instl.tul.ção não escolar, àquela compete a responsab1..1J.dade
pela preparação ao trabalho.

SuoriMir o art.

rtigo

~

c. coa consequência. o art.

I
I

~.

ao submeter .a pesqUisll e o desenvolvimento cienti

1'~i~~~J.bí;t~~~~~O;em
~:''':~r~~t~b~~dÓa~:~~~~m:çi~~~~~~~~~i~~1 b~i;~~;~odin~~~;~~~;~.é~i
ant~yro)eto~
e
rcafirraada em outras .disposições do

dentre elas:
-

art.
art.
art.
art.

13. IX, ~1 XI .e IV ..
37B, U
382, I

.ê

39.0. par. ún ... I e II
e~t. 4(ln, rl\nut
_ árt. 403, ~ e SS 10 e. 20.

.-

.r~

_

-.\11

t:

~ incho III GJ::l art. 4-6- do ant::eprojeto -de ConstlttJl
çilo. 'tia Col"tlssão -de Sistematização, a seguinte redação.:

DerJiv:o R!S:O

I

JY7

~ico ~ ~ecno~õgl.co: ~~clUsi~:ein:u~~~~t~{~~~a~~nii~t:rn:PC~~~~ç~:rr.;~~o";

I:;V&~;;;-

DISPOS1:i~~E~O: ARTlGO Ü

lP03834-1

a:tJS1ITUIUl[

Esta~o

O

I:MEI'mA lP03837-5

•

EME1'IDA

c

!,5"A

DISPOSITIVOS SUPRIHIDOS: art. ~ e M:

a pr,2
pn.edade de que necessita a socledade consta da carta de dl.!e1..tos
e
garantJ.as individua1..s. Dessart.e para melhor eompat1..biU.zaçao -do tel:
to e sistematização const1..tucional. -melhor será -suprimir a~
repet.i
Çõe5 e . 5 exceç.âes que nada acrescem ao ~nteresse soc~al.
-O poder constitucional geral de desapropr1.ar

Crianças para que a obrigàção do Estado nessa iir:ea rica~se cumpri _
da.

~

EME1'lDA SUPRESSIVA

como -desapropr.,1â-los".

if'

'17Dessarte e de se supr~rnir o lI.rt. 1fI!IIl, e. consequent:er.:ente,
o art •
porque ~ontrát::ios ã J.ndJ.spensávcl liberdade de pesqU:lSft
setor de saúde.
j

nOI

...,)8:8

XII - autorizar .cu realizar empreendimentos 'Ou desenvolver
-atividades que representem risco à vIda humana, ao equilíbrio ecológ.:.co ou tiO meio ambiente. ou que ia,porte elfl alteração na patrimônio
tático e na paisagem, sem consulta ao Congresso Nacional.

.h~.!

»u;NDA lP03841·3
tr;\5TiTUINTF nrCAR.f)) 12M:

JUSTIf!Cl\TIVA

~_ _-

A emenda proposta visa resguardar a fu~ção repres-entabva
do Congresso em assuntos de Interesse da Nação. Sabe-se que prevalece
explorados em provei to de interesses econômicos

-rl[.'llIOfC""l,lo"III~e"U'"

~..ll.??-q;:.;;[ SrSTEI:r..nZl\ÇAD

...

m-----------lure'~f .. "'Ll;...

'17'1

Não se pretende Com a

Suprimir do artigo . . - caput - j_ e_r.1e seü § 3º

emenda subtrau ao povo a faculdade de decidir, mas preservá-lo de ingerências exógenas e da responsabilidade de decidir em questões
que
exijam formação e informação espe"cial1zada.

as expresscres:
_

Por outro lado. o plebiscito realizado em localidades "d~
tetamente envolvidas" numa determinada questão poderá interfenr
coa
os interesses de outra região, Que pode ser indiretamente prejudl'c<ldz
ou beneficiada com a decisão. Assim, uma região produtora de matérias_
pr1..mas poderá, por exemplo, ver redu:udos os seus recursos financeiros
• se uma indústria não puder funcionar nos centros industriaJ.s, em virt,g
de de decisão pleblscltária da POPUlêlÇào destes centros

11 ...

FlKIdo de Garantia por Tf:lIlPo de Ser\'iço"

.lJSTIFICATIVA

o FLfldo em qucstdO é o próprio Fundo

sinal, tem aprov1Jdo plenamente na

E',:;~'-,

Dep. LúcJ.o Alcântara
Sl.sterniltJ.zacão

sua pulverização chega a ser temerária.

(Jõgi;~~

-,'0

. . a seguJ./lte redação

Art ~. li. particJ.pação dos órgãos e empresas estatdJ.s no
custe~o àe planos de provJ.dencJ.a pr.J.vada complementar sen f~ns
J uer.!.
t1.VOS para seus serv.l.do:es e empregados não poderá !.::l.ceêer o dobro do
montanti: das contrJ.buJ.çoes dos respeclJ.vos banefJ.c1ar.l.Os.

r

q,V
Supr1mir

por

sua destinaç1io específica de constru -

l::l1I::NDA NODIrlCATIVA
"36D
D1SPDSITIVD El-lE'!,DADD: art. , . ,
De-!.e ao art

Garantia por Te;i.;:lO

ção de moradia para as classes de trabalhadores menos favorecidos

}:MEr'IDA lP03838-3

tJ

d~

de Serviço, criado pela lei 09 5107 de 13 de setembro de 1966, que,

'O~ par~grafos

lº.dp arllgp d .

A

.Assembléia Nacional Constituinte
JUSTIF'ICATIVA

JUSTIl"ICAyÃO

A não Inclusêo co Fu,do de g:trÕl'llla por rencc de serviço

EMENDA 1P03843-G

t=

..".
--'

PLI""'~J~~~'U"/U'~'w,~ ..' -

COI-i!SSAD DE: 5T5TEI.\.-'1TUAr..!ID-..

~

_

..

A presente Emepda tem por ob)et:Lvo preservar a aE.
ccnomru munic.1.pal, z{econhecendo a na t.uee ae d.1.vers.1.f.1.cada de
nossas ccmunaôedee , lnum país de d.1.mensÕes cont.anen tec.s •

COMISS/W OE srSTEUATIZI\CJíO

no Fund:J Nacio'"lal de SeguTJC'ad~ S:J:lal,cuJa crcacão esta prevista no
Anteprojeto de constctuiçêo I COO':l novlda:~ securatérfa SQ~ o ce-trole do Eslad:J I justifici3 a supressão

~('OIJ5TITUII.fTEJ31ce.I1.')l"Q!..TU;Z""R'--

...-

Qf~"".J

1"PZ7;@

_

tUl0f'VIT",~~~.la

~7

Dê-se a letra
a seguinte redação'

11 f ti

do i tem IV. do ar t aqc JJJ,

,

o art.

...-----------,,, ,,"''''''','',------------,
Suprimir do

li

"hrt. 3(lG ~ •••••••••••••••••••••••
SS 2.'
~9 :::::úcêiHa'€4 A Le a,
C1arantJ.re:Í a
PEopr.1.adada pr.1.vada, prpsc;rr::ver'; os. modos ée equr s í.-.
çao e de gozo e cstabaleccrü as norrre s e os
l~lrJ.te$
ee sucessão legít.1.ma e te::tüment.i'ir.1.a,beM COMO o pr2.
ceôamentc de ôcsupropraeçac por ut.1.11.dade púb1:l.c<l ou
por_ ancerc see soc.1.al, meüa ent,e pré\';Hl e JustiJ ~ndena
aeçec em da.nhe a-rc , ressalvados os casos
prcvaee.es
ne s tn ConstJ.tu.1.ção."

JUSTIFICATIVA

JUSnrrCATIV/\

Patrimônio não é fato econôm!Co, sendo contraditório inclui-lo como suscetível da incldênc l ", de impostos. mesmo porque o
pr6priD § 2º, ora emexame, escãerece ~ue "os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade eccnôníca do contri-

NdO se pode ms t Ltuc Icna l Laar o direito de- C!J3l
quer pessoa, por maior- que seja soa ,representatividadc,ter
acesso aos locais de trabalho, mvaümco o eaerpc dos
d.!
reitos Incues t onave e dos dr r i qertt es de empresas

buinte, entenda-se, capacidade econOmica líquida

EMENDA 1P03844-8

í

I;~~

...-

,

LJ;QLjSrlTUI~TE

JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda cbae cave- expl.1.c.1.tar melhor a garant1.R de manutençiio da

í

EMENDA 1P03848-1

tU-oIJv .."'.. ~.~,

de consta.cuaçêc passa a VJ.-

ot"..51~~~tA-~Sft~'

ao dirigente sa noãcaj é garantida a prot!
çêc necessána ao exercãcao de sua ativIdaee, na sua b~
se terntonal de atuação

o patri-

~ do ~

gcr ecrcecaec da ~~n"{;~~ ~~7

-o

a ..-7

§ 291 do artigo e:tIZ a expressão

InÔnio".-

t:=jONSTITUItHC RICARDO

e 395
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I W;;;MlJ

RICAllDO IlI\R

•

oro-

prH!dadc pr.1.vada CO~O fundamento 'da ordem econ3m.1.ca;
- remeter à l€g~slação ord.1.nár J.a a obrJ.gação de e&tB,
belecer os modos ee aqua aa.çjio e de goZO da propr.l.edade, os 11.mb
tes de sucessão legít.1.ma e 't ea temerrt éxa.e , bem Corno a eecermaneção dos procedimentos de dasapropr.1.ação c .1.ndenJ.zaçâo

EMENDA 11>03852·9

,

tnta./Jv'tI.... ~.n'

,,~

DE_se à letra "d" do

inc~~o

xv , do artigo aa, a

seguinte retração ,
-d) não haverá

orisao

civil, salvo o caso

Suprima a~ letra# "q"

A"

do depos"Jl<irl0 infiel ou do respcnsavej pelo Jnecrnpf enení.c de obrigação alimentar, na forma da lei.

artigJ

~

• do

j

--------".""."",,.,.-----------~

tem IV. do

}:2....

~

Suprnram-se do

8) no §]~ do art...-333.

.. de Const.1.tU:lçl'i:o·

ª

segll;!.Dtc~~'i~

l~-a--ee-d~

JUSTIfICATIVA

'J:JJ'

JUSTIfICATIVA

cão

b) no art.
(D.spos.ções 'r"nsa t ónas), a exprea"dentro de doze meses, e contar da data de promulgeção de~

la Const:Ltu.1.ção".

O depos I tãr rc infiel sempre foi uma flgura' - aI
tancrrte pcrru causa , e frustadora dos efei tos da sentençajudicial suo punf ãc te... que =>:::1' I'acdf at,c , at.é para sal
vaçuer da a garantia da prestação jurlsd~cional'
A separação de ceaai s , seja amigavel ou judi-

Trata-se cEnntérla

específica de lei ordinária

H;Io tem sentido const~tuc:ional

ç

cial, por homologação do Juiz, começa pela r.rxação
de
uma crest eçac aj Imentar , geralmente destinada à ass ratêncâa e e-ducação dos fllhos Nada ee s grave para o encarr}!

JUSTIFICAÇ1i.O

EMENDA lP03849-9

~OnstitUinte RICARDO IZ~~"

í

gado de sua guarda, do que fal tar-abe , inesperadanente os
recursos necessários A inadimplência da obr qaçãc do CO!!
jugc, gertllJDcn1.e por mero capricho, Provoca traumas .rnsc-

~SSdO

í

de

As 101.5 que flxam as éa.reta-aees das pol!tlcas agríc..Q
la, i3grárJ.o. tecnolóçp.ca. indust:n.al, urbana. de trünsporte
e
do cOl'1ércJ.o ant.e rnc e ext.e rnc , além de envolverem
siqnJ.f.1.cati
ve cOlTlplexldade, são de fundamental 1JT'portânctp--p~ a J.mpleme~
tilçcio dos d.1.sposJ.t1.VOS constJ.tucJ.ona.1.s xe t ezenr as a todo o fU~
cacncaence da economae na caonaã , Em face ea eso, sea ae
temdr~:
cstab~lecer rfg.1.dos prazos para sua d.1.scussão e aprovação.

~ e:c;;~"-J

sist:~';~·;~:~';:/I\lmll".u----==:J

®b1&J

lúveis.

ÉMENDA 1P03853-7

ué-se à letra "d",

d~

inciso XlIII do artigo

1i a

tu.cnvlllt'e~çia

,

-

d) os bens de produção são suscetíveis de des2,

proprlação por necessidade ou utilidade púbI1ca, ou por

i~

J3

progral'las e projetos de desenvolvimento social e

XI>::. do artigo :fi

'-----------,j r;;;::~

:=J

unn/.. nlto..;.la

&;~i~
~

Acrescente-ser onde couber, no Capítulo da COll1un!ceç;o,o
seguinte dispooJ.tivo:

teres se social , desde que necessária à execução de planos,
Suprimir o jnciso

.....

ConshtlJ.}ntv 'UCMWD IZ.llIl

f:

segultlte redação:

r.r-----

p.~

emH~~~~:'~:n~~~~~

~~o~~~~~i~~~ã~r~~o Ifoass~e~e~~;

próprJ.o,
espetáculos de diversões PÚblJ.cno, com V1.t:tns a
ger os valores familiares, relJ.gJ.osos, ét.;lCOS e
do povo br13sj,.le:Lro.

eco'~"'~co,

sC'Jam eles da União, dos Estados ou dos Hunicípics, media!!.

prCltel'nOl<l'.1.S

te pr-êvilJ e justa indenizaçdo em dinheiro.
,JUST:IFrCl.ç.1i.o

JUSTlflCATlVA

Estamos, atualmente, a<;sJ.st1.ndo,
JUSTIF!CI\TIVA

Trata-se de matéria que deve ser regulada,
clusiv<:~If"nte pela lei ordlnár.1a

Não há raZdO acéitáveJ para que seja
forma -de indenizaçdo,

EMENDA 1P03846-4

l!'1

..,,·,----·--~I r.rp"r"L'"

Constitu1n1.f' RICARDO IZAR

~

.

L

1"10

caso de

.

~ In:i:t.1do, em nome de uma pseuda delllocrac1.a.

dlversa

;1 em nome de

desapropr~açãc

prevista na letra "a", deste 'mesmo inciso, f' ... de

--j

desaprE

prl ..çáo de bens de produção; a pt-'- .. .lr ... mediante prévia.
justa cooE'rturêl em

ru~"-""/ca"" • .la/lv.cau'..Ia

dinhE'l'r~

I!

a

s~urtda,

e

1"150.

Ccmhsã~ (o:: S~shmatizaçfio

~
Jf~.
I

Suprimir a letra "m" do item IV, do artigo

EMENDA lP0385Q..2

OJ

a mesma comunidade

interesse, resultará em flagrante contradlçao~ com o

.~10"-----------'

Tudo est<Í sendo aeelto,

us chamados "enlatados" são uma verdadeira escola de V.1.0
• lênC::J.a, ens1.nando prátlcas cr.1.minosas, d.1.ariarnente. pela TV CJU PC=lo C.lnoma. Os menores ass2stem programas ae nenhum sentJ.do
ral, a guülquer hora do d.1.a e da no~tc. Não há censura.
l~uJ.tos
aconSelham a que não se faça o uso da 'I'V. ACt'editC1m~s-que uma con

~stll'l1nte nJ('l\RnO

;rU,R

I

reportagen~. ~et:'â maJ.~

".a-J

-

"Art.

Caberá ao

Mun1.ciplO

planaJar o descnVOlv.1.mento urbano, :respeitadüs as
nOl,maS geraJ.s e dJ.retr.1.zes fJ.xadas em ~e2 fede.l"al

de
pri!l

vez

sura malOI: nos programas, nos anúncios, nas
r.r--'~ . .
recomendiÍvel do que o s.lmples êesbgar dos aparelhos.
LpFT
...
Todos 05 penal1.stas. hoje, consi(1eram que a TV r pr.1nc.1.~
rU".""'ICCJn».P/.Uf>.OY.. , ... ,-----~
fJDZ:0"'~
palmente, é um dos ma~ores fatores crJ.m1.no.1ógicos. Daí a
nossü
~Qsão de Si .. tcnt~tnaçJo « 1 0 " 4 #
preocupação em J.ncluJ.t:' um d:LspositJ.va eonst..1.tucional qu~ prot.ege...n.la/'Vf1I1O:&l;h
rã a famíl1.a bras.1.1e.1.J:a, tão atacada e tão v.1.11.pend1.ada.

~

o condicionamento privativo, de representativid2.
de ;:c=ante o Poder Público, entre os s.indleatos que repr.!!

cadi:!

uma falsa l.1.bc.rdade.

Acrescente-se ;0 CapítUlo IV (dos Ilum.cípJ.os). do
Título IV (da organ1.zaçâo õo EstaOo), o scguJ.ute
c:13.spos.1.t.,!

JUSTlFICATIVA

sentem o mesmo segmento l::ãte]J!'ial

~starrec"dos••

mais o distatlcJ.omemto de qualquer t.1.pO de censura n03 me1.oS de comun.1.cação de·massa e nas dJ.versões públ.1.cas. Tudo está sendo per-

parágrafo t.1n1.co. Os munlcip.1os •

eSpio da plcm:; libcrdedc !:lndlcal, cr!e'1do pr!vi!~lJiM. tT!!..

com auxílJ.o da UnJ.ão, dos Estados ou DJ.stJ::"1.to FedSt
rül, darão prlor::t.dade às obras .de
.1.nrra-cstrutu-

osos.

ra urbana".

Dê-se
seguinte

éI

reó~ção:

letra lia", do lncisti XIV.

396
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•

-

a) a transmissão, por morte, de bens au

val.Q.

EMENDA lP03863-4

-e) é livre a escolha individual de espetáculo
pctn.aco e de programas de meios de comunicação

res está sujeita a emolunentos, custos e tributos.

f'l[':..-.-.Je'ºo!!:Ns~T:!T:uTU!JlliNll!E'_l!.RIgCó1!AfJPO"Ol.JjIZ[!'A"R
---~

[=i

A prcpcrc Icnat Iuadc doe tributc$ sobre
8e

injustiças contra

'05

Q

os quais nuitas vezes, de condições paupérrimas,

se

sequer os emolumentos fixos sobre seu quinhão
05

tributos

Suprima-se o artigo

o que pretende é descrever a noraa em :;.t::lldúu
o mais amplo possível, tendo em vista o alto 'dt'sehvolvirn::!!.
to tecnológico Que se processa no mundo conteoorâneo ,

"alor do

herdeiros ,

..

~ u~

LD2!oZL1.!j

~

e seus paragrafos l!2 e 29.

vêm

obrigados a continuar vivendo mal. porque não podem

se

COI<lS J DE sISTEI'ATlZRCAO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

quinhão dá opcr tumdade

-.lI er;;;~1:=J

..,.""..""".~,.., .''''-------,l

O;

JUSTIFICATIVA

pagar

Que dizer

passarem a ser proporcionalmente progress!

vos? Helhor deixar que a lei ordinária se ocupe de tontos

detalhes que um inventário contém. evitando que o

G

Quinhão

~'"
comss~o

Trata-se de matéria Que, mobs tante seu profundo
sentido social .deve ser regulada em toda plenitude pela lei
crdmãr Ie

...".."..."."..",.,

DE SISTEII,ATIZACAD

.

'Cll:fl1lJ<JIf"~~III

-,

hereditário se transforme para o herdeiro em um " presente
de

gr~go"

A1

Suprimir a letra

"1", do Hem rI, do artlgo 11.
~_----_ _---TU1D/Ju.r"IC~~Io----------_...,

rn---

"I".~,.I<~~II'.'f$U;<'lIf
•• I.

L.-...fm:!JS .... O DE SISTCUATlZAcnD

JUST1F"ICIlTlVA

Inclua-se no artigo 22, o inciso

VII,

em a segui!.!.

te redação:
17

üê.-se â letra "b", do item VII!, do artigo l!I, a

sequmtc

Trata-se de matéria que deve ser regulada
clusivamente, pela lei ordinária.

1 cdação:

-b) a ampliação ou Ins tat açãc de usinas nucleares
e de industrias poluentes, suscet Ive Is de causar canos à v.!.
do e ao meio amtn ente , dependem da ccnccrdênc ra das comunid:.!.
des dar-et.ament.e ãntereseooss , maru restada por consul ta pOP!!,
lar

-VII) O trabalho, que deverá se= prestado eco
penho e dedlcação,' em benét'fcro da coletividade.

'EMENDA lP03860·0

l:J

CONSl ITUIIHE RICARDO IZAR

JUSTIFICA.TIVA

E.

~O~llSSrto Dt;II:~~;~~~~c~;.;~~~III
rrr-----------"""'·"'''.., · , · - - - - - - - - - - - ,
t

\ JUSTIFICATIVA

o r.ulualho t c forç'.:! !Jpradora fundamental da ~
conêmia nacional, sem o Que, todo o sistema da República F!r.
deretiva do Brasil claudicará, por ser ele um de seus pr~
postos béarcos , Os países desenvolvid::s chegaran 2 seu estágio de grandeza, graças ao empenho e absoluta dedicação ao
Eraba Ihc de seus filhos.

z:

Dê-se à letra "bit do inciso XIII, do artigo SJ

e scgl.intc redação.
!l"C~~O

A lI'!a1;er.h. ctmf1!ta eca o disposto 'la
Je t ru

«e- , do artigo

rVI,

deste antcprojeto, que ali defere
ao Congresso Nacional a competência exclusiva de aprovação
prévia de 'obras federais de grande por teu
99,

b) c

-

exercício do

dj re Ibo

de prcpr recaoe ,

~A lP03865-1

fl .Cll"5TTTllItrrE P.IC!'.1DO lZlIR

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP03856-1

'"".,

--,

• ~uintc nrcnnnn IZJ\R

.:=1

=

lUl0/.....:lIfr:~t;

v-z:

O artigo 1QJ em rerarêncãa , inscrito no Capít.!:!
10 " Título U, assegu..ra os direitos e liberdades ind!
vidl.!alS invioláveis, -c sob este prisma é que se enucere ,
entre outros, o exerc Icfc do direito de propriedade.
~ impróprio e inadequado Que se suborrüee esse
exercicio a 'Vaiares que devam ser protegltio:. jJt::líJ Es tado
e pela sociedade, como um todo.

Q;~""~

rDã/O~
~--.,

.

e~

CQ:'iS'i1ID SISTf5.I1A;~~~=~$:.d:::'::;;======~~=~==~

[Il

DE

~

1htD/""inl",~;i.$

31SDê-se ao inciso I, do § 12. do artigo B4 a seguinte red.!
. çao:

_ I) Contribu~o dos

enpregad..ree, 1nc1dentcs.sobre a folha

de salários •

A7

Suprimir a letra "e'", do item VII, do art1go WJ.

EMENDA lP03861-8

('l
JUSTIflCATIVA

rç"'- J

eO'STITUWTE RTeAIIDO T7RR

~AO

DE

SIS~l~:;';;;:~~~UJ~~'s:u.

_ _,
_'1

JUSTIfICATIVA

fJ??i~~
Deve ser mantido CO'liObase da contribuiçtío se..rente a folha
de salário, suprimindo-se o faturamento e o lucro ~ erIilregador, como
base ccm.rlativa para cálculo. E preciso considerar que c faturamenttl rfu

arotitui elmento r'qr.tl de dVdliuÇdU, e qUI:, ~ulJll: u luw:" jd 1fll,.ida UIia
pesada carga de recosto de renda CCIll tendêrela a ser aLlõlentarJa de S~, a
titulo coopulsórlo,prcwisto peta conetatuínte, emelaboração.

A lei ordinárIa regulará a matéria, posto que sua
·CulIljJlt:".ldada c ...-igc a .e:rif'lcaçEio doe C';t<;nc;

corrupçiio numa «ccar seãc« em que, à guisa
sobre

u

geradores

~

n
1#.

de

fiscn!Ização

Suprima-se a letra

"ã"

•

do Item IV do artigo

Que é pago pelo público, participem representantes

de concessionárias e de seus prénr íos empregados
JUSnfICATIVA

ÊiilENDA lP03857-0

~ITUINTE RICARDO I;~~

Trata-se de matéria pertinente li lei ordinária e
aos estatutos das entidades sindlcais. 116'-' ii matéria
ceIO!.
ti tucdonaã ,

comssno DE SISTE"tATIZAçnO
ftUD/.ntS..

'IC~~i~

Alterar o texto do inciso
se a seguinte redação:

ti:
Dê-se ao it.cm lI, parágrafo 10,

fl'l
_

VI

m artigo ir,a

seguinte

redaçlio:

-11) estabelecer pruqranas de ccostreçãc d9 lr.Oredia, bC'll
cstirulnr a m!!lhoria das condiçolis habite:cicna!s e de sereeaeatc
básico cl;,; pOj)UlaçEo;

do artj 90 liS., dando

COIiD

-V) A constituição de família, pelb casamento, ~

seado na ir:ualdaoe -entre o homem e a eulher ,

Dê-se à letra "a", do item IX, do artigo
seguinte redaçãm

JlJSTIFICATIVÀ

Nl'to mais

.)JST!FICATlVA

a
A slbstituiç~o do termo "irrplantar" por "cstabelecer", nos
parece mais condizente coma netureaa de BÇno do Estado, sem invadir a
área da Iniciativa privada.à quttl seapre esteve afeta ~ ccnstroça:o ce
rooradias para todas as classes sociais. Ao Estado cabe, por sua vez ,e.:!.
t.irolar a rr.elhoria das condiçol:!:s hiJbitac~onalsl perece, na realidade. e-

se justlfica a ocorrência da consUtui

ção de famiUa por simples unf ãc estável. Quando no pr6pr~;
inciso V, lctx::: "e", es té pr9"!sto qv» ;lo lpi não limJ.tará o
número de dí sscãuçoüs da sociedade conjugal, e noves casa-m

tos, remetendo-se

17
]:S,

resposabllido.de do Estado regular o merc,!
do de bens e serviços esse-cíeísà P+tib::.'b , semacessen::s quais a
coexas têncfa digna é impossível ;
-a) E da

à lei ordinária outras formas de união ..-

le não a promove

EMENDA lP0385f _,.,••,

l:
fi

~

---,

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

JUSTIfICATIVA

'.n.~"ICDlIlniD/'lI\I:;~1$~~

...,

COMlSSAO DE SISTnlATIZAçPO
TU'OO"'T"IU~b

Dar a letra "e lt
seguInte redaçJo: •

,

do inciso IV, do a:ttigo D, a

--;

A ação do Estado é, muito mais que exerce; cont.rg
Ie , o de regular o mercado de bens e serviços essencdaas
à população, inclusive quanto à coordenação de es t oques ra
reqtonaãs , de forma a garantir O equilíbrio do abastedm62
to e tanbém a prestaç!:io desses servIços, em todo o territ.é.
rio nacional

EMENDA

t:

lP03867-7

NlNSTIT!IINTE RlrcmXl I?tlR

~

Pl,.l)..I.IU/'O"l1sIo/~~.~~~tss.O-------__,

~<;fíJLºz.....s.I~nl,,1'lTJ!lz:O!Hç;r:r1.J----''--------

r

,f\ssembléla Na~~ Cons.tftulnte
_Arl ~
H
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O MUI'llcípl0 estabelecerá a cobr?nça do J.m~osto

_

progressivo, ro tcn», c sem carater exproprratérao, a Incímr soare
áreas urbanas não edificadas e
sub-utilIzadas, de for;;,:! que se
assegure o cumprimenta da função socíaã da propmecaoe
_________

Suprima-se

4

'uTo/.o~"fl,;..Ç~O

a letra lIdl!, co item IV, do al'tlgo

nN

;'9

Suprimir o artlgo &.

Objr:tiv8f'",enle, cebe ao ~lum.c1pla a cobrança do írn;Josto progrc~:;i",o, f~c'::f'::b tn.:l:l.:: e"'plíc~lo o '.,!!:O do "o':'<1.I1I)ln "IJotlnlríplo" por

"Poder Público", no início do artigo em exaae, Por outra Iado, a
sul:lst.ituiç'dO, no te},to,das palavras "não ut.Ij.Izadas" por" sub-ull
lizadasll, \'J.sa a evrtar artifícios anulatórios da flnalldade
da
Incrdêncra do imposto prcçresatvc, sobre áreas urbanas já servidas por melhoramentos púbhcos, retidas para fins de especulação

EMENDA lP03868·5

JUSTlFICATIV{\

fi crim;;lC]

l

Trata-se de eat ér Ia de cer-ater estranho à repI~
scntaç"".... slndical,OCI qual é deferido a defesa dos dueHas
e rncercsscs de categorJ.l1, indivl()uBJ.s ou ccf et ivcs . Deve
ser suprimldn porque implica na criação de tumulto nos pr~
ceJ.t.os s.ínmce í.s , além de conturbar a eunnu.s tracao e ge~
elemento das empresas ou estabelecimentos empresáriais

"'---'"".
j r<rpF1.h'''''~ 5~.1
!~ CONSTITUIN'"g RI",e':":DO:I~z:rJl=;::========~_ 1=.1
_ J ..
_ r~nJft'./c~u,nto'sv.,.~,..b

C\l1J5Sno

redaçao.

o: S15Tff~TIi.:.gçiía

•

JUSTIFICATIVA

üê-se aletra "b":'::'~:~:'~l do artigo~. aSO\lUinte

~I

EMENDA lP03873·1

-b) o dever de informar de Q"'S trata este inciso abrange a
rCdliLaç;io dfl receita c as despesas de In.cstfeentos e custeio dos
fundos públicos I cbngü ti; todos os ol"gão!i federais, estaduais e r.:un;.
cípats," da r.aninistraçdo Direta ou Indireta, e se estende às emresus
públlC'<.(s que exercem ativIdade 50111a1 de relevâncHl,ressal
vades quanto a estas as que dJ.garn respeito a custos e Hl~

desde

que a parte o peça e justJ..flque

1

\"

E:m qualquer açãO o!.

dínãrae, que a tal exija, o próprio Juiz o raa por oficio,

~.n~~

-_~J ÓPlQ?fi?

de uma oç:;:;o requiaí.tôrfa de inforrrações e: e>.iblçfo

de docw.cntos nd~ pa~sa de um lU)1) nrccessuaí,

neve-se evitar o est..írr.ulo á simples dsvasstl nas i,!1st.ltuições
por mero capricho OJ simples enúsçõc,

eONSTI1'UIlnr. "ler,nO" IZAR
.

_

l[~rOfN:T'rle~~io'--

SuprimIr a letra "j", do a t.em

n,

- .,,7

er

do artlgo

Dar ao art.1go ea, título In - Das Garantias Cons-

fi',_

titucionais, a seg'uinte redação s

br.r;n!rG93ll~mbJla"ça~.ldJP"..ísi

;1
art 1EI _ Ql,Jalquer

~.1dad;;D,

JUSTU"lCt\.TIVA

popular, que vise a aflular ato
que a lei
Trata-se de matéria que: deve ser regulada,
etus ãvemcnte pela j.e! ordinária.

TliIta-se da inversão da posição da palavra npúbl1ca" co:r:o e.é
tá no tes-to, para evíter-se interpretação ambígua.

partido polIticD , as-

sccfação ou s truncato , é DartQ legíUma pnra

e.:.

ile~tll

p'rO?Q~

ou lesivo,

dctcrm.lnd~.

A enumer-ação t axat Iva dos valores

•

_,

lut./J~1n1rc:1;io

suscet Ive í s

de Lesão por ato llegal no texto da constituição

EMENt>A JP03874·{l
~r.mr-.~llI!.'ltlIc.BI[,.!'.Bm.U1';U"

"]-'

ratcr rest rf t.ívo , impedIndo

cr;;UTI:o-}

=:3 ttlZ;;;filJ

E..cm!,-ssn:-LK-.5J-su:-u';;;::==""·

açtio

fQrma -

i!

lnclusão de novas condições -

crlad<ls pela d.1Oâmica socIal, política e econômica do
Por

is~o

>

as surre cj!

é mais raci'Onü1 <te a ~'J,

paIs

c.ons.titucional em apr!t

ço rfque eds tr Lta ês mutnções ea lei orditHíria.

ac- .
SuprimIr do letra "a",

SUprimir no lnícJ..o do tes to ela letra lIf:lrt, do inciso III,

do orLig,)
JUST lF leoA!I VA

lit't,

a csorcssêos -

fi

sobre o patrln'tmio" ..

JUSTIFICATIVA

Pat.rirr.Onio

o

1

inciso lI, do artigo __ a expres-

são "patrim~níoff.

ruo

é

fato econõníco gerador de imposi;-'?s.

'Patrlmô:ll0 030 d fato econ&úco.

a

=-

.. r"'e.~ ••

-

'un/.~

•_

_,

S6Prlmlr o p:m:gràr'o únJ.co, do a1"t!gn
lo.....-R!: üas ceraot-Ies Constitucionais.

33,S'"

Suprimir ~ inciso IV do § IR.. do urUgo -fm:.

~1

do

t.ít.~

!L

JUSTIfICATIVA

Patrlmóoio liquido das pessoas rís1êns não é fato
A protcç/io do 'Estado, ~'1m(1 estimula ;i (J(:('unC!.liÇ~O
de ate 11e9ü1 ou lesivo à coeuruncdc , mediante "tição popular"
iscntundo o nutor de cust-as prccessuafs ç í.eva ao grave de re t.,

.econD:Dico.

dO~ :~JIt{l in li est.ranha ao Capli'vlo I, porque nâo
IlHos incliYiduah,"STRrcru SENSU"
além
de inst i tUlt OI h.1
'
não tastssss Dl"
Civt.nçao do eseeoo na econõmia privadF\1
ficaz do "Que v ,{1l1 l 11 o de entendimento na determlnaçfiD e10 ~
'.'
,,"ll~hl S(!r "excesso de lucro"

se traln

EMENDA lP03880-4
CONSrI rur"rE nICARDa I~~~

t!

SISTE~~ATIZAÇ)lO

to d3 exarccbsÇ:ã.o de qunlCl,ue:t uttl. do. l)(l'lll,. $..P.J1l. -r:v.!.i!.l<:!;.....~'; Cl:l.t\_
diç6io econBtn.f.ca de ressardmento ao réu,· 41bsolvido, só ao fllll
da .processo, 'de aglr po!' vIngança, despeito ou -emut"sção. Nelil
ao menos se justlfica a .ressalva da má fé, porque inócua nu_
ma ~ regressiva. O pr.ejuÍ7o ao injustiçado "'é f"ata1, 'Sem rl!,
zóãs que o justifique

Dar

ti

.

'UtJI/.~~,

suprimir

<l

... ~.;iO

'_-"_-'

letra "d" , do l-nclso XIII I do artigo

,"

letra "c", do ltem IX, do artJ.go lJ', a s2
JUSTIF"!CATIVA

guintc redação:

_

EMENDA lP03876-6

c) as associações, sindicatos b' grupos da

P.Q.

pulaçlio são legitimados para exercer. com o Estado,a reç;:g

F

CO'~ST1TUINrL

"

l1!CI\R...!"'Q UPR

{'J

lagem e a fiscallzaçdo de suprimentos, estocagens, preços
e qualidade dos bens e serviçús de consumOj

A mat.éria sobre desapropria~~o já fOl tratada de

manelII'; ;:reral na letra "tr" do mesmo incJ.$D, que liJuito
r.!!
clonalm..:,;ti:- entendeu de remeter ti: mesmo para a lei ordln!
da. r-felhtlr d~ixar todo o .inst.ítuto para -;er regolado por Q
nica lei especít lCtl

29'

Suprimir o Brt SS"
JUSTIrrCATIVA

A importância maior está em u Estado assumir
encargo de regular e exercer a fiscalização de
tos, estocagens, preços etc, do que limitar-se à
de simples controlador.

JUSTIFIC.t\T1VA

tUTOOoH'r"'.çio.-

_,

suprime!!
posiç::!o

A mat.éria Ode é de feitio con\>t.i.tucional. devendo ser trat,!
da emlegisla;;eo CDm'JIl.

suprimir a letra "1", item lI, ortJ.go

.,
]3.

'398

• Assembléia Nacional Constituinte

:1

,

I,
I,

o Fundo de Garantia 'do Patrlmônio IndiV1dual é patnfrõnlo
pessoal dos trabalhadores, c.e~ ser nmtrcc Intocévef , A sua jU.'ledO a
outros tapes de recursos acaba geramo a sjrorore da massl.rlcação rum
fundo hetercçe-ec e sem limltaçoI!s patpãveis

o condiciorramento pr-avat Ivo , de representatividade
perante o Po~er Público, entre as asaccf eçous que represente/r,
o mesmo seonent c ecc ral ou a mesma comunidade de interesse re
wl.tará em flagrante ccnt radação com prLnc Ipa c de .pj cna 1J.be~
dade de cssccreçac , criando pr va Iéqfos odiosos

i

nvcn t eda

JUSTIFICATIVA

JUSrrF'ICATIVA,

í

[J'

CONSTITUINTE

~IISSHO

DE

RIC::.A",R",DD,--"-I~",";,,,~,-

==:J_--,

rr~~~oJ

...JJ

t&;üMD

SIS;~~;;;;~;i;/~u8<P~IS~"

~5TITlIlNTF RTrl7\RIJD

pos!libilidodc

de que quar- cidadDo interpor e-ecur-ao para
â

â

que s ep ar-am nc rme Ime nt e ós Comarcas. onde euner enen os
Pr-or-c t c r-e s
de Justiça. da Cop1.tal dos Estados. local em que se situam as f'roc,!!
raaorJ.Ds-bera;J,s c D CDJI~ulllu SU~ .. l r c r do MiõiistÉrio PCblioo; 2'1 - .:::
exce s cí.ve demora no tromitoção dos processados. na caso de ar-qua vemonto do inquéri to policial pala Promotor de Justiç~ até chegar ao
Procurodor~Gcrol. mesmo porque esse cnceeunnemenee não á • pl'ev.isto
no AnteprOjeto. a nãa ser por intarposição de recurso e
instEr,cia

EMENDA lP03886-3

EMENDA lP03882-1

I:l

o Cansa lho Superior do Ministério .Público. do oto do Procurador-GoraI que ar-qus var- ou mantiver o e ecurvcnenue do qualquer procEldine-,to C'riminol ou peço de informação. por trõs nc t vc s r 1'1 - ou am conh.!!,
ce ~ imensidão do território nocional sabe dos enormes dil.t ~"<;it.:s I

IZAR

9
eup ar-Le r-, que é o Conselho Superior do l1inist~rio Públicot 3
princípio da 1nafastobilidode de aprpciação. pala Poder JudiciJdo

r.r-----------""""""'''',.-----------,

m--------"""'"""",,''--------.,
Suprlllllr do arbgo

,Z-

Dê-se à letra "q" J do inciso XV J do arbgo D,

339
~

a seguinte expressao, - "Fun-

do de Garantla do Pafrlmôn.lo !ndly1dual"

a sepumte receçac,
-q} os presos têm dlreJto ao respeito de
StJ3
dignidade
e integridade física e nentaL, à ess Is têncaa
esp i r i tuaf , educacional, jurídica, sanitária, a sccaab i H
dade e à conumcab Lícaoc • t.êm dever do trabalho prcdutl
vo e remunerado J na forma da lei
-

t

do qUlllquer lesão de direito individu<ll já cã t eeo , não poder$
e crsuLultituido por simples decisco do Conselho Superior do l1inistnrto'
Público. pois. por mais respeitdvol quo soja. osso õr~ão n50 ptoClor5
aab i ep o r-r s e aos "direito'l o liberdodo!) individuais inviol5veir,
da
PI'$.(HHi

{Art.

13).

JUSTIFICATIVA

í

o Fundo em qoestãc é o próprio Fundo de Garantia por 1("',po de serviço, criado pela Lei nº 5107 de 13 de seterbrc de
JUSTIFICATIVA

ravorecidos,

-

ADl:TIVA

A sua pujvemaeção chega a ser tcmerãrae,

~ do Capít.ulo IV - Da
SOZuranço PÚlilica - as expr-ee eêcs "cem oxclus1 vi dad!'! " "e

do podar
"Art.~

Lef:i!ll<:ltivo~.conforno segue

- As Policias Civis são 1nstituições perr",enen
tes! organizedas por t.ct , dirigidas por Oel.!!,

EMENDA lP03887-1

l: DEPUTADO

EMENDA lP03883-9

m"
RICI\RlJO TZI\R

~
AOIl lVA

JO;lQ

gados da PolIcio de carreira. dec t t nades
e:<clusividade. res~alvi3da a cOr1petônc:la
UniDO e do Poder Legisletivo. a p r-eeade repur-eçêc de :1lfC':1t.os penais, li r-epr-cce âc

c!'i-

-minol. e auxi1ió:lr a -tullção jUrisdic:f.,.. "\l

ne

N!\1J\L

ã

Dar ao número "3" I da letra "e", de me I so

o..

artigo D:, a sejnnntc redação-

_

defes~ de

d.l.1.

de qualquer n:!t'urpza, os de incltanento à ..1E.

le"lci2 e Q!.!tr::'''' fnrm:J<;. de agressão à famI11a,

no

do Distrito

menor,

I

a

ética pública e a saúde

r eces-ef ,

JIJSTIFlrfl1IVA
JUSTIFICATIVA
Em razão da natureza da!l polícias 11ilitares

ativid2de

li

do policioMento ce t cnuã vo tem co-ne caractel'ística nsu enc e I o

uso,

í

obrigotório do forda, que :1dentif":.cu 05 seus integrantes perante
povo corao gua"'di5es da prevenção contra a e r-amdne ded e ,
â

I

3 _... é vedada a eup ressac , ainda que parcial

de espetáculo ou progrêma. ressalvados os de
crlll1innções

,.·l
_

HIfO/~~5·'tl~1~iO

do

.apliceçõo do Direi to Penal comUM.
nxc r-ce ndc
c s pede r-e e CC ;'~l!=ia J!.!'jiri;;r-l"",. nn,\ limites.
de suas circunscrições. sob o au t c r-ã de de dos
governadores dos Estados. dos. 'ter-r-a t.órios
o

::ri

Acrescente-se ao $ 1 \l' do Artigo
de Copi'tulo I I - Da
SoglJr<lnça PÚblica - li expressão "fardado". após e pc e-.
vr-e ostensivo.

",..

tEUO/~tt,,"'c.çi~,------------,

acr-eeecnt e-ne <la "ClJput." do Art.

;l..~-

í

__

~-

~.

ca de construção de moradia para as classes de trabalhad~res

o trabalho senpr e representou uma terapia no
conxivio penitenciário, nurunuaancc a angústia causada ao
preso pela segregação da eccrecece Ua~s do Que um s.rmpz es
mret to, que pode não ser exercido, devemos carac ter i aar o
trabalho, nesse caso, como uma obr-aqação , que pernu t rá pro
ver de recutsos a sua família e melhorar suas ccndrçcês na
reânteqração na sociedade.

Qonstltulntc

~----

1966.

que, por sina.l, tem eprovaoc plenamente na sua desUn<!ção especí.tr-

1

A amenda odJUvil. com cyelusividade. ao texto vd ec gara!!

(I

â

Sendo a suo pr:1mordiol atribuição evitar D. De" !";"e.ia
de infraçõe!l penai!io li evidente a obr1·gatorindode do po La eâ omerrt c •
onton!livo ser fel.to pelo policial fardado. estr<::tcgicancnte distribUidO"l li pô. a cavalo ou motorizlJdo nos 100111s ·de ma:f.or inc:1dS.!1
cia criminéll o afluxo do populares. uma vez que inócua !leria
têrmos de prevenção. colocar nessas lugares repre!)e"ltantns des P.2,
1icios Militares om trajes civis e. consequsntemente. nLio identl.f.!.
cadas COmo ponculfs na nobilitante missão do prevenir o crime.

Ur n unici~ode do aa s t eme de ~01{ci6 Civil. quo desde o a
tempos
imemorill:1s vem sendo exercido pelo complexo dll Polícill Civil. df'.!!,
tr~ da multiplicidade o hateroBenoi-dacJe do funções. A -ro r-ma exc Jue rvc ó uma ronrontia para o f.mcio'1cmanto do silltema e o
perfei to
ouxílio ã funç50 juri!ldicional na ílplicaçlio do Direi·to Po-,al conu'"!.

RCSGolto-!lo. aindil, quo a inclusilo da alocuç5o "com excl.!::!.
s1vidllde" rp,.gu1lrdll 60 Delegado de Polícia de olJr1"uiro. brrchó:-el
em Direito. ;'1 incumbõnoia da atividade de pol{ciil judícíiirie
tem co no cbjoti .... o aVltar pol.s!veis conflitos entrQ as Políciõs •
Civis o Militares.

Por isso impõe-se a /J~~ç50 do dispositivo proposto. ficllndo expresso no $1'" do Artigo ~ QUO "as atividades de poHt:iamento ostonsivo fnrdodo são exercidos com exclusividade pel1J!l Pol.!
eias l11lit.ares". mesmo porque se ossin não for.inútil st:r5.
Dtri-

JUSTIFICATIVA

buir a oxclusivicJddc des!ioi'l modalidade de policiamento
A redação proposta tc.m a fin:l1idade de eOl"patit'!

li.ar ol:cxto do anteprojeto com o disposto no artigo

CorpE.

SlJm essa coutela. n50 se terá preservado a

~arllnt.!.n

riElquela direç50. pnirOhdo 00 sabor das circunst::ncie"5 e
niâncfa5 o eventunl dl't"ignaçõo de outros õr~i:os paro pra,,;idir
proce::l:!.mcmtos do polIcia jUdici&riü, desUniJdor: li cpureç;;o

I

d<:!s

infraçócr; pe'lais e SUll autoria. resgu"!lrdondo-se por óbvio. a co.!!!
pnt.ônci" ...:., Unilio D do poder Legisllltivo. este últiMO 6m
ra:dio
dtl!io Com).~!lóes PÔlrlilmenturao; de Inquórito.

ração.

't,gI;

do capItulo V_. Da comunicação.

EMENDA 1P03884·7 ,

~
L.m~§I!.TJrlli"TE_lim!!.çL<rF'-'"}O"_LIl"'."_.

~
e:r=Pf_'l"""-'
- 1 C.f!
-.l

~roJI.;>2!':1i:~ 5151E' ,.TI;~;;L'_"_""_'''_''_~_.._"''_.,.

r.r-

_1J

tbU~-;nJ

tUto/""st'''=.~ie

SlJ;lrlmir o § 2P, do élrtigo

FI
~

a expressão: "Fundo de

GaJ:clOti:l dtl P<ltrin:5ruo lndivldu:ll".

~n~

I·"""'"

Modifica o inciso I do

Arti~o

.,3

1W do Capítulo V. - [;0 Mi-

t".tO/~1!';l" ... Ç~lI,

nistérl.o Público - d0:1do-11\e o seguinte redação·

733

~.

Artigo i1SS!1 ••••

UPRESSI"l,l
I - promover a açãe penal pública a funcionl.r

na ação penê.l pública subs!d!oêriD.

_,

"'2J}

Suprima-so o incioo V do élr~)) ~ do Cdp!.tulo V - D" ti!
nistério Público. O arti~a itia. diz o se~uinto:
"V - roquisi t.ar ator. inveetiglltõrios e exercer iJ suporvin50 da invostig1Jtót-ios e exercer II supervis50 de
:invent;l.glIçdo crim1nlIl."

JUS-rIFI:CATIVA
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o

o Fundo em questão

é o próprio Fundo

d~ 'Garantia por

TCI"po ris Se:rv!ço, criado pela Lei n~ 5107 de 13 de setel'iDrO de
1966, (:I e. por sinal, tem aprovado Plenamente na sua destlnar;ão
e5oecif.lca de construção tle moradia para as classes de trabalh~
dores rrenas favorecidos
A sua pulverização chega a ser temeruria.

EMENDA lP03885-5
t:3:Q~CAGDll?'f'''-R

l!J
r.r-

ronS'1no DE

1 ~~~ ..~o~

$ISTOt(\Tf)~~;·o~lnIo/Ol' ••e~lni_'

~1 ~~5l

tEnO/'~s ..

', •• ~;;O,-----------....,

Suprimlr do § 12,do art

,3$

m.~a

er-l'o de interpretação sobra qualquer feto é própr:io do
criaturo humi"no Ninguém é tilo perfeito n ponto de ser 1n.:'lÍli.vel
"dono da verdode".
Dentro desta princípio qUe, alóm de real é 1õ~ico c'ra ciono1, ambora reconntlt.elluu 1:1... 1 Co i"epr;;:::l::nt~ .. t~ d::o Hir.-s.... ;;.. -l"n Públ!
co O titular do dlleit.o do ação punal. é impoc;siv<ll.su5tentaõ"
manter o c.oriiter privativo quo lho confere o inciso do Cilrt ~
do
ontcprojeto de Con!ltituição Ij.a douta Comissão do Sistenotizaçfo.scll'
inirin(:ir a doutrina e o texto da alInoa "b" do inciso XV - A Segurançll Jurídica - do art. 13 (são direitos e liberdado indiviJuo~s '
inviol5vvisl QUe con"ogra o princípio do in"'astabilidodo de cprociaç50 palo Poder Judiciário de todb e qUlllquer les50 de dir.::::U;o i r
dividual. ao (!!iotabaleoer texb..alnente~ b) 13 lei não poderá eycllJi;
da cprociaç5a do Poder Judic1iirio nE;:nhu"'il.:l 10 .. 50 do di:-r:dto".
AS'l:im, torniJ-'.e evidento.

1J

nocessidoda da se

ostDbale-

CC!:..D ""0;:;;0 l"lcnl'll PÚtollCD stlllsidu;l......;; ~oV ..,........Cd..H;.ãCl Ilrooo .. t;"'I 0"-,]
evitar freju.ízo irrepar;Ível para i3S vítimas de fato!) dolttUOS'Js.quo
por erro de interpretaçõo ou ot.'l1ssão de proprer:entante tJo M1nl.stério PúbH.co 4 porsot.'l os out.ores ficilr 1npunes.

expressão

Gal.-antia do Patrimônio Individual.

Inadmissível 501"5 tentar justificar a mllnutpn.;ão da prilIat.1.c1doda da pronoção do ação penD2 do H.1h1st~rio públ:Lcq • • Df'!
remotíSSima possib1ida prDvista no S I" do mesmo lIrt1gD. onde

proliminarmente. n!io

50

tt-ilta de mntiirie conutitucional.

Ros!lalto-sc. por opnrtuno, Que <l

propo~itura do

subst.itE,

tivo. por ser assunto do nat.Urezo processual. já tom assento nu loi
Adjetiva Penol. qUllndo o Minititúrio Público promove. como fiscal do
Lei. a rpquisiÇâo de d:Ul.giinc!ns.
r,domeis. a palavra "~upervis50" ou :suporvisar sizoiflce'
-dirigir. ~ ou 1no;pnc-ionar em plnho sUpu}'ior [Novo Dicion~
rio Aurólio da l!ngu1J

Portuguesa - 2a. Ed.

1986). otr1bu1.ções

quo

n~o sa coadunam. COM os nobilitllntes lltribuiçõos do Ministõrio Público quCl. como ensino o excel.so juri!ltn e constitucionalista Profns!lor Ponte ... dEi Mirando. "Elo não ardonn. nen. tompouco. coordena.

Ele promovo. postula. E:E2.!. l.lnpotrll. litir,a. UanhUl1l lltd dele lÍ
ol'dcn1Jção. ou da coordonaç;jo e: do proMoçdo. A atividade.... a que

ele
se

ptJ5:>o!l aludi):'. õ sua. e consisto em promoveI. D velho iãrl:lo Prolllotor
ora axprQ!io·~jtr'o... {eDlJlPntErlos ., Cons1..ituiç~o do 19ü7. Ed. R.T. Do zernbro do 19ü7. p<:~s. 32'1.1. E. pros5e~uc
tópicos do poder Executivo ••• •

"f'! um dos ramos
-

hE"ttero-

Titulor do prelenslIo punitiva o do direito de acusor-,é
evident.e que o Minist.êrio públicO tem li função o papel do partr-.
na TolOÇDo procossur.l QUO ll.D instau·. a com l!I ação penal.r-aziio Ton·
damontlll do sua exi""stência.

Assembléia Nacional Co~tltulnte
~EMENDA lP03894·4'

Qualquer sua intromissão no trabalho de investigação
criminal. na r e s c do :t.nquérito policieI dará ensojo

:t.gual provi

li

fJOEPUTADO JOAQ

dânc Iu de outra p e r-t.n na rolüçSo processual, r bp r-e ne nt o de pelo e~
vogado do acusado, a mnno e quo 50 pretenda proparar

fÇi"~7Iã!l

p r-cvn s d nc r-d

fi

minütórla rompendo-se o aquâ Lâ hr-a r. inojlspensável entre

viço. Pela evocação substitui-so a comaetânc!ll do infCirior pala. d:J
lluperior hierárguico. com todas as cOi'!lequências coee e
substltui~
ção •• - (grifo meu - D.Administrlot.l. c Brasilciro, p ag s , 95,5a. Ed.)

fI!M~;'~'~O

NATAL

f)CUS8ç-ã;

r;r

Aps1m. facilmente ccnc rut se que. en não ha vendo qualquer sUbordinpçáo hierárqUica ou disciplinar nnt r-e os integrantes da Polícia e do Ministério Público, inviável será Q avoc.2,
çDo nos turmos propostos no dispositivo em apreço.
e

1InOl~UIT"IC.çla

o de Pcsu ,

8"

picos do PodeI' Exacutivo" e a exemplo do Polícia Civil, que rO(jl!

EMENDA ADITIVA
OISPOSITlVO EMENDADO
Ao artigo

ZO a funr:,ão de POlÍcill judiciEnB. ambos são instituições permo -

merados os A~:~t:k~::s'

Por derradoiro convém destacar, como ilustra o rneu t r-o
POntos do Miranda, "O /Unistário Público é um dos 'ramos haterol:é-

nent es, Lndnp nnda nt as , não havendo entra elas nenhuma reldçáo

de

ã

f~m~.

I

E defeso o exercício de cargo ou runcãc de confiança -se ,
bem assim, a prestação ~ serviços mediante contrato, por quem seja eon
sanguíneo, até ÇI terceiro grau inclusive, de Chefes do Poder Executivo,
de Ministros, Secretários Estaduais e Municipais, membros dos Tribunais
ou do Poder legislativo, chefes de 6rgãos ou dirigentes de entidades da
Administração Indireta, autarquias e fundações.

subordlnaçiio hierárquico ou da a cLp j Lnar-, o que torna indevida

&='UTADD JCi:D

acrescente-se o seguinte inciso, epõs o V, renu

VI

que quer- introminsiío do f1inistlÍrio Público ne at.í vr de de policiol

:EMENDA lP03891·0

fRTIGO~.

1lJ,

~ tI;'~'-~~:J
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~

J

tIS PoI cLas Civis ::S:::::::A:rganiSmOs como as ccrrejeocí

rias consaqr adas nas estruturas orçãruces , que exercem as coeu s sües d
ra.scaj Laação , em franca aLuação em todos os Estados, além das EutOrl-!
dadea pot rct ai e eurier rcr es , que as ex~rcem em nível tu eré rqui cc e cu-I
,10 cb jetivc pr Inc rpaI e assegurar o bun andomento de todos os f u tcs

pc l rc aí.s , tanto quanto a apur açêc t..~"; fatos, observância das e'<i9ãn-1
eras Jeqa i s e prazos e, ainda, de na tur-ez a epura tõr Ia-puru t.Ive discip La.nar
O fato do HInistério Público poder efetuar correições nas
atividades de policia judiciána da Policia c.íva t , a.lem dos que são ai
tr íbufções próprias da Corregedoria Policial trará meçavejment c conE,
trangimenlos, quando não desacertos e incompreensões,cujos resultados
e consequênc í.as refletirao tanto na harmonia entre as duas
~nstltul
ções , como nos prejuízos à epureçêc e repressão dos de Lr t os
Não hfi en t r e seus membros qua Lquez r e Laçãn de subcrrnneçêo
hicrarquica ou disciplinar, cujos ccnce tcs estão lapidar e t r edrc r onaJmentc consagrados no Direito AdministraU'''o b ras rfe Lro , donde ser
Ieproccdente a dí spos Ição a ser supressa,
"

fTIC01IISST\O DE

I

A medida visa li extirpação de uma prática condenável na vid
pública brasileira, com a preterição de grandes potencialidades em proveito do crescimento da folha de pagamento de famílias cujos chefes te
nhem se instalado no Poder.
o regime democrático consiste na igualdade de oportunidades
a todos, que estaria invalidada com a distribuição, farta e generosa,
de cargos entre parentes, ao fito, sobretudo, do fortalecimento do pO-1
der nas mãos de autoridades que desejam mantê-lo a qualquer custo, numa disputa desigual com os concorrentes, desprovidos dos favores do G.f!.
verno.
O sentido altamente moralizador dessa providência certamente
encontrará eco na consciência dos nobres Constituintes

]

_

DISPOSITIVO EMENDADO PARItGRAFO OWICO DG ARTIGO ~.
Ao pará~rafO único do artigo 480, dê-se a seguinte redação:

Art.

flp :l1"',,"nulE:çã~.

Tratando-se de nova ordem, que rompe os ccebronu ssos com a
anterior, é mister ressalvar .os dfre tcs arlquiridos no exercício
de
cargos e empregos, sobretudo em face de inovações na estrutura dos~Po
deres do Estado e na forma de provimento ce vários deles. sem o
~u;
haveria grande perplexidade em relação à situação .ce :seus titulares e
ocupantes.
J:: que, como ensinam os dout-rinadores, -eãc há direito adquirido ccnt ra a Constituição, se ela não os ressalva' expres~amente•• Se
não se adota -tal alternativa. a nova Constituiçiio poderia, em verda4e. praticar.a maIor cassação de direitos ve~ificada em nossa históri.a.
í

,

§ 1s!. Com as ecep tacües necessâr Ias , estendera-se ao Vinist.:![
l'io Públiqo as disposições do 'Capítulo IV desta Constituiçd'o, e"c.1L!.Ídas v<> que, por inpossibl1J.dade absolutfl. não lhe pps s am ser... aplicá-

-

122. Cada Ministério Público' será org.?nizado por lel,segu!!
do o requeiram j; espccialiáadc e 11 estrutura dos~ órgãos judiéHhios e
dos Tribunais de Contas perante os quais .oficiarã.
§ 351. d f'r.ocurador-Geral de cada segmento do IHnist{ ..!? PÚblico será eleito, dentre integrantes -do .respectl.Jo Auadro. para mandato de três anos~ permitida umti reconduçeo.
-:2Y'f
• ":l~':Lsupr1rnam-se, de con~e~uêncra, o arj.jqo ~, u lm.hu!
Ul,I
artigo ~, o § SSI do artigo
~ o artigo ~3.

i.Ji

Du:rmA

lP03896-1
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JUSTIFICAçno

Essa proposição está em perfeita harmonia CO'T\ o -sentido geral que o anteprojeto -oferece ao-Ministério Público, dele e:.cpung.1ndo,
e
..penas, o que tem carát~r redundante, o que parece ser incoeren~c
o que n30 estaria de acordo com a realidade em que a instituição vai
otunr, sem qualquer acréscimo de substJnc~iJ.

~DA lP03893·6
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EMENDA ADITIVA
4f>3
DISPOSITIVO EtlE'WADD. ARTIGO ~.
Aclescente-se ao artlgo

Art m

parágrafo'

Parágraro Onico SdO mantidos no exercício de suas funçCles
de 11lnisléno Público os atua~s Procuradores junto aos 11 ibuna~s de
CORtas e órgd'os congênrcs, aos quais se aplicam as disp0::'lções do C~
pítulo V desta ConsLituição
JUSTIFlCAÇ1tO
Em face do tratamento que (., ar.teprojeto oferece para o 111nisterio Público junto ao Tribundl de Lontas da União e, pO'L extensão, ao de cada Estado, é mister aclarar a s1.tuação dos Procuradoles
que oficinn perante aquelas Cortf:!z, sobretudo diante do preceito do
§ 52 do artlgo 237, à vista de que, no Momento, são t1tualres de cc.!:
,

gos isolados de prov~mento efetivo
Não se trnta de disposição inovadora, mas complementar
solução oferecida, em suprimento ao silêncio do anteprojeto a
!,espeito.

~
S!JPRESSIvA

I

"1

Suprima-se o í 3' do Artigo _
t5rio Público.

do Capítulo V-Do tini!.

J ~;~.~~~;]

rbCPUTAOO .10':0 NI\Tl\l

l

~Qf.~~~~,..io/IU_"_'._'''_~

_'J [JZ7}M

JUS T I F_I C A T I V A
~33

texto do S 3 9 rio Artigo., do anteprcjelto
da Comissão do. S1stemllt1zelção apresenta expressões qUê. li luz
de
doutIina. não encontram guarid,/l na nob1lit!:lnte função do M1n:!5t~
rio Público, espacialmente na -dominus lit1s" d.a l1çác penal p':~::!.
ca e, por out ..o lado. quiçá de maior relevância. estâ a circ.t.mstf;
cia irrectl...( "aI de que o dispositivo inquinado não é matéria
legislação constitucional.
O

da

Acrescente-se, onde couber, no Capítul.o das Disposições Trã"l
sit6rias, o seguinte artigo:
Art •••• A lS de novembro de 1985, -reaHzar-se-50 ele!ç::~s

1

~:;:~s~e::l:~~:,P:~:,~~:~~~:~;:t~:i~~::~~:::~:::~~~ç~:r~o:~~::~~:n~~i·

da República e dos Governadores dos Esti:dos, com a poase dos efc.t t.oe .}
31 de janeIro do ano seguinte.

,

"

JUSTIFlCAÇ.O
Oeputados e Senadores for~m eleitos para- funcionaL ccee Cc.,:,;'
tituihtes e, no, desencargo dessa missão, poderlac .dlsp~r SO~I'e a' ccrt'?
nuidade de seu mandato, após a elaboração da Carta-lI,âgna. '~ão é
trej
gulla. no entanto,B tese de que estilo como se pretende, ~'w!lstiC'os .nes~
sas funções com a duração prevista na Constituição -en vigc:" Que est'
justamente sendo substituída por nova ordel~~ :~ao há -direi:o t:::l:j....~ri~:.l
segundo dOlJhIn;m ~s melhores a4tores~ contru disp'tJ:dção ccnStitt:ciC- l
nal.
- •
_
•
A Sl:bmissão 'ao_< veredicto popular, no an~ ~t:g:.J1nte ~ e; :!lborc'.
ção'e promulgaç50 da ConstituIção, torna-se questão de irre;:.:ctlr.s!\'al I
lDornlldadc política, na busca de eonfirnaçto. pelo povo, do cur;;o::i-:.n_l
to da missão recebida. segundo as legtUlJ'as aspirações dO!l el~ltcres J
Ttrl medida caracterizaria verdadeiro reSerendo li Carta q..e
~redigiram, melhor que um plebiscito para}t)ê d}U") legitimidade, li vh.l.~'
das dificuldades tÉcnicas para co';du:dr o processp de ausculta
lar.
_
Acresce considerar que está eM debah a duração do msndiJ_
to pres~dencial, assim naturalmente fixado el'l quatro anos,dent:o de

j

I

POPlo_j

Promover ou requ1si ter;;' autoridade co:rrõ:t;:te a inst,/luraçõo de inquérito õ dever intrlnseco da função de"';
nistério Publico. sendo inócuo e imprópria a sua transcrição
texto constitucional.

l{~3
ttf'iIS) O ~eguinte

:EMENDA lP03898-7

eMENDA ,'OITIVA

Não há razão plaus!vel para excepcâonar-ee das vedações da
cargos de médicos, .exerc.íuos em regime

;1.30

veis.

JUSTIf"ICAÇno

I

......

!/J;....

Parágrafo ünfco Fica assegurado, como direito adqurr rdo , o
exercício de qt.aí.squer cargos cu empregos nos Podres da união, dos E~
tados e l-lunicípios, inc.lusive na Adm1.nistração rnorreta, que, pela 1~
gislação vigente à data da promulgação desta Censtituição, conr;'gure
situação plenamente constituída.

, futura Constituição apenas os
I

DISPOSITIVO E~lEt.DADO: §§ DO ARTIGO ~.
2.30
Subs t.Ltuan-se , no Capitulo V, os -§§ do artigo ~ pel-os se').'lJ
- Art. i:$I4.

o Hjn~stério Público existe em roncao dos juízos e Tribunai
perante os qua i s e tua , devendo, por conseguinte es t.ruturar-ee segundo
a ur-qan a.zaçãn judí.caãrIa ,
Acresce considerar que a insti.:uição, como já ocorre, ofiei.
tambéM junt.o aos Tribunais de Contas, que não comportam ent rênc Ias
encerram em si mesmos o duplo grau de jurisdiçd'o, que dariam sentido
idéia de cer r eira
Reservar as funções de Ministério Público, con exclusividade
aos menbrcs da carreira, é inviabilizar, para logo, o seu exercício p
los Procuradores junto aos' Tribunais de Contas, titulares como são d
cargos isolados de provimento efetivo
A nenhuma outra categoria funcional, mencionada no anteproje
to, se f'áz tal exigência, notadamente e multo o crccõs t c, à ~'~ist!'a
ture , porque os cargos nos Tribunais nem sempre são 'preenchidos por a~
cesso de juízes. A natureza do órgão judiciário requer outra solução,
para enriquecê-lo com a experiêncIa de outros profissIonais das ciên
elas jurídicas e sociaIs
Se mantida a disposição, cuja supressão é proposta, não
s
os Procuradores dos Tribunais de Contas serão prejudicados. mas tambér:
a União c as unidades federativas, que se verão na contingência de co-]
locá-los em disponibilidade, pagando out.ro tanLo aos seus substitutos.

TCI"hU'"n.,l,çI:

I

:gulntes:

'lU

EHCNDA ADITIVA
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TU,o/.." .. r.:~Io

C:J,é,l:Df\ SUOST11UlIVA

JUSTIFICAÇAO

í

í

t'fj"EPUTAOO Jonnc.N"'A"T!!AI'-
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~33
DISPOSITIVO -:::~IENDADO. § 52 00 ARTIGO 13lf.
Supr Irra-se o § 5º do artigo glroZ3'3

í

:EMENDA lP03892·8

"EMENDA lP03897.9
~T~"DO JOno /t/HAL

JUSTIF'ICAÇAO

---,1 [TIfJ?-fi}J

[PENDA $UPRCSSIVA
233
DISPOSITIVO EII!::NOf\OO. INCISO IX DO ARTTGO 'i!fa.
Suprima-se o inciso IX do ortigo ~.

• 399

Inadimissível. entretiJOto. t ó poder de c'fOcar inquérito policial que se deseja atribuir ao Ministório Púbi~
co. que além de não dispor de infra-estrutur<l para alcbor"lr o "'e:!-:
to. via do rrrcra. possui um único represontante em cada COmo!lrf'cl.
inexistindo nos municípios.

1

sua condição de transitoriedade para conduzir o País àos rumos
d:l
Democracia.
Pelas mesmas razões, seria injustificável não prO/llOVel
eleição de Governadores, escolhidos pelo sistema direto, é verdade,
mas para governar segundo uma ordem que será revista, cem substa.,eial alteração das condições que ditaram sua eleição_
J:: axIomático que a Naçãr. ao emergir das brur.1as do regine
de exceção, aspire a uma renovação .:11 todos os sentidos, desde una
nova Constituição até a escolha dos que vão exercer os poderes nela
previsLos, que, por impedimento ético e para prevenir a ocorrência
de easuismos na sua elaboração, não deveriam ser os MeS'ilOS que dit,!
ram as regras a serem seguIdas ou influIram politicamente na sua adoção, salvo a hipótese de serem reconduzidos pelo voto popular.
Só assim se integra o quadro das mudanças deSejadaS, para
que o País retorne aos trilhos que o conduzirão ao' encontro de seus
filhos.

Além diliSO, é improsc1nd!vel ter am con3i'-:(.
r\açao que a Polrcia Civil e o ~l1nislõrio Público sDo instituit;ücs7
lIutõnomas e indepondentes do Podor Executivo; sem nanhu..,/l vin,::u]1J
ção hierarquica ou disciplinar ent::."e os seus i lustres membros.
o eminente jurista e professor Holy Lopes ~'2.!.
relles acolhendo a doutrina p<lc!fica sobre a avocação. ensina
que
-avocar ó chamar a si funções originariamente atríbuídas a um ~
~. Nada impede tal prática. que, porém. só deve ser
adoto!.!.)
pelo superior hierárquico, quando houver motivos relevantes
para
tal substitUição. isto porque a avocação de UM ato sempre desprasti
gill o inferior o não rara desorganiza o norrnill funcionaml:lnto do sr.~

r...o,''''f'',••

~
'UPRESSIVA

çIo--:::,,''",

-,1

-II

Sl.pr1'na-se o S 2 9 do Artigo f1II/I1I do CC!pítulc V - Do Min.:!.,; I
tório púhlico. que ilpreser,ta a seguinte red<lç301
lOS 2 9

-

A instaureçã:J da procediment.o invastigetõ~io cri
minaI será conunicada "lO Ministério Público, n€r
forma da I-ei.·

JUSTIFICATIVA

-\

A supressão cnccner-e perfaito respoldo ne e

prios textos laI:1l1s em viZor. que obrigam

ceeuna cacêc ou

li

I

1'1'6-

realizem em edifícios para prelÍinir fi ocorrência de incêndios ind!,
cando Os requisitos mínimos indi-spensávo1s a sua sogur.ençe,
'tais
como porta ci:orta-fogo; seídas de emergiincia; hidronetros, manruei-

EMENDA lP03902·9

tJ

DepUTADO lnJ'io NATAL

apres::L/

ras, extintores, etc., com ·perícia de inciindio", p:.-ovidr.'_·3

taçéo dos cuecs investigatórios no prazo lei:al ã autoridü::le j\..d:ici.~ I

ria que, de pronto. obro vistas d..l re p r e s e nt a n: 8 do lUnistério Fl~-I
blica. Por outro lodo os prazos fatais, hoje se c fiscalizados e C",-

~:

Acrescente-se ao Capítulo IV - Da Segurança pública o a.!:,

brados. tanto pela Corregodoria das Polícias Civis. como por órgik;; .

ADITIVA

tigo seguinte:

as ,

o!lpociois do Magistratura estruturados para tal finalid<lc:!e.

e

li

li

nobl11tanto fl.m;:::'o

C~

ã

DemDis. é matér!a própria da legislação ordinária. t!~~

Tredicionalmente se tem reconhecido a necessidade de r.!,
<grantes das carreiras policiais, "01 feto não constitui um priv!
légio; ou uma prerrogativa desses funções, mas, antes. um impera"

Por outro lado, quiç5 de lllidor relevâ:'lcia ~stii

tivo :inerente ã própria natureza do serviço policial.

p:-ocessual

e

penol estabelecido por lei ordineria.

uma sistemática adotada e seguida no mundo int-eiro, •

pois jamais se podo admitir, e ob pena de cOl'lprometimento da

I

pró-

do Direito Penal Adjetivo, nêe se coadunando ê magnitude

EMENDA lP03905·3
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Suprimir o artigo" e seus parágrafos 19 e 2".

pela idade como pelo prlÍpl'io deSBaste nervoso. ecns eque n t e d u uma
'atividada exercida em situaçõos que rei'ogem garalmonte õ normalidada c ã rotina.

r.r---------'"''',"'''''..,',
A"-

?=.

ção ã regra da aposentadoria compUlsória EOS 65 anos do idade.cono
consta na Constituição \1:tgcnte, a nenhuma funç~o se aplicar!a
lhor do que ês carreiras poU.eiais, que sempre gozerem entre
nós
dece e benefício. A necessidade de se dar trata'llent::t especial

JUSTIFICATIVA

Não se trata de matéria constitucIonal, devendo

ser

tratada pela lei clvel e peoeí.,

às

carreiras policiaIs é gritente o não tardará que se verifique, coso
não

A letra "1", ao cogitar do relaxamento da prisão,
do conflitos de direitos e deveres.
'Impondo ao Juiz o dever de apurar a responsabilJ.dade

modifique a atual situaç.iio, o agravamento dos problemas ad-

Cl"tJ5TU! limE

coação

rtI<fD1IUSf'ro:.açla

Dê-se ao artigo

presentado pelo crime orgl:\nizado e pelo cr-eecent e e avassalador au
mento da criminalidade COll\um que começa a nos amêa-çar. tirando
-

punivel.

.. Art.

tranquilIdade do povo brasileiro.

t.

mister xeseaãear-ee que a maior incidênci<l de ileg~
lidadCl:l s50 l.cgistr<ldas na fase -de forti"alização prccessuar da pr.=.
são (autoJ _ garumenee o xe La.ramerrt.o é c!evido ã desenganada anc-, i.§. •
tiSncia de fato típico ou abusivo protaimcnto
da temporalidade da flng'ráncJ.D. caracterizando a tônica c03tora do ato.

BTCBBOQ IZAR

cemS9l!:l IJE SISl'EMATIZACAO

gastados física e mentalmente em razão da "faina diuturna.lJrriscada
e tensa, sem possibilidades de aperfeiçoarem-se nas novas técnicas
e ciâncias do trabalha palieial, que paderá enfrentar o perigo re-

da autorid<lde coativa
quando considerar ilegal a prisão, o t.exto restringe
devidamente a livre
apreciação do t"IagistraQ.o
Nem toda prisão considerada ilegal implica em

59

ministrativos - policiais em todo o P'Jís. pela presença prodol',ina!!.
to nos seus ofetivo'S em atividadd~ âs policiais nas mais precnrIas
eondições f"íJ:lioas e psíqUicas. Não sefã com homens cansados, des -

pxeaenba inovação perigosa e de eff.l..ecs ~mpresiviveisr e s tramu Lan-.

extingJir,

~diante

As carreiras policieis devem ser tratadas distintamente'
das demais funções públicas, pois 'diferen na sua essência e objet,!
vos. das exã a t an t e s no quadro do funciontdismo. além de não encon-

t i_

,

~H segull.te redação:

~a

A lei regulará o direito do enfiteuta de

resgate cOO1Indenização. a enfiteuse perpétua.

JUSTIFICATIVA

traram similares quanto ~ natureza dos serviços.

A redação proposta visa facilitar a extinção da enfi-

A prevalecer, veremos meros equivocos cartorários :::.
trnn!>.íol.ln.:ldos em coação ile~al crim:tnalmcnte punível.

Finolmente, cumpre destacar que a dispositivo

proposto
teusa perpétua, e por outro laoo,não çonstitulr-se

mantõm a Dpa5DntDdar,iil e a reforno do:> policiZl1s nas exatas prop02:

Dastarta, c.he a suprC'c;"'i\o elo lm·..to1ilOÓS LéJi!)~.
substituido p'Jr ne. nos casos orevistos eI'! lei, promoverá a reeoon
sabilidade da <lutoridade coatora.

3USTIF'ICATIVA

tos e nas pioras circunstâncias. pois a lut<l incessante contra
o
crime assim o reclama, Julgamos. por isso, que a faculdade a uz ca-

nA prisão de qualquer pessoa será comunicada, dentro
de 24 horas, ao Juiz competente e à fwnília ou pessoa indicada
lo prase c, quando for ilegal, o J'Qi" a relaxarã."

.

• A polícia atua 1JornanantementD" exigindo o exercício dÓI
função troba1ho-noturno, assemalhado- ao diurno, em hodirios incer-

O axt., DI, inciso XV, alirea "I", passa a vigorar com
a seguinte redaçdo:

~

qW

â

í

...JJ (=Çj~;'7;J

DE SISrEJ.'J\TI;;"';_"_,·_"'_"'_"_"_'".'..._'"

ço; ouja tipicid<ldo do tri:lbalho requer pleno e excepcional
BOZO
das -faculdades fís,,"cas e psíquicas, pessoas Lnc ep ec t ed ae , não sê

ccnat tur-rte DOM ,,"TAl.

de

texto constitucional.

tJ CG1ISSttO

pria instituição policial e do que ela represen;a pe r-e a manuten-I
cêc da ordem e da tranquilidado pública, que per-menaçem em servi-

EMENDA lP03900-2

,

raspondidos pelos peritos.

dução do tempo de serviço, para c ee t t-e de aposentadoria, <lOS int!,

a circunstência irrecorrível, de que o di!lposi tivo inquinado ndo é

I:

juríd!ca,

nais na especialização, por autoridade"""1:Ompetente', que preoida
o
'feito, quer no inquérito policial, quer na ação p cne
responsávõ!l
pola i'ormuloção dos quesitos específicos para cada caso, li

JUSTIFICATIVA

jUdiciá-

sem nenhuma subordin<lçõo hierárquiclll ou disciplinar entre os

matéria de legislação constitucional, rrlas de direito

períc:La -tie r- validade

ã

luntariamer.-ce aos 3D anos de serviço
por invalid...z , com s-emunes-eç êc integral.

ria da PolIcia Civil. que, pos1tiVo!lm.Jnte. não lhe compete. UMe.
ve a
que emeee são respeitáveis institu1ções autônomas o indeeendentes :
membros.

III

torna-Se indispensável a nOMeação de p.e:r::!;1;os, altamente eecect e a dos, com cursa euoerzor, além de conhec:i:7.'lontos técnicos-rJE'of:iss:!:;-

·Artigo . . - Os policiais aposentan-so o reformam-se '
oOlPpulslÍriaMPntc aos 5'5 anos de
dede , vn-

fiscal da lei. próprio do Ministério Público. co", "a pretendida dtr,!.

buiçDO do f.:iscalizaç50 c controle da atividade de polída

Ressalte-se que para

~~1

em

qu an o Teito vem de ser distrlbuido

preciso não ccn runcn r-

-

de do fata, que poderá ser acidentllll ou *lituoso,

vnr-ded o , fiscall:zação pela própria políc1ih pelo "plIrquet" e pcl':: •
autorldado judiciária

013

racterística de polícia judiciã'ria, por representar a materialida-

çõos quer quanto ao limita de id<lde para a compulsória. quer
tocantn· i'lP trrapa d~c-f..Q.ry!ço pllrEl a
complementar Federal n' 51/198.

-X-X-:h.-X-X-X-X-X-X-X-X-k-X-X-X

~lunt,.-t"Ill,-!:.Qll....1 nntas

no

em confisco

direito adquirIdo sobre imóveis urbanos.

loI

_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_>._X_X_X_X_X_x_>._X_X_X_X_X_:l-._X_X-x-x-x->.-x-x

r.r

(lCOHISSAD DE

SISTEH;~;·~~~c;~sdm~=:

""".....;::,,,~l=.

tsi2i~'7~
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EMENDA SUBSTlTl~TIVA
2311
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO ~, SEUS INCISOS E PAR!\GRAFOS

.o",

Substituam-se o, artigo _ , seus incisos e- parágrafos pe:::!:
seguintes:

fpfa'.un,'lC:>.çla

~:

Acrescente-"

I

Territórios
§ 2 g • Cada !.finistério Público elegerá o seu Procurador- ::ieral, dentre integrantes do respectivo quadro. para mandato de t=es

rêncte para

1

l

ve obedecer à configuração da organização judiciaria, como

solu;:ã~ l~

gica e natural, que dispensa pormenores a respeito no texto constitu~
cional
Nessa linha de raciocínio, não seria cabível referir-se

fetivo.
Não caberia. por igual, cometer a cada Procur&dor-Geral a
iniciativa das leis de organização dos MinistérIos Públicos,se a sua
investidura, en' cada caso J vai depender do que elas dispuserem, sobr!:,
tudo em face da possível segmentação da instituição. de que ;:!"ccrreri a manutenção dos atuais cargos de chefias cujo provimento, IIÜ entento, estará su~stanc1almente modificado.

.a do

AnteproJeto da

·c) é garanbdo o ex'trc1mo de qualquer traba1ho~ of.!
cio ou profissão~ cbservadas~ exclUS1.vamente ~to às
proflSsÕes bberro.s e téauct>-Cl.ent!f1cas. as conchçÕes de capaC1dade
que a 1m. estabeleça, pnra a proteção da segurança, da saÚde ou
da l1berdade p.Íb1.J.ca. a ~e1 não poderá JJlJPeau- o 1.J.vre e,),.erdcio
de profUiSÕes 'nnCUladas à expressão dJ.reta do pensamento e das
artes'.

inatividade e disponibIlidade.

fi presente emenda permite; de i"orma mais ebrangent'e,

de

JUSTIFICAÇÃO
-'

prassamente

preceJ.to contido no prune1rO perlodo do 3.(1C15O XXI do Antep~
Jeto. IIlantém a mesma Tedação da ConstJ.tw.1ção V1gente eIõl matér;L3. de regu1ament:.
ção de prof1.SSÕes. remetendo :u; conchções de capacidade para o exerciC10
de
q.Ja1quer 'trabalho. oficio ou profJ.SSâo à regulação por lt:2. 1550 tem levado a
exageros nem 5eIilPre desfeJ:tos por via do voto ou declaração de inconst1tuciOl'i!.
hdade.
O

Ressalte-se, por oportuno; -quE na se;ã~ II do Capítulo'
II - Da Saguridade Social - que essegut'.a .DS direi tos soei ais releti
vos a providência do trllbalhador e sua, ZIp'Osentadorie, idêntica ned!
da é prevista, tanto assim que a. alínea "c· do Artigo 362 do l\nte -:
projeto de Constituição de Comissão de Sistematização es.tabel~ce e.:::,

criarallt-se. CllI. verdade, verdadeJ.ras nreservas de mercado"
p~
fi.ssi(ll'lõU.S, a1he1os ao urt.eresse J?Úbl1co o que, incl.usive. acaba por restl"Ulg:i.r o can:po de emprego para a pessoa CCI!UII. que não pode pagar por um curso ==.
rÚtll para poder habib.ta.r-se a 'trabalhar C!l3 éltindades que nio requerem aollor
quahficação o que é m duc1to social de cada m.

·com tempo inferior ao das nodalidades acina {eposento

doria compulsórIa e. voluntária}, pelo~ trabalho noturno, de reveza ::
-monto, penoso, Insalubre ou perigoso·, Tequisitos qUe sa enquadro.,.
em sua totalIdade, na natureza especial do serviço do policial;:-

EMENDA" lP03904·5

tbEPUT ADQ
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T

JOHIJ N.3. Al

~i,-!n]

,.,r
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~

UPAESSIVA

=

uu.".S'"'IC.;tlo

",.

Emenda suhst]tutl\'a da alinca "d" do incJSo \III de .;rt.. •••

a

"carreira", no fi ~~\" à vista de que o Ministério Públlco junto
aos
Tribunais de Contas, pela sua própria natureza, repele tal idéta,por
Isso que é composto de titulares de cargos isolados de provimen ..D e-

1:1-

~

Dê-seà letra "c". do incú;o IV. do art. •
Colu.ssão de SlStematização. a selUinte redação:

seguinte reda--

que as excoçiics previstas no teyto sejam illllterializedas a'b'avãs de
lei Complementar_no exame de cada caso "COncreto, sem que a eyclusividade da iniciativa seja estritamente'X!n Presidente da
RepCblica
coma noje ucontece {art:. 103 de CFl.

aJ

na estrutura do Poder Judiciário, além--da autonomia assegurada <'c G_E..,
trito F'ederal que, nessa condição, não deve sediar mais órgãos da .:ws l
tiça e do Hinistt"rio Público dos Territ6rios.
De outro lado, o Hinistério Público existe em funç~o C2 j:"~l
zos e tribunais perante os quais atua. de modo que S' sua estrutur:o ::;:/

li

ro Mrr.

.:rUSTrFICATl:VA

nos, permitida uma recondução,...
JUSTlfICAÇHO

li

·,

1,2..

dá Seção rI do CCO!,t.!!.

gras' estabelecidas, quanto ao tempo e natureza d;
serviço, para li aP9sentadoria; reforna, transfe -

I

""lA
A enumo:ração do artigo _ . que pretendia- 5er e>.élustiva, _
vela não ser de boa técnica legislativa. ao r~sco , como se ve:-if.:ca'l
de cometer omissões I em face das inovações que o anteprojeto int;:o;;:uz

li

EMENDA SUBS'I'ITUTXVA A LETRA C. 00 INCISQIV

-5'3' - Lei Complementar indicarn quais as exceções às rs

I

de Contas correspo"ldentes.
§ le. A União organizará e ma1terá o Ministér.io PubliLo d~s

3' co Artigo

lo VIII - Ila Administraçéo Pública, com
çliol

ADITIVA

'
Art. ~. A U.nião, os EstadQs e o Dist~ito Federal, at=p ~=l
de lei de iniciativa do Chefe do Poder E'<ecutivo, organizarão os rss-l
pectivos Ministé-rios Públicos, em consonêncie. com a estrutura e eS:J.~-i
cialidade dos órgãos integrantes do Poder Judiciário e dos Tri!::une.;':;·

nA

,I

-'--_ _~

fUU'""nlrll:.;ia

_

Dê-se a alinco. "d"-do

JUSTIFICATIVA

E! preciso nSo confundir a VistorIa préVia, m~ramentB. a.:!
Illinistrativa, que os integrantes dos gloriosOS Corpos de BombGi~os

XIII do A:rt.

~.' ao

An.. eproJE.

to de Constitu1.ção a seguinte rod;Jção

.50/

Suprima-s8 do $ 2' do Artigo _
do Capítulo IV - Ot.l Segurança púf:ll!ca - a expresiião "e perícias de incêndiOS·.

~nciso

li

d) os bens de prodm;50 são susct:ptí\ eis ' ... Jcsililr~
pr~ação por necessidade ou ut1l1d::l.l:'''' j'~bllca o~
por l.nteressc socl.31. desde que nCC(oS!O;'l'l.:l
a
execução de planos. prt\gra,as c projet.o", de dc~
senvol\'l.mcnto SOCl.al e econõl"~co. sC'Ja'1- eles de
Unl.ão. dos Estados ou dos "IUnJcíp·os. t":dla.nte"
prévia e Justa indeni:.ação em Jirl1-.~iro":

I
I
'I

JU.5TIFICAC;(O

Inclua-se onde couber, no

~~~

.lust1flca-se a mcüuaâc da prêvra andena caçâc . tendo
e.
vista que, as obr-ageçôes assuni das pelas e-ipr csas qt.o t aver-art
S\J8t
produção desilpropnada. terão que ser solvidas nas da t as próprlas'
e, o não pagamcnto 'dn andcru aaçâc pr-ev i anentie , p~à~r~ 1!n5~::ls
a
urna d1fícil 51tuação f1nance1ra. com pa ganent;c de Juros banc~rlos.a
ausêncaa do pazanento dos s'a15r10s c c.as ccncr rbur çêcs ce-r t i nc.i t.cs ,
gerando um estado ?e msotvêncaa

.

de cons tr tut çã

no ce p f tut o que r-equ l a o Processo Leq-l s La t Lvo, o sequ t nt a

d1S~9sltivo,

PÇii5SAO DE
"Art

cltl.~

- Sel"ão subme t i de s ã pr-êvt a aud i ênc ta das

ses m ter-es sada s as de l tbe r-eçães per-l ament a r-es

ClEOttISSM DE

---,

sabr~

V1S'P()SITlVO EMENVA1)O~ CAPrTuLo 11

Inclua-se, no

SISTEHA'~~·~-;~~;niol'ulco." .. io

r-~

~

C

J

fu/TJ?ij'

r-es se

~_ _- -_ _- - - - - T U t a n u n ' . o c : - ç l 0 - - - - - - - - - - EI~EUDA

ADITIVA

de ConstltU2.

~

de ccns t r tu

"Art. - O Procurador Geral da Repiíbllc~ s er-â nc-ieadc

pelo Pr-es i den te da Repilb l r ca , dentre c i dadâcs maio -

do d i te s ce teucr-r as ser ouvidas antes das deliberações parlamentares

res de tr-mue e cinco ano s , de notãvel saber Jurídf-

t. uma 'P\"o\llrjênci.a ausplc'\osa v ez que,corn a previa man'\festação

co e t-eputa çâc t t rbade , depois de aprovada a escolha

das

pela. Cãmara dos Deputados.

pr-ev r s Ive'ls pe l os par-tementaees , que, por certo. assim não de s eaar-ão

A Sul'ça. ltálla e França Já adotaram a providencia como pr-ece t tc

suas ccns t r turçêes., como se 1nfere,-res'pectlvamcnte, dos artigos 32

para serv r r por tr-ês anos,

99 e 69

dução;

Q.

direito de voto dos membros de Congressc

e pessoal

e lOdelegãvel."

JUS11FICAÇ~D

::3.\

1'I

A adoção da norma proposta ac tme vr se a evt t arque
natêrias de relevante interesse pübl"co e socHl se.r em votadas sem a
devi de apuração de um ver-de de r r-c consenso parlamentar

Tal med i de

âo , o seguin

A llr0'POos'içio objetlva. resguardar as cate-gonas 1nte-

sitivo:

c tcne l

ç

de s em pr-oa e tos que versem matel"l;l. de natureza eccnânn ca , deven-

çãe.. no 'caPltu~o que regula o ProcessO Leg'lS1at~vo, o seguinte d\spo-

"Art. -

í

te dr spos i t rvc , no Cap!tul0 referente ao flIlUsTERIO POBLICO:

ce teqc r i as mter-es sadas , poder-se-ão evitar deliberações r-u r nos e s , não

fJgf8l!rJ~ooga~hg~eg~r:A~o1 ~

~~;

" ......."'.."••

EMeNDA ADITIVA

projetos que versem mtltel"la ecenâmce ;"

)

CT"T

SISmIATlZA~;~·T"·"''''"'··''"··
J

JUSTIFICAÇ1\o

EMENDA lP03909·6 ".,••
(l c;;ON$TITUINTr TnCBI:: FF'BBETRll

DA lP03914-2
CONSTITUINtE IDERB FERREIRA

§ 19 - O Procurador Geral da Replibl r ce será nomeado

~~::??~B~~~~i~RR;;;'
~

'"

1

aliãs, encontra:se hca e consagrada em alguns dr pl omas ccns t r tuc r one r s

§ 20 _ A exoneração do procurador Geral da Repübllca

antes do termo de sua lnvestidura. dependerá' de a.nuênc ra previa da maior18 absoluta do Senado Federal.
~

nllTo/'n"'lUCio,------

Emenda substl.tutiva da alínea "a" do âncaso IX do Art •

..jt:

§ 3Q - Os vencimentos do Procurador Geral da Repübll
ce , não serão Hlfel"lores aos que percebam, a qual que
" ,
título. os nn nl s tr-os do Supremo Tribunal Federal.

1'<'

Dê-se a alínea tia" do mcâsc IX. do Art. ~ do Anteproj~
to

una recon-

tLtu:. .ICO..''.l<Il......''..''''... 101

L~IISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
f

llermit1ndo~se

d~ Constitul.ção a seguinte redação.

de pa'[s es de reglmes democrãt1cos Modelares, a exemplo da França (CQn!,.
titulção Francesa, art. 27)
I

" a)

JUSTIFICAÇ~O

todos tem dd-rea to a receber informações verda-,
deiras de interesse particular, ccfetavc ou ge
ral, dos órgãos públicos",
-

Trata-se de emenda des tmada ã dr scus s âo , cncunscr!
ta ã adequação do trabalho apresentado (AnteprOJeto de Constituição)

DA lP03910·0

L'";;~J

CONSTITUINTE IDCR!:: FERRI:lRA

JUSTIFICAÇÃO

com o antepr-cãe tc or-rundc da ccmi s s âc da OrganlZação dos poderes

tG!':"7O]

s vat.eee s de Governo

{v t d , ar t

lQQ §§

te ,

2.Q

e- 3Q,. do Substttutivoda

Com1 s s âc da Drganl zação dos Poderes e Sl s temas de Governo)

pr-"~;~"""]

t t tu'lçâc , na

filW"~-,g'

POSitlVOS:

ção e ao seu deselltpenho rãpido e ef1Caz
Art. _ Ao Estado competlr'ã o dever de cus t ee e o ser
viço Judlc1ãno com a sua rece r ta
a cobrança de custas
c tonadc s

t~r1butãrH,

e quaisquer taxas dos

vndada

43
Dê-se ao inciso I do ar t e la ao Antep roje tc

JUll!::C::l~

em função do valor da -ceus a • As custas serã]

pagas ao f me l pelo venc r dc , sendo vedada a clest1nação das custas a qualquer outro fim, ~que não seJa
Remuneração dos serV1ÇOS dos juízos e ser-vent re s ,

a seguinte redeçâc ,
"Art.

a

I -

g-

lhador despedido. ou fundo de
tia eqtuvaâcnte",

ti

.

~

Tribunal Federal sobre a cons t r tuc i one l t de de de projeto Clp!"ovado, antes de sua promulgação."

e s t.ab r.Ladade , com anderu aaçãc ao trab,!
garan-

JUSTIFICAÇ~O

A modcrnnação do Jud1ci'áno se ccn s ti tu-t em i nt.e-is o
anSCHO da scc r edede br-a s r l e tr-e ,
-,
Para tornar vrêvet sua realn:ação, a C_o~St1tU1Ção d~
ve er1glr a Administração Pübllca

ã categorla que lhe cabe de serVl-

ço pübllCO essenclal, obngando o orçamento anual e plurianual a ass!:Ol
gurar-lhe as dotações necessãrias para a sua estrut.uração e o seu de-!
sempenho rãp1do e ef1caz
Deve, tambem, a constltuição iwpor ao Estado o dever
de custep,r o serv1ço .tud1c1ãno com a sua recelta tributãrla, vedada

a cobrança de custas e qualsquer taxas dos jUrlsdic10nados én função

A pr~tica - que hOJe se tornou cos.tume - de cobrar

vultosos emolumentos das partes, ora como expediente para custeqr

o

através de l.w.~Qsi-;ãQ le2,al q,ue, ata época de Tec.Tudesc.1.mento da
crise econôm1ca, çonst~tuirá, certamente. maloS uma fonte
de
agravamento do desemprego em massa, do estímulo ao subemprego e
fator inflacloonâno.

rantla con~t1tucional do acesso de todos ã jUl"lsdiçãoAs custas JUdlClalS deverão ser c::o-bradas somente no
fazer da garantla de acesso ã

Justiça. no Bras1l. algo malS que uma garantia de c::unho meramente for
m'l

..,.,'"""·.."'"

----,
J

)

~ ....... ~

~rL

_ ..

~

tJ CDllISsM DE SISWl;~·;;·;~·;;
W;'~75J
r"-----------""""..,,',,.., . - - - - - - - - - - - - , (
EUEtWA AIJITIVA
1J1SPOS1TIVO EMENVAt'O'

TrrULO V SçÃO tl11I

ra o preJud1cado. A aUdlêncla p;êva do Trlbunal competente não sõ el,1
mlnana d1ssabores e preJuízos. como. especlalmente, protegel"la a Un..'!

estab1lidade no emplego é g<trantida ~ a fluêncla de determlnado praz:o, possl.bl.1itando. poréll'. a dcspedlda do trabalhador
não somente em razão de atos falr.osos por ele pratlca'dos,
também por mO't1VOS de ordem técnlca, econômlca e financelra
observadas as caracterís'tlC<lS das empresas e profl.ssões.

sest,tfIu1ar?l ut11lz.ação da Vla ;}udicial e, aSSlm~ d.esllutuadama"l\te ,
desafogar a mãqulna do Jud1c1ãrio, tal prâtlca v101 a francamente a q~

em

ey,ecuçã.n e c()m sêr-ic dana, de dHíCll ou quase 1mpos.síllel reparação pi!

O Dlreito Comparado mostra ser outra llmltação

A limitação do dirclto de desped1r não dE:.ve \'~r

PNDA fP03911·8 ' .....,
QONSTITUIUTE: IBCR~ FERREIRA

onde a constituclonalldade de leis vem sendo d-i s cu t t da s que ndu jã

A restrição ao da re r t.c de despedir imposta pelo Anteprojeto demonstra uma dr-as t Lc.ídade que não se vê nem
nos países de econcni a estável.

funclonamento do aparelho Junsdlclonal, ora como artif1clO para de-

Tl.nal. Sô aSS1m ê que se poderã lograr

visa evitar transtornos crue t s como vem ocorrendo a~u~lmente no Pal's,

Cabe ressa.Ltal" que em muitos paísc!s lndustrializa dos. como a França, essa establlldade relatlva somente é aplici
vel a empresas de médio ou grande 'Porte e. alnda asslom,é a'Dont.!
da como 1n1bldora da con~ratação de noVQS enpregados.

do ,valor da causa.

que

Altamente salutar e prof1lãt1ca a proposlçã'o

JUS"lFICAÇ~O

Ta.! meõida poderá ser adotada pela livre nego -

ciação, pois através de contratação cole:t1va (forma malS autênt1ca da norma trabalhlsta) é que as partes lnteressadas
saberão como e quando 1nstlotuí:-la, sem gerar prejuízos p.ara
qualquer delas
Por fim, releva .essal tar que concessões
de
carãter paternah,sta que venham exacerbar o quadro crítlco. poderão constitu1r-se em medlda contrária aos lntercsses dos trabalhadores, Jã que a estagnação da empresa pr1vada resultnrâ •
sêm düvlda, na elevação do custo de v1da, acarretando conscquên
cias noc1 vas ã ordenação de economia nac:lonal, bem como
aos
1nteresses SOC1alS, em razão da crlse que, desencadeada, alcnnçaria, por 19u0.1. empregados e empregadores.

. "..-.

~,

t?FI

I~

Emenda SU:lSt.ltutlva a alínea a do lnCloSO :\III, do Art.1ti
Dê-se ã alínea,! do

I

JL,..

}

J.nC1s~ XI~I.

Art.

~.

a

segu~nte

ted!!

" a) a lei estab~lecerã o 'DrOCedlmen'to para os casos de

desapropriação. ou de restrlção a·o uso ou dJ.S'DOSl.ção de direlto de cont.eúdo patrimonal, por utilidade púJ;lll.ca ou por lnteresse socl.:l.l. med~ante pré lo
via e justa 1ndenização em dlnhe~ro. ressalvados --;
os casos previstos nesta Const1tuJ.ção".
JUSTIFICACÃO

e

A presente emenda tem como Ob)et1vo ampliar a garantla de
~rê\·l.a l.ndenização em dinhe1ro.

I

~2

• Assernblelà Nacional Constituinte
:>S-i-

•
Convén atentar que não SOMente as hrpô ceses de des aorcpr j I'
"l.ção deve- 5('1" ãndena aades . nas também, por rde nt acade de motlYOS,/
tod~ e aualoucr 11'1 tacão Que o Poder Públlco 1I'1lJonha ao exercÍ elO do dl-~ltO de ......c nr i edade , 'ca des apropr i ação , aSSIm co-no nas

mar s va r i c a-te- Eortaas de res t r rçâc ao da r-e i te de pr-cpr i edudc , n50
0_:: Im só znd a vfduo arque COM o preço daqua Ic 0<1(> vaz
bc

é Justo

nc Fac a a r- .:. rndos , ~OU1. corro lá ti ldél.a lnàlSSOClâ\cl e somm;:;
uma a de rcn-rraçâc , a de re t.rc cuaçâe pela dmu nur câo co potrlrnôna c rnd i v i du-rI All.:is a mdenâ aaçâo ê o que d r s t rnguc a êes apro-

•• 5

II

II

!

a "propr1edade", com un 1ndJ.sfarçâvel sentn do de ~, ormcapat ~
mente de bem mõveã , esquecendo-se o consti uuant;e que a uroor1edade

I

~A

I'

lP03920-7

'L.H...~/<D~I:dc/'UI~C"",itI

(ti

co'lIssiioDE

....,

SlSTEHATIZAçAO

~

Dê-se ao S

20

do

ART9

.;262-

so fpT possível, e serão graduados conforme a
capacldade econômlca do contribulnte.segundo cr;.
terios flxados em lel complementar. assegurandose a capacldade de l.t1l1"eSCll11enco. bem como o esri
mulo ao progresso proflsslonal",

Face

ã excepcionalidade da

Cl.

tada

de direitos a sua aquisição,
tas máximas dos ampos tio s eumcapeâs ,

S 29 - As alíquotas do imposto sobre a propnedade
predial e terT1torial urbana serão progressivas em
função do vala.r e do número de 1móve1s de propr1edade de um mesmo sujel.to pass1vo.
S 3 9 - O J.mposto de que trata o item In compete ao
Município da situação do bem e não 1nc1de sob r e
bens ou direJ.tos incorporados ao patrimônJ.o de pes
soa jurídica em realJ.zação de capital, nem sobr;
a transml.ssào de bens ou dire1t.os decorrentes de
t.ransformação, incorporação. fusão, cl.sáo ou extl.n
ção -de pessoa Juríd1.ca, salvo se, nesses casos, -;
at1vidade pl'eponderante do adquJ.rent.e for o comércio desses bens ou direJ.tos. locação de bens imõveJ.s ou arrendamento mercantil."
JUSTIFICAÇÃO

tT1buto

Desse modo, parece-nos que, criar um n~vo encargo
tributár.1o, é sempre estabelecer ma.ts um ônus a ser arcado pelos
contribul.ntes.
ASS11ll, entendemos ser bem mais técnico e JUso a m,!
nutenção dos d01S 1mpostos mun1c1pa1s (o ISS e o IPTU) , bem como
transfer1r dos Estados para os l>lunJ.cíp10S a competência para mstJ. tUJ.r o 1mposto de transm~ssão 1nter-V1vos sobre bens J.móvel.s,
aumentando-se, a1nda, o repasse da recei ta t.rl.butãria da Un1ão é
dos Estados, em montante de verba tal que garanta uma regUlar a~
min1stração por parte dos Munl.cípios, no atendJ.mento aos seus pr,2

Até porque. não estando a C1tada cobrança suje1ta. ã observância do princíp10 da anualidade tribut:ârJ.a. esse fat.o poderá da)" ensejo a que abusos estaduais sejam cometidos.

Atualmente. o constante aumento de tr1butos vem se const.itu1.ndo nUJTl1l si
rla ameaça li empre!a prlvada, redu:ando a sua capacidade de lnvestilllento. o que f!.
varece a estati.zaçao da econOllUa.

A proposta do Anteprojeto cria uma nova espéc1e de
"imposto sobre vendas a vareJo de mercadorias".

~ bem verdade que elim:lna a competêncJ.a dos I-funl.cí
pios para l.nsti tuir o 1rnposto sobre serv1ços de qualquer nature:
7.a mas, por outro lado, a transfere aos Estados.

imposi-

ral.

Por outro lado. o art9 31 da CotlstltUlÇão Espanhola dlspôe qUl:! todos c:on
trlbu1.riío para o su<;tento dos gastas piíb11COS de acorda com a sua capacldade econ~
mica. med1.ante um Slstelll3 trlbutârio Justo. insplrado nos prlncíplos de 19ualdade
e progresslv1dade que, em nenhum caso. terá o fJ.to COnflsCatõn.o.

F1nallllente, o empréstJ.mo calamidade tem sido
ut1.li7.ado paTa f1ns outros. que não o determl.nante da sua ins-

gramas,

tit.U1Ção

prlnc!.

EMENDA lP03923-1

E-

CO"STITJr OE GERSON PERES

P

CO\IISS~O =:: SlST~:\~;;~;o;çX~;u··o~, ... c--------,
E'IEI.:DA SU==tESSIVA AO I:\CISO I, DO § la,

Finallllcntc, flxando os ct"Íterlos da capacidade contrlbutlva em lel C01ll
plemcntar. pCTllllte-sc a eventual correção dos seus rumos. sem alteração do te:li:tõ
constituclonal.

:1.

lP03918-5

,..,,

Dê-se ao Art. l.ltJl" do itaarpro)eto a Segu1nte redac.ãoo

fccmSTITU:~,TE GERSON PEREZ

!.69
"Art • .. 19ft - A .1scncão ou oualouer OL.tTO lncent1'1.D

.. .... ...,.....,,.,. - - - - - - - - ,

~---- , ,,,.,,
CO"íISS;:> DE SISn::'\TIZACAO

Di~se.

JS1-

ao

§

_

fiscal somente será concedldo neOlante lC1, a qual eSOCCl.f1Cará o .. 0<:"3.'\'0'
da concessão hem como o 'Ora=o de ourai;ão do heneficJ.o, aléJ:l ce det:erml nar a~ condlcões e reO..J1Si T.OS :l seren

I

obscn<1oo$ ou cUMnr1dos nelo res.,ec't!
vo beneficiárl.o" •

.. S 39' - Para a cobrança das taxas não se t10dcrã adotar j'
base de cálculo ou fal:O gct"adoT ldêntlcos aos
que t'enham 5CTV100 para lncldêncla oe .=mpostcs.
nCIl1 serem as mescas calcula:las ec funçao 00 .:.!. ,:':\
pit.al das eCtlresas"

J U S T I F I c ...

Frequentes t.êm Sido os abusos cometldos por Est.ados e Munlciplos. preteE.
dendo a cob=ança oe dlsfarçadas taxas coo fat.o g;rador ldênt1co ao de l.~ostos. eE.
bora repellca ess .... atltude pelos trl.bUnalS do Pals.

que se

SUg~~~ ~:S~;d;;~~t~~;~:: : ~~:~;ion~o~e~~o:es~~a~:oc~l~l~~~I~"llr:t1~:~t~

gerado::"

:1

I

bllca estaoeleca um. 111::.te n.:!ra <1 concessão desses oeneííC10s
Parece-nos que "'lão re 0:;0 I H" o nroblema o fato de o Pro)!
to prever oue o Podcr Leglslatno nos termos do dlSpOS'tC
lei connle"'ent::l" o.y.:!ll:lrã 0<; efclt:os da Õ1SpOSiCIO leg:l1
conceder (' 1sencão ou r'enefícic
E 1SS0 nor~c, ;;onfornc 'I.1S1:0, dIta Bl."al1.:ic3G- na forr:l<:'
eM aue se enccnt:ra nro~ost.~ far-se-lÍ.:J postcrlO-~ Dor'ta'1t.o au.:.do ld vl!:.cnt:c o henefíc:o una '\c:. oue '~serão o::: eíe-l:
tos

daCluel~

no,.. ::.
Ilesse nodo

entendenoo:; Clll~, n<lTa a SU<l Melhor efIcáCia,

o referJ.do !;'"(ane deve ser feJ.t.o a

tJ

CO"ST'TU,"TE GERSON PEREZ

COMISSÃO DE SISTE~~:c;~~..,U;:C/~~..D.. ,1S4

DO .%-=FEPRQ

Supnma- s e do ,t.......proJ,cto a p<lrte fJ.nal õo
do seu art. 27', nesses termos

" ••• l.nCIUSive quando se trat.ar de bens destJ.nados a
consumo 0_ at.1\'O fiXO do estabeleCiMento, bem como serv1ços pre~
tedos no ~"\terl.or auanao ae<;tJ.nados a eSi:abeleClmento s1tuado no
País
JUST1FICACÃO
Na h~pótese

cont.rda na supressão que ora se sugere

não há ci:-:ulação econômlca de mercador18s, e

Sim, o seu

mero

ãeslocamc-':o fíS1CO,
del.'e

ser obJet: de 1ncldenc1a do ICr! e, S1m, do ISS

~

_

lP03924·0

....._~

---,

m-"'''''---,
J_ ~L-J

'coNsTr:TUIUTE GERSON PERE:=:

E WIlSS-~ DE Slsml\TI~:Ç.;;;''''"''h" ....'".....

~ ~7'~;;;;J

BIENDA SUPRESSIVA NJ ARTIGO 27:' III
Supnmir da parte final do inoso lII, do art'"
expressão o "de senlços c' •

27f. do .proJeto

a

1

~

EMENDA lP03919·3

!:J

"

277,

Por outro lado, a prest:ação de'ser\·J.ços não
rÃ(\

}o;ecessárlo se f::;.= atualmente oue a ConstJ.'tu1cão ca RenQ

.JUSTIFICAÇÃO

-\RT.

.<.9

---,

30 do artO . . a segulnte redaçao'

no

JETO

I, do § l'
~DA

III _ transmissão ãrrter-vavcs , a qualquer título, por
ato oneroso, de bens 1mÓVel.S, por na ture aa e !.
cessão fíS1ca, e de da reat.os r-eaas sobre J.nôveã s , exceto os de garantia, bem ccnc a cessão

S 19 - Lei complementar nacacnef fJ.xará as alíquo-

ção tnbutãria, a competência para a sua l.nstituição deve
f!
car restrita ã Unl.ão. sob Pjlpa de se sacrif1car ainda mais os
contrl.bul.ntes com a l.nstl.t.uição de outros emprést1.mos da mesma
naturez.a, arrecadados em favor dos Estados e do DJ.str1to Fede-

"Desde multas seculos. pensadores e 1llOral1stas, ã luz do chTelto ou da re
ligião. clamam tmíssana;llence por l.mpostos Justos. sem que se acorôem lIOS car.:;lcteres
de t81S trI.butos, Contemporanear.:I'~nte. tende a tornar-se geral a crença de que a
JUStlÇli trJ.butâr 1a deve repousar na personalidade e na graouação dos tTJ.butos.segun
do li capacldade econôllll.ca do contr1bulnte" (Ahomar Baleelro, 2!!. LlIllÍ.tações Con!:
tltuCll:lOa1.S ao l'oder de Trlbutar).

o poder de tributar não pode ser utllizado de modo
a comprometer a capacld"ade de lnvest.imento da empre
88 privada e a III1nar a forma 1II1sta da economia nã
CJ.onal,
-

"

JUSTIFICAÇÃO

.JUSTIFICAÇio

b.)

.:u;:r e seu p.!.

,

PARÃGRAFO ttNICO - O produto da arrecadação
do emprést~mo CD11lpUlSÓT1D será
t!ansferJ.ilo
para o Estado da Un1ão em que ocorrer a cal.!
midade. d1spondo a le1 sobre a forma da. utl.lização de t.ais recursos, bem como sobre
proporc10nalidade de cada ente púb1J.co.
em
relação às respect.ivas responsab1lidades ~o
atend1mento das necessidades",

arto~~ seguinte redação:

o poder de trlbutar não pode desestimular o progres
so proflssional, o empenho laborativo e a poupança";

.,

11 - propr1edade pre da.aã e terrJ.tor1al urbana,

-2/?1.

j/;f:r

a,)

d-:t-}

"Art. ~ - Compete aos Hun1cíp10s l.nstitm.r l.mp02.
to sobre'

"Art. ~ - Somente a União, em caso de calam1dade púbhca. poderá l.nst1tu1r
empTéstimo compulsÓrl.o, admit1da a sua eX1g1bilidade
a partir da publicação da le1 que o 1nstl.tu1r. a qual deverá ser aprovada pela maiorJ.a
absoluta dos membros do Congresso Nacional.

" 5 2'1 - Os tTlbutos terão oarãter pessoal, sempre que iE.

p10S:

;J:;?
Dê-se a seguinte redação ao art.~. do AnteproJ~

râgrafo Iímcc,

I

~

(-PDS
_
-

=:::.L.......J<C..,..... J.U.CD~'.. lo

";;"3'''.''''

E';~;'-~

~.

Dê-se a se guarrte redação ao ar t •

t5J!~AH

Assim. faz-se conveniente 1ntrodu:ar na Constituição os seguintes

~

"T~~l:;;'ilUç;.f>

"""M"'.'."'-----~

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PARÁGRAFO 21! DO

.~

EMENDA MODIFICATIVA DO ART.

I

r.r-....... ~

COMISSÃO DE SISTEJ.tATIZAÇÃO

rr;;~'~

I

outros

1 _ serviços de qualquer na tur-eza , não compreendidos na ccmpe têncaa t.ribut:ãria da ljru.âo e dos E,!
eados , de garu dcs em lei complementar,

CONSTITUINTE GERSON PERES

r=';~;~

CONST'TU"'TE GERSON PEREZ

l":J

to

I

"'

J-

t exaeeeenee esse "1J.mite J.ndJ.vid1!al" que traz. a justiça fisc.al para 8
c:obrançca de melbona. palS aepede tnbutação idêntlca para beneficios dístlntos.

Daí a razão da prJmcira encndc , l.ntTodu:'1nao-SC!
pcríooo
adicl~n.Jl no OlSpOSJ.t1.vo, DOr OCll.S130 da Drevlsão do dlrelto
ind.!:.1

EMENDA lP03917-7

---,

El>IENDA SUBSTITUT1VA DO ART. ~.

p r-i eda dc , aler.: d1SS0, o sentido corre~t:c da proteção ã Dro~riedad(>: 'I
een Sido aquele ne i s anpfc , de nrot.ecao a dil'eit:o de con':eudo econo

l!J

m ..

No entanto. 00 BrasJ.l e UIl1 tnbuto de pouqurSS1tll3 ou nenhuma utilização.
tendo em vlsta a SUJeição do Estado ao controle dos prõprj..os contribul.ntes. Esse
controle seria exertado atraves da engjnc1.a de UlP 11111Í.te :LndlVidual. corresponde!!.
te ao beneficio prõpno de c:ada lmõvel,

eb r r gc às cr-I'r rcaa ora formuladas
Em ambas as sedes se tem eníati
za do que não só as desapropriações são susce tfveas de j us t.a e nré V1a J.ndenização, mas tambén quaa sque'r r-es tr-açêes ao d rr-e i tc de pro- I

a

lP03922·3

CQf!STITUINTE GI:RSQN PERES

Asslm. a fim de ev1.tar abusos e inJust':Lças por parte !!o f1SCO. ti que se
pretende lDcluiT um li.mJ.te 10dividual na cobrança da caotrJ.buiçao de 1IlClbona. re.
to;nando ao sistema que vJ.gia anteriormente a ElIlenda Constitucional 09 23/83.

expressão "procraedade",

mzaçao

A.

;
~
=_=-".__

<

de bens não ceTuóreos - os cr êda tos, Dor exemnlo - nerccen t.arrta
'
proteção quanto qua r scue r out ros • sem da.s-cançêc , ASS1m nane
m~
lhor do que nes ta cpor rum.ds de de elaboração de uaa neva CaT1:a.
e!
tender a gu rnnt ra Eundanen t a I da maení eacão , de mane a'r a e-cu r es s ...
a todo dJ rln te de conteúdo patr1mon1al , ao lado da já consag raô .

~r.l.

ex1sidas
dos propnetârios de ÍDlÕveis beneficiados por
obras pubhcas. tendo por licite global a de!,.
pesa realizada e por l.ndiv1dual o benefÍcio
que advier para c:ada wvel".

rsençêes e

pr-av i Iêg r os com o fito exc Lus i vc de beneriCJar anena s a determi
nadas claSSES
~
-

49- As contr1.buições 'de lIIelbor:La serão

A c:ontnbulçio de lIIelhoria e UlIl dos tribut.os mais Justos. pois ti cobrado
daqueles que se beneflciam de obras publJ.cas. l:ealizadas para o bem. co=. Tal f~
1IIa de t.nbut.ação é largamente utilizada em. pa'ises mau avançados. COIllO os da
Eur~
pa e nos Estados Unidos da Amenca.
l

pr i ação o: puro c s rrm l es conr i scc , quando o ESt.dQO tcnn o bcr- i!.
Ihc r o par" s r , se- rct.raburc'i-, - C'\CCCiCl rnrn , ~uc cu-r-ire .lfa"t:lr,
I
Além desse ampc'r-t arrt e aspecto, a ga.runt Ia 'do d i r e r to ã prs,
priedade sempre se -re s sen t au , nos suceSS1VOS textos ConSt1tUC10naJ.s,
de um ranço exces s avanent.e corpóreo. Falou-se s emure de assegurar'

mlco, patn.moOl'll.

t.ravês de cc-ices sêes de ancenmvo s Eascaa s ,

JUSTIP'ICAÇÃO

I j

Convém saz aerrear , em reforço ã presente propos is: que
a
JUTl.sprudênçu. dos Tr-abunac.s nacaouaã s e as obras dos maa s autoT1.z.!
dos es rudacscs de D1re1t.t cons ta tueacnat têm 'rea t er-acanen re
dado

_

Dê-se ao J 49 do artigo.çfa, a segu1.nte redaçao:

E b/:;:J. verdade que não se desconnece o mecanIsmo -:rJ.butã1'1.0 ext.r2.fu:::al de que se deva valer o noder tr1.butante.
1)ara'·
corrig1r eVE,t.uaiS slt:uações de desequilíorlo e"\lst:entes no nos
so $1ste,a ':.1.butárJ.o
Entre'tanto esse reconheC1mcnto não p~
de perm~~il" :;lUe se con'tlnue a admJ.'tlr a Drá'tica de abusos,confo;
me \em ocort"endo no mesmo modelo de desenvo]l.'J.nent:o econôl:lJ.coj ~

JUSTIFICAÇÃO
O 10.1, conforMe constJ.~1Jcion3.lmente nre\..sto, desuna-o:;e o. l:ributar as
operaçõa-$ de saídas, Telatnas ã circulação de nerC3dorJas, realJ=1-aas por pr~
tOres, industr.iaJ.s e cornerCl.:lUtes (CF., art'" 23. Il).
Portanto, não se presta o aludldo tribu'to ã tribu~ão oe operacões re
la't1vas ã prestação de seruços, que Já poSSU1 seu tributo propnc, que é-o 155:"

Assembléia NacIonal C~Utulnte
EMENDA 1P03925.8
GERSO,~

cr==cm.1STITU: 'TE

.....

--,

E"lenda suo s t a tUC1 va ao § 1(.'9 do Art
Dê-se ao

§~'9,

do Art

271'.

do

:1.Z7' • do

a seguant.e T.!:.

/1

lá uenha-e e formal1::ado o rns t ruaenro
doação"
JUSTIFICACÀ('l

EMENDA lP03929·1

tJ

ures errte proposta de a L tC'I"açâo r edac a o na I da no'rma co nm da no S 3
do Art 27i. do ~proJeto. se j us t r f i ca car-a se manter do ccc rênc ra desta com aquela arrre r.i o r suecs t ãc de -tucança 0::1. Te
A

t:

f ,

dação

00

1nC_50 11 00 mesmo a'r t

i

nr-a nsma s sjic .::.c bens ::'''ÕYC15 e de da r-c r tos
<

Dê-se ao artigo 381 do

!

.....

-,

na forma da lei

m\rrSSAO DE SJSTE.'t....7IZAC.~

"'

Parágrafo Iinaco - As pessoas JurídJ.cas sem Eans lucr!.
t1VOS, cuj a a t avadade seja a as sc s-

•••''''U.

t.êncaa sccaat ou educacaonat ,

lul.'"unlf'c.c~.

d.

TI;.

eles r-e at i c cs • evce tc •
í

de ;arantH.
Portanto COm a presente cncnda , nretende-se~ que se

aumente a nd; nc r s D. car-ga t r r bu tjir rn õ~s :ont.rlbulntes noe
do da sno s to -o .....nro j e to cuj a nr c r ens ac e a de se r r ibu r a r
í

não
tern~s
t

I

(mÓ\'e1S ou 1-5\'OlS )

'Dê-se ao 1JlC1S0VI arts 13; do
redação
ti

I

I

~roJeto

de

Const1t~o

JUSTIFJCAC~O

\'1 - A aprecaaçâo, ~ra fms de registre, da le~l!.
dade das uômssões ae pessoal, a qualouer um
lo, na adsumseraçâc drrera e rndlre;:a,l.nc:lusI
ve nas fundações mstatancas ou r'antacas peíc
Poder PúblJ.to, bem COll"O as nc-eacêes para Cá.!.
go de natureza especial ou pro\ ll"'ento em corn~
são".

O a r t i go 38i, ora emendado , na sua s-edecâc orlg1na1,
naClon::'.

Tal e .cargo é próprlo do Estado, não sendo dado 11 ele

171~

DD

JustJ.f1car':o-se des;:a forma a sua supressão•

:z..
271 do

'"

supnman-se os lncJ.SOS I e lI, do § lf, do
~prO)eIo.

art:lg0

EMENDA lP03930·4

~INT::

...,,

aI
,

I

tJ

------,

artJ.go~;3B~

Con a emenda apresentada compatJ.b111Zamos o

com!

as normas eManaaas dos artJ.gos concernentes aos pr1ncípJ.os fundame 1l /'
tals, ou seJa. o Titulo I do ~proJe'to

EMENDA lP03933.'

.fa:Z.PRO.ETO

'

desoner,:::--se de qualqu:.r ~bT1gação de ordem públlca MUlto menos,

r

I

tran~ I

fere de Poder PÚ'll1cO para o p r-avado a r-espo ns ab a Ladade da educação

JUSTIFICAÇÃO
A exceção Vre\'lsta na norma exc1ull1do as noneacões para cargo ce rua.!::
reza espccl.al ou prc.l!llento e-::. CC1"'~ssão, além oe retlTilr do Tnbtmal Cl~ Contas
o controle sobre ta:!.s nomeacões, coll.de com o àlSnoStO no art•• =Z~1,oJe veca as
adnussões de moao ge:al que não houverem preencmdos os reqU1s1tOS constantes'
nos seus mC1SOS I e II

I

este ar ta go ,

a seguinte

que d1: rcspe1 to a educaçao.

EMENDA SvPRESSIVA DOS INCISOS I E II, DO § Ir. DO ART.

I

em

qualquer grau, são imunes à obng,!
ção ou a coner rburçâc de que 'trata

lNClSO VI 00 ARI100 13'1

I

anocn ,

a t ransru s sâe cnu'>a -'"I]"t15 e a doacão de qua1squer bens ou d1r01 toS

M)

a seguinte redação.

mário gratulto de seus empregados e o ensi
no dos fllhos des ces , entre os sete e quatorze anos, ou a concorrer para esse :f1.m ,
mediante conurrbuaçãc do safârao-educaçâo ,

pcp:'~

.~I"''''''I.~''UOlOu

EMENI1\ SUBSTlWTIVA

~proJeto

"Art. 38'2- As empresas ccaerc.íe z.s , Indus er.re rs e agri
colas são cbr rgaéas a manter o ens anc pra-

go ,

f que. a11 se sustentou ser rrl.!"cínlO as s c'<t e cri nc s sc
're a to 'l'r i buttir ro oue o amno s to em apreço só deve meada r sobre
os real

CQNSTITT1TN'l'f" rr:1SQN

SISTE;~~i"'tAÇÃlôo"IIU."'l$i.----==:J p:ç;;'~';;-a

,

O eecvc de somente se conceder- 5: lei cormlcrnentar a faa..ldaae de eS':30E.
tece- "DT1.'JJ.1êJ::10S, ceve-se i sua ioma ce ~il'ro"'<l.çiio ccko Cnn~resso, nrus ataccraca
que G. da Iea õrdlfiána, e ainda ao Fato de se: mroedrr cue vâraos outros ates noT'"':!,
tavcs venhan a conceder dcfaruçêes ccntradreõracs

de

DE

Emenda subs ta tutava do Art. 381,

~

e ."

sul te de sucessão aberta no es t r anae i r c

~NISS;'J

Assam é que pronomos a mctusão de .sn narágrafo úmco ao ar-tv 301, peI'7;!.
t.mcr que Ier co;;lolernentar conCC03 Or1\ 1leg1Q a es-cesas ema controle sela ce Dr~
sate.ros , assegurarmo trI descnvcb ir-ente ha~':n1co da socaecaoc.,

em qualquer hl.Dotese ao Estado da SI tuação do lmó\el mesno nue a nransui s eãc Te

,

,~.

Ccv.'5"'T'" 'TNTF GERSON prRES

r.r-----------'-I--.....' M"""".-·-----------,

• De outra fama, t.al dermacãc não ceve contraraer interesses erasrteircs ,
entre os ouais o mvestancnto estrangeiro no :aís. no entanto.ca;;o seja necessi
no, ceve-se preservar a scocrarua nacional acravês ca ccssabiãrcade ce Ier CC7:)!!
nemc-. estabelecer dastmçâc entre as emresas com controle brasaterro e as coa
cear-ate estrengcarc

dação

"A;t~, d'-= O'm;~~~~';; .; ~;at~'~.;~em I;' ~onom:

fI'

A Constl.tulÇã9. a prmcfoic, não ôece cc-ner defmrcêes , },o entantc , o!.
vadc 3.0 grnnde rWilcro ce atos nonnaii"o~ lej:als ou acea-nscrarrvcs , ClUC.::. c~":::c.~-;
prl\_lég1os a encreses , com poder cecasorac cc cresatearcs , cura cermicâc e c::.s.;!
Te e- cace um casses atos, con\-élll cue a Const.ttL.J.Ç30 cefana annrese nacianal.

I

it:at.I&prO]etD.

~roJcto,

EMENDA lP03932-1

.JUSTIFICAÇÃO

PI:RES

e 403

,

COI.STITUINTE GERSON PERES

GERSON PCRES

~O~IISSÃODE5i"5"WrAfÍiÃçÃO··HU'.~"' •• ~.

JlJSTIFICA~

Consoante os termos do art • .::!3, 11, da atual Constltu1çãc da Repüblll::a, são trJ.butadds pelo lC'1 as oneracões de
saídas cc nlcrcadorlas reallzadas por produtores, 1ndustrlals e
comercJ.a.tes

Emenda substi tutlva ao § 5"1 9

do Art.

,

Dê-se ao §S"f''l, do Art. 275." elo

J..

27~

~proJeto,

a

Dê-se a se.gu1nte redação ao art. 26',
supr:.mJ.ndo-se os seus parágrafos 1'1 e :?9.

segu~nte

redação
~

.. Art. 27:L - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ f.9
- As alíquotas do l.mnosto de trata o ítem
11 não excederão aos Il.m1tes estabelccl.
dos em lC1 complementar. obedeCldo o m!

Acontece que, com fulcro em norma constltUClonal ,
oue perr.:::.te, atrayés de lel cOlllplemc.nto.r a 1nstltulÇ.ão ae outraS
categor ..~s ae contr1bulnteS do lC'!, várl0s Estndos crlaram a tão
':.:mt'O\::::'tlc3 f~g!.lra do contrJ.bulntc substltuto, que é obn.gado

ximo de 5':.".

a recoI ~er ant.CCl0aaarnente o lmpost.o sobr~ fato~ ~c.rador alnda
não oco:-':'ldo (futuro e 1ncerto), em ooeracão da qual ele não é
parte, -jr absoluta des\ ~nculas:ão com o fato gerador
por outt'o lado, em seae de l"'atér1a trlbutár~a, não
se pode ::oncebcT a t.'ransferênc"l.a da rcspo"'lsabl.l1dade t.rJ.but.ãr:.a.,
Sen \'J.r;:ulaç:io deste rcsnonsã\'ol ao f;:l1:o ;erador aa
resneCt.1\aAtualmente. o que se vem ver1fJ.cando é a crlaç.ão de
contrJ.bulnte.= substJ.tutos t.otalmente des\~nculados qo fato ger!
dor aanuela ~Dr1gação
por 1SS0, sugere-se a aludJ.da suoressão.

1I

Alguns países de econom1a socia1J.zada têm uti1J.zado o lJ"lposto _de nanS'i:l.ssão ~ camo J.Jlst:rurr.ento de conflscO ã prooneo,!!.
A flm de se prevenir a possioJ.Í1õaàe Od J.utrodução
ce
tal prátlca em nosso ordenamento Jurídlco, o que, d'l.ga-se de passagem, Já ocorreu entre nós antes da reforma tT"lbutãrla levada a

mento:: atnbuídos naquela Carta.

efelto em IE:65

Porque ã época hou\'e mUl tos casos de ~nvas:io
de cc=octenc~a, com a reforma tnbutár:!a de 1965 (Emenda Constl.
tucle:;al n 9 18), estabeleceu-se oue 0$ 1mpostos comnonentes do
SJ.ste:=a tributáno nac10nal eTan exclu51 V3mente aqueles C1ta dos. _ referlda Constl ttllçã

Era a chamada competencla con-

corrf"'te

ce\'e a ConstltulÇão da Renúbl1ca llm1t:ar essa 11::-

poslção tT1:lUtáTJ.a, que não deve ser superior a 5L
le

compl-ementa:, •

Supr1ma-se o 1nC1SO V do art.

JUSTIFICAC'-,O

Não f 01 boa a experlência havl.da na Constl t.u.!.
ção c.e 1946 (art 9 21), que autoruava à União e aos Estados decret~;"en: out.roS trlbutos, além daoueles Que lhes eram e.xPTessa-

de prlvada, au"ayes da J.mposlção de alíquotas exageradas.

D: outra narte, por ser matêrl.a suhnet1da ã reserva

,'9

1im1 taçães nela prev1stas".

Ii

JUSTIFICAÇÃO

gal (CT\, a-t: 97,1\), sugere-se que, ao lnvés de resolução do S=.
nado Federa: seJam as refer1das alíquotas estabeIec1das em
lel.

EME1"o.DA SUPRESSIVA DO INCISO V DO ART.

"Art. 26' - Os tributos
componentes
do s1stena trl.butáno nacJ.onal
são
exclusJ.varrente os que COnstaM desta
ConstJ.tuJ.ção, com as competêncJ..as e

Entretanto. com o advento da ConstltulÇâo
1967, esta l.ntroduzJ.u a faculdade de poaer a UnJ.ão l.nstl.tUl.r
'tros 1mpostos não prevlstos na Const.ituJ.çâo.

de

o.!!

EMENDA lP03931-2

...

CONSTITUINTE GERSON PERES

II~

EMENDA SUBSTITUTIVA AO AR!.
JustJ.f1ca-se a supressão do 1nC1SO \ face a sua ~!!.
coerênc1a, p::sto que ao promover a Justlça soc1al, estará sei"pre o Estado. buscando as condJ.ções necessânas para a fellCida
de ae toaos, tornando-se p01S J.nócuo o texto suprJ.mJ.do
-

27~,

II

Tamben por essa via, o prôpno JudlcJ.âno

Dê-se ao J.nC1SO II, do art. 27;1, do .tnIttirpro]eto
a seguJ.nte rec.ação

quaJ.s-

Nr outro lado, Já é dI:) amplo conhecJ.mento nUblJ.co que, atualment:e. é por dema~s excessJ.va a carga tr~butár1a
que pesa sohtc os contrJ.buJ.nt:es.

J..

t.

'~9 30' ..,

Empresa bras11e~ra ou nac:l.Onal, para todos
os fms ce dJ.:rel.to, é aquela constltuída sob ;lS le~s
brasl.lenas e cue tenha sede e admmJ.st:ração no ?ars.

Parágrafo L'llCO - Le1 Cor.mlcmcntar ljoderá estabelece:tratamento d1feren::l.ado, em deten;un~dos setores aa atl
v1da:de econô1llC3, e1lDresas naCl0na1S ano controle oe.:I
sõr10 e de capltal pertença a brasllenós".
-

cípJ.os

ti

~ tradJ.ção do nosso regJ.me Jurídlco trJ.butáno que
somente os bens lmóveJ.s devem ser t:rJ.bu'tados pejo ~mposto de
transI'11ssâo.

Dê-se ao artigo 30' e ao seu § 1 9 do .GrloáIlproJeto, sunnnundo-se o § 29 a
segu ....
'te .redação
-

restau-

(luer bens J.móvels ou dJ.reJ.tos a eles relat1vos, e~
c:eto os rea1S de garantl.a

JUSTIFICACÃO

E'1ElC.\SUBST1WTIVA E SUPRE5S1VA

AssJ.lII, é de toda convenJ.ência que se

re a regra c:onuda na ~J:enda Const1 t.ucJ.onal nl' 18/65, segundo a
qual era taxatn·a a competêncl.a da Un1ão. dos Estaélos e dos Mun.!

••• : ••••.•••••••••••• ~ •••

II - transmJ.ssão causa mort:J.s e doação de

"tetl

leg1t1mado contribu~ções novas. c:rJ.adas pelo Poder pübl1co.

:

"Art. 272-Sendo de uma clarJ.Vl.dénc~a 1ncornoaatl\'a a J.rnOOSSl
bJ.l1ãade de .=e promover a ]ustJ.ç:a soclal em prejuízo ou causa;
do a 1nfelJ.c~dade de alguém. que quer nos parecer cue o alud1:
do te:l.t.o não passa. àe mero Jogo de pala..-r3s.

-,:1

TEnDh~'''''''~iD

JUSTIFICAC!,.C'

Diante d1sso, a aludlda ent1dade
tnbutante
tem-se val1do daquele preceJ.to, nara legJ.tJ.mar uma sanha arrecadadora e estatJ.::ante, Que mU1.to tCIl' nreocupado as empresas pTl.Y.!!.
das e os contr1bulntes em geral.

A':=sJ.m, não/parece ser lõgJ.co prJ.ncíoJ.o de J!1st1ca
aprovcJ.tar-se ;> presente oportunldade de elaboracão ae 1.":10. no
va ConstJ.l:ulç5~· para se aUmentar a1nda maJ..S os ônus fisca1s
das contrJ.hulni::s
Por 1SS0, na hJ.pótese, não se deve trJ.butar outros
bens que não os imóve1.s ou dJ.Te~toS a eles relatJ.vos, exceto os
reais de garantJ.a

"EMENDA lP03934·7

~

f:

Cmtt=3~O

DE

I~='~

_'1

SISTVtATI~~ti~D, ••,uni·,

Supr~-se

I-

o ch.sposto no § 12, do art.. 27', do

(IT;!':;~

~proJeto.

JUSTIFICACÃO
o dlSPOSJ..t1vO retrornencl0nado CtlJa supressão ora se pretende es
tende aos Estados e ao Dl.strlto Federal competéncUl para lnstitw.J' JJllposto
bre a renda e proventos de qualquer natW'eza sob a fonna de ad1cl.onal

~;a

pri

404 • AuembIéià Nadonal Constitúlnte
taea, a UlSt:l't.W.çâo c a fucab.zaçãor em âmb.lto estadual, do neacJ.ona&l 3tuC10I -

naI, pderá tornar-se caót1.ca, pela dJ.vers1dade de: tratamento al1e 1rá ocorrer
1'.05 d,.:erentes Escacce rner"lbros, ;IJ'1POSSl.b1.11tando a adequada programacão fJ.nan-

eeãea

~

n. -

parte das suas class($ de contnbUJ.ntes.

AssJ.m. o c1tado dl.sposJ.tjyO do anteproJeto devera ser eh.r.unaao
por cc-.stJ.tul.r bl.tn.butacão e, portanto. conf1.Sco.

EilErID.A

f

m :IT -

lP03935·5
GERSON

'~P"to,.

~

contribu1CõCS de lIlelhona, pela
valonzação
de imõve:l.s. cecerrentes de obras púb11c.as;

• GêQ.~'J

t

e,...v.a..~. e'lt "::...~ do;:, ~~~"l:~i~l.'" -i<:l. ,;><;!,d~'t d-e 1>'C>'S..t
cia eu pela utiluação, efet:l.va ou potencul:de serviços públJ.cos específl.cos e dl.vl.síveis,
d
prestad os ao conl:.1:'1b unte
ou postos a sua J.S
i
posJ.ç:ão.
-

,

y-'

If

•

C lt€S

:::J
__ r

1'.~s,..---,·J

I'J;.
t'..u

.

""c"'A~"u(J/",~uo:/CtRC"""'4.l> _ _-r-'

-,_,

cro::ISSÃO DE =:='-rEL~TIZACAO

----.J

ffiur~~

OZ /OIL'li-J

"K101Ior.1"IC~i:O

'.

E'>$.'\'DA

.st1PRE~IVÀ

~:~~~;~~;~~&p~~~~~ã~~:~e~~<;d:~~:~~:~~c~ad~~

ci~;

PERL'Z

'_!.j~A
lP0394o-1
r
P

cbedecâda
d",doi..,'o de
zenea.as e a eestanacac de reeeteee estabeleCl
das neste Capítulo,'
....\

DA ALÍNEA

=. DO mCISO

IV DO ARl'IGO I [

SUprma-sc a alioea "i" do Ule1SO IV do art1go 11.

-

l' - eontrtbul.cões no snxereese de eategoru:s

eco

nêT:licas oú profiss10na:Ls.

Emenda

mOd1.fiCat1.v:c~:nn:;:~""2 61.

TI - ClDprest1t!'o coOtlUlsôr1.o. para o caso de calara
dade pUbhca".
~ -

.JtJt't'IFI:CAÇ.&O

A boa tecnica lcsislatlV" ut;hca que; (1l"it:r.trã artJ.go da Sistc/C.':!

I

" Art. 26'~- .•.•.•••.••..•.•••••••..••• ' •... • ..
111 - cobrar ou aumentar tributos, em cada !.
xercícl.o, sem cue a lel que os houver •
l.nst1tuído ou aumentado es te ta em \"1&01',

târ1:l

<'

Os órgãos sUldl.e81S são entadades criadas para atender às nec~

I

1II.

'Dê-se nova redação ao Art. 26f. lU, do -"-proJeto ccn a
conseqüente ef Innneçãc das suas alíneas "a". "b" e "c". bem como
do s eu parágl"ílfo âru cc

pro

f.1.5$âo, tenha:: condl.côes e anteresse de exercê-la, e est.ejam eretaveseoce

5111

ch.cal1.Zados

tribu

Nacional deva discrÍ'll11nar. desde logo. todos os tributos oue o cot:lpõcn,

S1dades dos trabalhadores, que. empregados ou desempregados, possuam uma

evi

~::;~i5~~~~~: ~u:u:ed~~i~:~~:~1:e;O~a~::~;~1~:~~~U~~: ~1::~~~:$\l~~t~~:op:e:~;;~~:

:1

Os

~ntervreta'iiio da Consl:l.tulçâo•

o &llre~to

e prev1.sto em lei c'rçamentãr-ra , ressalvados quanto ã ant e r anrudade trrabutji'r Ia
e a preva sâc crçaaencâraa. os :ZlllDOStos'

'I

I

~" ~ ~

\ão cabe. poaa,

•

earacee _ _ ......

..

ceec

••_ _ • -

C1:::, a ob'ugatoriedade de observacão dos pr1Dcíníos COnSt1t.UC1oml1.S

2.

I.

eens• • •

elas

relat.=.

C/J:>[[5SÃO DE SI5TDt3.TIZACÃO

__- -

--_'''n''""'''..''.,

J ~P~~~DD~

II8ENDA lP03938-0

-"8'-'6~ll.=-;,o=N'--'~-=e."'1lé=:;c-

fJ .

COMlssM DE SISTEMATIZAÇÃO

J

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. _

Dê-se

- C--.!JJ~_\

1U10/.lUU"IC••h,

li alInea !!! do J.flCJ.SO IV do art.. Ira segu.1nte redação.

"s) não será constltulda Cl<IlS c:e u;;".3 or~n1zacão SJ.nCÍJ.
cal co qualquer gr'au. representat-J.\a oe ~.a ca.:;'egorl.a prof1.SS10:
na! ou econômJ.ca e<'1 C<\da base t61'T'ItOl"lal".

J l:õ?/;;fliJ

.Ut>U'D/CO".... g/$u•• ",,'u.O

de coro norma :lrevent1.va e de segurança dos contr1.bu1.n1:es

_

I;

l-.o r-~r1to. a s.anha 3rrecadotór1a da Ulllão ,dos Estados
e
.lunicblOS vel'" trazendo consequênC1as nefast:as ao desepvolV1.mento 52,

JUSTIFICACÃO

elal da Nação alén de sobrecarregar os contr:zbu:zntes çon :zmpostos •
confisc:atôl"l.os

Suprima-se o art.: do

A emenda obJetJ.va ~stabelecer cUSpositlVO l.ntegran:'e Co An"t.epI'Q
Jeto da ComJ.ssão da Oroelõ15oc1a1, perfeJ.t.amente CQ:IOati'el coe. as de:naJ.s dJ.spO:
sJ.ções cap1tuladas

projeto da ComIssão de SlsteMa-

tf2a~ão

por1:anto. que !1e ins:z.ra no 1:exto Constitucional no.!:,
1í mudanças'

Em seu
lugar. o presenee ....P\"OJeto estabeleceu mec<:.nJ.SClO as
segw-ac\:oI" da 2:\.clusl.'l.oa<!e= da representacão s1.mhcal r::w.eo maJ.S co=plexo, a pc;
to c.~ so:orrer-se ca le; ClrdJ..nár1.a. o Que não Irlped1.r1.a na ~:-.át:.lca. cootend.asl.nee~na'eJ.S e:fI preJU1.Zo CIOS ~1.aoas s1nd1.ca1.S
bo3 r!::

lia que dê segu:-ança e t.ranqu..!lidade aos c1.dadãos. quanf;O

na lel;!lslaçâo :.nbut.ãna

=

JUSTIFICAÇÃO

P!END:;.;;~:~6-3
I p=;~;0'--J
tJ
sm~~;;;;'~;çt~'"..oc"'o,--~-----.·l rç-;;;:;]]!
COIlISSÃO DE
-

Tcnlll/~usn'"'4~

..III

~

f:.íENDA Sl."BS'l'l'nnvA À ALÍNEA !:!.DO INCISO IV 00 AR!'. li:

Faz-se ainda referênC:1a na emenda ã prev1.são orçamentãr1a.
l.nstit.tl.to Que ::aiu em desuso no Brasil, mas que mantêm sua nece55ld!.

r.r-

I

vete dos aposentados esa slnchcato, quando

ria.

('J

dade tnbutána, ouando devena est.ender tal obngatonedade
a
todos tiS ~T:Ümt.os. ).nUenCl.ndent.t':1l\.t:nt.e de sua n<l:tuTt:~aJ

Urge

(l

não esteJa:;I eles esn at1v1.daoe, apenas usufnundo dos benaf!clos da aposentado-

~

da para o capítulo sobre GaranUas IndlVidua1.s.
Out.rOSSlm, a redação do .......prOJeto estabelece que apenas determ]1,adoc; tnbutos devaP atender ao pn.ncíp10 da anterior.!.

<la vete,

ve s , quanáo da ::~3 l.nc:t1.tulç;ão e ecorança, tlossib::Ll1.tando, assit'!- uta =10:' contr2.
}e. das ativ1dades estataIs não só pelos conrriOulnt:i::; CO!:"::', tal:loét:1,pelos: tt'1tlunau.

I

ma t:nbut.ãno norma que na Constl tUl.ção atual encontra-se deslocE,

cotJ.SCquente

De outra tann<l.. (esta uma ~t'gunta, em que sll1dl.cato terão os

Torna-se. pois, ind1spansãve1 a 1ndusão na tonstltl..l1Ç30_de il1spoSH:ivos
que não deIxem duv102s quanto ã nat.ureza tr1.butârla das cont.r1DuJ.çoes parafisca1s
ecos elDprest1!llOS cOJ:Jpulsórios. a f1.m de se evit.ar lnte:rpre:t.ações d1sc:repant.es e
exeesses do fiSCO.

J'"

A proposta vísa trazer para o capitulo próDrio do 51..5t!::.

~:b.cal.1.zação c

tliib:1~a.

alfandegãrlos, sobre produtos l.ndustr1!.
lizados, ôemaa.s casos trreva s t.o nesta
Const1. turçêc • e de guerra.
JUSTIFICAÇAO

à

De outra par-ee, a. narureaa tributãr1.n das contrihu1.çõe:s paraf1SCal.S
e
dos emprêstll:los compulsõnos vem sendo colocada em duvida pelos (ioutnnadores e pe
lQS tribumns. O fato de não see ecncc paciil.co a namreea t'Cl.butãria de tais
prestações cocnulsõr1as, ,ex:g1das por Lea , ...em causando tlroblena5 tanto ao Estaé~
qu.:t~to aos contr1buintes. que f1.cat1 ã mercê da sanha ~ecadador8 da ad:::o1n1.straçâ:-

enees do tníc:zo' do exercício Fanancer rc

aposentados. OU a r.laJ.orJ.a deles, não têm condJ.côés'eu J.nte-

eeeee de cnnt.t..-..mr exercendo uma.profJ.ssào, eotavc pe10 ct!l21 não cevea pos.sw.r

o Sls'tena

de representacão slnalcal lI:IU~rio. l.(lof:\'1.oancnte exc1u
ic!o cio te>."to c~ oresente .....p-oJeto, de 1'1000 algun é lJIco:'lnat;,el con a libercl';
cC' ~tUcal. e :JrooorC1.ona COflC:.1CÕes fO.l1toDaIS favoráve1.s à or&anlz,cào 50c1a1
ClUI'al1OUr'a..

A maténa t.ratada no llrt.. 17 e seus parágrafos é de flagrante competêm::la da leglslaç:ão ordInária, não cabendo nos estrlt.os llr.1ltes, de.
l..'lla

nor~ constituCIonal a previsão e a regulament3são dos problemas de ordem

se em cada base terrJ.tor~al pudeõ' e'Usur una wl1ca organ1zacào
s1.naJcal f't,presentatha de deteflll.l.nada catr.:!!orl.,1 a de:5eJ,;,el c:!J.sout.a Q(;:rIOcr.itT.

r::oncreta

_,,'

ca V.1sarâ o c<ntrole dl.retJ.vo de Ul1S ent1dades cena. õl:l1âs• t"requent.enente ,:la
acont..e5c na a1r.da :z.ncJ.pl.cnte VIda as.<;OCJ.at1\a stnG1cal br.aslleir..

EIS, pois. o l"OtlVO da e'llenda supresslva

EMEND~ SUBSTITUTIVA AO ART. 4j'i'

Dê-se ao A'l't.J/'9 a seguinte redação

J

Prevalect.ndo a enenda que re<;tabelece o pr1ncíplo elc1to pela Co
mJ.ssão 7cn:ÍtlC',;. t.orna-se,t\Csp1c1t:'ndo o cUSPOSlt.I'O ~t:.ltllfdo.
-

_

"Art. 59 - O Esta.do brasi]e1ro exercerá soberania
polítl.ca permanen1:e sobre todos os recursos natura1.S que se encontram no seu terr1.tór1.o e sobre os
bens cT1aàos pejo empenho e pelo traDalho
povo."

de

seu

"""''''''..'''0-----

~

JUSTIFICAÇÃO

ElI1enda Subsnt:ut1.va -da dinea
A presente emenda, como Se percebe. é de caráte:supress1vo, e tem em mlra ellmlnar a alusão ao exercíCIO ce .!:!
ma soberan13 eC(Jnôm:tca permanente que consta da redação do ~
=proJc':o elaborado pelo Sr. Relator desta Comlssão.
O lntuito da sU'Dressão é o de c.ompa":.~bll1Zar
emt:ndado Com n do a.t.. !>~9 ~ , e seu § 1 q do li!.
.proJeto. Com efe1.T:o. nestes se prevê que 2. lntervençio do E~
tado nO àomín1.o .econômlco se dá a título excepc1oi'al. suplene!!.
tal', 1'a:-a atender a l.mperat1.vos de segurança naclonal ou a relevante lnteresse coletl.vo, e. além do m:l1s. esta 1nt.ervenção

prece~t.t OTa

assume sempTe natureza ~
Logo, é francament.e lncom'DatíTd falar-se no e'<c!
cicio de uma soberan13 per"an~nt.e sobre a ecanomia de mercado.
quando o própr10 AnteprOjeto consagra, clara e m1.nUCl.Osamente,
mais aÔante, o pr~ncip1o da lJ1tervenção estatal

complementllr

e 'temp::rárl.a na área econôml.ca

Dê-se ã alínea
ção.

í do l.nc:i.So.IV do artigo 1. do J:l:me;projeto

r do Inciso IV do artigo 11 do ~proJeto a seguinte
n

i')

""'0"..,"."'0--

----,

Nas ent1dades públ1.cas de orI.enração, de formação
llroflss10nal, cultural, recreativas e de ass1st.ênc1a
social. d1.rlgidas aos trabalhadores, e assegurada a I
parriC1pação tr1parUt.e de Governo, Trabalhadores ê I
Empregaoor es"•

--,

BEMJA MODIFICATIVA

As letras "a",llb" e "c" do inciso In do Artigo
na letTa "a", com a seguinte redação:

~devem ser

unificadas

a) fodos são iguais perante a lei e o Esta=:l, '
tendo direito a participação no exetcIcio popular de soberania e de exigIr a
prestação tutelar e jurisdicional do Estado.
JUSTIfICAr! v

A

.JUS'tIFICAÇÃO

o texto das três letras do inciso III fica. assim l'laís adequado Ao'
excluirem-se as expressões "COostitlJ!çi!o" e "CCl'110 garantia da plena ef~cá::!a •

I dos direitos essegurados pela Constituição e as leis", faz-se

U'lS slrnpliflca-'
todcs S6Ci ig ....ãis ~s:rar;tê ó
lei e ao Estado é clSro QUe o são perante ela mesma. A norrrrl Co(lstltf.JCiCl'lal é
•delimitaC:ora e ao assim detetminar é porque os principias de igualdade
por
ela -cIildos e impostos é para sere"'! assegurados igualll'ente São expressões ces, J)Ccessár1as QUe .reprOduze';! o óbvio.

çãQ i!'ldh:l=lens:á"el, p:::ie

3

Cc:".:;tit...i:;:~o

;),0

dizer

tjüC

!

fMENQA lP03937·1
GERSOn PEPEZ
,

~------PL.d ... /.IIIM'IS1G/$... 'o",lSlo,

PlU,.""'/'~"IIS ..O/SU';Q""3S.D

fi

_ _~

___.

..,

CONI$s;.:JDE S!~~TIZA.çPa

CO'IlSSÃO DE Silrt'lATlZAçAO

~

SUBSTITUTIVA AO .All.T9

"

za

1~'P;

....

Suprima-se a letra "d"dâyartigo.·.fI.

JUSTIf"rCATIVA

E 1rlccrvatível CtJI o pr!nclp10 geral da letra "b" do mesmo artigo.
se "é :l primenro dever do Estado" o q.Je consta da letra "b", tIão I

Assembléia Nacional ConsUtuinte
2/J.

Com o artigo

há perece deSqcr;:litar do mesmo co a "impossiblliéade" de que não possa
ser
CUlTPrlco e, me~~ porque para â execução do gue consta na letra "b" só será
possível, medlan~rOgramas e planos comtis objetivos naturais da erradíca-.'
ção da "pobreza E:lSOlbta" e a consecução
do bem estar social de teces
os brasileiros.
'\

-,

~----------"',,"""

• 405

inciso lI, letra "C". que proÍbe

E'~os'~

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios insti -

F:"~J?]:

lnsti,:;;uiqões de ed*açiio e de assf s eêneí e social sem f1n'>

. ,,",.'-----------...,

tuir ~'lIpostos sobre o patrimônio, a renca ou os serviços
e ra t í.vos ,

De acordo com os dispositiVOS supra,

~

cas

ll:!,.

Lei Funda -

menta: reconhece a hmportância e o valor das entidades de f0l:

W"!DA 1P03944-<l
•

E'~os'~

GERSON PERES

Dê-se ao caoct era art

14~,

mação profissional

a seçumte reoeçêc

r-a,

tJT!,'J!7l

Art. 14: - O Tribunal de contes da uruêo' cem sede
r:: Distrito Federal e cuauro prcorão ce pessoal, avtcncr-...a orçar.e::!
"tarta, financeira e ad.,inistrativa. ten ]unsd_cão e-r coca Pa':$

e de assistência social. na vida brasile!

Ta.,to ass í.n que, além de garantir a participação do poder

público, dos el'1pregadore/)e dos empr-egao os nas mesmas,garante

a elas total imunidade de impostos em todas as esferas.
Ora, as lnsti tuições de formação profissional e de assistência social sem fins lucrativos. a que se refere o ..-proj=.

JUSTIF'IC~T!VA

JUSTIFICATIVA

to, são SESC, SENAC, SESI e SENAI, que há mais de 40 anos

vêrr

cumprindo o seu valoroso papel, graças à contribuição dos

em

pregadores e que é calculada sobre a folha de salários,

f: unútil. E:: contraditario. A vida começa no exato momento da óvulaçãct
Não é verdade que adquir!'~se a condição de sujeito de direitos como nascimento.'

Dessas entidades. hoje

ra, Cera interpretações drverses e, o principal é Queo inciso I do ert 1,1
diz tudo.

A presente

.\

A vida intra-uterlna ta-bém gera o sujeito de direitos. Essa letra não está cra-'

ecerca cc-etava e-orescar ectcrc-,a orc'§. 1

~i ~:::~;~ado:i~::~:~: :u:~:~:~:t::~~v:o~;e:~~~~aac~~::~:::~~~n~~:!!:2~:~:r:~: ccce- !

já

f

.existentes em todos os Estados

aileiros sai o trabalhador formado, aperfeiçoado e

br~

preparado

I

para a vida profissional. contribuindo, assim, para o pleno

t'uncionamento das empresas, e conseqúentemente para enriquecimento da nação.
Por outro lado,

E'pÔS"~
.~~~ •• ,~'co~ .. do/IUI.O"'I'Io---

~

flJ OO':SSkO DE SISTEMATIZAÇ~O

,f? CQMISSI:\D

r/'77ã1]

"ê"

DE S:STEMATIZAÇ~

menta que permite o apcãecr-emenec de seu padrão ce va oa e aoe.:

"b~t!90 20t·

feiçoamento moral e cívico, Essas entidades repr~sentaM a

con

co

tribuição do empresariado nacional para o desenvolvimento

Inclua-se na letra
"os ücnse-"
lheiros dos Tribuna1s de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Tribunais'

homem para e em face do trabalho, e para o bem estar dos

e Conselhos de Contas dos Municípios".
fl,
Suprima-se do Item I, co artigo 19' a expressão :

'tio inciso IH do artigo 12.-, passa a

trabalhador e sua familia são ofe-

recidas condições de total integraçâo social, além de atendi -

o,'~.CO ..I".O

'UfO/~~ltl" •.ç.O----=--------,

EMENDA MODIFICATIVA

A letra

.L.....'o/oo ..'•••

tr~

balhadores e suas familias.São entidades de direito privaco,r2.
petimos, criadas mantioas e ade m s t r-ecas pelos empresários ac
í

se: redlrido

dos Conselheiros dos Tribunais de Contas local",

comércio e da indústria. Voltadas

g) Caberá ao Estado o ônus do registro cívi.l

e
respectiva certidão e dos atas oecessertcs '
ao exerctcíc da cidadania

cial dos trabalhadores

à

promoção do bem-eaear-" 50'':

Atuando no campo social estas ent da _
í

des, contudo, não repetem nef) reproduzem a ação do
Estado
seus serviços e atividades atendem aquelas áreas não cobertas

JUSTIFICATIVA

JU'iTIFICATlVA

pelos órgãos públicos ou que são insuficientemente mantidas I
pelo Estado, com função essencialmente educativa. Além
As presentes emendas objetivam adequar o foro

Adequando-se esta redação ao texto da letra "g"

ee 12

milhões de brasileiros sem registro civJ.1, minero suficiente pare fazer
a conet.í.tuíção eliminar essa mancha contra a cidadania. O mesec, com minero ma!

e

I

dústria, também os representantes do Ministério do Trabalho ,
do IAFA5 e dos trabalhadores

partic:1pam das entidades

Os recursos do 5E5C. 5ENAC, SESI e SENAI. provêm da CO!!

c: se poderá afirmar para os demais atos ee exercicio da croeoarua.

tribuicão dos empregadores calculada

EMENDA lP01951-7

E'~~~'~

fi GERSON PERES

_ _ _ _ _ _ _ _ .L .....

f:J COMISSHO DE SISTE'.IA.TIZAÇItC

"".o..1S••• I'~••• w'.. Io

rr;;;'Jã7l

sobre a folha de sal á _

rios ce cada empresa. Não obstante a folha de pagamento

,u,011~'''.''Açl0'

do art.,

-,

não ir:idindo qualquer desconto, a titulo de contribuição, s2,

artigo

:xi, a seguinte expressão:"no que

lt'

dade

pr-cgr-ena

JUSTIF1CATIVA

Fj,'7?J

ao trabalhador de baixa renda e sua remilia. notadamente loc~

--,

E~;"~
~ c••• ------,

I êv

COHISSJlO DE SISTEMATlZAÇAO

7Jw

EMENDA MODIFICATIVA

J

A maãor-í.a desses trabalhadrtes recebe menos de 3 salários
rumos -ensaí e e tem escolaridade de t e e 2~ graus.
~redominantemente

cidade brasileira. 'com suas dificuldades de transporte ,moradia,

c) Artigo

Acrescente-se ao art• •, o seguinte ,parágrafo:
§

- Os Conselheiros dos Tribunais. de Constas

3~

dos Estados e dos Conselhos e Tribunais de Contas dos Municípios, terão

'Artigo

dos Desembargadotes do Tribunal de Justiça do Estado.

3~-

de f'o-:naçâo profissional, alimentação, saúde. são bibliotecas,

3Ji.

o

parágra~o

Únl=o

d~

Art.

3Jl e

n
4 ....

o Art

ginás~os, teatros, auditórios, cinemas, colônias de férias. gabinetes médicos e odontológicos, restaurantes, escolas, hospi _
cec a , maeernaeacec ,

A Colha de salários é base exclusiva da Seguri-

dade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer

tributo

Além disso estas instituições de formação profissional

e

de assistência social sem fins lucrativos ainda se preocupaM

I

.ccm a .!;omunidade em geral, notadamente a de periferia das c Lda-,

ou contriouição exceto a destinada a insti'tuições de forma -

JUSTIFICATIVA

des,.c. quem
A proposta em tela tlbjetiva reafirmar a equiparação
os Conselheiros dos Tribunais de Contas

e os Desembargadores co Tribunal de

Justiça ero !::.staao, a exemplo do que se dá com os Ministros do Superio!' Tribunal
na confonidade do artigo 146'"

~tiça,

I

3"" - .. .
.?

ve jt..to aos idosos (velhos e aposentados)

Parágrafc Único - Toda contribuição social insti tuíela

en

ccnrroneescs

~

o espírito que norteou a criação de

União des,:ina-se ~xclusiva e obrigatoriamente ao FunClo a que

siste.a de seguridade social. Ao contrário, apenas

se refere este ar':igo, excetuada a des:inaca a instituições

que t:ara o sucesso de tal sistema, há que se adequá-lo a

real~.::!ade já

existente, e

9{J

deve ser

p~rvada.

entendemos
urna

}s entidades

de formação profissional e de assistência social sem fins I!:!,

crativos"

crativos, existentes há quase meio século devem ser preserv!.
~,.~",.,.o~"

~ cc '155=3 CoE SIST::"':'-~Z'::::':::

••o,.~.oo", •• ·~---

_

"Artigo

4:::-

Toda... as contribuições sociais existentes

a data da promulgação 99st.:l. Constituição, com exceção

das sob pena de estarmos interrompendo o avanço sócio-cultu-

até

ral e educativo de milhões de trabalhadores.

daqu~

las destinadas a instituições de formação profissional e

I

Não

pela

""'.50. =E=-':5

r

oferecem trabalho de assessoria numa tentativa de

contrar soluções viáveis para os problemas detect~dos, inclusi_

de formação ~rofissional e de assistência social sem 1'ins l~

~DA lP03948-7

E

de

"Artigo

o

atend!:nento dos trabalhadores em suas diferentes necessidades I

do :*MlBprojeto passam a ter a seguinte redação

lllesmos direitos, vencimentos, vantagens, prerrogativas, garantias e ifllJedimen_'

informa _

dades fe ampla rede flsica de instalações e equipamentos para

494

o Art.

à

Para o desenvolvimento de seus programas, dispõem as ent!

Disposi tavce emendados
a) Artigo

ml

urbanos, vivem e sc rt-emt os problemas'da

ção I c.Jl tura e participação sociaL

b) Parágrafo Único do Artigo 343

M

entre

da União.

mas s:cia1s, de formação profissional, culturais e de saúde.

I

, .......""00 ......., •••00..'...0

E'~iis'~

GERSON PERES

orçamento-

ees etnem-se prioritariamente /

saúde e eeucseãc, além do difícil e oneroso acesso

EMENDA lP03947-9

[!'

f:.

entf.

lizac!:s nas g r-ande a e médias cidades para cuem realiza prosr~

I

I JaMENDA lP03952-5
I fi GERSON PERES

149

à

SEPLAN e a prestação de contas respectivas são suE!.

Os serviços e atividades

"a", inciso HI) estas Ietras tornes-se djsoeneãvers no texto e Cansti tuição

A alteração produzida no caput do artigo ... visa
emreater a igualdade de tratamento na organização dos Tribunais de Contas
dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

à

meaLdas à apreciação do Tribunal de ccncae

Se todos são !gua1s perante a lei e o Estado, (tetr

~

ecur-eos

As entidades prestam contas da destinação' desses recur-

sos, aeeeeentenec , anualmente, suas propostas de

cocber".

JUSTIFICATIVA

t:

realizada através do lAPAS, e pcseer-aeraenee repassada

Suprima-se as letras "e" e "f" do mcrso IH do

corno

base ce cálculo, essa contribuição é exclusiva das empresas,
b r-e os salários elos empregados. A arrecaucr.çdo dos

Suprima-se do caput

dos

repreeeneentes das categorias econômicas do comércio e da in-

dos
julgamento a c,e fucaram sujei tos os ccnsetneiros dos rrabcnaís oe Contas
Estados, do DAStrito reeeraí e dos Munl.cíPlOS, de molde a manter coerente o prfncipio de eQuiçarêlç;;:o em redação aos nesencerseccres (lOS rraounaas oe Jusu;:a

de

assis::ência social sem fins lucrat1vos, passarão a integrar o

CONSTITUINTE GER,:,C1N PERES

Fundo Nacional de Seguridade Social."
" pela eLal se cert"'~ce 3~ ::.: .:
brasileiro e se ê:::!Jue

JUSTIFICAG"fiO
EMENDA MODIFICATIVA

I
I

A redação proposta para os dispositivos visa precipua mente a compatibilização com outros dispositivos do _proj2.

~

O artigo 23rJ. § 10 do "'prOlelo passa a ter a seguintereda

,,"o

to, a. saber'
Com o artigo lt, inciso IV, letra

OI:;'.

Artlgo235- ••

que assegura

participação tripartite de governo, trabalhadores e empregad2,
A n:l::ic":~.:::::

ocupa espaço aesnecess<ir.....

." c;.z tt.::::: O

a::1"!!~:::~":::l 3lC:-

c'.: inte__;;:: :.

reo;; ras entidades ae orientação, de lormação prol1ss10nal
de assistência social dirigida aos trabalhadores_

e

10 - O Mlnlsténo Público sem dIrigido pelo ProcuradorGeral escolhIdo
entre os Integran!esda carreira, na classe mau; antIgapara mandatode 3 anos
renovãv;:l por Igualper(odo, por indIcaçãodo ExecutIVO aprovadapeJo LegiSlatIVO, 03 ferma da leI.
§

406 ' ,'. Assembléia Nacional Constitúinte

JUSTJ FJCAÇÃO
JUSTIF'ICJoTIVA

A redaçâ:l do _projeto prevendo eleições diretas nrternasnão se comcau-

o 1nCl.SO Vil

tnhza com o eccrruc da tnsnuncêc que não podeservrsta comoum cluoe,associação ou
smcrcato. I:.precisocreservala de disputas mtemesque podem aflorarinteressessutener.

que

diz "controlar a

qualidaãe

do mexe araba errt.e , ~ 2 .2.2. trah,alho" é redunca~nte. repetit1VO e a.rrdev Ldc , pOJ.S no ert:.go
anea se XXI, j a cresc::-~
ve o "controle tpcnnlóc:lC'"o vi!;a"do .!! el:.minac:;:o §.g ~", na

,u,

nos. Não se jusuuca também. como quer o.-proleto. que o Prccoraccr aerat não seja
escolhidoentre a classemais amiga,a oe Prccoraccres.jd com dSl>tlhiO n.. 2a u;stênc,<; do;

mune maisexoenenca e maiorvwênca
A IndH:a~o do ProcuradorGeralmesmorestrita aos Integrantes de umadas
classesda carreira.eXigeharmOnização de oresnqropessoal,proJeçãJprofissional e mte
lectuat e apolo dos ccccres dlrlgemes. Propomos então que li escore seja co Execu.lVO
com aprovaçãodo LegislatIVO, como dispusera Lei Complementar. O cancrcatc de/er<f

BIEJIDA, MOOIFIq.n......

área do trahalhe..

OISPIl5UIVDS En::NUA!lOSI

Com rer~::-ênC:1s a l' parte, referen't.e ao r-e a c
eecaenee , o ãnca.ec VI do arti9'0 4o.g. Já pre scr eve o mesmc co:::
eeééo, ~!~II\ de outras, a ..e asseguram ao trabalhador e ct,lmu-

TITULOX - DisposIções Tr!lnsit5·111s
ARTIGO

m

JaQ

ser entrevrstadc pele teaeiawo que poderá mciuswe rejeitar sua escolha Trata-se, a:
ccntrénc do flRlll!pro etc, de um processo aberto e marcadamente cenccraucc

Aere5Cel'lter

li

nl.dades a segurança e c;o"::role de-

e>C;Jresseg -de C:lInsli!rv!lçiio da naturll%lI e dQS rllCU!:

50S n!lturll111- par" c.ol\'tllltibil1%II-lo ClImo ro.:tllnte do tli!xto. cenfcrl"\8

r-E-:!.D

ambJ.êr:.~c.

redllçllo

qUCSilll:Ulll

:1.3

rr';;'~LJ

'An,
_ Cll'ltro dG 12(do%eJ eeses , 4 l:onti'lr dll c"et!l de prorru.!.
gllçia destll Con5titu1çllo. a C:ongretsll Nllt:!lInlllllProveri Leis QUll n>ce", es 01r.!!.

W;JPJ

eeraes d"s pol!Ut:4S 4grieo14. dgrlirl'l. tllc:nalôgiC:". 1ndustf"1d
trllnsllllrte. do comiire111 inteNlo

li!

U-:lllno

ee

externo. de rwnscrvllçiio da natur-eaa e dos

.u••• ~/tt~'s.h/a"".~lU'.

re

COMISSAO DE: SIS'l'E!'lATIZAÇJi.O

cursosnlltur"ls.

III

=-

EnaroA I1JOIFICATIVA

- 0" Trib\lt"çeo

TiTULOVII

CAPITULO II - o"s F1n"nçlls

B

EMENDA

da Orçalf\llnta

PúbUllllS - J>llriicrllfo Oni~a da Art.

2Jt

SubstJ.tU1.-se o termo nSaúde" do ance sb XX do
art.1.gD li, "005 na rea e.oe seeae Ls«, do '-"projeto de censua- --tU1.rrão-da-comissão~atJ.zação. e eceeecenxe-ee o terr'lO
"PJ..g1.ene" adequando o texto-~
__

Substitull-sl! 11 ndeç;;o dQ periigrllfo ünic:g da Art. 2St. Sl!llIllltlrr,!
çeo dlt seu ~ontBúdo. da foI"lnll 11 tllm!Ô-IQ mais lntllUgível. con{grme textg que s!,
luel

EMENDA lP03959-2

Art. 2119 - ' " •• ' "

tJ

d!.

Pllr';gr,,{1I anlco - As dlseonlb1!ldlldll$ de eeaxe da LJnliio slIrio

é=

das empreSlJs por elas

("

o:on~rollldas seria dllllosltlldlls e'" ln;Utulções f~n"n~e!

ros oUeillis rllspectiVlIs jjs sues ire!!s geogrlinclIs, resservecce , em aml:lcs os

ee

lias. os 1ll1ped!mmtos de nllturarll lIpllrlll:!onlll ou geotref1clI,' prevIstos em leI

-

JUSTIFICATIVA

o termo "Saúde" Já está mser.iee
pIado na seção 1, "Da Sa\lde", art1.go 34i que d1Z

'rea-te de todos. anc Iue obvJ.amente a classe 'trahalha::ora. bem
como as ôecaa.s , Portanto. é redundânc1.2. repetl.çâc e o 'terno
é aneeecceee no arcaço 1,9. anca.se XX.

1)11 ardem Econõn1clI 11 FInanceira

OoIlPrinc!pios nerets , C!I InteJ>Vcnçlll;l do Est!lt:o, do Rsgir::e

-

Propr1ed!l:l'1I do SUb· solo e da At'1vldade Ec~nc"!l1clI

SÕO

lj.:o

jJj se

ll:

1nCOl'lPIlt!bll1ZIl to." o Art••

aiSlI lI/dO CtlP!tulo II do Título IV, tllIe cstllbl!lece. por exclusiio

Que lIS

rl'ntes til> ';gllll com nllscJ!nte • 1= no TDrritór1Q EstadulIl e que noiD

.x,t /1(

dll!;la CCI"O Art

5uprllll!r li o!:lnli!' "v' da lnchll ~ do Art.
..... 'TO?

limites CO!ll cutnu plIíses. Illlr~cneem 1I0!l Esb:los entlullntll 11Ar!;.
lllO pllrtenCMtes 4 Uni;;o tllllll$ tIJi' potD.nclIl!S de gflerg1.o h.1àrllul!ell

,1'

• • por lncomp~t1bi1.!

m--

CI

Art.

ts~ef'inl! co""' clIlf!Petineill dll Unlio.

~"do Art ~def1ne

C(>CD c.om;llItincio

"!lenll': d!l UnHg

!!.

EMENDA lP03956·8
GERSlJN FERES

no '-'pro~eto de Constl.tuJ.ção. ora em debate. houve Utr. retr:
cesso do d::'::-e:l to do trabalhador.

.... l< .. , ••

~,

...." ...., ..... 1.,

COMISsA:ODE SrSTEnAT!ZAçkJ

r.r

~,f(/

TITULOX

• Ohlll)s1çõcsTrllnUtórlll5

T!lI1lD VIII

• D.s ONle'" EtonEm!e" e F1f1""tlljrll

CAP!TULO III

• 0lI Slstemll F1nll.,ee1rll flllelonll~

Suprima-se os

."

21 Inc:lulr. nll TítulD VIII. C!lpítuIo UI - O!l Crde"

fi COIUSSTiO DE SISTE~~~i-;~·ci·~hl'.''''''''14

:~:::::~t':: :~:~:::f:l::n::l~t~lll~n!l~o~r:::e:

Art.

ser

-!lopUcBçiio dos ro~ursos tlll$tin!ldos

EMENDA MODIfICATIVA

Il

ntm4r"d~ ecn

• §hll • EIlI relação ao imposto de que trata Q i tem
lU, resolução do Senado F'edral estabel~
cerá.

Quanto li'.enor for o n!$lero de Conselhos criados pela Constituição lI'ais
att;llas flcert as prerrogativas do Congresso t.acicnal.
Esses Cansell-tos, no cue pesem, podere'll em determinadas sJ.twações, ser
úte1s, SUê:S implantações burocratizam Mais a ac:m.inlst1'aç~D pvbhca, torna')) mais'
dispendiosa para nib se falar que são, muitas vezes, fatores de conflltos
de
decisões 1"3 área 8C!'llnistrativa

re:lllçêo r:!

oper!lçi51i!5 de p-;i.,1t.lIs de

cs Trllnsltôrllls

Brllsil

JUSTIFICATIVA
1 - , eliminada a expressão ".
de seuS membros ••• "

por dois

l!mendlldo Ilonstitul nQmtIl oem!lnente do fum:loner-cntôl dO

Il'"

Por outro la!!o.

!J:!.S:1051Ç

dhpel'lsâueJ pl!rll o tll":.o eonnJtt.;1cn,,1 ./: E!

de un dos cOm;lonentas de lIl11 ccnjuntll. COl"ll;l no c./:so CI: =I!~;;
rolllç;;1I 110 Si.:teln!l Fl'lan~clro Ot'ic:1i'l1 rio tsxto sllfer1::>. l';l!!S"J"

neQ e>:plic:itIlÇllO daClue1e Banco.
jn,Utulçóes afJdaIs DO P~!,.

terços

D

to- Ir'.BSrxl ~onUnt.1l

I

§. j

Shttlll!l Finllncalro NlI~1onal. nõo cllbel'ldll, plIrtllnto. SUtl i'lcl.Jsllo nas

pet1f1clI~;;1I

'::onter'l;lll!do pcr s!!r U!"l/l

dll
~"

=

des

J - Além de lnade(lu<u:lo aos c:rlterlos adotaoos. lIa
redação de dlspo~ltivos de m!!!sma natureza, o "qôorum quallf!cado.r •
do Senado Federal versando sob1'e os Jnteresses das Estados Federat.!
vos desnatura a redenção.

-

d" despaslI de custell1 e dI!

TITULa VIII -

''3

ell l'lci50 IV ClllArt . . . .

- Art.

tração pública.

d1!:trlbulndo-se entro: lIS raglões
li

con

sarlÍ

re41
In,!

p!lrtird!! sUu.!!;;;o vDr1flc~

,
.~tl''''IO/••'''d.'.~\''Ulo

Ct»fIss.tro DE SIS7EJ.IATI~D

o Art.

'2:

r.r----------lUTtl/~~U"~.
fl'II!nl:ll1nadll llO Art. 4St 'lell elepliclt11

I!

fome

progrl!':'

s1vt .. NCssllscondlções. sllnlllterllçio do=teüdo do texto. i!e>:oUeltlll:la
li

1I11gulnteelepressiio

Al't

DENlA t<OIFlCATIVA

/lsf. eonfllnne sugcste,lI. a forno prop1l!illiv.. trotllda, por eQuIvoca,

prll'.~==nnte ~!!fi'l~d.!! I''J

". dllmalll InstituIções :finMcDlrl's cf!C:11t!sW

Tedoç~o

sc.!

JUSTIFICATIVA

CAP!TUlO UI - 00 Sistl!ll1.'I Finllnc:dro tlll~10nlll
AAUGO, ; ; • Incbo IV

1<0VlI

lnve~t1nantcs,

c:rg-econõm1cIlS de fonr..!l orot:Qretllnal jjpClPUlIlçllo.
d!l na blinio tle 1986 e 198]

0.'1 Ordl!m Econón1c!l o Finllnteirll

AdIto

116:. sl!n Ilrajuí:o de

"

DISPOSlTIvOSef:EIo'DAOOS

.

Covém reduzir o número de Conselhos inseridos no anteprojeto da
CDnstilolçdo para rescuardar as prerrogativ.tls do Congre.sso Nac10nal que
é
o maior Conselho do país.
Este é mais til! para burocratizar, conflitar e encarecer a admini=.

O1s,po,lçõBs Transitórias

Art 468 - C c"'"'Prlmento de dlsllgSt:o no f 3'" do Art 2"
feitodefol"lll&progrllsslvlll.notlr;uodeduz.llncs,co",bllsenllcresc:ir--lIntO

Er1Ef"PAtlOIJIFICATIVA

..,>Sio

EMl:NOA I'lCOIFICATIVA
DISPOSITIVOS EtlENOACOS

AltBt'lI dispos1çio do taxtll do Art.
taÜdo.cc:nfbrmerl!dllçãOQUllseguc

COMISsA!J DE SIS·::MAT;·~~Ç;~·,w'''''''.''''''d'

_,.IC.Wltst.,.ut<~

I
ARTIGO461

EMENDA lP03957-6
G-rr "--s.o.u i(~--"-.

....

SUprima-se do artigo 40'a expressão: "ouvido o Conselho Nacional
de Conunicação" e o § único do mes..,o artigo

T1'l:IJLO X

l"

,~

tJ"'COMISSA'"O DE SISTEHATlZACAO

2 - Estabelecer quorum qualificado pna
dec:ls§o
do Senado redul é inadequado Cri .....Projeto Que, em todos os di~
positivos de mesma natureza, inClusive o §S"lI do mesmo artigo 27/1,

dJscipllna deliberações do senado, em matéria tributaria, com mai~
ria sl:::ples

lI! e IV do artigo I$B

Ec~nê.'l1ell e

11

JU5TIFIl:I\TIVA

o texto

.

inc1S0S

.1ISTIFlCATlVA

fomento urii e{etulldo IItrovê" d!ls 1nst1tuiçÕu finan~e1rlls oftc:1!11s-

27~§ ~

:::~ r~~r::e :. :eda~ã:. oa:::

f

ul1ooun.. 'c.;io

I) SlJprirn1ro Ilerligrllfo l' d<:oArt.,.. do Títulll X - 045 Oiso~
slçõesTNns1tõrlllS1

'."

DisposItivo emendado

co
-

DISPDSITIVOS E".ENn~OOSI

,blllr s;::re f1o~st"s. C~II, pesclJ e CGfl!le:'V4iio dll rJllellreZlI.

f!l

co!.

c:atl$e1tullm

326deT~ne

Ef'êl>OA SuPRESSlvA/ADITIVAlt'.QOIFlCATIVA

Estlldlls

nuI'l1cl&>~::J 1ee1:<11l:'"llaOrl> pretm.Eo 1I.m1untBl e dllfesB dali Te=r50ll nlltur'lh

o!:lnell '-' do incillo

1.0 ambl.ente de trabalho é precJ.SO -::_~'.:c 1r=':'S
que Saúde. ~ Segurança e H1gJ.ene C!O trabalho COMO está
é lllUJ.tO ma.1.S" abrangente. comp:'e'ta, e~o
luida. dl.nâ:aJ.ca e assegura ao trabalhador a e11.mJ.ra;ãc

COllst~tu~ç~o em vJ.gor

lE.

EMENDA lP03960·6
fl
6eg.,<eA> F""",,-~

CJ

JUSTIFICATIV!·
Enqullnt.o

balho não

JUST1F1CATIVA

Eliso expressêg no I\rt

ora se e dl.-

He!;õ10 per-que c termo "Sa,ide" na área ôo r reé tão abra.ngente cuencc o "termo HJ.gJ.Sn..e.
zncuenec
Saúde retrata epe-res o estado de urra pess-oa. a HJ.g:.e'1e ~ eeete da med:l:::tna E! aos c1.versos ne10S de CO"lserVer a Sal.de,.

~SdCl

tIodli"1c!lro Art
ClIpítulo I tlQ Título VIU Il"lll
~G os potllnclais de energia h1dr~ulica·

ee 8xpressill

rr'p"'::"LJ

:~~L~\I: ~: ~:~::1:0~~:1:: ~~::cbo{f";HncB ~u-

contem-_____.

DIsPOSITIVOS El'1EtlOAOOS

l

DISPCSITI.':lS El"iENOAllOS

e

"A Saúde é ~:lrel.to de todos e dever co E;::tado";

1'lo1hol' Ordllnlltlll!ntll do tertll dll forma o torni-l0 "",.. ~ ::.-tC!:!.l:!Vllle

EtEm:~ S?~ilESSIVA

H1.g:lene .2g Trabalho

Ef",ENCM tlOOIFICATlVA

TITULa VIII

EMENDA 1P03955.~."
(fi 6é/2ScJA/ íOé""1:!e-r

~

JUSTIFICATIVA

ca'II''''' DE SI"'MATIZ"""

CAPIT1JLOI
ef1c:lentll

Seguranca

l?';;;:~

G",t<! 5gl>

•••••_1......1."""...,....

PO!lttadu no Gllnco Centr'JJ do arllsl) As dos
tãos ou entldedllS do Poder PÜbl1cQ Feder"l. dos EstMos. dos MunIcíPIOs. be~ CII
lft:J

..;io

uuo/~~tll"

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVOS EM1HlDAOOS

tl!>cto

IIrii~'l!!l

424

íii

Modifique-:;e o § 3!2 do artigo -!i# para 8 seguinte redaç:lo. por
adequar-se melhor:

L.
11 •••
111 •••

IV - Rllquis1tllll por" dsslg"oçiill dI! "'8"'bnlS d!l Oire

teri" ~ s"m:tI rentr.sl do BrltsU, e dC"'llh lnlltitvlçõu finl'ln~f!ir~s oiiC!/!!!l be::lCc'tO seu; !~';:edll'>ento5 ",lth o IIxorcíc10 ao cot'go.

.~Uo''''ofu~,

,

.. b , ••

=.~."

rrr---------- ....
Smn !lIteral'" o conteúdo dCl te>:to.

ilI

enllnd!l OXllllcitl'l a;

COI':Xl~ntlls da ouo tr"t<'!l o CII>!!tulo. lIob n~o 1l0~n!l! o Bllnco Cll"ttl'll do

IIloIs tOdUMl:l!'101s lMt1tu1çÕ8S finonCeirasll{!l:11l1scred.Sll/"I50r
d. IlórJ,nbtrll::::rIl5 de51:1t.!I1Hic:eda!l paro o funçDa~

••

§ 3'l A política incligenista ficará a cargo do Congresso Nac:icnal.

--,

COHISslo DE SISTEMATIZAÇ:'O
O/4sT.'.=.;I.~

--,

de-..d.s
e-lIsU

onltegid05

"
Supr1ma~se integralmente o
inciso
artigo
da Seção 1. "ca Saúde". do '--proJeto de
tU1ção da com1ssão de S1.stemat1Zaçào.

j:&

VII do
Const1.-

A eliminação de mais este conselho resguarda as prerrogativas do
Congresso Nac1.OfIal.

em

essa medida,

torna-se I!enOS burocr<'l:tica, or.e~ü::;..

conflitante a adninlstraç:lo da PCIl!tlca 1rldlgen1sta.

e

AssembléiaNacionalConstituInte e 407"
~DÁ 1~3967-3
GERSON F"'~S

~
,

MODIFICATIVA

.Lo .,;lo

1'1,

.tofr.F-:ut::::::;:---

As letras "h", "1" e
assim rE;:l!gidao

"j'~er

JUSTIFICA~

r ençe do Trabalhador. As relações cepa tal/trabalho são
versalmente pereanenees ao l-l1.nistér:1.o do Trabalho.
t a organ:Lzaçâo rncemecacnar do Trabalho
OlT o Fórum dessa meeérc.e e não a Orgam.zação .-Mund:1.al
da
Saúde.
O Sl.stettla únace de seõse é voltado 'J. Saúde Púbâ a ce mas não deve :1.nterv1r nos means pr-cdu't avoa , p01S ai o
fator pr.l.nc1pal é a causa dos riscos, aat.c é, a prevenção de
ecaeerreee de trabalho, que deve eor-t.anuex sendo de eeepcneeO:1.llodade émce do Ml.n:Lstér:t.o do Trê.~alho.

(!l

A emendajte., per objetavc co;;,,;:a:i~1l~z6r- a def~I"':.;;ãiJ

e :3 rerr.ítérros recerais

~DA lP03970-3

li)

'"~.
PER~ - - - - - - - - - - - , F~;;;Q

DDMI,GQS JUVENIL e GEPSON

I

Constituinte !JAIJUCIO
.,.,-

U .. ,<l/"""',..~~.... - - -

..,

São situações que podemser eceooades com a redação aelma, rena

Art. 19 - rransrrra-se as alíneas "gn, Uh", "i" e
clso Xl para o inCISO XllI e dê-se nova reõeçêo e

Emenda substitutiva ao mC:Ls[J XVIII do art 1:
Dê-se ao inciso XVIII do art.
a seguinte redação:

fi.

I

-,

,
<!Emenda modificativa .acs incisos XI e XIII, do art. .1', do
.proje:;)

EMENDA SLBSTITITUTIVll

JL!5T!FICATIVA

CC.::rn~A

.UU.'O/COWlSU<l'IU'CGWlSl.<l _ _- ; -

a:MISS.!;O CE SISTEt<IATIZAC.líO

tGJ";Jã7]

=-

esperar-es se~;.

E a justlficativa para a presente ere-ice cue
ac:_hida.

unificadas mma única letra

h) A lei garantirá amparo à maternidade, à .ínrêncra,
ti velhice, ilT4)lementará normas oeetaradas
a
prevenir a deficiência física e disporá spbre
'3
responsabUidade daqueles que contmbuam para cr~
ar condições a essa def!c1ência ...

c::nt!.':a

nc :IlSPOSItlvO ora e~('dado cem o conceito de RepL:bEca rcoeratava,
e!..s
Ql--= a reoeraeão braStle!ra não se rescee na unli:o dos Ei'tados. nas s , <l ra
de rodas as unidades receraoaa.er'tre as q'..!ê':'S se Irctccn c üístr...tc recera,

mesma .etre.

t1!!

"J" do I!!.
alínea "b"

do inCISO XIiI.

"xvIII - 30 dias de férIas anuais aemneraoes"

"Art. 1:: - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Xl _ mantido

a _ mantrdc
o dire.l.to á feraas está mnccícsenente disciplinado na Cosolidação
das _eis do Trabalho A pretendida renmeraçêc em dobro mocrtaré em elevação ce
EMENDA MODIFICATIVA
VII

- 011lribut'llçio e dO Orçllr>ento

Ôo

S1stetll!l

Tri~tiír111

c _ mantido

custes que irá sacrificar, amde maas, a população brasileira. A Iea Já remunera
cue- trabalha pelo '132 salário. Esta anovaçãc craa o 1119 satãrro. A solução de
pro::ema não repousa nestes arti flcios e sim melhorar os salaraos reais ~E!lo'
aura-to da produt.ividade

OISf'OSITIVCS EMalOAOOS

TITlJUl

b - mantroo

CAP.tTULO I

-

NlIcional

sEÇAO VI.. :;l-

- 04 rtlPllrtiçl;l:I dlls rlledt/l5 tributêr1/l5

e _ mantado
F _ tra-uerra-se
g _ trsnsrara-se
h _ transfare-se
i _ transrara-se
j _ t.ransrara-se

NUIGO 211

~A

JUSTIFICATIVA
~c"

(] itelll

l!J

.

,

do 1nc1so I do Art. z.te tem COOXl objetivo (lllst1nllr

lP03971-1

"f~nenclt1f"es·

do fol1llll e

unlfo~:tln·e

rcdeçigouSl:e ert1go Cem

° eeeee

til • •slledf1C&lante Que."lto eos urt1gos do Capitulo I1I QUOtreta do

ArUgo al'U:z..
Inciso 1

Slstll1M F~

nancllroof1c1.el.

Para melhor adecuer ao espírito leberal do projete, dê-se
inciso

a;MEI'IDA lP03969·0
COMISSXO DE

1, do artigo 11"', a
Art.

lrr;;;;;"~

L-==.:.=
~PERES

O _ o p'err5é~~reito d,c proptJ.ct!3t!a sl.t.mrc:'-\l-~
interesses do bem-estar da sociedade, da ccoservacse e
da proteção do mero e-crente
C .. mantido
d _ mant~do

"'OOÀ";;mi';;ê;;·::::,V':----------,

I"8stilln

se~Inte

ao

e - mesma redação
f - .mesma redação
9 - mesrr.a redação
h - mesma redeçãc
i _ mesma redacêo

redação:

f'1•.........

~

SI~~;;~;~;~~i';;...'"I1a-------..,J

T7

Chefe de Missão Dlplomábca permanente, Governador de Território, secretérãc ce
Estado. do Distrito Fetleral e ce Territorios, Prefeitos, wresacerrte de Er;Jresa'
Fública. Empresa oe "EconomiaMj.sta .e Entidades Púolicas de Direito PrJ.va::lo. sem

EMENDA SUPRE:SSIVA

:>,,0

o texto ora adequado objetava eeoraar a conce;sll.o cem reãecêc

JUSTIFlCAÇll.O

~ises

de manutenção de5'se sen:l.ço naquele M:Ln:1.stéi"":L;: e não passálo para o M1.nJ.st.éxloO da Saúde. onde proVOCar:1.8
confl1to de
Jl.r:1.sc:1.çâo. com rea:.i:' j::-e::uízoi:' à :1.nteçr:1.óade fís:r.ca d:. trc-

crnrSSll.o

EMENDA lP03972-0

tJ

D8MINGOS..JI.NENIl e GERSON

EMENDA

E55a e a t.ra:hção do d1re1to do trabalhador. cc::
COI"" e. cr:1.ação da CIPA - Cotl'H:;sâo lonterr.a õe

Art,

Ant~coJeto

de

IX

,54

Dê..se ao 1nclso ~ do art.4do Anteprojeto de
ção l a seguinte redação:

ConStitu!

St,

"Art.~- ••••••••••••••••••••••

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

:;»6Q

-:J.~

Parágrafo l1~~co
Suprima-se o arhgo 36" e seu § único

~

- fiscalizar es operações de natureza financeira, esp.=.
cla!mente as de crédito, câmbio, de

capitalização.

bem caoo as de seguros e de previdência pnvada.
4

:

"

3J5TIFlCAÇlIO

Institu1ções de ind~scutiveis atendimentos soc~ais que :1.ntegrahzam benefic~os secon tárIos são atingIdas elim~nando-as do propósitos que be-

~ J.nquestionável o interesse de empresas prJvadas, notada'ilen
te estrangeiras, que pretendem aplicar, no Brasil, seus planos da capti
ção de poupanças populares à titulo de contra-oferta de pensões e mont.:=.
pios, ut!lizando-se de métodos de marketir1g para induzir a opinião públl
ca no sentido da preferência pela previdência privada.

nef1c.lam massas desproteg~das
A prey~dencla corrplementar pnvada beneficia, hoje, mais de
milhões de trabalhadores e dependentes associados.
Aceitar o art. 36(J é acabar com ela

Como a matéria

de que tratam os

ralá Rtimarr.ente ligada à previdência social!

artigos~ a ~ do

Anteprojeto,entendenx:ls de boa caut.:=.

la que a fiscalização das operaçõe.sJelallvas à previdência privada
bém deva ser da corrpetênd~ lhill.o.

lP03973-8
Constltuinte MAURícIO CCRRÉA

con

Q

diSpoS~ran:a:~:J1~d::.:oc::~=r:j:~~OSlUVO

ta..';!.

~ado

crnISSJ'to DE SISID'.ATIZACJ'tO
m

_

rul~/J'Un"'cA~L~---

Emenda ad.tlva ao ar-t

!MENDA lP03976-2

29 do ",oTOleto de Constitui,ão

Constituinte MAURÍCIO CORRtA
s::9'..._n:2

redação:
r.r

lQ~4.

"Art. 29 - A Repübllca F.eceratlva do Brasil é ccnstltuica, 5::::
n.a de tra'balhàdcr br851le:1.ro. Portanto. o art:a.go que se ~re
tendE" supr:r.m1r é 1ncoerer.t.e, não t.en lóg:1.ca. não atende

--,

constituIção••

SlF'RES5IV~

Dê-se ao artigo 29 do _projeto de Constltulção, a
Gl.:LstlldCi e..

DE SISTEMATIZAÇ1!:O

Emenda adItiva..ao IncIso VIII do art. 49 do

F/pôS=]

PERES-

(Gj'77IDl

t:1.vas na área de Segurança do trabalhador?
O M:Ln:1.stér:Lo de Saúcle cU:1.da da Saúde PÚ"l1.Ca, ou
seja prat::a.ca a medl.c:1.na pre"ent:1.va. mas nos processos produ-

!

Constituinte MALRfCIO COOR~

democráticos do rm.rndo

r.r----------nllll/Nsll'~-------

ao M1n:1.stér:Lo da Saúde? E como f1car1am as Negoc:1.açôes Cole-

!

a

rãc perda do mandato do neputaco 0'''' senaccr ouanoo de sua mvest iccre
:::utras funções públicas e orrvacas, oesoe Ol.-e dev:l.da.'la1te autcIlza=os
pela
sua respectlva casa leg~slativ;a. E um sist.erns hberal adotado pela rnaioria CelS

na Carta Magoana é lontervenCloOn:1.SmO :1.ndev:1.do. t1rân:1.co e de
índole cartólr:1.al
Saúde Ocupac:1.onal é uma denomlonação confusa
no Bras:LI. é de orl.aem lonalesa e em nossa língua quer Ó:1.zer
"Saúde nas ólt:1.vl.dades de trabalho". As cond:1.çôes de trabalho
é que vão determ:Lnar se há rl.SCoS ou não à :Lntegr:1.dade físloca do trabalhador Quem cU1da dessa matér18 no 'Braslol sempre
f 01 o M1n1stér:1.o do Trabalho que, além de outras atr1bu1ções,
2ela pela Segurança e dema:1.s d:r.re:1.tos do trabalhador.
Como pode a F:Lscal:1.z;eção Federal na área do trabalho. flocl!lr dlov1dloda entre do:1.s M:r.nlostérloos,
ou
rertencer

I

"f" do inciso XI.
"g" do inciso XI.
"h" do incisa Xl.
"a" do inciso XI.
"J'' co inciso XI.

Com a presente enerca prezenoemos adequar r-eínor os d':'sposi:!
vos propostos em nenhuma alteração q...a-no ao mérito
-

JUSTIFICATIVA

'I

al!nea
a1:"ea
al., -ea
al:-.ea
alf-ea

fins ãucretrvos,

Supr1tlla-se :a.ntegralmente O art:a.go ~ do itJf-Gprojeto de Const:1.tu:1.ção da Comissão de S:1.stemat:1.zaçâo,
da
seção a , "da Saúde".

t:l.VO!:õ e no s1stema de trabalho cabe ao Mlon:1.stér:1.o do Trabalho a ação f:1.scal:1.zadora e normat:1.zadora, em t.odos 05 segme"ltos Engentlar:1.a de Segurança, H:Lg:1.ene. Med:1.C1na do Tra'balt'Jo,
fêr:1.8s. salár:1.o. l.dent:1.f:1.caçâo e duraçâo do trabalho
Se a f:1.scal:1.Zação permanece no
M:1.nlostér:1.o
do
Trabalho, de onde dE/vem emanar as Normas Regulament.adora5' de
proteção e segurança ao trabalhador, f:1.ca óbv1a a necess:..dade

da
da
da
da
da

I _ Investido na função de Prlmenro-ttinistro. Ministro ce êstecc,

rrz-7 7ã7J

,7
Essa matér:1.a já est.á :1.nser:1.da e contemplada
po art1go ~ jo Capítulo lI, "Dos Dire:a.tos Soc1a1s", portanto
é redundante, repet1t1Va e :a.ndev:a.cla, mesmo porque*este assunto não é para ser trat<'ldo na Cart<'l Magna e sj.m em Le:a. Ord:a.nária, além do que a Jurj.sprudêncj.a nac10nal
e
:1.nternaCj.onal
mantém essa matér1a na "Pasta do Trabalho", e não na "de Saúde".
Entende o leg1slador que o dj.rej.to do trabalho não pode f:a.car d:1.v:l.dj.do entre do:a.s M1n:a.stér10s, além do
que o termo "Saúde Ocupac10nal", vem atender aos :1.nteresses
do trabalhador braslole1ro, pOloS o refer:1.do art:1.go v10la a tra
lhção nac10nal e unloversal de que as relações -; ;ond:1.ções n~
trabalho são, e sempre foram, pert:1.nentes ao M:1.n:a.stér:J,.o do
Trabalho e não ao M:1.rr1stér10 da Saúde. Tratar desse a$sunto

XI:~.

XI::

XII! - mantid:l
a _ mantido

tG7;Jã7J

Ufllll

te~

dasto. Iltravés do seus Bllnr;osRIlI:!l:lnllb. Cl:lbcndo. Ilntio. e 1.m:tlu$io do

para a ali n.ea "h" do inciso
para a alínea "a'' do inCISO

Fi?õs~

DJM.n.l=>QS JlNENIL e GERSON PERES

porceld doS. recursos of'1&tnárial. da IIrreecdl!.,.iG dn. Untio io:. Regiões tbrt\!. e tlnr

para a alínea "e" do inciso x:::::
para a alínea "F" do ~'1ClSO XI::.
para a alínea "g" do mcíso xr::.

regime representatlvo, p2la união Indissolúvel c::s Esta:os,
Distrito Federal e dos Terr!té:ios, e te.., co:;.o fl.lnda.7lSntcs·

=::

nKT<lII.S.. f l . A Ç h _ - ' -

--,

EMENDA AQTIVA E MODIFICATIVA

Iv

S+

Dê-se ao Inciso XIR do artigo 8" do ...ruttr.proje
to de co"stituiçll:o a seguinte redaç::lo:

408

• Assembléia Nacional Constituinte
.LV

x. . . _ organizar e manter a PolicIa Federal,

artigo

~.

e acrescente-se
reordenando-se os oemaas s

o seguinte

~nc1SO

ao nes-io

I

x~

- manter as PolíC.18S C_vil e :t ...Lr t e r e 01
Corpo de Bonbear os ~lilltar C:J üf s t.r i tc s eoe ra;
11

e dos r er-r i tõr-Ics ,«

1. Não se diga Que a msténa ev foco -eo e conSClCOC:!.O.t..:

e'1 nossos cres, contestada pelos eaís c:::nceituaécs
Intemac.cnars ,

ge.lros 1

0-I

100

ElT'enda acl1bva ao inciso XV do art. _

i

i1

JUSTlFICATIVA

termos de Regimento da ANC e C1a Comissão de s.rs temat raaç ão

A redação proposta tem o cb je t rvo de aoequcr

ção, a seguinte redação
'U"

I

"Art. J9' -

os textos do ar t rqc 82 anc Lso XI!! do anteprojeto a;:lr~vado pela CO=
MlSS;'O O:: ORGANIZ;:'CAef DO ESTADO COM o que urscõen cs ar t açcs 25: e
do ~p:oJei:'::: de ccns t Ltu.rção do insígne ae Le t cr e:':R"':'RJO CASR,c,_~

2ii

I

fet

-

'-,
d

4. Partfcctarr-ente en materaa trebeu-Ista, ner.htr1 tnbl$la!
europeu ~ ccs Estados Unidos reco-mece a ll"unid~::!e de jurisdIção
S. No Bras_I, tooavru, são per'cene..tes e reiterados cs
ccn
flitos e-rre os patICc~~-,tados pelas missões DiPlo."látlcas e o;

••

encreqaccs contratados e-r nosso território, brasfIerro ou não. I\'ãa exi.§.
tir:::lo preceãto constitucional qi.e ercere os direitos recreneccs
pelos
treaaãhaoores, prevalece o pnnclp..o da llf.t.,.'ldade de jurãsdrçêc,

Jl".3:!

prcjeto e, oart icularaente, do artigo
prã-cfpfc nst.texto constitucional.

Go-I

-

JUSTIF'ICAÇllo

I

conrcrnrcece do arbgo 25# do ~projeto de Constituição em foco.
Assim, a permanecer a redação do anteprojeto, a Unlãj
irá dispor sobre a organização da PM e ao Corpo de sceoe rrcs do D':st!' ..

to r eeerat e dos 'rer r tôr a.cs , rer moc a autonomia adeuru st rat rve dOS-J
rroverr ador e s
Por outro lado, desde cue foram cr raocs , o üí.s tr rt c
federa! e os Territórios têm sido nant rocs pela uru ão , oo rquento a ar
recaceçao deles é Insurí.caente para atender aos dí scêndí os cubj rcos
neceesar a cs , principalment~, nos setores de SEGURANÇA PUBLICAI saúde
e educação
:z:.V
O destíobranent.c do careqra ro X,-- ora or-onos tc atende à -ece ss Ioaoe de compatibili2:ar os dí.sncs a t ívcs acima cf t aocs , :"'0
que t::;nge ao Distrito F'ederal e Territó:ios, preservando a autonomia
acmmí s t r et Ive dos respectlvos covernaccres , or i.nc oalmente Quanto ao

atlvl.dade dD Governo'! pelo Congresso Nac.lonal, no que cçnceme a

EMENDA lP03980-1

r

~4

seguinte

I

do inciso

o mcJ.so

Fica mantído. a rcd:I<"5o :lO lnCJ.SO V do ôlrt 144 cb. ntuo.l Cor.stltu1
ç5o, o que ,::::)sslb~l1'to. Que_os Tnbun..1J.s co!:! grnm!e .nú:ncroce c~orent.e~ • s'§'
I'CWl:llll e du:ut.=:1 as Oloes'tocs pcrtment~s ao TnbUJl:1l Pleno cc lQ\ razo.1VcJ, n,!!.
mero de 1ItCI'"..::03
T:ll dlSpOS1t.l\'O r:lciOlr.1l1z:/. os Julg:llllCnto~ c POSS.lbll1ta (lue 0.5
Cortes de J~$tl';a :n:lls n~ro::':lS tcnh:lm Ccndll;õcs J:l.:ltcri:lis t.C se reunlr
em •
Tnburol Plc~o r:lr:l o ]ulg~..r.cnto. de fel tos que lhes s:io pcrtl.""cntes
Tal a::.:.unlu n...i.O C:oto. pr ........;;to n.. ;:::rro:s'to, c S..l!:! se- con<;:tHIIl
em Ji1":1\'c ln.:-..:n3 que ~o pode ser supridn por lel. ordlno.r1:l,.J:i que verS3 sobre

a

~edação

ArtiJ- •••••••••••••••••••••••••••••••

I<.ttxrrJIlI( _ ••••• •••••••• ••• ••••••••••••••••••••

cc do ~projeto de Constlt.ulÇ50

:ti-

:KJSTlFlCAçJlO

A presente e:enéa o~.!et~va excluIr a audiência pl:blica refe:-l
da no dIspositivo e'n tel;;.
Entendemos C''':2 o Sencd3 rederel dispce ce ccndlç~s. ..!cn;;;s =.=.

JUSTIFICATIVA

Emenda aditlva ao ~nciso -....ao artigo", do ~:ojeto
Art. 12 - Dê-se à alínea "s"

1.

3<;~Wlto

• ., • • • • • •

conS:ltuC10rw~.

segumte

IlArt 2IA' - O Sucerdor lnbunal MlhtCi:' cc.7:por-se-a de on~e
M1nlstros v1ta!Icics, no''l'.Eados pelo Presice...te da Re~l.r.ca,
depois de aprovada a esc=:lha pelo Senado fede:ral, s:nd:; de!.:
dentre oflcla!s-çet'.erals da aLva t:a v.J!'.lnha, três c:!;":::re cf.:.
clais-generais da ativa do Exército, d:J.!.s dentre oflc:.als-;É.
nerais da ativa da Ae:roná..JticaJ e quatro dentre Cl.Vl.S".

lii

cç;'~;;;J

Ccrstitu':

Dê-se ao art. 2M do ~projeto de constatuíçêo, a
redaçêc

Art.
Clnco
l X. /'nos Trroumus co..'! lliÉlCro supcnor .:: vinte c
Julgo.doI'CS será const.l.turclo õrg50 cspecl0.1, COl':l. o I:ÚnlmO dc~ o~:c e o mi'l:1IllO de
vinte e C.ln.:"r.:cmoros J p.:!r.1 o e.. . crcíc~Q d.:tS .1tr.lbUlçÕCS adnm ...SCratl.v,Js e J~
r1~Ulclon ..l b, d3 cOlllpctênCl..l do lnLunal Pleno, bem COTO pam :l 'wufon'll:i:3ç:io
da jUrlSpru.3ncla no CllSO de divcrgêncl::J. entre seUS gn:~os c S.:lçõcs".

fC'~~":=J

x=
5";
~, do artigo _,

,

~,

tS~~''':=J

SCN'\OOR l\':I...r -fere Corrêl.:I

tE4'~PJ

EMENDA lP03977-1

~:aJ:

'U10NUS" .. <'~;.O

8nenda modifiCêtiva ao art. 2M do 4léWtorOleto de

• Acrescente-se no nrt

__,

COMIss~a DE SISTEJlAnZAa:;-

r;r

~

X com a seg'...m te rcclnção

.... 1Q'CCU'U.O,$".COUI. ..:

Constl tuinte tI.AtRiCIO COH.RÊA

e»

distr_to r eoerat , uma vez que oret enoe-ae dotá-lo de eutcnceu a , co ... ,'
eleiç!o direta para Governador e Assemb:éia Legislatlv2

.~r

.

.j] . - - - - _ .......,.......,,'""'....., - - - - - - ,

~ a juetãrrcatava para a ezenoa qce esperares seja eccãn.ca

í

comssi'io DE S1GTEt'!l.TIZAC~3

j]

Trata-se, asslrn , de co.'iljJa::'.:.!:nllza!' o disoosttavc
ee-cscc
com O:r~sposJ~ no art. 91, iOC1S0 XV!, nos art içcs 33; a 34f e nos ar::'l
gos JS a 3__

I

17."

EMENDA lP03983-5

;.at!

rias de tal en-erqadura

í

fl

° mérito do dísoosto no ant~

zsoeraros, P01S, inclusão do

Dada a rejevêrcra da seçcraoace social. e da õrevadêncía
contexto da economia naCl.onal e Ptlrti.:ularnente nos curertcs
mmvr
duais, não há como se prcscmorr do ccceoannc-cntc e do. rrscct...z<l:;::~ c";

í

W

2.

6. A presente enenda não alt~1ra

bea

í

c

ectran
juns:a;

J Atualme'lte, não r-ars se acerta a r .pÕtese scg.mdo a oJa!
de uo Estadc estrançerro estar.ia mune à jUrlsdlção cas tnbunals
cerro Es:s.d:::.

I

r:ons:üu~ I

xv .: aco.. . pamar e fiscalizar a etrvmade de Governo en
ria de política Monetária, tmencerra e caetael ,
COIll() de se!glJI.ldade soerai e àe previdêncl.a

De fato, a slmple:; suor esst;c da Pol í c i a C.lV_:
do texto ::1"1g10a1 aprovado na COMissão r enet rca ece-ias SO!UClon:::... 0:::te do cc-r l tc ce normas, ooroue S~ o arLgc 2,. <t spõe que a Pcl:_ r
ela ClvL exerce suas a t r rbu Lçâe s sob a aur cr oade do r escec t.ivo
vernedcr motivo oelo qua I não pode na a t1n_~e orgc"l1.zá-la sen ViOle!!
tar a aut ononí a ac-uru.s t rat r
aqt:te-.t-e-;-ta".~'n, a ;:::...lC1A IIILITA?
E
.. ~ sob a ect.cr deoe cos üc ..ernaocr es , na ccnO CORPO :~ 601'8E1005

s,

do.w:.p

:::::'::':::150 XV do art Wdo _projeto de

i,

A proposta é técru ca e ads t r i t a aos precisos

=.

2. A 11'1UlUdade de jurisdição, mvocaca pelos EStados

ra bem afenr a caoacitaç::::. dos i:,,:::Ilcados sem sub.··"etê-los a const:ange::.=.
ras sessões pt.ibli::as.
~ a justlflCOitlva para a e'li2õlda Que espera."lOsseje ac:;)lhid=

.1
EMENDA lP03984-3

['J
Ê

s - normas gerals sObre a produção e consumo,~nclusive sobre
a propriedade industrial e intelectua!.

Consbtuinte MAURÍCIO COR.~A

r,-----------"''"'w,'''.i,'.----,,-------,

JlJSTIF1C1lÇ~O

o futuro texto

constitu:~cnal

'>'''!'DOR 'bur;c,o Corrê"
CQ\USSr'ID DE sIS1D~...n~~~c.-s.tG"Cf:o"'d"

to:

ni'ío pede flcar alhêio à

ElJ'enda s:Jpressiva ao Parao:aro Único do art
to de COnstitUlC~:J.

l~~O'::

I:ãncla da propz:1edade industrial e ln:elecl:u<:ll no que se refere 55 exlg>12

elas c:!o relacionarrento econõ.rnico ell r.:Jssos dias.

Suprima-se o Parágrafo único do art.
Consti tuição

11 • • • • sendo os seus cargos obrigatorl.:lll'cnt.e
pro\'idos
por concurso público da pro\':ls c t.itulos. com a p<l:rhc.lpo.ç50 do Po
der Jt.dicJ.iino e d:l Ordem dos Advogados do Brasil lO.
-

.98

:IR do ;ilQeoro ie

llJ do -..r:proJeto

JUSTlF1CA~O

o acrésclmo proposto VCJ:\ o. su~rir um... gro.vc lacu:::!.
existente no ~pro)cto, tcrno.ndo ob:-igatono o ·conc..::-~() mítlhco

Constituinte t:AURfcIO COít~A

....>Il'co.... s10'$ ... cG..,..... C

r.r-------.~

I

COY.ISSi'io DE S!STE:}.ATIZPC~O
'u'OuJJn""'~"_~

Emené3 ao.l tJ.va so §

r9 do 2rt. a1co ts.Dra le!:o

te

"Art.

81" do ~projeto de Constituiç~o,

ti

liIí.

s~

II

Pubhco.
Os cntérios do mérlto c d3 ~gu3ld3dc de oport.un~dadc
a .lodos .os b"r:lSlle~ros n:l ocupac-50 dos cargos púbhc:os uevcl:l
ser
-rcsguard"ldos uc_tOt....~ J.S i:C-:o.t:l.'l:as de V10l1"lOr D01S nos dl:lS ~rc
sentes há uma sgrie de Esto.':o~ C~ aue :l Dc.fensorú Públlc:a é
co;;: 1
post:l de bnchore1S eJ:l lhrelto aue s50 nomc;;lcos so"o-c:o'1I:..1"so e que
scquer comp3reccm :lO:' seu~ õrg1o:. de atem1J.mento à Dor.~l:lçJo Co:ll cn
te de Justi<"o.
' Com,J Obll~.llorlcd.IJc do t.olU:ur~o públtt.o, ","omcnte O~
m'l.1:. apto:. ~Jltclccru..ll.':1cntc ror.io onort"uni<!..tde de C!cfen..!cr os l"ltz
resses do povo, :!..ngrcss:lndc :lss;:n_no se::-Vlço tlúbllCO ?ol'l. pO::-':" (.-=i" I
frcnt.c_ c de 3cordo '::01:1 os [:"lncJ..plo:o dr... mor:ll.1.d:ule e
3U~~C::"ldc.c..:::
que devem gcnr o tro1to d3 at~vld:Jdc publ1.ctl.

iJi,

~

da C-:nsti tlli

~.

Dê-se ao §
do art.
guinte red;:çào:

~~~n~~d~;~~s~~~~~c~~r:~cc~e~~n;~~~ ~~p~~~:~oa~ ~~~~~a~~ ~~ p~~~~{

Conslderando qL!e, se;cndo o 1\1iIMproJeto de Ccnstltuiçiio ora
emendado, comoste aos Estados org.mlzar a SLoa justlça
(art. 51: ll"cisc
lI) j que os Estados reservarê-c ao J...d:.c.!.ário, no "líruno 5%di:! arrecada;~o
(art.
§. -49) ; e que os TrJ.b-..m~is spl1carlio, no JiJ.Ínlmo JC% da sua dct~ ção orça:nentária no aparelna!l"ento, Il'.anutenção e /llOderOl.Z&ção dos serVJ.ços
judic1arios (art
§ 59), não parece de boa técn.lca cor.st.lt!1ClOm!l çue
se lmpont'a às unidarip<;: federE=3.s. D p;ga"~em:o ocz ::......ll...a=a,; i::c::i =êS:r=C:l.
vas Just~ças, de relr.une:ação 19"-El em cedo o teUlt6Tl.(i rmelena!.
E a justiflcahva :::a:-a a prese'"lte e.'l'.enCa qLe eSperãil'.os
seja

...,

I

de prov::as c t~t~~~~c~~:~3r~~~~e~;~s~~~t.~:1~~O~p~~;~~~o~0~~~~~~~.1
ta quc os D!:fc,:sorcs Publ~cos, a qUC.'ll cabe zcl:lr pcln defesa de 'to
das 3S lnst:mCl=ts dos jurld..c:1me:n.c ncces51t.0.c!OS, SCJ3::l
nomc;tdos
pelos detentores do Poúer (.o,t1'e os SeuS ap:lniguo.do~ c protcgHlos.

JUSTIFIc:.ç1IC

I

acolhida

8t- .
.om.

EMENDA lP03982-7
§ 32 - A proibição de ac:..rrrula:- D!'=V2'1:0S não se a:Jllca aos 1;:::0
sentados q~c;'õto ao exerci::::lD da i"andato eletiv:::, ce r.açist€
rio, de carQo
COll'issão ou ca e:;".:nef~ ;::lara D:e~tação ce S~~
viços técn~ccs cu eSjJecializados".

e,,,

JUSTIFICAç1!.Q

f

J

.lln... "'~cu,,,:l"':u"<uu,~~~u

_<

t;--

c;-- -- -

I

---,

Const1tulnte tJ.AURÍCIO CO:mÊA

comssAo

DE_~+2~t.:A!IZnçAo"--

- ·--- --

--'

F-;~~"':J

l:nu~;-;l

"' .."",... ,,;~·

Emenda aditiva ao

art~go

2íQ do

--- - - - I
a'lte:::OJe~o

19 _ Acrescente-se ao artigo 2Q2o segulnte §

I:

Coostltuinte ""'-"leIO ClJRR"""~,"A~

pJ~~~-

ccmssAo DE: SISTtMATIZAcltO

lIg·

"Art. 222 -

••• _••••••

:_=

§ 4$1 _ Compete a Justlça CO Tra!)alho, szgunco a

legisla:;â:J
brasl1eira, concihar e Jul~ar dlssí.::......'"'S en::'=e as II,1ssões ;:).=.
plomãtlcas estra.--geiras e os trabal~:::::::es cor elas contra:"ªdos pa:ra a prest<.lç'1:lo de serv!ço ce Cl.-alq..er esoeCle.

~~;:::=J

1 rç-;;-;J

I

2''<-

Dê-se ao.inciso I do art. .-: do Anteprojeto de
A e";"enâ,, ob':etlv:J <::Crescentar <::0 díspOSitlVC e'1 :212 a per-l~
síio para
:I a::05entad:l cortJ.rue a prestsr ser'l..ços tecn.coz cu es::e:':'f
lizacos S -d.-~nistra:::ão ~~lica, tal ccro ac!;;;.l.t:!.éo !Je:a Ccrs:.~ ..::;ão v~::=:
te, r..õra \;: C'_= a e,,::erlên::l<:l adc,Jinda ccr-.o serv1C~:;= P~b:.::: civ_l lia e:_
va 'Ia"! re e!aõ'co sucstanc~al cv."ll:n!:J..l_çãc <ao se:v...ço :::'::J1.:::
E a JUStific~~ presente e~-=-'=a 'l,Je as:e=c::~os
~e~::l
acolhida.
~
\

- -,1

adItiva ao inciso do art'~~"'::::--:l

Emenda
i:onStituiCiio.

,y
Art

EMEl'Il>A lP03985·1

Constlb.;!.

:::..~~~:~.=:...................
I - Exercer a direção sl.oper!or do Ministério PGblico
reli Eleitoral, Militar, do Trabalho e do Distrito
ro e Territórios.

I
Fed~
red~

I

Asse~ NadoÓaI Constlb*tte • 409·
JUSlIFlCAç)\O

§ ti! - As atividades inerentes ao desenvolvimento científ,!,
co e tecnolõqicc rerketarãc rnteresses nacionais.
regi.!!.
nets, locais, sociais e culturais, assegurando a autonomia
da pesqu!$a cientIfica bãsfca"

«Art. 306 - ••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••

Nãoobstante o Ministério Público do üistrdto Federal e Ter
rlt6rios tenha atribuições locais, idênticas as funções, junto à Just:l.l;;
Federal e CO/lUlI, definidas.como "essercãeís à prestação jurisdicional do
Estaclo", sua d1sso1ução do item relativo ao Ministérlo Público Estaduai.
recae-se, por questão de método, tendo em vista a sua
regulamentaçao
por Le! federal, extensivos aos seus membros os direitos, deveres, Obr.=..
gaçl5es e vantagens que vierem a ser conferidas ao Ministério Público F~
deral, Eleitoral, MUltar e do Tra~'f.:
O acréscimo ao artigo ~J tem por objetivo, dada a origem
federal do M..(nistérlo PúI:Uletr dõ 01St~.110 ,~ral e dos Territ6rios, a
sujeitá-lo, eabora....:tt1911nomo, à direção superioJ. "or parte do ProcuradorGeral da República.
Em síntese, constituindo atribuição da Comissão de Sistemah
zação a disposição correta das instituições no texto co~titucional,';
presente Emenda harmoniza-se às exigência do Regimento, situando, ccrwe
nlentemente, o Ministério Público do Distrito Federal e Territ6rios no
-aaIleprojeto.
t: a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

VIII - capacrtaçãc científica e tecnológica"

1

JUSTIFlCAÇ~O

JUSTIFICAÇito

Consideramos que a expressão llatividades inerentes ao dese!!.
volvimento científico e tecnológico" melhor serve aos 05Jl:tlVOS do texto
constitucional por ter a'11plitudemaior q~e a expressão "pesquisa" adotada
no texto original.

Semalterar o mérl.to do õasccetc no "caput" do arti'go :3061 a
presente c...e-da ressalta a teoortêncía C~ coohecimento científico e tecn!:!,
16gico como Ull dos parãmetros basilares do desenvolvlmentp.

Constituinte MAURÍCIO COHRÊIl.

Constituinte "'AURÍCIO CORRÊA
co."IISSAO OE SISTEMATIZAÇÃO

r ; r - - - - - - - - - - " " " ,..,""..' , - - - - - - - - - - - ,

r;r

rIUOlJv.r'''.'''õ'o

.:....

-,

1'h-

1-

Emenda modificativa ao § 22 do artigo :30't

Emenda modificativa ao § 212 do artigo W. tIO ~projeto.

Axt. 12 - Dê-se ao § 22 do artigo :30; a seguinte redação:

"Art. J4I1J - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.~S

EMENDA lP03986·0

(!l

Constituinte MAURÍCIO

r;r

~~l~

eoMISSll:O OE SISTEMATIZAC1l:0
rurOl'....rm:.;;:o

r.r

rr;~~"'~

CORR~

..,o/Co..'•• lol.V •• OIOI:.,O

Emenda supressiva ao §
tuição.

"Art. :30f - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:::=====~...:::~=~~

,
22 do art. 2Slt'do

Suprima_se o § 21l do art. 2aj; do

§ 2" _ A lei regulamentará a propriedade intelectual,
guardando os interesses e direitos coletivos".

pr;j~;;J

~rojeto

~rojeto

de

za - as empresas nacionais terão preferência no acesso aos
incentives e créditos públicos subvencionados e no fcrnecíaen
to de bens e "serviços ao poder públl.co.
-

§

Consh

Constltu,!,

JUSTIFlCAÇ~O

Modernamente, o direito de propriedade. qualquer
ela, deve se subordrner aos interesses eetcres da sociedade.

JUSTlFlCAç)\O

çãc,

Para tornar o texto mais claro, estamos trocando a expressão
"de controle nacional" por "nacionais", o que. evidentemente, não attera o
mérito do dispositivo.

JUSTlfICAÇ1l:0

A matéria já se encontra disclplinada no artigo

que seja

EMENDA lP03995·9

iif e seu J,!!

eiso 111.
~ a

xe~

r

Constituinte MALRfCIO CCRRtA

f'J

COMISSi'tO DE

SISTEI-!J\TIZAç~a

justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida

rurouvo',,"'.çio-----------,

."

Emenda modificativa ao § 12 do art. 4"EJ do ~projeto
Constituinte MAURfcIO

r;r

CORR~A

rLUd'QICOwln;:O/.vICOWl ••• O

lS

Art. 12 - üê-se ao § :32, do artigo

:30i,

§ 12 _ A le~ fixará a parcela dos orçene-itos da União. dos

a seguinte redação'

Estados. do Distrito Federaf , dos Iolumcípl.os, das entidades
da Administração indireta e dos crqerusnoa públicos
de
desenvolvimento reçrcrer, a ser aplicada na
cepecrteçãc
científica e tecnológica bem coao 05 crrtérfcs para fazê-

If"

Art. 12 _ Dê-se ao art. 2111 a seguinte redação:

"Art.

llArt. ~5_ A União 56 se resconsetnttee-é pejos oecõsitos
OU aplicações fl.Mnceiras efetuadas nas institUições sca o
seu controle".

EMENPA lP03988·6

30(-

.

10".

§ 32 _ As emaresas pt::bll.cas, as sociedades de econcníe eusta

e as fundações públicas não terão dneito aos benerjcros, pr.!.
vilégios ou subvenções que não aejen extensfvers, pêntarl.~
mente, às empresas nacionaís''

o mérito é o mesmo No texto proposto originalrrente o que
se pretende é isentar a União da responsabilidade co."l eventuais
falhas
adm:tmstrativas das institUl.ções rãrercerras pravecea, rccevre, na ronna
apresentada, rica a União ta'llbém isenta de responsetiíf.tdade quanto a ioê.!!
tacas falhas eventualmente cometidas por anst.í tulçães sob a sua. respans,ê.
bilidade. ~ o que procurares sanar.

Constitumte 1-l.t:L'RfCIO

..

Emenda ncdrf'Icatdva ao § 3g do artigo :30" do -n1;2proJeto

Emenda modificativa ao artigo 2J0 do . .projeto.

[!J

.8JJ a seguinte reoeçãc,

M' Art. AW'

ruro/.v.T",..~io---_--_---___,

e

ruTO"v....IC.;ÁO

~

Art. 12 _ Dê-se ao § 12 ·do art •

CO'-lISSAO DE SiSTemTIZAci'l:o

r.r

JUSTIFlCAçJl:D

Objetivamos apenas adequar melhor o objetivo pretendido com

JUSllFlCAÇ~O

outra redação.

Com a redação aqui proposta objettvenos deaxar bemclaro que
a equiparação das enareses estatais só se refere às eroreses pravacae n~
cionais

Constituinte "'.Al.RiClO COR.~
COMISsAD DE SISTElJ,ATIZACAO

rr=;:~~"".""J

Cc;qR~A

cr;j';;'UJ

COMISSÃO DE SISTEt~TIZAc1I:D

rurOl.d"rlt..;;:0--o-_ _- - - - _ - _ - ,

~

constftuante MAURicIO CORR~A

'91
Emenda modifIcativa ao § 22 do art "W, do ~proJeto _

COMISSi'l:o DE SISTEMATIZACi.'Io

Dê-se ao § 22, do art. 4EJi, a seçomte recaçãct

r . r - - - - - - - - - - ".." .."",, .., , - - - - - - - - - - _ _ ,
Emenda modificativa", adí.tava ao artigo

2et

do ~p:l:Ojeto.

r.r

Emenda modificativa ao § 19, do art.

Art. 19 _ Dê-se ao art. 2~ a seguinta redação) aC:Lescenta!!.
do-lhe o parágrafo 2Q e reno-arenôc-se para pr.!l"': ifoo
atual pal'á'grafo éucc.

IIArt.

33d, do anteprojeto.

"8

/J;f1;I - •••••••••••••••••••••••••••••••••

·04

UAl:t. J,ua - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~~

281-

"Art.
A execução financeira da uruãc será efetuada P';
lo Tesouro N2clonal, tendo ccno agEnte e..<clusivo o earco oc
B!asl.1.

§ 22 _ A lei regulará a concessão de incentivos e

ootras
vantagens a empresas e entidades. pt::blicas ou pmvaoas, q(.le
contrlb(.la~ rmarcerramente com o oeserwctvtnento da
ci6,!!
cia, coma eutonc-üa tecnológica. coma amplisção do cont~
cimento cientifico e coma formação de recursos nU:I'.anos e.§.

§ 12 _ Respeitadas as exceeeões prevrstas nesta Constltuição,
mono~ólios. oligopóll.os, certérs
e
toda e qualquer torna de abuso do poder econõmícc, cebencc
lei fixar as penalidades.

é vedada a formação de

§ 12 - a mesra redação do atual parágrafo Gnleo.
§ za _ A arrececeçsc de, tributos federais será eretuaca
las ãnstâturções financeiras of1cia~s receraís",

091

U .. 'et',.,.',fll:l.<:i<>

pecraã.ízados'' •

p~

JUSTIFlCAÇ1\O

JUSTIFlCAÇl\Q

Apenas pretendemos tornar mais objettvo o 'texto e em
lhe alteranos quanto ao mér.rtc,

Com o disposto na presente emenda, pretendemos centralrzar
a arrecadação coe tributos federal.s co:na conseqüente melhcrJ.a no centrE.
1e e admInistração dos recursos pú!::lhcos, além de maior flex!h~lldêce na
execução financeira do orçamento da União.

Constituinte MAtRfCIO CQ.qft81
COMISSM DE:: SISTE:v'ATIZACi:l:O
r;r

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

·EMENDA lP03989·4

[!J
r.r-

cr;~~""~

Consti tuinte HAlRÍCIO COAAtA
..'...ol.V.CoW,.. ÁO

r~u."'ot:O

__,

COMISSJ1.o DE SISTEMATIZAC.1l:O
~

[Çj~;hJ

rUrOlJv.'UIC.çiO

Emenda adltlva ao inciso' VIII , do artigo

COMISS.zto DE SISTE~!ATIZACAO
r;r

rUrOuv.fI',e.ç.to_---,

,

1,...

Emenda modificativa ao § 19 do artigo 4eU do ~projeto.

J08.

Art. 12 - Dê-se ao § 12 do art.
";

rnfO/Jv.r"'... çio_--'--

~

493
Emenda Modificativa ao artigo JlWJ do .iSltEprijeto

'

&la seguinte redação

"Art. 4Cll!t - ••••••••••••••"; ••••••••••• ~ •••••••••••••••••
Art. 19 _ Acrescente-se ao artigo :308 o seguinte inciso VIII.

nada

Preferimos a reéeção ora sugerida per considerax que tais Pl;.!
t!cas cavem ter veceçêc expressa no cextc ccn~trtlJcional ao CúntrÉda d::;
texto do anteprojeto onde se lê oue tia lei scocrrurã«.

49.

Art. 1º - Dê-se ao art sctl a seguinte xedação'

.,.

flArt Jreil& _ Dentro de doze meses, a contar da data da pr~
mulgação desta Constüuição. o Congresso Nacional aprov:!r~
leis que n),em as dlretI:izes das polítIcas agrícola, ogr!
ria, científica. tecno16g1ca. industrial. urbana, de tra~
porte e do comércio interno e externo"

,

410

• Assembléia Nacional Constituinte

,1-

"Art. 1tiY- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇl\O

lP04004·3
JOS~

V!_ formular e ímpler'lentar planos e proçresas setoriais
orIentem o seu oesenvcãvãrentc sõcro-econõaíco,

Apenas incluímos I por considerar de fundamental
inlJort~
ela, a política científica entre aquelas que deverão ser regular-.entadas
em futuro pr6:dmo pelo legIslador ordinário.
•

SISTEMAHZAÇAO

r.r

..,

'lrrO'lU.1.,lCl~h-_-

EMENDA MODIFICAllVA

JUSTIFlCAJ;1lD

o,'

lP03998-3

Hoãifique.se a redação do ~rtlgo 3" para a seguinte:

Consti t.Jinte ~mLRfc!o COR.q~

A presente emenda não altera o mérito co aNieprojetc e.
contrário, torna mais clara a cospetêrcra dos EstGdos.

3Bl -

se

!IART.
Lneumbe ao Estado. diretamente ou sob o·r!:,
glme de c~ ou perm~ssão. por prazo ~etermlnado e se~pre
através de concorrencJa publica, a p re s re e ao de serviços publ.!.
coso

mlISSJlO DE S15TSlATIZBClfO
r . r - - - - - - - - - - T U T O / . l I u........ç . ô e - - - - -

.,

lP04002-7

:39S
Emenda modificativa ao § 49 do artigo -G do ~projeto

Parágrafo Ontco - A t e t disporá sobre:
I
• o regime das emp.resas concesslonãrias e
permlssl~
nárlas de serviços pübl t ees , o caráter e.speclal e de prorrot1a~
çio de seu contrato, e fixari as condições de caduci.dade.
re,!.
c1s"âo e reversão da concessão ou permissão;
11 - os direitos do usuário.
•
ill _ o regime de fisca11z"ç;Jo d" ... eepr e se s eonc'H~loni
ria!>'e pertlllsslonãr1as;
,
IV. tarifas que permitam satisfazer-se- o custo, OI
r.!,
muneração do capital, a expansão e o melhoramento dos serviços.
V _ a obrigatoriedade de lI1ante-r o serviço adequado;
VI _ a prforlzação dos t r e nspce-te s públ r ce s de polssagel
ros sobre os demais na organização da circulação dos centros u!

><s

Art. 112 - Dê-se ao § 1112 do artigo" a. seguinte redação:

"Art.

MENDONÇA DE MORAIS

c.e

s: .,

.
Emenda adtt.íve ao art. 1:: do

~rojeto.

,,"j.,

§ 42 _ O cceprcaísso do Estado cem a Clênch e

Tecnologla
devérá assegurar a permanente anpliação e a ple'lS utiliz!,
ção do potencial técnico-científico instalado no cers atr!.

Art. 1Q- Dê-se à alínea
do inciso IV nova
acrescente-se ao mesmo inciso a alínea n~.

vés de sua adequação a todas as poHtlc25 públicas".

"ArtJI- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -•••••••

redaçiIo e

bancs ,

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICAÇl\O

IV -

1"- é assegureda a part!clpaçã'o das organizações de

o conhecill!ento ht.P.ano está emevolução l1e!maneote e J em n:lo!
50S dias, o cesenvctvfaentc científlco e tecnológico deve ser ccjeto
atenção, scpervdsêc e encare do Estado.

03

t necessário que seja dispensado tratamento Igual para
todos as permtssionãrfas e concessionârlas de serviços públ t ccs
nas tres esferas.
FIxando expressamente 05 Itens que compõem a remuneração
dos serviços prestados haverá sempre uma co"-reJ'ação entre custos
e despesas. possibilitando ao poder- público q:.allzar- projetos e
planejar sobre a melhor forma de vlabil Izar os sIstemas públicos
de prestação de serviços ã população.

.

trabalhi!,

dores nos processos dectsémos relativos ao reaprcveí.tenento
de mão-de_obra e aos programas de reciclagem, prestados pela
ceecac, sempre crue a Introduçlllo ce noves tecnologias no Ç,r2
cesso produtivo resultar em redução ou elirnl'na'Çãode postos
de trabalho ou ofício.

lP03999-1

A redação dada ao 'eapu t do artigo p~rmtte ao Estado decI
d l r sobre o regime de concêS5ãõ ou pe r e t s sãe , porém, em seu parã
grafo únIco só dispõe sobre o Instituto da concessão.
Nenhum se evt cc pode ser exp1orado sem previsão de
expandf-Io e melhorã-Io.

}í.' _
cocssao

é assegurada aos trabalhadores partlclpação nas vantagens
advIndas da modeplização tecnológIca".

DE: SISTEMATIZA~

JUSTIFICAç)\O

Emenda mod.lficativa ao inciso V, do arUgo 3i#, do "prE
jeto.
z8
Art. 12 - Dê-se ao inciso V do artigo 3. a seguinte

fi.

plenário.

:>/11-

.
~ A lP04003·5

v-

a criação de rllndo mantido com recursos
ções financeiras privadas.

ces

fl

institui

e

retorno do empreendimento.
( necessário ta-::bé::l have r p .. t er t daée per~"
co1etlvtd!,
de em todas as e e l v eda de s li ela ee s êrne sas ,
•
Atualmente, um)em cada três brasileiros. mora em um gran
de centro urbano. Oaí a nec e s s ada de de os serviços mctropolita=nos se adequaren aos novos tempos. O transporte repre sen ee ser
viço público essencial e. portanto, deve ter preferência,.
de que a maioria da população do aers , ou seja. a de baixa renda.
tenha methorada a sua condição de vida, reduzindo o seu
te!)po
de des locamen to res I dêne I a/t r-ab a I he ,

"In,

red,!

da' tn te te t tve pri

veda é necessário a garantia da revis~n rerlõdlca dou Udfas

ma~

Can
a presente emenda objetiva a
tenção lntegral do texto ~prov~do na Comissão temática assim cose a letra
ora sugerida, restebeâece, também, decisão aprovada por ecuete eesec

ção:
Art.

.Per-e a manutenção de qualquer seq aen t o

-

relaç~-

poder

hodierna preocupação com a qua1idade de vida, com
a
distinção dos poderes e a efetiva prestação das serviços
essen
e te r s perfazem alguns 1:Ios prIncIpais pontos discutidos para
i'
nova ccns e t ec t cêe ,
A

f';;~""'~

CONSTITUINTE REHATO VIAN!U\

1];0;;7:1

JUSTIFICAç)\O

EUENDA SUPRESSIVA:

lP04Ó05-1

SuprJ.aa_se~

Com esta emendaobjetivamos especificar que ~ futura lei do.,

ho Art. 3pr. o 5 UI: que tem esta redaç§o:
S lR - As atividades das empresas nacionais que a lei considerar estraUgicas para li. defesa nacional ou paro. o desenvolvlmen
to tecno16glco. poderlio ter proteçlfo te.porárla.
-

Sistema Financeiro Nacional deve dispor sobre a responsa~l1!dade das in.§.
tltu1ções financeiras privadas e dos seus dirigentes, em caso de insolvê~
ela. pois não é mais possível aànitir-se a lklião asslJllindo ônus causados
por lIIaUS acblnIstradores. Ao incluirmos a eXptessãJ "InstituIções PIlV!
das" no texto e faze'nOS porque as instituições f1nanceiras federais são
garantidas pelo governo não cabendo, pois, a fama genérica do texto ar!

No Art.

301.

o

fu~;;:u

SISTEMATIZAÇJ:lO

fÇj'~';;;;;J

Emenda supreSS1Va

i lu que apresenta o seguinte:

if

5 la - Ao lntervençlio ou llonop61io eeeeaezc Jissi. que ceeaee-,
eeceree as rBzaes que os determinarall.

ginal.

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

press~~~r~:a:~: ~~a~:i:;:d~~;;.~o"J~c;~~c:~iod~ :~t~s~iê~~,a~~
~~~~:io"~ :exto. apõs as supressões propostas. terá a

segulnte

~USTIf"ICAçnO
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El!lENDA lP04000-1

fl
t:J

Constit.uinte

1

A tel:lporariedade está ea contradlçlio com o Art. 318 queres-,
tab~lece o lIonop611o da Un1::l0 sobre 11 pesqUls8. a laMi e o refIno
do peto:-óleo, dos ga.ses raros, gás naturel, tr6nsporte, Ilarítimo e
por condutos, pesquisa, la'tlt. Q enrêquecillento, a industrial1zaç1to e ti comércio de Clinera1s nucleares.
Se a UnUio e~erce esses lhonop611os. pelo ~eferido Art.
O dese;;zpenho é prstlcado strav~s de empresas Que ntio podem ter proteçlio apenas telnpodrla. sob pena de frustar-se o Ilonopólio que.
no Art. 3~ é perJlQnen~e e Que, na perenidade da soberania nacional. nl!o poderá estar submetida a prescriç'Zies litlltati"as. através
de .aladas ocasionais dos partidos no Parlsmenta.

MALRfcIO ~

CfI.lISSÃO DE 5I5T8'ATIZJl@

-

JUSTIFICATIVA:

o texto pnnl1tlVo. resguardando apenas, as ent,da
des sind,cals dos trabalhadores afronta o prtnclPlo da isonom,ã

316.

Q

•

Emenda modificativa ao § 1'" do art. 200 do AMlaprojeto de Ccns
tituição.
Dê-se ao § 1º do art. 20f do
gulnte redação:

"Art.

~projeto

de Constituição, a

s~

De resto, se as ellpresas nacionais estratégicas para a defe
sa nacional ou para o desenvolvImento ~ol6gico, tiverem lilllIta:
çO"es nl:) tempo de proteçl'1o. f'1cartio at.Jhg!sJas ell SUB credibIlldade
credibilidade e coOf1ança pública e, logicamente, tolhidas no lhes reservou.
desempenho da Ilissllo que o Art.

20i- ..••••.•.....•...•.•.......

§ 1'" _ Ap6s aprovação pelo Senado Federal, por voto de
dois
terços de seus· membros, os Ministros serão nOJI'.eadas pelo Presl
dente da República, sendo:

3lS

Patrimônio. renda ou se rv tccs dos partidos P011tlcoS
inclusive suas fundacões, das entidades s mdjca i s
~
das instttulcões sem flns lucratlVos. observados
os
requisitos da lei; e".

j~~;~do na letra na". do inciso 111. do artlgo l~ deste ~pr2.

,

Não há porque diferenclar-se as ent"dades classlS
tas.. seJa de empregadores ou trabalhadores.
A diferf'ncação transgride tambem o precelto conti

'-- ~~ on~i~~~ ~~~e I ~~ r~e~~ri i ~~; • a~~o~~~i~t~s:~s~~t=~~o~~ t~;a ba ~h~
dores ou empregadores.

De outro modo, l1mltando-se a imunidade às enhda
des educativas e de ass].stênclêi socul, lmpede a extencão àque
~~~d:~. pesquisa. extensao e outras. tao vallosas quanto as enu.!!

,.• • lef

ordl~i~;: ~:~~~~m:~~:~d~-~:m:~1' conveniente

deixar-

p.!.

II- Os citados parágrafos est1!o eC! contradiçlIo, t8mbél:l. com o Art.
§ IR que estabelece proteç:;o peuanente, e nlIo temporária •

............................................................."

,jjo

aos proprietárIos e atmadores de navios que deverl!o ser brasilei_
ros. belll COlllO 85 ellpresas que forlllarea.

,bi.

JUSTIF'ICJlÇÃO

III _ Há contradiçllo. e1nda. com O Art.
§ 4Q Que ·proibe.em
caráter perlllanente. e ntio temporário. a explot'açtio direta ou Ind!,
reta, por parte de etllt1resas e capitais de procedêncIa estrangeira.
dos serviços de ess!stl!nc1a à sauC1e no País" ~ proibIção perAanente e nao tegporárls.

A presente emendaobjetiva e;(cluir a audiência pública referi
da no dispositivo em tela.
Entendemosque o Senado Federal dispõe de condições plenas p!
:ta bem aferir a capacitação dos indIcados sem subnetê-los a
«:onstrangedE.
ras sessões públIcas.
~ a justificativa para a ewenda que espera'nos seJa acolhida

IV- ContradIç1:io. alnda, que se observa no Art. 40i: § 112 que, nas
empresas Jornalistas. protege o capital exclusiva.ente nac:ional ••

COMISSÃO O:: SISTE!o'ATIZACAO
TUl'O/<l!lSnr"'.\;.o

Emenda aditiva ao inciso

'V,

do art.

..
5'.

Art. 111 _ Acrescente-se ao artigo 5; o seguinte .inciso VI :

,

~~~';.~~

JOSE MENDONÇA DE MORAIS
r.r~------.~,
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301.
;301

....... ~lo/e"~... ~o/.~•• ~~I.1.\O

~

V _ Ea relaçrio ao § lR do Art.
pode-se ainda considerar :re~
dante o texto, pois se o Art.
permite "o monopólio e li inter_/
'1e";!a do Este.!!o "O do'!!!ro!o eccnô"nlcl) -para atender os IlloeratiVQS
da segurança naclonal ou a relevante interesse político, eonforQe
definidos em lei". obvIamente. cessados os .otivos. cessarfto os
efeitos. A insIstêncIa do § lU apenas traria confusrio e tumulto,
UlDa vez que lavar!_ o legIsladar ao erro de t.1xer. entec1p a dam,ente. prazos de lntervençUo ou de lnstltulçao dos .oncp6110s, frustendo os efeitos da lntervençio ou de llOnopdl1os. retirando a cr.!.1
d!bilidade c, consequentel:lente. li; eflcácl.a..
Verifica-se, pois. que. 81l!a
contraditórios, há o vt:- J
elo da redund~ncia nos textos apant os.
ela du S !ls15es ai 11 ulho de 1.987
.

ÊMEJIIDA lP04006-0

,

Emenda modificativa

5""t- II'/c V.
Dê a seguinte redação ao artigo i!I:R.
fi'/"

•

" Art • .m-V-Compete aos Estados. nas áreas metropolitanas e micr~
regiões. e--_ _ ~ • ..-& . . . . . . . ~ . explorar dJ.retamente.
ou med.lante concessão, os servi(;os públicos loca1.S de gás cotlbustível canalizado ".
JUSTIFICATIVA - A presente reda~ão Ve1l:I compatibilizar o artigo com

os do capitulo

li, artigo ztt e

seguintes_do ítt",/G zr,1

,AssembléIa NadonaI ConstIb*Ite
lP04007·8'
••1.....,1.....1.,."••••,••10

_

SISTEMATIZAÇAo

r.r

'I.,./~Ulf"'••

•
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JOSE MENDONÇA DE MORAIS

ll.

~

cHicos, com a cccpereçãc dos organismos internacionais de que o
Brasil participe ou reconheça como de relevante import.ância para
a causa da humanidade.

Z) -

f:õ?;';7!87J
~

CAPiTULO 11

JUSTI FI CACJ!íO

B4

DIREITOS E GARANTIAS i!olDIViDUAIS

A supressão da letra "z" p eende.-e e ao fato de q'::!c
ta!!.
bê.m eos Estados- e munre:rplos compete leglsTar sobre a me t e r se
a
apena s que
rt: I
a e:
s tão,

mENDA M:OIFICATIVA 00 ART. 11

Art.

fl-

~:CI ••

1

D~ã~u ~~~ep~~~e~b~~~:d~e:~a~~:

ef -.Nenhumparente até o segundo grau,

em l1nha reta ou colateral, o::nsaguineo ou afim, de autoridade, p::de ccu-/

• 411

~m~t)~;~~~~

3".

Art.
~ assegurada aos brasileiros e aos estrangeiresidentes no pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à honra, à crença, ao trabalho, à segurança, à propriedade e à justiça, consagrados DOS seguintes pr Incipios básicos:
1 _ todos sl!o iguais perante a lei. N110 haverá contra a
pessoa humana preconceito, distinção e discriminação de qualquer

t~~:

gethe r seria que a matérIa fosse abordada no Trtulo II
do .......p e nj e t o que tra-ta dos OI re t rc s e liberdades' Fu ndamen t a i S.

par cargo Em ccnisssc, J.nclusive sob CCCltrato, em õr-//
gãos a ela sulordmados, na admilustração dJ.reta e inl:i;!
diretal salvo o de ecnfj.ança.

tipo;
:lI - a lei não poderá excluir da eprec eçãc do Foder Judiciário ccernuer lesão de direito Individual, independente!"l;.Qte
í

JUSTIFICATIVA
.~~.l."/toW",Ic"""tO"IIIIe

SISTEMATIZAÇAO

A função de oon!iança, caro a própria denc:ounacão du, devei
ser de livre provimento da autoridade.
A redação originalrreQte feita lllpedia que a confJ.ança fosse
depositada. lJ.vrenente. nas pessoas. nai.s pr&unas da autoridaõe e que,p::!r
isso, mais nerecedoras de sua confiança seriam.
A noma foi rrcd.ificada para eliminar esta grave centradição.

Emenda supresslV8

611-

Supdmam-se os. §§ 19 e 29 do artigo'" •
JUSTIFICACM

e

EMENDA lP04008·6

l!J

de ccepe tênc ta do Estado federado e deve
A matéria
ser mset-tda no textc da sua ücns t tut câo ,
í

tJPMÓB/MC]
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luprbaa-se o artigo

r.r
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[",EtlDA. SUBSTITUTIVA.

'tIO

.JUSTIFICATIVA

SUeSTITUA·SE A REDACJ!ío DO ARTIGO
1I

A administração 'Públu:a ,lá POSSU1. normas que regulam a eu t c r

ver eeeeecu eaneeeene e

4

1ntcrferenC1a

popular no processo.

e necessário

haver autonomJ.a pühlQca
para 'escolha. nas fo!,
mas das leis pe r e i.eeu e e e , a delegação dos se rv a çc s ou prJ.vJ.légJ.os
eeonõmJ.co15•

EMENDA lP04009-4

,
,,

!

I,
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SISTEMATIZAÇAO

r.r

lei ft.dlÓral

~,

POR:

. . .

dIspora sobre:

Art• •

ta de concessões. autorizações. perm1ssões, h.ce.nças ã entidades
privadas. coma também meean:um06 de fJ.scal1.:l:ação. não podendo
h.:.

r

de recurso administrativo. A todos é assegurado o acesso li jurisdição. Somente nas causas de inequIvoco valor patrimonial, o
ajuizamento e os recursos ficarão sujeitos a custas proporcio-

fU'D/~~IT"ltlçl.

EMENDA MODIFICATIVA

:J-::::::::::::::::-

11

JUSTIFICATIVA:
O texto 0'rl9inal previ: que cab e r-â ao Congresso Nacional
autorizar. previamente os Planos e Programas relativos ã utillz.:!.
ção da Floresta Amazônica, da H;ata Atlântica. do Pantanal,d;a Zona
Costeira, bem como a Instalação. ou ampl-iação de hidroelétrlcas ,
re rmencet ea re s , de Usina de r reee s seeenee de Matérias FérteiS
e
Fó'ssels, indústrias potencialmente pcl u rde r.es , depÓSItos de
d.!:,
Jetos nucleares, ou que cae sem l"Ipacto er-b Len t el ;
A matirla. SE:m dúvtda alguma. é de. c;j'rande r e l e vânc l e , e
r-e a l ment e se faz necessário adotar medidas de prevenção.
Contudo. a Proposta contida no ~projêto é utópica •
eis que causará óbices Intransponíveis. não só ã Iniciativa priv!.
da. como também aos Projetos do Poder Público. e que são
vitais
para o desenvolvimento da Nação.
C01D efeIto, a necessidade de se obter prévia
autorlz!.
ção do Congresso Nacional cc t oc a r-â a matéria sob a égide de cunho
po l Ttlco que, confo~me o caso, pot!eri gerar- obstáculos
Inconv!
"tentes e desnecessarlos.
Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma ee eêria que não lhe é própria, "tão pouco. de sua coepe t ênc ia

l.ec idO:' no~n~~~~;~:e ~s~~:~~~:a c~:e~::c: i ~~~ J~rd~~~~~~
estabelecer os parâmetros té51'lcos,"-e bem assim <'IS condições
de
Implantação e operação dos Plano;/f ProJetfis descritos nas ~tr~s lia" e "b" •

Hodlflquewse para o seguinte a r-edação do artigo 63'

6;-

A fiscalização financeira e orçamentárIa do
"ART.
será exercida pela Câmara de Vereadores. medr e nt e co!!,
trole externo, e pelo sistema de controle Interno, na
forma
de lei orgânica e s ca dual ,

eun t e Ip t c

EMENDA lP()4014-1

Parágrafo ún Icn - O controle ez ee r-nc
o eux l t tc do Tribunal de Contas do Estado Federado".

f.[
EMENOA NQ

Just Iflcação
constituição estadual dlsporã sobre procedimentos de
fi$c:aq-lzação. sendo inconveniente manter-se a redação do
art!.
go
e parágrafos.
A

6t

Os TJ:tulos I, II e III do ~projeto" do Relator da ComÍSslio de Sistematização ficam reduzidos a onze artigos, quatro
Capitulos, duas seções e a um único titulo, com a. seguinte redeçlio:
(4
CON5TlTUICJ!íO DA REP(iSLICA fEDERATIVA DO BRASIL

EMENDA lP04010·8;

fi

JOSE

MEND'Õ~ÇA

TíTULO 1
PRINCipIOS FUNDAMENTAIS

DE MORAIS

.U...

"'ICC~I'dc/l~'U"IIIIO

_ _-'--

_,

CAPíTULO 1
DISPOSIÇOES PRELIMINARES

SISTEMATIZACAO

r.r

ttlto/'~'''.lCa;i._----------

EMENDA SUPRESS IVA

SI.

Suprlmam~se no Inciso t , do artigo
as express;:;....
" ••• e suplementar a legislação federal em assuntos de seu
Int!:,
resse".
Justificação:

o preceito, ao assegurar ao Estado Federado
faculdade
para legislar
sobre matéria de sua competência. ofir- ~ e;t::e
_ . ~ .. ~ . ~ ~,.:Di, excessivas são
~)l.pr~s5Ões:, qu~ s:e pretende 5'.lpr im r

EMENDA lP04011·6,

l:
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r.r
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EMENDA SUPRESSIVA DA LEtRA "lU 00 ItICISO XIX

Ari. 19. O Brasil ê República PeceratIve constituida
pela união indissolúvel dos Estados e Hunicipios, Distrito federal e r e r r a cdr rcs , em regime delllot.ldtll.0 fundado na dignidade da
pessoa humana, nos valores soci:is do trabalho e da economia livres, na sociedade justa e parUcipativa, no pluralismo representativo e na sobetania da nação.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo e em seu
no_me será exercido sob legitimidade de representação na forma
prevista por esta Constituição.
Art. 21:'. A nação brasileira:
I - defende a convivência pac.!fit:a entre todos os pOw
vos, o intercâmbio científico. tecnologlco e c~ltl)ral. a liberdade de expressão ~ o direito à informação seo limitações de fronteiras, a validade dos tratados, convenções e atos internacionais
respeitada a soberania de cada Estaôo I o direi to ts auto6eterm!nsçllo, b independência I b democracIa, à liberdade econômica e política, e à dignidade do ser hU/lIano;
II _ repudia as guerras de conquista. todas as formas
de colonialismo, as armas nucleares, a tortura, a discriminação
de ql)alq~er tipo, e as diferenças entre os povos pela miséria,
pela subnutrição, pelo subdesenvolvimento, pela submissão e con w
diç6es degradantes da vida inrHv1dual e social.
P8rágrafo I.1nico. Os conflitos internacionais serão re501vidos por negoc18ç~es diretas, arbitragem. ou outros meios pa·

I

nais;

'I

111 _ ninguém será preso senão em flagrante deli to ou,
nos casos expressos em lei, por ordem escrita e fundamentada da
autoridade' competente. A prisão ou detenção de qualquer pessoa
será imedia.tamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará
se não for legal;
l.V - não haverá. prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso do depositário infiel ou do inadimplente de
obrigação alimentar, na forma da lei. Em qualquer hipótese, a
prisão somente pode ser decretada por autoridade judiciária;
V _ nos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida a

I'

competência é do júri popular,
VI _ nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A lei
regulará a individualização da pena e somente retroagirá Quando
beneficiar o réu. O acusado terá direito a ampla 'oêresa, será
presumido inocente antes de condenado e, quando preso ou detido,
será ouvido na presença de seus defensores. É mantido o direito à
fiança na forma disposta pela lei;
VII - impõe-SI! a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do detento e do presidiário A lei punirá
os crimes de tortura e determinará o perdimento do cargo de Quem
os cometer quarido em função pública. Os condenados t.e'rêc direito
ao trabalho remunerado em penitenciárias de educação profissional.
ou agrícola;
VIl1 _ os crimes violentos contra a pessoa humana serti.o
punidos com a privação da liberdade e seus autores não terão direito à anistia, ao indulto e à liberdade provisória;
IX - o processo judicial penal e civil será contradit6'rio, assegurado amplo direito à defesa e li prova, bem como aos
recursos .essencrars ao seu exercic1o, vedado qualquer procedimento lnQuisH6rio;
X _ por motivo de crença religiosa ou de convicção pclItica ou filosófica, ninguém será privado de qualquer de seus
direitos, salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta. ~ plena a liberdade de consciência, assegurado aos
crentes Cl exercIcio dos cultos religiosos que não contrariem a
ordem públlca e os bons costumes. Iodos podem reunir-se sem armas, não intervindo a autoridade senão para manter a ordem A lei
determinará os casos de comunicação prévia às autoridades e a designação, per cat as , do ãocef da :reunH!o;
XI - dar-se-á "habeas corpus" sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer vJolência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, salvo nos
casos de transgressões disciplinares nas forças armadas. Admite-se nos tribunais superiores o "habeas corpus" originário contra decâeões de tribunais hierarquicamente inferiores Que confirmem constrangimento ilegal ou que sejam originariamente arpufdcs
como coe t.cres j
XII _ conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito lIquido e certo não amparado por "habeas corpus", ou proteger direito provado de plano e sob ameaça de lesão lrreparável,

seja qual for a autoridade reepcnsãvej pela ilegalidade ou abuso
de poder;
XIII - é assegurado o direito de asilo e não será eeeeecrda a extradição de estrangeiro pnr crime pol!tico ou de opinHl.o,
ou para execução de pena de morte. Em nenhum caso será concedida!
a extradi~ão de brasilef.ro, salvo, quanto ao naturaâ í.zado , se o
crime moUvador do pedido for anterior h naturallzaç:io obtida com
omissão deste fato;
XIV - todo cidadão brasileiro tem dire! to à proteção licita do Estado dentro e, fora de suas fronteiras;
XV - é inviolável, ressa,lvadas as hip6teses previstas em
lei, o sigilo das comunicações postal ou de correspondência direta, telegráfica ou telefônica, ou por outro modo qualquer de intercomunicação individual, bem como dos registros informáticos de
dados pessoais, cuja programação dependerá de licença prevista em
lei;
XVI - toda pessoa pode obter certidões requeridas às repartições administrativas para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações. É. igualmente, assegurado o direito de
acesso aos registros informáticos. públicos ou privados, sobre a
pessoa interessada, que poderá exigir retificação I complementação
ôu atualização de dados através de mandato cominat6rio;
XVII - é assegurado o direito à herança e à propriedade
privada, con'dicionada esta à função social, que a lei definirá
determinando os modos de aquisição, uso e limites com o objetivo
de torná-la acessível a todos, de fazê-la produzir para o hem comum e de inserI-la no desenvolvimento nacional;
XVIII - 8 desapropriação somente se ferá por necessidade ou
utilidade pública, mediante indenização p-révia e justa em dinhei·
rOi ou por interesse social na execução de planos federais e corretivos da propriedade agrária, mediante pagamento em Utulos da
divida pública, com cláusula de exata correção monetáJ:ia, quando
tratar-se de latifúndio;
esta Constituição assegura o direito 11. empresa, ~
iniciativa privada e ~ economia de mercado, vedada a de~apropr1a-

xix ..

çlo de eções De capital. O patrimôn10 de empresas- poderá ser desapropriado, no todo ou em parte, obedecidos os critérios de util1dade públ1ca e 1nteresse seeraí ,
xx - é livre a manifestação de pensamento, de convicção
rel1g1052, pol!tica ou filosófica, bem como a prestação de in forllaç15es independentemente de censurai respondettdo cada um nos ter1105 da lel pelos abusos que cometer e pelas Jesües que causar.
É
assegurado o direito de resposta. Não serão, porém, toleradas: a
propaganda de guerra, de subversão da ordem democrática ou de
publ1car;'i5es, lQforlTlaçtles ou exterlothações ttlOtrá:rlas à moral e
aos bons costumes, bem COmo as que atinjam o dIreito à privaticidade em quaisquer cã rcunst.âncf as t
XX! - ~ assegurado o direito de ser l1'Vre, \/erdadeita e
honestamente informado através da pluralidade de fontes, proibida
o lIonopólio, estatal ou privado, de llIeios de comunicação. A
publicação de livros, jornais e peri6dicos não depende de licença
dos poderes públ1cos. Na telerradlodlfusâo, a concessão somente
poderá ser cassada ou revogada por decãsãc jl:id!clal COIl\ trânsito
~m julgedoj

CAPiTULO III
OA f{ACrOf{ALIOAOE

de

pais
seu pais;

brasileira. embora não estejam a serviço do 8l'8s11, desde que reglstrados em repartição brasilelra competente, ou. não registradas, venh.am a resJ.dlr em terrHbr10 nae.3:onal a-ntes da maioridade
civil e, alcançada esta, optem pela nacIonalidade brasileira em
Qualquer tempo;
n - naturalizados os Que, na forll:la da lei, adquirIrem a
nac10nalIdade brasileira, exJ.gldas às cesseas originárias dos
países de .l!ngua portuguesa. reS"idênc!a no Brasil por um en
ininterrupto e idoneidade moral.

!

par"grafo único. são privativos de brasileiros hatos
cargos de Presidente da Repóbllca. Ministro de Estado. Mlnis\ ~rt) do suprema iribunal Federal, Ministro do superior Tribunal de
l ,JusUça e dos demais iribunais Superiores. Ministro do Tribunal
Jde Contas da Unl~ar.de Consultor-Geral' da República, Procura ..
dor_Geral da Rep~bl1ca, Presidente do senado e da câeera dos Deputados, Governadores e seus substitutos, os de Embaixador e os
das carreiras de Diplomata, de oficial das Forças Armadas.
Art. ,~. Peróerá a nacJonalidade o brasileiro que:
I _ por naturalização voluntária, adquirir outra nacionalidade sem que esta lhe seja exigida como condição de trabalho
~tos

,J....

no exterior;
II _ sem licença do PresIdente da Repú.blica, aceitar comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiroj
UI .. em virtude de sentença judicial, tiver cancelada a
naruralizél~iio por e...a rcar ati·..1.dade caottár!:,- ao interesse nacio-

XXIV - todos têm direito ao trabalho e ao emprego, ao se ..
,Jário suficiente para sustentar-se e à sua falÚlla, à educação, li
~aúde r!s!ea e mental e a seu tratalllento, à maradla, ecs meios de
pqu!si~~o de eonbecãeent oe em qua Lsque r n!yph J ac lazer e às férias, ao pecúlio e à apcaent ador a isenta de trlbutlõls. Na compra
da casa: pr6pria todo cidadão tem o direito de não ser submetido a
reajustes do pagamento de prestações superiores aos seus próprios
euetentcs salariais,
XXV - a lei asseçur arâ o ditelto eutcraj, e à propr Iedaõe
intelectual, transmisS!v~1 por herança ou legado, o direito à
prdprh Imagem, o prIvIlégIo temporifrIo para a wtIl!zaçllo dos In'Ventos industriais e da~ <3emais espécies de ctaes intel-ectualS de:
caráter utilitário, bem C()mo a exclusivid:;.de tle marcas de comér_
,.,cio e , exclusividade do I')ome comercial;

nal;

ou ciVil
e deveres
genHores
lei estadeficíen-

t,;:s;
XXXVIl1 _ a lei regulará o direito real

de uso pela posse
útil das terras públicas tornadas produtivas pelos seus ocupantes
sem oposlç§o do poder B que pertençam;
XXXIX .. ninguém será obrigado 8 fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;
XL - a especi ficaç§o dos direj tos e garantias expressos
nesta Constituição n'lia exclu1 outros direitos e garantias decorrentes dp regime e dos princIpios que ela adota.

A emenda aqui proposta procura adequar os títulos I. II e
111 ao direlto constl.tucional. libertando~os da avalanche de ques_
tões de lêis cOIllplementar e ordinâna de que se acham in-vadidos.
Começa por enviar

sl:io

A int.e'tpretação das 'reg'ras reglmen'tais da AssemblêlB Naci
cnaã Constitu.1nte pode ser .analógica porque a rnat.êr18 é processual
e o ccn s t atu ant e não pode ser condicl.onado a simples espectador de
uma cacâs t.rcfe , a CarU da Nacíonalidade ser 'reduaada ã
expressão
da acdmcr adade , que expõe: a A:>sewulêu ao l'idiculo e a
execracâc
públlca.

Comecemos pela fOI1lla de ::xpritnir-se o preceito

Jâ em 1 919, na sua obra IINew Havenv, Edward S.
Corwin
nas li.;.ões de dâ're a.t;c constitucl.onal lembrava a propõsito do estilo
df falar e escrever: "Em aabcs sâo qualidades fundamerrtaas aclare
z~ e a prec i sâc , Aquele que, ã busca ~e embefeaanent c da frase, 'Pai
'!hbllita confusão. ensl1na~se Te:dondame-nte. sobre o escres er- bem •••
-O primeiro passo para escrever- e falar com cj areaa ê pensar
clara
!mente. Se o assunto for ecmpreendaêc ê. perfeição. logo afluirão
palavras para transmitJ.r_se a outrem o prôprJ.o pensamento."

'8;

A linguagem da ConstJ.tul..çio tem de ser sl..mples. de

ficil,
povo e, sobretUdo, no estafe a que Já esteja ha
ba tuado , "ainda que se escrevam normas avançade,s, anêda t as e PTogrei
sistas.

ou

ent.endaaentc pelo

e
s!mbolos nacionais a bandeira, o híno", as armas da Repúbllr::a

Os titulos 1. 11 c III do ~proJeto. longos. disc:ursJ._
retrógradas
de dí.reat;c , ora demonstram 'raava do passado e cammham de
COstas
para o futuro. ora 're s suac r ram os naas cenSuráveis dos entulhos au
torJ.tânos ccncebãécs COntra a Labe rdade andrv rduaj, e polít1ca do;
braSl.leiros. tal como o habeasucorpus suje:ao"a sJ.mples recurso or
dinãrl.o. ell.ml.llado o''ha'beas corpus"originãn:o contra Tribunal
qu;
encampe a coação ilegal.

vos. redundantes e retumbantes, ora enfl.leiralll normas

.4rt. 7f1. 1eDO brasllelrô. a /larUr dos dezoJ.to anos de
idade, tem o elever e o direito ao exerc!cio do vbto, secreto e
"Idireto, em tl)dos os níveis de ele!çOes politicas.
Pa:tágrafo único. O alistamento e o voto são obrigat6-

Não hã destaques a fazer neSse desastre gdral. :E tudo mui
to ruim. O titlJlo I não merece anãlise. Basta sua leitura para av;
lJ.ação do desa!>tre e a tot.al inCOll\patlbJ.lldade com o l'es'to do ant;
proj~to.
-

trios, salvo Pl1rB:
I
a) os anal fabetos. os maiores de setenta anos e os de'fiC:!entes f!S1cos. para quem é tac:ultat.ivtl o exercício do di:r-e1to
de votar; ou
D} os inalIstáveis.
Art. eg • Não podem alistar-se eleitores:
I ... os que não saibam exprimir-se em 1!n9ua portuglJesa;
11 _ os que estiverem privados dos seus d.i.reitos poUUcot nos casos e pela forma prev:1stos em lei complementar;
111 _ os menores de dezoito anos; ou
IV _ os militares, salvo se oficiais. aspirantes a ofici.:I1s, guardas_marinh<i\S, subtenentes ou subofic!ais, sargentos ou
alunos das escolas mllltares de ensino superior pa.ra formaçi:io de
onciaiS,
Parágrafo único.
Terão o alistamento, cancelado os
eleitores condenados pOf crimes contra (] patriMônio públlco ou os
Que, por sentença judicial. vierem a ser privados dos direitos
políticos Por outras razões relevantes dispostas em lei complementar.
s!cç~a I r
DA ElEGIBILIDAOe:

~IJitares

(
Padgrafo único. Os
alistáveis sfto elegíveiS,
~ L_tendidas as seguintes condiçtles~
~
o) com menos de cinco e,nos de serviço sera, ao candide,Ur-se, excluíóo da ativa;
,
b) com cinco anos de serviço ou mais será afastado temporariamente e agregado. Uma ve% eleito, será transferido para a
InatIvidaàe n05 termos da lei.
Art. 10. Lei complementar disporá sobre as condições
de elegibilidade, domicilio eleitoral, filiação partidária, os
, casos de irreelegibllidade e de inelegibilidade. obedecidas as
seguIntes nl)rmas constitucionais cogentest
1 _ é irreelegível, para o período seguinte ao término
j

I de seu m'andato, o Presidente da República, o Governador e
ce_Ctl\l~~na~tl:r,

<)

fl'tefeite.

~

O

Vl-

o l{ice.-ç''tefett.a;

11 _ é inelegivel. para qualquer dos cargos

mencionados
no item anterior, quem haja sucedido seu titular ou o tenha substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito;
111 _ 5110 condJ.ções de eJeglbJlidade e d~. reglsho de
candIdatura. a filiação a partido polIl:ico e a escolha em convenção partidária.
Art. 11. Todo ci,dadlio tem o direito de assoc1ar~se livremente a (1srtldos para cDfU;Qrrer, CDm mátodos democráticos, ~
! lJ:'Jre determinação pol!tica nacional.
\ t_",.
Parágrafo I1n1co, Lei OrgfmIca dos Partidos PoUt1eos
8$~egurará a l.iberdade de sua crIaç§o, observadas as seguintes
normas:
"
a) a.tuaçãl'J permanente e de ~mb1to nacional, sem prejuí-

J

•

funçtles deliberativas dos órgaos estaduais e municipais j
b) percentual mínimo de votos apurados em eleiçrío geral
rede-

~.ta a C~mau dos Deputados. em. pelo m.enos cinco Estados da

raç!lo;

•
Adve:tte_se apenas para as posJ..r;õe!; mais atrasadas,
l..rialIl signJ.fl.car um retrocesso see:ular na c\>'olução do dJ..reito.
}

Que

A aí:r.rmaçâo de que se aQ'quITe.,a cC)ndlção de sUleiro de d.l
reltos pelo natc:imen'to Com \'ida (art.
a) merece repúdIO lme-

4%,1,

dJ..ato e energ1c.o. posto qlle nega o direito dos nascituros e permIte
p aborto generall..zado, o aSsaSSInato geral da VIda.. J.ntra ..uterJ.na.
Concede_se mandado de segurança Contra pessoa fíSIca
jur!dica de dl:rcldo privado.
Q te:lt:to transfotma Presidentes e Vice_Presiden'tes da Rep§.
blica, Governadores e V~ces, Prefel..tos e Vicos, em cidadãos
CaSS!
dos paTa sempTe. pOTque OS torna J..nelegíveJ..s paTa os mesmos 'cargos J
numa lamantável confusão entre ineIegibihdade e irreelegibl..Iidade.

Quando fala que a Rf;pública. "sob regime representativo",
tem como fundamento a TepTesentaçãe., sab.enta "como cond).ção sem.. a
qual governar e legIslar conflgura1lJ. sedição e usurpação do
poder.
; crl..m-es insuscetrvesis de an!stia. de prescrl..l;:âo e retroatIvidade de
; lei nl.ll:lS benéf1ca". apenas 'Produz. frase de retórica cordelista.

:E um discurso para o passado, uma apostila ginasiana.

9".

Arto
Todo ciàadão brasileiro, no exercido dos diI;r'eitos poUUcos, é elegível na forma da lei. São, porê" , lnele: ~I..vels os inal1stávei.s e os analfabetos.
I

f :tQ das

ccns t a-tp

cacnat ,

CAPITULO IV
SECM I
DOS DIRU10S poLÍlICOS

•

~

Os 43 artigos foram reduzidos a pm:e e os tres trtulos Te
dundos a um.
-

e outros adotados em lei.

(.

à Ordem Soc1al os dneitos ti'olC:O$ das 'ref a-

cêes de trabalho e da Labe'rdade smdical.

da a aquisição da nacionalidade obtida com fraude à lei
Art. 62. O idioma oficial do Brasil é o português

XXVI .. é assegurada a liberdade de aSSQc1aç§o para fll'ls
l1citos e nenhUma associi::lção pode s;er dissolvida senão em virtude
de decisrío judicial com trânsito etn julgado;
XXVII .. 4 l1vre o exercício de qualquer trabalhl;J, ofS.do tu
profiss§o, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer. A prC)fIss~o de eser!tor, jornalista, publicHário e outras de Ilrotluç'ao intelectual independem. de cspaci taçl10 escolat.
Esta constitui(;ão consagra a inviolab1l1dade do sigilO profissional, salvo nos casos extremos definidos em lei;
XX.Vlll _ t:lo invioláveis a residência ~ o dom1cIlio de qualquer pessOB, Uslca ou jurídica. rUngu~m Pl'Jderá penetrar neles
sem consentimetlto de seu morador Ou titular. a não ser em caso áe;
crime ou de desastre e nas condições que a lei estabelecer.
XXIX _ não haverá pena de Iljorte. de prisão perpétua, de
banilllento e de confisc::o. A lei poderá instituir a pena de morte
em CasOS de guerra externa e de perdimento de bens em casos de
dano,," causados ao erár.t.o ou de enriquecimento nicito no exercicio da função p~bl!ca;
XXX - todos têm direito ao permanente apeiréiçoamento da
Justiça na vida social, de exigir a melhoria tia organização do
Estado e de participar àe suas decisões pelas formas previstas em
lei, bem coma dos benef!cios dos serviços es.tatals. A esCOla
pública se~á gratu1.ta em todos os níveis e'l nos superiores, Saliente se admitirá seleçiio pela aptidão intelectual dos .Interessados quando o número de candidatos for superlor ao de vagas,
XXXI _ todos têm direito à vida, à existência digna. ao
resguardo da honra, dos bens ll'laraJ.S e pôlt.dmoniais, da vida em
remUla e da Privacidade invioliivel. 11 proteç!lo estata.1 contra o
crillle e a violência, a escolher livremente o local para morar e
trabalhar, ao conforto necessário e aos bens da tecnologia modet-

criminárá;
,
XXXVI .. os filhOs havidos fora tia famllia natu'tal
têm, com relac;~o aos seus genitores, os mesmos dirêlto$
dos filhos corll::ebidos eln uniões regulares;
XXXVII .. a paternidade e a maternidade impõem aos
deveres para com os filhos gerados em qualquer união, A
belecerá sanções para o abandono dos filhos menores ou

JUSTIFICACJlO

IV .. por deCreto do Presidente da República ti ver anula-

í

sucess§o de bens de estrangeiros situados no Brasil setã l'eguhda peU lei braslle1ra, em beneficio do cOnjuge e
dos flltios brasileiros. ou residentes no Btasil. sempre que lhes
nDo seja maIs favorável a le.! do local por onde se processem os
out~Q$ inventários;
XXXIII _ é assegurada a gratuidade ao registro de nascimento, de casamento e de óbito, bem Como às respectivas certidõesj
XXXIV -.G parentesco é natural ou clvll, conforme resultar
da consangüinidade ou do casamento e da adoção, Resultante da
edoçl!o, limita.. se entre o adotante e adotado;
XXXV _ são legítimos oS filhos consangüíneos, como tal re~
conhecIdos par ato volur,tário dos pais ou por ato judicial. Para
todos os' efeitos não há diferença entre filhos. A lei não os d1s-

ou

b) os nascidos- no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe

XXII - qualquer c:ldadl!o será parte legitima para propor
açllo popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas, bem como para defender a integridade de 'monueentos art!sticos ou hist6ricosj a conservação do meio ambientei
das rJ.quezas naturais, eco16gicas ou paisagísticas; ou direito.
sem titularidade espect trca, que interesse II comunidade do local
onde a le;ao se deu ou pode se dar. A faculdade de representação
e de petição aos Poderes Públicos. na defesa de direitos ou contra abusos de ButorIdade. é deferida a qualquer pessoa;
XXIII - em tempo de paz, qualquer pessoa poderá entrar com
seus bens no territ6rio nacional, nele pereanecer e dele sair,
~bservados os preceitos da lei. que não discI'1Rinará pela
origem
, _~e nacionalidade os investimentos que se flzexem no Brasil,

xxxu _ 8

Art. 42. são brasileiros:
l_natos:.
8) os nascidos em ter;it6rio brasileiro. inclusive os
estrangeiros, desde Que estes não estejam a serviço de

brasJ.leira, se Qualquer um Deles es tdver a serviço do Brasil;
e) os nascidos no estrangeiro, de pai braklleiro Ou mãe

-~

na;

c) vedação a organIzação para~ml11tar e a subordlnaçlio
governos estrangeIros; e
• e) obrigatoriedade de registro no superior Tribunal
i:leittlul par-a a aquisição de peuonal1dade jurídica de direito
..Jiblieo. "

B entld21des

tudo o que

C;f'

f1oc;sa tolerar, menos texto cons'tjtucional.

A ConstituJ.ção ê instrumento contí.nuo de governo, de tílhos
voltados para o futuro e de consclencls tranq,Uila pela confiança eo
sua prôpria forta. Não pode ser um haz.ar de paixões do dia.

O substJ..tutivo aqui proposto reduz os três 'tÍtulos a
artigos 8 apenas 11.

um

56.J Reduz 43

i

As questões trabalhistas e SJ.ndicais são remetJ.das para a
ordem 50C:1a1. mas o dJ-reito J.ndJ.viaual, lnc1usive nestas materJ..as. é
ampl1ado. A eJlenda aqui proposta reune. nos Prl..ncípios FundamentaIS.
os Dil"eitos e Garantias indivJ..duals (com os l"espectivos 1nstrumentos
judiciais que os asseguram). os direitos de nacionalidade e os dlTe,!
tos poJ.!ticos.
pstabelecidos esses dl..rel..tos. pode a Constituição passar ã
organização de Estado, pois oS dlTeitos de cidadanu pl"ecedem aos do
,Estado.
Nas disposições pre]..iml.nares J em apenas doJ..s artig,os.estio
reunIdoS mais C:once1toS de dil'eito púbIJ..co internacional e
interno
do que em todo () Capítulo I do ~projeto.

Nos diTel.tM e &a:r~ntus indl.Vldull3.s. escTit-os na 11.nguagem tradic1on111 e de fãcJ..l entendJ.mento para o povo, estão
elencados todos os dit'eitos J.ndividua1S. já conqU>.stados pelos brasileiros
e que não podem ser alterados. A eles se Somam outros. 2.nsplrados na
moderna conqu1sta soc1al.
Cuidou-se de corrigir uma enorme iropropriedade do ASlupr,2,
ieto quando afJ.l"ma que "nio haverá dJ.stJ..nção entre f11hos na'turaJ..s,
legitimas ou não". frase infeliz., posto que a simples referência
a
naturaiS, legÍtimos e l.legitilUos jã é a discriaJ.naçào mâxJ..tna. desta
vez em nível Const1tucíonal, idiotlce que apenas eXlste na leJ. ciVl..l.
A emenda vem expurgar a ambas' a idiotl..ce e a 1el
C:Lvl1.
o comando correto: "São legítImos os f.llhos consa.sUrneo$. como
.J.iis reconhecidos por ato voluntário dos pais ou por ato
judicial.
, ';

d~ndo

Assembléia Nacional Constituinte'

Para todos os efeitos, não há diferença entre filhos. A le.1. não os
discriminará" •
A emenda faz. desaparecer a incrível norma, que se
torn'ou obJeto de chacota nacional por exonerar os homens dos d.1.re,.tos
com. base na gravidez., parto e aleitamento, eJ[Ibora tenha deixado in
definida à eeneeruecãc,
-

Preferivel seria - e lamentamos 8.1.nCeramente - que esta
justifJ..cação se etavesee a d.1.scordânc:l.as ideológlocas e a controvér
aia de direl.to, não eenõc neceesâeac descer - e o termo é descer :
a tão desagradave.1.s observações, mas que a a s to fomos todos levados pelo nivel dos textos observados.

EMENDA 1P04018-3

m ..

tJ CONSTITUINTE ANTONiO DE: JESU:::.S
--'-' .L..
tJ CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
~

-.,

u,Q'co".... o,.",,,O~,Ulo--------,

5i~;Jã7J

Pr.1.ncípJ,o e f am, O Deus .1.nfinlt.o msnrrou as nrcme rres e
aai s ant zas normas Que a Humanadade conheceu A Tãbua dos X Manda-,
mentcs ,
Por ser Ele o mfcxc da ordem e da razão umvers aa s , e ga_
rantia dos valores mor aa s àa sccaeôade ê que propomos ã consideraí

WENDA ADITIVA

1:1.
DISPOSITIVO EMENDADO. Artp ~P, Inciso IV. alínea "e", item

a.

ção do ans i gne relator dessa Comíssão, a emenda em apreço.

No ~roJeto da ccmtsaão de Sistemat!zaçao, onde se lê:

"Art. ~a, -

.

IV - •• P•••••••• Pp••••••• P. p. P POP •••••••• •••••• ••• p'"
.
p
ppp
~
e) • p•• p•••••••••••••• P' pP. P••• p
3 _ é . . edada a supressão. ainda qUE. pardal, de espe tãcutc
ou programa, ressalvado os de incitamentu a vIolência e

EMENDA 1P04021-3

EA'\;Tn~ lO DE JESJJS

r;;;~;"'~

discriminações de qualquer na tt.reza p"

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao ~projeto da comissão de Sistematizaçao o Art
dando-lhe a seguinte redaç~o:

~

Ifg'l-

"Artp Im - Flca estabelecida a obrlgatox1edade da ensina de IJireito eonstitucional. em todas as escolas ele grau médio e
superior."

fÇj';0]

UA:rtp 13 P PP.P •••• pp.ppp •••••••••••• ppp ••• P PP
..
IV - p'pp P.p Pppp
P" p••• P' •• _P•••• p' P•••• P
P.p"
e) • p'.' p., 'PP ppPP. PP•••• ppp' p
Pp..,. P••••• PppPP
..
3 _ é vedada a supressão, ainda que parcial, de espetácu lo ou programa, ressalvados os de incitamento à v nl ên
ela, li ôeçracaçao moral e defesa de· discriminações d~
qualquer natureza."

EoIE\DA ADJTIV4.

SECA0 I
DA SAflDE

í

34,
Altere_se o item IV, do ar-t r go ~. que passa a ter a seguin
te redação:
-

"Art.3 lf1f

JUSTIFICATIVA

I

üa mesma forma que os programas de incitamento à violência
estimulam a violaçã:o da integridade física do cadadãc , os
de

JUSTIFICATIVA
Tomando em consideraçao o notório desconhecimento, por par
te da grande maioria do povo bres i Iaí ro , dos principios constituei;
naí s básicos, faz-se necessário. no período pós-constitucional,
~
fneerçãc de matéria específica sobre o assunto, como discip1J.na ob::i.
gatóI'ia" 'CIII todos os 'Cst'tlbel~cimt!ntos oe ensino de nSvel médl.o e su-l
perfcr , como fator de ccnscrent raaçêc do nosso povo para com as qU~~
tães ruocaaentars de ordem poã f t rca , eccnêmca e social e para o Ple-/
no conheci~ento dos dí rert cs , garantias e dever'e; de todas as oee _
soas. corporificados na Constituiç~op

413

Deus. Ser Sunreao em todas as rello2lões. a mda que sob d!:
noml.nações diversas. r eoresent e a Derfeição da Natureza. do Homem
e do ünaversc , dos uue r s foi Cuador.

[ITPH~;"'~

---'

•

II
III

inei tamento b degradaçl:lo moral também ferem a personalidade humana,
impulsionando, ainda que mui tas vezes de forma imperceptível, o ser
humano a assumir comportamentos estereotipados em pr!ncIp_ios çomp.tetemente distoteidos. levando a uma conduta prejudicial a si mesmo e

IV _ fl.scali1.ar a 'Pl"odução J ccaer cam raacêe , Guali
medicamentos e outros produtos de us;
humano utJ,l1Zados no terntórloo nacaonat , ..edada a dl.vulll:ação daque
tes declarados nccav os , nos termos da Lea , ,.,
~

àaàe e ccnsuao de 8hmentos,

aos demais p
Sendo o Estado um dos responsáveis pela manutenção da in tegridade do indivíduo. nada mais justo do que outorgar-lhe a competência de zelar pelo bem-estar fi.sico e moral da ecc Iecaoe •

JUSTIFlCATlVA
A Subcosuasãc da Saúde, Segur adade e MeJ..o êmbaerrte aprovou,
em seu Anteprojeto flnal o segumt e texto:
Art. 89 - ~ vedada a 'PTollaganda. com~l:'cl.al de MEDICAJ.tE'\TOS.
FOJU.tAS DE TRATA1JENTO, tabaco e bebidas 3.!coóbcas.

A Com1.5São da Ordem sccaat , ao receber os AntenroJetos das
três subcomas sêes que lhe estavam subordmedas , não só manteve o tex
to do artigo supr'aca tado, corno lhe acrescentou termos que tornarama redação lI'~lS abrangente e, paralelamente. clara. nos t ermos do ar
t1$:.0 59. acrovada nessa Temãtlca:
-

EMENDA 1P04016-7

fi CONSTITUINTE ANlONIO DE J~~~S

rr;~;;'~:J

(Çj';7ffiJ
lIUO'..... T""'OCiO'

---.

EMENDA ADITIVA

Acrescente~se ao

Artp

ii,

~:~~:e~~. " . ~~~:~:~~ p~~.~::~e~:~: ~::~~. p~~~~ P:~ p~~: P".
§ 19 - A t e i

regularã os casos de lnternamento do menor mrr-atoro garantlnd_o-lhe ampla defesa n

Inciso VIII, B Alínea "c", com a seguinte

redaçDo:

·Art.

EMENDA ADITIVA
41~
üt spos r t rvc enendedc , Art. ~, § 19.

-4i -

..

~:~IS

IIArt.~ -

"'PPP .p •••• p ••••• P•••• PP•• ~.PP ••• PPP••••
§ 19 - A 'l e i regularã os casos de m ternamento do menor j nfr-ator, garantindo-lhe ampla defesa e oferecendo-lhe todas
as condições para a sua reintegração na faml1ia e na so

VIII -

..
e) Qualquer pessoa lesada ou ameaçada no seu direito
ao
eeãc ambiente saudável, será parte legitima para pro _
por a eçâc que vise ~ cessação das causas de violaçl:lo e
• eescect.íva indenize.ç~o."
,jUSTIFICAçAO

Considerando-se a imporUlincia da adequada qualidade ambiental, notadamente para a saúde da população;
Considerando-se, ainda, o dever do poder publico (União ES
todos e Municípios), concorrentemente. no sentido de estabelecer' n~
aas especiais pata a sua p:roteç~o;
Considerando, também, o exemplo, dentre outras, das Constlde Portugal, de 1974 (arL 66), da Espanha. de 1978 (arL~S)
da pennsylvania (arL l27) i
Julgamos oportuno introduzir no contexto consUtuc!onal bra
sllelro normas maIs efetivas de proteç~o ambientaL
-

tulç~es

eredade ..

-

Art. 59 - t vedada a nronaaanda conarc raj de medacanent cs ,
fOTmas de. 'tratamento de saúde. t.ebece , bcb rdaa alcoól1cas e a~rotó
X1COS.
Ao manter aeda cementos , tabaco e bebadas arcoõi rcas , nr eocunaran-se os membros de toda aquela cceus sâo em ur es erva r e manter
a saúde. ,ã tão ur ecâr-aa , de nossa nonuj açâo , Jneaâvej e notória a
falta de ccnda côes do l1imst.éno da Saúde. atT3\·és de seus ól"~ãos.
• em atender. e bem. a quantos nrocurem os servaccs do I"\A!lPS ou ccnvenaadcs , razão no r que reconhecem a necess i ãade de mame raar os e~
fe1tos danosos da cons uno e da comerc1allzaçã"o de reméd10s (sem ores
crrcâc aêda ca) , alem do abuso do fu'llo e das bebadas alcoól1cas.
-

JUSTIFICATIVA
Não basta apenas prOpletSr ao menor de conduta antl-sOc1al
ou irregular 05 amplos direltos de defesa proposto neste dlSpOSltlvo.
Há de se cons1del"ar tambem a necessidade de oferecer-lhe
o
atend,mento pSlcolõgH:O capaz. de modlflcar D seu ·axioma êe valores
a fim de reeducã-lo para a sua devida relntegração ao selO da fam'flia e no âmblto da sociedade
Têm sldo amplamente dnulgadas as condlções em que o menor
infra tor
in terna do p Não raro. as 1 nstitui ções correci ona 1 s
se
transformam em verdadeiras escolas de marginalidade. em degraus pa.
ra uma conduta crimlnosa
Hâ.poi"s ..... 'tue se modiflcar este estado de coisasp O interna
mento deve ocorrer no sentldo de propiclar ao ,nternando todaS
a~
condições para~_t'ecuperação como ser perfeltamente aJustado ã
fOml1ia e ã sociedade
f isso não sõ no que se refere ã assistênC1D1
matenal. como tambêm ã asslstencia espintual e pSlColõglca.

Ocorre que nenhuma polítl.ca de saúde será completa se não
,\l.er acompanhada de dl.vulgação sobl'e os malefic1.os dQS 'Produtos co~
locados ã d!.spcs~çã.o de pc·:o. ?~',;:j.paliil;:;...t ê quando s~ enirenta ia!,
mas altamente SOflstlcadas de propaganda desses m~smos produtos noC1VOS, através dos mel.OS de comunlcação.
A hm de manter a 1ntenção do legisladoT, na prl.meua e s!,
gunda fases dessa Const.1.tulnte é que lonsJ.st1mos- na .1.nserção da pro,!
b1.ç.ão de divulgação daqueles produtos que vierem a ser declarados
nOlavos. nos termos da lel..
,

e

I

EMENDA lP04022·1

fi

A"TD",O DE JESUS

PMDB

02/07/87
l~l.o'.n

m-----------'~"'<l'~""

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITlVO EMENDADO

No

~projeto

"Art.

~

... "'IO;[Q------

__,

4c;g

~rt. ~

Ali.nea X.

da Comissão de Sistematização. onde se lê

- ppp pp P••• P.pppp.p •••• • •• P pPPPP'Pp'PPPP P'ppp
pr~lllover a educaç~o ambiental em todos os níveis de ensIno."

JX. -

EMENDA lP04020-5

I, eç;~~"":=J

f'l ."rONJO DE JESUS
1'J

J &!~l;flJl

"Art. 4Jli - pp ."P PP P'"
•• p. P' P • "P'·'P.p.p •••• P'P'" P' P•• p.
rr - estabelecer a educação ambieotal como disciplina obriga tória nas escolas oficiais e particulares em todos
os
níveis de ensino 11
JUST!FICATIVA
Levando em consideração a importáncia da chamada "pedagogia
mesol6gica" nos países de maior desenvolvimento', 'definlda como a dAnela da educação para a proteç~o do mei" ambiente e considerada um
indispensável meio de conscientização 00 de sensibilização de todas
05 peSsoas, tornando-as mais responsáveis para com as questões de
ordem ambiental, evidencia-se a conveniência ::Je se estabelecer a o brlgatoriedade da inclusão, nos currículos de todos os níveJ,s de ensIno. da disciplina referente à "edocaçiio ambiental".
Tendo em vista, ainda, o notório descoohecimento I por parte
da grande. maiotia do povo btasileiro, quento k matéria, requer-se o
recurSo drástico da obrigatoriedade

DA SAflDE
3,3

EMENDA J.IODIFICATIVA_ O Pará,grafo úmco do art. lI? terã a redação se~u1.nte:

DOS PRINClpIOS FU'iDA\1E"iTAIS

--4-".

_l

SECA0 I

........,,,.....,,......,...., - - - - - - - - ,

CCP?lJSSÃQ DE SlSTEf,l.\TJZACÃO

TrTULO I
Leia~se

..'IU;b

tJ.1ENDA SUPRESS!VA

"Art. l0 _ • • • • • • • • • • " "
Parãgrafo únl.co - Todo o poder emana de Deus e com Ele
será exercl.do pelo povo, nos 'termos desta Cons'tltuição,
conforme os prl.ncípl.os de Democracul. JustJ.ça. Honradez
e Solidarloedade H;umana."

SUPt"l.ma-se. do § 2° do Artl~o ?tS9. do ~proleto de Cons
titU1Ção, o sej!ulnte: "ou externos". "estranlte~ros ou internacJ.~
nal~".

35";'

ttATt"~_

S

1~

p

••••

"

• • • • • • • • • • •

- •••••••••••••••••

§ 21? - Os recursos J..nternos. de entl.dades núbllc:as ou
privadas, nacl.onais. destJ..nados a fl.nanc~amento de UTOI1TamaS de
DeSQUlsa ou assistenc1a na área de plane,atnento fatll1I1ar. só poderão ser ut.1.11zados anós autor.1.1.ação do ôreáo mãx::t.mo do SJ..stema
'OlUCO de Saúde."

JUSTIFICATIVA

JUSTIfICATIVA
Sendo o DOVO brasl.lelt"o. em sua t'rande maloria. cr.1.st.io.
diar~amente. nos termos PTescrlotos pelos Rel!lmentos Internos da
Câmara dos DeDutados (Art 97. S 2°) e. da nrõnr"la Assembleu N~
cional Constit.ul.nt.e. suas Sessões são abert.;l.s após a l.mocação
"Sob a t1roteção de Deus declaramos abert.os nossos trabalhos" p A
lIoeda de nosso p~rs. Í2.ualmente. apresent:a ínscrlção na qual Se
lê: "Deus seia louvado".

.,<>

A emenda suorime do t'Iariíerafo 2 0 • do artll!O S39- termos aue
co11dem com ~ .1.n:t=!Jeacão do le2J..s:a.dor. nos termos do est.1.Dulado ao
§ 4°, do aTt~go~.J o nm't'l TlTI'I)ne etll'nTt"<:.1'l e- c~...jt::l1 e-'=-tr:lnoelTO
de "e'll'...lrol":lT" .. erv~co~ li,. ll<;c;i..c;tenc~a ã safide.
Por outro lado, a necess~dade de prév~a autoruação do ôr
gão mãx1mo do SJ..stema Onll::o de Saúde se faz 1iI1ster, polos se' tra:
ta de matena de foro 1ntimo de cada um, cabendo, portanto, CUJ.dadoso trato, a fim de ev~tar abuso de J,nterferencia estatal p

· 141~

• Assembléllltldonll C;:onstitulnte

'É,MENDA lP04023·0

('J

'EMENDA lP04030·2

VII. nos 'termos anrovados no'r seus feaas i adores .. com o t ext;o do ~
.nroieto da çcmasâc de Sãs tenat i aacâo , Que excfuru da Seção da Sa

A."TO.lO DE JESUS

art~e0.s

úde cuaãcuer; refer-êncaa aos

l:J CONSTITUINTE ANTONIO

~,m767l
r , r - - - - - - - - - _ t . I 1 D / . U n.....ç.o

~~

>'1-'1

".-

"Art. ...
JiiIle •••
lteu I - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C::lS."

"Art.

ItcllI 111- •••••••••••••••••••••••••••• •• •• •••••••••

•••••••••••••
.

It.em VI - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Item VII-controlar a q.ualidade do meio ambiente.. no trabalho rei!.
meios urbano e rural."

EMENDA lP04027·2

tI Deputado ANTONIO DE JESU;u1Do

JUstIFICAtIVA

o Relator da Comissão de Sistemati:tação. em seu afã DO
.entido de cO!1patibili:Z:at" o extenso texto encaminhado pelas Comi,!.
• êes te.mâticas, falhou ao eliminar do seu ~roJeto, o art. B9

tT!;;o'·':GõJ
;)

rJ..-r

1

Pará9rafo Ilm cc o Para efeito de Aposentadoria serão cõntados em do
bro todas as cont r-tbui çêes pr-evj denc tãr as
reco:

'l htdes , por parte de cada construtor p t one t rc
fiava Capital. ate o mes de abril de 1.960."'"

.._

t'EMENDA

tJõV~;-;;-

DISPOSITIVO

Suprima-se,na alínea
"e os de registro civil"

llI,aHnea "g".

,inciso lII.artigo

~,a

expressão

Justificação

Bernardo Sayão e outras figuras de expressão como Dora vte t r-e e ta!
tos outros heróis e heroinas - pcde r-e e-j en d t zar- he rêt s anônlmos -

Esta aHnea,no Que ~~z respeito à expressão abordada,se Inccepatibiliza com o artigo ~ § :t, vez que fica estipulado nesse ártigo
que a cobr-ança de custas e emolumentos é par4todos os atos [lOtaria!
e :registrais A isenção de custas e emolument~s fere o principio de
eqt.Jidade.na mesrra categoria de servidores.

dessa epcpêr a vivida pelo povo brasileiro nos .tenpcs de modernos
bandeirantes. Conquanto lembremos desses pioneiros para essa homena
sem, é justo que lhe seja assegurado este mínimo de contribuição
Estado para aqueles {multos} que deram a prõpl"1a vida nesse momento
especial de grandeza da pãtl"la.

tfo

de bebad a alcoõl1ca.

EMENDA lP04028-1

l:J ANTO"IO

rr;;,;;'.C-

DE JESUS

JUSTIFICA"i'IV\

rr;;i~T;~

Com efeito. em lei or-d aniir-aa será r eauramerrtada toda a ma-

Seguranca

s. Hlg~ene

.Q.Q. Trabalho

,JUSTIFlcATIVA

p:r;\~;~D'_

o

termo "Saúde" Já está J.TserJ.ào e contemplado na Seção 1, "Da Saúde", artigo ~ que d~z:
"A Saúde é d:1reIto de todo!;' e dever do Estãdo"; era se é dJ.-

fui';:;;-

re:.to de todos, J.nclue ob\..lamente a classe

tra~alraaora. her:;

,~o::a::q::::l:~ :~::::tt1. é J.::~::d:;~l.a. repetl.çê~

EM!.hDA MODIFICATIVA

~IO

Mesmo porque o termo "Saúde" na ãrea ào traba ...ho não i: tao a~rãr.ga;;'te q ...a ntc c tsr.. o lhog:.al''"!.!i..
E..qtoa.. tc
Saúde retrata apenas o estado de uma pes.5oa~ a ~.1giene é parte da tnedl.cl.na e ao.5 dJ.versos :meJ.os de CCllser\o-ar a Saúde.--

~:

Item 111-

~

e o termo

w...

~

Subscitu.1-se o l.tem VII do Artlgo Sãi, por'

:

~)§"g

••••••
.

No amb1ente de trabalho .,é prec1sc
que Saúde. A Segurança e Hig1.ene de trabalho como

.

mu~to

no ~proJeto de ConstituJ.ç'3o, ora em
cesso do cl1reJ.to dQ trabalhador.

de~te,

('l

,JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE ANTONIO DE JESUS

povo.

_
-

eve
dos

Subcom1ssão da Saúde, Seguridade e He10 Amb1ente.
transforca
em 2t"t. 59 na Comis$ão da Ordem Social, onde o texto f 01. ni:
mantido como acrescido de termos que o tornaram mais adequado
intenção do legiGlador.

tJ
l!J

rr;~;""~

tçj';m:J
EMENDA ADITIVA
SECÁO I
DA SAODE

artigo~.

Acrescente-se item IX, ao
a fJ.m de compatlblli
zar texto de artigos apl'ovados na Subcomissão VII-C e na Conuss'ão -

do

CONSTITUINTE MILTON Lnd:'"

SISTE!-;;·;;~~~~a/l ...... "dD
-'

t.rro/OVltorIUli

1o

EMENDA SUPRESSIVA
1I5't
DJ:SPOSITIVO EMENDADO. ART. ....

f:f!~~;;":J

~,~

Suprima-se o Art. 88' - .Disposições Trans1.tõrias

~

JUSTIFICAÇKo

EMENDA ADITIVA

"Art.

I

Não se pode ferir uma' tradição conquistada há Quase um

COMISSÃO OE

r.r

nl1o'~U""lC.çlo

Acrescente-se ao Art.

~

!EMENDA lP04033·7

p:r;;y~;JEJ
o Relator da Comissão de. Si~temati2.·ação. em seu afã no
sent1do de colDpat1bili~ar o extenso texto encaminhado pelas Comis
.sões Temãticas, falhou ao elimInar do seu ~projeto. o l1'tt. 8-;

4"13

-secul0,que consiste na "habilitação de casamento" nos cartórios
Registro Civil!

lJ'e1.S

houve um retr2

EltU;NOA lP04029·9

ANTO' 10 DE JESUS

---,

está

ConstituJ.ção ~m vigor é mU.1to mais abrangente, completa,
lu~da, dJ.nâmica e assegura ao trabalhador a ellmlnação

Item IV - •• :
.
Item" .
Item VI .
Item VII-controlar a qualidade do melo ambiente. no trabalho re!.
lizado 'nos meios urbano e rural."

EMENDA lP04026-4

lC'ç.a

Justificação:
E uma temer idade ,que pessoas elei tas ,com pouco conhecimentO,e em pr-azo tão curto de mandato,sejam representantes da Justiça
num at~ tão sole~e ~omo é a "instl tuição do casamento" Tais pessoas
passarao a ter fe publ1ca,sem estar devidamente preparados para taeanha responsabilidade I
Na verdade,de uma forma mascarada estão criando um cartõ _
rio paralelo ao do Registro Civil.quando se sabe que as pessoas Que
se casam,já estão acostumados a se dirigirem aos cartórios do Regis _
tro Civil para a prática de tal ato.
Os cartórios do Registro Civil já estão acostumados com
esse serviço .Porque mod~ ficar? Então eles aparelhados para tal fim.
inclusive alguns com implant.ação de computação.para melhor atender ao

Saúde, em sua luta no combate ao câncer. contra o· fumo.

A.'TO\lO DE JESUS

t;;;/.. . .

Suprima-se do texto o § j1g do Artigo
"'-;
SubstJ.tuJ.-se o termo "Saúde" do anca se XX do
artJ.go'" "Dos nãeea eee Socia1s". do ~roJeto de Constl.tuição da Coml.ssão de S~stemat~zação, e acrescente-se o termo
"Hl.giene" adequando o texto para:

A Iinaca forma de controlar a irreversível curva crescente
no conSUMO de uns e outros é através de canpan'ras esclarecedoras e
Informat rvas , como as que vêm sendo empreendidas nelo :tinIsténo da

EMENDA lP04025·6

EMENDA SUPRES51VA
DISPOSITIVO EHENDAOO:ARTIGO

EMENDA

de que aedacsaenecs são danosos ã s~

ude ou ate que teor de alcool ou, amda , a que quantidade a mgestão de bebida poderá ser maléfJ.ca ao ser humano.

('l

"a"

e

Paránafo ümee - A leI assecurarâ amnla informação sobre
os ner.reos do uso medeeuado de nedacamentcs J bem cano di
"'uh'ará os danos causados ã saúde pelo excesso de fumo ;

da
do
IiO
..

EMEN~ADO:Art1go ~inciso

í

".-\rt. :3!17 - • • • • • • • • • • •- • • • • • • • •

IIATt .....
••
Itelll I
Item 11-

~

EMENDA SUPRESSIVA

Aos p rone rcs que desbravaram os sertões de GOlãs
- na epopei a da Cons trução da Nova Capi tal do Br-as 11 - . ê oportuno
assegurar um mlnimo de homenagem. que pode ser traduzida atraves de
um dí re i tc pe cum âr-i o , E verdade Que talvez pouco represente nas seus
e rar tcs valorativos. Entretanto a signiflCação
mut tc mai cr- quand,
nos lembramos de homens como õus ce t mc xubs ta check , Bento vt e r-te ,

Insa.ra-se o segumte Pará~Táfo ~ ao artigo 3~7., do ~
nrc t e tc de ConstlttJl.ção:

I:

ri.ió'ã:J
~)\'-illJ

..zt,./~rl"':~;,.

SECJ\O I

especI~icação

~

Antonio Perosa

da

JUSTIFICATIVA

DA SAODE

ã

"~''--

lP04031.1

Constituinte

í

.."..---------"""

~érla rel~tiva

Conclui-se que, por uma quest.ãc de justiça, deve-se confe _
às associações o mesmo direito concedido aos sindicatos •

Art. . .

&;~O~'

.......",.

.

JUSTIt!CATIVA

fITW'~JmJ

.ó cantido eeae acrescido de termos que o tornaram mais ade.quado
i intençíio do legislador.

D[ J[SlJ5

.

Considerando q~~ os sindicatos terão acesso aos me.rcs de C]!
municação social (Art. ~, Inciso IV f-rAl!nea "1");
E que, no contexto do Art. 5, as associações estão colocadas muitas vezes em condiçties de igualdade com os sindicatos;
Considerando ainda que nem todas as associações serão neces
sarfamente ..âncuâauas ou ligadas a sindicatos (como no caso das ass~
dações filantrópicas) j
-

3 b TU10"un"... ç.~
LLEHENDA ADITIVA AO ART. ~ DO -M!R'PROJETO
",'SE,

da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Amb1.ente,
transforCI.!.
do em art. 59 na Comissão da Ordem Social, euae o texto foi. não

EMENDA lP04024·8

~?-

11 ' •••••••••••••••••••••••••••
11) as associações terão acesso aos meios de comunicação
cial, conforme a lei."

São de conhecamento nouEt-ac os aates causados eer c tabaco
e ne tc excesso que leva indJ.víduos ao atcccj asmc , 6rp'ãos de nesoui
sa no Brasil e entidades ãnternacâcnaas , como a 0115. 'tem r-ea teradoos danos a.r revers Iveas ã saúde Ao ser huaanc , em decct-rêncaa de tm
ou outro. e que, via de regra pode levá-IDs ã morte.

Item IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-

H
fi'} -

•TUSTlHCATIVA

Item 11- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••

l?aXTl)\ 10

_

Acrescente-se ao Art. @O, Inciso 11 a alínea "m", com a seguinte redação:

IX - ur-omover- camnanhas de escâar-ecamentc sobre os
malefícJ.os do eabe easmc e do abuso na ânees tjic de beba das alcoõl1_

Substitua-tI! a item VII do Art1go . . . por:

1105

fC;;;~:J

"Art.~-

EHEf{DA MODIFICATIVA

lizado

J~~S

-

34.

"Item V

DE

a9 e 59. de uma e de outra. res

»ectavamencé,

~o

§ 32 com a seguinte redação

41q
ffZltj>- .: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 311 - O Estado destJ.nará Maior apoio às entidades filan tr6picas Que se dedicam ao amparo e promoção do menor carente."

JUSTIFICATIVA
Considerando que o problema dO-llleDcr abandonado se destaca
como um dos mais sérios e ;raves problemas sociais do p<=.is;
Consiceranoo, ainda, os reflelCos sombrios que tal sJ.toaçã::l
projeta rc futuro da nação; .
E tendo por base a necessidadF- premente u) estabelecimento
de uma atu3ção efetiva paI; parte do governo e da socJ.edade, para a
erradicação do p.j:oblems;
Espera_se, mediante este dispositivo, 'd~tar as associações
e organizações filantrópicas, que atuam no setor. de maiores recursos para uma melhor coniecuEsllo do seu trabalho.

Este artigo, no ~ª' diz ;eSDeito ã expressão abordada.
incoMpatibiliza com o artigo aà33-. § 3\' vez que fica est~pulado nesse artigo. que a cobrança de custas e emolumentos ê para todos
os
.atos notariais e registrais. A isenção ele custas e erooluoentos ~
o l?rinciDio de e01Jidade, na mesma categoria de servidores.

EMENDA lP04034·5

f=l

••~.

---,

CONSTITUINTE HILTON LIMA

_-------.~C

(!J COMISSÃO

)

...oo/.O. ".lo'"ul......,1D

"

DE SISTEl-tATIZAç.KO

EMENDA SUPP.ESSIVA

EY;;'Da~
('Ç/'~';u;J

4j b

DJ:SPOSITIVO EMENDADO: Art.. l(tl1!r
Dê-se ao § 19, do

artigo~,

U- § 19 _ O eaSaI:lento civií

a seguinte redação:

ê forroa de constituição da

%lÚ.Ua, sendo gratuita "fi. sua celebração."

f!,

,Assembléia Nacional Constituinte
f

JUSTIFICAÇKo

PJ
_

jeto de monopólio ou oligopólio, por parte de empresas priv~

JUSTIFrCAc1to

das ou entidades do Estado. excetuado o disposto no art. 402.

Este parágrafo no que diz respeito ã expressão abordada, lncompatf.biliza com o artigo ~, § 3~ vez que fica estipulado
nesse artigo, que a cobrança de custas e ernolucentos é para
todos
os atos notariais e registrais. A isenção de custas e emolumentos
fere o princípio de eaú'ldade, na mesma categoria de servidores.

J'"MENDA
lP04035·3
(!J CO":STITUINTE
UILTOU LIHA

Trata-se de incorporar,às Disposições Transitórias da
Carta Magna,norma inspirada em lídimos princípios de Justiça e
equidade, Já sedimentados em diversos diplomas 7~gais de compe-

,

e

~DÀ lP04040·0 '0_'.w - - - -,
fl\..·~C=ON=S=T='T=U='N=T=t=.='=L=SO~.~G~'~B~S~ON~~=;:::======~
~ o7[""'ã'?] fi
tJCOMISSXO DE SISTEM:;~;;Ç1.~U SU.;;.IU
IUI

)

'

I I

I

10

-,

o

nnIIJUSflfICI;Io------------,

a.!!

téis e toda e qualquer forma de .abUso do poder "econômico,
mi tidas as exceções previstas nesta Consti tUlção.

rr;:~;=:J

É principio geral de direi to que' a generalidade atinge a part!
É dispensável. portanto. no capitulo da Comunicação

cularidade.

~'mJ

soci~l.

i:

Supr~ma-se

:JUSTIfICATIVA

D·S

- A lei reprimirá a formação de monopólios. oligopólios,

EMENDA SUPRESSIVA

A presente emenda retira do texto a expressão "habilitação ll
pois o processo de p-eparc do casamento é de competência do Registro
Civil. não tendo os Juizes de Paz, estrutura funcional para fazêlo, pois além de diversos impressos, máquinas e conhecimento
da
, lei de Registro Público é necessário funcionários. cabend~, tembém a dúvida. de quem prepara não pode realizar o ato do casamento

tação,

anteprojeto I e diz:

o que

já

está

previs~o

à

no titulo relativo

Ordem Econômi-

ca e Financeira.

EKENDA SUPRESSIVA
•
/'$:;
Suprima-se o parágrafo ;:J.!i!. artigo ~, a expre.s~ã.o:
••• hhabili tação" •••

sozinho; Como também aonde serão arquivados

o parágraro é redundante e. portanto desnecessário. A proibição
a s monopólios e oligopólios está contida no § IR do artig03~ do

tênciaestadual.
que a urgência do §2 do Art. ~,deve ser ebean-,
dada em relação ã categoria dos esforçados Servidores obJetivo da
Emenda.

J_ r<r..:W'B'=-"")
c..-= _ J

•
'UUlIO/C;WlSdo/SIIJCOIlIUlll
CO'-lISS1\O DE SISTEHATIZJl.('.ÃO

e 415:

o anca.se

I.IJ; do

a razão da emenda!

~la da Corn~ão•

33-5

§ I!! da art. ~

JUSTIFICAÇÃO

mrrsSÃO

DE SI~IATIZAÇP.D
nno/Nstlr,u.Io

~rata-se

de flagrante absurdo. pois a "contr;~bu~ção
i,nc~dente sobre a renda de ativ~dade agrícola", nada mais é que o
fato gerador do próprio Imposto de Renda. o que resultaria em b~
tr~butação ou no eeevac da arrecadação do trJ.buto.

~

lZIDmASUPP.ESSlVA NJ

processos de habili&Jprim3.-se. da a1!nea

•

~,

00 REl.ATOR

do item IV, do

art.~,

as

expressões:

na Justiça do Trtlba1ho p::iderá estabelecer

IlOIIllaS

e".

l:MENDA lP04036·1

(!l

f!J

MILTON

JUSl'IFICAÇ!.o

LUlA

CUMISSAD DE 515 I E~rf'1'Aí;)'ttlIo/aUl<owl.do

•

~~E"~E~N""OA'""""S~UP"'R"'ES"'S'"'I"VA.------'-' flIlO/J~nl~I~~o
DISPOSITIVO EMENDADO: §

~",Artigo ~

- JUSTIÇA DE PAZ

~

ó2.18

Es~ co:npet~ta Ja está fi:<aea no a:ct:.<m, s 39 do
Anteprojeto. Menais.a alínea V
consta do eãencc das canpetências e
dos drrsrrtos reservados aos sincb.catos e às associações profJ.ssion.=.J.s.não
havendo, assim.razão para a alusão, aí. da c:onpetêncJ.a ncrnatava ca Justiça

EMENDA SUPRESSIVA

•

<!ilb
Suprima-se o art. i!IIt'!

'~3

do 1:rabaJho.

Suprima-se do texto o §;li:! ,do Artigo..sas

JUSTIFICAÇXO

lEMENDA lP04046-9
Objetiva-se el:un~nar um texto que se atr~ta com todas as dJ.spos~ções reaeeavee a tr~butos Leapecae.Imentie ao J.mposto
de renda na fonte), sem mencaonae as contribu~ções que vJ.ab~l1.zam
instituições como o SESC. o SENAC, o SENAI. etc.

J. U S T I F I C A T I V A

EsUo criando mascaradamente um CART(]RIO PARALELO AO 00
REGISTRO CIVIL,dando ao Estado o ônus de móveis e imóveis,maqui-

à

IMEtIDADE REDAÇ1;D NJ ~ 00 RELATOR

P7~~~':J I

classe dos registrais

:EMENDA
lP04037·0
'~"'---~------'J
~_"I!l"B"'=-"")
l!J CONSTITUINTE
HILTON LltlA
. c....:
_1

•
Dê-se ao TItulo X - Das DisposJ.çÕes TransüórJ.aS, o
des~:~VO :Ato ~ DisfOsiçÕes Constitucionais Transitórias", aOOtando-se

lM"~J;J

=

nuneraçao proprias para os respectivos ciJ.sp:)s~t1vos.

ln10/IllJtltlC~IO

EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o texto do 1.nC.1.50 I do § I!!: do art •

--=__-,

= - - - - - - - - - - l u l O / . U n.. l c . ; h . - - -

(Tõ2J'[;7Iã7J

CU'1ISsAQ DE SISTE!{!-.T!ZAÇÃO

Trata-se de corr1.gir um flagrante absurdo.

nas e funcionários.nova~ente a população arcará com despesas desnecessárias,por serviços mal feitos e incompletos. Tradicionalmente}
esse serviço é feito pelo Cart6rio.com ótimo atendimento à popula çãp,que já está' acostumada.Por que desmenbr<Í--Io?
Justiça seja feita

é;~;;:J

j!! CONSTITUINTE NILSON GIBSON

,<

I-

EMENDA SUPRESSIVA
~'3 ;:.
DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO -.IM> § ;l9.

~~'"

3)S"

.mm._,

pelo segu.1.nte

·Hã \Im consenso generalJ..zaâo de que é.nuster enxUgar o texto
consti:tuCJ.Onal, com a redução dos ertacufeôcs, Dentre outras formas de fa
zê-lo J CO!D a indicadas da.o eh.""W1ação de p~eituaçÕes notoriz.mente de

na:

contr~buição

dos empregadores, ancaõenee sobre a
folha de salár~os. »)

'tureza

Por evadent;e equívoco, o texto or~ginal dJ.z respeJ.to ao faturamento (fato gerador do Fundo do FIriSOCIAL) e ao lucro
(fato gerad.or comprovado do Imposto de Renda).
cuadamce de restabelecer a expressão correta, re-

JUST.IFICAÇK.o
Esta alínea, no que diz respeito ã expressão abordada,
se incompatibiliza com o artigo ~, § :fo, vez que fica estipulado
nesse artigo, que a cobrança de custas e emolumentos é para todos
os atos notariais e registrais. A isenção de custas e emolumentos
fere o princípio de equidade, na mesma categoria de servidores.

'~'

EMENDA lP04047·7

---,

f!CONSTITUINTE NILSON GIBSON

contr~bu~ção

ccns eauuandc a

c:s

C5;leCÍfJ.ca.
disppsições. de cunho permanente e '!,e consulta diuturna, eâercerdc-se, a parte, cem nunerecão pI'ÓprJ.a as dis?Js~çÕes de natureza tran
sitÓrJ.a_ar pcae , de consulta eventual. .A1J.ãs, CCf"D de todos nós ~Co, t~
mslJ.nçao a fez. cem pI'OprJ.eda::!e , a nossa aeapre lembrada ConstitLucão de
1946. Por que não :mutar esse !xx:l ex~:

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se do texto o §:t9 do Artigo J!!R

ordJ.nárJ.a, se aconselharia a da separação, cem des~gnação nlmlêrica

normal d? empregador.
Este. o esforço em favor da compat~b~l~zação com a
eetiru tura tr.1.butár~a peevasee no anteproJeto de Con.st~tu~ção.

rry;~'7MJ

CtliISSÃO DE SISTE:'lATIZAçAQ
fUfO/.....I.IC. çi O

Ef/lENDA lP040434

f!J

-,

--,

EMENDA ADITIVA NJ Slam'RO.JI:ro to RIlATOR

Const1turnt§ NILSON GIBSON
~7'1

~-_--_-PLlII."lo/Co"'sdo/S ....CO.llJiO

tJ CCMISS~

Inclua-se, caro atesn do art. l!J&, o eeguarrte

dispos~t~vo:

DE srSTENATTZAÇÃO
flI10/'USfl'",~Io. _ _- _ - - - _ - - - . ,

~ -_ _- - - - - - - ' U f O / I U . l l f l C . ; i Q - - - - - - - - - - - ,

_Art.

1'1.
inciso IIl, artigo S, a el..

§l!!

tJ

A lei protegerá e esbmUlará a adcção.

\iii.

.-

.

decretar a desapropriação PJr interesse sacial,

Inclua-se parágrafo pomeiro ao artigo~, nos segwntes temoee
Suprima-se, na alínea "g" I
pressão "e os de registro civil"

r"DB' =:J

caso do art. 326."

"

Remmeren-se os dena!s p:mÍgrafos.
A Dnendatem em'Vista deixar explicitado. no elenco de
ccmpetênCJ.as do Pr:imeuo ~stro, con5j"lftes do art.
li a que se ~
~. localizado rc Capítulo da P0lÍtica Agr:icola. funàiâria e da'Refoma AgrárJ.a, deíxa ver.

JUSTIFICAÇJ\:O

W,

fer;e o Í'tem ora proposto e que o art.

Esta alínea, no que diz respeito ã expressão abordada,
fJ
se incompatibiliza com o artigo ~ § 3 , vez que fica
estipulad;
nesse artigo, que a cobrança de custas e eI:lOlumentos é para
todos
os atos notariais e registrais. A isenção de custas e
emolumentos
fere o princioio de eauidade, na mesma categoria de servidores.

o presente dJ.sp::;sJ.UVO está :mclllÍdo na letra "d" do ancísc V do

~

artigo

J:);jten::lenos que o mesn:a deve ser tratado dentro de seu prÓprio

EMENDA lP04048·5

l!J

pítulo.

.~..,

-,

tG~~;'-:J

CQ1'ISTITUINTE NILSON GIBSON

[=T"õ2i"~!iEJ

CQ1ISSÃO DE: SISTEMATIZACAo

E(t'IENDA lP04039·6

l:J

Constituinte =-IIL'I'CtT LDIA

f!J

COHIssAo DE

E·;;;~~

SISTE;~~~~~~A~/JI>SCOIIIJSIo
l.no/J~Jf"IC.;Io

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo X-=DISPOS:rCCiES TRANSIT6RIAS
Inclua-se, onde couber, nas "DISPOSICOES TRANSIT6RIAS

li ;

"Art:. ( ••• ) -Fica assegurada a eretivaç~o dos Substitutos em
exercício, no cargo de titular d+ Serventia ExtraJudicial,em que
tiver ocorrido a vacãncia,até a data da
PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUIÇAO,desde que nomeados· há
mais .de cinco anos,nassa condiçao,.atê aquela data, não
. se lhes aplicando o dispos'bo no § 29 do Art.~·

lMEHDA SUPRESSIVA NJ allQPFDJEI'O ro PllAtOR

rrõ2!a'~;;;

=

l .. fO/ ... II.. ,•• ~It,-----------

=.

Excluir, no Titulo IX, DA ORDEf.! SOCIAL. Capitulo V, DA COMUNICAÇÃO.
o parágrafo único, do art:

decidJ.r sobre g's

~

i!:! fine.

as

~ssões:

+t;;'s.to.& convenção"

em sua totalidade.

JUSTIFICATIVA
Diz o parágrafo único do art. : :
- os meiQs de comunicação e serviços re~acionados com a liberdade de expressão não

El:iminem-se do qrt. 108..f.V,
lI e

pode.,

direta ou indiretamente. ser

o~

U art. llW, 4V "C0ÍJp3e; can° os ~que lhe precedem. e os ~
que The sucedel'l, o elenco de ccmpetências do Senado Federal: .Qcorre que. por
tradJclo e o prÕprJ.D ,~proje.to O af~ antes,. elencando entre as canpetêno.as
do Co~SO ~!acional, exercitadas ã exclusividade,: a de "resolver" e.~ outros atos internack:nais, sclre"as c:nven;õe5".

416

• Assembléia Nadonal Constituinte

EMENDA lP04049·3

(!J.

<' Art. 20() - Ao Supremo Tribunal Federal.

er;~~;

CONSTITUIt.TE NILSON GIBSON

"f!J'"'C-O-MI'-S"'S":"ÃO:-::-O-E"'S"'IS:CT=EMAT~Z~ÇKÔ,·'"ulm"' ••

I - passe o art. 9lf a encabeçar a Seção III, da cãnara dos ~
prtados e o art. 99' a Seção IV, do Senado Federal;

cera sede na

Capital da União e JurisdJ.ção em todo o terrJ.tórJ.o neeacnea , compl!
te, em ún~ca ou últ~ma aneuâncae , a decJ.são de todas as questões
que d~garn resspe~to à garant~a e ~nvJ.olabJ.l~dacie dos pr~ncípJ.os a~

1:327~&;;;;

TI - 1:ransplantem-se os arts. la';, 1O~ tT la'. rara a secâc I,
D:ls DispoS1ÇÕes GerafsK

segurados por esta Const:t.tuição.
§H - O Supremo Tr1.bunal Federal compõe-se de deze~
seis Ml.nist.ros nomeados pelo pr-eaaderrte da Republica, depoas de aprovada a escolha pelo aeneec Federal, dentre cidadões coe
mais
de trinta e eancc e menos de sessenta e cancc anos de a.dade ,
de
notável saber juridJ.co e reputação il1bada, a as.am :1.nd~cados:

Ex.cluir. no TÍtulo II, DOS DIReITOS E LIBERDADES FUI1DAHE:NTAIS, c:!
pitulo IIl. DOS DIREITOS 'COLETIVOS, Art.

U.

Incl~o VI - VISIBIL!

a letra

DADE E A COnREGEDORJ:& SOCIAL DOS PODERES.

.si em sua total!

dade.

I _ cinco, pelo Pres:1.dente da RepublJ.ca.
:I:I __ sea s , pela câmara ôc ss Deputad;sl pelo voto seabsoluta dos seus membros.
111 - cinco, xnda.cadcs pelo zreeaõence da Repúbl~ca.
dentre os J.ntegrantes de listas trípl:1.ce, organ:1.zadas para
cada
vaga. pelo Suprecmo Tr:t.bunal Federal~"

\
creto da

JUSTIFICATIVA

Diz a letra

2. do

IIlQ)eprojeto:

_ os meios de ccnuní.caçâc comungam com o Estado o dever

de

pree tee e soc.1a.lizar a lnf'ormação.
De fato, 'como defesa da cidadania e da coletividade, os meios

JUSTIFICAÇÀO

de

Quanto ao "cepue" do art~qol e seu nove § I!!. eiet!!
",mos a cOf"patib~l~zaçao com o ar.t. 36 e seu paragrafo ér aee
da
Com~ssão IV.
. ..-,

comunicação não podem e não devem comungar coisa alguma com o Estado.

Até pelo contrário .. são instrumentos pelos quais o cidadão

busca afirmar-se enquanto individuo. impedindo que o Estado,
:forma sempre avassaladora, e anônima. invada o que

ma~or1.a

tido

la

trJ.ta

à"

secãc I, tanto que a Seção II ainda se refere a ele, e:nbora adssuas at7'.1buiçÕes.

O deslocamento dos dispositJ.vo J.l'rlicack)s na presente Ehenda
tem em vista situar C:O'O disposJ,ÇÕes gereas as mencdonadas , que não respe!
tam à cã..-ara ou ao seredc nem díaen resperec a atribuiçÕes do Congresso 1103.
cional,= a posicionar ne Seção respeceava, àe cada casa, t~ os disposl·
tivos t;_e tenhazrl a ver excJ.usiva."len'!:e CO'\ cada qua1.

EMENDA lP040S8-2 _ ..ro.

de

EMENDA lP04054-0
ltl,.Q:mtJ.t:LUIlI:l' HILSON. GIBSON

é .do ser 4uwa-

no, para impor o que a burocracia de eemune ,

••

Os meios de comunicação devem comungar com a sociedade, para quem

(=lCOMISS1iO

DE

tJY~;~OO---:J

tJõhi';7fã!]

I.&II~/C~.,'slollut.O.'~I ...

SISTEMATIZAÇÃO

existem e de quem recebem, diarJ.amente. a aceitação ou recusa. E.1es existem em função daqueles que lhe dêem crédito. e neles

A presente emen:i:l visa tão só atender a W'I objetivo de S1st=
ma:tização que ê o da loca1J.zação, e-r seu p"siCJ.onamento adequado. das d~
p:lsiçÕes supro-apontadas. alén de alterar. CO'lI) proposto, a designação da
seção I do Capítulo do Poc!er leglSlanvo, que deve conter apenas as ~
sições gerais, isto é, não especí:f~cas relativas ao LeglSla:b.vo. A sub,!
titui.ção, cano prop:lsto, do desagnzrt.lvo "Co~so Nac"wÍlal" JustJ.f~ca.-se
Ia razão de que, tudo o que se refere ao Congresso Nacional. não está eco-

en-

1";l.
:EMeNDA MOD:IF:ICATJ;VA AO ARTIGO 19#. IIII

contrem o espelho pelo qual desejam roefleti':a e. realidade geral

,.c.'"lll'c~~lIdo/lu.u~,n'"

(=JCOMISSAO DE S:ISTEMATIZ~ÇAO
r . r - - - - - - - - - - " " " ,.."...,•.- - - - - - - - - - EMENDA DE ADEQUAÇil.O

~

no nivcl de sua capacidade de entender e discernir.
É

No art1.go

Red1.)a-se assim:

,/7

a razão da emenda.

Sala da COllliss5o..
l.L

-,

f'const:t.tu1.nte ,NILSON GJ;BSON

"

~,

onde se lê:

"armadores l:Iacionais do Bras11"

c) a crJ.açâo de TrJ.bunais :t.nferiores.

leia-se:

EMENDA lP040S0-7

m .. - - - - - - - - - ,

tJ CONSTITUINTE: N1LSON GIBSON

JUSTIFICAÇÃO

r=';~~~:J

o d~spoS1.t1.VO que se busca alterar prevê a ceaecêc
de Tribunal.s de Alçada, esquecendo os TrJ..huna1.s -ReQ~on<\J.s Fed!:raJ.5,
que aureem nesta nova Const~tuJ.ção. A emenda vem sanar a cma eaao ,
alcançando a todtís= os Tr:t.buna:t.s que venhen a ser cm.eacs ,

rr027~m

r.r

"navacs de bandeira e reg:t.stro do BrasJ.l".

EMENDA lP040SS-8 _.~.

);;MENOA SUPRESSIVA

--,

ECONSTITUINTr NILSON GIBSON

(;1

ArtJ.go

e

•

Torna-se neceeeéxac adequar o texto

_._.

TU1~/~"'"',Uçi~

DISPOSITIVO EMENDADO

JUSTIFICAÇÃO

('C;~~;=:J

ffJ2/iPtJã7]

(,I

às suas f:t.nalidades.

explJ.cJ.tando-se a garant:t.a neceeeéeae e ôese jeõe ,

SuprJ..ma-se o artJ.go 68 do /2;IIfIIIeprojeto.

97~

Na atualidade l

das cargas do comérc:L.o J.nternacional l

no mundo. são eeenspeecaeas por vae marítuna, ser;' pexspect.avas

de

reversão de tal quadro, nas décadas.
De 1970 a 1986. o frete marítJJJ:lo gerado por nosso comér-

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA

Deste total, menos de 20\ são auferJ.das por
f...{

Art 213 _ Ent cada Estado ex:t.stJ.iá, pelo menos, um

'l'ribunal Reg~onal do Trabalho. dispondo a Le a, sobre a ~nstalação
destes e a 1nst:t.tu~ção das Juntas de Conc~liação e J'ulg,amento,p.Q.
dendo, nas comarcas onde não foram const~tu{das. atr~buJ.r sua COl!!.

FMENDA lP040S1-S

petênc~a aos Juizes de dire~to: além de sua competência I garan-

GIBSCU

t~as

e cond1.ções de exercfcac de seus órgãos e membros. assegurE
da ~ par:t.dade de representação de empregados e empregadores, e
cbeâecados 05 eeaaae preceaecs desta Const~tul.ção.»

.U.... O/CO~.. I.O/lu.c~~'n;:o

ECOMISSl\O DE SISTEMATIZAÇão
r.r
--"-_TcKlO/nl.lrlC. ç;:o

(a presente emenda altera a

redação do art. 2l3.t.. seU$ parágrafO'))
~nc%sos--*,..:I:t=~=JJ~Q:;rere.ci.dodispo:ri:'tivo):
•

EMENDA SUPRESSIVA
suprima-se a letra "d" do 1nciso

V

exuecaoe qUJ..ntuplicou, havendo at1ng1.(Io no pique, cJ..fras

1,>
do art.. 4JJJ

brasileiras.
Na Europa. a Alemanh"

Oc~dental,

A p1enJ.tude,

centual de transporte (de mercedcruas movimentadas com seus parceiros col!lerc.1.a;z.s) em navaos própr1.os, fica com 60\ do frete gerado;
gualmente a suéeaa

ao~

textos.

No nDsso entender, o assunto deve ser tratado em seu
pt'óprio capítulo, ou seja, no Capítulo VII - da famílJ.a, do me-

Excluindo-se os granéis só1~dos. os E. U .A.

---,

t: .

CONSTITUINTE DEPUTADO NILSON GIBSON

Aí. não se inc1U). o "c::ross trade", onde tais países entram

Os números supra refer:t.dos dizem respeito aos dJ.as atuaJ.s.
qua1"'do, em flJ"1;âo êa ~et:::at.ação de co:nérc~o intcrn;Jc:l.on;J1 no ",olnde l

Quando as condJ.ções normais de mercado se reestabelecerem
os fretes entre os países de hemisfér~o continuarão ma:t.s altos

Qi4;';7ã?J

que os nosses. e os navios hoje a preços baixos para lá se desloca-

nlENOA mDIllCATIVA NJ ~ 00 RElATOR

'~'---------'I I'T"""M"O"B"'~
TUlO'"U"..

~

.

Dê-se,
,

il9:1.

art7~,

ào item vm do art. ~i, a seguinte

de longo curso. pode ser

que diz;

~

redac"ão pt'Op:;t5La'tem em vista

~~1J.Zar

J.ten VilI, aCllTa. can a previsão constante do art.

a

redação do

Público e da DefensorJa PÚbhca do DistrJ.to Federal e dos TerrJ.tórios.
A redação do lI!::t!fprojeto cllu:te, 00 item VIII adr.=!, a cc:::?~:têr.cia do Con
gresso Nacional para dJ.Sp:::l:t', can a ~ do Presid~e da Re;lÚbl.J.ca, s-;;
bre a orgaruzação ad:n1nJ.stroa'tÍva Co Mmistério FÚbllco e da Defensona -

Torna-se absurdo e ruHcu10 consagrat" tal prJ.ncípJ.OI
quando se estabeleceml no mesmo texto pre-const:t.tucional. vínculos
à rece~tal como aqueles que d:t.zem respeito à educ::ação e às dotações
ao Poder Jud~ciárJ.o, entre outras.

Pública do Distrito Federal. e dOs Territórios, cabe, pois, su;rt'lr a a:u.s

sdO, COllpdtibilizando os texros d:Js d1sposinvos retroapontados, consoau

I!r

r

CanqtJ.tuinte NILSON GIBSON •

I. fC;~~;=:J
~

[1.
r.;-

--,

lP040S7-4_.~.

CONSTITUINTE DEPUTADO NILSON GIBSON
•• U.&I0/CO..'Ulall... CO........

OlMISSlIO DESIsrmA'ITZAÇl\O

nlENOA mDIllCATIVANJ

CS~;;'=:J
I'Ç/~';J;J

- = 00 RElATOR

EMENDA SUBSTITUTIVA

Designe-se
Redija-se assun,o

art~

20.() do .-..projeto:

Urge, também, reativar-se a construção naval do

BrasJ.l,

imp~rtantes

tecnolog:t.as.
Somente a locução "bandeira e regJ..stro" nos assegura
possibJ.lidade, pO:t.s compreende

CQI()

"DisposiçÕeS Gerais" a seção l, do capitulo

1. do T!tulo V, proc:edendo--se ao seguinte deslocamento de disposições·

os armadores naciona:t.s l

tal

assegurando

a ind~spensável compatJ.bJ.lização..

EMENDA

lP040S9-1_.~"

l:l Constitul.nte Deputado NILSON GIBSON ,

--,

fC;~~;~

I r;i~;!d

te ora proposto.

EMENDA
----,

transp~r-

tar de 6 a 7% de nossas trocas comercJ.a:t.s.

,XI:D, que prevê

cano da ccrnpetênCJ.a da União a marnrtenção e a ~~~ do Muu.stêrJ.O

JUSTIFICAÇJ\O

..

1967, ser

nicos e operários, a manutenção e o desenvolv:1.mento- de
A

"

EMENDA lP040S3.1_ M

justifJ.~ado pelo fato de. em

tnesma praticada apenas pelo governo, o qual se limitava a

garant:t.do-se, ma:t.s do que o emprego de milhares de engenhe1.ros. téc-

"Art ••
- t vedado:
~ - V1ncular receita de natureza tributár~a a óJ;:
gãol fundo ou despesa l ressalvada a repart~ção do produto da arredação dos :t.mpostos rnenc~onados no capitulo do Si ....ema TrJ.butário Nac~onal.

J

quase .que :t.ntransP2,

O art. 173 da a~al const~tuição dispõe sobre a navegação

redação:

11Art:. 99•••••••••• ~ ••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••
vrn - a organização adr.unistrativa da Uruão, 'dos Te..nrité:cios. do Mlro.stérJO FÚbh::o e da DefensorJ.a PÚbhca
do
Distrito Federal e dos Terr~tórJ.os e a JuchCJ:.á'ria da Un,ião,
do Distrito Federal e dos Territórios."

EMENDA SUPRESSIVA
Supr;una-se o J.nc:t.so t, do

dJ.f~cu:dades

níve.1s pna a colocação de nossos manufaturados no exterJ.or e aVJ.1tr~
me.nto maior dos preços de sem:t.-fatur'aos e r:lstérias prJ.mas.

_I

lC~;:~

do

rão em massa.
Fatalmente isto há l.mpor

r.r

(o~

r=';~~~:J

TCn~/ ..... ",lCac:;:O

.

transportam

ocorre a oferta abundante de navJ.os estrangeJ.ros: •

EMENDA lP040S6-6 _,~.

nor e do J.doso.
Para facJ.1J.tar os trabalhos de s~stemat:t.zação, estamos apresentando duas emendas: uma sUPie.51siva e outra ad~t~val:t..!!
clu~ndo o dJ.spos:t.t~vo em tela no art. ~.

i

e a Espanha 85\.

601 e o Canadá 53;r de suas cargas.

as atrJ.buições

desta Comissão de SistematJ.zação. compatibJ.l1.zando-se o~' dJ.versos

NILSON GtBSON •

,

que detem o menor per -

bande:1.ra) de conven~êJlcia.
Cog1.ta-se de exercer,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP040S2-3

embarcações

como "outsiders" ou terceira bandeira, empregando o regJ.stro
JUSTIFICAÇÃO

tJ.cONSTITUINTE

supe-

rJ.ores a US$ 4 b:t.lhões.

Redi)a-se aeaam o art. 213:

o artigo conflJ.ta com outros disposJ.tivos.

flconst:t.tuJ.ntc N11.SCN

C10

DiENDA SUBSTITUTIVA
Red~)a-se

aSSJ.m:

Art. ~ - Os Estados organizarão sua' justiça. obseJ;:
vados os pr1.ncípios estabelec1.dos nesta c.onst1tuição.
§l!! - A competencJ.as dos TrJ.buna1.s e Juizes
est,ªdua:t.s será def:t.n:t.da em lei. de inicJ.at"J.va dos TrJ.bunaJ.s r que
não
poderá sofrer emendas estranhas ao seu objeto l e regulamentada nos
respectivos regimentos internos.

Assembléia Naclo~t Constitublte
ir.

JUSTIFICATIVA

DA lP04064-71
CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

A presente emenda va se à restabelecer o texto aprov1!,

~o pelo plenár:Lo da -Colll:t.ssão 111.

•

§2!:! ,.. A le:L federal dJ.sporá sobre a organizção Jud:t.c3.ár:La dos DJ.strJ.to Federal e dos Terr.1.tórJ.os.
§3!! - A leJ. poderá

era.ex, medaerrte proposta do TrJ.by

nal de JustJ.ça, a Justl.ça MJ.I3.tar Estadual, constJ.tUJ.da, pelos CO!!
eemee de JustJ.ça e pelo TrJ.bunal t-13.I:Ltar Estadual, com
competê!!
C:La para processar e julgar, nos ceanee milJ.tares, def:LnJ.dos_
em

r " . - - - - - - - - - - - T U T O I l U S ' ' ' '...;iO

,·

EMENDA SUBSTITUTIVA

3W"

Substitua-se o art. att.l por:

§4'! - Compete à Just:u;a lh.l.:t.tar Estadual. processar e

julgar os pol1cJ.aJ.s mJ.litares e bombea ros mJ.l:t.tares nos crumes mJ.lJ.tares defJ.nJ.dos em aea , cabendo ao 'rrJ.bunal competente
deC1d1r
sobre a perda do posto e da patente dos of1c.1.ais.

ta~se

Art. 52, f A escola f:t.xará os conteúdos mínJ.mos, respe,!
a lei. o dete't'mJ.na't', a o't'1.enta.çâo dos téonselhos de ~ducação."

~LSOI
r.r

DA lP04060-4 _ ..".

--,

cr';;''':J

I tÇ/'~'iWJ
r.r

1

nCM..'o/'OIl"ShfSUS<O~,•••"

CO,I153;\0 m: SISTE'fATIZACF;O

El-lENDA ADITIVA

_ o Inciso ZID'do artigo 'ifj do ~rojeto do Relator deve ter a
seguinte redação:
Ll.XIIr .. or"'anizar e manter o poder' Judiciário, o :anistério Público.
a Defensoria PÚblit;a e a D,efe'1s0ria do Povo do Distri to Federal e dos Territorios. ~

O conteúdo bâs aco não pode, evidentement.e, ser fixado
em Jea ,

líc1a MJ.lJ.tar for super10r a vant.e m1.! 1ntegrantes.'-'

CONSTITUINTE DEPUTA.DO OSHALDO ALMEIDA

---. ~:~;'=j:

SOU7A

JUSTIFICATIVA

§5!:! - Poderão ser cr-aadcs TrJ.buna1s EspecJ.a1s de Ju,,ª-

tJ.ça M11itar, somente no Estado em que o eeecavc da eespeceave Po-

~

~rojeto §

O regime de Governo adotado pelo
o p,,-:,'la.t.·.m:aerscc, cnce não há eleição para Vice-Prssicente da RepUbiica Co:~ e.!,
se regime deve ser adotado pelos Est.ados....temcccs e Hun!c_;;1.o!? ..nac oi:;
ará a cr!.üção da figura do vrce-Pce re rvc , que de re:'to. e ::ater;{' ~E.
p..e ;&i'ica das constitulÇÕ:S Cstaduais e das Leis Organicas ••unic_pa_s:

~DA lP04070-1_ .....

~

lei, os J.ntegrantes das polícJ.as rnJ.IJ.tares e corp~s de bcmbea rcs ,

JUSTIFICAÇÃO

e 417'

~~~'~:~:~::QOS;;:;-P-O-'-'-MS-T-P-'- ------.] rr,::,o0:J
tJ emlTssÃO De SlSTEM:~·;;;:;:iO/'UICO"'u.o

JUSTIFICAÇÃO

~7cir-1;J

)

Em diversas: comissões foi aprovada a criação do instituto
da Defensoria do Povo, e acatada pelo ilustre Relator.
.,.
A emende visa adaptar aqueles dispositi~os com os, dever-as
da união em relação à organização e manutençao do narenscrdo
Povo no Distrito Federal e Territórios.

u.,ofn,...'lCAçio

fUTgNUST'flC.... O

EMENDA SUBSTITUTIVA
EMENDA SUBSTITUTIVA
,~"

Subst:t.tua-se o art. M'S por:

SubstJ.tua-se a alínea 111 ao exz , 37g por:

"

111 - AtendJ.mento gratu1to, por :t.ntermédJ.o da pré-escg
la pública ou partJ.cular, a partJ.r dos c arico anos de 1.dade.))

L' Art. 6!:! _ As unavezaadedes gozam, nos termos da

aec.,

de aatonoane d1dátJ.co_científJ.ca, admJ,n1.strativa, econômica e

fJ,.-

nancea.re , )')
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
A Emenda procura assegurar a pré-escola gratuJ.ta. funClamental para a democratJ.zação de oportunidades.

ElJEUDA SUBSTITUTIVA

_ O merse IV do artigo J99 do ~projeto do Relatol' deve t;er a
seguinte redação.

Não deve haver restrições a aut.onomaa d<:l unJ.versJ.dade-.

u- Art. ASQ -

DA lP04061-2_ ..

N

CONSTITUINTE DEPUTADO

-,

•

OS~'1i\LDO

DA lP04066-3_ ..".

ALMEIDA

--,

cr';~OO:J

CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO -ALMEIOA

JUSTIFICAÇÃO

FMi:v;J

unollllsr",...;io

r.r

O ~projeto a"provado pela Comissao de Organiz:lç~a ~os Pod!.
res , no seu artigo 59:, inciso IV, _atribui &.0 Congr~sso uac_on~l .. os
deres pare autolo'izar a decrctaçao do Estado de sIUo e ãneerven~~o secer-er , e não a ap::-ovagõ,o como consta do anteprojeto do n~l;!,

TuTofnuorlC.;.O

EMENDA SUBSTITUTIVA

_-o

EMENDA ADITIVA

"~,, por:
Substitua-se o art • .:a&9

"_ Art.

O ensino primár10 será min:2.stX'ado em língua
portuguesa, assegurando-se liberdade ã escola para a utJ-l1.zação de
outros adacmes , de forma suplementar. '»)

JUSTIFICATIVA
Se aprovado o texto or1.ginal, não dJ.sporíamos da exp!!
riênc1.8 de professores estrange1.ros, nem em nível de pós-graduação.
Talvez não se pudessem eneane'r línguas estrangeJ.ras por métodos di
retos.
~
Falamos um J.d1.oma z-acc , mas pouco eonbecadc nos grandes centros de produção cultural. Ao contrárJ.o do que propõe o relatórJ.o, é de J.nteresse nacacnef que tenhamos ac~;so a esta. produ-

5:

Acrescente-se ao Artigo 93 do

~projeto

lP04062-1'

J..t. IIr _ na hipótese de funcionários eãvs.s de carre:t.ra.
eãeaeos Deputados Federa:Ls, Senadores ou Deputados zeeeeueas , se
sua promoção só puder ser fe1.ta por mer-ecamentio, ela será automi
taca, se houver e se tia.ver-em SJ.do preencbaôes as ccmd:t.ções
lega1.s.

"

~DA

lP04067-_1_._.

---,

CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

EMENDA SUBSTITUTIVA

Artigo

32
C!;r:

3·

SubstJ.tua-se a alínea I do art. 373 por:

"

I - bSJ.no fundamental, obrJ.gatórJ.o e gratuito, por J.11

termédJ.o da escola públJ.ca ou pr:t.vada, com duração mínJ.ma de
anos;

»

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo suprimido é incoepative! coe o disposto no
artigo 21 1nciso V deste anteprojeto.
Por este dispositivo, a violação ao dire~to cc-iaet tucfc~~l da :-epresentação política no exerci:io das funç~es Ir!.e governo e
legislativa "configuram crice de sediç:ao e usurpaçao ae !)oder. insuscetlveis' de anistia, de prescrição e 1 etroativid;;l.~e de "lei ...m ais I'
ben~fica", e portanto, não se compadecem coo\ o con~euco do ar ..iso
lO~ do ~projeto que, ao contrário daquele, preve a anistia ne13l;a~
condições,

<,

§2 2 - O cidadão :Lnvestido na função de um poder, não
poderá exercer as at:t.vJ.dades de outro, salvo as exceções prevJ-Stas na Const:t.tuição e m:t.ssões temporár1.as no exterJ.or. ))

EMENDA SUBSTITUTIVA

TUTC/.un.. ,u:h

EHENDA SU?BE3SIVA
_ suprioir o artigo lOJl, do Qa>projetc do Relator.

Substitua-se o §2!! do Art • . ; do anteproJeto por:
r".-----------'''''''"''''"'',.------------,

i

cr';~OO=:J

PYJi';7!ã7J
DISPOSITIVO EMENDADO=

CONSTITUINTE DEPUTADO DSI\'ALDO ALMEIDA

o seguinte

item lII:

çêo..

_-ºA

toro
A autorização pressupõe a mani!'estação prévi"1 do cenneeeee f
sobre os atos, enquanto que a~rovação pode
dar postel'iol." tente a
dec rebaçjic pela sua ratificaçao ou hOl:lologaçao.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 9';'

4l! -

..

IV _ autorizar a decre-::ação ou suspen=ão do estado)::"., ee de!'esa.
do estado de sitio e a intarvençao !'ederel;

DA

OJ.to

1~068-0 _._.

--''---,

EMENDA lP04073-6_._.

f!l.vns0 :

SOUZ,\

,j :r'~"_~.;-=l
_

C-" .'~J

.,

r".-----------f'ST1I/.u''''IC.Ç.~--

CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

EI-iEN,.DA SUPRESSIVA
JUSTIFICATIVA

r.r-

A le1 não deve estabelecer a J.dade mínima para a escoIh. Hoje, em quase todo o mundo, a escola fundamental já se
aos 6 anos e p,,"pxJ.mamente deverá :t.n:t.ciar-se aos 5 anos.

!!f"ENDA lP040(iª-9 _ ...,.

----'-_ _---,

--,

T.STO/~S''''e.o.;.O--

EMENDA SUPRESSIVA

JUS'UFICATIT/A
A PETROS, entidade que presta assistêncJ.a a rnJ.lhares
de empreqados e funcJ.onárJ.os da PETROBRAs e suas
subsidJ.árJ.as,
---,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Subst1.tua-se o parágrafo únJ.co do art.

~

2lf d.o '-projeto ~

JUSTIFICAÇÃO

CONSTITUINTe DEPUTADO OS\olALDO ALMEIDA

r.r----------unOf.us""e.o.;io

- suprimir a alinea e), inciso Ir. do artigo
do Relator.

O dispositivo questionado mantém a exigência de "atestados" para os candidatos a·cargos eletivos. o que laMentavc!.:lcn
te poderá se. prestar a manipulações e vedações de ca.nc!.idaturas i"'1
desejáveis ao sistema de poder.
A proposição visa a1'astar esses riscos à democracia, já
que o dlsposttivo é il'Jlcompat!vel com os principios que norteiam o
II!!l&proje to.

além de inúmeras outr~s, estará condenada ao desaparecJ.mento, c,ª
130 não seJa suprJ.mJ.do o dispos1tJ.vo ;J.ndJ.cado.
Trata-se de compatibilJ..z ar os textos, :unped1.ndo-se a
.consumação de uma absurda medida.

por:

c' Parágrafo

únJ-co .. O ensino rel1gJ.oso, de(n;1atrícula facultatJ-va, const1.tu1.rá d:t.sc:LplJ.na dos horiÍrios normaJ.S das escolas
de grau prJ.már:l.o e médJ.o. ))

JUSTIFICATIVA

EtlENDlI. SUPRE:5SrV;,.

.q,>

;h-------------,

'uTO/""u.....

EMI:NDA SUPRESSIVA

Se aprovado o texto or1ginal, a famíl:t.a carente,
que
depende da escola públJ.ca, não terá assegurado o d:LrcJ,.to de educação
rel1.gJ.osa para os seus fJ.lhos.

62-

f:b

_ suprimir do inciso I, do artigo'" e li! do
a expressão "Vice-Prefeitoll •

'

~projeto

do Rel:ltor.

- exc;luir do § 11 do artigo glif do e:tbeprojeto do Relato:". :l eX;,:"ca
são "após as eleições extraorainár~as", devendo o dlspo.s!tivo tel':
a seg,Jlnte redação:
~' § la - Cada legislatura terá a. duração de quatl'O anos. sal.. .> dj.s
solução da Câmara dos Deputados. hipótese em GLe, CO:'I i

posse dos Deputados será iniciado UlJ novo pe:!odo qu:.drie
nal. fJ
:..

418

• Assembléia Nacional ~onstituinte
màticas, a redação atua! deste 1nciso deve serc eã teceea, mantendo-se a redação original. apr-ovada pela Comissão de Org:mlzaç:::;:o I

,JUSTIFIC:AÇÃO

dos Poderes.

A dissolução da Câ.":lara dos Deputados ou do p=:-la.:'ent.e nce
regloes paz-reacrrccr-ts tas é da essência do er eeena, coe-c instlM..l:'4enL

constituc:!onal de superação das

cr-ã sae

pol1ticas.

-

~DA lP040lt~.,...

As constituições que adotem este aã s te'na ele ncvernc e que
dissolução do ner-remento, nno atribuem às novas ele! _,
~oes o carater de "exer-ecrdrner-rececev , até porque, a dã asc Iuciic •
e um dos componentes das regras do jcgo democrático, e a f'ixa;ão •
c~nse.grem ~

•

VILSJ f SOUZ\

do eencuec tão so~,cnte o li'lllte m5.xlmo para o "eéu exeec Icfc ,
O caráter extraordinário ceesaa eleições, encontra-se

na
Consti tuição do Uruguai, donde o relator da Subcomissão do Podar- •
Executivo se inspil·oU. mas que não se ado.pt.l ao rt!gitle p:ll'l:l...1e"1tatendo em vista o
presidenel:;:.lista de ücve i no que co.:!

;~=~~:

~odelo

O Hibridismo lntrodu~ldo por aquele r~latório, sem

cUst!nç~o

s

der-se a
fundanental dos rs ce-eas de Governos pode
a estas cbeecvcçcee constitucionais.

nt en

nuollllU.'Ca·b-------

EMENDA lP04079-5_ a<t1u

~l:

<::ouza

.

C

fUTO/Nn"OC'o.;iQ

f':"

artiao~:N~~ =~~~jeto o inciso~.

_ incluir no
redaçã~·

-

Art.~99

~

~

do

~projeto

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••

. seMpre sob o comando de autoridade

JUSTIFICAÇÃO

bt'asileira'~,

Os artigos 15., a 154 do presente anteprojeto disciplil13.'U
o instituto constitucional da Defensoria do Povo.
A presenteI:menda visa tornar expfãca ee , na co-npetênc!a'
ex.clusiva do Congresso r.racional. o pcder par-a el~g:!_~ e oJest1~~i;
o nerenscr- do Povo. como o fnz com relaç;ão às ee-acrs atribt.tiço~s
do Ca'1gresso Nacio..1al.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda visa compatibilizar o dispositivo aprovado pe La,
comissão de Organização do Esta~o. com dispositivo semelhante aprovado pela comissão de Organizaçao dos ?oderes.
..
Esta eo'tlissão, ao fixar os atos de co'tlpete~cia do PreS1dente do'" ~epública. o autorize a permitir o ingresso ce forças Lr- trangei:-as no pais, sempre sob o co~aJ1dlg.ffle euecr-tdccee brasile raso
confor;;;.e disposição do inciso Xr..VI~ presente proj=to.
A emenda visa explicitar aquela disposiçao.

1011-- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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d).- a indicação e a exoneração de odcios, do ?:-ocurado:-_
Geral da Repúblicn. 1"
JUSTIFICAÇÃO

f' .

caber-í.a

nepuccuce apt-o- 17~'="~TJ:s~n':'=s~Q1~JZ~'==::;;::==:::===;::::=====; - •..----,
_
• • filt·:....a!lUl~=:::~~:::::~=:;::;~_;:======~-.:.:~tJ21f)1-'@
eee.re ru-içeo,
aâem
r.r
..

No. caso do Gaaprojeto,
E:. Cânara dos
var a !ndico.ção do Procurador-Geral da Repúolica. e ao senado

a sua eEssa
xon
ct'nçã
. . . .téncães
.
duplicnçao
de occnpe
sobre a

F~deroJ.

da i'21co:1patibUidade jur!dica. poderá levar ã ccrrrt r cce entre as duas casas co CongresEo e a insegurança ao ccupant,e da Função.
Como a Comiss5.o de Sistematiz2çeo deve co:npatibUiur di3'>0~.!
ções contrnditórlas. é de se atribuir à câm3.ra co1i nepueacce n5:o só.
o poder pal'a indIcaI', mas tacbéln para exoner-ar- o Procur..lJo.'-Gel r..l •

EC·

I

-'1

EMENDA lP04076-1_'~"
VILSO:: SOUZA

.

VILSO.' SOUZA

.>_

..

~

'--J

_:_-------_,

'Uf~/./IJ'''r'~I~I

- acrescentar ao inciso 11. do artigo
a seguInte expressão:

Iss

do ~ro.:leto do Relator

"11 ...... sempre sob o comando de autoridc:.des brasileil·.:l.Si

"

JUSTIFICAÇÃO
li. emenda visa complementar o dispositivo e CQfl1iJo.t!bí
lizá-lo com o disposto no art. 'W12. ~nciso XXVI do presente efW!R?r:2:
jeto.
~SS'

1I §. 11 _ O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos •
salvo dissolução da Assembléia Legislativa, npl1cac. c,e as
regras eesea ConstituiÇão sobre Sistema eleitoral. i-U,",!
dades , prerrogativas pro~essuais. subs{d!OS~ p:rda ~ e e .~::!E
dato. licença. il'lpedimentcs e tnecrpcr-eçec as rOIÇcS .... medes ,

C.-

F:HEIfOA ADrTrVA

Et-1ENDA ADITIVA

J

.

~"i.

_ acrescentar ao § 12 do artigo s9 do ~projeto ao Relator a ez:.
pressão. .. Salvo dissolução ~a Assembléia Legislativa". denco-ee
ao dispositivo a seguinte r-edaçao e

I'r.o.....:_~~=:

L...

r.-~

'LI.l_/COy,ssic/'U'U~'''U

',,~,'-

da Re~ública.

(l.

-.) p-'P~:;~=:J

'EMENDA lP040BO-9_ au"'.

---.j ror'.;;.',:::n:==-l

'EMENDA lP04084.1_."..

......

Não é juridica::1ente defensável' que o órgão que ncce te, e tn:;q~~e3.~Z~::ti:~:.o exer-c Ic Lc de um cargo ou fu....ç io. não seja a me.:!.

com a seguinte

_ eleger e ctestituir o Defensor do Povo nos tier....
10s
desta consUtuição.

do Relator

~projeto do Relator

deve ter sua redação acrescida nos ternos abaixo.
Bupr!~ir O inciso VI! do artigo lOS do ~projeto:

I-/-Art.

W';2;Õ~fl?J

_,

EIiEllDA ADITIVA

-

eP'lDB

EHENDA ADITIVA
_ acrescentar ao inciso IV do artigo

_J

J

fUfQ/~Yl"n~l~h

- a et Inec d). Inciso II do art1go 10"t do

J

I

.

-,-- .,'".~ r-.. nl:'l~:' .. nI~

Levar- ffJC·~==c=O=.!=SS=Ã=O::O=E=S"=S=T=E:=IA=T="Z=A~ÇA:O=::;::;:== ====~.-:::~:v::::::=:::;

"
......

souZA

•

~A lP04075.2-.." . - - - - - - - - , I I ' l _ p..,.~._D.-=-"]

E~YTJSQ'

'VTI$O T

_

~,••t 1 u J

---,

EMENDA lP04085·0 _,~.
f ' VTl se • SO"ZA

')::>

--,

JUSTIFICAÇÃO

...'''o::a;io

,

T~."u

Ea~EnDA

A comissão de Organização dos Poderes aprovou disp;:,s! ção espec{fica estabelecendo a obrigatoriedade do rer;i...e de GOV~MO
de GaJl1aete (parlamentarismo) para 05 Estados-i;ell'~ros. C~::Jo nesse ~
reglüle e no ~rojeto está prevista a dissol'Uçao da üaner-a
dos
Depu·~ados. a eesma deve ser estendida às Assembléias Legislativos.

SU?itESSIVA

_ .uprJ::lir do artigo 3~ do ..-..projeto do relator os §§ 1 2 , 3" e

4'.
JUSTIFICAÇÃO
o § 1" consagra uma profunda violência à sccãeeede b:,,~ile.!.
r. e à eccncrue naelonal bem coesa às ten~a-nc!e.s do rs!:ada :Tader~o.llo
propor o deeapececfmentc progra"õlático das empresas EstataL::.
O mesrac ocorre em relaçE=o ao § 31. ao vedat' tr:;.:ta. ~nto rd.vE,.
recido ás empresas estatais.
O modelo econômico montado ~ala di tadu:-a só iJC~·,:l:!.tiu e percite a reprodução da ativIdade econômica co!:t a participa/iãO do =stado na ECOnOl'11a. Se o Estado dela sair o sistell1e. entre eu colo.pso.
O que não e justo é que os intere::ses eco:Jônico;:; p!"iv:l":os I"
para consti~uirelil-;e. voltem os recursos puolicos pn:-a o se':~r :l:cc.::!
tivo e nas are&s basicas, exigindo altos investi:;lentcs e, a;JOS
a
consolI~.ação dos seus Interesses. acumulação e absorç30 da :-.em!n
blica, queit'a.il a!'astá-lo do processo econômico.
_
Com relaçi:o ao §
a agilidade, racionalic!.nde ~ Ol;iCi:aC;:'"l)!
das atividades dns empresas estd.tais niio se compàd"cce CO:::l o -o!!xcessive
tOI'ill3.lisc.o para as contrataçõas, de outro lado já tl'atado no ca?!~ul0
cspeC!!'!co da Administração públ1ca~

-

l

;:oi!

4'.

•

I

_ acrescentar ao inciso XVldo artigo

"

EMENDA lP04081·7 _,~"

(l

~

VILSon SOUZA

_,

I

....,.._=_"]
(=1••.03 ~

-.

'u'o(.Nn'r"'a~ú

EUENDA ADITIVA

.

com prioridade

à

~ do

...-projeto do Relator:

empresa e tecnologia necfcnat,? ,

JUSTIFICAÇÃO
'/.'V"'õ+.l'

lil
C CO:írs:::;o

DE

sr_~'r:;~~~;~~~i~oll_~_"._"_"

....JJ

lilOZiôW)

EI.fENDA UODIFICATIVA

_o

inciso IV do artigo 10. do am-projeto do Relator deve corresponder a alinea ~) do inciso 11 dó mesmo artiJ;o, CO:::l a sezuinte'
redação:

Art.

!~-

, •••••

A emenda visa adaptar o dispositivo, com o ~:>roje
to aprovado pela Comissão de Ordem Sconômica e com o ca..>itu10 .·e1ativo à Ciência e Tecnologia.
•
No primeiro está d.isposto que o ingresso do capi tal '
estran&.eiro na econo'mia brasileira' se t'ará de í'o!"iola supletiva e
eomple::ental." (art. 30a,). No segundo, que a autonomia científic:..
nacIonal é garantia da soberania.
Para que estns proposições se efetivem na práticn ec.,!2.
nômica é necessário protester a empresa e a tecnolo~ia nacional da
concorrência do capi tal estpangeiro no mercado .il}terno.

111 - ••••••••••••••••••••••••••
e) _ reco:nendação para o Primeiro Hlnistro. v!SIl."1CO o afastamento de detentor de CéLrgo ou função de co~fi::nç:l no
governo federal, inclusive na adiainiscraçeQ il'1c.ireta~
JUS'I'IFICAÇÃO

ermNDA ADITIVA
_ incluir nas disposições
o seguinte Dispositivo:
".Art~

-

transitórias do -a-projeto do Ralator

~: ~~~:~~u~~~~~t~!~oE;~;d::t:d~~~:~~~~~:~o~?) siste~a
JUSTIFICAÇÃO

o disposi tivo

sugerido cor:-esponde ao artigo 147 do an~epl.2
jeto aprovado pala Comissão de OrganizaC;do dos Poderes.
Com o estabelecimento do regime parlallental;' da Gov~~no,
e
que leve o governo de gabinete, sub'uetido a t:Iaior controle ~ org::, ••!
zação do Poder Legislativo. decorre uma maior pe1'fileab!lidllde e 1'lexidade co E'xecutivo. que passar5. necessaria:flente a estar cals s.!.":;:;~
nIzado C;)llI ns dem:md:ls da sociedade.
Diferentemente do Presidenciniis::lo não é U.:J Governo perso'1~
lista, ';onocrático e autoritár10. e sim. unI Governo de Gabinete. c2,
legiaao.
~
Er.1 tal sisteMa. não pone conviver o presidenc!nl!s:::o noo =.2.
do~~e'ilo:-os,sob pena de todos os vIdas desse siste::l:l de nove:-no
flu{rec nes.ativ.::mente sobre o governo federal.

Pela redação do diEõ)ositivo. t:odos QS ocuõ):::.o:tef:: de cal'ao~
ou funções de confiança no governo fede1.al estão sujeitos à reco;ne!.!.
dação de-afastanento. inclusive os lIlnistros de Estado e 'Os dirige,!!.
tes de órgãos de Governo e
das empresas estataJ.s.
Segundo o disposto no arti:;o 100 do' .a."1t;proje~o. tal recomendação poderá ser totlada por uma minoria de a:;e. U,il d~c!::.o dos me~
bras l!s Câ:nar;:l; t.:.os Deputados. o que poderá se tra."1sfo:'l;1ar em fonte'
pert:lanente de instabilidade do governo e d~ conflito entr.e este e o
parla.::tento.
'
Sem pl"etender mudar o alcance do dispositivo, 'tI~S visando'
cOr.1pat!bil!z:í-lo com os princIpios norteadores do aaP;ll'ojeto,
o
quoru."n pnl'a deli~eração dest3. n:ltéria. deve ser o da maioria absoluta da Câlllnra dos DcputaJo~. C0r.10 previsto no IncIso IIr do artico '

lOf,

_ _ _ _ _ JLUI..."ce..'Uio/lu.ce",uia

r . r - - - - - - - - - .....''-.."r."i.-------=----~
Eãl~DA

SUPRESSIVA

_ suprimir o par.agratotúnico do ãrtígo

ó8

do ~prõjeto do Rel1!tor.

JUSTIFICAÇÃO
Com a implantação do regime parlamentar de governc. :liJr,2
vado pela Com~ssão de Organização do:, Poderes. e su;;;. ~xt~nsão
aos l
Sstados-:';:elilbros, excluin-se do ~projeto a ele1ç3.0 de vi~.:-p~·~si dente da República. o Mesmo devendo ocorrer con relação a t:'iaut'a do
Vice-Governador.
De outro lado. não deve ~ constituiçgo êedernl est;;,.belccer detalhamentos para org'l."1ização dos Governos estaduais. sob pcn!\.
de feri:- a autonomia Çonstituc!onal dos Estados uembros.
Ao dispor e....pressa::lente· sobre a ele~ção de Vice-Gc\'.. :-"ador, o I2S1ieprojeto não só cria a ~'01conpatibi1idade entre os div,~rsos
Governos. como tolhe os Estados-rrembros do poder de est3bel:!cerou
não referida eleição.

-,

in
EifE~DA

- o inciso XIV do

cc

I P=-::'~'~~
I tv2JiJm

nODIFICATIVA

artiso~99 do ~projeto do R;:llator deve ter a

segL.!:J te redação:
Art.~&9

- •••••••••••••••••••••••••••••••••

XIV - conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio
e televisão. »

r.r----------fUfO"ysrorlca~h

EIJEUDA SUPRESSIVA
- suprimir o paragrát'o úni:o do artigo

~

do

~rojeto

do Relator.

JUSTIFICAÇÃO
~1EnDA SUPRESSIVA

• - supric.ir o artigo 474 do ~proJeto do Rela~or
JUSTIFICAÇÃO

o dbpositivo

em'questão extingue o instituto jurlcico d:
'enfitense. tanto er.1 imóveis do dominio privado, quanto do dominio pú
blico.

JUSTIFICAÇÃO
o . . . .projeto alterou profunda.nentc a dispos.!.ção oa·ie.!,
nária e.,:ovada pela Comissão de Organização dos Poêeres l ;;leIa ç,ual,
a conceasão e renovação das concessões de rádio e te1ev!são s;r~'
de cOllpecência exolusiva do Con&resso :·aciona1.
Com a redação dada, e:!:sa competência passa a ser ::'e:.:l
mente homologatória, diversa port.:lIlto da delibereção da CO;".lis::;ão.Como a comissão de SistematizJ.ção. por força do dispas
to no Regimento Interno da Assembléia Nacional Consti l.uinte não põ
de alterar o mérito dos d.1sposl tivos aprovados pelêlo CO;;l!ssões t=:

i

O Sistema de Governo adotado pelo ~projcto é o parlalle!! :
~arista. não prevendo a eleição de Vice.. Presidente aa República.

I

Como esse Sistema de Governo deve ser seguido pelos E:5t.<:.dOs-!
Remaros e nunic:f.pios. t.or-na-se 1mconpat{vel com o texto 0.0 ~pro ,
jeto. a previsão de. eleição para Vice-?refaito.
Finalmente, a matéria deve seI;' tratada pelas Consti tuições dos Estados_:tembros e pelas Leis Orp.ânicas dos l'Iunidpiotõ.

.
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fui~;7ã7l

r,r----------t!"'.,oInt"..a ;lo----------_.,

A seção I. do titulo IX do IAIIIMl-projeto. passa

CAPfTULO IH,

renumer~ndo

I

'~

~lldO

Vão

mlBNDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EME~DADO: TITULO IX. SEÇJto I

a ser

ê'
ê'

JUSTIFICAÇÃO

EZ-IENDA MODIFICATJ:VA
DISPQSITJ:VO EMENDADO; ARTIGO

Por conseguinte. a subordinação da Saúde. em Seção
do
Capítulo II da Segur-adade Sccaaã , ê imprópru e deve ser corrl.gida.
posto que, tal como fel. lagl.slado se configurou uma subordinação 1!!
devida ao sãseeaa de SeguT1dade Social. contemplado no Capitulo n,
que tem como destina.tár~os, exclusivamente, os t;abalhadores
urb.!!,
nos e rurais, filiados ao sistema de prevãdêncãa sccaat estatal.

sa ter à

a,

INCISO VJ:U:, LETRA A

A lei:ra "a" do inciso VXl;I do Art 13 do
seguinte redação: ..

a.

Art.

:::l.ssão de Sistemat:1zação no Art.

~rojeto,

1P

.

,~A

(l

EMENDA ~IODIFICATIVA
DISPOSITIVO ENENDADO :ARTIGO 1.3., INCISO I, LETRA 1.)

_J

.,

o inciso 111 do Art. 336,do -.projeto. passa ter' a
seguinte redação:
3.19

Art.!f.Cd

: .

a organização, o funcionament:o ~ as atribuições
do Banco Central e do Brasil, sendo que os mandat:os dos d1retores
não serão coincidentes. devendo a renovação dar-se ã razão mInima
de metade a cada dois anos. n
111 -

_

portunidades, impõe que seja preservado o sigilo das informações s2
bre o pessoal, por forma a que o mesmo se" t.orne o mais criterioso
poss!vel, além de ser ressalvado de quaisquer influências estranhas
que possam. prejudicar os seus elevados padrões de uniformidade
e-

JUSTIFICAÇÃO
I

Uma vez que se pretende assegurar autonomia ao Banco
Centraledo Brasil e: imprescindível que o mandato de seus admin1Stralores sej am fixos, não eo Lnc ade a.ze s e e s e e fc aadc s , is to e. que
a diretoria se renove gradualment:e. e não de ism"a única vez, de m2,
do a que a administrqção da politica monetária não sofra solução

justiça.

0-;

de continul.dade.

Por outro lado, aos Minist.érios Militares não cabe a mis
são de armazenamento de informações sobre o pessoal civil, de um mo
do geral.
Sendo assim e com o propósito de manter o pr~cesso de a
valiação das Forças Armadas, afastado desta prescriçno const(.-tuc i o
nal, torna-se necessário acrescentar ao presente dispositivo,
um
ressalva que po::;sibilite o tratamento da matéria por meio de legis

~USTIFICAC1(O

Histor1camente, teercr-asnc e tortura se apresentam como
alternativas vaoâerrtas de pressão para a manutenção ou de r-rubuda do
poder, pouco mpcr-eando-se o mesno é le"gal ou le~ítimo.
Terrorista hc j e , torturador amanhã. Torturador no te ter
rorista do amanhã.
-

.."..

UZTOf.U$T1'o:.&ç;;e

,

lação complementar específica.
EMENDA SUBSTITUTIVA

Terroristas: assassinos cruéis, ladrões de bancos, incen
diários, agressores covardes de vítimas indefesas, au to r es de expl;
sêes , enfiM todo um elenco de ações desumanas, só Just1f1cadas pel~
fanatismo e pela ideologia.

DISPOSITIVO EMENDADO: Ar"t. 346).
Subs"ti"tua-se o art. 34@ do

Por outro lado, terroristas e torturadores são apenas pes
soas que e-cercem papéis a l rcrnatãvcs , cuja..,principal natureza. é polI

~projeto

de

Cons"tl"tulçâo.

pelo seguinte.

tica.

.."..

men
faI
-

Jl.1T8J.I\lmrlU~10,

-_--

--,

EMENDA MODIFICATIVA
O art. 15, Caput J inciso I e alíneas do âm;;lanro
jeto da Comissão de Sis'tematizaçáo J passat"'à tero a seguin'te r~d;
ção:
úArt. 18•••••••••.•••••••.••••••..••••••..•••••.
I - garan'tea do direito ao trabalho mediante I
proteção da lei con"tt'a dispensa arbi'trária. ,,,

I

doe

•

na seguridade SOCial poderá ser er-r eda, majorada ou e5te~

dida sem a correspondente fonte de custeio total.
11 - Os beneficios equiparáveiS a seguros privados e os

serv.!..

ços assistenciais, m;dlcos, dentáriOS ou hospitalares
derão ser delegados a seguradoras ou, no últImo,

p~

caso,

tamb;m a entidades t;cnlcas especial IzadjJ~, de acordo com

Parágrafo único - No caso do inCISO 11, preCisará
A polêmica sobre a estabilidade de emprego deve
superada através de fórmula intermediária que permita a jus
ta composição entre a pretensão dos trabalhadores de estabilidade e a exigência do empregado1."' de absolu'ta disponJ.bilidade
d;
mão-de-obra.

I

haver

opção do empregador, rat:iflcação plebiscI't.ãrlõl dos empregados e apr,2

SC1.'

A forma intermediária ê a prevista pela Conven
ção n9 ISS, da Organização Internacional do Trabalho que
s~
impedir a dispensa do "trabalhador. estabelece uma disciplina ca
paz de ordenar a ruptura do contrato de trabalho como um procedi
mento que confere certas garantias ao trabalho. Ex~plifiqu~-se
com a c:onveniênc:ia da obrigatoriedade de um plano de dispensas '
coletivas determinadas por causas econômicas, a ordem preferenc';'
a1 de dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos
com maiores encargos familiares etc:. 'medic"~ que a lei ordinária
deve especifiear e que não devem ser re;olvidas em nível da Cons
"tii:uição.
-

Preferenculmcnte a técni5' ju:r$lica utiliza os códigos
penais ou as leis penals especiais ~ra taU desiderato.

.

A expressão tortura é ambígua. sendo do ponto vista
da
lógiea fi1osó:h~a um conceito plurívoco analóg1co, isto é, pode ser
interpretado em vár10s sentidos.
O que seria a tortura? uma lesão corporal? uma pressão

vação do ;;rgão governamental delegador, e o empregador redUZIrá sua
contr ibu i ção soc i a I em proporção I nfer lor .0 custo dos

Enf~m,

A emenda visa minimizar os constantes déficits da
da de 50clal, onde medidas de cunho SOCial, por;m
dência SOcial. E dar

sustentaç~o aos benefiCIOS postos à d.sPoslçã:

Emenda Substitutiva

--.,1

Constitu1nte RICARDO FIUZA

! ' r ' " "" ' . ~p F L

'ud....o/co",ulo)."cg..... 1o

~

COMISSÃO DE SISTEKAtlIZAÇXO
nnoOIllTI'Jl:.~;;g-----------

EMENDA MODIFICATIVA
$~4
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~
O Art.

~

~

do ..--projeto. passa ter a seguinte redação:

U. Art.
Os serviços de transporte terre.stre .de pesGoas,
de 'be.ns e ae carla aérea, dentro do terr:Ltõr!o nacional, inclusl.ve
a. atividades de a.enciaael1to, sOllleate serão explorados pelo Poder
rúbllco, por braslleiros. o~ por ••presas em que o capital com l1i-

são

dos con:rlbuintes ; o objetivo da nossa proposta.

('

t=

segurl

popullstas,

criadas, sem uma previsão da sua dimensão Junto aos cofre~ da previ

34"

Dispositivo :::mendado: Art.

EMJ;NDA lP04092.2L·~·

benef~c lOS

ou serv I Ç05 de legados" •

Daí a fórmula que proporciona essa solução. como
a proposta, deixando-se para o legislador ordinário a decisão so
bre a amplitude da proteção.
-

psi~ológJ.ca1

subsis'te um problema concreto como tipifica a to!.
tura no ,Direi to Penal.
Tornar qualquer crime l.mprescri tível é contrariar a ev.!!.
lução cJ,entífica do Direito Penal. ~ l.gnorar Beccana e Fenerbach.
Promulgar no Brasil lei cons'tituc10nal 1mpedJ.ndo a pres
crição de crimes cUJa ti.pie:J.dade é 1mpreC:lsa, francameIJ,te é violen--;
tar nossa consciência Jurídica.
•
Voltar a prática da t1plcidade anormal, 'tão comum, na I.!:.
glslação penal do Brasil, será ca1r no ridículo perante a comunldade
universi tária.
Em virtude de preconcel.tos 1d~ológicos, religiosos
políticos ofender as conquistas do diTei,t:o penal mtldelno. corno inf!:,
lizmente vem ocorrendo em algumas nações. niio é ivanc;o e sJ.m
re'tr!!,
cesso.
Além do mais, é bem claro que do ponto de vista científi
co • mais grave ofensa a vida é a morte~
A prevalecer o atual texto, o hOllicídio seria uma conduta menos gravosa que a tortura.

-Art. 34& - Para gar"'anbr o equll~brlo orçamentáriO
governamen"ta i s de segur i dade soe I 011 •

lei Complementar especifica.

JUSTIFICATIVA

I

~rgãos

I - Nenhuma prestação de benefiCIO ou de serviço compreendido

DISPOSITIVO EMEIIDAOO' ARTIGO lB. ~ps.t.INCISO I

tr1v~a.l encontrarmos na hl.stória ter-rcr-as tas famosos •

que após ou antes mesmo da . vitÓTia. da revcfuçãc , co rna'ram-s e exími
os torturadores, como ê o caso de TRO'5rt"V. que de peT1 to em atenta:
dos terroristas, acabou liderando a famosa TCHECA, 1StO é a polícia
vermelha do Partido Bolchevlsta, precursora da atual J(GB.
A TCHECA após a Revolução de outub.ro de 1917 e
durante
o levante camponês contra os comunJ ..s tas ell: 1922 torturou e executou I
milhares de cidadãos russos, 1Dclus1ve mulheres e c;llanças. padres e
freiras, cUJa clfra total atlngiu a mais de um milhão de infel1zes ,
cujo ún1co crime era ode ser cristão.
_
Stolyp~m, segundo os comunistas. poderoso chefe da polí
cia do Tzar N~colau II, comparetivamen'te a performance de Leon Da~
dovich Bronstein, o famoso Trostky, era um simples amador.
Às vezes por azar o terrorista tem' sua futu'I'a carreira
de torturador frustada, porque a revolução ioi mal suced1da e o e!
tado totali tár~o não foi lmplantado Poden&. ocorrer do mesmo
ser
vitimado por proced1mentos inqu1s1toria1S, ctontra os qU111S também'
"nos opomos com toda a veemência.
'--J
Do ponto de vista Juríd1co a Caustitu1ção Federal_não é
O instrumento juríd1co maJ.s apropriado para a criação de t1pOS
P!.
nais.

"

C-

_JoMIl1'lI:Ao:h

t..C

rit.o de seu pessoal milit.ar, Jã consagrado ao longo de vários anos
de aplicação, com o propósit.o de tornar cada vez mais i!primorado o
processo de seleção para o acesso aos postos e graduaçõe::; cupcna.ores, bem como para o dranempenhc das mais variilda::; comissões em todas as fases da carreira. I'Videntemente que o sis't.ena, em várias o-

A letra i), inciso I, do Artigo ia. do ~roJ erc , passa
ter a seguà,nte redação ~
ArtJ.go 13..
I ,
, ..
i) As mais graves ofensas ã vada , ã existencia da gna c
ã integridade fís1ca e mental são o terrorismo e a tortura,
cr-mes
de lesa humanadnde a qualquer título, insuscetlve1s de f1ança, pres
crição e an1stia, respondendo por eles os mandantes, os executores,
que )podcndo t~J.tÃ-los jse omitireM. e os que) tomando conhecimento .de
-Lc ,não o ccnunacar am na forma da lei. a partir da data da promulga--;C;ão desta l=onst1tuic;ão.'>

:s

_

:e

As Forças Armadas pcasuem um sistema de avaliação do me-

te de .mccentes , cãdadãca-ccaruns , que vavem aterrorizados com a.
ta de 'segurança para s a e sua fami1l.a.

-" r:-r"P'"F"L'~

lP04093.L...,.,....

CONS'IITOINTE RICARDO FItJZA

a)
assegurada a todos o acesso às referencias e informações que a cada um digam respeito, e o conhecimento dos fins
a
que se destinam, seJam essas registr::.d::.:: por entidaaes particulaJ:es
ou públicas, inclusive as policiais e militares, sendo exigível
a
correção e atualização de dados, através de processo Judic.ia1 ou a~
roinist.rativo sigiloso .. O acesso às informações produzidas pelos 1-1inistÊirios Milit.ares será regido por legislação ordinária especifica •

VFL"'-

ê um torturador nato, porque tortura a

q./n.to ao transport:e marttt-

.

JUSTIFICACXO

O terrorista

~,

------

pas

VIXI -

C A ç Ã O

Assim ê que, acordos aéreos 1nternacional.s, sempre bilaterais. podem vir a ser prejudicados, ou tornados inviáveis. pOl.S que
o consagrado princrpio da reciprocidade. em tal.S acordos. niio podera ser obedecido. Aliás. este princípl.o foi adot:ado pelo Relator da

n",",/~U'T1,,~.~h-----------,

vidência social.

EMENDA lP04089·2,

I ~.;;;;:~
I (!l0'J--JPJ

COMYSS]\O DE SISTEl-tATIZl\CÃQ

S 'l 1: Y I

A preocupação em se acrescentar a e:çpressão "respe1tados a.
disposições de acordos bilaterais firmados pel.a ..U n.ião, observado o
princrpio da reciprocidade". ê a de que o Brasil já tem firm:tdo diversos acordos. que se não forem cons1derados como vâlidos, teremos
implicações poster10res resultantes das restrições impostas ã parti
cipação de empresas estrangeiras no agenciamento de carga aérea.

-,

RICARDO FIOZA

~

'J

e

Constituinte

,
Tal como está ass maâedc no Art. 349 do ~proJeto de
Constituição. a saúde é um dire1.to de todos. independente de subor
• / dinaçãb do titular desse direito subj etavc a qualquer s as rema de pr;

f:CONSTITUINTE RICARDO p;UZ;T8.

re1to de voto seja majoritariamene;-;;cional. segundo se dispuser.
em lei. respel.tado AS disposições de' acordos f{ilaterais for'CIados ~
la União. observado o princ!pio da reciprocl.dade .. 7'

Realmente o conjunto de Lmp'rup ru.edade s e lnadeguaçõés S.2.[
a uma visão romãntlca da vida e da realidade nos exa.gem a. obr1g!,
de apresentar esta emenda do anteproj to ,

EMENDA lP04090~6L .....

o

os capí"tulos e seções subseqiientes ,

.-'

I

Por h:I..põtese, se um policial aplicasse um tapa ou empur
rão e~ alguém, em te~e pod~r~a ser denunci-i2do co;o 'torturador, e, a;;
contrra'rac tnesc ao d1sparar um ea.rc contra terceiro, apenas poderia I
responder pelo crime de homicídio, perJéÍument~~ p::escritível.
I

Dê-se ao item 11 do Art ..

~,.

~

11.

do tRA--projeto da. COR,!

'tituição, a se!.uinte redação:

'" Art. 3'!4
)'i9"" -

.

1-

.

"XI - a~essb às ações e serviços de promoção, proteção

recuperação da saúde. de acordo
de cada um, assegurado o

dir~ito

COCl

li

as necessidades

individual de

op_

ção por sistemas de saúde privados, caso ea que ticará suja! ta a apenas 1/3 da. co~trJ.buições para

I1I1:e•• , público d. saúde.'"

o

• AssembISa Nacional Constituinte

- 420

JUSTIFICATIVA

o
ços estatal.!; de

Art.

~ revela

JUSTI FI CATI VA

um espírito estati::.antc. Os scrv!

saúde são e oap r-evadaee nne ineficientes. Deve

• preservada a opção individual de recorrer a sistecas privados

proteção a saúde, caso em qu e se r-edue Lr-xa a ua terço sua

[E8ENDA lP04104·0

de

contri-

=

EMENDA SUPRESSIVA
Além e s s e , a matérta poderá ser eb j e
ou de ne90<:1 ação en t r-e t r;;lbjll hadores e
í

:fMENDA lP04096-5~m ...

t9 de te t ord I niir1
emp re s as ,

__

I V;'L'''~
I ffiJ"'>77?l-

RICARDO FIUZA

l" CO", SSÃO DE S I STE,,~;:;~ç;;~'"'"'''''"'''

~

_J

ITI'"'~~/'

~ r-{,t!t1

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

~

3S"J

e seu paràgrafo ':;'nlco.

•

•

Suprimam-se o art. ~ e seu pal"a9rafo unlco do AnteproJ.!:.

to da Constituição, re-;Yu:?:rando-se os desrar s ,

..~.-------- r.r-'''''''---,

!EMENDA lP04100-7
~TITUINTE RICARDO

=

PJ

EMENDA SUeSTITUTl VA

li

mpiL""'---'

une'.lII...''''a;ie

buição para a tlanutcnção da rede nacional de .~aúde.

l'J5onst.tulnte

"Q••- - - - - - - ]

tJ Constltulnh RICARDO FIUZA
_
- - - -...._,......'''....."..' ' ' - - - - - J
tJ~COMISSÃO
DE SISTEMATIZAÇÃO
_

Na medIda em que nem todas as entidades empregadoras são empresas e entre as e mpre s as , nem
todas são lucratlvas. a medida Irã, eens e t evcr cne teen ee , discrlmlnar cs trabalhadores. trazendo e v l den ce Injustiça s eet
ai,
-

I C

FIUZA

J

PFL

JUSTJ~ICATJVA

I crr;"1-JV]

P1.UnIGICOU'uIo/.UOCO u'lOiO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAClío

O dispositiVO eM tela, tal como está redigido, enS(!Ja
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 346>.

Substitua-se o art. 34@ do ~projeto de

UArt. 346) - Para garantir 0 p " b r i o orçllment.irJo

_

formação de monop~ II

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1~9, INCISO X

do seguro de aCIdentes do trabalho.

o inciso X do Artigo 15' do ~rojeto da C.2
missão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

menta r

ConstitUição,

pelo seguinte
~

EMENDA MODIFICATIVA

dos

orgaos governamenta I s de eeaur- i dede soe ia I :

"Art. ~?

-

dI da

II - Os benefícios equlpar~vels a seguros privados e os

derãô ser de l eqadce a seguradoras ou"

~Itlmo

1;10

~

.

atual tendêncl,a
~lon<JIS

se tornar exoqll f v e I,

lei Complementar especff'C<1.

são do índice

Parágrafo ':;'nlco - No caso do i~lso 11, precIsar';

e.t:I.

TUTO/ ... , .. ,ICI-;Io

nível consti1:UcionaJ..

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 149,INCISO XV

haver

-13
O inciso XV do Ar1:igo :PPT do aM!eprojeto da CE,
missão de SiS1:ematização passa a ter a eeguarree redação:

v.1ção do ~rgão acvcr-nemcnee I de Iegador, ~ o empregador redu: I r'; sua
bene-f;clos

ou ser v i ças de I egoDdos" •

"A%rt.
segur..!,

popullstas,

=

T~nD/... IT ..

EMENDA SUPRESSIVA

dê~cla social. E dar sustentação aos benefícios postos ~ disposição

DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO 35&

r.

doa contribuintes;;; o obJetiVO da nossa proposta.

~proJe1:o

JUSTIFICATIVA

vo abrange a medicina e segurança do trabalho. ma1:êria afeta ao
Ministêrio do Traba~ho e sua ..fiscalJ.zação, sendo inconvenierte a
sua transferênoia para área diversa do trabalhJ.sta dian"te de c,2
'nexãe exa.seerrce entre essa questão e as atribuições do
Minist~
rio do Trabalho, em especial a inspeção trabalhista.

EMEnDADO' ARTIGO lSr mcrso VII

t

supriZ!'ido o inc. VII do art.

11J

do ~proj eec

da Comiss~o de Siste.."\atização.

Não sendo o BrasU altamen"te

EMENDA lP04102·3
(!J CONSTITUINTE RtCARDO FIU;:TOX

JUSTIFICATIVA

.

'A aeaena de 48 (quaren1:a e oito) horas é a. 1'e
gra nos pa!ses da América La1:ina como se vê através do
Levant-a
menta el'::'~oradQ :r~la. Orsani:aç5:o In'l:ernac~oJ141 do Trabalho e p~
blicado com o 1:í1:Ulo de "La Jornada Ex1:raordinãr1a en Amérioa La,
tina" (1986) indicando que essa ê a Jornada nOX'llla1. geraJ. na
~
gentina (Le~ 11.544), Bolívia, Clule, ColôI:lbia (Côd~go.
'U'tigo
161>, ccs-ee, Rica (ConS1:i1:Uição, art .. 58 e CÓdigo, art. 136), Hai
'ti., Réxico (Cons1:i1:uJ.çáo. art.:123,SS I e IV e Lei Federa~ do Tr~
balho, arts. 8 e 69), Hicaragua, Panamá CConsti1:uição. art. 65 ;Código, art .. 31), Paraguai, Peru (Consti"tuição, art. 44),
Uru
guai (Lei 5 ..350, arts. 1 e 3 e D. de 29.10.57) e Venezuela CCon-;
ti1:Uição, art. 66) I sendo raros os países latinoamericanos
jornadas aencces ,

A saúde ocupaoional a que se refere o dispositl:.

EMENDA SUPRESSIVA

~

da ccauesãe

de Sistematização.

_

_

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o art.3Se do

uxre/.l1Il1'ouç1D'-

43

~

Inc. XV - duração do 'trabalho não superior
a
48 (quaren1:a e oi1:o) horas semanais, não excedendo de 8
(oito)
horas diáxoias, com intervaJ.o para repouso e aJ.imentação".

'e.....i o , - -_ _- - _ - - - _

são

criadas, sem UMa previsão da sua dlllleflsão Junto aos cofres da prev..!,

DISPOSITIVO

ol

vigentes.

opção do empregador, ratiflcaç:iio plebisci~ária dos empregados e apr.2,

dade social, onde eed l das de ctlnho SOCial, por~m

01"9an I;!.

revertendo

estatl:l:ante, que ecner-ee re os prlncfpios constlt..!!,

Essas percentuais são fixadas por lei ordin!
ria, convenções, acordos coletivos e sentenças normativas como
é próprio, em uma variedade de índices que desaconselha a inol~

caso,

A emenda visa Ililnimi%ar os constantes d~flClts da

arca

JUSTIFICATIVA

p~

entidades técnicas eepe e r cl eae dc s , de acordo COM

contrlblJlç'iío scc l c I em proporç'~o ~nferlOtr' ao custo dos

o det~m, na

de legar, progress I vamente, suas <lt IVi dades para

ções pr I vadas , at; o máx imo que

fafI,. X _ SaJ.ârio de trabalho noturno superJ.or

servi

ços assistenCiais, lIlédicos, dentáriOS ou hospltal.Jres

tamb~M "a

Já

ao diurno".

a correspondente fonte de cueee Io tota I.

$('m

E a prev i d;nc Ia soe 1,aI

A \'inlca forma de melhorar o sistema previdencl.irlo compl~

I - Nenhuma prestação de ben:frclo ou de serviço qcetpr-eend l do

na seguI" I daclc soe I a I poder.i ser er- i ada, wejer-ede ou este,!!

O.

:t.ndustrialJ.Zado

não se justJ.fica, especialmente no atual ccrrtextrc eoonômioo,
a
redução da duração diária pOI' lei, nada impedindo. no entatlto, a
negooiação direta en"tre os in"terlocu"toX'es sociais.

o re~erido ter-to dispõe eue além da reo.uneração
variáveJ. será garantido um fixo ml!nsal o oue contraria o siste
_

de

r~eraç:ão

por produt.io) peça ou

t:a~cfe ~uc ê serl~re

EMEJlDA SUPRESSIVA

ca;

eulada de acordo com as unidades pl."Oduz:tdas 'Dela el"'cres;o sem ~
obriEa"toriedade do aorésoi.r:'.o de tU:l .fixo €to desde que o 1:o1:a~ da
l'c:m"..mer~ção variável exc~da o valor do salário-mínimo.

de remuneração

DISPOSITIVO :&1iENDADO: ARTIGO

t

suprimido o inc. VIII do art.
jeto da Comissão de Sist:ema1:ização.

A adoção de um fixo viria "traz~·um aoréscino r
em. todos os setores que aC!.otao. esse t~t:O de
si;.

'J:MENDA lP04106-6

151, INCISO VIII

'"Q••

_

f';;'~:;;]

l:J Constituinte RICARDO FIUZA
13? do J!I!IIUIIop~

rrw'~~Nl

r;r

Tcnenu"''''''.<;Ie'

-,

lli~o : ..em a obrigatoriedade de um fho 'Ila.is o varic!veL
EMENDA SUPRESSIVA

_

DISPOSITIVO EMENDADO

DA lP04098-1_ ..

.,

Os pisos salariais devem

CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

rrr

resu~tar

das negoci!
ções coletivas entre empregados e empregadores cabendo ã lei uni
camente a previsão do saJ.ârio-m!nimo geral.

--,

Q

373
Art.

#Zr,

§ 11;1.

3'/-3
Suprima-se o § 1V do art. ffl do AnteprOJeto de ConstH:ul
ção.

rUTO/.Nn'fIUÇIo

EMENDA SUPRLSSIVA
DISPOSITIVO EMEllDADO: ARTIGO

13;,

..Q"------__, r.r-pF"L""'---',

ifi.'lENDA lP04103·1

ti ConstItUinte

INCISO IX

RICARDO FIUZA

_

~

:

JUSTIFICATIVA

I

o
Fica suprimido o inc. IX do art. 13# do
projeto da Comissão de Sis'tematização..

~

oi

JUSTIFlCATJ:VA

EMENOA SUPRESSIVA

M~
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. ~ §

A gt'atificação na1:alina ou décimo 1:ercei1."o s.!

1ãrio

e assegurado

por lei ordinária (Lei n9 ~.090, de 1962) se!!,
constituoi.2

Suprima-se o § 42 do art.

na~.

m

esco I ar i :z:ação

deve ser gratu Ito no

50

tocante

InJunção contra o Estado,
ensi

no, seria um entupimento dos canais judiciáriOS•• sem provel'f:o

para

municipais~

devendo quaisquer outras medidas de

verlficaç:iio do bom cumprimento desses dispOSitivos serdeixados
do (;WIIIraproJeto de Consta tu..!,

f~

comun I dade. A Conai: ii:u I 10';;0 ,Já prevê percenf:;]gen:s das rece Itas

derais. cfOtaduills e

34q

do desnecessária e inócua a sua inclusão em nível

oi

sem verificação de que o afuno tem qualidades par,) absorver o

ao,

42 •

acesso

escola prim~r'il. A figura do mandaçJo de

oi

I!,

gisIac;ão ordInária.

ção.

JUSTIFICATIVA

o

dlSposd:ivo

ti

xenofobo, dlscrtainata:;rlo e ofenSIVO

liberdade de escolha do doente. A este
rrr----------Tcnelou'nr"'AtIe-----t-

EflEnoA SUPRESS' VA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 1:1,

INCISO XII

,

r

Suprlb.-so o fnetso XIII
40 _projeto da tOMluão de Sht••• tluvão.

do Artigo I!

é

que sabe seleclonolr

,J

à

dade prestadora de serViços de saúde, independentemente da

nacioo,!

I Idade: dos S~CIOS, e exclusívamente em função da. ~eriedade

profl.,!

slonal e avanço tecnológiCO da elDpresa prestadora de serviços

m;d..!..

coso () naCionalismo não devo Inibir a I iberdade do cldad:io de

esc.2,

Iher () tratalllento que lhe garent. " , • •obrcvid4. Não devo havor r~
• ••rv& d . . .rcado pa~a hospitaiS e clfnlc•• Incompetentes.

~UI0IJUI1'f'Ca~.o----_--

'ent..!,

_,

EMENDA MODIFICATIVA

3H

DI SPOS IT I VO EMENDADo

_
De-sc ao § 15' do art.
8 seguinte redação:

Ari:. J:B:;;, § 1 v.

3'/-::J

3SS do

Anteprojeto de

Const ItU Içào

Assembléia NacIonat çonstltulnte ._ 421

§ 12 - Compete preferencialmente ~ União or-ganl:.:ar e
rêcer o ensino superIor, sem preJufl!:Q da atividade privada
da a preservar a opção

democr~t I ca

§ 22 _ ••••••

cfe

••••

§ 3' - ••.. ..•• ...•.. ..••..•..•...•••...•.. .•..

• ...

•

0.0

Art.

destln:

entre'a e see Ia púb I r c e e a pr I vad:
_'o

0.0

•

••••••

§ 4' - •..•• . ••• . ••. .•..

•

••••

•

••••

li

A alInea "f" do J.Dci50 IV do Are
ter a :eguinte redaçao:

IV -

~ do

anteprojeto. p a s e a

U

.

•••••••••••••••••••••••••••

U"G/'U,,,,,uçlo

o ••••••••••••••••••••••••••

EMENDA ADITIVA
Att
DISPOSITIVO EMENDADO: AB.TIGO ~

f) ao dir1gente sindical ê garantida a proteção necessãria

ao

excJ:'cíeio de sua atividade.

único:
JUSTIFICAÇÃO

Ao assegurar aos dirigentes sind1cais. no

exerc1cio de. sua

sino

é

o cemrnhc mais direto de

Implantação de

..

gos de Presidente e Vice-Presl.dente da Republica, de Ministro de Es-

atividade. acesso aos locais de trabalho na base terrLtorial de atu,!,

É princípIo democrático assegurar a livre opção entre
I5

A estat I zaçâo do
Ideologias

tado. MinJ.stro do SUpt"emo Tribunal Federal e demais TribunaJ.s Super!
ores. Procurador Geral da República. Senador. Deputado Federal, ceve

çiio. o texto. aem sucesso. tenta cor:l:'igJ.r uma das dLstorções do sind
calismo único por categoria.

en

total

lti

O problema deve

Dador e Vice Governador de Esr:ado. Territõrl.D e Distrito Federal,

ser solucl.onado com a 'adoção da liberdade.

de Embaixador e

aindical que permite a organizaçãO" da representação dos trabalhadore

09

do Exercito e da. Aeronáutica.

:;..o

EMENDA MOFIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

EMEI'IDA lP04108·2

O Art

Constituinte RICARDO FIUZA
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EMENDA l-lODIFIC.aTIVA
DISPOSITIVO El'iENDAOO' ARTIGO 1'lr, .cAPIJI'. INCrSO V

-13

Dispas]. tl. vo Emendado: Art:l.go bt.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

13

JII -

jeto da Comissão de SJ.stematização !JaBsa a ter a seguinte
ção'

b)

red~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••

.ão privativos de braaileiros nlltos as candl.daturas para

o. cargo. de Presidente e vice Presidente da Repúbll.ca. Governador
e Vice Governador de Estado, Território e DLstrito Federal, da Ci1l.ara

11-

ff.A%'t. 3:'11•••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.

fl)r

iiJf' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art.

O a%'t. kl3. capue , inciso V. alinea b do Antep%'2

-

-

parágra-

ter a SCgU1nte2-~dação:

r

-1'1-

Dê-se ao ãnca.sc XVIII do art. 14 do Antepro

t2.

se, INCISO III. ALINEA B
~
A altnea "b" do l.nciso 111 do Art i1 do anteprojeto, passa

XVIII.

~

anteprojeto. passa ter a seguinte redação:

l d não podera estabelecer d;S:inção entre brasi-

fo único e Art H. Laea s e 111. alrnea "b",

TlnOIl"""'IC~çIo

"Art.

ARTIGO ~

leiro natos e n!.6-ura.lizados, salvo os d a s p o s t.c s nos Art

I:J

jeto da ceee.eeêe de SistematJ.zação. a segul.nte redação.

~ do

i: A

Art.

EMEI'IDA lP04112·1

ConsUtuinte R1CA1mº El0Z;

o

da carreJ.ra de Diplomatas. de Oficl.al da Marl.nha

elll nível interno da eep ee s a ,

fl

do anteproJeto. o seguJ.nte parágrafo

í:1

Art.

Parâgrafo único - são privatJ.vos de .bra:aleiro nato os car-

JUSTIFICATIVA

ens I no púb I rco e o pr I vado em todos os n; ve

~

Inclua-se no Art.

• ••••••••..••.....•.

dos Deputados e do Senado Federal.

Inc. V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
znca.se XVIII - fér1as anuaa.e

JUSTIFICAÇÃO

b - Greve nos termos da lei.

remuneradas".

--

o anteprojeto não considera privatJ.vo de brasilel.ros natos
JUSTIFIC,1'!:!VA

alsuns cargos como o de Vice Presidente e o de Ministro do SupremoTr!

JUSTIFICATIVA
A Emenda tem a finalidade de garanti%' o exercí_
cio da greve como direito regulaFIentado pela legJ.slação or:bnâ.
ria. forma adequada de conciliação entre as correntes que defell

o dl.SPOS1tl.VO refer1do prevê o pagamento de
férias em dobro ao empregado.
•
Deve o texto ccneuaeueaenea apenas assegurar o princípl.o bás1co, cabendo à le1. ordJ.nárJa
estabelecer

Assim, torn~~se necessária as restrições do parágrafo único.
proposto para o Art
Incluiu-se eeee privatl.vo de brasJ.leiroa natos os cargos das

.a.

eeeeee maacr-es da sociedade refletJ.dos l1a legislação ordinária
amplamente debatida pelo Cong%'esso nacional.

EMEI'IDA lP04109·1

O direito de greve, por nais amplo, não deve

Constituinte RICARDO FIOZA-

carrc:a.ras diplomãtLcas e de oficiais das Forças Arllladas por motivos ,[

52

bvios, ligados

brepor-se ao interesse maior da sccaedeâe ao qual deve adequar-

,L •• l',,'CGu, •• IGflUIC.""lo

'U""~U~''''C.çJa----

-

utilizável na defesa das justas reivindj~asões nas nunca

,

Elimina-se com a presente emenda a perigosa

como

-1~
Dispositivo Emendado: Artigo -lA,

-13

EMEI'IDA lP04115·5

tJ Const. d;u ~n-te R !CARDO f lUZA
r.r
.u •••
..
tJ COMISSÃO DA SISTEMATlZACÃO

fender por meio de greve, inspirado no direito de Portugal. o
texto não reflete nem mesmo ã solução global da questão nesse

Suprima-se o 1n01SO XXVn do art. bf. do 1m. .projeto da Corn1ssâo de sJ.stematl.zação.

""~.y,

País, cuja legislação ordinária prevê atê -nesec dire~to de r~
quisição cív:ü. dos trabalhadores pelo Estado nos cavos de gr~

o

6rgãos

ve por lei como a Repúbl1.ca Federal da ;'lertanha e a Itália

públl.-

"B~
diSpositiVO emendado: Art. 3:ge', VIII.

dênci.a disciplinado%'a do seu exercício. na dE'fesa dos intere~

A inclusão de tal dispos1.tl.VO na Const1.Ul.ção obrigaria a todas as empresas, independentemente do porte da mesma ou do número de empregados que t1.vessem,
sendo,
portanto, J.nextlqt.l!vel do ponto de Vl.sta .econôll\ico,
• que

Ademais, a matérJ.a já está
regulada em lei ordJ.nária, não se Justificando

gl1S""
Suprima-se o item VIII do art. $9U do AnteprOjeto de Con,!.

ses da sociedade.
tituição.

prJ.m:::J,.JUSTI FICATfVA

se

EMEI'IDA lP04113·91

imp05sl.bill.tadas de cumprl.r o prece1.to constJ.tucional.

(II

suficientemente
sua

pr;;~"0:J

Const:Ltu1nte RICARDO FIUZA

r.r

,~p,(..

G'CGyl.,IG'&u.CG..

'''Jo

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

inclusão

o

[IT?:!i:/111

tem Importantíssima função na economia de mercado, como
res de

EMENDA HODIFICATIVA

.." . , - - - - - - - - , 1 ror-"P"P"L'-,
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EMEI'IDA 1P04110-41

(J COMISS~O

.

caput, do AH:e'1'roje'to da
são de S1stematização passa a te%' a seguinte redação:

"Ju-t.

i:ransmiss,2,

consumidor. A expres!São "050 democr~i:lco" ~ i:amb;m sUJeito a

-o:t

pretações equivocas. ·Para mUitos, "uso democrâti.co" ; um

al1teprojc.to. passa ter a seguihte redação:

Art.

~~ A União

Inte!:,

codlnome

para justificar maio!" controle estatal, senão mesmo estai:i::ação dos
a

II vre

manifestação dos agentes prIvados, não 5;' cuftural mas econÔmica.

aplicará, anualmente, nunca menos de de:z:oi

to por. centQ. e os Estados, o Distrito Federal e os HunLcípl.os. via-

41{

4;,

li1:fdo

sua

SOCial

Informações, lnsi:rumentos de análise econômica e de -"pelo ao

me I os de comun I cação, quando o que democrac Ia rea I ex I ge ;

~ rLOJ.

te e (anco por cento. no m!nimo. da recel.ta. resulta.nte de impostos

DISPOSITIVO IUF;fIDADO: ARTIGO 1=õi-

o artigo

O Art.

,·-----.1 fiTr/"'-rl,

pE SISTEMATTZACAO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

InCISO se presi:a a Inteprei:ações confusas. AI~m"de

função "predomlnàntemeni:e cultural" os meiOS de comunicaç~o

na Carta Magna.

" ..,..·,..·" ..,,· ........

,

EMENDA SUPRESS I VA

,

não 10graraJll evita%' a construção, pelos Tribunais. de jurisp!!I

coso

r;

fYli~'imJ

'U"',.I/S,,''''.~G

s;r=.

Mesmo os países que: não %'egulaJ1'enta1"atn a
J.nC1SO menc1.onado trat~ da exaeçâe de cr!i!

palmente para as pequenas e m1.cro-empresas,

rr;;~:;;=]
lotlWl~G"'uio

ve em atividades esaencaeaa ,

JUSTIFICATIVA

ches e pré-escqlas nas empresas pr1.vadas e

se ••

1110 no estudo do direito constitucional comparaeÍo

Assim ê que ao dl.spor Que compete aos traba _
lhadores definir a oportunidade e o âmb1.to de interesses a d~

1.nC1S0 XXVlI.

lacuna~ que

tabeleceu no anteprojeto que. inclusive. não encontra respaldo nem ae

meio de pr-esaacner- toda a sooiedade na solução de uma disputa
qqe interessa apenas aos empregados e empregadores.

EMENDA SUPRESSIVA

ã inquestionabilidade da lealdade e fidelidade. atribu

tos indl.spensáveJ.s aos ocupantes de tais carlOS.

se para não perder o seu significado de arma dos trabalhadores

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

e

seja ser ocupado exclusivamente por brasileiros natos.

:.nt~

greve como direito cuja prática deve coordenar-se com os

t!J

2.7-

A restrl.çÃo lilllLtada ã candidatura(Art U.III.b) nio
suficiente, pois não contempla os substitutos evea euaa s do cargo que se d

dem a greve mero féltn sodal não SUJeito a qualquer tipo de I!
Jnitação, e as posições, predominantes nas sãseeaas juríd1.cos da

as condJ.ções em que serão ccncedadee aos trabalhadoreS.

I!J

bunal Federal que. entre outros aspe e ees , podelll vJ.r a substLtuir oPr.!,
sl.dente da RepúblLca.

:nclusive a proveniente de
Comi,!

Ir

transferêncl.as. na llIanutenção e desenv(JI-

EMEI'IDA lP04116·j

tJ

~~~'~O,~

;'e~

ConstituInte RICARDO FIUZ..

vimento do ensino públLco e prl.vado.

,;1J - Lei espec:la1. protegel"á 05

JUSTIFICAÇÃO

5i~;fl!l
r.r

'lno'lIISll,lC.çh-----------,

1hadores domésticos" ..
EMENDA SUPRESS I VA

Os recursos orçamentãrios da União p·rovêm de :Lmpostos cobra-

JUSTIFICATIVA

38&

dos do públLco e este tem o direito de optar pela distribuLção des"

f

inadequado enumerar na ConstitUJ.ção os

re::ttos do trabalhao:!oJ:' domêst:lco sendo próprio para esse fim
legislação ordinâr.:.d..

di:

uéS

DJSPOSJTIVO EMENDADO: Art. m , § 29:.

re.:"uraos cnt::c A:l eeeOl:l$ públieas e a, rrivl'dJUl. Nn momento v.!

3"6
Suprima-se o § 22 do art. m·do AnteprOJeto de Constitui

rifica-se grave distorção; ,- 4S unl.versidades pulillcas recebem 9"4.6%
dos recursos orçamentârios e treinam apenas 25% dos universitârios •
enquanto as

çao.

faculdades e unJ.versidades privadas absorvem uma fatia

JUSTifiCATIVA

mrnima - 0.4% do total e treinam 75% dos diplolllados. Trata-se de i:asustentâvel e anti-democrât1co direc10namento dos ree.ursos do con\~i

r.r----------1C~fe'~U."fOC~~to

EHENDA MODIFICATIVA

/9-

DISPOSITIVO EMENDADO: AR.TIGO;1:S", INCISO IV. AL!NEA F

A regulamentação das profIssões, exceto a daquelas de que

buintc. para escolns estatais freqUentemente de bal.XA qualidade. O c~

possa resultar perigo para a vida humana, como mediCina e

reto seria 4 concessão de bolsas de educação aoS e.studantes pohre.s •
benefiel.ando as escolas públl.cas e privadas na proporçao de sua con-I

ria, ; Uma I imitação dos direitos IndiViduais. Trat'a-:se do ressurgl

tribuição ao estoque de pessoal treinado.

çada de "rlC:servas de Ilercado" Í1'lIbldoras da concôrr;nclêl..

menl:O da

Insi:ii:ulção medlev.rllsi.a dos "sullds" tl .J",_~.,açãCl

engenh.,!

di:s.fa.!:,

422 • AssembléIa NadonaI çonstituinte
consumo de massa e da alta tecnologia eXige fleXibilidade de respo.::,

quando nelas expressamente menc.ionadas. para asseguraT-lhe.s trat.!.

ta dos produtores e liberdade- para a er-r ab i v edede rnd r v i due l ,

menta adequado.

finalmente, os objetiVOs de "autonomia teenol~sica" c

"cu..!.

tUl"a I" s;;;:o não apenas i na-t: i ng; vc I S mas conducentes a um atraso
TCUO,"UJT",,,,,;la

I ac I on i sta. A caracter ~ sti e a da soe I edede moderna da a I t.:l
gia; precisamente o reconhecllnento de

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICACÃO

152,·

Ao fazer a compatibill.zação do

tecno 12,

Interdepend;nclâ e não a

vo em tela.

A matêrl.a estã relacionada com a defesa que se pre-

tende dar às pequenas e micro empresas no que 'd~z respeu:o ao

t;1" I I busca da autononll a.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. Nf"e seus parágl""afos 12,

texto a?l:ovado pela C,2,

missão Temãtica da Ordem Econômica. o Relator om1tiu o disposit1-

es

tr.!.

tall!ento tributârio. cOQerc1al ou administrativo.
Princ1.palmente.
em perrodos de crise. como o que estamos aeuaaeene e atravessando.

22,

3ll e 4!l.

onde o poder público entra como agente regulador da atividade ec,2,

• Suprimam-se, no art.

~ do ~1"roJeto

EMENDA lP04120·1

de

Constltull;ão

os par~9rafos 1 11, 2 12, 3 2 e 4 i1l..

fiJ

nômica.

f'S';~;;ZJ

Co •• H'u'n« RrCARDO FIUZA

&i~';7;)

EMENDÃ lP04124-4

tJ

const1tuinte RICARDO FIUZA

JUSTIFIcATIVA
Elllenda Supressiva
Dispou.tivo Elllendado: Art. ~ e seus parágrafos ..

tarista do Estado no dee enve l v imenee da pesquisa c,entff,CoiJ e tecn~

l~g,ca. Ao Estado cabe r neene aver- os pesquisadores que podem se

y?R

5.!.

Suprimam-se o art. 4:ll:l--e seus parágrafos l!il e 21! do

tuar em diferentes ~reas: nos prêiprlos departame:nt~s·do Estado, nas

Un I ver-a I dadcs, nos I abora1:êir I os.

tiOS

=-

.3QP

A redaçiio dos disposItivos em tela exagera a funç~o vc Iun

~~~

DISPOSI'IIVO EMENDADO:

jéto da Constituição.

do

deve ser Incentiv<ldora e Indutora com um mfnll'no eess Ive l

Inte!:.

JUSTIFICATIVA

Art.

301
~

~ao

rii:o do orçamento. cabendo

CONSTItUINtE

RICARDO

FIUZA

Uacional~

Congresso

dete~

ao votá-lo,

.JUSTIFICACÃO

minar o 8rau de ênfase a ser dado aos diferentes ti.pos de l.nvesti_

Un1form1za-ae o uso de expressões jã consagradas

gação cl.entIfl.ca e tecnológica
o;r

uXTD/.u\"'ICAçlo

bV

lH&nDA ~aDIFICATIVA \

A alinea

"r"

o
)(XIII

§ li!

é

anteprojeto. c:omo "Fa1xa de Fronteira" (cfr. art. 48. 5 39) e "r,,!.
cursos minerais" (elr. art. 48. inciso VIII e § 29;

inútil como disposição constitucional pois se 2.1l1i_

ta a referir a llIatérl.a

'4:31. InCISO -:at:. ALíNEA "R"
llOI!
{;'/

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

à

put" e S 29;

lei ordinárJ.a. O parágrafo 29 estabelece

o principio da ~ , que é aá t~cnica orçamentárl.a. pois

Art.

S'/
!J$'"

.,

.,

..

.

~-

üen s tu euanee

mcmno

r) organização. atribuições. efetivos. material be11co.

das importâncias.

r;;~;7SLJ
TUTD,.UOT",~.çio

~

ção.
JUSTIFICAÇÃO

\{oJ

•

Constituinte RICARDO FIUZA

I'l

Dispositivo El:Iendado; Art. 4-1-2.

A União deve permanecer com competência para legislarS;!!.
bre os ae p e c ec s fundamentaiS da estrueura e organização das Policias Mi11tares e Corpos de Bombeiros. com vistas a dotã-Ios das condi

EMENDA lP04125-2

tJ

Emenda Substitutl.va

r.r

_

yo~
De-se 0110 Art.
do- Anteprojeto da Constituiçao

ções m!1l1maS de emprego como forç.as auxil1ares'•• ee se evas do EXercl.:

tr::í

texto const1tucional deve explic1t:ar. de forma clara.
oa aspectos a serelll abrangidos pela lei federal no tocante às Polí-

"Art.

03
'14::P.!
_

Os serviços de radiodifusão e de outros

A proposta é tec:nic:arrente jnperfei1:a, p:n:gue. se refere aos atos prat:!eados pelo c:anando J:eV01ucionário de 31 de rrarco ôe 1964, de curt!ssima e.~
tênda, e especJ.fica atos executivos e legislativos expedidos ao longo do x,!
sine de exceção, ate o narento do restabe1ecinento do Estado de Direito.

meios eletrônicos constituir-se-ão. sob regule de concessão e

efetivo

forma que a lei d.eterllunar, por entidades privadas. exceto no to -

bem superior ao das Forças Armadas.
A padronizaçio de instrução específica. do tipo e calibre do aeaeeenee de e'l:1prego exclusiVi1t:lc.nte tllill.tar. aSS1t11 como.
e

cante às atl.vidades puramen'te e u Ltru r-a a s , que podem ser executadas

1t1ém aa. 1nl;lerfeição da ooona, é 'bem de ver que os p:lssIveis danos ca!!,
sados pelos atos do eovemo Federal,..nelhor dito, do Poder'EXecutivo, c:crn base

pelo setor público."

principalmente. das normas de sua convocação. inclusive 'l:1obilização.
precisam sl:lr reguladas pela União para

~e

sua supremacia no

_ nos Atos Inst:.!tuclcnais. a esta al:b.1ra, já teriam sido atingidos pela

CUlpO

J U S T I F I C A T I V ....

ro de 1932.

Dada a e~orl\idade de suas tarefas e sua crônica fa,t

nitude.
As condiç.ões mrnimas e suficientes paJ;,a o adequado easõ

lIeri assegurada por meio de uma legislação normativa que busque

a

fusão e outros meios eletl"ônicos, exceto para propósl.tos estrita mente culturais.

• legais ain:la em vigor~

- EMENDA lP04122-8

(l
.._

Con"it",""

RICARDC

f1uzA'---------------~~IV~~ f!J

FI~;';

Dem3is disto, no m::mento $ que se bJsca ta paci:ficat;ão dos espíritos,
nesta fase de transição };Olitica, parece que a prq;;o5b VJzã a enseJar a real!
nentação de ó:llos co.
que se deseja ver anefecidos. cu nesro e§.
.~, Em ncire do soerguim:mto da pátria que luta para alcançar posição que

:!ncatpreensces

, fC~~~":J

.....~"••".."'""••,..., - - - - - - - "

---

cmrTsstQ DE' SIST"'"UTIZsÇi"o

PJT7fM
-

'"lhe pennita anbrear-se c:cmas demais nações econatdcamente desenvolvidas.

-

EMENDA lP04126·1

f!J COMISSÃO DE SISTEM~~·:;~~Ã~Io/.umIllJsIO

I'l
/!J

Elllenda Supressiva

301
Dispositivo Emendado: Art.

31,

§ 19.

301

EMENDA SUPRESS I VA

Constituinte

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. ~ e seu parágrafo único.

$'16
e seu parágrafo único

COMISSÃO DE SISTEMATIZA~O
TUTO/.usr"'c.;IO

-

JUS T I F&I C A T I V A

o
A. proteção que se deseja dar

às:

empresas national.s que

a

volvimento 'tecnológico, quer seja tranS:J.tórJ.a ou telDporárl.a,

sejar a ulna situação de dif{cil erradicaçi'o. O ideal
em causa contém tr;;s equ;vocos. PrllllClramente, o

i

i ntercãmb o I ntcrnac lona I. Se

ca

ê

não

3"1-7

§ 39

e.!!.

correr

esse tipo de risco. Dai o nosso cuidado em propor a supressão

;;~9
39 do Art ~ der ~roje"to, passa ter a seguinte

Art. 3:&01

COlDo

entendeu o ilustre Relator da COllll.ssão de SJ.ste1llatil;ação~ pode

fi

redac;ão:

lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou para o dese.!!.

JUSTIFICATIVA

ção reg,onal como a Comunidade Econômica

E'urop;i~.·

cujos

SOCIOS
mercado

o mercado comunitáriO de mais de 250 llIilh;;es

de

cacionais em escolas públicas des1:inadas ao ensino obrigatório.

referido disposl. tl.VO.

JUST'IF'ICAC'xO

é

.UdOlC/ccWIUiollulc.... ull

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
Tunl/....

quo

°

mercado possa ser ~

Modo a vlabi II2:ar o desonvolvlmento s;;clo-econôllllco. Numa

de

economia

de mercado, há U-III dln<Jlllislllo e Interação constan~e de mllhõcs de <'tge,!!.
'tes eC'onõllllcos, em competlç~o C'onstilntll', cabendh ao Govt'rno n~o 01"-

~

A proibição de cobrança de taxas ou conuibuições educa
cionais etn escolas públicas aeve ater-se somente às destinadas
ao
enlSino obrj,gatõrio que é dever do Estado •

habita,!!.

tes. COM alta renda per capita.
O segundo equ f voco

EMENDA ADItIVA
DISPOSItIVO EMENDADO:

p~bl,cos e privados.

A "ordenação" dos mercados constltuelll Ullla utopia de
os próprios pafses :,ocíal istas se est;'o .fastendo, porque a .ra

que
de

_

,EMENDA lP04127-9
CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

AR.'l:IGO.-, S 29.

°

Art.
I

,.,nu.c1I,

,30!J

~o'l
Inclua-se. no Artigo...a:e.
lIesul.nte § 29.
do-se o atual S 29 do anteprojeto. pata f 39:

e Sim meramente criar condiç;es ôlmblentalJs favoráveiS aos -:n

vest,mentas

.

do

.ntegr~

.brem seu mercado I nterno para adqu I r Irem pari:: ic i pação num

~ •••••••• ~

g vedada a cobrança de taxas ou contribuições edu-

da nação conSiderar Stlu mercado Interno como parte de seu patr Imônlo:

t;ornar~se-iall1 inViáveiS unlõfOs aduanOlras, ou sistemas de

,

-EMENDA MODIFICATIVA
31-9
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO atol, § 39

ção.

do~'{:?oJe

'to de C::onstltulçâo, renumerando-se os demaiS.

nterno não ; urna base de

RICARDO FIOZA

Suprima-se o § 1st do Art • .a~ do Anteprojeto da ConstJ.tul._

,Jq6

~

De cutra parte, os atos de natureza legislativa seupre estiveram S1!
jeitos à apreciação JUdicial, .1nc1US;ve quanto à sua c:onstitucionalidade, que
era e centinua sendo argl1ida plla parte preJudicada, de accrdo can as nonras

ta de recursos não deve o governo competir nos serviços de radiod,!

padrol1iza ção em todall as Ul1idades da Federação. o que não impede os
Estados de legislare1ll. supletivamente.

prescr.!
Jeme!

ção extJ.nb.va de gue tratam as disp"Jsiçães do Decreto n9 20.910, de. 6 de

interno, respeitado o princíp1.o federatl.vo. seja asse8urada na ple-

prego na Defesa InteJ:na e Defesa Territorial em caso de guerra.

4'='.IqEJTO/.m..lIJC&;iO

SUprizm-se o artigo 43!1, nc T.trow X - D.!sposições T.ransitérias.

seguinte redllçio:

o

cias Militares. que hoje possuem cerca de 350 m1l homens.

autorização de, pesquisa e já desembolSAra. nesse sentido. e i eve -

~~:;~:--J

FIUZ.

iUlltrução especifica e garantias das PoliC1as Militares e CQrpos de

o artigo

"somente

tualmente. ter-se de negar a concessio de lavra a quem eave r-a

EMENDA lP04121·0

l"

Bombeiros. bem como as normas de sua convocação. inclusive Qobili:.!.

Suprimam-se o art.

e. a lavra são fas,!-s. d1versas. tendo a

primeira ne ee s s a r-a aee aee que preceder ã segunda. imperioso se to!.
na fiquem ambas suje1tAs is ll:1esmas lilll1tações. ou seja.

poderão ser efetuadas por empresas nac10nais··. sob pena de, even-

I(XII/

EMENDA lP04119-8
(:J Constituinte RICARDO

art. 31,2. "c.!.

art. 314. "caput").
Como a pesquisa

há

priorJ.dades conflitantes e as priorl.dades são mutáveis no tempo.

do inciso ~ do artigo ~ do anteprojeto.

'.lIl1a ter a s e gu a n t e redaç.ão:

• alar -

Na Faixa de Fronteira. o aprove1tamento dos

sc s minerais somente poderão ser efetuados por empresas nacionais.

Trata-se de lIatéria a ser regulada em Le a, ordinária~ em aten

I

passa ter a seguinte re-

dimento a setores e problelllas especIfi'Cos. Esses ãneeaeave s const:

EMENDA lP04118-0

Mercado

~projeto.

do

pontencu,Js de energ1a hidr~ulica e a pesquisa e a lavra de recu!..

venção d l e-eec ,

'o.

~

SOT-

s:t3.

dação:

Est<ldo

de

ARTIGO

$Dl-

O artigo

centros pr I vedes de pcsqu I se e

nos núcleos de pesquisa Industrial e agrfcola. A função

I'l

n.,D/......,.,'It~iG

EMENDA MODIFICATIVA

~

_ ••••• .,

..

I 29 Aa pequenas e micro empresas não serão atingi _
'dall por normas feder.ia, estaduais ou munici.pais que versem matiria de natUreza tribut:ir1.a. co.ercial ou adlll1nistrativa.

exceto

EMEhDA MODIFICATIVA
G$" J ~ O
DISl'OSn:r1/0 EMENDADO: ARTICO U, § 4!il<

,1."

O § ~:do Artigo
te :redaçicu

,?,S

i:J

do ~projeto, paSsa 1:er a seguin-

Assembléia NacionaLConstituinte
""•• 5):

gicos necessários ã segurança. e ao des~nvol\'lIllento nacrcnaí., Fm casos excepcaonaas
esse drreí.to poderá ser estendido às empresas pravadas nacacnaas e somente por alto mteresse necacnat , -respea'tandc e resguardando o espaço socaat , cultural e eco...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I.'

§.;w

A representação judicial dos Estados e do Distrito Federal. competem privativamente aos seus procuradores, organizados em carreira, com ingresso mediante concurso público de provas e

A explicação do usufruto excfus ave das e a.que aa s dos cur s cs
flUV:La1s dará llIa:Lor clareza ao texto constitucional, eva t andc J.nte!.
pretações dúbias.

10G

nômico mdfgena,

Quanto ao citado no J 19 eb s e rva-ee que o texto on.giJHll tOL
na indefinido o conceito de terra :Lndigetla, juseamente num ponto 01!.
de 11 leg1s111ção v age atie , embora malos clara e preC:Lsa, não telll coos,!
gua de evitar o surgimento de l.números problemas administratiVOS
e
que s t ac naaentic s judlc.:Lais "110 processo de delim:.tação da terra :.nd!"

do ~1hoJeto.assl.m estabelece:
"Ao propr re eãr-ac do solo é assegurada a par tãcapecâo nos resulta

títulos.

O parágrafo 19 do

JUS'l',IFICACKo

A ilisposição obJeto desta emenda cuida de matéria que,
pela sua natureza, é estranha ao texto constitucional.
A competên
ela para discip:t!nar atribuições de funcionários pertence à unidad~
federada ã qual eles estão vinculados, através de legislacão ordinã
ria ou, no rnãx!mo, nas respectivas constituiçõe.s~estã'duai;. Nunca~
porém, na Constituição Federal.
Acrescente-se ainda, que, além dos procuradores, outros ~
servidores públicos titulares de cargos especIficas como o de con sultor juddico, igualment.e exezcem a atividade de consultoria JU r!dica nos t::stados e no Dist.riee Federal.
Com a aprovação do texto que ora se pretende emendar, os cargos desses servidores concuxGados e efetivos perderi~ suas funções, ensejando sua extinção e a
colocação em d1sponib1.lidade dos respectivos 't.itulares, )á que a atividade de consultoria jurídica passaria a ~r de competência ex elusiva dos procuradores.
EII1 conseqt1ência, haveria necessidade -de ampliar o quadro de procuradores, para manter em funcionamento os serviços
de
consultoria, gerando novas despesas públicas.
Etll suma, sem grandes benefícios para Os procuradores ,
a medida resultaria em severos prejulzos para os Estados e para o
Distrito Federal e, sobretudo, para os titulares de outros cargos,
que vem exereendo, há anos, ft.lnções na área jurídica.
Vélle o registro -de que diversas entidades manifesta xem-ee contrariamente à manutenção do mencionado dispositivo
da
forma como está redigido, citando-se, entre outros, o Instituto de
l.dvogados de pernambuco, a Federação dos Servidores Públicos do Es
tado de Pernambuco e a Fe.derar;ão de Associações de Fiscais de Tri=
botos Estaduais. .. •
.~
Em eaeao disso, e para efeito de !t!elho~ ad~quação
do
eexec do anteprojeto proponho a presente emenda.

arua gc

m-

dos da: lavra, na forma da t e i.",
Todos os nacâonaa s são a.guaa.s per-ente a Const1tu:.ção,"a Le a e o
Estado (Art 13, lII, a) do Anteprojeto), mas, o índio embora não sej a
propriet.ârJ.o, contudo POSSUl. o direito de posse permanente e o usufr~
to dos bens nat uraa s
Portanto, verlfJ.ca-se que a par-t rcãpacâc
nos
resultados das expÍorações das riquezas suner-aa s des eanadas ã execução
da polítJ.ca and r gena s tia nac i onaâ e a programas de proteção do meac am I'
baenre , é ma-tér-aa a ser regulament.ada em lei crdanãr-aa
'
~ol?

sup r-amr.dc , confl:Lta-se com o art:lgo 3olo4 do

O parágrafo 19,

I. t:::n.Jtcr;~o :!.,;:; i:!.cin e:::prc::::;n no I 2'l na re.dação or1gi041

do eneesee re ec , com toda certeza, l:Lm1.tatia o desenvolvimento naciE!.
nal, sendo que, na RegJ.ão Amazôniaa esta limitllção traria ser1.as
e Ollse'lRênc1as.
Ne&te contexto, antevê-se que .lU prÓpr:L8S comunidades 1ndígenas,," em futuro prõximo. serão as malores prejud:.cadas, pois. estarão 1mpossib1l:Ltadas de usufruírem os benefícios advindos do aeaen
volvllllento. Extensivos ecn cs eos mantidos com diferentes l:Lderanças i1!.
dígenl1s eêm revelado o de s e j e de desenvolvimeneo }!.ara SUIlS comun:Lda-

-An:t!:: !

>

cional, explicitando o Poder adequado, conforme abaaxc transcrito:
"Art.

~

.

g e nu ,

~roJeto que por SUa vez normatiza o assunto, para· todo terrltórJ.o na-I

3,g

e 423

_ A pesquisa e a lavra dos recursos mme re rs , bem como

o aproveitamento dos potenC1a:LS de ene r ga.a hldrául:Lca, dependem de a!!.\
tor1zação ou concessão do Poder Público, no an t e re s se nacional, e não ~
poderão Ser crens êer-adas sem previa anuência do poder concedente .".

des,
Na obr1.gação de manter a acbe r ena a n~,,:~onal o Eseado
pode
ser compelido a promover ações que obriguem o deslocamento de qual ..
quer gru~o populaciona~ que se encontra numa área sensi:~el. A respo~
sabil1dacle da destinação da área fís1ca desocupl;lda llIantem-sc vloncul.!.
da i soberaa1a nacional, por este llIotivo propõe-se alteração no S 39,

I

EMENDA lP04130-9

tJ

fIU~~o.

ConstitUInte RICARDO

u;:~;LJ
pr;;'~'u;J

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP04132-5

[!J

Cono<huin<e RICARDO nUZA

l":

COMISSÃO 1>E

SIST~~;;·;'~~~~~~·u.cow,"da

'1.2t

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~, e seus par~9rafos 12 e 211.

4.2t

-<17

•

Suprlmam-se_ o art. ~ e seus paragrafos 1 2 e 22 do

~

',proJeto de Constltulçao.

tlue,.y&t.,oc&;1o
EMENDA MODIfICATIVA
lI:/'1
DISPOSItIVO EHENDADO. ARTIGO ~ E SEU S 39

/{:?'!

O Art. ~ e seu parágrafo 39 do
seguinte redação:

~projeto<!:

passa ter

~l(

originii~

Art.
Saõ -rec:onheeilios aos iud10S seus d1te1.tos
rios sobre as terras indígenas. sua organização soci.al, seus usos.
costumes, linguas, crença.s e tradições.

o
r;r----------TU1"'.U.1..."&çliO

somat';rlo das áreas Indígenas - 763.574 Km

2

- ;. consld,!

r-ave Imente super- I ar ao tota I das -ter-r-es agr IC"U Itadas do pa í S (cerca
2)
de 520.000 Km
As reservas I~dígena$ no Br-es l I abrangem extensão

~~

e>.agerildü püril c::. C':::tl:::adc~ 1QQ.000 índ'cs eser ee sdes pela FUNAI

ElIlcnd.a AdJ.tiva

50:?
~,

Dispositivo J:llIcndado: Art.

§ IR.

população Ind;gena de 797.301 pessoa~1 ou seJa sete vezes o

@.f: 'o seguinte

Inclua_se, no art.

numero

de sllvicolas brasileiros.

§ IR, renumcrando_se o se

pll:r:~:rafD ún2co para o i 22, com a scguinte redação:-

.

e

25.000 arrediOS. Para prop;sltos de comparação, 'b~sta notar que nos
Estados Unidos as reservas Indi genas 'total Izam 40.460 Km 2 para uma

A área "'per caplta" reserv",da ao indlo brasileiro ~

30''>

de

1.200 vezes maior do que a que cor responde ao cidadão brasileiro c,e

S 39 A polít1.ea 1ndigenista ficará li cargo de órgão próprio
da Adm:Lnistração Federal que executará as diretrizes c normas definidas pela umjic , Para elaboração destas diretrizes e normas a Unlão poderâ se aSSl;'ssorar por um Conselho definido elll le:L.
JUSTIFICAÇÃO
A união deve ofereee.r tratamento dist10to aos ind10s.
No
que diz: respeito ao reconhecimento das terras, çopsidera-se que devam ser priv11cgiados na plenitude apenas oll i'ndios que se acham p~
manentemente localizados em terras ind!genalll.

e mIneradores industriaIS, supervISIonado pela FUNAI, fosse permItI

A formulação da pol!tic:.a inhgenisu nacional e. de competi!!.
cia da União. As diretrlzes e normas decorrente,. só poderão ser ex"
plicitadas pelo órgão m1nist~r1al responsãvel pela polí.e1ca setorial
que. por sua vez, poderá se assessorar por u. Conse.lho deflnido e.

enerlia elétrica, terão partic1.paçào privileg1ada no S:lstema de par-

da a mineração Industrlal do sub-so"J, com os necessáriOS

hi.

tilha dos recursos arrecadados com taxas e tr1butos 1ncideotes sobre

ambientaiS, e garantida ~s trlbus o d;zimo do proprietáriO e

"Art. ~ - ••• 4•••:4.:.4 ••••••••••••••••••• 4••••••••• 4••••••

§ tR

!lIum, o que ~ francilmente uma Injustll;'" e uma I!).utllldadc.
O indlo seria melhor servido se, por acordo entre

- Os Estados e Hun1c!pios, cUJos territórios foram

afetados pela u~iliza.ção de recursos h!dricos para fim da geração de

CUidados
parte

da receIta do <:Intlgo !mposto ~nico sabre Mln~rlos ou outra moda I Ida

a prOdução,. distriblJ1ção e Uso desta. energia.

§ ..

índIOS

de

-

fl:;~al

Instituída pela Constltul/;ão.

o

-

prcJurzo para o ambiente Indrgena não prov;'m da

mlner.!

ção Industrial do sub-solo e Sim da ocupação desordenada pelos

g.!

.ud..../U"".lio/ulu.'ut.l

COl-lISSÃO I)E SISTEMATIZAÇÃO

rlmpetras, que não garantem receita ~s trlbus Indígenas e usam

JUSTIFICATIVA

nlml/"""'lC.;ta

mercúr I o po I uente.
ROI. compatibil1uçào do texto aprovado pela Comissão TClll';dca
da Ordem Econôtlica, o dlsposihVQ cc! tela foi o.1tido pelo relator.
Trata-se de matéria d: a.il.is al~il re1qância para ..os

Estados

,. M~niclDios CUJOS Tecu:-sO! !;:.ddcos :;ao u~!'-ados C:l: gcraçao d~ ener~ia
elet.r1.ca. Negar-lhes a part.icJ..pação no produto da arrecadaçjo_ é et.er
nizar a. pol!tJ.ca de centralização da rece1.t.a há êl,no5' pratJ..cada 'Pc!:
GOYerno. O fortalecimento das UnJ.dades Federadas

eo

('J

Con_"'u,n"

l!J

COMISSÃO DE

"Jus-rrFI-CACXO

Trata-se de encargo atribuí.do às Forças A:rmadas em total
desacordo coro a sua destinação constitucional, como Instituição ga
rantidora da defesa da pátria e dos poderes constitucionais,
d~

'lI)"

DISPOSI.'IlVO EMENDADO. A.R'IlCO liIlR E SEUS PARÁGRAFOS

1ft;;

O Art. 1t::3'2' e seus parágrafos do
segu1nte

l:

CONSTITUINTE RICARDO

(:JCOMISSi\O DE

=-

SlSTEH;~I;~~~;.,~dO/I\'...."dO
'ElrO'.~.lI'IC.Çto

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EUtNDADO.1rh

1./,2;
~e

reda~ã;i

~projeto,

lei e da ordem.
passa ter

~..."

Art. ot'9'l As terras 1nd1genas 5ao dest1nadas a sua posse pe.;,
manente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas natura:LS do
8010, dos cursos !luv:Lais e das demais utilidades nelas eX:Lst:entcs.

FIUZA

seus parágrafos

5 19 são terra6 1pd!genas' aquelas onde os índios se
acham
permanentemente 10calJ.zados e de posse imemor1al. e dest1nadas a sua
habl.tação efet:Lva, as suas at:Lvidades produtivas e as necessãrias a
sua preservaçã.o Cultural, segundo seus' usos, costumes e tradições.
i 29 As terras refer1das no parágrafo aneerior são bens in,!.
l1.enâvels e lmprescr1tiveis da Unlão, cabendo a esta demarcá-las.

f./2f

Art. ~ _ A pesqtnsa, lavra ou exploração de mJ.nénos e o' aprove1.tamento dos potenc1ais de energia h1drãu11ca em terras
l.ndígenas
poderão ser desenvolvJ.das com prJ..orJ.daqe da Un1ão, no caso de eX,,&1r
O 1nteresse naclonal.
§ 1.9 w A exploração de rl.que2as minerais em terras indígenas
br:Lga a dest:.na.ção de percentual na forma da lel. para a execução
da
política l.nd:.genista nac10nal e de programas de proteção do mel.O amb,!,
cnte,' cabendo ao Congresso NacJ.onal a fl.scalJ.Zação do cumprl.mento da

obngação aqul estabeleclda.

S 3q Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas te.!
raso salvo nos casos de ep1demia, caeâstrofe da natureza e outros s.!,.
m11ares e de interesse da soberan:La nac:ional, f;}-c.ando garant1do
seu retorno quando o r:.sco estiver ellnillado

.

JUSTIFICATIVA

a;

Entendewse que, em princípl.o, -as <ltJ.v1dades
pesqUJ.sa, lavra e exploraçao
de minéTlos e riquezas naturalS em áreas J.ndíren"", deverão prioritariamente ser
descn\oh·tdas por empresas estatais públicas, quando se tratar de :-merais estrat~

EVidentemente que o desvio de meios das FOl:jças Amadas p:!
ra o cumprimento de tarefas alheias às suas atribuições espec!fi ca;s, ainda que em carãter suplementar e com vistas aos elevados Pt:2
pôsitos de defesa do lIleio ambiente e da ecologia, enseJaria mani .festas inconvenientes ao adestramento e emprego das Instituições~
litares, pal:a o mais eficiente desempenho de sna missão constitu cional.
cumpre ressaltar, no entanto, que nada obsta, em caso de
necessidade urgent.e, ~ emprego das Forças Armadas, independenterneE
te de expressa imposição legal, conforme aliás vem ocorrendo.

EMENDA 1P04134-1

l: Const It.u I nte

r;;~:;;]

RI CARDO f I U;~rol

flY2I~;fl7J

.JUSTIFICAÇÃO
A subliitit\ução de ,"terra.ll. ocupadas" por "terras ind{genas"
melhor caraceerizarã a noção de espaço fl:sico, facilitando a aeuação do Governo na proteção às comunidades indígenas, no que diz re,!,
pe:.to â dellm1tação de suas terras e evitando confl:Ltos Com a soci.!!,

§ 29 - Aos indios são permitidas a cata, a faiscação e a garimp!!.
gem. em suas t-erras

41 2

RICARDO nUZA

SIST~~~~~~~wç~-r;"~'cu'nt.

EMENDA ~IODIFlCATIVA

eMENDA lP04129·5

.

art:igo~.

supr!ma-se do anteprojeto o

EMENDA lP04131-7

que se pre1:ende

co. a inserção do texto que propomos.

~

EMENDA sUP!lllSS!VA
l{ /1.
DIsPOSITIVO EMENDADO: Afl.TIGO. .

dsde etn'olve."lte
No tocante a supressão do usufruto exclusivo %1): subsolo verif~ta-se a c.olapatib111.dalie tOla o i1\t1.s0 X do a:rt1.go to;'B'" "as terras
ocupadas pelos índ:Los, que delas terão a posse permanente' e usufruto
\ exclus1vo das r:Lquezas naturaiso do solo e de todas as util:Ldades n!,
las eX:Lstentes" e eom a alinea "a" do iociso 111. do artigo 13 " todos sio :Lguais perante n Const:Ltu:Lção, a lei e o Estado".

EMENDA SUBSTITUTIVA

,501
DISPOSITIVO EMENDADO. Art.

ifJff.

3-0'

;7

De-se ao caput do art. ~ do ~rrojeto de Constituição
a seguinte redação'

3 0J

"Art. ~ - ConSidera-se empresa naCional aquela
tl.lrda de acordo com as leis do BraSil e que aqui mantenha sua

de dlreção. d

constl
sede-

424

• Assembléia Nadonal Constituinte

JUSTIFICATIVA

que está ,nclu;da na lei das Sociedades An~nimas. hc j e consa9r~

<l

manente, e dos cargos de Presidente de Empresa Publica ou de
mia Mista federais, tral'la inadmlss;vcl

da I nt er-nac lona tmente

A redação proposta pe I a Comi ssão de
um caminho

tes. Isso porque estarão reduz lodo
ebr-

I

SI

stemat I :z:ação

I)

segue

naclonall:;:a~

Inteirümcnte contrário aos seus prop';sitos

poder do Estado bras I I e

ndo espaço para que estados estrange I ras exerçam

S

dom;nlo Juridlco c

I)

nta faixa, controle quanto ã all.enação e eeee es ejie de terras públi
cas, aos serviços de radiodifusão e ;s at1.vidades de ntiner:~ção -

tJ
(:J

Comunl

tCItO/.U'..''''.; ••,

fim 'de maXIIlII::ar sua Jurlsdll;·ão.

das

hab I 1I tar i a,

subSidiárias de suas empresas no Br-e s r l o Imposto de Renda,

EMENDA SUPRESS I VA

3f'S'

Const..!,.
tuiçlio.

JUSTIFICATIVA

e

O Brasil é um dos raros Países no mundo onde não existe le-

e e cnal,

_, gislaçao a -respeât;o , A principal deficiência do sistema atual de

JUSTIFICATIVA

se-,

gurança contra incêndio, encontra-se na inexistência de legislação f~
deral que norteie urna política nacional para o setor, bem como estruture os mecanismos necessários para conduzI-la, definindo os níveis

EJIIIENDA 1P04135·0
Co."i'.i." RICARDO FIUZA

,

Os conceitos "Integrldade" e "eubcnomr e das cult.uras
s

401

çao, a. seguinte expressão, •••

"há

~~ojeto

do

Intenso IntercâmbiO cultural, nlngu~m saber~ o que

r-e l e

sária, mormente quando a população brasileira vem se aglomerando nas
cidades e estas assumindo aspectos de verdadeiras megalópolis, sujei-

l e e r-e s

65X,

Art • . - .

~

I e Iras" são III'pI C'c"I!:oOS. Nil era corrente de transfeort I I Ização

da ConstituJ.-

ficam a cargo da legislação adequada, do sistema de

Não deve baver pr1vilégios ou restrições aos ea cu _
rali%ados em função meramente do seu tempo de naturali%ação.

Uma

ye:. concluido o processo de naturalJ:::ação, dev ea b ene f'Lc a arc-s e

de

todas as vantagens não especificamente vedadas na Consti'tuição.

EMENDA MODIFICATIVA

~

catast.rcres

o m D as

Que temos presenciado, possam ser evitadas através de um bem
elaborado código nacional de prevencãc e proteção contra incêndio
e
pânico, devidamente regulamentado por leis federais, estaduais e muni-

~1?roJeto
•

cipais.

I

nte

RICARDO F I ~~T~.

ás

6f~

«ÇijSr

«

«

~ - As verbas pub II cas eer-e e dcst I nedes

•

esc~

as

f,lantr~p..!.

prev~

r~ avaliação trimestral de efetiva contl'ibulção dessas Instituições
.. "'.ç:iio,

T~.TO/.~IT

para a capiJcltaçâo dos alunos e disporá sobre:

~

I - a concessão de bolsas de estudo aos esi;:u~antes que rcvel~
rem SufiCIênCia academlca e Insuficl;ncla de r-ende

EMENDA MODIfiCATIVA
sq~

y;q .;Substitua-se, no art. ,A::Oe do

sino p~bl,co e privado;

~J?r:oJeto

de

I I - crlt~rlos de ver'Tlcação da produtiVidade escolar, em te.!:

ConstItUição

mos de llIutrícula, freqü;ncla de alunos e qualidade do

expressão "O Estado promover;'" pc la expressão "O Estado I ncent Iv.!.

li

fam..!.

lhes assegurar opção democr~tlea entre o e!!,

11011', afim de

DISPOSITIVO EMENDADO. Art • ..Ao8'C"".

e!!,

,

Justiça do Trabalho'

.i

a) concilJ.ar e julgar os dissídios individuais e
coletivos entre empregados e eDpregadores:

~ . .- O enSino ;; li~lnlciatlva

pr.Jvada,

que o admlnist.rar~~m qualquer ,nsejn6la do poder p~o, exceto
para verifica~do n~mero de ma.?"ículas, freqü;;~ e qualldôlde do

JUSTIFICATIVA
b) acidentes de trabalho:

ensino na~as escolas que ydfebam estudant?beneflcl~rlos de bol

c) questoes de trabalhadores avulsos conb:'a

eI:1

presas tooadoras de serviços:

sas de ~'I;udo flnanclada;:.-Pelo poder P~~o.

A redação do dispOSitivo em tela C>i<lgera a função volunt,!
riste do Estado no desenvolvimento da pesquisa Científica e tecnol~

causas decorrentes de relaçoes trabalhistas
dos\.se~vidores coro os Municípios, Estados e União, inclusive a,l:!
d)

ta!"qU:l.:l.l:; ::,um.cipais, estaduais e fo?;derais.

9

i ca. Ao Est.ado cabe I ncent i var os pesqu I sadores que podem se s It.U<lr

em diferentes áreas: nos pr~prlos departamentos do Estado, nas

vers Idades, nos I aborat~r lOS,

e) questoes entre sindicatos e empresas para r.!!

nos centros pr I

va'd~s

de

de\'e ser incentlvadora e Indutora com um m;nlmo poss;vel
f) questoes de representatividade de sJ.ndicatos·

lides entre sindicatos e seus associados'

JUSTIFICATIVA

Uni

pcsqu Isa

nos n~eleos de pesquisa Industrial c agrícola. A função

colh!mento de quotas sindicais'

g)

pc

§ ]9 - Para e f E' Ito da a locação dos recursos, a Ie I

r,r

ã

c

e as e comun l'tar Ias.

"I:?

compete

Itens I e II

de Constituição, a seguinte I'eda çâ'o:

sem discrl,rn'n~'ião entre as escolas OfIClôlIS, privadas,

'11 f?
'2:Z2

<!J/2

I e I I ~~

las, segundo a sua efetiva contrlbul'ião para a formação de pessoal,

~,

m

~~

D;-se ec art.

do

r,r----------TuTO/.un"'''.;:iio,-------------,

"Arrt.

3<""1

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.~,

tJ COMISSÃO DE SISTE/.I~~·:;O~çi:~IO/.UI"O.'"Io

caput, do Anteproj etc da Comissão de
Sistematização, passa a ter a6"egp:i:n't-e redação'

f!J;'~:;LJ

de água e de outros aspectos não menos .Impcrt antes ,
A falta de Legislaçi!io no Brasil, tem permitido a cenat.ruçãc

[J Const Itu

~ Constituinte RICARDO P;;A
(!J Co!rrSsAo DE EISTtY..~;~~f'ç";ô·o"",u~'ltio

bras.!.

f:yli'~~fl!J

EMENDA lP04139·2
EMENDA lP04"i3i5:8

ccnse r cu r

tEXTo/""n.. ",.ç:iio

de verdadeiras armadilhas I prontas a destruir vida's e patrimônios.
Julgamos, portanto, ser da maior importância dotas
nosso

.IIais de dez anos"

JUSTIFICATIVA

O art.

-,

ConstJtu I nte R I CARDO F lUZA

tribuiçlIo

paIs de instrumental necessário, a nível/legal. para que

EIS"DA r:ODInCATIVA
DISPOSITIVO Er.Et:DADO: ARTIGO

.~"'

EMENDA lP04142-2

f:J

br,!
cu It1!

ou não ofensa ~ "autonomia" ou ~ "Integrldadc" das culturas

contra incêndio, os Corpos de Bombeiros, quando bem trinados e equip!.
dos, contribuem com apenas 35% para a segurança global. Os restantes.

I(OJ

Suprima-se do Art.

I

de responsabilidades em todas as esferas.
Corrigir esta anprmalidade é uma imposição que se faz nec~

tas a todo tipo de risco.
Oe acordo com os especialistas internaci.onais de segurança

DisposJ. tivo Emendado.

v.

prevenção e proteçao contra incêndio e pânico"

na

r , r - - - - - - - - - - n n O / . u . "..""'.O,

-,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~

cobrar

que hoj e são Isentas, pOIS teriam 13crdldo o caráter de empresa

f!J;~:;LJ

tu I nte RICARDO F I U;:TU

COHISSJW SISTEHATIZAçnO

Inclua-se a alínea:

a

I

(ly"ij';7@]

EMENDA ADITIVA
54
xi l/I
DISPOSITIVO EMENDAOO: ART. JfII" - INCISO ~

A def I n I ção da Com I ssão de SI stcmat I %ilçâo

esta faeulta cont1.nUllr exercendo. sobre a ce,!

ti

constituinte RICARDO FIOZA
,u""o/C.".. Io/lu.".",ssb

~

c.=:,

"naerener e",

por exemplo, os governos da A(emanha, França ou Itá, ia,

par Iame!!,

l!J Co~st

quaisquer empresas Situadas em sua irea de Jurlsdl'ião pol it,ca,

dade Econômica Européia r ns l s-cem em descr-eves-

(!l

tração p~bllca du-eea ou Indireta, criando privilégiOS pessoais não

EMENDA lP04138·4

será

poder fiscal do governo br-as e l er r-c sobre

sas empresas. Por isso, não s~ os Est.ados Unidos, pe i eee da

ceiro da Unl.ão, e

EMENDA lP04141-4

I!!,

c I U I r empresas contro 1adas por ec t on I stas estrange I ras, ma i ar
I)

Alelll disso. a manu'tenção da largura da Fa1xa de Fronteira perml.te que mal.or número de Mun1cíp10s tenha lIuxíll.o finan-

e I e It.OS para mandato par lamentar, pudessem ocupar cargos na adm I n I!.

conforme se dispuser em lei.

conceito de empresa nacional para

I)

Econ,2.
aqueles

tal'.

poder

::::~~~:~ .:I::a:n:::::a: e:U::~~:~;;'~'? :r::~::::: dom i cI1Iadas no
Quanto mais amplo

permis~i~,dade para

condi%entes com a probidade adllllnlstratlva e moralidade

I 1'0

seu

I)

nio daquelas situadas nessa, digamos. "faJ.xa residual"? Passariam, auecea ea eaaen ec , ao domínl.o dos Estados onde se localizam? E
quando ~scr1ml.nadas, matriculadas e reg1stradas em nome
da
Un1ão?
E quando já a La e na d.as pela UDijio a terceiros?

Inclusão dos postos de chefia de Mls~~o Diplomática ~e.!:.

A ~n I ca def I n i ção oab ~ v e I e adequada de empresa nae lona I.
;

I

JUST'lfICATIVA

do
de

o

Est.adD

exercicio da democracia se baseia em grande

parte

no

exerc;clo de livre opção entre diferentes tipOS de escola e técnicas

Int;!:,

venção dlreta._

de treinamento, em regime competitivo. Cabe ao mercado de trabalho,

"\

ao proceder ao recrutamento de empregados, seleCionar e

prlori%ar

as escoles que ofereçam treinar:scnto l:"iJls eflclentc c ~t,l ~ soclcd.::.

h) controvérsia decorrente de eleiçoes sindicais.

de. Ao Estado n~o cabe priorl:ar escolas simplesmente porque são p~

JUSTIFICATIVA

bllcas, e sim oferecer aos estudantes pobres a oportunidade de esc;

As novas funçoes que são dados ao Sindicato num
sistema de autonomi.a e liberdade exigem a ampliação da coopete,n,
cia da Justiça do Trabalho para qUE< possa. como órgão juricial
adequado para a seleção qas questoes trabalhistas, apreciar não
só os dissídios entre empregados e empregadores, mas os demais
que são enWllerados nesta Emenda.

tunuuT,".,.;ão'----

EMENDA HODU'IeATIVA ~
~2.
DISPOsITIVO EMENDADO: AR'lIGO 4'3,

5J.

O 5 39 do Art. "1t=&-do
redação:
Art.

,

EMENDA lP04143:1
5 39

~projeto,

passa ter a segul.ute

l!J
[!J

CONSTI'lUINTE

.

comssÃo

DE

51
48

pr;;::';Z]

ConstitUinte RICARDO FIU;:··

G'~7mJ

§ 39

RICARDO
SISTEMATIZAÇÃO
TntO/~"'Tlr.....~ão----------___;

Af

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP04137-Q

t:

lha de que J~ enTrentam os estudantes ricos.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A faixa interna de cento e cinq{:enta quilôllle.tros

• DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO j;8", INCISO VIII. ALINEA "B"

de largura. paralela ã linha divl.sõr1a terresotre do territõr10 na-

e

cional,
considerada ind1spensãvel ã defesa das fronteiras e serií
designada COlllO Faixa de Fronteira. A lei especificarã as Atividades que, nessa faixa. ficam sujeitas ã 11mitações.

artigo

9.

Suprima-se do anteproJeto

A

aItnea ub" do inciso VIII do

JUSTIP'rCACXo
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

A redação proposta lllantêm a largura atual da Faix~ de
Fronteira, que vem da Const1tU'1.çâo de 1937 (art. 165).
Evitam-se, por essa forca. tormen'tosas questões que p9.,'

fiZ
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.»!, I.

112Suprimam-se do Item I do Art • .M:t

rl

do/~e'ProJeto

tÍ'tu 1'i~O, as scgu i ntes expl'ess~es. • •• "Chefe de Missão
Permanente, PreSidente de Empresa P~bllca ou E",prllsa de
Mist.a, federaiS."

de

Con.!

DI p I omátlca
Econolllla

Embor:8 reconheçamos que a proteção e preservação do meio

e

der1am surg1r quanto ã fau:a de pelo menos cinqU'enta qU1lôllletros de

ambiente
um d1reito
"b" do 1nC1.150 VIII do
dano ã vida e no 'f.Ji;l
triais.
O Art. "ibf6,

1nd1viudal e coletivo fundamental, a
alInaa
Art.
refere-se especificamente ao r1SCO de
Blllbiente. em conseq~ênc1a de atividades 1ndusao estabelecer requisl.'to cons'tl.tucional
para

largura, resultante da diferença entre a largu·râ ora existente

as mesmas t1't1v1dades, cria uma superposição de ide1as.

1:il

aquela que. a teor do anteprojeto, seria eatabelec1da em lei com plemeutar.
Sabido que as terras devolutas existentes na Faixa de
Frouteira ae iucluelll entre os bens da União, co.o ficaria o domí -

Em razão Asso' propomos
C1:50 VIII do artigo

OC

.&

supressão da alínea "b" do 1B.

Assembléia Nacional Constituinte e 425
~A lP04144-9:

-

êJwCONSTITUINTE RICARDO FIUZ;To.

~.~

~~~.~

~

~

11 - Extens~o do ensino obrlgat~rlo pr-oqr-e.ss

..

~DA lP04152-0
L

.

~

Constituinte

r.r

.Lul~,QJ.O..'J1l:bJIU••

ao ensino

r vementie

.." . - - - - - - ' )

RICARDO FIOZA

.

ITr ' U ' '' ' - - - '

L
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p FL

D..'.. ID

COMISs1\O DE SISTEMATI:ZACÃO

méd I o. assegur~das bo Isas de estudo aos estudantes que s~
tlsflZerem aos eequr s r ees de capaCIdade acadêmIca
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADa: ARTIGO

Fica suprimido o art.

15

ta do Anteproj eto da

JUSTtFICATIVA"

Co

-

o

quaIs

o Governo fornecer Ia bc Isea de estudo. caso demonstrarem capac Idado

A proteção do salário devido ao trabalhador ê

ser trvr-ee para optar entre escolas p~bl r cas e privadas. É

aCildêml e a e

disciplinado péla leg:t.slação trabalhista <CLT, aI"t. ~S7 e
se
guintes) e a retenção indevida de salário, desde que configur;
apropriação indêbit'a, já é obJeto de. norma geral para a
infra

cão pel.al da referida apropriação.

4;
q,

mCISO I, LETRA B

nCilpac I dade f I nance Irol. Os estudolntes e famí

1I

Jlré.

~

I

••••••

-

1i do

anteprojeto, passa

.
~

••••• ;; ••••••.•• ~ ••••••••••••

~.6

••• 6.6 •••• 6.

h - garantia de aviso prévio, progressivo em função
tempo de serviço, conforme dispuser a lei~

as devem

do

antl-d!:
i'JUSTIFICACÁO

mocr~tlC'O dar-s~ tratamento Ig~al aos de7i;Lals. HOJe apenlls aos e,!

o pretendido reíorçaJ:lento do instituto da estabilidade

tud.lntes ricos e de de e s s c opçao.

proposto no Anteprojeto da Comissão de Ordem Social, na ve:cdade,não
tE: raedd.da henéfica ao tr.ahalhador~
A verdadeira estahilidade no emprego vem sendo sucessiv!.

FIU;~~·-------'---~'

SISTE~;;~~ÇÃ~I$"".e~""d4

r=';;~~
J

t:Ti1JJ3-

lrnC1JlJ ....."çiO,
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EMENDA lP04149-0

l!J Conststulnte
(l

1!l'1~

• •

RICARDO

mente conseguida, pelo trabalhador pelo seu desempenho, e não pela

FIU;~TD-

lei. Tanto ã.s so é certo que o percentual de empregados estáveis é
baixIssimo, mesmo antes do advento do FGTS, o que comprova que a 9!.
x-antia de relação de empregados estáveis não está condicionada ã e!,

COM I SSÃO DE S I STEM~~·:~~i~10Jc.'CQ"'UiO

rrr

TCITD"VIT,,"',çiO

EMEllDA SUPRESSIVA
t1 ~
DISPOSITIVO EKENDAOO: ARTIGO~, INCISO~X;<IX

•

I

-

EMENDA lP04145-7
DE

ensino s~ deve ser gratUito para os pobres,

JUSTIFICATIVA

@CONSTITUINTE RIC.a.RDD

]:":HENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

A al!nea b do inciso I do Art
t.er a seguinte redação:

mssão de Sistematização.

(!l COHISS;!;O

1.,2

lo:

Suflcl~ncla de renda familiar.

W45"

,

EMENDA MODIFICATIVA

312-

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~, Item IV.

13

Face BuprJ.m:l..do o Inc.~<W., ar1:.dJjI, caput, do
Anteprojeto da Comissão de Sistematização.

Dê-se ao Item IV do art.

~

do Anteprojeto da

Constitui.

tahilidade no emprego, mas ã efetiVa participação do trabalhador no
processo produtivo nacional, o que se dá pela sua produtividade
e
não pela garantia de emprego. O instituto da estabilidade sempre
foi fonte de grandes atritos, negociações veladas e despedidas pre• coces e obstatlvas, que só geram lnquletaJji:o social,cono CE!...Z::r.t i!!,
segurança ao trabalhador e seus dependentes. Reavivar esse institu. - to é reavivar essa fonte de conseqUências antisociais, sem fãfãnnoG
no entrave ã produção e ao desenvolvimento da polltica econômica.

ção a segJ1tlte redação.

Maj.s racional e muito mais favorável ao trabalhador é
ampliação dos direitos que lhe são assegm:a.dos Dlec!iante o avia0
prévio. De fato, pondo à sua disposição maiores recursos financeiros e mais tempo para obter nova colocação~ assegura-se, ao mesmo
tempo, tranqüilidade social e efetivo cumprimento ã lei, ponto último "este que não ocorre com o princIpio da estabilidade.

3~2.

Arf;. ~ - ~~ •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••
1-

JUSTIFICATIVA

.

II
III

A estabilidade no eepr-ege , conferida ao traba
lhadot" acidentado no trabalho ou pori:arlol" de doença
profissi
onal é matéria a ser diseipl:rnada em nível de lei ordinária inadequada para a Constituição.

IV - GratUIdade do ensino primáriO. faculf;ando-se o acesso

Bxalflinada a lei brasileira em confronte ecs, o direito
sitivo de outros palses ocidentais, de formação capitalista, vemos
que a sutçe , paIs onde as relações empregado x empregador se mant.em ní.vel de permanente concórdia, nos casos da dispensa sem jusf;a
causa o trabalhador tem direito ao aviso prévio de 1 (wn) mês quand
O contrato de trabalho vigorar menos do ~ um ano r de 2 (dois) nesea , quando o cont.rato de trabalho vigor-au de l(um) a 9 (nove) ano.,
e de 3 (três) tt1BSeS em todos os casos em:que o co,ntrato de trabalho
tiver vigorado por mais de 9 (nove) anos.

ao

ensr nc secundáriO. prOfISSiOnalizante e superior. através

ele bo I sas de educação outorgadas pe Io Gover~o aos

a Iunos

que sat I sfaçam requ I s Itos acadêmiCOS ~ ~emonstrem

Insuf.!.

CiênCia da renda feorl r er-, assegurada a Ir vr-e oPlC~O entre
escolas públlcas;- prIvadas, na forma da l e t

rrr

TUTDJ.U.T1'''''ÇAO

,

_

JllSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

13

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

11(,7.

A amp'Uação do aviso prévio 'el!I contraponto à estabUida
de é amplamente favorável ao trabalhador além de, numa linha de jUII
tiça e eq6idade, contribuir para a -harmonia das relações entre
classe patronal e a classe trabalhadora, 'iDe é o pilar onde se as"
senta a ordem social.

.xXV

lBt:táT

INCISO

N~o há raz:ão para que o Estado dê gratu I d.. dc aos

n

XXV

r..míll<l!> ricas.

f I lhos

fundümcn
t.a I. Nos dcma I s graus de cns I no. os estudantes pobres devem ter acc",i
de

Fiea supr~m~do o ine t:lJr.fJ do art. d..'0, cepuc ,
do AnteproJeto da ccnuasãc de Sistematuação.

exceee no tocante ao enslto primáriO e

se e l i ber-dede de opção entre escolas, eujerece

à

demonstração

de

suficlêncHI acadêmIca e InsufiCiência da renda fami 1 a.r.

JUSTIfICATIVA

· " " - - - - - - - ' 1 1'"r~·F..L "·---,

(EMENDA lP04153-8
A ccrrtr-aeecâc de servaccs de terceiros não pre
judica o trabalhador na medada em que a lei ordinâI'ia garantr-l~
com os mesmos dJ.reJ.. tos. do empregado em geral e desde que venha a
impedir essa contratação para atender às necessidades
perJ:laneE.
-tes do tomador de,servJ.ços.

(!l . CONSTITUINTE
=-

E(I1ENDA lP04150-3

l!J

RICARDp FIUZA
nl.~.IOICO

EHENDA ÀDITIVA
210
DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO ~t'm'. S 29

[I yi7;V87l

Inclua-se no artigo

310

3~'
(.f.!t1I.

A't't~

f

::Lnciso

artt tdemocrát Ico a

I

dos

d~os a sistemas estatizados de saúde, cUJa not;;rla l,nC'f'IC'I;nCI<l tem

•
13
Supr.1.ma-se o ::Lnc:l.SO XVII do art. @ do AnteproJeto da Com::Lssão de S1.stematu.ação.

levado Inúmeros pa;ses

ria iá está suf],.cientemente regulada em le::L ~o;rdJ.nária.
se just::Lf::Lcando sua inclusão na Carta Magna.

não

r.r

aos

tanto maJ.s que S% da ãrea sedimentar do país e. de sua plataforma
eonrinental. A iirea de "reserva prioritãria" atingiria 15%.
Rio há porque denegar aos Estados. plantados em ire as
sedimentares. o d1reito de pedirem delegação da União, para expl~
'l'arel:! a.quelas â1:e.as não-incluídas nos 'Progra;us em curso,
que
!!-ão flguTer::Lnos l.nvest1.mcn~OS prl0ridiri.~q$ da Petrobrás

fS~~':piJ

nu..'DfCO
.. "lbJlu••o..,•• llI

••

As áreas sob efel:1.va exploração não representam ent't~

aallSTITUtNTC RICARDO FIUZA
--,

COMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO

~

SIS

Indiv;duo.s~

,EMENDA lP04151-1
r.r_ _---,-

••••••••••••••••••••

suas variadas operações. de pr::Lorizar certas ãreas que c:ons1dera
mais promissoras para explora!i1io direta .QU sob ~ontratos de ris -

JUSTIFICATIVA

tJ

•
~6

Petrobrás. que em nome da União d;tem o monopõlio da
exploração petrolífera tem. em V::Lsta da escassêz de recursos para

a prIvatIzarem seus servllCos médICOS. Não s.;

a asslstencla médIca, como a previd~ncla SOCial tem de admItir

(!l

•••

A

c Id,!.

XVII

inciso menc::Lonado trata da pro::Lb::Lçâo de
serv::Lços extraordinár::Los. ressalvando os casos de emergénc::La
ou de força ma:l.or, com remuneração em dobro. A refer::Lda maté-

~

JUSTIFICAÇÃO

ncorporação compu I s~r 11I

f;("mas plurellstas, segundo a opção dos

••••••••••••••

A' União delegará o exeretcio do monopólio

JUSTifiCATIVA

o

do anteproJeto. o seguinte p.!.

Esta'dos que solicitarem explorar suas ãreas sedimentares que niio
esteJam direta ou indiretamente sob efetiva exploração da União I
ou que não sejam objeto de projetos prioritários de investimentos
do monopõlio estatal. cabendo aos Estados direitos e deveres equi
valentes aos previstos no monopõlJ.o federal.

expressoes:

••• "e constituem um Sls-tema único.....

EMENDA SUPRE$IVA

SfII;.õ

f 29

3~S
Suprlma:'se do caput do art. ~ as segulnf;es

~,

,10

m

't'âgrafo Ile.gundo:

DISPOSITIVO niENDADO: Arf;.

Artigo

_J

flY~'~:';LJ

Constltu I nte RI CARDO FI U~~fO.

EMENDA SUPRESSI VA

DisP06;'tivo Emendado

L..-:'-

COHISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A proibição da atividade econêmace em questão
reduzir~a a ofer-tra de empr-ego em detrdmerrto dos pI'óprios
trab~
lhadores e não é solução para 05 casos de abysps ~

~:!

.

..I&.l:OJ.....o..'..lQ

cç;;7S;J
___,

'nlDJ.VIT"IC';i~

~DA lP04154-6
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{!lêOliST1.TUlll'rE RICARDO 'PIlhA

fMENDA lP04148-11

{fJ ConstituInte

.. N.

.......,
r;;~=~';]

RICARDO FIUZA

rrr

Emenda SupressJ.va
Disp0SJ.t!vo Emendado, Art.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA HODIFICATI.VA

Supri.. a-se o Ar't.. ~ do Anteprojeto .da. Cons'ti'tu;!

---,

,U...,OJ.O..'•• IDJI"".O ..,•• .to

3.tJe.

,""

rrw~~MJ

tCITOJJV."T1CAÇAO

r.r

Dl:Sl'OS1TlVO

ção.

EHEND-ADO:

O artigo

33>

ART'lGO _

~

do anteprojeto. passa ter a seguinte> r.e,-

dação. suprimindo-se. em conseqnência. os seus parãgrafos e inciEMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

Art~

Dê-se ao Item II do art.
c;ão, a segu I nte redação:

m
G18,

~

JUSTIFICATIVA

80S:

item 11.

o
do Anteprojeto da

Const ItUj"

artigo

ê

2.rrea1i$ta. A saúde, ou sua: falta. são

acidentes da Providência Didoa, e Dão direito do
dever do' Estado.

::Lndiv!d~o

W'

_

J

,_

Art otiF A seguridade social sera custeada eompulso riamente por toda a socJ.edade, med1.ante contribuições t10ciails de
empregadores, empregados e "autônomos. bem como recursos dll recei- .
ta tributãria da Uniio. de aeordo com loi Complementar espectficÃ.

.426

• AssembI6Ia NadonaI Constituinte

Como se não bastasse, também a contr:l.bu~ção
do salário-educação deixa de ter como base a. folha de seaéeace ,
se mantida a exclusividade precon:l.zada peio· art:l.go 342 do an:
teprojeto.

JUSTIFICAC:XO
A Eueadã visa dar uma forma norteadora dos componen tes da receita da seguridade social. debtando as m.nudências des-

critivas das rubr!éas para serem fe1tas medi,a.qte lei Complementar.

t:
refa de

tJ

O salário-educação, também
é
inst:l..tu:l.ção
censa'grada no atual texto ccnecatucãcnaâ e no anteproJeto (artigo 388).

a contribuiç.ão que ofereceraos aos Rclator na sua t~

condensar o texto constitucional.

CODstitujnte5 EGfnxo FERREIRA LUlA

e JORGE HAGE

'U"'M"'~""------------j

rer-

EMEtmA SUBSTITUTIVA
100
Dispositivo emendado: Art. "&fJ, inciso

Ass::a.m, SESC, SENAC, SESI e SENAI, e o salário-educação devem ser preservados.
Esta emenda procura, desta forma, compat:l.b1lizar o texto do aneepec ieee e, eeeeequenuereenee , garant.::.::- c
con't.::a.nú1dade das ::a.nst:l.tu1ções.

O inciso XIV, do art.

~

xn·

do anteprojeto, passa a ter a s.!:,

gumte redação:
Art.

r.r

m " ' - - - - - -__

EMENDA lP04160-1

~

••••••••••••••••••

"XIV _ conceder e renovar a concessão de em.sscras
dio e 'tej.evasâo ,

fl.T\./~II"'"çio

de

ra

JUSTIFICAC/;Q
EMENDA MODIF:ICATIVA

,.,,-

TuTD/.un""'4G1D

A Emenda vasa 'res t auz-ar- o 'textc do ãncasc XIV. do art. 59,
da redação f1nal do anteprojet.o da Com:lssão da Organnaçào dos Pode
res e S~stema de Governo, alterada. subseancaajmerrre , no ~ ante'[)roiet:~
de Constl.tuição, em desacordo com o 5 112' do ant , 19 do Reg:lm~nt~ In
terno da Assemblé1a Nacional Const:1 turrree ,
.-

EMENDA MODIFICATIVA
42.DISPOSITIVO E!-~'mADO: ARTIGO rJ@, ~CISO XIV

Disp05J.t::LVOS emendados:

8) Art1go

..,

W 33}.

b) Parágrafo 11m.co do Art::Lgo 343
c) Artigo 494

A%-i:

O inciso XIV do

133

do anteprojeto, passa ter

~

se ...

guinte redação: "
o Art. 342. o Parágrafo 11m.co do Art. 343 e
O Art. 494 do Anteprojeto passam a ter a segu1nte redação:
"Art. 342 - A folha de salários é base excâueava da !:legur::Ldade sceaea e sobre ela não poderá J.ncidir qualquer tr1buto ou
contribu1ção exceto a dest::mada a J.nstJ.tu1ções
de
formação
prOf1SS:l.onal e de esea eeêncae sccaar. sem f:l.ns aucretavcs ;"

A%t

.
\EMENDA lP04161-9

(!J

PELO ESTADO.

,.".

"'''''.''''~,

he~editãria

deve ser aSSEgurada e protegida pelo Estado.

EMENDA SUB~TITUTIVA
Disposit.:l.vO emendado

A presente proposta visa a deixar de forma claramente e!.
pressa,no texto constitu~ional, a proteção do Estado ao consagrado
direito de sucessão hereditária, respeitado em :-~os os países rea!

o inciso

1b~

Art.~.

VII, do art.

tJ

Egydio Ferreira Lima

e

.

VII - o Pres rdence do Supremo Tr:lbunal Federal

Jorge Bage

JUSTIFICACÃO

TUTD/~U'T""'A1i;:D

El-IENDA
estamos propondo nova redação para os dispoih.tJ.vos emendados por conflitarem com outros do anteprojeto.
De fato, os art1gos 342, o parágrafo único
do artigo 343 e o artigo 494 chocam-se com o enuneaeac do art!

A Emenda se propõe restaurar o texto do dncasc VII, do S
10. do art. 57, do relatório bnal do anteprojeto da Ccrars sâc da OI
ge"1.1.:3;Eo dos Podaras a Sas t ema de Governo, alt.erado, subst.ancialmE!'{lte, pelo anteprcj ecc de Const.itug:ão, em ôesacordc com o § 10 do
art. 19 do Reg merrrc Interno da Assembléia Necacnat ccns tatumee ,

N'"

Dê-se ao § 2... do art.

ciadas quarenta e oito boras após sua apresentação, não poden-

JUSTIFICAçf.O

eãvee e ece o d::l.tame do art::l.go 270, inciso 11 letra "c", que
assegura :l..munidade tr1butár:l.a, relativamente. aos impostos fedeeaa.e estaduais e mun1C1pa1s, às entidades de educação e de
assistência sccaea ,

---,

Egydio FeTTeira Lima e JOToe .ase
Sistematização

r=';::B-

r

.

'L,~

O art. i;Ul passa a ter a seguinte redação:
'L;~

Art.

-..,

'L."U"'/~D"~'ID/.... t~"'ulD,

fJl:V3

-

Os membJ:'os do Ministério Públi-

co, aos quais se assegura independência ftmcional, terão as me.!

Consti tuintes tg!dio Ferreira Lima e Jorge Hage

tJ

I

I B/"~'"

...,,,,w.....,,,,..

.,.d~,

~---_---_--u'"'D/.UST""'.;i.D.----------_

M"-

EMENDA lP04158-9

mas vedações e gozarão das mesmas garantias, vencimentos e van-

--,

Comissão de S1stematização

tagens dos magistrados, bem como paridade de regimes de

r . r - - - - - - - - - - " '.." .., " " " , . - - - - - - - - - - -

provi-

mento inicial de carreira, com a participação do Poder Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil, e de promoção, remoção,

Dê-se ao titulo do Cap! tulo II do Titulo V a seguinte r~

disponibilidade e aposentadoria, com o dos órgãos judiciários

rJaçào:

correspondentes.

DA PRE5IDfNCIA

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação ",

JUSTIFICATIVA

.

Convém, por adequação ao s1stema adotado, que a Cõm>t1tur-~

único do artigo
outras f:l.nal:l.dades
os recursos, das ent:l.dades, presentes e futuros. para outros
fins.
343 e o artigo 494, pretendem encaminhar a

I

fiJ Deputados

o caso não é de alternativa e sim. de cumulação.

A exclus~vi~ade da folha de salár:l.os COlDO
base para contr:l.bu1ções dest:l.nadas à segur:l.dade eccaea , é como está contido no art:l.go 342 do anteproJeto acarretará a eliminação da Fonte de rece::a.ta daquelas ent:l.dades conS::Lstente de
contr::a.bu1çâo dos empregadores, que liá ma:l.S de 40 anos é caacul,ad~.. sobre a folha de pagamento das empresas. Note-se que esta
contribuição é exclusiva do em~regadOr, sem ônus algum para o
trabalhador.

MaS, além do trabalhador do comércio e da
indústria, ali entidades, têm, ainda, comprem1sso cem a comunidade ~~ geral, .; qual presta assistência SOC181 e educacional.

00_.

EMENDA lP04162·7

tJ Comissão de

pos1.tivos com 1, mandamento cont1do no artigo 18, anca.se IV. I!!
tra "p" que assegut:'a part::Lc:Lpação tr1partite nas entidades de
formação profiss10na1 e de aseaeeêncaa social, sem f:l.ns 1ucr2

são entidades privadas, criadas, mantidas e
6dm1nistradas pelo empresar1ade brasileiro, cem a f::a.nalidade
ún1ca de servir o trabalhador brasileiro, dando-lhe
formação
e espec1alização prof:l.ssiona~ e proporcionando-lhe à sua família, bem estar social, al::Ltilentaçãc, tratamento méd1co e odonto1Óg:l.co, lazer, esportes, sempre proctfrando o aprimorámento
do seu padrão de vJ.da e o aperfeiçoamento moral e cív:l.CO .são
entid<ldes que além disso, complementam a ação do Estado, e atuan
ell'l áreas não atend:l.das pelo poder público. são at::a.Wdades voltª
das pr::a.oritariamente ao trabalhador de ba:l.xa renda.
A tl'isposição deste trabalhador são colocados: alimentação nutr:l.biva, programas de saúde,
e
formação
profissional do menor e do àdulto, la~er.
O trabalhador conta com eJcolas,
restau,ran/res, ·gabinetes médicos e Bdontológ~cos, hos~itaJ.s,
COlÔn:l.8S
de fénas.

a seguinte redação:

do a discussão ultrapassar três dias".

Ao redação sugerida procura concil1.ar os âa.e-

As consequenc:l.as dest<f ameaça velada de eXtinção ent1dades SESC. SENAC, SESI e SENAI. pode ser med:l.da
pelo papel que_ essas entidades vêm desempenhando há quase meio
século.

t10

"A moção reprobatória e a de censura devem ser apre-

90 18, inc:l..so IV/ letra.. "P" e com o artigo 270, dnca.ec 11. letra "c".

transitór1a, que pretende sobrepor-se a norma permanente, conBoant!:! os artig03 Já c:l.tados.

do anreprcjecc , passa a vigorar

~ ••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

Aqui também o choque é gr::a.e enue , pO::LS além
da contradição, detectada no mesmo texto expxopz-a.ando reçursos
de ent1dades pr::a.vadas, engendrado, inclus~ve, através de norma

5 H. inciso VII

~,

Art.
5 ll? -

EMENDA lP04157-1
Co!"issão de Sistematiza cão

De outro lado, o parágrafo

.., - - - - - - - - - - - t

.

com a seguinte redação.

mente democrãticos.

r.r

A futura r.ea Magna pretende consolidar norma
garantidora e permi!nente já consagrada no texto da atual Constituição, qual seja, o xeccnhecaeerrco de entidades de ofrmação profiss~onal e de assistênc:La social, representadas pelos
ãenceunaõcs servaçoa autônomos do comê~cio e da :l.ndústr:l..a, e
que são o SESC, o SEN'AC, o SESI e o ;ENAI.

---,

Const1tuintes EGfDIO FERREIRA I mA e JORGE HAGE

JUSTIFICACÃO
Assim como a propriedade privada, a sucessão

"Art. 343 - •••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo únace - Toda contribu:l.ção scca.ea
inst:l.tuída
pej.a
União eesuma-ae excauaava e obr:l.gatoriamente" pO Fundo a que
se refere este art:l.go. excetuada a destinada
a
:l.nst:l.tu:l.ções
de formação prof:l.ss:l.onal e de assistência sccaeã sem f:l.ns lueeseãvce",
"Art. 494 - Todas as contribuições secâeae existentes até a
data da promulgação desta Const:l..tu:l.çâo, com exceção daquelas
âes t anede s a :l.nstitu:l.çõcS de formação prof:l.ss:l..onal e de eaaa atenc:l.a soc:l.~l sem fins lucrat:l.vo!'. p~sarão a :l..ntegrar o Fundo
Wac:l.onal de Seguridade Social."

a1f

XIV - A sucsssxo HEREDIT1i.RrA, ASSEGURADA E PROTEGIDA

ção se refira

à

Presidência e não ao Executivo, tal como constava

do Anteprojeto da Comissão Temática.

IEMENDA lP04163-5
~

EMENDA iP04159·7
Constituintes EGfDIO FERREIRA LHfA

e JORGE HAGE

F;;;;j

tJ

COHISSriO DE

jll

PHoa

TtITD/.....' T"...

O

§

}R

--t

~;;~

!Z3S
do art. g3S

passa a ter a seguinte

dação:

"S

r~1toSr ga:rantias, prerrogativas, venc1lllentos e vedações conferidos

.

por esta Constituiçao

do anteproJet:o. passa a ter a seguinte

~os

membros do Ministério Pt:iblíco."

redação:

11 1

ATt. <Q;l'

5 29 - A

JUSTIFICAÇ1l.0

..
propost~ será discutida e votada em sessão co.!!,

junta do Congresso Nacional. em dois turnO's. considerando_
-se aprovada, quando obt~ver. em ambas as votações,do1s 'te.!,
ços dos votos dos membros de cada urna das Casas.

Aprimoramento da redação.

EMEI'lDA lP04164·3

=

JUSTIFICAC.~O

<1.\

t'

Deputados Egldio Ferreira Lima e Jorge Hage
n,... ID't~.. IS;;o/.U..DI"ssb

Comissão de sistematização

A Emenda se propõe rest.aurar o texto d"o S 3° do art. t.da
-rcdaç:iio final do antepraje'to óa Comissão da OrRanização dos Poderes
e S~stema de Governo, alterada no anteproj et.o de' Const1tu1ção, em d!,

desacordo com () f 19 do art. 19 do RetiJtento Interno da
Nacional Constituinte.

r~ I

"Art. ~. - •••
S IR - Ao Defensor Público sãQ asseeurados os d!

EMEhDA SUBSTITUTIVA
~1Z
D1sposit:ivo emendado' Art. ~. 5 29
~

--

SISTEMATJ:ZAÇ~O

,.,,-

--,

TUTDf~UST.,It.;;;~'

O 5 29, do art:.

._._-

_ _-----'Ll.I""'/t•." UlD/'u•• n l l S l D - - - - - _ - . . ,

flTi~'/§
"'

..."'

• Constituintes EC/aIO fERREIRA UMA E JORGE HAGE

Assembléia

EMENDA Nr

~,

Dê-se a se.guinte reC1ação

à

letra!! "do inciso I do art.

Assembléia Nadonal Constituinte
"m) a representação do Procurador Geral da HepúbHca, nos

JUSTIFICAÇÃO

egsce de relevância. para interpretação de lei ou ato normativo f!!
der-et ;"

EMENDA lP04173·2 "

A Emenda tcm por cb j e r Lvo ::est:IUTaT o texto da letra "e".
o 1nC1So Lf L, do art. 10. da redaçao flnaI do. anteprojeto da Co
missão da ür-ganr aecãc dos Poderes e Sistcma de Governo, aI terada n~
erreeprcj e rc de ccns t a tuacâc , em dasacordo com o § ]0 do art. 19 do
Reg amerrtc Interno da Assembléia Nacaonat Conshtu1nte.
d

JUSTIFICATIVA

Esta emenda aupr-ãme o verbo "julgar" da er Inea e acrescen
ta o artigo lia" no inicio da frase. O caso é de "processar e juI

gar", como inscrito no inc1so I. e não apenas julgar. Substitui.

fJ

EGYDIO FERREIRA L'IHA

L'~~~;=J

au:" JORGE HAGE

~;~7i?J

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
TU10NUI."IC.;lo

----,

EHtNDA NQ

de outra parte a expressão "definidos -em 1ei complementar". por
"em caso de relevância".
O Supremo Tribunal Federal. elevado à categoria de Corte

De-se ao art •

Consti tucional, teve sua competência, referente à questão fede-

.J1J a

seguinte redação:

reprobatór~a ou de

"No caso de moção

ral e a uni!'icação da jurisprudência, transferida para o Superior
Tribunal de Justiça. Na matéria, ficou-lhes, apenas, os casos de

censure,

deverá o Presidente da República. dentro de dez daes , proceder conforme o di.sposto no enunciado do art. 169 desta Constituição".

reãevâncãe ,

TU11l1iUlT"...ilo

_

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP04165·1

tJ

e 427

EGfDIO FERREIRA LIMA E

rr=;~~~

JORGE HAGE

t§tj;;;>-/l'7

E~ENDA S~BSTITUTIVA

iSZ

D1SpOSltiVO emendado: Art.

~.

o mcâsc

mcãec 111

A:primoramento da redação.

lI! do art. 162. do errteprcj e tc , passa a ter a S!

guinte redação:

Dê-se ao § 2"

do er t ,

l~

• ccns

ATt.~ ••••••••••••••••

a seguinte redaçb:

EMENDA lP04174·1
t tuantes Egídio
í

111 - nomear. após aprovação pelo Senado Federal. os M1nl.S
tros do Supremo Tribunal Federal. do Tribunal de Contas da União dos Tr1buna1s superuores , os Chefes de !fissão d1plomát1ca de carâter permanente. os Governadores de Terr1't.ór1os. os Membros do ccnse
lho Monetár1o Nacacnat , o preaaderree do Banco do Bras1l e do Banc~
Central do Bra a a L,

no

Primeiro-Ministro não participará das reuni
ões do Conselho da República quando houver -dei!
bereções a seu respeito.
-

terr':i~-a-,L-,l-ma-e-J=-o-r-ge--:-:M-ag-e-----,

i~~

-

O § 4Q do art. &IDV passa a ter a redação seguinte:

nA União e os Estados reservarão ao Judiciário, res _

JUSTIFICAÇM

pect rvemente , no mínimo, três por cento e cinco por cento da arrecadaMinistro de Estado não participará do
da República

JUSTIFICAÇÃO

Conselho

ção do Tesouro.

excluídos os precatõcrcs ,»

eensc.ne caso do § 12.
A Emenda va sa restaurar o 1nC1SO In. do art. S4. da r-eda-,
ção final do an repr-cj e t;c da Ccrm s s âc da Organ1zaçâo dos Poderes
e

s
de Governo, alterada no
epr-cj e te da
em de
sacordo com o § 10 do art. 19 do Regimento Interno da Assemblé1a N;
Sa

EMENDA lP04166·0

pr;:~;'

Deputados Egidio Ferreira Lima e Jorge Ha e

r.r

,~C.~.,O'COI/'"I.O'I"'.OI/'"IIo

~

t.ema

ant

consta tuacâc

,

cacnat conatatumee ,

JUSTIfICATivA

Aprimoramento da redação.

t§"7~~
EMENDA lP04170·8

EMENDA W

.

l:J ConstltUJntes

~~
De-se ao inciso XXVII do art. ~ a seguinte redação'

"'..

-t-t

EGfDIO FtRRElRA LIMA e JORGE HAGE

COMIS~J\O

'Lld"'O/COI/",.lO'"III'O~'ICIo

DE SItJTE!fATIZ~CJl:O

1E!;~J?8

XXVII - presidir as reuniões do Conselho de Ministros,

r.r

quando as houver convocado ou a elas estiver presente.

L;;;~;~

1UTgJllfIlIf,C&;h

EMENDA NR

JUSTIFICATIVA

Com a emenda, supre-se

Sup r amar o § 1° do art..'

J&d.

O inciso 111 do art

~o1

Oltm passa a ter a seguinte

ledação:

omissão de fundo e aprimora-se

a redação.

"lU - Julgar, mediante reLUJ.SO extraordinário,

JUSTIFICAÇM

as causas decididas em única ou ultima instância por outros Tribu _

~A

lP04167·8

~ .....,

~

Constitu1ntes EGfOIO FERREIRA LUlA e JORGE HAGE

fi

COMISS~O

'~C.'."".OI/",.lo/IUI.OI/'''ão

naãs , quando a decisão reccnr ídej ",

O ada ament.c das ses sêes do Congresso Nacional não se justi
f1ca. A razão invocada é flít11. O Congresso precisa dar exemplo
ser aedaae no trato" das coisas públicas.

c;

r=';M~B

JUSTIFICATIVA

~q~

DE SISTEMATIZAÇÃO

,

r ; r - - - - - - - - - - U t..llu."".!i!"O

Aprimoramento de redação.

EMENDA lP04171·6

tJ

EMENDA SUPRESSIVA
t'l"
Dispositivo emendado: art. ~. mcãsc II. letra "c"
~}

A letra "c" do 1nC1SO II. do art. 6. do eneeprcj eec ,
plSsa a ter à segurnte redação:
t1
Art. ê
.

EGYDIQ FERREIRA LIMA e

·~~·RGE

F~l;a

uma vírgula após

o adjeti vo "extraordinário".
HAGE

['J
TU10/Illl'lr'•• ;.lo
.~I •••'O/ ••

11 ••••••••••••••••••

tUte/oun" ...;.lo

1SQ

c) são 1nelegíve1s para os mesmos cargos: O Presiden

SuprJ.mam-se os

te da Repúbl1ca. os Governadores e V1ce-Governad2
'res de Estado. os Prefe1tos e Vice-Prefeitos.
e
quem os houver sucedido. durante o mandato.

I/'.r.o/l .... O~1JI.te

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EtlEJlDA N9

§§ 19

e 21;l do art. {&l.
EMENQA Nr;!

JUSTIFICAÇÃO
~o3

O

§ )2 do art. ~ passa a ter a seguinte reda-

JUSTIFICAo,O
O § 19 não se Justifica em face do sda'teme ado-

A Emenda tem por obj et rvc adecuaa o daspcsat ãvc emerr
dado. mediante a supressão do termo 'wace-Pres rdent e", ao Sxs t ema de Governo parlamentansta es ra tufdc pela cceu.s sâc da Orl!an1zação dos Poderes e Sistema de Governo. constante da Seção I. do
Capítulo III, ,(arts. S9 a 70). da redação final. do seu anteprojeto. aant rdc u 1pS1S litteds"pelo enteprcj e ec de Constitu1çâo.
em sua Seção I. ~do Capítulo lI! (arts. 168 a 179). do titulo V.

§ 3" ", Decorrido o prazo referido no parágrafo

anterior s:m que seja sanada a omissão. poderá o Supremo Tribunal
Federal editar resolução, a qual, com força de lei. vigerá suplet!

EMENDA lP04172-4

['J

vement e ,

"GYDIO fERREIRA LIMA e JORGE HAGE
.~rd ... '.o~ .. 'lo'.UI.OI/,II.O,

['J

_.

COMISS1io DE SISTEMATIZAÇÃO

=-

Aprimoramento da redação, trocando-se o part!-

e JORGE HAGE

EMENDA NQ

cipio "aludido" por "referido"
Dê-se ao. art.

r.r----------"""'''''''''',.,----------SUBSTITUTIVA
103
D1SpOS1t1VO emendado: Art. dire. mcásc III. letra "e"
E~IE~O_\

A letra "c". do 1nC1SO 111, do art. 107. do ant ep'roj e t o ,
passa a ter a seguant.e redacâo-

Art.

t,

JUSTIfICATIVA

_,

11C10/~lIIfl"O.;~O,

EMENDA 1P04168·6

tI üens t r t um'tes EG!OIO FERR~~;~ LUlA

ção ,

tado. O 29 é desnecessário - uma obviedade.

(

Jl3 a

seguinte redação:

Art. 149 - A fiscal~zação pelo Congresso Nacional dos atos do Executivo. Lncâus ave os da Admim.stração Indir.=.
t a l será regulada no regimento comum e nos regimentos arrterncs
de cada Casa. os quais poderão dispor sobre:

.

EMENDA lP04177·5_
{=J EGYDIO FERREIRA LIMA e

JORGE HAGE

'~C.UIOICOI/IIIIo/lu'.~~"'I:I

COMISSJ(O DE SISTEMATIZACJ\O

JUSTIFICAÇÃO

111 - • o • • • • • • • • • • • • •
e) do Prcsidente do Banco Central do Brasil

Banco do Br-as r L,

e

do

Aprimoramento da redação. O advérbio "ainda 11 é
desneceesârdo,

ul.
Suprimsrse o art. did$.

428

• Assembléia Nacional Constituinte
IEMENDA lP04182-1

JUSTIF'ICATIVA

l:DE?UrAOOS a:NSTl'lUTh~

li'

Esta norma acha-se contida no art. a:!á. VIII

,

..".

..t ......

ItJ

---,

EGYDIOFERREIPA LDV\ E

.:roç mg;

E::::~

)

It~II,...O/'~I.~II""llI

1"iT":":'"""0ITA~
O7«?-J

1®

comssÃo DE SI.TLMATIZACÃO...",,,.. ,,,.. ,,.

iEMENDA lP04187-2

ItJ

~

---_-_-lCuenu,,,,.~.çlo

I

O § 22 do
Çll:OI

2.,1

art.~

r::~;'~

e

)Wi??!J

Dê-se ao § 22 do art. €ll} a seguinte redação-

~<i\

"Não havendo suplente e tratando-se de vaga,

.00

eleição para preenchê-la, se faltarem mais de quinze meses
término do mandato,"

_ as causas em que a União, entidade autárquica ou

presa pública federal forem int.eressadas na condição de autoras, rés,
assist.ent.es ou opoentes, exeeec as de falência, as de acidente
do
trabalho e as SUJeitas ã Justiç~ Eleitoral e ã Justiça do Trabalho."

EMENDA NR

REIRA LIMA

~12..

~09

2'iIl -

F

COMIssM DE SISTEMATIZAÇM

O inciso I do art. q)jI passa a ter a seguinte redação:
Art.

o

Deputados Constituintes

I I

JUSTIfICAÇ~O

Aprimoramento da redação,

passa a ter a seguinte

aece-

JUSTIFICATIVA

••

fíilENDA lP04188-1
vüecâarade a inconstitucionalidade por

F!~~;'~

Deputados Egldio Ferreira Lima e Jorge Bage

Aprimorament.o da redação.

omissão

EMENDA lP04183·0 . ."'~

de medida para tornar efetiva norma constitucional, será ass Inaoo
"prazo ao 6rgão do poder competente

rar-ee-â
pata o

l:
tJ

para a adoção das providências

necessárias, sob pena deJ responsabilidade e suprimento pelo Supremo

--,

EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

COMISSÃO DE

SIST~;;;'~';~~çi:~"'''''''~

&j:'0iJ

I

cr=!~~;~

,

f5J'}2'fJ

2.1!
O § 3D do art. ~ passa

Tribunal Federal."

a ter a seguinte red!:

ção:
JUSTIFICAU

l

§ 31 _ A lei especificará as hipóteses em que os
EMENDA N9

Emenda para tirar a vírgula após a

dissídios coletivos, esgot.adas as possibilidades de conciliação,

palavra

serão submetidos
Troque-se o Título I pelo Título 11

"omlssao".

à

apreciação da Justiça do Trabalho, ficando de

logo ettabelecido que as decisões desta poderão fixar novas normas e condições de trabalho e que delas só caberá recurso de

EMENDA lP04179·1

(!J

ECYDIO FERREIRA LIMA E

J~~~'E

HAGE

JUSTIFICATIVA

nulo»/cOIlIS.b/luat.lI,ulo'_--,-

Orr

en

bargos para o mesmo ó-rgão prolator da eerrtença,

JUSTIFICATIVA

-,

o

plano do Anteprojeto de Constitu~çãot
anunciado pelo Relator na mensagem de envio ao presidente
da Assembléia Nac~onal Constituinte. estabelece que logo
após o preâmbulo o texto se abre com o rol de ddr-ea-tos i!!.
davaduaas ,

S,'STIí4Q7',}S Ç-It-;
luTD/""nl' ...ci.D

~

Aprimoramento da redação.

EMENOA NQ

EMENDA lP04184-8

~,O

O inciso lU do § 1" do er-t ,

«!@

passa a ter a

seguinte redação:

l?

EG'DIO fERREIRA LIMA. JORGE MAGE

l:J

COMISSÃO DE

~

1 T T - - - - - - - - - - ' C . " U u , " '... ç.o

SIST'~~l;~c~~'ç~~u••o.'mo
TU10,.un" ....;:o

~

Dê-se ao § 22 do art.

~

a seguinte redação:

"cinco, indicados pelo Presidente da República,
dentre os integrantes de listas triplices, organizadas,

para

cada

110 número de deputados I por Estado e pelo
Dis
trito Federal, será fixado pela Justiça Elelt~
raI, proporcionalmente 11 população, com os aju~
tes necessários para que nenhum Estado e o Dl;
trito Federal tenhan menos de oito ou mais
d;
sessenta Deputados.

EMENDA N9

.vaga, pelo Supremo Tribunal Federal".
!}

Suprimam-se os §5 19,

<te

1~

e ~ do art.

çS'

iti.

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação.

r,!l~ava

JUSTIFICATIVA

uma virgula.

JUSTIFICAÇi\o

o

5 lo é uma obva edade do s Ls t ena cons t-Ltuciona1. Os demaa.s cons-ta tuem anvesêes da au'tcncraa.a dos Estados-Membros.

I:gydio Ferreira Lima

EMENDA lP04185-6

~_ _- _ - - - - - - t l u o ' . u n " I : . ç l 0

l?

EGfDIO fERREIRA LIPA

Aprimoramento de redecãc ..

E

E;~;~~

JORGE HAGE

e

ccr-Lesâc de Sistctl'atização

I F?~J?J
TCU~'lul''''o.,lo

EMENDA N2

EHEHDA N9

MO

O § 12 do art.

b

Dê-se ao inciso Xl do art.

passa a ter a redação

;

a

-segui~r~

dação:

Dê-se ao art.

~a

seguinte redação·

"O .G o v e 'rnc não poderá editar decreto
"Xl - crí.ação , transformação e extinção de

"Os Ministros serão nomeados pelo Presidente
da República, ap6s audiência pública e aprovação pelo

Senado Fede-

CD:l

valor de

lei" •

car

gos, empr'egos e funções públicas e fixação
d;;
respectiva renuneração, ressalvado o
cnspcs t;c
nos arts. ~, Lten V, e 107, item IX.1I

I

ral, por voto de dois terços de seus membros, sendo

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAÇAo
JUSTIFICATIVA

A remissão final está errada no
do

Aprimoramento da redação.

texto

rEMENDA lP04191-1

ÊMENDA lP04186-4

DA lP04181-3
Constituintes EG!DIO FERREIRA LUlA e JORGE HAGE

E;~;~~~

l?
l?

AprfmorBr"ent.o da ....
redação e do conteúdo.

o item

art. 107 é o IX.

Con"tltlllntes EGfD10 rI:RRtllU\ LUlA e

Lgydio rerreira Lina e Jorge Hage

P

""C.l."'CO ... iJOJIIIICO.'ISl,.

Conissão de Sistc:n'atização

/OOllJSSÃO De

~10qGt

S1SrÉ;·;~;;';~~~~''''''''':·--

IlAr,L

~;I~~

==:J W;~~

jITõ2J'o7L9
,...'o"'un" ..... l,o

EMENDA N9

ENE"IDA NO

Ilt
Dê-se ao ere , MI:ll a seguinte redação:

"scnente o Congresso xacâonaâ , nediante lei aprova-

•

Supnma-se o § '39 do art.

JbS

~.

da por dois terços dos membros de cada Casa, pode conceder anistia a aut.ores de atentados à Constituição.

Dê-se ao § 40 elo ar-r

1il-9
l:~

a scgu ant.c redação

"O Pr-es rdent e da Repiibf aca conumr arf as raz ôes do
veto ou do pcdld~ de. reconsideração nc Senado Feder-e L, que
dcc rd i rf dentro de 't r rnt a da es , a contar do seu r oceb imr n
to, c ons r der andoc e r- rtar-t adc o v c r c se cb t av e r- na i or-a.r ab-,

JUSTIFICACÃO

_t~
A hipótese ser ra de moção de censura, já prevas'ta no art.
@t. Excrecente, pau, a ·dl.sposi,ão.

soluta dc s ner-br-os de cada una das Casas do Congresso. reu
n ada s em sessão ccnjunt a'",
-

JUSTIFICATIVA

Troca da I"reposição "por" por

":redl~nt.e". Todo atEE.

tado ã Constituição li era si una vãeâêneãe ,

JUSTIFIcATIVA
Aprill'oraJ1'l?nto da redação,

~1~-9J
..""-----~I. 'r;r"p'~~.;-----l
(!J~DrO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE
-=--- n_~

EMENDA lP04196-1 ~

Consti tuintcs Eg1dio Ferreira Lima e Jorge Hage

Comissão de

COMISSÃO DE SISTEHJlTIZACÃO
r;r----------TuTo/'unm"çlo,

=

_

p:r;;;~;"'~

Constituintes Egídio Ferreira Lima e Jórge Hãge

rrr----.----- 'L.wl.'o/co~,.,l.JIUICO~,••Io

rr:f79-J!jj

siste;~~';:c;i~C/.uacul .. õo,--------,1

nnO/JOnlFlc.;10

EMENDA UO

Suprl.ma-se o anexao \lI do art..

1'19

EMENDA NR

~.

•

JUSTIFICAÇlio

1';1(7

t6q

De-se ao art.

_

~

Dê-se

a seguinte redaçao:

à letra "b" do ãncãsc

11 do art. i:iIlf' a seguinte

redação:
Ub) receber, a qualquer titUlO, percentagem de custas

uÉ vedada a iniciativa de mais de três moções que va sem

prcceescat.s'' •

a destitu1çao do Governo dentro da mesma sessão legislativa".
Essa nor-na não se harmoniza com o texto do

errteprc-re'tc ,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação.

AprimoJ'.mento da redação.

EMENJiÃ JP04193-7_ -l.".---

--,

197-0

De ueeõcs E !dio Ferreira Lima e Jor e Ma e

-1P04:f0:r-u-.J..,_ _~

tLc.l"oo!Cow" • .Iolll1'C.WII.Io

_

pr;~~;'~

Constitbintes Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage

('J Comisoão do Sistemalização

lUl0"u."r...·lo,

~

'''·,------'1

r;-r:;-/';;'"",/

~l:J;=c=o=mi=s=s=ãO=dO=S=is=t=e=ma=t=i=za=ç=ã=o=::;:;;=======::::,~ r
····"..'''·,,·.. r....•..

cs:

..,

lUlO/~u$t.,IC~;io......:

18B
Dê-se ao inciso VIII do art.

~

a seguinte

J:'~

EMENDA NIl
EMENDA Nl!

16G'

dação'

Dê-se ao §. lI! do art. ~ a seguinte redação:
VIII

Nenhum órgão do Poder

-

realizar

Jud~ciário

nistro e demais integrantes do Conselho de Ministros".

sessões ou julgamentos secretos

emitir decisões não fundamentadas. Se o

eYig~r,

resse pÍiblico o

a Lea, poderá

lfi'T-

Dê-se ao parágra1'o único do art. ~ a eeguãrrte redação.

liA moção de censura implica a exoneração do Pirneiro-Ml:.

pode

liA cmara dos Deputados, em pr-azo não superior

l~mitar

a

dias , poderá manter a moção reprobatória ou a de censura

inte-

cinco
pelo

- voto da maioria de seus membros",

a

JUSTIFICATIVA

presença 81'\ determ.. nados atos às partes e
seus advogados.

Aprimoramento da redação. O verbo "implicar"

JUSTIFICATIVA

é transi ti

vo direto.
A emehda exclui a referência à moção reprobatória,
desnecessário

JUSTIFICAÇii.o

Aprimoramento de redação.

por

No caso de rejeição da indicação, a nomeação não

EMENDA

se completa

..,"

lP042"o3~lr-

---,

er';;;;~:J

GSbtuintcs tG1pIO ITRRElRA LU1!l, e JORGE llAGP
Aprimoramento da redação, em função do sistema,
uma vez que propomos a supressão do art

206.

[!J CO>II~SÃO

Consti tuintes Eg1dio Ferreira Lima e Jorge Hage

p Comissão de Sistemstlzação
Dê-se ao art

f!1

CoMissão de Sistomatização

r;-r--

Tulonunmc.;l.u

UArt. ~ - Compete ao Pr-eaf dente da República nomear o
Pimeiro-Ministro e, por indicação deste, nomear os

Dê-se ao inciso IV do art.

48B
~

mais integrantes do Conselho de fl1nistros, após

a seguinle red}!

~,

O mcãsc XIX, do art •
com a seguant;e redação.

a seguinte redação

l6'S'

.,

15'8
Art.

anca.se XIX

ID.$

HIr
~

I tJ7J'rP3

DE SISTENATIZACÃO

EflENDA SUBSTITUTIVA
ürspos atavo emendada

EMENDA lP041~51
üe'oueeôos Egldio rerreira LiMa c Jorge neee

...II'.'D/COlIlssio/SJltO.".!ÃO

ta, por meac dcs partidos polI ticos aos deputados

Art.

d,!

consul
fed~

çâo,

I!iF

~

.:=:r,.

do aneeprcj e tc , passa a V1..gorar

•••••••••••••••••

XIX - prcfer-i r mensagem perante o Congresso Nacional por

ccas a.âc da abertura de, Sessão J.egl.slatl.v3. expondo a s1;tua;ç.ão
Pais e solicitando as prcvadêncaas que ,Julgar necesaâr-aas ,

do

rais da bancada ou bancadas majori tárias".
IV

-

O:;

JUSTIFICACÃO

vcnoamerrtos dos magistrados serão f2:.

xados co-i dl.ferença não eo-ceeenee a dez por ce!!.
to de uma para outra

ô

JUSTIFICATIVA

as categorl.as da carreiA emenda aprimora a redação e pr-ee Laa o dispo!.>i t.ãvc ,

Trib~

ra, atribuindo-se aos integrantes dos
nais de Jusbça dos Estados não menos do

que

, 199·6 _.....,

perceberem os Secretários de Estado, nem nenos

const i t.u m te s EGrDIO FERREIRA LUlA e JORGE HAGE

de noventa por cento do que perceberem, a qual
quer tItulo, os Ministros do Supremo Trubunal
Federal, não podendo ultrapassar os destes.

---,

A Emenda pretende restaurar o texto do ancasc XIX, do art.
54, da redação fJ.nal do anteprcj euc da comaaeâc da Organn.ação dos
Poderes e Sa.s t.ema de Governo. a.lterado pelo anteprojeto de Constituição, em desacordo com o § 10 do art. 19, do geg merrto Interno da
Assemblê~a Nacacnaã üons eatumt;e ,
•

,U~ ••.:,COIl... iO,.U'CO~"'io'

(l

~

CONISSÃO DE SISTE>lATlZACliO

JUSTIrICAçii.o

Dê-se ao § 10 do art.

q"f
#

a segumte redação.
""'IENDA NI!

Apnmoramento da redação.

Suprima-se o art.

"Cada lepslatura terá a duração de quatro anos
salvo a da.ssotucãc da Câmara dos Deputados, hJpótese

'ÉMENDA lP04195·3

~arreir~ Lima 1.u:·-

- - Page
- - - - - - --,1 f0;:D;:~

[:J

I:gydio

PJ

COl"'issão de SistCl"ntizllção

em que, com a posse dos Deputados, uma nova lepslat.!;!
ra se amc rarê",

~.

JUSTIFICATIVA

Jorge~

,~t•••,~,co .. ,I'lo/.ul:r·'u.c

A matéria

...,

I t?7!<j'?J:

JUSTI FI CAÇÃO

Apr~moramento da redação. t.ernada a mda raaas com en,!
ente com a supres sâc do § 212 do art. 178.

já

se acha disciplinada no art.

~

inciso

XXVII.

~A lP04205;;r-, '"""_,...-_.-------..,
ConstituIntes Egldl.o Ferreira Lima e Jorge Hage

EHENOA N?

EMENDA lP04200.3i

189

Dê-se ao art. :t!l3 a seguinte redação:

T.. n"'tI't"'c~ç.o'

do Ninist.ério pãLlico o por advogados, de notório saber ;Jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de·

car::reira

ou de e>..periência profissional, indicados em lista

sêxtupla

se«

'L'II.l.'C'CDIII".C"II.cc~lnio

Distrito Federal será preenchido, alternndamente, por membros

O art • • passe a ter a seguinte redação •

.. ... ..

. . , - - - - - - - - - . " " "" ' , - ' - - - - - - - - - - - ,
" o julgamento dos djssídios de natureza coletiva se-

-j(l""

nê-se ao mcí.so V d'o art. ~ a seguinte redaçãà:

rá regulado por lei, garantida a legl.timidade para agir às pessoas
ou grupos de pessoas I ligadas entre si por vinculo juridico ou

pelos órgãos de reprc.sentação das resrectivas categorias. li
IIV _ TrJ.bunais e Juizes Eleitora~s".

JUSTIFICACIiO

JUSTIFRAÇf,O

Aprimoramento da redação.

",

con s tutu rnt cs EGfDIO FI:RREIRA LUlA c JORGE HAGE

"Un quinto dos lugnrcs dos Tribu,nais Estaduais e do

A palavra

é" juízes e não JUízos.

fato. tI

JUSTIFICATIVA

Aorimoramento da 'S'ttdação.

de

• ~ NadonaI ConstitÚinte

430

"f.f"JªmA:~~::'--."",".---------,

JP04211-9
t1:t

Deputados E:gldio Ferreira Lima e Jorge Hage

I

rtes scrnro

e

S 51? _ As despesas e as r-eced eas das autarquias,soc2càadcs
de economia mista. empresas e fundações. publicas são especifl.cadáS
sob a forma de dotações globais para custeio e mves e ment.o ,

p';;;;LJ

JORGE HAGE

,ud.lI~/<D".... ~'.III<DM'ni~'--------

•

fJ

FERREIRA.. LIMA

ÇO\USS8Q DE SISTEMATIZAC'li.O

[I§j:;'~

..

r.r---------_.·-~I
'n'tro.:;~~

§ 40 _ As despesas deverão ser dascr í.nunadas

, ressalvadas aquelas de caráter nacional, defl.n1das em

óZõ3

O § 11 do ãrt. !ST passa a ter a seguante red~

çãoõ

t-rt.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

1111

§ 12 - Qualquer pessoa poderá interpor recurso,

do ato do Procurador-Geral que arquivar ou mantiver

•

Dê-se ao § 10 do art. ~a segu1nte redação:

em trinta dias, para o Conselho Superior do Ministério Público
arquivado

Art.

"Não serão objeto de delegação os atos da competê!!.
eia exclusiva do Congresso vecacnaã , os da ccmpenêncaa pr.!
vatnva da Câmara dos Deputado>' ou do Senado Federal, a m~
térl.a reservada a lf!]. complementar, nem a legl.slação so-

qualquer procedimento inVestigatório criminal ou de peças de i!l

formação.

.JUSTIFICATIVA

I

---,

Consti tuante Eg!dl0 Ferreira Lima e Jor e ha e

gate de titulas da dfvada públlca.
Parágrafo Ún1CO -

-Yii3

JUSTI FI CACÃO

Desnecessâri.a a crase na expresâc "a 1e1".

lEJi1ENDÂ iP042f2·7-

_

I

passa a ter a eegutrrce-z-edeçéo-

1':t:i

"Art..~. - são mantidos os programas

II

..,,,

--,-,

ConstltUJ.ntes EarDIO FERREIRA LIMA e JORG:C HAGE

E;~;~O~:=J

sos correspondentes.

~~;2iJ

destln~

IV _ a reafa eacâc de despesas que excedam os créditos
çamentlÍrios ou adacaonaas ;

,

lUTDNUITI"u:;i~,-

\ V ~ o ãnfcao , sem eutor i aacão do t.egaarat tvc ,
tos não previstos na proposta orçamentária.

trabalhador, mediante legislação que discipli-

('la

,ne a :formação de recursos humanos. de aliment!!;

ção do trabalhador em transportes e outros

A Le t.r-a "c" do mcasc III do art.
guante redação:
'

a:!!

parados por lei federal.".

~

de

0E.

proj!:.

Art. ~ -"Os crédltos especiais e ext.racr-dmârãcs não pod,!
rãc ter vagêncaa além do excrcfcac em que forem autorizados, aaãvc
tse o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro neses d!
lquele exarcfc ao , caso em que, reabertos, nos limJ.tes dos seus sa.!.
dos. poderão va.ger- até o térnmo do exercício finante1ro subsequeg

passa a ter a s!:.

c) a crxacãc ou a extinção de 'rrãbunaas de Alçada.

te.

.JUSTIFICAÇÃO

.Apri~ral'1ento da redação.

eliminando-se o fam!

§ I'::' _ A abertura de créd1to ext'taordinár10 somente serã
adní t i.da para atender desposas imprevisíveis e urgentes, como es d~
correntes de guerra ou de ca Lamadade piib Laca ,

JUSTIFICACÃO

gerado "através de",

I

_ a concessão de cr~dl.-tos l.liml. tuãcs õ

XII _ a abertura de crêda to especial ou supler.tentar sem·
I prêvaa autorização legl.slativa e sem a mdacacãc da fonte dos recu!.

dos a estimular a melhoria da produtividade do

EMENDA lP04208·9

vedada:

5;~;'~

r;y:;'"0?J

•

:e

transpos1ção, o 'rennnej ament.c ou a t.ranafe'rênca a ,
por qualquer forma, scn prévia eut cr-a aacâc , do Congresso vac rcnaf ,
de recur-sos de uma dotação de crêda to cr-camcnt ãr rc par-a outra,

nUO/J~lTlro=.;10

~

disporá sobre o exercício finance!

x_a

DA lP04207-r' .....

O art.

JK -,A lei federal

rc , a elaboração e crnaní aacâc dos orçamentos anuaaa e cr-aena rs , os
Laeu te s para contratação de operações de crédito, a ems sâc e o re~

breU;

Aprimoramento da redação.

r.r

Estado,

§ 50 _ Excetuadas as operações da dívida piibã aca , as de~
pesas relativas ã emorní.aacâc e ao pagamerrtc dos serviços da dívl.da
decorrentes de operações de crêô rto contratados. bem COrlO os mves.-'
tumerrtcs , cuj e execução ultrapasse um cxercfcac Eannnce ar o , dever âc
obedecer a orçamentos t.r íenaas ,

E~fENDA NI}

.wa
11# -

por

~ei cOJllplene!!.

tar~

,

..".,

---,

Consti tuintes Egldio Ferreira Lima e Jorge Hage

§ 2'::' _ As operações de c rêda tc para anrccapacãc da rec~i1;..a
jautor.lzada no orçamento anual não excederão a quarta parte da 'recca
Jta total es t.rmada para o cxcrc Icac financeiro e, até tr1nta' d1as\.q~
p01S ,do encerramento dcs te , serão obr-age t or aament;c Lí quadadas ,

Aprimoramento da redação.

E;~~!~

pEJ:;J?J

rr'~I;'~;-J

Constituintes EGíDIO FERREIRA LIMA E JORGE HJ\GE

f'l

EMtNDA N~

.L.N••'D'~O~" ••D/IUI<.UIUb--------,
COMISSÃO OE SISTE""TIZACITQ

Art. ~t ~
vedada a vinculação do proc.uto d.· arrecadação
de qualquer imposto a órgãos, ent rdades , fundos ou programas, rc~
salvado o rspos tc en lei complementar e demaas cases prevas tcs ne~

:e

~~PJ

ô

A letra "c" do incíso

rr

190
do art. :,};;!iJ'"passa a tal" a segui:!

O art. m.'m!I' passa a ter a seguinte redação.

te redação:
Art;

l.9tl

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

oJ35
"Art. me. _

JUSTIFICATIVA

~

o verbo "dedi'Car-se", que a emenda quer substituir por
intui to da norma.

EMENDA lP04209-7

---,

.~"'

Constituintes Eg1dio Ferreira Lima e Jorge Hage

(=l. Comissão

.~E~•• ,oI<DuluID/.U.<Du... ig

fTY~~;'~

TCJTDIIUlllplU;ia

Dê-se ao parágrafo único do art.

;g a

segu1.nte redação

11Recebida a·lndicação, o Tribunal comporá a lista tr1Pl!
ce e a enviará ao Congresso Nacional. que escolherá um dos inte-

§ lo _ Organuar~se-ã Com1ssão ~hsta de Senadores e

pr=;.;~.~;J

~

cmlISSi'\O DE

SISTI:M~~';;~~;:~"gJIU'CD~''''''

eMENDA SUBSTITUTIVA

(r»</. ;~'3":''':'§,A.1~~)

Dl.SpOS1t1VD emendado

)

~:;':i2B

-.-

toda Subseção IIl. da Seção ViII. do Capítulo
1. do título V.
V,

do anteprojet'O, pass'S a ter a segu1nte redação.
Aprimor8l'lento da redação.
Seção VIII

..,

-,

Consti tuintes Bgldio Ferreira Lima e Jorge Hage

9iJ-,
art.

~

O art. ~ do anteprojeto, passa a vigorar com a segUl.!!.
te redação: .tp'S
_
_
AI't. ~ - As Constituiçoes dos Estados serao adaptada.s a
esta Constituição.
JUSTIFICATIVA
_ É descabida a fixação de prazos

.

Subseção III

r;;~~~'~

tF!"3.J?J

eme~do

Art. ~_ Os proj e tcs de lei relativos aos c'rçancnt cs ll.n~
cional, para votação conJunta das duas Casas, até c1nCO meses antes
do J.nício do e'(ercício fJ.nancel.ro segu1nte,
•

tados para examl.nar o proJeto de lel. orçamentáru e sobre ele

A Subseção ·II!, da Seção VIII do Capítulo l, do tttulo

JUSTIFICATIVA

Dispositivo

§ .10 _ O pro)êto do plano de das trr rbua câc de rec:1XrSOS
s~
rã encam1nhado ao Congresso Nacional pelo Pr1Jlle~ro-M1n1stro,quando
da abertura da sessão Le gLs Latn.va ,

a I e tnenal serão envaados pelo pr.imeã.rc-Ní matro , ao Congresso Ni!

grantes para nOf"'eação".

EHENDA SUBSTITUTIVA

!.rime1.To~H1n~stro.

D texto fala em "juridicamente
necessitados".
Expressão equívoca I ambígua Toda pessoa pode ser
juridicamente
necessitada. Pensamos em sugerl.r lIeconomicamente necessitados",
p'referimos a farma que propusemos.

'EMENDA lP04214-3

EMtNDA N2

"~

do

§ 21} _ O prazo para aprecaacãc do Projeto ê de t r ant.a d aa s ,
ao f1m do qual será aplicado o disposto no § 69 do art. 29.

li] Con..Ütmnte JOSe JORGE"

EMENDA lP04210·1

de
das er'abut cãc de recursos p-reviamente aprovado por lei de rn c i.a t rva

) tJTi:7ffi

de SistematizaçãO'

""

•

obedecer-é

JUSTIFICAÇi\O

"exercer", tem uma denotação de continuidade. 'que não está

,

~_ A elaboração da proposta de orçamento

í

instituida a Defensoria Pública
para a defesa, em todas as Ins têncaas , das pe~
soas Lmpos s Lbr Ld t ada s de prover às
despesas
processuais. "

?xercer militâncl.a politico-partidária.

r.r----::-----

Art:

I

a praor rdedes , quarrtâ.t at avcs e condaçêes estipuladas em plano

~-

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c)

ta ConstituJ.ção.

<2.35

~para hlàboraç~o das

Con.§.
t1tuiçoes Estaduais, por constituir indebita ,lnterferencia na au
tonomia dos Estados (arts. lI! e 44 do Anteprojeto da GO"'1issão de
sistematização). Ademais, a redação ora oferecida, melhor se co,::
duna com o art. 147 do Anteprojeto da comissão da Organização dos
Poderes e Sistema. de Governo.

Dep~

em!:.

l tl.r parecer.

§ 20 _ Somente na Comissão H1.sta poderõo ser .ofcrcc1d<ls

S.

'mend.ts.
§ 31} - Apenas será obJeto de del1beraçâo emenda vl.sando ã
ct'iação ou eleva cão de despesas de invest1me'ltos, desde que seJ a ,!!.
presentada. corno fonte de recursos, a anUlação de despesas da ne.=:
ma naturcz.a, vedado, em qualquer hipótese, o aUl'lentO da despesa gIE

ba1'
§ 40 _ O pronunc1amento da Com1ssâo sobre as emendas será
conclus1vo e f1nal, salvo se um décirro dos membros da CãMara dos
Deputados ou do Senado Federal requereren a votação em plenáno de.
emenda aprovada ou rejeitada na Com1ssão.
/

DO ORÇAMENTO

,
Art.
O orçamento anual serã aprovado Dor le1 e compreenderá exclu51vanente a fl.xaçijo da despcsa. normas para a sua real!.
zação e a prev1são da rece1ta, bem COMO os Il.m1.tes para em1ssão de
moeda e títulos da dinda públ1ca, ressalvadc; o d1sposto no § 10 de.!
te art1go.
§ 10 _ A le1 orçamentár1a nade lnclU1r ai-nda,

I _ autorização para abert'úra de crédltos suplementares e
para contratação de operaÇões ,de crédito, 1nc1us1Ve por antecl.pação de rece1ta, e
11 _ normas sobre a' aplicação dos saldos orçamcntlÍT10s
!).nanCC1.TOS Verl.f1C5ve1s ao f1nal do exercicJ.o õ
§ 20 _ O orçamento anual compreenderá, obri~atonnmcntc,de

í(lrl~a dlSCnMlllada • as àespesas, lncluSl\'C SUbSld10S,

.:cnçôc<; c
1ncent1vos tr1butlÍrlos e receitas relat1vas n todos os Poderes , bel~1
como a todos os órgãos, entidades e funàos 1ntegrantes da adm1.nistração públIca federal.

...
§ 50 _ AplJ.cam-se ao projeto de laJ. orçamentána, no
que
não contrar1em o disposto nesta Seção. as demal.s normas relat1vas
ao processo legl.slat2vo.

§ 6'::' - O PnmelTO-M1n1stro poderá enV18r mcnsageJ'l ao
Co!!.
gresso Nacl.onaI para propOr a mod1.f1.caçâo do 'ProJeto de le1. orc,!!.
mentár1a, enquanto não estl.Ver concluída a votação da parte cUJa
alteração é proposta.
§ 79 - Se a lel. orçàmentána não tiver s1do votada até o
inicio do eXel"CfC10 correspondente, o Poder :Cxecutl.VO poderi 1n1C1ar a execução do seu proJ eto como norma prOVl.SÓr1a, a tê a aproy,!!.
,ção do J.nstrUIl"cnto def1.nlt1YO pelo ConJ:rcsso Nacional.

Art. ~ - Nenhuma despesa podcrá ser TealÜ.ada ou obrl.p.a,ção assumlda pelo Poder Públlc:o ou entldadc da qual este partlclpe
à1reta ou 1ndJretarlCnte, sem que haja sJ.do preV1aMente l.ncluída no
orçaJllento anual ou em créd1 tos a~J.cl.onai.s. Excluem-se desta dispos1çáo os gastos operaC1.0na1S das enpresas estatais e as transaç.ões
finance~ras de curto prazO' ã eles nncul.ldas.

S 1Q -- O Tn-bunal exerce. no que couber. as Iltribu:J.,ões dos
.TribUnais Superiores do Judicláno e SUa organ:Lzação será definida
'em Iea ,

JUSTI FI CACÁO

Pretende a Emenda restaurar todo o texto. da Seção IX,

do

Capitulo I. da redação final do nntepr-oj e t;o da ccmxssâc da Dr-gan a-,

90 para qualquer outro fim.

S 2° - Os seus' M~n1stros serão nomeados pelo Presaderrte da
Repúbl1ca. depcas de aprovada a escolha pelo .senadc Federal, dentre
brasaãed rcs , aaacres de 35 anos. de idone~dp.de .oral e notSrios c!!.
nbecaeenrcs Jurídlcos. econômicos. financeiros ou de adminlstração
pública. e terão as mesmas Karantias, prerroga't1yaS, vencãaences e
1mpedimentos dos Ministros do Super~or Tribunal de Justiça.

aacâc dos Poderes e Sas tema de Governo, alterada, subs tancaatmerrte ,
no anreproj et o de const i euacão, em desacordo com o § 10, do art.
19, do RegJ.mento Interno da Assembléia Nacaona I Constitu:mtc.
Argumente-se. amde , que por se tratar de matêria aU:l1men
ee especializada -r- orçamento e fJ.nanças - ' o amplo debate, 'COM e.!

pecial1stas, é de todo salutar.

pÚblico oficial de 19 qrau, vedai:lo seu empr~

o

fortalecimento do ensino básicO pübl1ço _e

gratuito

é questão de prioridade nacional.

Art. ~ - O Tribunal de Contas dará parecer prévio. em se~
senta dias, sobre as contas que o Prdne rc-Nmas nrc deverá encaca-.
• nhar anuataencc ; até 31 de março do exercício subsequente.
í

EME1'IDÃ lP0421s:r

f:

ücns t atu ant;c JOSn JORGE

-----------"
.

r-..--:p'F"L"_"P::-lE
~
':
J

, Parágrafo iinacc - Não sendo observado o prazo a que se r.!:.
fere este artigo, o Tribunal de Contas dará cãêncaa ao Congresso X.!
eãcnaí ,

.. ..

r.T"

"' ,,, , ,',,'.-----------,

;:..suprime, em seu inteiro teor,

EMENDA SUNSTlTUTIVA

A Seção IX, do Capítulo I

A Emenda ~e propõe restaurar todo o texto da Seção X. do C!.
pítulo I, da redação flnal do anteprojeto da Comissão da ürgam aacão dos Poderes e Sistema de Governo, alterada, subseancaaãncnt;e, no
-anteproj e rc de conseãtuacãc , em desacordo com o § 19, do art. 19.do
Reg1mentQ.l,,-Ihterno d: Assembléia Naca cnaj, ccns'tã tuarrte ,

do título 11. do anteproJ!:.

A presenle emenda supressiva justifica-se pelo fato de

que o conteúdo era pauta é repetitivo, uma vez que Jã se encontra
regulamentildo no art.

to, passa a ter a segumt;e redação:
Argumente-se, amda , que o caráter específico da matérxa ,
ens e j a a percucaente discussão, mcfus rve ã luz de especaaã as tas •

Seção IX

Q

;J(}3
parágrafo 39 do art. "3n9, capit!!,

lo I, titulo VIII.

JUSJIFICACÃO

Dl.SP0<;1tlVO emendado. toda Seção IX, do Capitulo I, do títUlo Y.

,

TUTll/~U$n"c.rlo

E

~AlPõ422Õ=8~tildo TADEU

DA FISCALIZACÁO FINANCtlRA E ORCAMENTÃRIA

~

parágrafo 2.9. capitUlO IV, DA CleNCIA

TEGNOLOGIA.

.;r.. - - - - - - - - ,

FRANÇA

_,

PL...... l/l/ce"' •• i.I.U...'~".ia

r.T"

Comissão de Sistematização
Art • ..f{f- A fiscal1zação finance1ra e crcamerrtâr-aa
da Un1ão será cxe rc rda' pelo Congresso Nac aona I medaant.c controle
externo e pelos s rs tcnas de controle interno do Executivo, lnst!.
tuídos por Iea ,

,."..-

,."..-

lUT.I.....,"lCl;IO

•

:!/f -

Art.
O Tnbunal de Contas da União exercerá,
diante controle externo

o parágrafo 59 ao Art. a!-.

Parágrafo 59 -: Nos sistemas de ensino será assegurada,
formo. de lei, gestão democrá'tica, ap:avés de critérios pú'-

• constituindo disciplina de matrícula facultativa nas
escolas públicas. 11

hlicos e transponentes, com participação de docentes,

I _ a upree racâc das contas do Governo da umão ;

II

,

.,n

;J'M"

üê-se a seguinte redação ao parágrafo Dnico do Artigo;m::
11 Parágrafo Unico .:: O ensínç rell.gioso é livre nas escolas confessionais,

m=.

~~-;:m;]

lUl.I.U.lI.lC:lçlc>-----

~crescente-se

,

~~;.~

nos, funcionários e representantes. de comunidade na

- o julgamento das contas dos admdm.s nradores e demais
e

a11!
esco-

lha dos dirigentes.

JUSTIFICATIVA

'rcspcnsâve i s por bens e valores públ1coS da adnun.rs eracâo da re ta

l.ndireta:

In - a rea l.âaacâo de sãscat reecao, ãnvestagncêcs ,

mspe-

cões e euda t or Iu orcamcrrtãraa, flnance1ra, operacional e pa t rdmenraI dos órgãos e entidades da adma na s t r-aç âo da r-e t a ou anda r-etu do L=.
gislatlvo. Sxecut rvc e Judl.Clárlo. mcãusave autarquias, empresas p!!
blicas. socaedade de eCOnOm1.3 nu s ta e fundações públicas,

IV - a apreciação d.a eâacaênc ãa e dos resultados das ativadedes dos órgãos c crrt rdade s públ1cas;

v - a apreciação. para fins de 're gz s t r-o, da legalidade
da acumulação de car-gos e das concessões mãcdaxs de apcscnt adcr aas ,
reformas e pensões. ressalvadas as meIhor-aas pos t.er rores j
VI - o acompanhamento das ll.cl.tações públl.cas -dc Governo fs.
deral e da aônum.suracâo mda r e ta , rmpugnando-us , em qualquer fase,
quando detectar l.rreguISl1'ldades.

o dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a pemutir interpretações divergentes, limItando a liberdade do ensino de convicções r!.
ligiosaas pelas proprl<JS enttcades ccnressíonais ,
~
a ensino religioso manterá sempre particularidades e
características essenciais das eonflss5as ou tia formação religiosa de quemo ministra. Eliminada a particularidade do credo, descaraçtecízaoo ficará o ensino
religioso confessional, que se tornará tão só un aprendizado de moraf e bons cos-

A democratização escolar precisa ser

EMENDA -1r04221:6-

1:.

A expressão "sem distinção de credo", é supérflua, por
ser o ensino de tal natureza-de ml1trícula r.ocuUativa, crerccercc ao aluno a OiJção da freqf.lência ou não. no ensíno público. Nas escolas ccnressrcnats , é a prc-c,
fissão religiosa da pr6pria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por '
pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a
estes pela dl:!r1nição da diretriz a ser impr1mida na educação de seus filhos.

COMISSAo

TU1./oIlJt1I'II:~o;iD

LEIA-SE

ag dever da União assegurar a manutenção e expansão do ensi,."..-

,

-,-lU1tl/lUnlro:~;Io

~r;"5

Art.

~

os

Munici-

pios, vente e conco por cento,:- no mínir.1o, da receita

a :l;..nadiável

resultante de impostos, exclusl-vamente na manutenção
desenvolvimento oos sistemas públicos, federais, es-

§ 19 - Para efeito de cumprJ.mento do disposlo no "c.§!
putn deste artigo, também consideradas as receitas provenientes de transferências e exclu.l
ido o auxílio suplementar aos educandos.

IV - outras medidas, necessárias ao cumprlmento de
atrlbulções cons,t.l. tucl0nalS.

sues

_,

111tl./~U.TI'I'~~lo,

§ 29 - Manter redação

EMENDA HODIFICATIVA

,J1.iZ9

§ 39 - SeJnp.ce que as dotações do municípl-os, dos Disaten-

definir mais claramente a reparti-

ção dos encargos educacJ.onais.

taduais e municipais.

- competêncla dc seus órgãos, inclus1ve no que se ref".!:.
f1scall;ação nos períodos de recesso do Congresso NaClonal.~~

UI - penalidades a que está sUJe~to quem deixar de
der cXJ.gêncJ.as do órgão fucalizador õ

no superior público e gratuito a' nível de graduaçã~ epós-grl!
duação. a

- A União aplicará, anualmente, nanca menos de dezoito
por 'cento, e os Estados. o Distrito e

II - poderes de convocação de test'Cmunhas. -de requ~sJ.ção
de documentos e lnformações, de real12:ação ou determinação de dil1gênclas,

T!TULO V -

CAPíTULO IV .. SEcA0 IX - Art. ~Z. § 19

trito Federal e do Estado. foram insuiicientes
para cumprimenlo da obrigatoriedade escolar, a

lIA.t:t.

diferença será coberta com recursos transferi-

*- _

§ 49 - B vedade a cobrança de taxas ou

contribuições

educacionais em todas as escolas públicas.

i! !!

§.

-'la9

~_

•••

§ 19 - A competência dos Tribunais e juIzes estaduais será
definida em lei, de iniciativa dos Tribunais de Justiça, que não
podei:-ã sofrer emendas e:o:tranhas ao seu obJeto, e seroi regul'l!Ullentada nos respectiVOS regimentos internos.

pela União, através de fuqdos especificos.

Art.
O Tn.bunal de Contas. de ofícl.O ou por detcrnin!.
ção de qualquer das Casns do Congresso NacJ.onal. de Suas comlssõcs
ou por sol1cltação do Nlnlsténo públ1co. vcníicada a llcgal1ddée
de qualquer despesa, ou ato suscct;\'el de gerar despesa ou \'3l'J.3Ção
patnmonial, devern

1. 1. K 1. g l!: ! .! Y l!:: As medidas propostas J5. se

JUSTIFICATI11A

evidcnciattt importnntcs pelo próprio cnl1nciüdo.

- proteger o at"'·(\ nlltrJMOnl.o] do órgão ou cntl~.:lJI...
II - estabelecer prazo para que o órgão ou entl.dade adote
as provulências necessárl.as para o exato cumpr~mento da lel;

~A-n'l)4218-6~- :.t..- --------,J f'-r-;M..~;·---,
~eputado TADEU FRANÇA
C.
~J

C

'1

,

r.-,-

- aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei;1

Deputados.~

V - repnsentar, confome O caso. ã Câmara dos
ao Senado Federal, ao Executlvo ou Jud1.ciário sobre as irregular1d.!!.
des ou abuso apurados.
\

i

Art. 4S - O Tribunal de Contas da -União, COI!. sede no Distri'
to Federal e quãdro próprio de pessoal. t;. junsdicão n todo o Pai;'
def1nuD as normas para o exercício de su.Js atribuições.
I

~

fIõV~'UiiJ

SISTEM~TTUÇijo

"Compete preferencialmente à. União organizar e ofer~cer o ea,

Art. ~- A flscal~zação p~IO Congresso Na-clonal dos atos
do Executl.vo • .1nClUS1ve os da adml.nJ.stração indlreta. será alnda r.!:.
guIado no regimento comum e nos regl.mentos 1ntcrnos de cada Casa.
que poderão dJspor sobre'

IV

T!E

E;~~~:=J

No pa:r;ágrafo 19, onde se lê:

§ 21} - O pr ameLro-Mana s t rc poderá ordenar a execução ou r.!:.
gistro dos atos a que se refere o lnC1SO V, "ad referendum" do Co,!!.
gresso Nac~onal.

III - sustar. se niio atend~do. a execuçiio do ato 1mpugnado.
coaunicando a decisão ã Câmara dos Deputados e ao Senado .Federal;

---,

sino superior,"

dos, ao Senado Federal e às suas ccms sêes as lnroim~cões que forem
SOlicitadas sobre a f1sc:nl1?ação financeira, orçamentária e patTlll:2
nial, c sobre os rcsultados das auda tcr aas , inspeçõcs e decasêes ,
além de comparecer, por seus membros. a qualquer das Casas, racd.rant c
convocação.

ã

1 _~.

Deputado TADEU FRANÇA

r.r

S 1° - O Tnbunal de Contas prestará ã câmara dos Deputa-

re

presy.-::

posto básico da nova Constituição.

_

_

Tuto/,l\lSllrl'l;':o

,

A emenda visa a tornar mais claro o teor da
acrescentando-se o verbo se~ã antes da expressão
nos respectivos regimentos internos".

dispositivo,
"regulamentada

'~

eleiçÕ'as."

~§ 19

JUSTIfICATIVA

:. O nendato do Presidente da República inie.ta-se 3 neses ap5s as

A reda~ão proposta se rnostr<3 mais adequada ã lndelcgabllldade das

JUS'1'I!'ICATIWl.

funç.ões

Não se concebe vinculó!r o in!cio do mandato ôc Pr~iàente da Repúbhao .início do ~o financeiro, core previsto. Mais adequado; vmeulá-lo
I ao ~o das eleições, até ~e, em caso de ~Cia, é necessário realiza
5 logo (Art. 16~ § 29) e nao faz sentido aguardar a chegada do miclo do
financeiro para a sua posse,
,

exereadas pelos Poderes Legislativo e JuQlcliirlo. uma vez que sô

nll

esfera do Põdcr txecue.vc poder-se-la encontrar a flgur a da administração Intl..!,.
reta, que se traduz em delegação para c-exerc lelc , fora e perateteeenee aõ nú-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tUTO/JUIT"lCl.I;h,

--,

cleo de atuaç.ão exc luswa do prõprlo Estado, da ekcclJção de 5erVIl;:~s lIdentifl-

C:<'ldas COlI1O de interesse pübIlco. permitindo àquelas entidades uma maIor f1exJbllldade na adtninlstração desses servtçes ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSiÇÕES TMHSITDRJAS

lf/?.2Artlqo-i$- Dêwse a segu lrrte redação.
tLt~":fIttI/.oll ... io/.ulc."IU'O

'f~9

~-!;'r...;;#.,;;1r,"""'1<;(..'70
r;r---~-----'----TtXTolJlInlt'cAçi.'

E1E'.NDA IDOIFICM'1VA

'l'1'1UW V _ CAP1TUID N -

~ In -

Art.

f@, II,

Elo1END1\

TiTULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO II - Art.

Art.

Alínea b
JUSTIFICATIVA

fif- ...

A dtspcslçâc original deve aplicar-se apenas

no âmbito da

al •••

.

• A unlficuçiio de regimes pübllcos de pr~vldê:ncla federms , es tadual s
e mcnlctpars , acaso existentes, não teria Justificativa, além de ferir a eutcnc
lmt"il est::dua,l e munICipal, no que se relaCiona cem seus servidores e sua organl:
'laçi1iD a.d'lllnistratlvü, em matérlü niio reservada â competência exetusrva da Unl50
A redaçjj'o proposta cllmlna quaisquer duvld1ls a resp;-tt~

I

JUSTlrICATIVA

Parece exagerado zemecex ao Congresso uma carga de at.J:;J.buJ.ções d=
amp1J.tude tão grande, como a de aprovar prev~amente as concessões de
linhas de transporte fluvJ.al e de transporte rodovJ..ár~o J.nterestad!;!

JUS'l'IFICATIVA

R!re o deseJâvel equilíbrio entre as perees admitir o recurso apenas quando a
decisão proferida em única !n5t:ãncia pelos referu10s Triliunais seae denegatória d3.

fl?:;:'~;':;]

a1 de pasaaqeaxcs , ,

segurança pretendida.

t

enorme o número dessas linhas e , sem dÚvJ.da. uma tal ata.vadade
há de ser desempenháda, com mu:l.to maJ.or prof;Lciência,pe~o Poder E:<ecutJ.vo" dotado que.é de instrwnentos pró;:CJ.os a uma LaJ. atr:LhuJ..çfio
nitida,mente admJ.n:LstratJ.va.
Além da.eeo, deve-se deJ.Xar em aberto a poss.1.bJ.1idade do
Poder
Públiéo xesexvae-se a faculdade do exerefcac monopol;{st~c:o da prest.,B.
ção do sexva.ço;

EMENDA lP04229·1

fJ

EMENDA SUPRI:SSIVA

11~j!~ X.r L

~_---,

_'"...,

lJ~cto Ina.-e:-o l3=p>.-

f'4;;i~;JVJ
_ _ _ _ _ _ _ _ tUte/lUlIlrlcA,le'

,

(ai 1?6,;tF)

lEfIEIIDA ADITIVA

"Art~VOdodo

~:;3;<:.7

HuDuun'nc.,õe

.. JUSTIFICATIVA

vl""loçõo O" equlperuçâc de "031Quer natureza pera o efeito de remuneraç50 do pessoal do s erv r>
'!i0 pübllco."

_

EMENDA SUPRr.:SSI\1A

.li?!!

JVSTlFICATIVA

TíTULO X - 1t.rt. 4iSS
JUSTIrICAT!VA

A competência legislativa concernente aos recursos hídricos inclui-se, ;;
e, naquela relativa as ãguas, contemplada no a r t . ,
Assim, torna-se zedundanjie a menção do artigo ~S'~ J.r
especifico e de sex regulado por lei

A regra prepcs ta demonstrou ser da maior valia para evitar que'

'f?g
vaee a e1:uninar o Art. ~ do Relatór.1.o da ColtUssão de s~stcmat~
6U~ origem no Art. 35 da ,conussão da Ordem socaaâ , e

que, como disposJ.ção trans~b~r~a, classif~ca acuaae professores adJuQ
tos do sa.seema Federal do nneanc Público como professores
tJ.tulares
sem concurso públJ.CO de provas e t{tulos..
A :supressão do menca.cnadc arb.go preserva a s:Lstcmática do prov.1.mentio dos cargos anacaec s e f~naJ.S da cexrea.ee docente, rnedaant.e ccn-

ordinária, sendo de boa técnica, portanto, a eupxcs sjic do dispo-

têrtcs de jus t l ça e das dlsponTblltdades do erário, em outras l:::Jtegorlas,
não deveriam merecer o mesmo tratamento.
_

~EMENDA: lP04234..8
~...r-;:-

O

V:r,

da

Emenda

iEMEl'lDA lP04230·S

D4I:NDA NODlrlCATIV1\

'!tíiI ~etras

f'l

"aU e "1"

.,...,

---;

Ovpv.:t"a.ce.o "'~;-M $<.a-I'S

TIlXTO PROPOSTO

PTp,'('oôii2J

•••

a) nos ·crJ.mes comuns, o PrGs~dent.e dn R.epÚblJ.ca, o Pr;r.meiro-MJ.._
nistro c os H~n~l3tros de Estado, os seus prôpr~os M:2.1l2stro5, os Depu
tados e Senadores, d Procurador Geral da República e o Procurador G:;;
ral da Um.ão.
-

•

l7r';:~I'D:?

t=-z:-", "'~

luleOllnlllc1,to'

---,

EIILNOA SUDSTITilTIVA
AEtigo ~ - Dê-se a seguinte .redação:

.?'35

"ns Assembléias Legislacivas terão prazo da seis meses para adequar as constituições dos Estados a asta éonstituição, tnediante aprovação por maioria ~
""luta, l:ml dois tprnos d~ dtscussão e votação".

C§!O).!fl

/}.f}1...

I
.../J.......;>r:;-..:;J

·J:.. . .,.T..c...v......7T;-:.?<-':'~~"b

requisito do concurso públJ.co é da tradição do dire:Lto constJ.t:!!, )

oional brasileiro, explicitado atualmente no Art. 176,

t1'UW v - CAi'i'.t'ULO XV - seçÃo Ir - 1\rt.

.//$;...<:.....-;.,

que

rLed.I~/cDlllnIo/u'cD..lJde--=:_-----__'__,

curso pÚb1J.co de 'provas e titulos, prevista expreseement,e no Art..378,
V, do Re~atórJ.o da conu.ssão de SJ.stematJ.zação.
J

nÇ' 1, de outubro de '1969.

!

la ülteração dos ganhos de uma ca teqor l a repercutisse, Independentemente de cr.!.

eeçãc que te-ve a

sitivo em apreço.

~

JAc:rcscente-se onde couber:

f-loT;Õf~

%.1'[ ./

- Suprima-se D.50dis'Positivo6'

"Art.~_

ã prevIdência pública.

UnrSb~

l

h) "concessão de linhas ccmexcaaae de transporte aéreo e mar!.tJ.mo" vedado o monop61J.o execcxdc por empresas particulares" ..

b) os nan:-àdos de sequrança ~s em ünica instância pelos Tribuna1.s Reg~
na1s Fedarais OUpelos Tribunais dos Estados, do Distrito R:lderal e dos Terntór~-

.....................:

W- Inciso XVI -

XVJ: - Aprovar p!cev:Larnente a:

II - Julgar, em reew:so ordinário:

os,

MODlrICATIVA

tl

:b

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

"Art. ~ Serão unlftc<ldo$ progressivamente os regirlcs
púbHcos federais de previdência evtstentes na da ta da prC>"'tulgaç5o
desta Con$tttulção~lI

~

JUSTIFICATIVA

EHEllDA supiU:SSIVA

"Iti :!

1) os mandados. de segurança e os "habeas data" contra alos
do
Presidente da República. do Pr~me~ro-N.1.nistro, dos H~n~stros de Cst:a
do, das Hesas da cfurara e do Senado Federa~. do Supremo Tr;J.bunrü Fe:
deral, do Tr;Lbunal de Contas da União, ou de neus Pres~dentes,
do

Artigo

A redação original daria margen

.me:- SuprUlla-se

a entender-se quo as

constituições Dstadunis seJ:iam simples cópias. servis da CRnstituição
Fed~ral, o que._inclusive as tornari~ dispensáveis.

o dls~osltivo.

lt
• A redação proposta, utilizando a exprcssão "adequar
valoriza as constituições Estaduais e el1<mlna dúvidas. a resptlito,pro
pondo, com propriedade" a ha;rmonia e c::o~oil1.ação dos textos.

JUSTIFICATIVA

Procuraaor Geral da llepúbl1.ca, elo Procuradol: Geral da Um.ão, bem como os :uT'petrados pe~a União contra atos de governos est<:ldu<:l~s ou
D~strJ.to Federal.

elo

o artigo

reportado garante, por

dlsposlç~o

constl ~al, as regul<l-

rnentilçõcs da profissões- Jii existentes.
A par de mJustrflcado privilégio corporativo, dtscrlmlnando as pra-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

o'IUSTIFICATIVA
Com a criação ?a ProcuradorJ.n Ge:t:nl da UnJ.ão, desmembrncla
dn:J
funções da Procuradoria Geral dôl RepúblJ.ca, há que se outorgar
no
Procurador Ger<:l~ da UJUSo o mesmo status que goza o Procurador Gcr<:l.l
da, ROpúb~J.ca, por ~SSO, concedeu-se-lhe também :Loro espccial~
Não constava dos dLspos.1.tivos acima, que cuidam da compclênc.:i.a

I

ftssões Jâ regulamentadas daquelas que ainda n50 o for<lflr, a matéria não é de rndole constitucional. devendo permanecer na cotrpetênclõ:l do legislador ordln5rlo.

iEMENDAllP04231-3

~

."'..,
M-cvLC~

DC1?e..t.;Ca.cCO

lJr..a..s--o

t:P;;~8i§J

tJOi";õ?4fJ

o Supremo TrJ.bunal. o Procurador Geríll da União.
TuTe/Nstl'ICAÇlo,---

_

EHfNDA SUPRESS IVA

la

Artrgo $ - Incisos V. VI e XI - Sup,.rlma-se a referênda a "vencIMentos" e "ve..!!
clmen~o", respectlva"lente.
JUSTIFICATIVA

EMEnDA SUDSTtTUTI\1A
DISPOSIÇOES TRAtlSITORIAS

VencImentos ê vocábulo de acepção tr<ldiclonalmente restrI-

'1'6.y

uue/."I1 .. ,••

~~

Artigo lF.r - ~ ~lo

Dê"-se a segulnt~ redaçãD:

~

1'''1'
• "Art." Os fundos exlsten\es no 5mblto da Uol5'o, na
data da promulgação desta Constrtuição·

EHEHDA HODIF'U:ATIVA

••••••

~g

••••

••••••••••••••••••••

,...........

• ••• u

.

Artiqo i:3=(- tnclso 111 - Dê-se ao Inc!so 111 dó dlSDosltlvo a seguinte re=
da~ão:

- --I

"111 - a realiza~50 de fl~cLlIzação, lnvesti9ações,
Inspeções c auditoria orçamentârta. flna~celra, opcrl)clonal
e
patrunonl~1 dos órgãos do legIslativo, J~dlclãrlo e ExecutIvo e
• entJqades de aQmlnlstreção Indireta, Inclusive autarqUias, em_ oresa~ pübllcas. sociedades de economlaJnlsta e fundações públl
cas;"

r-

JUSTJflCATIVA
.J'6':redação proposta esclarece que as determinações dos Incisos I e
IJ do art. ~êlll como destInatários 05 fundos exIstentes no âmbito da Vnlão.
• t-ião faria sentido Integrar fundos tlstadUüts ou municipais, porventuril existentes, ao orçaflento da União (Inciso l) nem extIngui-Tos (Inciso 11),
cerceando a- autonoml~ dos- Estados em matérIa n~o reservada â competência
clustv<l. da Uni5o.
.A rcdl1ç5o sugc;rrda elimina quaisquer dúvidas n respeito

ta: retribuição pelo efetivo exerefclo de cargo pübllco, Isto ê, o ocupado pr.!.
vatlvamente por servidor púbtfco de regime Jurfdfco n~o trabalhIsta, denomfnado
funclonârlos •
Havendo capftulo prõprlo, cOm disposIções espeCIaiS rcfat.!
vas a servIdores pübltcos, a referência a vencimentos nos InCISOS V, VI e XI do
ilrttgo 14 é· tnadequada e asslstemâttca.

IEMENDA lP04236-4
CJtp<.vÇc<,;z;; WttlA.M

rJ<.o-fÃ2-'

~~~;;"~S;

nXleuJ""It1~le

EMI:NDA SUBSTITUTIVA

1if

Artigo ~ - .inciso XI - letra Ê. -

Dê-se a seguintç redação:

~

,

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP04240-2

lIb) os serviços e instalações de energia hidrelé-

trica

12

B

o aproveitame~to energético dos cursos d'âgua:"

'Lul"~/COIlI.'lg/$~ •• c""'I;·-=-

lJ

JUSTIFlCA'I'IVA

tUTONunm••

iJ-

Não há razão para alterar-se o regime histórico das

-,

ScsrcHMI e-AC~

=-,~

tem-se mostrado garantia suficiente aos indivIduas, contra exccs-.

[TIfriõ;:;i9J
tJãi"";o'?feJ

90S e 'medidas de arbltrio fiscal.

Na verdade, o que se denomina "privilégios" são antes simples

Arti9o~- inciso

J.J.inas e energia.
Esse re9ime jamais impediu que os Estados organizassem
as suas próprias empresas de produção e distribuição de energia

II -

Dê-se nova redação:

vida Ativ<l), qual~E~\,ndo por pxeaunçjio "jpris teut.um'' de li'1uidez e certeza, é um dcs ses "privilé.gios", que remonta, entre nÕ!J,
ao regime das Ordenações, e não é possivol elimin5.-lo, sob pena
de !nviabiJizar por completo a cobrança dos creditas da Fazenda,

IIII _ as águas superficiais ou subterrâneas,fluenLes,

em depósito ou. emergentes, em terrenos de seu domI-

elõt:l:!ca.

ní.o, ou que banbeanmaã s de um ne teôo , consLituam I,!

A redação original trará extremas diíiculdades para a DE

mites com outros palses ou se estendam a território
estrangeiro; 11

9,ani.LD.ção ele urna política nacional de emergia elétrica, vez que o

Estado,· como Poder Concedente, poderá estabelecer

suas

/

"prerrogativas", justificadas por juristas do porte do Prof. Se,!!
bre FagundcG {apud M. Flaks "comentários li Lei de nxecuçâc Fi!} cal", pág. 2).
1\. faculdade que tem a Fazenda, por exemplo, de auloconstituJ.r
seu tItulo de. crédito (n certidão da inscriç50 do crédito em DI-

~h

'Emenda SubsLituLiva

cessões dos serviços de energia-elét-rica, tendo como Poder Concedente a União Federal e como órgão fiscali'zador o tUm.stério das

_ 433'

em beneficio dos Maus pagadores.

prõprJ,as

tarifas e normas de serviço peculiares, sem a uniformidade

dese-

JUSTIFICATIVA

jável e que sempre se pretendeu- alca~çar.
O dispositivo proposto se restringe ã energia hidrelétr,!

A redação propos~..fdota o m~mo critério, mais ~ técnico e

atual, utilizado no artigo ~ inciso ~ para definir as equas pertencentes aos t::stados, compatibilizando os textos de dispositivos
que tratam da mesma matéria em âmbito federal e esLadual.

ca, dedxnndo fi competência estad~al e municipal outras [onl::s nã;,
convencionais de energia, matéria de :l..n bito regional e local
a
merecer especial atenção, em fac'c dos avanços lCCl1oló9J cos nn·5rod
da bioencrgéLica e da energia solar, para uso urbano c rurnl.

rrr-

T.X10UU'1"~lo,-----------_,

Du:ND1'I. M:lO!FIClI.TIVA

.:>35

tI

e.?35

l'IULOV - Cl\PÍ'I'UIO VI - Arts. ~ .

,

EMENDA lP04241·1
c:i!.......... #.:>~..~,.1> ..4'"",..., 0<.4

f'l=?;;"~71

lwr.o IrI - Altero-se a inserção sistem5.t:ica dos

arts~~,

para 44 o 45,

~

umarando-sa os denuis.

p:ç;;~JNJ

r,r

1UTO/~USII

.. OAÇI0

EMENDA COnnI::'l'IVA
Art. 43 - ' ••
Art. 44 - E: instituída a Defensoria Pública para a defesa, em tcd:1s as ãns-

<Q.6r;
1\1lT.rGO EM!3HOADO:

EHEHI'lA SUDSTITUTIVA
Artl

51
0

.

Inciso

~- Dê-se

tãnc!as, dos JuridlcaI1l2l1Lc necessíceãcs,
. § lI? - 1'»:) ~fcnsor l'úblico s;io asseguradas garantias, direitos f
venc:h:en005, pI:et:rogaUvas e veeecõee conferidas, por esta Constituição, aos m=robros do ~ti

rP69

I~- es tabe lucêr

Art. ~ - Dispositivo legal que conceda isenção ou outro beneí!cio fiscal terá seus efeitos periodicamente ave Ldadon pelo Poder

JUSTIr'IC1I.TIVJ\:

fcnsozía Pública dos Esta,dos.

ã

Um dos maiores entraves que se oferece

lIrt. 45 - can a MJ.gistratura e o J.1!nistério Público, o advogado presta ser-

Administração pública, c

iço de Interesse público, sendo,indispensável à administração da Ju&tJ.ça
parágraío únioo _ resseiveôe a responsabilidade jctce ~sos quI! comtcr I o

especialmente às Administrações Tributárias, vem a ser o acúmulo,
ao longo do tempo, de excneeaçêes tributárias de todo feitio, cuja
o1.igem muitas das vezes se perde no tempo, sem que nem sequer
haja memória da ill!.2 que inspirou a concessão do benefIcio.

f\ rdação ,mterlor poderla dar margem a Incertezas quanto
área de atutlção da União, Invadindo competências es tedua t s ou municipais, a pr!:.·

te es tabclccer polTtlcas geraIS e setertats ,
., Evfdent{' nÓ'1 é esse nropô,fto do Constituição vez que, concomi-

tantemente, em caso espcetrf ec, foi estabelecida cO/llpetência prôprla
União leglslilr sobre "pc l Ltl ca de er-êdr te , !fWbio e transferência de

nistério PÜb~co.
§ 29 - reí, Cctrplennntar organizará a ~ensoria Puõlica da União, do oistr,!
to I\2deral e dos Territórios e eseebejecerã normas gerais para a organização da re-

Legislativo competente, nos termos do disposto em lei complementar.

pct lttces gerais e setoriais, nos li-

JUSTIFICATIVA

I

do Anteprojeto do Relator

M

a seguinte redação:

ertees de sua competência, bem como elaborar e executar
planos
nactonals e regionais de desenvolvimento econômico e sccf al"

tex

~

advogado fi 1nvl.Olâvel, no ececetcsc da profissão, !l..nclusi~ por suas m:mi:D~st..açOOs
escritas e orais.
JUSTIFIC1\TlV1\

Com tal processo irraciontll desínlca-sc a recai ta tributária em
~arcel~"1<; apreciáveis, além de desestimular o correto cumprimento
das obrigações tributárias pelos demais membros da Sociedade.

para
a
valores,

cceêretc exterior c Interes tndcal" (artlgo,?~ Inciso ~ letra 1.)
A red<lção proposta viso eras rer esse inconvenlcnte.

1\ Mcnsoria Pública e a l\dvocacia são instituições que visam a garantir a

I\tlIlulcnção e cfctivüç50 dos ôarcítcs constit:uc1DruJ.m:mte pravJ,Stos.
resta íOJ.1lU, !;UIl correta inserção &istcm5Lica, em lugar do se íazcr no 'rí.L!!
lo V, quo Ll.ôlt-a da Drq'lOf.,u;:io do:. I\Xlorc'i c Sislcnu dr' Cbvcmo,h~tlc Lor no T!lulo
r em quc,estão previsf:D.s as Garantias ~i.onais.
1\ única alteração no teh-to dos artigo$ q~ se prctCIlde reinserir sisl:cnatialMnte foi a inserção.da palavra ~ em lugar da conJWlç50 ~, COITO rcnm da
Uciwr que apenas no exércfcíc da. profissão é que estaria a inviolabilidade do
vo;rador seja por,que fonn:r. de,ser.

Assim, interessa ao Poder Público dispor de mecanismo de atuação
automática, que c!,\Geja a periódica revisão de tais bcnegfc'Lca
exonerações.

EMENDA lP04238-1

l'l

••".

-::-

_

D,l"v.iCc<cU> I11.CuccO c,w-r-Q.

A pcrlodicidadp dessa revisEo é efcmenec cssencfaã ao
que üo contrário perde acu obJeLivo.-

l'-l,'i1D{~'iill

di!lpo~!Livo,

t:07 ;O'M?]

li)

4<l

\tr;lO'J\I'l""A~lo

EliFIlM SUPRESSIVI\

" '_ _- - '

1\ d\spo51çEo contida no tnetsc XI do

ENEWA H:DlI'ICATIVA

i1rtl'90~é supérflua

ti

a continuidade

T1TUW V I CAP1'lUIDV, 00 l\rt. ~ o inciso I t

"Art.

EMENDA SUPRESSIVA

TEX'IO poorosro

:<a1..
~

- O 11inistério Público canprecnde:
:I - O Ministério J?Úblico Federal, que oficiará parante Q suprerro Tribunal
Federal, o SUterior Tribunal de Justiça, o 'I'ribunal de Contas da União e os Tr~
nais e JuUe federais o:mms;
II - O Hinist&io PÚblico Eleitoral;'
III- O Ministério l'Úblico Militar;
nr - O Hinistêr.1.O Pllbllco do Trabalho;

ausência de semelh<lnte dispositivo parD Estados c Hu-

nlclplos poderá cnseJar düvldas quanto

.:li/do

~Pdifica.

ües-

de que os bens atualmente pertencentes ã União n50 seJanl a t r rbufdcs peltl Constituição de modo diverSO, prevalece a 51 tuação anterlor, em seus erel tos Já ptoduzldo5 e duradouros.
Ademais,

...,

ltxTO/.nJ.Il'n:.~lg

JUSTlFIEATIVA

do domfnlo patrlmonl1l1 pü-

bllco dos dtversos graus da federação~

V - O Him.stér.1o Público dos Estados e do DJ,StriLo Federal e 'l'eJ."rit.ónos~

EMENDA 1P04239·9

jI!

rL~"A'~/CO"" .. o/'UO<e1ItutO<..."'-

Sui"-t.N\~cc,("..(.,3~«c~

r,r---------

JUSTIFICATIVA

&~~8/;}

D'1?<.vi"'c(o

ll;UO'~Utl'''C.~1e

-'

V1S<l-sea o:ap3tibilizar a ~atura do Ministério Público I::IC!itoral can
outros disp:islUvos o;msfit:ucionais. Al;sim, subsLitui. -se a eh~são Uinlst6rio
!?úblloo Esp:.cial J:1eitoral [XIr Hinistério Público J:1eitoral.

tJ;;V;;;)~~

EMENDA lP04243·7

(l

Suprima-se o inciso I;
b) Acrescente-se .um § 39', renumernndo-se os seguintes, com a redação nbnixo:

.." ' - - - - - - - - - , 1 rs-:D',"[)"'/'"MI
8W-fQ. C':!'
:::'.-J

{)"'Iw.;V?Lá..o )r!CUIM:)

a)

,.".-

-.,-

E~lENOA

JUSTIFICATIVA

lUT../'UU" ..

~.Io

_

_'_

_".__=;_

!!O,

do AntoproJeto do Relator.

Suprima-f:e a expressão:
II • • • petróleo, inclusive combustlveis l!quidos e gasosos dele
derivaJos, e •••

JUSTIFICATIVA:
Ao que parece, misturaram-se coisaa diversas, que não to1crpm
a pretendida assemelhação.
A negociação de energia elétrica, como base de imposição

pelo

Parece raõ':oâvel, assim, que se queira afastar a incidência do
tributo estadual nas operações que envolvam mab de Uln Cstado,
tanto mais qUI! a produç~o de energia elétrica é, atualmente, con
contradOl em avultadas unidadl!s de geração, 10ca3:izad<ls em algun;
Es tados, grandes exportadores desse bem.

Já no tocante ao petróleo e seUs dorivaBos, o panor;\ma li totalmente diverso.

di6f
ARTIGO J:MCNDl\DO:

~"V,

do Antep1:ojeto do Relator.

Suprima-se o i temJ V do art.

Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Consignações (anterior 5. E.C.

-2r5f

n9 18/65) os Es~dos cobravam eane imposto sobre as operaçõeS'"

~

;"m>combustiveis liquidos e gasosos I portanto, exis-f:e experiência acumulada acerca de tal imposição, que historicament.e per tencia aos Es tados.

JUSTIFICATIVA:

A maLéria não se situa no d:mbito do dom!l1io patrimonial
da União, mas em tema de servidão ",dministraLiva.

O dispositivo rompe 'traà1.ç;io secular de nosso direit.o e ..1nviabil:!,.
za a cobrançõ:\ da. Dlvidã Ativa, estimulando os contribuintes fa] t2-

Com a redaçdo proposta o assunto 'P~:fa a 4~er diSCiPl:na semelhante fi da faixa de fronleiras - artigo~;. §~, onde
nno
se oxige o· dom!nio da União sobre a área definido. - e eviLa·a contJ.-E,

sos. O que hoje se chama de IIprivllégios da Fazenda Pública"

dição com o parágrafo único do artigo ~. 66
A rednção anterior tornn impreciso e fJ uLuant.e -o dom! nio da untão, na medida em que, a cada momcmto, determinadas 5.reas
seJ",m qunlificadils ou n5.o como ind:Lspcnsúveis aos fins colitnados ..

§ la, II,

SUPttESc;IVA

"§ 39 _ Lei ComplemenLnr disporá sobre a porção
de Lerras devolutas indispensável ã defesa das
íronLeiras, !orl:iíicações c construçõc'3 miliL,2.
res, bem assim ã proteção das vias de comunic~
ção e à preservação ambiental".

~

impost.o estadU<ll de vendas nercantis, é uma novidade Inarcnnte,
qUI! provavelmente suscltará dúvidas e exigirá regulamentação
apropriada.

_

tmcnda SllpreS!;tVIJ e Aditiva
5:<ArUQO .Jt$

AJt:['l'DO r:I-lEI-lDADO:

são

tnc.ros expedientes p=átlcos destinados a nuperar dificuldades bur2,
crãticas e a natural lent:idão da mâquina·estadual, no sentido de

Além disso, o petróleo e os combustfveis liquidos c gasoDos são
mercadorias como outras quaisquer, de modo que a regulaMentação.
da prática imposil:iva não exigirá esforço da adaptação, quando
comparada com o sistema vigente.

cobrar seus créditos.
1\ submissão do Estado no controle jUd1cial, que nno existe em pai

ses como a. l\lc.manha., 901: exemplo, na cobrança de seus créditos ,

uão parece, assim, que haja motivo que justifique a não-incidõn
ela do tributo mercantil estadual nas operações entre Estados;
privando os produto:ccs de :ceceit.a }.Ggí.tima.

434

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA 1P04246-1

f!l
tJ

te Consti tulção, ccns tdercr-se-Se es tâvers se já contarem ou qunn

I [=iJ"5fiô;J°j9J

O<-P'-<-CClcW M"Ucco 13<.0.$"'-

SIST;;rt;o~~~~mco~,uIo'------=:::J-fiT"----"-------- rUrOII!fSr<r<l;~~i"'

do vierem a completür 2 (dois) anos de serviço público desde
data da rcspectrva admlssão. 1I

ITIõJ;ÕJ]§)

CO:-lISSKO DE

e

JUSTIFICATIVA

"':/

EHr:NDJ\ MOorrICA'l'IVA

EMENDA SUBSTITUTIV1\

J!l..

.ar

ARTIGO r:~iENDl\DD:

XV, .9"

Na definição dos "ntret rcs SOCI<l15" está enunciada a garantia de
relação de emprego es têvc l , que não admite trabalho de earârer tnmsltórlo ou por
prazo determinado, poi- pedodo superior a Z (dois) anos, sem establlldade (art.!ll,
Inciso I, al lnca ~).

do AnteprOJeto do Relator, onde se lê-

• d} não haverá prisão civil

OI

TiTULO:r;; - CA.PfTUI.O

......................................................
I

JUSTIFICATIVA

trabalhador- urbano com a enunciação espedflca da garantia de estabilidade tio C'e!,
vtdcr público adnitldo já na vigência da Constituição Impõe a aprovação da dlspost~ão transltõrla objeto da emenda,
•

JUSTIFICATIVA:

EMENDA lP04250-0

f'l

Restabelece-se norma tradicional em nosso DireiLo e que nada tem
a ver com a preservação das liberdades furdamen tais.

r=

",-

A prisão, nos casos citados, constitui eficiente incentivo
cumprimC!:nto cspl!clfico da obrigação, que é o objetivo real
a
alcançar, tanto assim que o devedor llide a sanção apenas 5ati~
fazendo a obrigação.

'''O"' _ _.,--_~~_---,

D&p«eO-ceo

"é fJ.agrani:emtmte violadora do principio federativo. mormente

....'0'

I t:rõY?~:JQl

I

-;-

_,

lE~1o'~~.n,.c.~lio

2"3

TITULO V - CAPITULO IV '- SECA0 Ir - Art. ~

EfIIENDA lP04255-1

Doeo..cc,";;"mcuÚ> /il<-a.j4

s-:;;:t:.~;~

f:J

nu.'!.,,,,tc'c.o

~

EMEtlDA SUf'RESS IVA

JUSTIFICATIVA

cionalidade, não há motivo para subtrair-se aos Tr~bunais Superiores
e aos TribunaJ.s de Just~ça a faculdade aé assim procederem: o sistema de controle da constitucionalidade das lci~ só terá a ganhar.

19~ 45
"!f- ......- A r t s . ' - ' .

'"EIlD~IFICAT1VA
TiTUlO.- CAPTTUlO

/lo Instituir a Pr ccurndcr l a Geral da UI'IIão, o Anteprojeto

~

EMENDA lP04251-8 '"'o,_---,,-D"pU:Ct:<dA;> m/-V'w 13=.-t<2.-

TEXTO

~~

Artlgo'1!! li 4'l' - Supriraa"'se, no § 4'l', a expressão, "H. cu a advogados devrdamente credenciados. OI
~

Ampliada a legitimação para a propositura da ação de inconstitu-

~-ftlf.,~It!mlC•• l.-----------~

f'l

~

)

~:n:I:::::r:ol:~~~:::~::tP1i:a:o~:;.da Unl50 nos

t§1D'õ7q]

·"Art. . .•.. O nerenser do Povo serâ eleito pelo Congresso Naclonal;tle~ '-----...=::====-"==""'.....::=,,~='-~--'
tre cidadãos bres r tetrcs natos. com maIs de trinta e cinco anos e de recuteçâc"
ll lbade , e terá mandato de dois anos, permitida a reeleição por uma sõ- vez. _

S lt- O Oefensor do Favo poderoi ser substituído por outro,

S 2~ - O Regimento -Comum do Congres.so Nacional disporá sobre o ...ero:
çeS511da eleição referida ses te artIgo.
Art ..
lei Complementar dlsporlÍ sobre a competênda;-organlução,
recrutamento, ·êomposlção e funcionamento dos/6efensores do Povo.
Parágrilfo único" são atrtbufdos ao Defensor do Povo a lrw lo lub lllda-

;:1;-

I~edlntentos, as
'clon~l e. os vencimentos

prerrogativas precessuats doi membros do Congresso Nados Ministros do Supr~ TrlblJnal Federai, proibido o

exerdclo.de quaJqu:, outra cargo

ou

.1

fB

COllISSKo De

(ilõ2";Õ&m

SIS~~;~~~~ÇKgu~c.~'ni~

-

1~~

-

lln.'"~."r'''~l.

-

-

~

função pú~J Iça. 1I

~,

§ 11, IV, do lUlteprojeto do Relator.

supriMa-se a expressão
n ••• das operações relativas

EMENDA lP04256-9 .....,.,------:;,.-------" m.,--,;~.;;'I'?

I"

ã eirculação de mercadorias e •••

Ovt'<-üad-O tncucco é.lU2-(-G.

w

no anlgo ~.:5"A emenda corrige tal problema e outros, li! tldamcnté rcdac lonul s , como, por exemp Io , a n1cns:iío a Juf:zes ... em lugar de HlnlstroS do Supremo Trlbun~1 Federal.

va seu .trat<mento

. Q:T>vv:"'.f I

JUSTII'ICATIVl\:

r.r

1E".'''''.'"tc.~l.

,

local das operações, tanto por íorça da l,egi!llação corto em decorrência dlüs ajustes intercstaduais, fixados ao longo dos cnoe ,

A redação das dlsVOl.}.Uvos encontrava-se truncad.1, rDzendo o antIgo
~riÍgrafo 'Sf:gundo do artigo iI1~tcnção a Uma etelçiio que, em verdade,encontra

car,el-

J.

,zP?-

Na prática atual do "tCH, inexistem dúvidas sobre a definição do

JUSTlPICATlVA

d~

nln

EHENDl\ SUPRr:SSIVA

.nttTIGO EHCND1I.DO:

cargos Iniciais

T..mbêm os Procuradores do Estad~Sdo !~str!to federal s2,
IIICnle podem Ingressar na carreira por concurso (:::.rt. Q, ~ . ) .
A possibilidade que o Anteprojeto abre ã tlnião de confiar
D sua defesa nas C=rcas do Interior li1mbém a "ad~o,gados devldamen1e creden<lpenas a procuradores dos Estados, concursados. ou dos Hun.ciciados" e
pios (art
~ lj·l, n50 se compatlblllzo com es dlspos'ções constltuc:ionals
antecedent ementc referidas Deve ser suprimida di') iextc a e)cpressiio

a qce t-

quer tempo, por deliberação da maioria absoluta dos mem' o; da Câmara dos Deputades , .medlant~ ~repre~entação popular que a lei regulamenterá.

"e, os

à
t'stados.

2uz da prev1são da cr1açáo de nerensoca.as do Povo pelos
conforma estatuído no art. 254.

I:

EHEND1\ ADITIVA

~D~
~
Art. -;:0.. .. - •••••••••••••••••••••••••••••••
XI _ os Tr1bunais supecacres ,
XII- os Tr1bundis de Justiça.

.;,..

poss~b~l~dade

da nereoscera do Povo criada em âmbito fede'
ral ,1ntervir na órbJ.ta. das adrtl1n!straçõas estaduais e municipa1:
A

J f-§o8rP]

MtlA"..o 0<-0-5C:.

~,"'T

46

A cOlllpatlblI Ização do CriunclOdo genérico dos Direito;; SOCI<lis do

de obrigação alimentar, na forma da Leil

Art.

"Art. ZId8 - são at:ribu~ções do Defensor do Povo:
- velar pelo cumprimento da Constituição, das lCJ.$ e dam2.l.S normas regulamentares por parte da 1\dmJ.nJ.stração PúbJ.ica Fg
deral;

apenas a concursados é garantida es tabl l Idade depois de 2 (dois) anos.

n df não haverá prisão civil por dIvida, salvo o caso do dcpes Le-târl0 inriel ou do xesponsâveã pelo Lnnddmp Lemen t.o de ob;igação

-

I

No Capftulo dos "Servidores rúbltcos Clvls ll , Inovadoramente [ar t
85, li)', somente se admIte acesso a ~ ou emprego mediante concurso pêb l rco , e

Leia-se:

.:cr-~

Il1ENDA lOOIT'ICl\.TIVA

~ no

T1'IUIDV - CM'1'IUIOlI,

Sa;1C III,

.(§'9

o Art. ~:l.nciso II

de~=idade

-C-

"Art..
São crmcs
os atos do Presidente que at:en
tarem contra a Constit.uição Fedc!ral e, esrrcialn'ente:

OnÇl.e ainda existem conflitps é no tccanbe li tribuf:ação dos serviços, agora tranofet'idos ã alçada estadual.

I

1:- •••

II _ o livre exc.t'c'!cio cb LegislatiVO, d:J Jtdfclária c dos I't:Xkres O::mst!

portanto, torna-se desnecess5.rio regular o local das operações
relativas

ã

b1c:ialais dos Estados 1

circulação de mercadodas, devendo ser exclulda do

texto essa exprc~:lSão.

~

visa-se a c:exrp:1t.iblll= as furl';õcs do Hinistério PúbUco ecm seus efetivos objetivos, pois, ~lhe atribJúbs prerrogativas :l.neranLes a um qtErto I'odcr
,.,,-

que a constituição não deve ]hc reconlmcer.
Não faz senUdo o Presit:;kn~ da Fep.ib1ica ser reronsab1.1izado cr1.m.!nallte:!!.
te se atentar polltica:rente contra o HInistério t'úbUco.

nn.uuTI"c""'ED

EMENDA lP04257-7

EHENDA ADITIVA

W
<;61

Inclua-se, onde couber

"t, <j;1c..';.-./-o

r~y.-.fo

"A-;:;V:-:-

...J--'c.o

(]~ t.o)

fJ

EHEND/\ ADITIVA

Serã estabeledda em lei especial "da respectiva entld,!,

ArtfQOW-

.!..l! -

Acre$c:e~te-se. ~o

de de dlrelto públIco o reglml! JurídICO dos servidores admitidos para
prest<lçiio de serviços, pelo prazo' Máxtmo de dois anos:
I - em caráter de urgência. até o préenchllllento

11....,

do

cargo por concurso púbtlco.
11 - de natureza temporána; ou
lU - de n.1tureza tácnlco-espedaJizatla. 1I

f{na( do S 2'?:

::ro:.

e no. § 3'? dC'Ste artlgo."

~

- Acrescentewse,
11••• ,

~o

final do § li?:

11

e garantida a estabilidade do Inciso X do artigo
:m.lliFICATIVA

freqUentemente, áe forma fmedlata, não pe-:mlttnJo

o

procedimento

pronta admissão de pessoal que, todavia, n50 prestará servIço por rnills de

ê)
dos demais
servidores da JWmlnlstraçiio Direta e Autárquica (art ~, 11). t<lmbém devcllt go
zar. em Igualdade de condições, da garantia dq cstabllldade 2 (dois) anos apõI
a üdnlssão.
-

túmn.

dois

• ltnos.

EMENDA SUP'RESSIV'A

.10

AR'I'.!GO r:f.lENDADO·~ do Anleprojeto do Relator.

r;r-

1UT~/~~'TI'II:.1;1~~---

Dlsposlçõe:. Transitórias I

Acrescen~e-se

TIDtTIVlI.

.265

SUGESTiío: Suprimir.
EHEUDA ADITIVA

E~I.ENDA

____,

I

I
onde coubel.

Uo parágrafo 29 do art. ~ do Anteprojeto do Relator, onde'se
lê:

JUSTlrIC1\TtvA:
'l'rnta-se de norma especial evidl2ntemente.2~~rangidapela tradicig.
nal. regra de imunidade inserida no art. ti:PJ, lI, .=,.

UArt.,:. Os serVidores públicos de qualquer regIme Jurí-

drco; que niio gOlarem de establlIdade..na data da promulg::u;iío des-

"90
Havendo repetição, cabe eliminar o artigo

,

re&o:;:iio do dispo:p.Uvo menC.l.onava o atand.J.Jnento aos princí.pios constantes da artigo, quando, evidcntcmante, a reJ"Ú.ssão d.!!
v~r-se-ia fazer à ~.
19ualmaple, é cxplJ.clt:ado que os Estados, ao se constituírem, .deverão prever não só a existênc~a da ~nst~tuição. como. em
atenção ao pr~nd.p~o federativo. fica-lhes também detcDt1J,nado 1:0.zê-lo de fOrJ'la :unposit.l.va aos HunicipJ.os, que não se ê1uto-const.iA

~ ~ e, condicionada sua admissão a cooc:urso püb~, como

do COITCUrsO,POi

sua natureza delOOrllda.
A emenda visa a dar umãsoluçiío a essa problemática, ensejando a

~

JUSTIFICATIVA

'$83

dlsdpltlJ.tI
rfglda porquanto todo sl!lrvtdçr sõ pode 'Ser admitido por concurso. Esse
rigor
nio se.compadece com as necessidades da Administração que tem que ser atendida,

';ODIFICATII(}

"Art. ~ - As Const~tu~çãos estaduais instJ.tuirão suas Da...
fensorJ.as do Povd, que atenderão tnrnbém aos MunJ.clpl.os.. -xespaltados os principios estabelecidos nesta Seção.'"

11

No teKto do artlgo~ empresas públicas. socledildes de eCOnomia mista e fundações públicas são entidades Instrumcnt<lis da Intervenção do Es
todo no domrnlo econômico. Seus empregados s'5o, portanto. servidores
pübllCO~

a uma

I:I.lI::~Dl'!.

Tf'rULO Iliõr- C1\PfTULOxr.-~ - Art. ~

J~

A slstemât{ca prevista sujeltn ó administrador

O<puxado 'meu c.:o ~<-9f"2-

~.

• ti

O d!Gpoato na al!nea

~ do item II ••• ; ..

~:

• O disposto nas alIncas !,

~

e !:. do item II
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EMENDA lP04267·4
são notórios os abusos que se prnticam à sombra da generosa im,!;!
nidada Lributária assegurada às atividades religiosas, às
de
educaçno c ãs aeeãeeencãaí.s ,

tl!OHISSAD DE

!-

Conquanto seja imp~rtantc, dadas as carências do pars, incentivar as . iniciativas altruístic\ls, parece de justiça coibir eventuais distorções e evitar práticas de concorrência desleal
propicia a arrecadação

p~ra

1I110/.tunmcJçID

~UTD/.uITIJICAÇÕD

Artigo. - Parágrafo únIco - Suprima-se a expressão •• "para outros f lns",

JUSTIFICATIVA
A expressão "per-a outros f lns" revela-se pleonástica, visto que é
Inerente li coisa IndlsponTvel a sua não ut l l laeçâc para objetivo diverso do orl
glnalmente Imposto.
•

/0/;;;', ", ..60"r:-r;

I.Jt;r;;;~;;C/.1~
--,

~CUD'.unlfl<açID----

13

EMCNDA MODII'ICATIVll.

ilbrlg~r

lel,

palavras tnüeets , sugere-se a supressão da expr-eesâc

E princípio manso e pacífico, especialmente nos meios trabalhistas, o entendimento curial de que os instrumentos de trabalho são
insusceptrveis de sofrer quaãquer ccns tr ção , inclusive judicial e. pa
t Icu.tarmente , do tipo penhora, arresto. seqneetirc ou similar. Para o r
rícoIa que aufere sua parca renda do amanho do agro, a terra é meio de
produçãu ou bem de procuçãc ( e não bem de capi tal, como para o lati fu
diário ). do Qual ele tira a própria vida. Tirar-lhe a terra é tirar-l e
a vida Por outro lado, tirar-lhe os meios de sobrevivência. confiscan
do-lhe toda a safra ou os seus animais de traçao e produção, ou, ainda
as máquinas e imple.mentos agrícolas e insumos Que lhe ajudam a amanhar
a terra equivale igualmente a ccndenã-fc à morte por Inaní ção ,

Indica-

da,

TíTULO - V
:;j:IC
CAPtTULOS - I, II e~

í

~

CAPíTULO I - PODeR LEGISI,ATlVO
CAPíTUL0.Jk:: PODER ~CUTlVO
CAPíTULO ~- PODER JUDICIÁRIO

~':;'AJ

JUSTIFICATIVil.
A enunca.eçâe dos capítulos acame mencaonadcs não se utJ-l~
ea de expressão "Poder", antes de referir a cada um dos Podere-s do
Estado, conforme está prev:r.sto, em relação à Un ...ã o, no Art. 47.

tJ.?ii,:~7HJ

+-

xeeam, propõe-se os eouncaeôce dos capItulos :t, I I e I I I
do TItulo V passem a ser, xespeceavemente , "Do Poder LegislatJ-vo"'·Do
Poder Executivo" e liDo' Poder JudJ-cJ-árJ-o".

1tITO/~UIIlt1C~Ç1D

EMEIIDA MODIFICATIVA

Artigo

EMENDA lP04268-2

6:z.
S - Inciso II

~

ttON5TlTUINTE UtDURICO PINT~uTO'

Dê-se ao dlsposlttv o a redaçãO segulnte=

ttmnssJ\o
"11 - Imunlclad~ e I nvlolabllldade do mandato dos vereadores, na circunscrição do Municfp lc , por suas opiniões, palavras
e votos;"

ThUID V - CAPl'IUIDV - Art. • •

,

DE

) fu~~":""ãAJ

SIS1Elo1A;;~;~;~·nlo'IV" ••'nlo

I rç;;~üii?J

unD''''l'.'IC.Ç!D

l.z

s?

Dê-se 11 letra d) do inciso XV do artigo
do ANTEPROJETO do
c lérito Relator da COHlSSAO DE SlSTEMATlZACAO a seguinte redaç1:lo:

_

JUSTIFICArIVA

E21END1I. M:OII'ICATIVA.

<1.13

a fim de abso,!.

JUSTIFICAçno.

Nesse sentido, em homenoglml ao clássico prlndplo de que não deve,

1 i T - - - - - , - - - - - - - - l C n o , . o n l l r••~çio,

iif/do ANTEPROJETO,

"Parágrafo ürucc - E:: insuscepUvel de penhora a propriedade
rural até o limite do módulo da propriedade familiar, explorada diret!
mente pelo trabalhador e sua família que nela resida e nllo possua outros Ieõveds rurais. Na hip6tese de incidêncIa de constriçllo judicIal,
a garantia pelas obrIgaçEles assuaídas pelo titular de propriedade rural familiar 11I1itar-se-á à safra, deduzIdas as despesas de custeio, I
nelas cOllpreendIdas as pmvfeões de boca até a safra seguinte."

56

-
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Pf;zv;Z",,,

fu~~":;0

fiÇ7;iU?J

EMENDA SUPRESS IVl\

trat~

mentel diopcnsado às atividades de cunho econômico .em que se engajem os órgãos do Poder Público.

tJ
I:

SISTEHAT~~~~~"'''ID'"UlCg.. Q1o

-,

com

do tributos.

os i1estinat5rios da imunidade o mesmo

--

Compatibilize-se o artigo
ver o seguinte conteúdo =

o setor da economia privada, que a seu turno gora empregos
Preconiza-se

.....,

ê§ONSTITDINTE ULDURICO PINTO

x.

"d) 01:10 haverá prisão civil, salvo nos casos de
descumprimento de obrigação alimentária, de depositário infiel, de fraude falimentir e de retenção indevida de tributos, contribuiçBes previdenciárias e assemejnaoes , taxas e
emolumentos cobrados ou recebidos de terceiros para serem I
recolhidos aos cofres públicos, consoante dispuser a lei ordinã:ria."'

o conceIto jur ldlec-ecnst ttue!e na! de território não se comunica ao
tlunlcTplo, dado ã Inexistência, nestas pess ees jur ldtces de Direito Pübllco, de

.Il.33

parceli1de~~

"Art. rwtf- •••

ncsser ee, nãe é de ser cmpregada tal c>cpressão. pela falta de slllt2.
nl a com terminologia j~ consagrada na leorl a Geral do Dlrelto l>ubllco, sendo de
'melhor atvttre a utilização do termo etâsst co "clrcunscrlçiiou.

x - exercer outras funções que forem conferidas por lei, desde que e:atlP.:!.
t!ve1s cem sua flnilldade, senôo-jhe vedada a rcpresenLação Judicial e extraJue1ic1a1 e a consultoria ~uridicE1 das p2SSOa$ Jurídicas de direito público.

JUSTIF'ICAÇAO.
Evidentemente, não pretende. o dispositivo ampliado esgotar

i tcdes as hip6teses em que deve a autoridade, mesmo a administrativa.

JUSTIFICATIVA.

lncaTp.:l.tibiliza-se co:na cri<:tção da Pro=uradoria ~al da Uni50, c
quem
carpete dclendcr Judicial e cxtraJudicia1Jrante a tJni50 (Art. 190), a possibilida_
ôa inplIcila no inciso X do Art 237, de o l-1inistério Público representar a Uniiio
extrajudicialJTente, que deve ser, assim, explicitarrente vedada.

I r;;;;~7J
I I:&;;;;Z@

fLClfllUOf.D'''"bJ,u'COWI''.lo_

.z;::-o;o ü' I"x

decretar a prisão civil de autor de qualquer dos ilícitos elcncados.
Tampouco almeja o 'proponente sobrepor-se ou esvas Lar de conteúdo a
norma penal ordinária ou especial sancfcçeccra da conduta tlpica. In
cesu, a norma consti!-ucional sanciona a prática de ilic!t civil, de!
xendo o campo da culpabilidade "stricto sensu" li. atuação do Direito
Penal.

r (';;,.~ e: ~Õ

"
dação =

m------------1U10Nulllflcaçio,

------,

~- Parágrafo ünlcCJ - Acrescente-se, apõs a expressâc IlHIcrorreglões"

s~bre

sua autonomia, organlzaç5o e

forme dispuser Lei Complementar.

ecmpc

I

)

1'.:1.

~eMJ'"/\ ... ".L~ superposlçiio_cntre o par;Ígrafo ünlco do artlgo~e o artigo
70'1 A ~ó1?:Jsta uniformiza ;;I terminologia e funde os dispositivos
numa
propos I çiio ün I ca.

EMENDA 1P04262-3
:J->"Os\Atl- " ..~:;:;?

SISTEHA;~~;~~~~"oI0JSUm~"'ÂO

Dê-se ao artigo

)

[5i2""F'~'i'Iã7J

J.z'f!, inciso

XV, letra e) a seguinte redação :

ne) ninguém será processado nem sentenciado. senão
pela autoridade judiciár:r.a competente e na forma de lei ant~

JUSTIFIC1\: TIV1-

~---""...,.."

) (lPi<~~"~EiJ

lIJtDJ'/uS'It••a;Õo

"

A própria vida humana r epresenta, em si, risco para

JUSTIFICATIVA

têtJHISSFlO DE

gístico, sem es medida s de segurança ou de preservilç~
adequadas, e a prévia análise de custo e benef!cio, CO:!

w

" ••• , dispondo
têncla u

EMENDA lP04269-1
PINT~U1D"-

pcONSTITUINTE ULDUIUCD

"111 - autorizar ou .realizar empreendimentos ou deeenvolvet ativida6es que representem risco à vida humana,
ao equilíbrio ecológi co ou ao meio amb Len t.e , ou que
importenem alteração n o patrimônio hisfórico e paisa-

fior."
o

JU5TIFICAÇAO.

equilíbrio ecológico,' ao meio ambiente r ou para a pxeeerveçâc ecolõg!
ca e paisagística. Por outro lado, qu alquer empreendimento envolve
ainda que virtualmente, risco para a v ida humana.

( o principio da reserva legal ( anteriorJ da de da lei penal:
"nu l Ium crimen nulla poena sine lege" ) que deve. sempre que possível,

O que deve ser exigido li o condicionamento de tais at!
vidades às medidas de segurança e pre servação cabIveis ... muitas vezas
omitidas por simples economia - e à p revia análise de suas. consoqUe:nclns e do benefício decorrente, que a s Justifique.
•

vir expresso. a fim de evitar abusos de autoridades ou cesvaos de pcder. E preceito pedagógJ-co que não faz mal a ninguém, exatamente como
"cautela c canja de galinha".

EMEl'IDA lP04270-4
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fu~~"~);J

ttONSTlTUINTC ULDURICO PINTO
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t-----------'UIO/""ITI'l.~çlo

fõT--------~'l1iVlIUO.. o n " ' I C J ; J D - - - - - - - - - - _ _ ,
Dê-se ao artigo ~do G&2PROJETD DA COMISSAO DE SI5TEMATI_

_,

ZAÇAO a seguinte redaçUo :

cuP...'i.:"-'<.

oih

----,,--7"_ 1.1"'-",~--4-0
fo
EMENDA NODIETCDTT"iI.

~ ~~u±n""""""v.m-:-

\\n. -f..._,.L
\~'{\ ~

"Art. . . . - As Forças Armadas destinam-se à defesa
da Pátria "

EMEIlDA SUPRESS!VA

"»6

J..:,c:,.. . ~ sã;"

conferidas aos Estados todas
competências que não lhes seJam vedadas"

ArtlyoS- Incisos V, VII, VIII e IX - s.uprllllam-se.

JUSTIFICAÇÃO.

JUSTIFICATIVA
:
JUSTIFICATIVA
não é de bom alvitre a fuga da tradicional e

Todas essas normas são de nDtureza estatutária e funcionaram a
contento previstas em legIslação ordinária. A sua Inclusão na lei Hagna a desm!.
consa-

grada fórmula da cometer aos Estados as competências remanescentes, outorgadas por exclusão.
Logo, é de ser eviLada a expressão "reserva de competência" dos EsLados posto que, se reserva existe no texto con}!
tiLuciemal anteproJetado, esta seria a da enwneriJção taxativa
contida no art. 49 e seus incisos - dispondo acerca da competência da ·União.

rece e só serve para. desnecessariamente, alongar o te>cto.
Ademais. a prlvatlvldade do e>cerdcl0 de cilrgo em comIssão co.!!
cedida ao funcionário (Inciso V) é prejudicial ao serviço público, que se vê
privado de colaboração de têcnlcos e profissionais de notória capacld;;lde, ainda que não funclonãrlos.
Se o preceito constitucional (Inciso IX) só pode ser ilpllcado
c\m a edição de lei ordlnãrla. que por si só serJa suficiente e cogente Indcpe!!.
dentemente daquele precelto l

e claro

que a lei Magna ao assim dispor, e>corbita.

Os poderes constitucionais devem ser defendidos pelo povo Q_
trav~s do exercicio da sua soberania organicamente dist:r:ibu~da nos Poderes Judiciário, Legislati~o e Exer:utivo. As Forças Armadas devem estar subordinadas aos Poderes da República que encarnam a sobetania PDpular.
•
Por outro lado, 1:Is Forças Armadas deve repugnar o papel de
"gendarme" do regime ocas~onalmelle vigente no Pais. A ftJnção de policia tem o seu órgão próprio. teoricamente, ao menos, aparelhado e ade~
trado ao seu exercício.
Finalmente, o povo brasJ-lciro já amadureceu politicamente e
não deseja maJ.s viver sob o 'tacão militar, nem, tampouco, sob rcgimes

autoutários chefiados por caudilhos, aInda que populistas •••

.436
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,~,,_~

--,

["êoN5rITUINTE ULDURICO PINTO

®;~-;;]

r1.4t Tt~lDI""1T"~&Çb
Dê-se ao artigo::=-a a seguinte redação :

.91.r

"Art. ~ - O serviço militar é obrigatório para
ambos os sexos J na forma da lei."
JUSTIFICAÇ1l0.

o mesmo princípio constitucional da isonomia legal aplica-se
, ao caso. Obviamente, 05 espaços conquistados pelas mulheres na sociedade moderna dá-lhes o direito de aspirar, inclus.l.ve r à carreira mil.l-

tar 1 hoje, crescentemente ccnputadceaaada e burocratizada. ccns rderando-se a tendência da humanidade ao desarmamento geral e irrestrito.
O serviço militar pode perfeitanente, hoj e , ser transformado

em um grande mutirdo nacional pela reforma agrárIa, pela demarcação da
terras indígenas, pela erradicação do analfabetismo, das endemias rurais. pela defesa e preserveçac dos nossos recursos minerais e naturai
rencvéveas , especaaãment e , das nossas reservas florestais e ecológicas

1

JUSTIFICAçno.

fÇ~~"~"M]

O Estado tem I) dever de garantir p bec-est.ar do povo e de fo
necer as condições necessárias a que se integre de rorna ativa e pieoa
na sociedade; assim, não pode tolerar a _propaganda de substâncias , /
produtos e processos tecno16gicos nocivos à saúde da população. Ainda
Que inexistissem r~zões de ordem ética, o praqnatãsmo materia1:Lsta estatístico dos õnus sociais que recaem sobre o Estado na assistência /
mesmo deficitária à massa cada dia maior de deracj entes físicos e mentais ( atualmente, tiençencaando a cifra dos 25 milhões de infelizes)
seguramente pesará na consciência constituinte no ecmento da decisão.
Finalment.e, o Estado tem o dever de, não somente coibir a
propaganda Lnda acrImfnada e sub liminar de t.ais produt.os, como tombGm
de esclarecer a população dos malefícios que o uso de tais subst.âncms
ou o recurso a processos tccnol6gicos preda.tórios dos recursos naturai]
renováveis podem causar à h~ml)nldadc.

fCONSTIUWTE ULOURICO
f:COHISS/tO DE

PIHT~"""--------"

SISTEHAf~~~~~"W

fu~;"~YAJ
rry;~';!ã!J

r.r_ _-,...

3

tUtol.UI1"IC.~i:o

Compatlbili2e-se com os parágrafos ao artigo J!!B do ANTEPROJETO da COH1SSAO DE SISTEHATIZACAO o seguinte dispositivo'
"Parágrafo ••• - O Poder Público reconhece, por o!.
dem de preferência para fins de concessão de neoerfcros , incentivos e/ou Isenções fiscais e/ou tributárias, o direito à
propriedade rural sob a forma cooperativa, associativa, condornin1al, mista ou J.ndividual.A concessão de créditos, assi,!
t.êncãa técnica e quaisquer outras vantagens a produtores rurais obedecerá àquela ordem de prererêncaa e ao pré-crequrar-.
to da regularidade de recolhimento dos impostos -e taxas,
mo também das contribuições de melhoria"

no,

El-lENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO

.1'

~

.....

-,

tlONSTlTUINTE ULOURICO PINTO

[IliiO"~"~.'ãA"]
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SI5TEMATIZAÇR.O,
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UII

ANTEPROJETO da COMiSSRO DE

PARAGRAFO IH/ICO

ú~t~~~u'~'~""~;li90 ;g:rdo

Da Ealerg!ncia cOOstltlJCional· Do Elitado de Defesa
Estado de
(CoIIl1SSl1o IV, artigos 1:3a 2:3)

e

srue

do

(CCWsSllo IV, artigos 2A e 25)

Da Seg.,lrilnça F\tIl1ca

(CoIissllo IV, artigos J2 a )5)
(ou Moa Organlzaçllo da lhll1o" ou -Da

CDp.!tulo 1

_ Da f'ederacllo Brasileira

FoIlllll. de

capitulo II

-Da lnno

1EõiiIiSãoIl,artigcs6I2,711,5I!,2J(25)
(cem1ss11o IV, artigos 47 e lI8}
(CD:zlissll:o V, art. 73)

Capitulo Ilr

~

Capitulo IV

- Dos Msli~ioios

OOsEstados

CaPítulo V

_ 00 Distrito Federal e Territórios
uSiiilssao 1, artigos 21 e ti)
(CoIIissãoIV,arUgo,SO)

Capitulo VI

_ Oas Associacões Cetl-EcClrlér'licas
(tõiiíISsao U, artlgos 1!Ja 2ój

capitulo VII

_ 00 Sistetlla Tributário Nacional

~l,artigos911,10,ll,12,l)e24)

~artigos.14a17)

seçllo I

- Dos Pr1rciplos Gerais
(cem1stl!o V _ artigos 111 a 611)

seçlioIl

_ Das l.1nl1taçlks ao Poder de Tributar
(Canissllo v, arUgos 711 a 12)

_ OOsI!!ll0stos dos Hunlc!pios
(Ctmissllo V, artigo 16)
(canissão Il, artigos :3' a 33)

EMENDA lP04276-'!•••.
(:JCCHSTITUINTE ULOURiCO PIlHO
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capítulo I

0"":M~~"'I

"""tltUln"~'''IIETO

~

~

5eçllo II

_ Das AtribuiçOes da- COngresso tbcienal
(Comissllo lII, artigos 412 a a~)
(ComiSSllo IV, artigos 58 a 61)
(comissllo V, arUip 74)

5eçao IV

_ Da Presidência da República

_ Do Presidente da Repwblica
(comissão III, artig"s 47 a 53)

5eçllo II

_ Das

~~ol1I

_ Da RespcnsabllId3!le .do Presidente tia República

5e:çaoIV

- Do conselho da RepYblica
(cem1ssllo lII, artigos 57 e: sal

"''''v

(Combsllo lII, artigos 5S e Só)
(com.tssão IV, artigo 60)

M

Da Procuradoria Geral da Li'l.111o
(Comissllo III, artigo 81)

-~

seçllo I

_ Da F0Illl3ç110 do Governo
(COII1ssllo 111, arugos 59 a 70)
- 00 Pr!meku4linislro
(com1ssão 111, artisos 71 a 74)

5eçllo lI! - 00 conselho de Ministros
(cenIss110 111, arUQOS 75 a 77)

"''''IV
capítulo IV

_·DA OOCANIZAÇAo ESTATAL

(ou "Da Drganlzaça:oda'oemx:racian ou

seçtlo I

.00 Regime de Ceyerna")

_ DJs Hinist:ros de EstaI»
(com.tsslo llI, artigos 78 a SO)
_ Da Aóll1nistraçllo Civ11

(Ciii\lSsãã lu, arugas 82 a 57)
w

_ DA ~IZAÇJto NACIOW\L.

(ou"'oa Organizaçllo Feooral" ou-oa
Forma de Estado-)

M

~ DA CRGANlZAÇJ!.O F'EtfAAL

Dos Princlpios Gerais (pennaoente, técnica,
neutra)

profissional,

Das Atrlli.dçl:les da Aónlnistraç:Io Civil (serviço PúbUe:tt)

SeçlIo III _ Dos Servidores PuiJUcos
(ClXnisslloVII, arUges 12 a 21 e V a 27)

(ou Moa Organização da Li'lillo" OU "Da
Forma de Governo")

capítulo V

- 00 Hinistl!rl0 Público
(CêííiIssâo 111, artigos 134 a 1:38)

CapItulo VI

- DA FUÇA0 tmWl.TtVA

T!tulo IV

do Presidente da República
111, artigo 54)

AtrIbuiç~s

~comi:ssllo

5e1;l1o 11

'\

oistrlbuam-se as matérias aprovadas nas com.tsslles Temáticas, deYida,:Ilet'OtecompatibiI1:zadas pelo Anteprojeto Inicial da em1nente relatar da CCl"lis~llo de
SiStematlzaçao, seguldo o sistema geral expresso l1CI seguinte slTlárlo sintético

Título lI!

00 Estatuto do Parlamentar
(can.issIloIII,artigosl1a19)

seçllo I

Capitulo UI

'nT.'''''"'ou.<lo

[

M

Capitulo U

aEKlA tE SISTEHATIZAÇAo

I

Dos PrincIpies Gerais
(comisslfo 111, artigos 111, 2'2 e :311, e artiso 16 _ das seunil5es do COngresso _ e artigos 17 a 19 _ daS ccerssôes do
congresso)

- Da seoaoc Federal
(Ccm1ss11o III, artigo la)

5eçllo V

pr;j6t7ã7J

COt!Jlsstlodesistematizaçtlo

TItulo 11

• 00 congresso Nacional

"''''1

.seçllo III _ Da Câmara dos Deputados
(Comissllo III, artigo !lll)

JUSlIFlCACAO
Sem emba:rgo das mais amplas ga:rantias constituc10nals asseguradas à defesa do desapropriado, nllo se pode permitir Que o rnt ercs-,
se individual sobreponha_se às necessldades comunitárias.
Constatado pelo juiz federal agrário o 1'1110 enquadramento do
im6vel desapropriando no cumprimento da sua funç::lo soc1al, seja pela
sua nlfo.ut1l1zaç110, COI'lO pela !>ubutilizaçlio ou exploraçllo predatória,
anti-ecológica, arbitrado o valor do depósitosóD imisslJo m:z posse se_
rá de plano decretada r admitindo_se recurso tlio com efeito devolutivo
Em verdade, o dispositivo contt"aria tradiçl10 jur!dicll e~ matérIa desa_
propriatória: "Art. 911. A contcstaçllo só poderá versar sobre o valor'
depositado pelo expropriante ou sobre vicia do processo judiciol.-Inad
mHe a leI qualquer cogitaçllo contestotória anterior ou exterior às ,qucstl:les de natureza estritamente processual, gizando a objeç:io de mé_
rito aos J.imitcs dI) volo:r pecuniário deposit:u:lo pelo Poder PubUco expropriante. 1\ rigor, o juiz do feito ( que deve pertencer aos quadros
da Justiça 1Igrária Federal ) deve inicialmente examinar li. legal1dode e
legitIfllidade do domínio alegado, pora, ap6s a vistoria, ordenar a imis r

Titulo i

(Comissllll V, artigos 17 a 24)

rtrun III _ DAORGANIZAÇÃO F'EOEAAL (ou "Da Otganiza;llo da lk'dllo" ou"Da rorea de
Governo")

·Parágrato único - o processo judicial terá uma vistoria pJ:é
via, de rito sumaríssimo, onde se decidirá o cabimento da desllpropria:
ç110 e o arbitramento cc dep6sito prévio, seguindo_se, logo após, a i_
eussac na posse do ,l.móvel desapropriando pelo expropriante."

I"

_ Da Repartição das Receitas Tributárias

seç:lo VI

DA I=l..N;Ao EXECUTIVA;;: te: s.:.-U WliROl.E

Titulo V

~

Título VI

- DA!'1.N;JtO ,J.DIClAAIAElX: SEUS ~

PAATE II _ DAS FUÇ:es 00 ESTAOO JE D.1REITO
T!T11..O IV - DA~ 'lJ<I.IATIVA

~~":'!'Q

[ITM/~~YEJ
Oê-se ao parágra fo

- Da Proteçllo da Ordemconstitucional

(Condss110 V, artigo 15)

• AS fl.fiÇOES 00 ESTAOO OC
DIREITO

--,

capitulo V

~ Dos Impostes elos Estados e cio Distrito Federal

• A CRGANIZAÇno POLíTICA
ffiASlLElRA

..".

- Do Sistema Eleitoral
(CCnissll:orr, artigos 111 alO)

seçllo lU - Dos Impostos da l.k1illo
(Cllmissllo V _ artigos 1J e 14)

_ PARTE I!

EMENDA lP04274-7

Seç1IoII

5eçllo III - DoS Partidos scrrtrcee
(Clnlssllo lI, artigos 11 e 12)

(êliDIssfulu,arugos3I2,411eSIl )

A pril:leira Lei de Terras, de 18S0, adnltiu a aqu1siçlio do do
• mlnio de gleba devoluta do Estado tornada pt"odutiva por ocupante nela, residente. A aquisiçll:o dominial prescrItiva de terras Publicas consti_
tui tradiçllo "l"ultl-secular do nosso sistema jur!dico. Inade.ls s Ive L, I
portanto, a ccntra-eercna no processo de socializ'lç~o do nosso crcena.,
mento jur!dico.
•

principio constitucional da isonomia legal ( homeostes1a
Social ) deve ser aplicado segundo a ilIáxima longeva lapidarmente expre
se por RUY BARBOSA : "O principio da igualdade não reside senão em qui
nhoar desigualmente aos desiguais, na lIedida em Que se desigualam."

[JCONSTlTUUHE ULOURICO PINTO

- Dos Direitos PoUtice,;
(CO'dssllo I, artigas SI! a 711)
(Ccnis~ IV. artigo 59)

Estado")

31.2-

• PMTE I

o

- Da ParticiNcão PolíUca (ou Da SOberania Popular)

secao I

nTU...O II _ DA a:lGANIZAÇ/tO w.cr0NAl.

e

ste:

:EMENDA lP04277-1

.JUSTlFICAClm.

capítulo IV

- Da $e9Jrança Nacional

da St"tlga a:a-da Anteprojeto da

de que possa absorver o dispositivo abaixo:

-Parligrafo ••• - As .ties trabalhadoras e nutrizes,
bem assill como as donas-de-casa sobre as quais, recaiam as /
principais tarefas do lar trobalharao somente Ulll turno (meio
expediente) da jornada norllal de trabalho, sell prejuízo da
percepção integral dos seus salários e consectários.As empre
sas Eanterão e lIesma proporçfto de empregados de ambos os sexos conforme a natureza, horários e locais das suas atividades."

Capitulo III _ Da Nac1onal1dade
(tõiiIssào I, artigos 9, 10 e 11)

JUSTlFICAÇAO

í

EMENDA lP04273·9

Coletividades

~

ué-se ao artigo
único, do 1INTE;ROJETO da COIUSSAO DE SISTEHATIZAÇAO a seguinte rertação :

o Poder Público deve estimular o associativismo e o coopera, tivismo, ror-nas sociais de produção mais r acãonaa s e r ent.âve a s , além d
mais humanas Ainda Que as c100perativas não sejam necessar rament.e inel
idas entre as "sociedades" de produção «aí s lucrativas, elas seguramen
te ecnt.r Ibuen melhor para a socaaã Iaação ou humanização do bomen , ine!
sive no curso do processo de produção, por outro lado, a apronr eçãc d
produto do trabalho coletivo processa-se de forma mais participativa,
ensejando, por esse modo, uma melhor distrIbuição de renda
A exigência do pr é-requrst tc da regularidade de recolhimento
dos impostos e taxas, inclusive, das contribuições .de melhoria influ1X
decididamente no processo de valorização do trabalho produtivo e moral
loção da política de incentivos aos agncultores e produtores rurais e

mrenes das

(CO!Ii~I,arUgo411)

5eçlioII

~:'~':';~~"r:f:

PUSTIFlCAÇAO.

- Dos

secae III

A Inserçãe 1nsó11 ta do PARAGRAFO OHICO ao ARTIGO ~ do ANTE
PRO.JETO DE COHSTIUÇAO DA COHISSAO OE SISTEHATIZAÇAO ccnrf çura odioso
retrocesso no aperfeiçoamento da ordem jur!dica nacional.
A própria ditadura lflilltar, ao instituir a usucapilio espe_
cial ruraf , admItiu IrremIssIvelmenle a praescr1ptio adquirendi por pe
queno lavrador, posseiro ou ocupante de t erza devoluta do Estado ao c;
bo de cinco anos ininterruptos de posse mansa e pacIrlca, sem contest~
eão nem oposí.ção ,
-

CCONSTITUINTE ULDURICD PINTO

III - Das Ga:rent.1as CCc1St.1tuclona1s
(CCIlll1ss11oI,artigos29a:39)
(CCIlllissGo IV, artigos 52 e 5:3)

tJPHO~":'YAJ

terj.endv,

--,

secae

- Dos Direitos- da Pessoa IndlvickJal
(CclIIlsS§oI, arUgosJlle16)

(ÇJ~~YEJ

Suprlma-se a parágraFo
Comisslio de Sistematizaçllo.

.."'

I

M

'EMENDA -ip04275-5"" --- -

enfim, desburocratizar as forças Armadas e conclamar todo o povo bras!
tearo, homens e uuj.beaes , a defenderem a nossa soberania e o nosso patrimônio que vem sendo sxs temat acenene saqueado pelos par-atas internacionais que utilizam em suas operações de contrabando e do narcotráfico os inúmC!ros campos de pouso clandestinos que existem no nosso «h rn-.

EMENDA lP04272-1

seçae

Título VIII _ DAFMfUA.

• FlEl.AÇl'B ENTRE POOER

F\.ElICO E SOCIEDADE
CIVIL

[ Ululo Ix

Capitulo I

- DA l'JUDl ~ICA j. SOCIAL

TIt ulo VI!
_PMTEIIl

•

M

DA ~ E 01\'ClJ...

~CAÇJUl SOCIAL, DACIOCIA

E

capítulo I!

capitulo III _ Da Lei

ANTEPROJETO do i•

• "Parágrafo únJ.co - E vedada fa propaganda comercJ.al
ou sim21ar de medical'lentos, formas de I tratanento de saúde, /
tabaco e derivados, bebidas alcoólicar' agrotóxicos e de I
quaisquer outros produtos e suhstúnCJ.as nocivas à saúde, /
bem assim como de Quaisquer processos tecnológicos que possam, dneta ou indiretamente~ causar danos ao organismo huIllano COl:lO ao meio ambiente.-

oo:uenoNém-

ATO

DAS

OISPDSICDES

SIb:Iivldam-se as IlllItér!as carpatlbil1zadas, de BCOrda can o seguinte.
sttnárlo anaIItico

_ Dos Inttturef'tos de Nivel Ordinário
(tõiií!sMoUI, arugosll, llo,25e2/i)
(Com1s~o IV, artigos 54 e 57)

capitulo V

_ Oos ]n!ltrunentos de Myel Reg'Jla1l!:!ntar

T!TU.O V PJ\RTE"I - A ~ Pa..1TlCA SUlSILEIAA

DA ~ EXECUTIVA E DESEUCOlrnoLE

Clpítulo I

- Oas Olsooslct!as Prelilll.1nattS
- Oos Oireitos ls Liberdades PúbIlças F"lNlamentals

Cll'"'trole da Adninbtrnilío e da Defensoria do F'OIIO
(tõííílssaOl,artigo 40)
(co:nissllo VI, artigos 5.5 e 56)

capitulo I

_ Do

Capítulo I!

_ Oos Ort;ame!ltos e dos Contr.oles de sua Exea.n;llo

T!lll1I I - A CRGANIZAÇAo ESTAlAI. (ou "Oa OrgWzaç~ da Derroera~ia" ou "00 Regime
de Governo")

Clpítulo It

a 42)

lI!, arugo 23)

Capltulo IV
TRANSITÓRIAS

lJ)

Cc1ltII~tar

(têiííl$~dío

'TECtQ..(CIA, E 00 lEIO l'J-5IENTE

lustre nelator BERNARDO CABRAL a seguinte redação ampliada:

- Oa Emenda à Constitulçllo
(Cíiíí1s:!iao lU, 8Ttig:l21, comiss:ie IV, aru\}Os

seçlla ,

M

Dos Orçanmta5
(coru~ llI, artlgQs )4 a AO, CO'llissllpo V, artIgos

~O

a 49)

Assembléia NacionalConstituinte
I

_ ca F.1scalizaçllo Financeira, Orçamentária. Operacional e l'a(COIldssllo 1I1, artigos 41 a 46, Comissllo V, arUgos S3 a 65,
e CCo'lI1ssllo n, arUgoS)ge40)

'CIp!tu1o III

~

Do controle Financeiro •

CIpltulo IV

~

'Do- tonl:role Monetário

tfn.Lo VI

I

~~~;r:sp~;s~~~~od~~g~~f~~a~eo~b~~e~~;~t~~if~~~~lrd;a~;~~~ ~~ta:to~:~dod:
ação garantida por tais Hberoaoes às pessoas e coletividades Essas lioer-I
dades sempre foram reconhecidas emcapítulo pr6pno e específico no direito
anterior, rotuladas impropriamente de "direitos e garantias indiviouais" E'll
conformidade a consenso formado espontaneamente, deverão ser 1rIc1uJoas, como
capítulo, no Título I - Titulo Inicial ~ da Constituição j reservado à lIor_,
ganização da Democracia" ou "Organização Estatal"; e
- os denominados direitos econêmicose sociais (direito à existência
ht.mana digna, à alimentação, à saúde, à habitação, à seguridade
social,
etc ••• ), que são direitos a prestações positIvas a serem cumrãoes pelo Esta
do, dentro das suas possibilidades, realizando e prcrcvenco os vetores dã
pessoa no plano sõcíc-ecorônücc, direitos esses coe passaren a ser recoreeca
dos, em seção pr6p:ria, desde 19J4, no titulo da CJr&>..m EcOt1Õmica e Social. -

(cõiií!ssao v, artigos 69 a 72)

_ CA ~ JtDICIAAIA E

ceSEUS6tGAos

~~W;~~~s11tsa~~i~~~l68r:s99)

capitulo I

-

capitulo II

- Da SOOremo TrIbunal Federal
_DaOrganlzaçnae~etl!r.c:la

se;Uo I

(can1ssllo llI, IU'tlgcs 100 a 103, ccatssãc Ii artigos 41eA21

(ccn1ssllo IV, artigos,,6 a

J~)

Clpitulo IV

_ Dos Tribunais RegionaIs e dos Juízes Federais

t.p!tulQ V

_ Da Justiça Agrária

.etpItulo VI

_ Dos Tribunais e Ju!zes do Trabalho

21:1) A denominação dos Estados-membros da nossa Federação sempre fol
Estados tout court , A expressão "Estados federados" é inovação que não apri
mora nemapresentã vantagens Ademais por qoe "federados"? Haveria em nos
.sa Federação outra categoria possível de Estados-membros?
3Q ) A expressão "Das Regiões de Desenvolvimento EconOmico, Das A~eas
Metropolitanas e das Microrregiões (sic)" foi trazida, rrteretrente, do Ante
projeto da respectiva ComissãoTemática. O sist.ematizador pode buscar unã
denominação mais simples que abarque as três figuras. tende-se o Projeto
ccscreeroe-ee logo se tratarem de associações voluntárias de Estados e de
M.Jnicipios, que se aprcxamam em razão de afinIdades qec-eccnõnícas, para tra
tarem de problemas de interesse CQ1lUil Da! S8 pode construir U11él denomina::'
ção genérica, como a que propomos. associaçi:ies geo-econômicas.

311) Além de ser incorreta a ccãcceção doe; '1direitos sociais" cemo es
pécre das liberdades públicas fundamentais, é In-crreta a classificação des":
sas em "direitos individuais" e vdireí tcs ccjeta- os". Em verdade todas as
liberdades públicas estão subordinadas a 1.JI1a função social _ têm, portanto
una dimensão social - mesmo quando somente se cOl'l'põdeçam dI;. exercfcío pel~
pessoa individual. Helhor seria classificar as Iberdeoes , pela titularida_
de imediata, em direitos da pessoa individual e direitos da pessoa fonnBl'ldo
coletividades, ou direitos de coãetfvacades

_ Da InvIolabilidade da constitulçllO

(tõiüSiãí5 rrr; ard'aOs uJ6 a nOi
(cmissllo V, artigo 76)

3.

(CõiíílSSIIOII1,artlgo111)

distinçã~Q~t~At:~!~u~~.i~1~;~i~ad~~~~~t~~~r;nF~Í~e~ã~r~i~o,m~e~:pí:

tulo da lkl1ão, para a intervenção federal nos Estados, e outro, no capítulo
dos Estados, para a intervenção estadual nos Municipios.
511} Há un equivoco que precisa ser corrigido desde logo: o Capitulo VIII, sobre a "Administração Pública", não cabe no Título iV, que cuida
Federação Em primeiro lugar, estruturação da Actninistração Pública e
normas sobre servidores públicos não se incluem entre os temas consagrados
da Forma de Estado, mas guardam pertinência ccn a Organização ou Forma de Go
vemo, no case, o Título V do Anteprojeto Inicial. Aliás bem anelaram o Anti
projeto-AAlOOS (que ecctneu, junto ao "Poder Executivo", no Título da "Orga_
nizaç30 Federal", una seção sobre os "Servidores Públicos") e o Anteprojeto
da respectiva Comissil:o Temática (que tambêm consagrou a Actninistração pública CClllO seção no Capítulo do Governo), quando ccfocerem'essa matéria 00 TItu
10 da Organ~zação da União Federal e do Sistema de Governo. lUém do lllBis";
o constituinte nacional. tendo optado por una autêntica federação, não pode
regular a Aclministraçil:o Pública dos Estados, nem a dos MuniC!pios, pois este
é o campo primeiro de autonom,ia a ser garantida ao poder constituinte decorrente dos Estados e, quem sabe até, dos Munic!pios Em nossa proposta, colo
caroos a Adnllnistração civil como capítulo autênomo do Titulo da Organizaçãõ
(dos Poderes da lInião)7eaeral. Com efeito, hOje os poderes principaJ.s .que
carpõem a forma do processo polItico são basicamente .quatro: o Congresso Naercoer, a Presidência (ou Chefe de Estado), o Governo e a AÕlIinistraçlIo Pública (que cunpre seja neutra, técnica, profissional e permanente), Em noSSã
proposta, atentos à evoluçãohlstór!cac:lS textos constitucionais desde 18?4,
~ a Actninistração Pública lato sensu em três Capítulos, por já eles
constarem em capitulações autonoma~as eonstituiçOes Anteriores: (1)
a Aóninistração Civil (comos servidores públicos civis); (2) o Ministério
PúblIco (por ser órgão, segundo o Anteprojeto, que transcende ao ~
CIãrIõ;" pois lhe Incunbe tia defesa do regime democrático", conforme o artigo
234); (3) e as forças Armadas, que são comandadas supremamente pelo Chefe de
Estado (art lSS e 162, XVI, do Anteprojeto) e que, como 6rgão da AetnJ.nistra
ção Públka Annada, encontram,neste Titulo,o seu lugar mais adequado (aliás"';'
a Constituição de 1891
colocava as forças Armadas no seu artigo, inserido
no Titulo da "Organização Federal").

.

da

TItulo III do AnteproJeto Inicial - "Das Garantias Constitucionais"
,

Essa titulação dO'Anteprojeto Inicial, comapenas 12 artigos (enquan

to o TItulo seguinte apresenta 51 artigos e o Titulo V, '460, agrupa natmas QJe (iã
vem estar elencadas junto com as liberdades públicas fundamentais. ~ falha grave

(ec:lfi\1ssao 111. 6rt19'lS \lza UH

c.p.(tulo VII _ Dos TrIbunais e .)J!zes Eleitorais

separar. os direitos-liberdades fundamentais, das suas respectivas garqntlas e dos
reinédios constitucionais. São matérias que devem estar ccrcínaces, no mesmo T!-

(Ciilílss1lõ .m, artigos 122 a t2§)

tufo,
4.

CIlpltulo VIII - Do Tribunal e Juízes Militares
(têirilssâo 111, artigos 130 a lJ2)
tepItulo IX

_ DosTribunais e Ju!zes dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios
~Il, artigo 133)

eopjtulo X

_ Da Defensoria Pública e da Advocacia
(Cêííílssão IH, artigos 139 a 141J

PMTE III _ DAS

rnuo VII

~ ENrnE l'IX6\

,

F\aIal E SlCIEllt<E CIVIL

cialh

... Da Ordem EconOm1ca
(Comi~são VI, artigos 11:1 a 16; Ccxnissão V, artigo:; 66
Comissão IV, artigo 49)

Seção .II

b) "Da Organização da
c)

5eç~o I

... Do Setor urbano (questão urbana e transportes)

5eçJo II

.. 00 Setor Rural (políticas agrícola

sistema ~ :e~~~)~lZaçil:o da Forma de Governo" (que é mais abrangente doque

(Comiss:lo VI, artigos 17 a 32)

agrária)

VI, artigos

3~.a

e fU'1diãria, e

reforma

43)

Esse Titulo I - "Da Organização Estatal" ou "Da Drganizacilode Demo_
cracia" seria entilo subdInd~do nos seguIntes capltulos e Seções, COOl absoluto respenõ""ao conteúdo do Anteprojeto Inicial;

- Da Seguridade e do Bem-Estar Social

capitulo IV
seção I

_ PrincIpios Gerais
(ComisslJo VII, artigos 38 a 119)

Ca nulo I
_ Das Ois osi ões Preliminares
Antepro eto In CJa n o subd v oe esse capítulo emSeções. A denominação
proposta é preferível à de I1princípios Fundamentais", como já visto no núnero1.~).

seção III - Da Previdência Social
(Comissi:lo VII, artigos 63 a 71)

f~~lu;~rf~ a;r~l;d~;r~i~~~~~i~~~e~~a~~jr:f~:rkrdades púb1!cas", desi~~g;~:mo~c~~~i~~o~ ~~~~::c~~: ~~c;;~~~ta:: ~e~~~;~ ~~~e~~~~a~ }f~~: !

_ Da Assistência

SOcial
(Comissão VIl, artigos 72 a 78)

seção IV

lidade absoluta ao conteúdo normativo do Anteprojeto, como visto no nlinero 2 '

~:)

_ Das Garantias Sociais Especiais (DoS Negros, das Minorias e P.Q.
pvlaçêes IndIgenasJ
(to:n1ssão \'11, artigos 86 a ,\OS)

U1tllJ VIII - DA FAMíLIA, DA EDUCAÇlto E DA
(ComissãoVIII)
-

Capitulo 11

- Da Educaci'lo

capítulo III -

seçl:lo1

~s

Garantias Constitucionais

C8p!tulo I

_ Da COOlUnicaclio Social

capitulo II

_ Da Ciência e da Tecnologia

DISPOSIÇDES

_ Dos Direitos Politicos

seção II
- Do Sistema Eleitoral
(Quedeveria ser intercalado aqui, pois é a ponte indispensável entré
os direitos pol!ticos e os partidos políticos) e
seção III _ Dos Partidos Políticos

capitulo III _ Do MeioArrbiente
(cCirilssao vu, artigos 109 a 119)

Ca Itulo V - Da Prote ão da Ordem ConstitucIonal
sa ma r a, co gl o apenas 1 artlgos, tra ada como Titulo autOnomo
no Anteprojeto Inicial, o (Titulo VI - Da DefeSa do Estado e Das Institui_
ções Demcoráticas". Como veremosmais adiante, a denominação não é a melhor, .inclusive em razilo do trocadilho entre o Titulo _ "Da Defesa do Estado... "e o seu capitulo I - "00 Estado de Defesa", onde o termo Estado e o
termo Defesa são utilizados, praticamente emduas linhas contíguas, com sen_
tidos totalmente diversos. A expressão mel/lOr seria, como propomos, tiDa Pro
teção da Ordem Constitucional" ou "DaProteção da Ordem Dell'Iocrática".
Nã
maioria das Constituições, esse Capitulo - por nele estarem contidas as sus
~ões admitidas às garantias constitucionôÜs costuma vir regulado emse
qúência às liberdades públicas e às garantias constltucionais. Essa trilo":
gia (liberdtldes públicas, garantias const!tuciona~s e suspenslJo de garan_
Uas) - manda a melhor técnc~a e a conveniência prática' - deve ser cuida_
da no mesmo título, como aqui propomos. Subdividir-se_ia o Capítulo, com fi
del1dade absoluta ao conteúdo normativo 60 Anteprojeto InicIal, nas seguin::'
tes Seções:)

TRANSITÓRIAS

E>WE CRITICO DO SLHÁRlO DE a.JlSSIFlCAÇÃO DAS MATÉRIAS CONTIDO ,., ANTEPROJETO
INICIAl DA a>USSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO E A FllE5ENTE PRlJ'OSTA DE APERfEIC!J!!!:ENT!J

1. Titulo I do Antepro3eto Inicial- "Dos Pril'\C!plos Fundamentais"
O Titulo emapreço contém as "definições" de(SoC!edade Pol!ticaJ 8ra~
s11 (art. 11:1) e de Estado Brasileiro (art. 211), os fundamentos nacionais deSte
Tãrts. JII,.4 11 e 5~), suas finalidades (art 611), suas tarefas (art. 7Q ) , oem como
sua participação na cOlllU11idade internacional e os compromissos asslfllidos nessa esfe
ra (art. ~, SII, 10, 11 e 12).
-

seção I
- Da Emergência Constitucional: do Estadq de Defesa e do
Estado de Sitio
5eçlfo II - Da segurança Nacional
(Julgtlmosque as Forças Armadas, por COIJl)oretn r.Jll órgão _ e órgão da
lhião - devem ser tratadas no Titulo da "Organização Federal"
(ou
ClDa Organização da União") Lembra~se que lá Já estão o Conselho da
República e o Min~stério Público. Ma~s ainda: o Chefe de Estado é
definido, anfameàConstituição Portuguesa, como o Comandante das for
ças Armadas. Estas razi:iesindicam que devem ser elas transferidas I
para Titulo de Organização Federal, de1:<ando_~e, em seu lugar pr6 •

Na denominação errpregada está o termo "fundamentais", que vem logo
após reutilizado no Titulo II ("Oos Direitos e Liberdades funOêmentais"). IIllJi:ie-se,
para fugir à vulgarização da palavra, evitar a sua repetição. Ademais, a denominaç:lo é muito ampla (a constituição ela própria consiste nun conjunto de "princípios
fundamentais") e seria de toda conveniê,cia encontrar uma outra formula. Melhores
. alternativas encontraríamos recorrendo a "Da SOciedadePolítica Nacional" ou liDas
; ~f~~~~~~e~/~;~t~i~:rr~~4~c:a19~~i:sded~~~aram o capítulo introdutório, as Con~
I

- Oos Dire~tos da Pessoa Social (ou De Coletlvidades)

II

CapItulo IV', - Da Participacão Política
{Expressa0 maIs técnica do que "Da Soberania Popular", apresentada no Anteprojeto Iniçial, para trato dos direitos políticos lato sensu, comas seouin
tes seções, para guardar fIdelidade ao conteúdo normahvo do Anteprojeto:} -

T1lU.O IX _ DA CCMJNICAÇAo SOCIAL, DA CIOCIA E TECNOLOGIA, E 00 tEIO AMaIENTE
(ComissãoVIll e Comissão VII)

DÁS

~ão

capItulo !lI - Da Nacionalidade

~

1lX'lJoENTOAf'a0- ATO

_ Oos Direitos da Pessoa Individual

Seção III -

cu..TtRA

~

CapItulo 1

5eçillo I

°

~~9ê~cI:g~~~~fjt~~1~~i~ ~o:m:g~r~j~e~~~~~a~
proteçM da ordemlegal. j

2. Titulo II do Antepro'eto Inicial _ "Dos Principios Fundamentais"
Quanto a esse TItulo 11, há /llJitas Imprecisões e falhas técnicas a
seran corrigidas.
la) ~ tecnicamente J.l1flr6prio submeter, ao gênero pr6xirno"direitos e
liberdades fundamentais", tanto a nacionalidade (a qual é, antes de !:udo, lJll
vIncule de natureza política que 11ga cada pessoa a UlI Estado), Quafl~o os di
'FãIf:õSà participação política (05 direitos políticos). A doutrina c mansã
epac!flca emdistinguir:
•
- as direitos e as liberdades flJldamentais, decor-tentes dire~a e ime
diatlltl'lente da natureza humana, e de QUe toda pessoa nasce titular pelo so fa":
~:d:; s:r pessoa humana, independentementeda concJiçi1o de naciooal QIJ de ci

::i ;~t~s~:ta

: I

seç:llo III - Da Segurança Pública
,. Título IV do Antepro'eto Inicial - "DaOrganizagão do Estado"

_ os direitos de participação polItica (ou os direitos pol!ticos),
que também decorremda natu:r:eza humana, mas mediatamente, ou seja, por meio
do vinculo da nacionalidade (o pressuposto desses direitos) r configurando
~ de cidadania.

desse T!tulo pa: ~~~g:~i~~~i=~ (c~~s:ff~~~ ~~n~~a~acg~s~rt~~~~ç~~
15167), ou para liDa Organização da Federação", ou ainda para. "Da Organização da Forma de Estado". Nas Constituições de 1946e de 1934, os lineamentos da For/118 de Es .
tado vinham tratados como Capitulo I, das Disposições Preliminares, do TItulo I ::"
"Da Organização Federal", o qual se estendh, pelos demais Capitulos, na estrutura_
Çno dos poderes e da forma de governo emnível de união Federal. A Conshtuição de
1891t sob o Titulo de "Organização Fecleral" cuidava somente da estruturação e da for
ma de governo em nível de união Federal. Dedicava aos Estados e aos />tJnidpios TI
tulos autônomos (o Título 11 e o Titulo lII, respectivamente)
Face a esses prece~
dentes é que entendemos preferivel, no C8llpO da "Organização da Forma de Estado",
ou seja, da "Organização da Federação", o recurso à expressão "Organização Nacional", reservando-se, se for o caso, "Organização Federal" para o conjunto das nortI'2S estNturadcras dos podetes e da forma de governo ulativarnente à lInião federal.

20) t também tecnicamente falho, no plano da ciência dOdireito cons
Utueional, colocar, sob o meSMO gênero "direitos e liberdades fundamentaisiõ:'j

tura

01

O Titulo IV trelece a1ndaoutros reparos ligados li semântica e à estru
a saber:
-

ar adotada,

6.

T.ltwlo V _ "Da Organizacão dos Poderes e Slstema de Governo"

Os reparos e a alteração proposta neste ponto se dirigem 11 semântica
da classificação adotada e a lacunas ou demasias da estrutura de capítulos.

Tlru..D I - DA lIlGANIZAç.1D ESTATAl 00 DA lIlGANIZAÇÃO DA OEMX:RACIA

_ Da saMe
(Comissão VII, artigos 50 a 62)

I

61:1) O Sistema Tributário Nacional nada mais é do que a dlscr1m1naçtlo
de coroetêncías legislativas e a repartição de receitas, em matéria tributáTia, entre a l.k'Jião, os Estados e os t-Ulicípios. Ora, esse é o aspecto IIlB1s
lf1lXlrtante da regulação da Forma de Estado, sem o qual não podem Slbsistir
as autonomias estadual e municipal. Mais: deve levar em conta a distriouiç§o federativa dos encargos entre a União, os. êstaooe e os /oUlicípios Conclusão: essa maténa não pode sea incluída em outro Título QJe não o da "Organização da Federação". Cunpte" assim colocar o Sistema Tributário Naciooal,
atualmente constando como Capitulo I do Título VIl, no Titulo da "OrÇlanização da FederaçlJo", como seu último capítulo, q;e é o seu lugar l6g1co, jurídico e histórico.

Para a matérfa ligada à "organização dos poderes e do sistema de
governo" (titulo V do Anteprojeto Inicial):
a) "Da Organização Federal" (isto é, da esfera federal do poder), ou
b) liDa Organização da União", ou

_ Dos Oireitos EconOmicos e Sociais Básicos
(CóíííIssao vl1, artigos 211 e 11 e tõííÍlssao I, artigo 311 )

(Ctm1ss~o

I

Federação", ou
"Da Organização da Forma de Estado"; e

2'l)

C8pítulo III - Da Organizacão setorial

capitulo V

I

l Q ) Para a matér.ia ligada à Federação (Titulo !V do Anteprojeto Ini-

a) tiDa Organização Nacional", ou

a 68;

- Da Ordem SOcial
(Comissão VII, artigo 111)

Cap!tulo II

I

Esse primeiro título encontraria paralelo nos dois titules seguintes

tivamente, qualquer das seguintes denominações (sem alterações maiores de classifi_
, cação):
•

_ DosPrinc!pios Gerais

SeçlIo I

de
da

I - os T!tulos IV e V do Anteprojeto -, que passariam a ter, por sua vez, e respec-

- DA ORIJEH ECOII)UCA E SOCIAl

Cap!tulo I

Proposta Alternativa Relativamente aos TItulos I. II e UI do Antepro'eto Inicial

A matéria constitucional que O Anteprojeto Inicial da Comissão
Sistematização divide em três Títulos deveria formarUlI só Título _ o Primeiro
Constituiçil:O _ COOI qualquer das denominações seguin~
a) tiDa Organização Estatal", ou
b) liDa Organização da Democracia" I ou
c) eua OrganizaçlJo do.Regime de governol '
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11:1) Nocapítulo I - "Da organização Político-Administrativa" I seria
preferível a expressão '~princ!pios Gerais" (da FQI'i'la de Estado instituída)
ou, então, simplesmente, "Da Federação araaí.terre'' A denClllinação dO capitu
lo não indica nada do conteúdo do Capítulo.

- as denominadas liberdades públicas (direitos às liberdades de n e
vir, de consciência, de expressão do pensamento, de culto, etc •• ), que são i

trlllO\l~l

fi

Quanto ao primeiro aspecto, cabe conferir aos capitulas I e 11, respectivamente,os rores "Do,CongressoNacional" (alterando a Seção I correspondente Po!
ra "Dos Princípios Gerais") e tiDa Presidência" (como, aliás, constava acertadamente
da ComissãoTemática respectiva e que aqui não foi respeitada)
A divisão semântica de "poderes" entre "legislativo" e "executivo"
não condiz mais COOl a realidade contemporânea, IOOrmente quandonos inclinamos, enfim, para o processo parlamentarista de governo
O congresso Nacional é Lm dos poderes instituidos da lXJião, o órg~o
por excelência da representação da diversidade das correntes e verte'ltes QUe dividem a opinião política nacional. Já vai longe o tempodo velho Barãode Montesquieu
em que se apnsionava o órgão da representaçM nacional na função puramente legisla
Uva, a qual, para aquele grande liberal clássico, c!ngia:-se sirrplesmente à tarefã
de deduzir da lei natural, superior e eterr'la, as regras de direito pDsitivo gerais
e prospectivas, indispensáveis para coordenar o exercício das l!berdades
pút:ll1cas
pelos dj.ferentes membros da comunidade. O Congresso não é e não pooe reivindicar a
ser. tão s6, o órgM primeiro do processo legislativo Ele alçou, no mundo contemporâneo da rlemocracia pelos partidos de ~ ldeológico e da emerge.cia dos governos (isto é, de orgãos que intervém no domínio econêmico e social), à posição de ór
gão primeiro onde se define a maioria partidária (em torno de um programa acolhidõ
. majoritariamente pelo eleitarado), que deve. pelos seus líderes incontestes, assunir
o Governo, "vestindo a sua camiseta". Paralelamente a isso e em run;ão disso, cres
ce'iãiiiSüãs tarefascongressuaiscE fiscalização, pela ).nstitucionaliza:;ão da Oposiçãõ
que, a qualquer momento, pode, pelo fracasso aos lideres governamentais do dla, tor
nar-se majoritária e virar, por sua vez, Governo Assim, o Congresso se é ainda .=
e ctlntinuará a sê-lo - o poder legislativo, especialmente o poder legislativo das
leis efetivamente leis (aquelas normas vinculadas mais diretamente às l!berdades e
aos direitos do Povo), ele é _ e deve ser _ m..dto rrais. Daí a inadequação do teroo
"Legislativo", abandonado, como o terroo "Executivo", pelas grandes constituiçi5es
ocidentais posteriores à.segunda grande guerra.
Mals longe ainda vai o tempo emque, tirante UlI Congresso somente le
gislativo e os órgãos da administração da Justiça e da Jurisdição, todas as mais
funções políticas reuniam-se nun órgão executivo, imaginado, como o termo significa
tivarrente revela, a ser s1mjllesmente o gládio armado de estrutura para executer as
leis do Congresso e os arestos CIos TribunaJ.s. O nundo ocidental ntJdou rr:uito desde
o Espírito das Leis de 1748, especialmente desde a primeira guerra, com o ilJllacto
do sufrágio universal, o advento e a projeção dos partidos socialistas e o interven
cionismo governamental. Do tronco conun do primitivo Executivo, a evolução polIU::'
ca do Estado Moderno fez nascer três grandes setores poHticos distintos e autêno1'llCS, COO\ funções especializadas e bem definidas, ill'.pOSsíveis atualmente de
serem
reunidas num mesmo órgi:lo e dos quais depende, se funcionarem razoavelmente, o destl
no da planta democrática emnosso PaIs: a Chefia de Estado (a mais nobre e elevadã'
das funções políticas e que, por isso mesmo, lncu:noe a Presidência da República); o
Governo (que competeao Ministério formado por líderes comsustentação poHUca era
maiorIa); e a Adninistraç'ão Pública (que, de forma partidariamente neutra, igual,
tecnlca e p~oflsSl.c!\al, se encanega do funcionamentoespontâneo e pacifico da ordem jurIdico constitucional, na miríade de suas facetas). Se o Chefe de Estado é o
grande magistrado, e guardião superior da lei e da ordem delllCH:ráUca, o Governo, na
condução das políticas públicas, também "legisla" emsentido amplo. A Administração
Pública de outro lado, também "legisla" emsentido amplo e, em determinadas matérias, exerce "jurisdição" Deste modo, cunpre abandonár, quandose reorganizalllOs os
ó!1iãos ou poderes da União federal os termos "executivo" e "legislativo".

°

Mas por que ainda é útil
trinOmio "executivo" (especialmente
no plano da Actninlstração), "legislativo" (mormente no tocante ao processo de elabo
raçi'lo normativa) e "judiciário" (a administração da justiça e da jurisdição), por se
rem os três setores elementares das funções juridicas do Estado de Direito, julga::'
mos adequado, emnossa proposta, abrir una segunda parte, comtrês Titulos, cada Ltll
deles voltado para cada uma dessas três funções Entendemos que, pela peculiaridade do Poder Judiciário, ele comporta - e essa foi a proposta do Anteprojeto, calca
da, aliás, na história do PaIs _ a sua estruturação juntamente coma regulação clã
função jurisdicional. Por isso transferimos nesta Emenda, relativamente ao Título
IV do Anteprojeto, as seÇões sobre processo legislativo e lei orçamentária, bem co·
mo os capitulos sobre o Judiciário e a Defensoria e Advocacia. para titulos autônomos _ da "função normativa" e da "função judiciária e seus órgãos" -, colocados
ao lado de lJll terceiro Título _ "da função executíVa ~ seu controle" - , do qual
constam a defensoria do povo, os orçamentos e os controles financeiro e monetário.
7.

Título VI do AnteproJeto Inicial _ "Da Defesa do Estado e Das Instituiçi1es DecrátIcas"
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B.

i
,
I

,

• Assembléia Nacional Constituinte

to em seu conteúdo como no crrtérío de classificação, tendo em vista

9.

;31) fidelidade, inclusive semântica, ao material elaborado.
zado e apresentado pelas coníssões Temáticas, e

14.

.Q!!illQ. uenccrétacc não poderia operar, nem colimar seus

15.

de

A fOrlllula proposrn pode assegotrar a aprovação de UU1a Consnt.uiçio
com eeacs de 200 eeeagos e que. ao eesse tempo, sat1sfaça as aspu"ações de muda.!!.
mal0rll1 dos ecestataneees,

A classificaç§o oferecida

ça da

A Primeira Parte, a relativa à OOGANlZAÇlUJ DA SOCIEDAI:E: POLilICA BRA
SILElRAvem dividida em três títulos:
111) A Organizacão Estatal, que cuide da estruturação da sociedade po
lítica em si mesma, em seus oors p6los, a comunidade nacional (o Povo) e os

organismos do poder (o Estado), nessa ordem. A questão proem.tl1ente desse ti
tufo e que se impõe - apõ~ as primeiras defJ.nições (primeiro capítulo) _-;

EMENDA lP04279·8

desde l~go, no segundo caprnüo, é ~ dos crrettcs - Imeroaoea púo!icas fun
denentats, contmoe-se, na ordem logica, com a nacionalidade (vínculo que
l:1ga as pessoas à sociedade politica), e a cldadania (cu seja, o
conjunto

I:

~~ã~i~:i;~~e~ ~~~~~~~~~I~~a~~l~~~~~~;ãv~lúà~J.:~~~~~~I~a~ef~~e~~~~:saD~~~i

Comusão de SUtelMtlZação
TU'O"~llIf~

~:id: ~~d:r~~~;r~:~~r~~~~i~Yodo ~~d~~~ít~~~ss~~o~~:r:~s~es~~t~i~u~~l~

inclusive
(l) Dos
Princípios Gerais, (lI) Da saúde, (lU) Da Previdência social, (IV) Da Assistência I
Soclal),e(5) Das Garantias Sociais Espec1als (Dos Negros, das Minorias e populações
indígenas) •

A-

crucial sistema tributário nacional, onde se repartem as coroetêrcías J.IlllJOsitivas e as respectivas rendas, como Já demonstramos
3D - A Organizacão Federal, quer dizer, a organizaç~o do governo em
nível federal
Este é o lugar para a previsão dos grandes órgãos políticos
federais, o Congresso Nacional. a PresidéncJ.B da República, o Governo e a t.d
bem como do relacionamento prevJ.sto entre eles (o "sistema" de

10. T!tulo X do Anteproleto Inicial - "Da OrdemSocial"

"r1TULO I - DA ORGANIZAÇÃO DA DEMOCRACIA

11~~~lo~~ lei~ ~~a~~~6~~i~~i~~s~r~~~u~~~i~~r~i~;~~é~i~e~~~~oForça~r2;:
I'IBdas, cujo comando constitucional repousa na Presl.dência Chefia de Estado.

CAl'1'IUIXI I -

ram-se' Na parte referente às F"lN;OES jurídicas 00 ESTADO DEDIREITD-. incluI
Seção 11 - Dos Dueitos Sociais
11 - A função normativa que, além do simples processo

legislativo

Seção UI - Dos Dueitos de ColetiVldades

=0;~=1~ ~~o~;~~~d~=~~;U~~;:~n~~~~~dOd~~o~~l~;e~m~~fitrc~~~~~u~~ã~l~

CAPITULO III - D~s Garant111S Coa$t1tucloaais

vel regulamentar, quer em nivel pnmário.

CAl'1TULO

21 _ A fyncão executiva, abrangendo a execução das
decisões pol!ticas pela adminJ.stração puolIca. Esse, o campo do controle da comunidace
sobre os agentes púolicos: (a) o controle da admlmstração em sent~do estri~~) ~~~t~~~~i}~~~~~e~~O~e~e(~)r
od~o~~~le(~n~tá~~~~ole sobre o orçamentc;

2") Mistura, com t~s clássicos da OrdemSocial no constitucionalis
IDO brasileiro, tais como a Seguridade Social (capítulo II), o manor, o ido-

so e o índio (capitulos VII e VII!), assuntos novos e, portanto, ainda verdes em nosso conshtuc1onallsmo, a saber, ciência e tecnologia, cOf"Unlcação,
emeio ambiente (Capitulas IV, V e VI do Anteprojeto). A nossa sugestão
e
reservar un Título à parte para esses temas que agora vão estrear no constitucionalismo pátrio, os quais, além desse ponto hlstÓriCO ern C07M.l1l, aproximam-se pela importância dessas materias na configuração da socledade que se
prepara para enfrentar lm nova século.

do,

assi;~ ~ :~~ç~~pt~~1~i~~1~o~e~SJ~I~~~ri~: a

CAP1IULO

(Terceira

16.

B-

A1.tere-se a denolltlnação do título IV, de IODa organização do Ectado",
liDa Organl:ta'ião da Federação"

c_

).enumerem-se os títulos IV. V.. VI. VII, VIII, IX e X. pata lI, 111. IV,
VII VII e VIII, respectlvamente.

para

V.

A Emenda proposta não altera em ;ada o conteiído aprovado pelas Co
missões Temâticas, pou Vlsa facílu.a.r a apreensão de conjunto do Texto, a loca=
l:u:açâo dos dlSpOS1tl.VOS e a l.deot1.fl.caçâo de eventuals lacunas ou demaslas.

cauusJIo
Além das vantagens técnicas e didáticas que-esse s1.8!á~io revela, cabe ressaltar que ele acomp:mha, em hnhas gerais, a
ordena;il:o das matérias
que nos vemdo direito constitucional histórico em nosso País, cem duas importantes exceções'

Constituinte AANALDO....PRIETO

11 _ Os direitos-liberdades públicas,patrímônio da revolução liberal

Comissão de Sistematizáção

da hunanidade, passa a ~ntegrat o Título I da ConsbtUlção, logo ap6s as de
fJ.nições essenciais mínimas. O exemplo francês foi aqui se~J.do pelo reg::.::
mento da Assembléia Nacional Constituinte. Em França, que 9U'Irda, el'! seu
patrimônio hist6rico, a celebéuima Declaração dos DueJ.tos 00
Homem e do
Cidadão de agosto de 1789, decidiu-se e'll 1946 e 1958 começar o Texto ConstittJcional cem LJ1'.a invocação no preén'.bulo, no qual se declara,
formalmente,
que a referida Declaração integra o texto positivo da ConstltuJ.ção.

21:!) Enquanto não forem elaboradas as leis corrplementares e
ordinárias QJe incorporarão as normas inseridas no Ato Anexo, essas normas gozariam da meS'lla ef1cácla que forem atnbuídas aos dispOSltlvOS constantes do
Texto da Conshtuição, como se fosse partes integrantes da Lel Maior.

mos.

I _ Transfira-se o Capitulo VIII (Da Administração Pública), do Titulo IV (Organização do Estado), do Anteprojeto Inicial apresentado pelo
Relator
daComlssão, para o Titulo Y (Da Organ~z.ação Dos Poderes e Sistema de Governo), inserindo-o entre os Capítulos III (00 Governo) e IV (Do JudiCIário).
11 _ Transfira-se o capítulo I (Do SisteMa Tributário Nacional)
do
Titulo VII (Da Tributaç~o e 00 Orçamento), para o Título IV (Da Organização do Estado), situando-o comocapItulo VJ;II, no lugar onde está. "Da Aóninistração Pública".

Essas, as razões que justificam a proposta de emenda que encaminha-

A procedénc.ia da Emenda proposta

EMENDA lP04278·0

L

tJ

Constituinte ARNALOO PRIETO

f'J

ComissiIo de Sistf!l"l3ti7açi!jo

III - Transfiram-se a Subseção III (projeto de Lei Orçamentária),
da
Seção VIII (Processo LegIslativo>, do capitulo 1, do Titulo V (Da organização dos
Podàes e do SJ.stema de Governo), bemco:no a Seçilo IX (Da FJ.scaliza~ão Fl.nanceira,
Orçamentária,OpeIEcional e Patrjmomal). do mesfTtJ capitulo, para serem transformadas em dOJ.s Capí~ulos do Título VII (que trata do DrçaJll"'..nto e das Finanças Públicas).

JUSTIFICAÇÃO

,~ul""'co"'Sllo'"~,~",,,lio

r.r----------'n1O'.~""'C~O>

~

EIENJA DE SISTEWlTIZAÇÃO
I _ Os artigos que compõem o Titulo X - tiDas Disposições Transl.t6rias", do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Comiss~o de Sistel"atização l passam a compor un anteprojeto de "Ato das Disposiçôes Transitórias da Assembléia Nacional Constituinte", apartqdo do Anteprojeto da Constituição.
II - Além das normas transitórias por sua natureza e finalidade,
a
cOtIUssao de Sisterratização transferuá para esse Ato todos os dJ.sposJ.tJ.vos do Anteprojeto Inicial que, a seu julgar, não sejam estrita'iente necessiirios ao trat","l"ento
adequado de matéria propnamente constitucional, onde aguardarão a oportunidade de
serem total e cabalmente incorporados à legislação infraconstüucional, complerenter ou ordin6ria
In _ Dê-se ao artigo 12 do Anteprojeto das
da Assembléia Nacional Constituinte, a seguinte redação:

,

TCl<Tlr"~n'lUÇio'

JEHlA DE 51SIDlATIZAÇÃO

2u _ O "'processo legislatívo tr , ou agora a "função normativa", que
deixa o capítulo do Congresso Nacional (pais a função
nOlTo".ativa transcende
o Congresso, a partir do pr6pno instJ.tuto do veto). passa a~ntegrar o titulo
das funções do Estado de Direito, junto ao c:onttãIe da função executiva e a
fooção judiciária.

31:!) Ocorrida a incorporação das normas do Ato Anexo na lei complerre!2
na lei ordinária, a parte dessa lei, correspondente as normas comiAto Anexo, gozariam da mesma rigJ.dez conferida aos dispositivos consdo texto da Constituição, como se fossem partes integrantes da Lei
por t..rIl prazo determinada (que poderia ser de quatro a oito anos).

Quatro grandes preocupações norteara.'ll a elaboração meticulosa do suIllário que apresentamos nesta Emenda:

Particlpação Pol!tlca Popular."

31l _ A COOUIicação Social, A Ciência e Tecnologia e o Meio Amblente,
titulo ~sse_que reune o que pot!emos denomlnar de te'llas novos Ce nosso cl1reJ.to
constitucional e que só marginal e episodicamente encontravam regulação no
direito constitucional anterior.

1Q ) Todo!> os dispositivos que não fossem necessários ao
trata,1lento
da matéria propriamente constitucional serJ.am deslocados para CCíT.por esse Ato
Anexo, onde aguardariam a oportunidade de serem total e caoalmente incorpor-ª.
dos à legislaç~o infraconstituc::ional, complementar ou ordInária (daí a transitoriedade dessas normas).

As preoc:upaçi:!as fundall'.gntais da Emenda

da

As matérias constantes dos it'Cns I. 11 e 111 "lio afins e cabem tO
das sob a tltulação comum "Da Organl.zação da De~cracla" Essa adequação simp11
f:carã o te7.:to do AnteproJeto. apertelçoando o sutema de clasnfl.cação das ma=
ter1as nele contJ.das

21l _ A Família, Educação e Cultura, que igualmente desde 1934 formam
um título à parte da ordem economica e soc1al propriamente dita.

A f6rmJla que sugerimos aqui envolveria os seguintes pontos:

~;~l~ro~~~asQ~~~~~~~a~~rif~~~~~~ãod~~t:c~;p~oe~u~;~~~~~bd~o~~~~of~~~~n:l provo-

V - Da Soberania e

JUStIFICAÇÃO

H! - A ordem econ6rnica e social, inseparável e indissociável em sua
dualidade, como vem desde a const.l.tulção de 1934, contendo os seus princi
pIos gerais (tanto econômicos, quanto soc1ais), os direitos dos trabalha::
dores, a orgamzação dos setores urbano e rural, a seguridade e o bem-estar
~ocial, além das garant1as soclais especiais (das cClIll.Jnidades étnicas
oas
IIlinorias, dos deflcientes etc••• ).
'

translt6d~as

A tarefa é de fundarental irr:portância. Un "arcabouço" tecnicamente
deflclente, como o Que preside a claSSificação das matérias constantes do AnteproJ~
to Inicial apresentado pelo Relator, além de dificultar oftrabalho de sJ.stei"atlzaçll:oda matéria constitucional, pode deslocar o processo constltuinte dos terras cru-

IV - Da Nacl.onahdade

desempemarn, conflguran-

Enfim, as RELAçOES ENTRE PODER PúBLICO E SOCIEDADE CIVIL
Parte) comporta mais três títulos'

A nossa proposta reúne, nLJna Parte IlI, com total fidelidade, nesta
fase, aos conteúdos tef'láticos do Anteprojeto Inicial, sob a rubriCa "Das .Relações
entre Poder Públlco e 5ocJ.edade Civil", todas essas matérias, em trêS" TItulos autô
nomes, quais sejam, (l) a OrdemEconômica e Social, (lI) a Família, a Educação e a
CUltura e (lII) a Ciência e Tecnologia, a ComufUcação e o Meio arolente. Essa distribuição atende, ao mesmo tempo, a técnica Juridica, a evolução histónca do noss
constitucionallsmo e a simpllcidade didática para una mais fácil apreensão e corrpre
en!ião do Texto Constitucional pelo povo brasileiro.

Eis, então, a primeua, pr~via e mais importante c~etêncIa daqueles que integram a Co.'I'lissão de Sistematização decidir o slstell'a seral que vai com·
por, ordenar e compatibilizar o conjunto das normas constltuclOnal'li.

Das IllspoSlções Preliminares

CAPITULO 11 - Dos Direitos às Llherdades PÜbhcas
Seção I - Dos Direitos da Pessoa individual

112) dispersa, neste Titulo da Ordemsocial, os temas "Da Famíll.a, Da
e Da Cultura", os quaJ.s, desde 19.34, passando por 1946, foram cansa
grados em Titulo autônomo, distinto da "OrdemSoc1al", de um lado pela impor
tênc!a fundamental da institUJ.ção familiar na soc~edade e, de wtro,
para
realçar o papel crucial da Família na Educação e na Cultura
A eliminação
desse título auténomo, alén de afrontar a linha da evolução de nosso DireJ.to
Constitucional, pode afetar o consenso nacional necessáno à sustentação da
Constituição futura, inquietando, pela alteração das formas - e as
formas
slro fundamentais no fenÔll'eno da ligeãncia a ~nstituíções - segnentos soc~ais
-.dto importantes, que respondem pela coesão e pelo equJ.1ibl'io que ainda sub
s!stem na.. sociedade brasileira.
Educaç~o

A atividade de cCIllllabbilização exclui, sem dúvida, a inovação. Ela
tem de circunscrever-se à matéria substancial proveniente das Comiasões Temáticas.
Entretanto, quem compatibl1iza, compatibihza dentro de u:n quadro f'lsquemátíco malS
amplo, capaz de compreender todassuaspartes em lJIII.a unidade cons~stente e, o mais
possível, harmoniosa.

Reunam-se os Titulos I, II e UI do Anteprojeto Inlclal do Relator da Coml!.
cão de SistematlZação. em ~ Título t, deacannadc "Da organuação da Decoc:racia". tr~nsform.ados 05 refer1dos Tít.ulos em Cap!tulos e arranjados na fo!.
111& seguia!:e:

ministração~

Além da critica que fhemos no nLrneroanterior à cisão entre Ordem
Econbnica e Ordem SOcial, rCllTPendo co:na linha de consenso alcançado em 1934 e 194
(e que se integrou em nosso patrimônio constltuclonall,o Anteprojeto Inicial,
neste
Título, merece os seguintes reparos: ~:

---'

EHENDA DE SISTEMAtIZAÇÃO

zg - A OrClanizacão Nacional. que trata da divisão terntorial do poder, entre entidades po1J.tIcas autonomas. É arxu que se coloca a opção his-

(3) Da Organização Setorial (00 Setor urbano e do Setor rural,
Reforma Agrária), (4) Da seguridade e do Bem-Estar SOCial (com as Seções

O Regimento Interno da Assembléia Nacional Constltu:l,nte estabelece,
nesta fase da elaboração do Anteprojeto de ConstltUJ.ção, que "a comissão de Sistematização compatibillzará as matérias aprovadas nas comissões".

Constituinte ARNALDO PRIETO

cas
É na orçantzaçãc estatal que se oerine a opção brasileira pelo reolme
democrático, tanto no seu processo (sooerania popular e pertrcípaçãc dãêõiiiü
rildade no Governo da sociedade), quanto n05 seus fins e limites (a realiza::
ção e promoção dos direitos runoenentais da pessoa humana).

eéetcosr

13.

Estado

objetiv~

a SOCl.e eoe po rt car cu se a, o setor publico e o setor privado.

No esquema que propomos, o TItulo da Ordem Econôrnlca e Social
vem
eccccstc de 5 Capítulos, onde são ccntenctaocs os assuntos cjassrcoa da Ordem secIal entre nós, com fidelidade absoluta ao Texto do nnteprcjetoe (1) Dos Principios,
Gerais (Da Ordem Econó:nica e Da Ordem sccier), (2) Dos Direltos Econôlll1cos e Sociais

12.

o Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Comissão contêm
A Assemblêla Nacional Constitulnte tendo adotado, COIllO mêtodo, um
procedimento que vaa do partlcular para o geral. e que envolveu, em sua elaboração. pratic2lllente a todos 05 constitUlntes, dlficilmente fUF;n"á da.s Lanhas
gera15 do Anteprojeto apresentado. Por esse ectavo , torna-se necessárlo lmaglnar
um instrumento jurídlco capaz de proceder ao "enxugamento" do Texto. que a generalidáde da comunidade nacaona'L e de seus representantes deseja. sem enrretanto
decepcl0nar 05 Const.ltUlntes e 05 eleitores. lnd1.Vldual e seeemateenee ecesaderados. esperançosos em aperfe1çoar, desde agora, o nosso ordenamento jur!dlco.
~~~~~~:1~.desdobramento complementar e ordinárlo das normas mate.r1a!mente con.!,
553 artigos.

;31) a definição dos princípios que presidem as relações entre o poolítico e a comunidade civil, vale dizer, entre os dois grandes ' póIãS

der

Ademais, desde 1934, passando pela constituição de 1946, o Título é
ttDa Ordem Econômica e Social". O grande entercmentc consenscat para a aprovação
dessa matéria passa, sem duvida, pela retcnaoa desse corcroaíssc de 1946 e não pela
cisão ideológica, onde una doutrina é acolhida run Título e outra, oposta, é acolhida noutro Titulo.

tar ou
das no
tantes
Maior,

JUSTIFICAÇÃO

A linha mestra do Sunário proposto

21) a regulação das funções elementares, sem as quais o

PropatIOS nesta Emenda de adequação que, na l1nha da saluç~Q de 19M,
as disposições transitórias venham a formar un Ato apartado do Texto da .COI1StitUJ.çlio. Esse Ato Anexo, além de conter as normas ttansitónas pelª, suaJ't6pria nature
z&, poderia facilitar tIlJito a busca de una f6:rnxJla prática e criativa, de que tanto
necessltambs. para enxugar una Constituiç~o cujo Anteprojeto Inicial contém 553 artigos.

§ 2" Os artigos referidos no parágrafo enterãor , no prazo nele
fixado,
poderão ser aditados à Constituição, cbeoecroc, no que cOUber, o procedimento de Emenda."

'1) a estruturação do conjunto dos órgãos politicos QJe passa a cons
tltulr a sociedade polItica brasileira, dando-lhe forma e mantendo sua exis:'"
tência, à qual denominamos de organização da sociedade política brasileuà;

Airoval;ão trazida pela sepaiaçãO entre ordem eccnõeíca e

11. A guest~o das disposições

§ 112
O disposto nos artigos
deste Ato terá a validade
de norma formalmente consbtucional pelo prazo de cinco anos, contado
da entrada
em vigor da constituição. Decorrido o quinquênio, esses artigos passarão a valer
COOlO lei ccrotenentar ou lei ordinária, segundo o estabelecido neste Ato para a re9U!ação das matérias dJ.sclplinadas. salvo a hipótese prevista no § 21:!.

Partimos da classificação geralmente aceita da matéria constitucional em três grandes partes. a saber: ...

e

ordem
social, no sentido que a ordem socialp::lSSJl.8n nosso direito const1.tucional,
não têm justificação técnica plausível. CLlTPriu, na fase das Comissões,
o
papel político de acomodar divergências ideológicas e dar vazão ao ímpeto
vestibular da Assembléia. Entretanto, a separação dos dors planos pode produzir a inviabilização da ordem econômica, emvrrtuoe da previsão c\é uma ordem scctet irrealist,a e utõpíce, ou o inverso: desarranjos na ordem social
em oeccrrêncía do estabelecimento de una ordem econômica fechada em SJ. mesma. A questão é prática antes de ser acadêmica, pois seguramente teremos relatores..adjuntos esoecíatazaccs segundo a titulação do Anteprojeto lm.cial.
A persistência ~ dessa dicotomia vai conduzir - e l.SSO é realmente previsível _ a U'Il impasse nos trabalhos constdtuintes, ncreente porque oAnteprojeto Inicial carece de una espinha dorsal que o ventecre em principios s.E,
11das, coerentes e consistentes, tributo QUe estamos pagando $.0 processo con.§.
Utuinte adotado, pelo QUal procedemos do particular para o geral, quando en
tOdo o IllJndo ocidental da primeira guerra para cá seçnu-se o método irwer50. Oimpasse já fai visto na esfera das rcníssões reretícas, Cabe evrté-Ic agora

organi-

vocação para a permanência, a futura constituição - que se quer democrática
e aceita por toda a comunidade _ não pode deixar de anserfr-se na hnha da
evolução da história do Brasil. objehvando corrigir rotas, aperfeiçoar institutos e preservar a identidade nacional.

Os principais reparos q,se oferecemos à esta titulação VIII do Ante-

bl1cas ou versa sobre a atuação dos bancos e das instituições f'Inaneedras em
geral no universo das atividades econômicas. Se versa sobre- finanças publicas,oCOfljunto de dispositivos aI constantes devem ser encamJ.nha:dos ao Título
onde se encontram os orçamentos e as finanças públicas em getlll. Se versa se
bre un setor das atividades econõmcee, a ordem financeira se subsume na or::
dem económlca e não há nenhl.lna razão para o destaque conferido na titulação.
A realçar o aspecto "financeiro" da ordem econômica, imPunha-se, tamoém, o
~l~a~~~~ ~'i-~~t~c~~i~cf.al"l "agrícola", "fundiário",
outros, cobertos

Art. 11:! O presente Ato contém as disposições constitucionais que,
pela sua natureza e finalidade, tenham caráter transitório, bem como as díscosações
, cuja matéria nonnativa deva ser incorporada à legislação mrrsconstãtucíonat, compreseocar ou ordinária.

41) atenção à evoluç~o histórica da classificação da matéraa constitucional, desde a primeira Constituição do Brasil, pois, para reatrzar sua

proJeto são as seguintes:

111) A inovação "(da ordem) financeira" ao lado "da ordem ecooôníca'',
nlio é adequada. Ou a pretendida ordem financeira versa sobre finanças
cõ-

Ato das Disposições Transitórias da Assenbléia NaciCllBl Costitulnte

2il) una simplicidade quase didática na sua forma de expressão e no
!nstn.mento linguísbco empregado, visando facilitar a acreeosãc de conjunto
da matéria constitucional, tornando o sumário amplamente ecesstvej e compreens!vel ao cidadão médio;

I

Titulo VIII do_Anteprojeto Inicial _ "Da Ordem Econômica e Financeira;'

~)

A Asserrbléia Nacional eonstituinte oecreca e prOlllJlga o segJInte:

boa técnica s6 poderá favorecer a obtenção das decisões poUticas
tais pela: quais a comunidade braarIefra tanto anseia;

O Anteprojeto reúne nesse Titulo apenas dois capítulos: o do Sistema
Tributário Nacional e o das "Finanças Públicas" (em verdade, o orçamento e a rfscal1zação financeira).
Como mostramos no núnero 5 sucra, o Sistema Tributário Nacional deve
ser Capitulo do Titulo da "Organização da Federação". Já o Orçamento e as Finanças
Públicas, por dizerem respeito à "função executiva e seu controle". oeverren compor
lJll Titulo especifico a essa função do Estado de Direito, Juntamente com as demais
formas de controle da Adrrunistração e com a defensoria do Povo (ver núnero 6 supra.
onde examinarmos o tema com detalhes).
--

-ATODAS DISf'OSIçOEs lRANSntRIAs DA ASSEK3IhANACICNAL CGiSTllUIHlE"

") a busca de un sunáriodomaior rigor técnícc-ccnstãtucíonaj., tan-[
que; a
fundamen-

Titulo VII do AnteproJeto Inicial - "Da Tributação e Do Orçamento"

Oisposi~ões

Transitórias

presente &cnda visa corrigir falhas claras na sbtemat:1zação
Seções e Capitulas.
A

de

A Administração piíbhca ê hoje largatlente reconhecida COl:lO UI:! dos po
deres inte&:rantes da organlZação do processo de governo. Nãopode estar no Títulõ
ded1C:ado ã Federação, lllOl1tente porque li da Admlnistração Federal que se está CUldlln
do e a primelra e,Clgêmaa da estrutura federatlva reslde na llutonOCllll estadual e mü
nielpal. face ã Unúio. Deve Se;r transferida para o T!tulo da OrgllnlZação dos Podc=
res e do slstel:la de governo.
O Sistema Tnbutano Nacional ê: ltlseparãvel da tueâuca da Federação
Sem atnbulção de eompetênc13 e repartlção de rendas. não poderá haver efetiva auto
nocia dos Estados e dos HunIcíploS. Deve ser colocado em seu local próprio.
o Anteprojeto abrl11 u::t Trtlllo para o Orçamento e as Flnançali Públie.as, o que Cl:l si me~mo J5 e uma d~lllaSla. Entretanto. colocou em outro Título Clr.!'.o
subseção c. seção. o projeto de lei orç:m:entãria ~ a fiscalização orçlll:lentiiria Co finanCQlra. Cumpre sejam esses conJuntos .alocados no T!tulo do Orçlltlento. COll>O Capi:tulos autônomos (Título VII, Capítulo III e IV).
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VII - assegurar a intangibilidade da
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ordem
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const tuc Io;
í

nal;
VIII - manter relações com Estados estrangeiros;

tFi~"i/fiJ

ComiSSfO de 5istematlzaçllo
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EIEIDA DE SISTEMATIZAÇÃO

I - Altere-se a denominação do Titulo II do Anteprojeto Inicial apIe
sentado pelo Relator, de liDos üareãtos e Liberdades FundamentaJ.s" para "Dos Olrei=
tos às Liberdades FUnds!fIentals e à Participação Politicall •

l:l.

t1go~

111UL O }[
CAPiTULO II
DO PODER EXECUTIVO

XI - Mantenha·se no capitulo I do Título I do Anteprojeto Inicial (ar
os seguintes dispositivos:
-

SEÇAo I

- item 1, caput, excluída a referência a "existência digna", que deve ser transferida para oTIfiilo IX,da Ordem Social;

- letras a e ir do item I, transferidas as letras b até h inclusive,
para o Capitulo mais adequadõ no Titulo IX, da üroen Social;
- letras a até f inclusive, do item lI!, transferido para o Capítulo
da Soberania Popular (Capitulo-V, Título II), o caout deste item e sua letra.!l,
transferin9o-se, ainda, para o Título IX, da Ordem SOCial, as letras.h, 1.e 1, do
mesmo item;
- item IV e suas letras;
- item VI e suas jetres, até o item IX e suas letras, inclusive;
- item Xl e suas letras, até o item 'm e suas letras, inclusive.
~2...

(arUgo~,

III - Transfira..se do Capítulo I do Título I do
ainda, os seguintes dispositivos:

Anteprojeto

Inicial

- item lI, para o Capítulo da Nacionalidade (Capitulo IV,Titulo II);
- item V e suas letras, para o Título IX da Ordem Social.
- item
(artigo

1:::.

x, para

o Título IX da Orpem

S~~al.

IV - 'rransrãre-se o Capítulo II do Título II, do Anteprojeto Inicial
~, inclusive), para un Capítulo próprio no Titulo IX,da Ordem Social;

V - Mantenha-se o Capítulo III, do Titulo II, do Anteprojeto Inicial
(artigo 18), coma denominação alterada para vüos Direitos da Pessoa Social" trens-

reetcos, para o local indicaóo, os seguintes disposltivos:

- item IV e suas letras, para o Título IX, da Ordem Social,

- item V, ~,e letra a, pata o capítulo da Soberania Popular (CapItulo V, Titulo II);
- letras!!. até,Q, inclusive, do item V, para o Titulo IX, da

Ordem

- item VI, letras a até.9., inclusive, para Capítulo cb Controle.da
Actn.1nistração a ser aberto no Títülo V da Organização dos Poderes;
- item VII e suas letras, para o Capítulo da Soberania popular (Capí
tulo V, Título II);
- item VIII e suas letras, para o capítulo ClJllllatível do
da Ordem Social;
nanceira.

Título IX,

"" item IX e suas letras, para o Titulo VIII, da Ordem Econômica e fi
JUSTIFICAÇAO

O Titulo 11 do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator deve
tratar dos direitos às liberdades ünoeeenraís e dos dueitos políticos Os direitos econômicos e sociais devem ser regulados na seu lugar próprio, que é o Título da

~= ~agi~~a~:í~~~~r~_a:p:~e~i~~i~~Saà~~ic~~~~ã~1~;ir~i~~~r melhor as

libeL I

Constitunte AANP.LOO PRIE10
canissl:lo de Sistematização
r . r - - - - - - - - - - Ul1'O/ "'""

" ' o••

lO-----------;

EIEIDA DE l1DE<IUAÇAo

Dê-se ao artigo

~ item IV a

seguinte redação:

"Os vencimentos dos magistrados serão fixados comdi ferença não ex-

cedente de 1m; de uma para outra das categorias, atribuindo-se aos membros
do SUpremo Tribunal Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos não
Inferiores aos percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de Estado e
Secretários de Estado-membro, respectivamente, ressalvadas as vantagens pessoais".
JUSTIFICAÇAO
A v.1nculação de vencimentos do modo como está prevista no texto original retira praticamente dos Estados-membros da Federação a etrtwíçac de fixar
os vencimentos de seus macrstraoce e o vencimento de todas aquelas categorias cuja

reaneração está vinculada à da magistratura. Isso conflita coma filosofia do Ante

projeto, que procura resguardar a ectonceue dos Estados, além de não levar em cont~
para tanto, a situação financeira de cada t.mI deles.

EMENDA lP04283·6
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DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Art.
O Poder Executivo é exercido pelo Pres Inente
da República, com o auxílio do Primeiro M1.nistro e dos Ministros
de Estado e ti participação do Conselho de Ministros, nos termos
deste Capitulo.
Art.
• D Presidente da República serâ eleito dentre
brasileiros natcs ; maiores de trinta e cinco anos , no exercício
dos direitos políticos, por sufrágio universal e voto popular,
direto e secreto, cento e vinte dias antes do término do mandato
de seu antecessor.
I\rt.
• Será conec.dereôo eleito Presidente o candfuato que, registrado por partido púlítico, obtiver maioria absoluta
de votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 1". Se nenhum candrcato obtiver maioria abso Iut a.; na
primeira vct açãc , far-se_á nova efe rçãc trinta dias apos a proclamação do resultado, somente concorrendo os dois candidatos
mais votados e podendo se dar a e Ie ç âo por· maioria simples.
li 29. Se, antes de realizada a segunda votação, qua L,
í

Nacional

ções extraordinárias.
Parágrafo único. O Presidente da República pode delegar ao Primeiro MinistrO as atribuições de nomear Governadores de
Terri t6rios e outras pertinentes ao exercício do Governo

2".

Art.
• A renúncia do Presidente da República ao mandato que exerce tornar-se-á eficaz e j,rretratável com o conhecimento e leitura da me~sagem ao Congresso Nacional.
Art.
• Vagando o cargo de Presidente, nos três primeiros anos de mandato, f~r-se-á eleição noventa dias depoas de
aberta a vaga e o eleito completará o período remanescente.
§ 19. Se a vaga ocorrer no~ dois últimos anos
do perIodo, o Congresso Nacional, trinta dias após, com a presença da
maioria absoluta de seus membros, elegerá o Presidente meda ant.e
escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos
Se no primeiro escrutImc nenhum candidato obtiver essa maioria, concorrerão, em segundo escrutínio, apenas os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que obtiver maioria a rmpLes de
votos. Em caso de empate, ter-se-á por eleito o mais idoso.
§ 22
Nos casos de impedimento temporário ou de vacância, o exercício provisório da Presidência da República caberá ao
Primeiro Ministro, Ql1e ;cumulará as funções. No impedimento dele, proceder-se-á de acordo com o disposto no § 22 do artigo
Art.
• Toda vez que se ausentar do País, o Presidente da República, em mensagem com quarenta e oi to horas de antecedência, comunicará a viagem às Hesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Em nenhum caso o afastamento eej-é superior a
trinta dias, sob pena de perda do mandato, salvo hip6tese de força maior.
Parágrafo único
O Presidente da República enviará ao
Congresso Nacional, dentro de dez dias ap6s o seu retorno ao
País, mensagem, com exposição circunstanciada de sua viagem, das
neaocaeções r ea.l r aadas e dos resultados obtidos.
SEçAo II

DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Art.

."
JUSTIFICAÇÃO

O presente disposlt1vo confhta com as normas do artlgo 204, que 11mita a idade mãx:u:l3 de ingresso no Supremo 'tnbunal Federal em 65 anos, ca.rcunacância que tevarae ã epcsentadcraa compulsõna aqueles que, com apenas 5 anos de Jud:l.eaeuee , lngressassem nela com a adade-Lmn re do artlgo ci.ecdc,
Depois da s sc i! de se conslderar os art1gos 193, 210, lt.em r, 215 ,
f 19. letra a, 224, ltem lI, 225, 1tem lII. 231, § 19, letra a. Todos eles dlSC1plinaram o lngresso de prof1sSl~na1S em a~vocacla, ou de membro de Mln1.Steno Pübl.;.
co. na Magistratura de za, InstanclB. e JB eXlgem prOf1.SS10n.d de 10 anos de exeeea
cio para essa revescrdure , t de se ecnsadeeee tambem que o d1.Sposit1.vo, corto escã
r(!digldo, estabelece CrI t:~r10 d1.spar com o es tebeâecadc para o Supr(!!lIo 'tnbunal Federal. que apenas hm1ta a ldade do cldadão para o seu ingresso na InSt:Ltulção,
o
, qqe vem pos:abll1tar a convocação de Jurlstas e CStudl0S0S consagr;l.dos par3 o desen
penho dessas altas funções. mlHltrlO SCtl1 o compromisso de hnverClll parClclpado da mag15
tratura anteriormente.
-

XIV _ determinar, em situações de crise, medidas constitucionais de defesa do Estado;
XV - decretar e executar a fntervençãc federal;
XVI _ iniciar o· procedimento de revisão constitucional;
XVII - convocar, -extraordinariamente, o Congresso Nacional
ou qualquer de suas Casas;
XVIII - remeter ao Congresso Nacional mensagem sobre a situação do País, por ocasião da abertura da sessão legislativaj
XIX _ exercer o comando supremo das Forças Itr~adaS;
XX - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou
comissão de governo estrangeiro,
XXI _ prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas
relativas ao ano anterior,
XXII - conceder indulto e comutar penas com audiência dos
órgãos instituídos em lei e nos casos por esta não vedados;
XXIII - nomear 05 oficiais-generais das Forças Armadas e o
Consul to r-Geral da República;
XXIV - presidir as reuniões do Conselho de Ministros quando a elas comparecer;
XXV - editar decreto-lei, ad referendum do Congresso Nacional;
XXVI - autorizar que se executem, em caráter provisório,
antes de aprovados pelo Congresso Nacional, os atos,. tratados ou
convenções internacionais, se a isto o aconselharem os interesses
do País;
XXVII - submeter a -novc exame do Congresso Nacional qualquer lei federal, cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada
pelo Poder Judiciário, e que, a seu juízo, seja essencial ao
bem-estar do povo e à promoção ou defesa do interesse nacional,
caso em que, rati fica da por dois terços de votos em cada uma das
Câmaras, ficará sem efel to a decisão do Tribunal;
XXVIII - nomear, livremente, os seguIntes Ministros de Estado, não euj ef toe a moção de censuraa) da Marinha;
b) das Relações Exteriores;
c) do Exé.rci to, e
d) da Aeronáutica;
XXIX - nomear e exonerar o Primeiro Ministro e,
forma
, os demais MinIstros de Estado;
do artigo
XXX - dissolver a Câmara dos Deputados e convocar elei-

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

!li.

mem.e ,

quer dos candidatos Que a ela tiver o direito de concorrer, falecer, desistir de sua candidatura ou, ainda, sofrer qualquer impedimento que o inabilite, convocar-se-á, dentre os remanescentes,
o candidato com maior votação.
§ JIl. Se, na hipótese do parágrafo ent.erucr , houver,
dentre os remanescentes, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais velho
Art.
• O mandato do Presidente da República é de
cinco anos.
§ 111. O Presidente deixará o evercãcf c de suas funções, improrrogavelmente, no mesmo dia em que., t.ermmar o seu período consti tucional, sucedendo-lhe, de imediato, o recém-eleito.
§
Se esfe -se achar impedido, ou fal t ar antes da
posse, serão sucessiva~ente chamados ao exercício provisório da
Presidência da República 'o Presidente da Câmara dos Deputados, o
do Senado Federal e o do ISupremo Tribunal federal.
§ 32. ~ veda~a a r eefeação do Preaadent;e da República
para o período subsequente.
Art.
• O Presidente tomará posse em sessão do Congresso Nacional e, se este não estiver reueddo , perante o Supremo
Tribunal federal, prest~ndo o compromisso de manter, defender e
cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e
.sustentar !1 união, a integ1ridade e a independência do Brasil
Parágrafo único.' Se, decorridos dez dias da data fLcada para a posse, o Presidepte, salvo motivo de força maior, não
tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo Congresso

Tllfo/IU'T1, ... çlo

Suprima-se no .1.tcm V do artigo
do Anteprojeto In1.c:l-al apresenta
do pelo ~elator. a cláusula ••• "llPÕS dez aacs de exercíClo na Judll!atura".
-

IX - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;
X _ declarar guerra, depois de autorizado pelo ccnqr esso Nacional, ou, sem prévia autorização deste, no caso de agressão estrangeira ocorrida no intervalo das sessões legislativas,
XI _ fazer a paz, ad referendum do Congresso Nacional
ou depois de por este autorizado;
XII _ autorizar, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras ou vinculadas a organismos internacionais
transitem pelo territ6rio nacional ou nele permaneçam temporariamente;
XIII _ decretar a~ mobilização nacional, total ou parcial-

• Compete privativamente ao Presidente

da

Re-

pública:
I - exercer as chefias de Estado e de Governo, Com o
auxího do Primeiro Ministro, dos Ministros de Estado e do Conselho de Ministros j
11 - nomear, ap6s aprovação pelo Senado Federal, os Mi.nistros do Supremo Tr!bunal Federal, do Tribunal de Contas da
União, dos Tribunais Superiores, os Chefes de rn s s ãc diplomática
de caráter permanente,' os Governadores de Territórios e, quando
determinado em lei, a de outros servidores;
111 - iniciar o processo leg1s1ativo, na forma e nos
sos previstos nesta Constituição,
IV - sanc ronar , promulgar e fazer publicar as leis,
V - vetar projetos de rec , total ou parcialmente, ou
SOliC1 tar a sua reconsideração ao congresso Nacrcnef , na forma
prevista nesta Constituiçãoj
VI - garantir, através de seu arbitramento, o funcionanento regular dos poderes e das instituições do Estado;

SEÇAO III
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPlJBLICA

Art.
• São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente:
I - a existência da União,
11 _ o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais
dos Estados;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais;
IV _ a seguran1';a interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária; e
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei
especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.
Art
• Depois que a Câmara dos Deputados declarar a
admissibilidade da acusação, contra o Presidente da República,
pelo voto de dois terços de seus membros, será ele submetido a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas Infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade
§ 12. D Presidente ficará suspenso de suas funções·
a) nas infrações penais ccnuns , se recebida a denúnl"'ia
ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
b) nos crimes de responsabilidade, após instauração do
processo pelo Senado FederaL
§ 22. Se, oecor-r rdo O prazo de cento e oi tenta dias I o
julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sen prejuízo do regular prosseguimento do processe,
§ J2. Enquanto não sobr-evrer sentença condenat6ria nas
infrações penais comuns, o ' Presidente da República não estará sujeito a prisão
Art.
• O Presidente da República, na vigênc1a de seu
mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.
SEÇ~O IV

DO CONSELHO DE MINISTROS
Art
Os Ministros de Estado, reunidos, rornem, en
comunhão hierárquica com o Presidente da República, o Conselho de
Ministros cuja organização, funcionamento e atribuições são determinados em lei complementar.

440

• Assembl&il Nacional Çonslituinte

Padgrafo único. O Conselho de Ministros deverá
const!tu!do , obrigatoriamente e no m!nimo, de um • terço de
gresslstas.
Art.
Primeiro

• O Conselho de Ministros

Ministro,

será

dirigido

ser

pelo

nomeado pelo Presidente da República, dentre

os cidadãos que preencham os requ!sl tos para investidura no cargo
de deputado federal.
Art.
Compete ao Conselho de Ministros.
I - opinar sobre as questões encaminhadas pelo Presidente da República~;
IX - aprovar os decretos, as propostas de lei e examinar
as questões susc!tadas pelo Primeiro Ministra ou pelos Ministros
de Estado;

III - elaborar Programas de Governo e apreciar a matéria
referente a sua execução;
IV - elaborar proposta de Orçamento da União;
V - deliberar sobre as questões que afetem a ccmpetênela de mals de um MInistério.
S 112. As resoluções do Conselho de Ministros são tomadas pelo voto tía maioria absoluta de seus lDe~bros, competindo ao
Primeiro Ministro o voto de qualidade, sem prejuízo daquele que
ordinariamente lhe assiste.
S 2l:l. Ds atos do Presidente da República, que versem
aatér.1a resolvIda pelo Conselho de Ministros .. devem ser referend.dos pelo Primeiro Ministro e pelo Ministro competente.
S )2. As resoluções do Conselho de Ministros obrigam a
todos os seus membros, que ficam por elas salidaria e -coletivaMente responsáveis.
§ 1Il:l. O Conselho de Hinistros indicará ao Presidente
da Repúbllca os secreuãz-Jos e Subsecretários de Estado, que responderão pelo expediente do Ministério durante os impedimentos
dos Ministros de Estado.
Art.
A convocação do Conselho de Ministros
far-se-á:
::r - pelo Presidente da República, sempre que julgar necessária ou conveniente, cabendo-lhe a presidência, se comparecer
lt reuní.ãoj
IX _ pelo Primeiro Ministro, sempre que houver

necessidade de deliberar sobre qualquer das matérias de sua competência;
UI - pela maioria absoluta dos Ministros de Estado.
§ 112. A reunião do Conselho de Ministros, quando r eçularmente convocada, efetuar-se-á dentro de vinte e quatro horas
contadas da. formalização do ato convocatório.
§ za, O Conselho de Ministros terá funções consultJ.vas
para as decisões do Presidente da Repúbl1ca, quando este presidir
suas reuniões.
Art.
• O Conselho de Ministros dissolver-se-á'
! _ ao início de nova legislatura,·
II _ pela renúncia coletiva dos Ministros de Estado,
lI! _ pela exoneração do Primeiro Ministro;
IV - pela aprovação de moção de censura, por maioria ebsaIuta dos membros da Câmara dos Deputados,
V - pela posse de novo Presidente da República eleito
pelo sufrágio direto.
Art.
• A câmara dos Deputados poderá aprovar. pelo
voto da maioria absoluta dos seus membros. moção de censura ao
Governo, na pessoa do Primeiro Ministro.
S 112. Observar-se-ão as seguintes regras para a censu- ~
ra:
8) a moção, fundada em razões de relevante interesse
nacional, apenas deverá versar matérias sobre as quais exerça, oConselho de Ministros.. conoet.êncãej
b) o requerimento de moção de censura, que terá por
6nico destinatário o Primeiro Ministro, deverá ter a assinatura
de um terço dos membros da Câmara dos Deputados;
c) o Primeiro Ministro deverá ser ouvido, em quarenta e
oito horas, sobre o conteúdo da moção, assegurando-se-lhe o direi to de comparecer pessoalmente ao plenário da Câmara dos Deputados para explicações;
d) a votação da moção de censura, em escrutínio secreto, observado o disposto nas al!neas anteriores. deverá estar
concluída até cinco dias após a audiência do Presidente do Conselho de Ministros.
§ 212. A moção de censura, uma vez aprovada, produzirá
a disSõolução do Conselho de Ministros, após decorrido o prazo de
quarenta e oito horas, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
S )11. A moção de que trata o parágrafo anterior não
afetará a posição dos Ministros de livre escolha do Presidente da
República.
§ 4l:l. A mbção de censura, recusada pela Câmara dos Deputados, não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa, exceto se subscrita pela maioria de seus membros.
Art.
• Em qualquer dos casos de censura. a segundo.
moção aprovada pela Câmara dos Deputados poderá ter seus efeitos
suspensos por ato do Presidente da República. A suspensão será
comunicada em mensagem à Câmara dos Deputados, que poderá recusã-ãa , mantendo a censura pefo-vcuc de dois terços de seus
bros.
Art.
• Na mesma sessão legislativa, a terceira censura contra o Primeiro Ministro autorizará o Presidente da República a dissolver a Câmara dos Deputados e a convocar nova
eleições dentro de sessenta dias.
§
A diSlsolução a que se refere este artigo não se
fará, porém, nos aej s meses iniciais e finais do período de quatro anos da legislatura da Câmara dos Deputados.
§ za, Com a posse dos novos deputados ap6s as eleições
de que trata este artigo, lniciar-se-á nova legislatura.
§ ae , Dissoiv"da a Câmara dos Deputados,
os mandatos
dos deputados federais subsistirão até o dia anterior à. posse dos
novos eleitos.
Art.
• O Presidente da República somente poderá exonerar, por sua iniciativa. o Primeiro Ministro, autorizado pelo
Conselho da República e quando tal se torne neressário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, comunicando as razões de sua decisão em mensage~ ao Congresso Nacional, enviada no prazo máximo de quarenta e 'oito horas.
§ 111. Os Ministros de Estado somente serão exonerados
pelo Presidente da República a pedido do P:I:imeiro Ministro,
salvados aqueles de livre escolha presidencial.

1".

2".

•
S
A exoneração do Primeiro Ministro, por iniciati_
ve do Pres1dente da República. implicará a exoneração dos demais
integrantes do Conselho de Ministros.
§ )2. A faculdade prevista no caput deste artigo nã'o
poderá ser exercida por mais de três veze~tro do mesmo mandato presidencial.
SEçM V
DO PRIMEIRO MINISTRO

Art.

Compete ao Primeiro Ministro:

I - presidir o Conselho de Ministros,

na ausência do
Presidente da República;
11 - participar das deliberações do Conseiho de Ministros, com voz e voto, e subscrever os atos que dele emanem;
In: - auxiliar o Presidente da República na direção da
poUtica geral de Governo e ser co-responsável por ela;
IV - coordenar as atividades administrativas do Poder
Executivo;
V _ convocar reuniões do Conselho de Ministros;
VI - instaurar processo legislativo que verse matéria
inerente li competência do Conselho de Ministros, ressalvada a
precedência de iniciativa do·Presidente da República;
VII _ expedir decretos e regulamentos de execução, nos
casos a que se refere o inciso anterior, observada a precedência
nele estabelecida;
VIU - exercer a direção superior da administração federal;
IX - elaborar, sob supervisão do Presidente da Repúhlica, Programa de Governo e apresentá-lo perante a Câmara dos Deputados;
X _ indicar, para nomeação pelo Presidente da República, os Ministros de Estado e solicitar a sua exoneração, ressalvados aqueles de livre nomeação presidencial;
XI _ promover a unidade da ação governamental, elaborar
plànos e programas nacionaIs e regionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional, com a supervisão do Presidente
da República;
XU - enviar, com supervisão do Presidente da República,
o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta de orçamento ao congresso Nacional;
XIII - prestar, anualmente, ao COl:'lgresso Nacional, as contas relativas ao exercício anterior, dentro de sessenta dias apos
a abertura da sessão legislativa,
XIV - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da lei j
)(V _ acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com a colaboração dos Ministros de Estado;
XVl - prover e extinguir os cargos públicos federais na
forma da lei;
XVII - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nac.i.cnal, ou às suas Comissões, quando convocado, ou requerer data para seu comparecimento I
XVIII - acumular, eventualmente, qualquer Ministério, ressalvados aqueles cujos titulares sejam de livre escolha do Presidente da República;
XIX' - enviar mensagem ao Congresso Nacional ou a qualquer
de suas Casas j
XX _ exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que lhe forem delegadas pelo Presidente da República.
§ 12. Para ausentar-se do país. o Primeiro Ministro está sujeito às mesmas normas previstas para as viagens do Presidente da República ao exterior.
§ 211. O Primeiro Ministro deverá comparecer mensalmente ao Congresso Nacional para apresentar relat6rios sobre a execução do Programa de Governo ou expor assunto de relevância para
o País.

SEÇ1to VI
DOS MINISTROS DE ESTADO
Art.
• Os Ministros de Estado. agentes políticos auxiliares do Presidente da República, atuam sujer tcs às suas diretrizes e em harmonia com as deliberações emanadas do Conselho de
Ministros.
Art.
• O Presidente da República, ressalvadas as investiduras ministeriais de sua llvre deliberação I nomeará os Ministros de Estado escolhidos dentre as indicações efetuadas pe Lo
Primeiro Ministro, que. para tanto, levará em conta os resclt;d~ tias últimas eleições para o Congresso Nacional.
Art.
• Os Ministros de Estado deverão preencher os
requisitos que esta Constituição estipwla para depotado federal
Art.
• ccmpet.e ao Ministro de Estado, além das atribuições Que a constituição e as leis estabelecerem:
1 _ exercer a orientação, coordenação e supervisão dos
órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência. e referendar atos e decretos assinados pelo Presidente da
República e pelo Primeiro Ministro;
II _ expedir instruções para execução das leis, decretos
e regulamentosj
lU _ apresentar ao Presidente da Repúbliça e ao Primeiro
Ministro relatório semestral dos serviços realizados no Min~sté
rio;
IV _ praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe
forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da Repúbllca, pelo
Prime.iro t.unistro ou pelo Conselho de Hinistr.osj
V _ comparecer ao plenário do Congresso Nacional, ou de
qualquer das Casas que o compõem, por solicitação po Governo. para debater, sem direito ll. voto, as proposições legislativas e as
razões de veto, oriundas do Executivo.
§ 112.

Ao Ministro de Estado, sempre que comparecer às
sessões do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, convocado ou não, é reconhecido o direito de tomar parte nos debates
sobre proposições que envolvam matéria sujeita à área de sua competência.
§ 211. Na hip6tese do parágrafo anterior, o "Iinistro de
Estado não terá direito de vota. embora disponha da prerrogativa
de permanecer no recinto, ocupando a bancada tnínister!al.

CAPiTULO VI
DO CONSELHD DA REPÚBLICA

Art.
O Conselho da República é órgão coordenador
das relações institucionais entre os Poderes do Estado. Cumpre-lhe velar pela harmonia e independência dos órgãos da soberania nacional.
Art.
• O Conselho da República, cuja organização,
competência e funcionamento serão disciplinados em lei complemental', é composto pelos seguintes menbrcs e
I _ o Presidente da República, que o presidhá;
II _ o Presidente da Câmara dos Deputadosj
III _ o Presidente do Senado Federal;
IV _ o Presidente do Supremo Tr1bunal Federal;
V _ o Presidente do Conselho de MInistros;
VI _ os Líderes da Haioria e das Minorias da Câmara dos
Deputados;
V::rx _ os antigos Presidentes da República, que não f hajam
sido destitu!dos do cargo.
S 111. No impedimento ou ausência do Presidente da Repúbllca, a presidência do Conselho caberá ao Presidente do Supre1110 Tribunal FederaL
S 20. Os membros do Conselho da República nele desempenharão as suas [unções enquanto exercerem os cargos referidos
neste artigo.
Art.
COlllpete ao -Conselho da República:
1 _ velar pela harmonia, separação e independência dos
Poderes
çijOj

da União, e pela intangibilidade do princípio da federa-

II - reconhecer e proclamar a incapacidade física ou
mental do Presidente da República, que o inabil.:tte. ccmprcvedamente. em caráter permanente. para o exercício do cargo;
111 - submeter, imediatamente. a decisão referida no inciso an1terigr, à ratificação da Justiça Eleitoral;
IV - propor ao Poder Executivo, mediante reclamação fundamentada dos interessados, a anulação de atos emanados dos aqentes administrtivos, Quando pratlcados contra a lei ou eivados de
abuso de pOder;
V - organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes o
cargo, na forma estipulada em leI;
VI - propor .ao Poder Legislativo a cr-Iação ou a extinção
~e cargos dos seus serviços auxiliares

e a fixação dos respectivos vencimentos;
VII - elaborar seu regimento interno.
Art.
• Estendem_se aos membros do Conselho da Rep6blica os mesmos impedimentos e as mesmas imunidades e prer roqetivas que assistem aos congressistas.
Dê-se aos cecreuice I e II do Título V. referentes aos ~
Poderes Legislativo e Executivo, a seguinte redação. e acrescen_'
te-se, no mesmo Título. o capítulo VI - DO CONSELHO DA REPUBlZCA:
TíTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPiTUla I
DO

PODER LEGISLATIVO

SEÇ1l:O I
OISPDSIÇOES GERAIS
Art.
O poder de legislar reside no povo. A função
legislativa é exercdca, por delegação popular, pelo Congresso Nacional, Que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Art.
• A Câmara dos Deputados detêm a representação
institucional do Povo e o Senado, a dos Estados-menbros e do Dlstr! to Federal.
Art.
• A eleição de Deputados e Senadores ter-se-é
simultaneamente em todo o País, mediante sufrágio universal e voto popular. direto e secreto.
Art.
• Não perde o mandato o Oeputado ou Senador investido na função de Primeiro Ministro ou de Ministro de Estado
Art.
• O Congresso Nacional reunir-se-.á, anualmente,
por dIreito próprlo. na Capital da União, de 12 de rvarço a:30 de
junho e de 1Sl' de agosto a 5 de cezeebrc ,
§ 112. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:
s) pelo seu Presidente. em caso de decretação de intervenção federal ou de utllizaçã;;' dos mecanismos constitucionais de
defesa do Estado;
b) pelo Presidente da República, quando este a entender
necessária; ou
c) por maioria absoluta da Câmara dos oeputados e do
Senado Federal.
§ 2Sl'.

Na sessão legislativa extraordinária, o Congresa qual for

so Nacional somente deHberará--sobre a matéria para

convocado.
Art.
• Salvo disposição cOnstitucional em contrário,
as deliberações de cada Câmara serão tomadas por maioria de
tos, presente a maioria de seus membros.
Art.
Os Deputados e Senadores são invioláveis, no
~xerc!c!o do mandato, por opiniões, palavras e votos que houverem
manifestado no desempenho do seu cargo.
§ 1Q. Desde a expedição do diploma até a inauguraçJo
da Legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável ou decreto judicial de prisão civil.
§ 2fl. No caso de flagrante de crIme Inafiançável, os
autos serão remetidos, dentro de quarenta e oito noras , à Câmara
respectiva I para que resolva sobre a p:tisão.
§ 32.
Os Deputados e Senadores não poderão ser processados, criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara, salvo nos
deli tos contra a honra.
§ 42.
Se a Câmara respectiva não se pronunciar sobre o
pedido, dentro de quarenta dias, contados de seu recebimento,
ter-se-á como concedida a licença.
§ 52.
A concessão de licença não impedirá, nas infrações penais, imputáveis a Deputados e Senadores, que a Câmara
respectiva, por maioria absoluta, suspenda. a qualquer momento,
por iniciativa da Mesa, o processo instaurado.

Assembléia Nacional Constituinte
§ 612. A denegação de licença e a .suataçãc do processo
criminal implicam suspensão da prescrição penal
§ 7fJ.. Os Deputados e Senadores serão sUbmeti.&o~ a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
§ 82,
Não perde a imunidade o congressista nomeado
Primeiro-Ministro ou Ministro de Estado.
§ 9". A imunidade concedida a deputados estaduais,
restrita aos limites territoriais do Estado, só pode ser invocada
em face das autoridades judiciárias locais.
§ 10. Os vereadores às câmaras municipais somente gozarão de imunidade na esfera penal, observada a restrição prevista no parágrafo anterior, se assim o dispuser a Constituição estadual.
§ 11.
As imunidades de Que trata este artigo são extensivas ao suplente imediato do parlamentar em exercício
§ 12. As prerrogativas processuais dos senadores e Deputados, arrolados como testemunhas, não subsistirão, se deixarem
eles de atender, sem justa causa, no prazo de tl'inta dias, ao
convite judicial.
Art.
• O "edi fício e as instalações do Congresso Nar
clonal são invioláveis. Compete ao seu Presidente requisitar e
autorizar o ingresso de membros das forças militares ou policiais
quando as circunstâncias o exigirem.
Art.
• Decreto legislativo, denommadc Estatuto dos
Congressistas, de iniciativa exclusiva das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, disporá sobre:
I _ normas relativas à organização administrativa e
funcionamento de ambas as Casas do Congresso Nacional;
II _ o regime de incompatibilidades a que estarão sujeitos os membros do Poder Legislativo da Uniãoj
III _ os critérios de fixação da remuneração mensal, que
assegure aos congressistas a necessária independência, estipulado
o seu valor real ao final de cada legislatura para a subsequente ,
admitidos reajustes de acordo com o sistema geral de atualização
salarial;
IV - a especi ficação de normas, diretrizes e princIpias
referentes às vantagens, aos direitos, aos deveres e aos impedimentos dos membros do Congresso Nacional;
.V _ a definição das hipoteses. ensejadoras de perda do
mandato e. a disciplina procedimental pertinente, observadas as
seguintes regras:
a) garanHa de ampla ceresaj
b) possibilidade de controle jurisd.1cional;
c) indicação de casos cujo processo seja instaurável
por denúncia coletiva, formulada por um grupo de cidadãos, com
domicílio eleitoral na circunscrição a que esteja vancuâaoo o.
congressista, de.sde que assinada por um número equivalente a-dez
por cento, no mínimo, dos votos por ele recebidos na última eleiçãoj
VI - o inquérito parlamentar, cujas comissões disporão
de autoridade pr6pria para efetuar buscas e apreensões e ordenar
a condução coercitiva de testemunhas, podendo, para tanto, se necessário for, requisitar o auxílio .da força policial;
VII - o direito de interpelação par-Janent.ar que consisti-

a) em pedido de informações, diri9ido pelo ccnqress i s ta
ao Poder Executivo, sobre fato sujeito a processo legislabvo em
curso ou passível de fiscalização pelo Congresso Nac.rcnej ou
qualquer de suas Casas; ou
b) em requerimento de convocaçãç de Ministro de Estado,
sempre que, por deliberação da maioria, for .este notificado a
comparecer perante o Congresso Nacional, as Casas que o compõem
ou qualquer de suas Comissões, para prestar, pessoalmente, informações acerca de assuntos previ-amente determinados,
VIII - os casos de licença do congressista, sem perda do
mandato;
IX - as hip6teses de convoceçêc de aup Lerrt ej
X - a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores. militares ou não, em tempo de paz ou de guerra.

SEÇAO II

DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Art.
A üânara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e oitenta e sete representantes do povo, eâe i tcs pelo
sistema definido em lei complementar, dentre cidadãos maiores de
vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. por voto
direto e secreto em cada Estado ou Territ6rio e no Distrito Federal.
§ ta , Cada legislatura durará quatro anos.
§
O número de Deputados, por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Elei toral, para ced a
Iegislaturà, observados os limites fixados na lei a que se refere
o parágrafo anterior
§ ;.g. Excetuado o de rernando de NOTonha, cada Território será representado na Câmara por quatro Deputados
Art.
• Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - de~larar. por dois terços dos seus membros, a admissibilidade de acusação contra o Presidente da República e
os Ministros de Estado que sejam de sua livre esco.thar
11 _ proceder à tomada de contas do Presidente da Repóbl1ca, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
nt - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos
de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos;
IV - aprovar, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, moção de censura ao- Conselho de Ministros, na pessoa do
PriMeiro M~nistroi
V _ editar resoluções.

2".

§ zs , A representação de cada Estado e do Distrito Federal renovar-se-á de quatro em quatro anos, alternadamente, por
um e dois terços,
Art.
• Compete privativamente ao Senado Federal'
I - Julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os M~nistros de Estado, de sua livre escolha, nos
crimes da mesma natureza, conexos ou não com aqueles;
II - processar e julgar os IH.nistros do Supremo Tribunal
Federal e o Chefe do Ministério Público da União nos crimes de
responsabilidade;
III - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha
de magistrados, nos casos determinados pela Constituição, dos Mi_
nistros do Tribunal de Contas da União, dos Chefes de missão diplomática de caráter permanente, dos Governadores de Territários
e, "quando determinado em lei, a de outros servidores,
IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distnto
Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal;
V - suspender, após avaliação dí scr Ic.rcnãr.í a , fundada
em razões de relevante Inter esee econômico ou sccaaã , a execução,
no todo ou em parte, qe lei ou ato, declarados inconstitucionais
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
VI - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos
de seus serviços e fixem os respectivos vencment csj
VII - suspender, exceto nos casos de intervenção decretada, a concentração de força federal nos Estados, quando as necessidades de ordem púbiica não a justifiquem,
VIII - editar resoluções.
Parágrafo único
Nos casos previstos nos ítens I e lI,
funcionará como Presidente do Senado Federal o do Supremo Tribunal Federal; somente por dois terços de votos será proferida a
sentença condenatória, e a pena limitar-se-á à perda do cargo,
com inabili tecão , por cinco anos, para o exercício de função
pública, sem prejuízo de ação da justiça ordinária.

5EÇ1to IV
DAS ATRIBUIÇOES DO PODER LEGISLATIVO
Art.
• Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União:
Parágrafo único. As matérias, que não se incluam no
domínio normativo da lei, estão sujeitas à disciplina regulamentar autônoma do Presidente da República.

DO CONGRESSO NACIONAL
Art.

É competência exclusiva do

Congresso

Nacio-

nal:
I - resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atos internacionais. ou qualquer de suas alterações, celebrados pelo Presidente da República;
II - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra e a fazer a paz; a permitir Que forças estrangeiras t r an-,
sitem pelo território nacional ou nele permaneçam tempcr ar ranente, nos casos previstos em lei complementar;
III _ raU ficar, pelo voto de dois terços de seus membros, a pedido do Presidente da República, lei federal cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo poder .Judiciário, e
que, a juízo do Chefe do Executivo, seja considerada essencial ao
bem-estar do povo e à p;omoção.ou defesa do interesse nacional,
caso em que ficará sem efeito a decisão judicial;
IV - aprovar ou suspender a ãnterveuçãc federal ou o
estado de de resar
V - aprovar a incorporação ou desmembramento de áreas
de Estados ou de Territór~os;
VI - mudar temporariamente a sua sede;
VII - fixar, para viger na Legislatura seguinte, os subs!dios do Presidente da República e os do Primeiro-Ministro;
VIII - deliberar sobre decretos-leis expedidos pelo Presidente da República;
IX - elaborar o Estatuto dos Congressistas, previsto no
artigo
Parágrafo único, Os tratados. convenções ou atos internacionais, uma vez incorporados ao dire~to positivo interno,
pos~uem igual autoridade e situam-se no mesmo plano de validade e
de e'ficácia das leis internas, regulando-se eventual conflito pelos princípios do direito ~ntertemporal ou pelo que dispuser a
ordem jurid.lca nacional.

SEçAo VI

DA COMISSÃO REPRESENTATIVA
Art.
Ao termo de cada sessão legislativa, o ücn-,
gresso Nacional elegerá dentre os seus membros, em votação secreta. uma Comissão Representativa, que o substituirá, nos períodos
de recesso e até o início da sessão subseqüente, Jnves t rda das
seguintes et.rIbuações
I - zelar pelas prerrogativas institucionais do Poder
legislativo e das imunidades e garanUas de seus membros; e
II - velar pela supremacia da Constituição e pelo respel~ e observância das liberdades públicas
Art.
• A Comissão Representativa fi composta de trinta c um membros efetivos, inclusive o Pr esadent;e , e igual número
de suplentes.
Parágrafo único
A Presidência da Comissão Representativa caberá ao Presidente do Congresso Nacional, na forma regi-·
mental.
SEÇAo VII

DO PROCESSO NORMATIVO
5EÇ1tO IH
DO SENADO FEDERAL
O Senado Federal compõe-se de representantes
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo voto direto e se_ ereto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores
de trinta e cinco anos e no exercfcfc dos direitos polIticos.
§
Cada Estado e o Distrito Federal el~gerão três
Senadores, com mandato de oIto anos.
fl.1:t.

1".

SUBSEÇAQ I
DO PODER DE EMENDA

Art.
• O processo de emenda constitucional iniciar-se-á por proposta:
I - de um terço dos membros da CAmara dos Deputados e
do Senado Federal; ou
I l _ do Presidente da República.
§ 12. A proposta de emenda será discutida e votada
sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando cbt rver , em ambas as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.
§ 22. A emenda, veiculada mediante Lei Consti tucfonaj ,
será promulgada pelas Mesas de ambas as Casas do Congresso Nacional e anexar-se-á, com o respectivo número de ordem, ao texto
consti tucional.
Art.
• Não será objeto de deliberação proposta de r!,
forma constitucionalI - na vigência dos necení smos constitucionais de defesa do Estado ou durante intervenção federal decretada nos Estados;
II - que objetive abolir:
a) a forma federativa de Estado;
b) a forma republicana de governo;
c) o voto direto, secreto, uníver saj e peri6dico;
d) a separação dos Poderes; e
e) os direitos e garantias individuds
Art •• A matéria constante de proposta de reforma rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova
,proposta na mesma sessão legislativa, salvo se reapresentada po'r
dois terços dos membros de cada Casa.
SUBSEÇ1i:o 11
00 PODER DE LEGISLAR

Art,
O poder de legislar compreende a elaboração'
I - pelo Congresso Nacional:
de leis, que podem ser:
complementares à Consti tuição; e
2) ordinárias j
b) de decretos leg~slativos e resoluções,
II - pelo Presidente da República, de decre tos-Le Is
leis delegadas.
a)
1)

DO

SEÇ~O V

Art.
• O processo normativo compreende a formação de
atos revestidos de eficácia constitucional ou legal, cuja elaboração decorre do exercIciQ:
1 - do poder de reforma conshtucional, atribuído ao
Congresso Nacional; ou
II - do poder de legislar, deferido:
a) ao Congresso Nacional; e
b) ao Presidente da República.
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SUBSEÇ1io 111
PROCESSO LEGISLATIVO

Art.
• A iniciativa do processo de elaboração das
leis compete:
I - na esfera do Poder Legislativo, a qualquer membro
ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
II - na esfera do Poder Executivo:
a) ao Presidente da República;
ou
b) ao Primeiro Ministroi
111 - na esfera do Poder Judiciário, aos Tribunais Superiores com jurisdição em todo o tern tório nacional,
IV _ na esfera da socaedade civil, a um conjunto de
eleitores, na forma desta Constituição.
Art.
. ' Cabe, privativamente, ao Pr esãdente da Rep6blica, ouvido o Primeiro Ministro, ou por sua solicitação, ressalvadas as exceções previstas nesta ConstituJ.ção, a iniciativa
das leis Que:
I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;
II - disponham sobre organização adnf nf sbr a t Iva e judiciária, matéria tributária e orçamentária. serviços públicos e
pessoal da administração dos Territóriosj
.
UI - fixem ou eoda rf quem os efetivos das Forças Armadas;
XV - disponham sobre servxdcr es públicos da União, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoTia. de civis, refo-rma e transferência de militares para a inatividade.
Art.
• Não serão admitidas emendas que aumentem a
despesa prevista:
! _ nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva competência do Presidente da República ou do Primeiro t-\.inistroj
. 11 _ nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais federais.
Art.
• A discussão e votação dos projetos de lei de
iniciativa do Presidente da República, do prill\elro Ministro e dos
Tribunais federais terão início na Câmara dos Deputados, salvo o
disposto no inciso Il do § 12 deste artigo
§ 12. O Presidente da República e o Primeiro Ministro
poderão solicitar que projetos de lei de sua iniciativa sejam
apreciados:
tl)
em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas,
b) em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.
§ 21l. Não havendo deliberação nos prazos do par aqra fo
anterior, o projeto será incluído na ordem do dia das dez sessões
~.Qtlsecutivas e
subseqüentesj se ao final dessas, não for apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a votação final do projeto, ressalvadãs as referidas no artigo
, § ze,
§ 311. A apreciação das emendas do Senado Federal pela
Câmara dos Deputados, rar--ae-é , nos casos deste artigo, nas dez
sessões subsequentes em dias sucessivos, sob pena de rejeição.
§ ae , ·Os prazos do § 12 não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos de codificação,
Art.
• O projeto de lei sobre matéria financeira 'será aprovado por maioria absoluta, devendo, sempre, conter a indicação dos recursos correspondentes.
ArL
• O projeto de lei aprovado por uma cânare será
revisto pela outra, em um só turno de dí scuasãc e votação, sendo
enviado à sanção ou promulgação, se a Câmara revisora o aprovar,
ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à
Casa iniciadora.
Art.
• O projeto de lei que receber parecer contráx10, na comissão de mérito, será tido por rejeitado.
.Ô
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• Assembléia Nacional Constituinte

Art.
A' Casa na Qual tenha sldo concluIda a votação
enviará o projeto de lei ao Presidente da República que, aquies-

cendo,

o sancionará. pronulgando a lei, que terá vigência na da-

ta de sua publicação I exceto se dispuser em contrário.
§ 19. Se O Presidente da Repúbllca julgar o projeto, no
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse
público I vetá-lo-á I total ou parcialmente I no prazo de quinze

dias úteis. Publicar-se-âo no Diário Oficial da União
do veto ou do pedido de reconsideração.

as

razões

§ ãs , O veto parcial somente abrangerá texto Integral
de artigo, de p'arágrafo, de inciso, de número ou de alínea.
§ 3a. Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Presidente da República Importará em sanção.
§ 42. O Presidente da Repúbllca comunicará as razões
do veto ao Presidente do senado, considerando-se aprovado o projeto que, apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, obt.1ver o voto de do-is terços dos membros de cada uma
das Casas do ücnqreaso , reunidas em sessão ccnjunt;a, Nesse caso,
será o projeto promulgado pelo Presidente do Senado Federal e,
na sua falta, pelo Vice-Presidente.
§ 5~. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido
no § 4 12, o projeto será incluído na ordem do dia, nas dez sessões subseqüentes em dias sucessivos. Se, ao final dessas, não
for apreciado, será tido por rejeitado.
§- 61). Se o Presidente da República não promulgar a lei
dentro de quarenta e oi to horas, aplicar-se-á a regra constante
do parágrafo anterior.
§ 79. A autoridade que promulgar a lei ordenar-Ih e-á a
publicação dentro de vInte e quatro horas.
Art.
• A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado somente poderá constituir objeto de novo
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas
Art.
• As leis delegadas serão elaboradas pelo ares r-,
dente da República, devendo a delegação ser por. este solicitada
ao Congresso Nacional.
§ ta, Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada a lei complementar, nem a legislação sobre'
a) organização do Judiciário e do Ministério Públlco, a
carreira e a garantia de seus membrosj
b) nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;
c) o orçamento.
§ 22. A delegação ao Presidente da República terá a
forma de resolução do Congresso Nacional, que eapecf eacar seu
conteúdo e os termos do seu exercicio.
§ )9. Se a resolução determinar. a apreciação do crcjeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada
qualquer emenda.
Art.
• As leis complementares somente serão aprovadas por maioria absoluta.
Art.
• f assegurado o direito de iniciativa legislativa aos cidadãos.
/
Parágrafo único
A iniciativa popular pode ser exercIda pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto de lei
devidamente articulado e Subscrito por, no mínimo, três décimos
por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos c.ínco Estados. com 1'1110 menos de um décimo por cento dos elei teses de
cada um deles.
Art.
• O Presidente da República, em casos de -urgênera, de necessidade ou de interesse público relevante, poderá
editar decretos-leis.
.
§ 19 • Publicado o t.exto , que terá vigência imediata, o
decreto-lei, com as respectivas razões, será submetido pelo Presidente da República, dentro de dez dias, ao Congresso Nacional.
§ 212. O Congresso Nacional deverá apreciar o decreto-lei dentro de sessenta dias contados do termo do prazo previsto no parágrafo anterior, podendo emendá-lo.
§ )2 .. Se decorrer o prazo a que se refere o § 22 sem
qualquer deliberação pelo Congresso Nacional, será ele. imediataerente incluído na ordem do dia, nas dez sessões subsequentes em
dias sucessivos. Se, ao final dessas, não for apreciado, considerar-se-á aprovado.
S 42. A rejeacac do decreto-lei não implicará a nulidade dos atos e das relações jurídicas que se formaram durante a
sua vigência, restabelecendo-se, integralmente, a eficácia dos
atos legislativos, cuja aplicabilidade ficara suspensa em virtude
de sua edição.
•
§ SR. .se o decreto-lei não for aprovado pelo Congresso
Nacional, ficará o Presidente da República impedido de reeditá-lo
no decurso da mesma sessão 1egislat! va
ã

5EÇ1iO VIII
no PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
Art.
• A elaboraçãõ das propostas de orçement q obedecerá a prloridal:(es, quantitativos e condições estabelecidas em
lei de diretrizes orçamentárias previamente aprcvedes por lei de
iniciativa do Primeiro Ministro.
Art.
• Os projetos de lei de que trata esta seção
serão remetidos pelo Primeiro Ministro ao Congresso Nec.ionaí , nos
prazos seguintes:
I - o de diretrizes orçamentárias, até oito meses e
meio antes de findo o exercício financeiroj
11 - os rt:=lativos aos orçamentos anual e trienal, até
quatro meses antes do início do exercício financeiro subseqüente.
§ 112. O Primeiro Ministro poderá enviar mensagem ao
Congresso Nacional para propor modificações nos projetos a que se
refere este artigo, enquanto não estiver concluída a votação, na
comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.
§ 22. O projeto de lei de que trata o inciso I, se não
for objeto de deliberação até o final da sessão legislativa
anual, sere devolvido para sanção, Ucalflo o Presidente da República autorizado a promulgá_lo como lei., •
§ 32. N~o será objeto de delibe~ação a emenda de que
decorra aumento de despesa global prevista, salvo quando'
n) compatIvel COI'l o plano plurianual de inve.stil'lentos,
com a lei de diretrizes orçal'lentárias, ou com ambos, conforme o
caso; e

b) IndIque os recursos necessários, desde que prnve-,
nientes do produto de operações de crédito ou de alterações na
legislação tributária.
c) é vedado indicar, na emenda, como fonte de recur-,
sos , o excesso de arrecadação.
§ 52. Aplicam-se aos projetos de lei de que trata esta
Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

SEÇ1to IX
DA fISCALIZAÇM FINANCEIRA, DRÇAHENTARIA,
OPE!ll\CIONAL E PATRIMONIAL
Art.
• A fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das suas entrdeces , quanto aos
aspectos de legalidade, eficiência. economicidade e moralidade
administràt1va.será exercida pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União e pelos sistemas de controle interno de
cada um dos Poderes, na forma estabelecida em lei.
§ 10. Compete ao Tribunal de Contas da União.
a) examinar as contas prestadas, anualmente, ao Congresso Nacional, pelo governo da União, emitindo sobr!:'l_ elas o seu
parecer, no prazo dI:! noventa dias;
b) julgar as contas dos administradores e demais reaponsâvef e por bens ou valores públicos da União e das entidades,
por ela criadas, mantidas, controladas, ou de que participe, direta ou indiretamente, bem assim a daqueles que derem causa a
perda, ~xtravio ou irregular aplicação, de que resulte prejuízo à
Fazenda Nacionalj
c)
realizar fiscali.zação, fnspeçãc , investigação e auditol'ia orçamentária, financeira, operacional e patrimonial nas
6rgãos dos Poderes da União, bem assim das suas entidades, referidas no item anterior;
d) acompanhar a execução orçamentária, bem como as licitações. os concursos públicos e os casos de acumulação de c ax-,
gos, empregos ou funções, verificando a legalidade dos atos de
que :resulte receita ou despesa pública, inclusive os das entidades :referidas nos itens anteriores;
e) apreciar, para fins de registro. a legalidade dos
contratos de grande vulto, bem assim a dos atos concessivos de
disponibilidade, aposentadoria, reserva remunerada, reforma e
pensões civis ou militares, com suas alterações, desde que sej am
pagas à conta do Tesouro Nacional;
f) representar ao Presidente da República, às Casas do
congresso Nacional, ao 6rgão do Ministério Público competente,
para os fins cabíveis, nos casos de irregularidade grave, abuso
de poder QU infração que possa configurar !lícito penal i e
• g) aplicar muIta aos responsâveds , nos casos de Lr re-,
gularidade, ilegalidade ou infração às normas de administração
financeira, condenando-os por alcances, débitos ou prejuízos causados à Fazenda Púbica, hip6teses em que as decisões terão eficácia de sentença, inclusive para execução, comr;; titulo judicial.
§ 22.
Consideram-se também valores públicos, para
ererte deste artigo, as ccnt.r.íbuí ções referidas no artigo
(sociais. domínio econômioo e categorias profissionais) bem como
quaisquer outros recursos arrecadados com caráter compuls6rio ou
retidos a titulo de Incentivo fiscal e os decorrentes do paqamento de serviços publicos, inclusive tarifas, pedágios e custas.
.
A r t . . O Tribunal de Contas da União tem sede no
Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo
o território nacional, cabendo-lhe elaborar o seu Regimento e
praticar os atos de sua economia dnt.erna , conforme os demais Tribunais Superiores do País.
Partigrafo único. Os Ministros do Tribunal de Contas da
União, em número de nove, terão iguais garantias, prerrogativas,
vencimentos e impedimentos dos membros do Tribunal Superior ce
Justiça e serão nomeados pelo Presidente da República, dentre
brasileiros natos maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade
moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jur!dicos, econõeucos , financeiros ou de administração pública, obedecidas as
seguintes condições:
•
4) um terço de sua livre escolha, com aprovação do Senado Federal j
• b)
dois terços escolhidos dentre os indicados em lista
tríplice organizada, alternativamente, pelo Congresso Nacional,
vedada a mcãueãc de congressista, e pelo Tribunal de Contas da
União, sendo a deste último constltulda. negessar Ienente , ora por
Auditores do próprio Tribunal ora por Membros do Ministério
Púl:ilico junto a ele.
.,/ ,.Art.
• LeiymP"lementar estabelecerá normas gerais
de administração ~ceira e de controle, no âmbito dos Poderes
Públicos da Uni~ãa'; dos Estados, do Distrito rederal e dos Municípfos , bem ass Ie quanto às condições para criação de Tribunais de
Contas municipais.
parágrafo único. A lei ordinária disporá sobre o sistema de controle interno, com a flnalidade de:
li)
acompanhar a execução dos programas de governo e
dos orçamentos da União, para avaliar o cumprimento das metas
previstas no plano plurianual de Jnves t Imentcs j
b) controlar e fiscalizar a gestão orçamentária, fi-,
nanceira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração
federal t bem como a epã Icação de recursos públicos por entidades
de direito privado, visando comlJrovar a legalidade e avaliar os
resultados quanto à eficácia e eflcÂênciaj
,
c) exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem assim dos direitos e haveres da Uniãoj
d) npoiar- o controle e~terno no. exercício de sua mis_
são institucional, inclusive certl ficando a regular idade das contas a serem submetidas ao julgamento do Tribunal de Contas da
UnHloj e
e) dar conhecimento ao Tribunal de Contas da União, de
qualquer irregularidade ou abuso de que tenha conhecimento, sob
pena de responsabilidade solidária.
Art.
• Os atos a que o Tribunal de Contas da União
recusar registro ou que forem por ele impugnados, dêntre aqueles
referidos nos itens IV e V do § H!:, do art.
• devex:-ão ser sustados e desfeitos ap6s tornada definitiva a respectiva decisão,
pelo decurso do prazo para recurso ou s~ este tesul tar desprovido, podendo porém o Presidente da República mantê-los em execução, com recurso de ofício para o Congresso Nacional, exceto nos

casos de llcltação e contrato, cuja impugnação a este seré comU_J
n1cada diretamente, com efeitt::l suspensivo.
§ 12. O Tribunal, ante as razões do despacho pres tdencial, poderá reconsiderar a sua decisão anterior, fi~'!.~o preju::,
dicado o recurso.
§ 2~. O 6rgão do ministério Público junto ao Tribunal
de Contas da União, poderá das decisões dele recorrer para o Congresso Nacional, das quais não caiba o recurso ou a comunicação
referida no final deste artigo e quando relacionados com ce" mesmos atos nele indicados
§ 32. Não se pronunciando o Congresso Nacional, no prazo de 45 dí.es , prevalecerá a decisão do Tribunal, que tenha sido
objeto do recurso ou da comunicação.
§ 42. O Tribunal de contas da União, por iniciativa
pr6pria ou do MinistérIo Público, bem assim por solicitação do
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
das Comissões de qualquer em destes órgãos, poderá promover inspeções ou auditorias, determinar diligências ou requisitar processos e documentos referentes a atos sujeitos ao seu controle.
§ 52. A lei disporá. sobre os recursos cabíveis das decisões do Tribunal e seus respectivos prazos, cebencc o seu Regimento Interno e ao dos órgãos referidos no pará.grafo anterior
disciplinar, supletivamente, sobre os procedimentos no âmbito de
cada quaã •
Art.
.. Os Tribunals de Contas dos Estados. do Oistrito Federal e dos municípios que o instituírem, cujo número de
membros não poderá ser superior a sete, deverão seguir o modelo
do Tribunal de Contas da untãc , queot;o à forma de composição, or:'
ganlzação e competência, assegurando-se aos seus Conselheiros
garantias, prerrogativas, vencimentos e Impedrnentcs iguais aos
dos Desembargadores das respectivas unidades da federação.
JUSTIFICACKO

o texto ora proposto tem por objetivo prdncapat de Ea-,
nir o 'reg rme de governo e d1.sciplinar o exe rcIc Io das atribuo!.
ções Insuârucaonaas merentes aos órgãos depositários das fu,!!
eaes soberanas de Estado.
REGUlE DE GOVERNO: O

CIALISHO

NEO~PRESIDE!:!

OU O PODER PLURALIZADO

o regJ.me presadencaat tem s aôc , ao longo
de
nossa
histórl.a republicana, uma das instituJ..çÕes ca'rac terãs eãces
do
sistema conseã tucaonat bresafe í.ro ,
Com n proclamação dn' República J em 1 889,
ina.uguro,!!
-se. na prát1.ca das l.nst1.tuJ..ções brasãfe rr-as , a observância do
modelo presadencãaã , sob cuj a égide passou a estruturar-se
o
Estado.

A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se. progressivamente. a cada mome!!
to, até atingir, no ordenamento vigente. uma saeuacâc de qua se
absoluto dcsequaf Ibr-Ic entre os Poderes do Estado. com a censeqUente degradação msnxtucaonaj do Legislativo e do JudicJ.á_
rio.

o perfil autoritân.o da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a evidencJ.pr a inquest1.onãVel supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania nacional.
•
No presente momento histórico, em que se 'reg i s t.t-a a
inflexão do processo autorJ..tãrio de ücvernc , torna-se Imper-ac-,
so pariflcar o Executivo aos Poderes Leg LsLat avo e JudicJ..ãrJ.o.
restabelecendo a fórmula clássica, davfsada por Locke , ncnaes,
quieu e llenjam1.n ccns t.ene , de conter o poder pelo próprio poder, num sistema de ha rmonaa ms tatucâonaj , de Ere i.cs e contra
pesos. que pernu ta , na prática do Estado .. o controle recíproc;
entre os poderes da República.
A proposta, ora submetida ã deliberação dos Senhores
Const.1 tumtes , visa a tornar expIrei ta a eonformül;ão tr~angu
lar do poder, nela davasandc , de um lado, o conjunto da cadada
naa (efea.eoradoj , cuja vontade atua como fator de leg1tJ..macã;
das instituições do Estado. e, de euere , o Legislativo e o Governo, que detêem o poder por delegação popular.

A presença J.nafastãvel dessa t.r-Iadc no processo governamental. tal Como vem este drscapâ medc no t evtc proposto,

assegura permanente e recíproco ccntrcãe entre os
detentores
do poder, neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, per
sonificado no Levãathen , tão incompatível com o regime dcmocr!
tu co das Laber-dadea púbhcas.
A proposta substitUtiva que ora apresento não inst!,
tui ,!Jm xeg ame parlamentar de governo e nem confere ao
PoderExecutivo uma esnrutura dualista, que ccmpar-tn Ihe as
atrJ.bui
ções ine~entes ã Cheha de Estado e ã Chefia de Governo ent.r-e
o Pr-esaderrte da Repúb1J..ca e o Prlmelro-M1.n1.stro.
e texto preconiza um Executivo acaccrâtacc , em que
... as funções de Estado e de Governo acham-se concentradas no Pre
.sidente da República, que as exercerá com o auxílio do Canse:
lho de Min1.stros.
Para obstar. no entanto. o controle hegemônico
do
processo de governo. pelo Presidente da RepúblJ..ca. a proposta
limita-lhe a ação política J na esfera de condução dos negócios
da Administração Federal J cuja Chefia incumbirá ao Pnmeil"o-M,!
n1.stro. auxilJ..ado }:leIo Conselho de HinJ.stros. cujas resoluções
serão tomadas pelo voto da maiorJ.a absoluta de seus
membros.
Hais J a~nda: os atos do Presidente da República • .que versarem
q,uestão resolVJ..da pelo Conselho de ~bnistros, deverão ser ref.2.
rendados. como condição de sua va1J.dade e eficácia, pelo Pnme1.ro-Ml.nistro e pelo ~hnistro competente.
Nota-se J aí J a instJ.tuiçno, no. própria esfera do 1'0der Executivo, de um sísterla de controle honzontal intraorgã!!ill, sufiCJ..entemente apto a S:;;J..~s~a vontade
presidencJ.al.

ticipação denccrât ace do colégio m:Ln;1.sterJ.al no processo deca-.
s&rio de governo.
O princípio da colegia1J.dade refletuá, de modo ane-

quívoco, a primazia da vontade majontiÍria, a única que pode
deve prevalecer nos órgãos ccfet.avcs , A vontade da maaor-aa dos
HinJ.stros de Estado passará a revestir-se de uma r eãevâncaa J!!.

(8)

r-rdacamente maas ant ensa ,

(9)

O Governo, portanto, passa a ser, na oxgem aecâc con§.
tituc10na1 bras i ãc ra , o espaço pot Ir rcc-admtm snrat rvc do 1'0dCT plurali7.ado.
í

O colégio m:misterial deixa de consti tua.r mero corpo
de auxaf rares duetos do Presidente da Repübã rca , Os Mm as t r-os
de Estado, nos termos deste subsm tucavc , "ganham espaço, autE!.
nomla e mult1pllcam-se os senhores de soluções" (v. HI),DEMBURGO PEREIRA DINIZ, liA Monarquia Pres í.dencaaj.", p 126, 1984,.Ed.
Nova prcntea ra) , ~

A nnãlise do texto 'que ora submeto à Assemblé18 Nacional Ccn s t Ltuant c per-aa tc va e Iumbj-ar- que, nele, 'se
contém
clara reacâc à estrutura de poder s mgutar na esfera do i:--.ecutivo.
li ê neste ponto. precasamerrte , que 're s ade um dos aspectos maas mpcrearrees da proposta mctusa , que Insua eucaona-,
li%a mecam.smcs espec,Íficos de contenção do poder presadencaaã,
ensejando tanto ao Conselho de Min:J.s1:ros como ao Congresso Nacional uma decisiva par-tacapucãc no processo de. governo.
Os prccedament.cs de fJ.scalizaçâo eseabefecaacs neste
SubstitutJ.vo, disciplinadores das relações ãntracrgânacas
na
esfera do Bxecut avc (presadêncãa da Repúbl:t.ea/Conselho de l>hnistros) e daquelas que se processam no plano anterorgãnacc, en
tre o Executivo e o Leg Ls Lntn.vo , respondem ã necessidade de s.Q.
ãuc Ionar , no dcmfnac da consta tuacãe e sob o :J.mpêrJ.o das
regras que dela emanam, qualquer possível confl:Lto ms tarucãcnaã
pelo controle do poder.

Este SUbSt1tutJ.VO. de outro lado, consubstancJ.a normação pertJ.nente ã responsabilidade do Chefe do Exec:utJ.vo
Um dos aspecto; centraJ.s do regime presidencial
de
governo é a def1nJ.çâo da responsabJ.lJ.dade do PreSJ.d~nte da Re-

te da República, med xarrt e J.ndJ.cação f'e a't a

pelo

sranet ro-jüruecrc , excetuados os Nmasurcs M:J.li
tares e das Relações Bx't e r-ao'r-ea , amunes ao Juízo congressual de censura. que eer-âc nomeados,
livremente, por dcc r s âc pres adenc ãaf , Ressalte-se, neste ponto, que os MJ.nJ.stros de livre nomeação exercem atr1buições que, por sua natureza mesma, cenpreenden-se no alcance do desempenho pres ídencaat de suas funções de l!stado (reaações ãnt.ernacãonaas e defesa da commaõade estatal). Os Nrnds t ros mil1 trat-es sempre exerceram,
na tradição bras rea rs , postos de comando. O m,2,
(Jelo cons td tucacnar brasaãe i.rc outorga ao Pres.!.
dente da República o comando supremo das Forças
Armadas, competindo aos Chefes m1l1tared", dentro do princí:pJ.D berârqaxcc que lhes impõe o d~
ver de lealdade e de obedaêncaa , plena sUJ e:J.çâo
ao seu comandante - em - chefe. Nâo teria sent!.
do, destarte, que, nesse plano, houvesse mcer-,
ferêncJ.a externa de um outro Poder, que gerasse,
até, a interrupção dessa retaeâe entre comanda!!,
te e comandados.
í

nal;
(12) outorga de competência. ampla ao Conselho de MJ.n:Lstros, nas matêrJ.as relacJ.onadas ã
conduçâo
dos negócios da AdminJ.stração Federal,
(13) necessidade de referenda mJ.n:J.sterial, como con-

pública.
Esta proposta encerra a dJ.5cJ.p1J.na normati\'a do tema
• referJ.do, expl1citando a dupla rcsponsab11:J.dadc· do Chefc do P,2,
der Execut:J.vo da UnJ.ão, quer no plano pol~tll:::owadmlnistratJ.vo,
quer na esfera penal comum.
O texto prOJetado J.dentJ.fJ.ca os valores polít:Lcos, é.
ticos e JurídJ.cos que a ordem constitucJ.onal deseJa ver prese!.
vados.

B define, aJ.nda , a ordem procedJ.mcnt>ll a ser observa
da no processamento de den\Í.ncJ.as formuladas Contra o Pres1den=te da República, que terá, como hOJ e ocorre. o Senado Federal
e o Supremo TrJ.bunal Federal como os seus Jufzcs naturais nos
crimes de responsabi1:J.dade e nos ilícitos penolS comuns, respectJ.vamente.
11. proposta mantém o proc:edl.m~nto cst::llonaào, que se
dicotom1za em fases suct:;ssivas, abrangentes do judicium aecus!!.
tionJ.s (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado Federal, nas infrações polítJ.co-admJ.nistrat1\as, -e Supremo Tribunal Federal, nas infrações penals).
Dentre os pontos inovadores, há um que merece

a ten-

dlÇão de validade e de: eficácJ.8 dos atos do Pre
sidente da Repúbl1~a,

PERFIL DO MODELO NEO-Pro:5IDENCIAL

o tex.to ora
ConstJ.tuJ.ntcs, fiel ã
tra, no PrcsJ.dente da
hoje, est~ investldo:
verno.

apresentado à consJ.dcraçâo dos Senhores
trad1ção republicana braslle:t.ra, concenRepúbh.ca, a dupla cond1çâo de que ele,
a de Chefe de Estado e a de Chefe de Go-

A nova discJ.plina consti tucJ.onal do Poder Executivo,
subJacente um novo modelo presidenc:J.al, pretende institucJ.onalizar um regime de governo, em que as atribu1ções executivas.
na esfera dos negócJ.os pertJ.nentes ã AdmlnJ.stração Públ1ca, se
tLpresentem íuncionalm\'onte repal't.idas entre o President.e da República, o PrimeirowMmistro e o Conselho de Ministros.
O perfil deste modelo neo-presidencial assenta-se,fon.
damentalmente, ~os seguintes pontos:

~J.ssim. é J..mIH~.l'ioso dotàl' o Poder Legislat.ivo. no Estado b ras a re ro , de estrutura. garantias e necana smcs que
o
vaeb í.f a aem a Cumpr1r as três mrssêes fundamerrtea s para as quais
í

foi âns t a tu Ido- legislar, representar e fiscalizar.
Esta proposta obj etdva dar concrecâc efetivas às pr.!:,
ocupações que va.s am a tornar oj.egislatlvo um poder verdadeJ.r~
mente eueênt acc,

I

A emenda consagra na organização do Poder Li!glslati_
vo , o bicamera11smo, s a.s t ena que tem sado tr-ad1.cional
entre
nós, desd~ a Carta Imperial de 1 824.

O processo de formação dos atos rev~stldos de efJ.cácia constitucional e legal vem dJ.sc1.pI1nado de modo sign:Lf1ça_
tivamente inovador.
Ao discJ.p11nar o exercfcac do poder de reforma. este
SubstitutJ.vo dJ.stingue éntre revasâc e emenda, para afea tc de
alteração da Carta política.
A revasâc limJ. tar-se-á às normas ma ter raãmenee cons.,
titucionaJ.s, vale daaar , aos preceaecs que da spêen sobre a estrutura do Estado, a organ1Zaçâo do poder, a discriminação das
conpe rêncaas es ta t aaa e a proclamação das Laberdades púb11cas
O exercfcac do poder de reforma, medrunt e
revaaãe ,
dar_se_â em procedimento complexo, de rl. to especial, corpor1f,.!.
canõo-ae , as al'tel'ações dele resultantes, em At.o ConstJ.tuc3.0_

na L,
Rcg Ls t r-e-cse que o ecxec , no que per-rene ã
revisâo
ccns t tuc rcnm , defere legJ.timldade a t i va às Ass cmb Iê i as LegJ.S
ãat avas dos aeeeece-memcees , nisso estabelecendo uma prát1cn rep,H,
blicana só interromplt1a pelas Cartas de 1937 e de lq~9.
A reforma, mediante emenda, observará rito orOCfOl'Hmental
menos complexo, embora ob,etl.vamente ma1S difícil do que aquele p~
cul1ar ao processo de formação das normas meramente leqa1.S.
EstJ.Pulou-se, na real;1.dade, uma gradação, para efeito de
reforma. no coeficlente de rigidez das normas constitucJ.onais, que
em função de seu conteúdo, submeter-se-ão a procedJ.mentos dlversificados de alteração.
A proposta, enfim, representa um passo s1gnifJ.catJ.vo no
sentido de restabelecer, eM toda .:;(f;ua plenitud.e, a competênc:La da
l.nstJ.tuição parlamentar.
ã

o COnSELHO DA REPOBL:ICA

(14) SUJeição do Conselho de Hin:J.stros, sempre na pc§.

soa do PrimeJ.ro MJ.n:J.stro, ao Juízo de censura da
Câmara dos Deputados que se formal1Zará através
de moção aprovada pelo \'oto da maJ.orla absoluta
dos congressistas. Os MJ.nJ.stros de ~1vre nomeação do Presidente da Repúbhca não estarâo sujel.tos a qualquer voto de censura.
(15) possJ.bibdaac de dlssoluçâo da Câmara dos Depu-

tados, por determJ.nação presidencial, após
a
terceJ.ra censura na mesma sessão leg1slatl.va i
(16) convocação de eleições extraordlnãrias, na hiP.2.
tese do item precedente, rciniciando_se em consequênda, e após constJ.tuída a Câmara dos Dep!!
tados, u..E'a nova ..legislatura (período quadnenan.
(17) previsão dos crimes de responsabihdade (lnfra-

çaes pol!tlco-administrativas) do PresJ.dente da
Repúbllca.

çâo.
Trata-se de regra que confere 1nV101abilidade ao Pre
sidente da Repúbllca, que não poderá sofrer, nos il!citos pc:
nais, qualqucr tlpo de prJ.são enquanto nâo sobrev1er, em caráter deílnJ. t1VO, sentença penal condenatóna.

f! nele que se reat rae , en plenitude. o pr mcfp rc re.!,
tor do Estado democrático.. cujo puder deriva do Justo consent!
menta dos governadores.

da.recêc do Conselho de ~11nistros pelo PrrnearcMin:Lstro, que será nomeado pelo pres aderrce
da
Repúb1J.ca dentre os cidadâos que preencham
os
requaas rcs para Inves t adur-a no Cargo de deputado federal;

(lO) nomeação dos l>11nistros de Estado pelo Pres rdcn-

Legislativo ccnsta.euâ , em e~sência. o instr!!

ment;c ,fundamental de governo rcpTesentativo .....

instituJ.cão do Conselho de Minlstros, a ser con~
tituIdo, obrigatoriamente, no mInil'lo, de um te!.
se de congressistas.

(11) na composl.ção do Conselho de 1011nistros, o Pres,!
dente da Repúb1J.ca deverá observar os resulta ..
dos das eleJ.çõcs gera1S para o Congresso NaClO-

A RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

o Poder

tivo, que, rata ãrcanôc por dois terços dos votos dos membr-os que o compõem, poderá tornar III
subsistente decisáo do STF. declaratóna de J.!!,
ccns ta tucãcnafadade de Le a federal, reputada de
grande antere sse sccaa I ,

A sUJeição do Pre s adent;e da Repúbhca ao
prancfpao
da coleg:Lal:Ldade cons tn tuarji a naas e fd ca.en'te garantia de par-

o PODIR LEGISLATIVO: A NECESSIDADE DO SEU roRl'ALECIMIM'O

A atual Emenda, embora mantenha o Conselho da Repúbl:t.ca,
preconl-zado no texto oferecJ.do pelo J.,lustre Deputado Bernardo Cabral, desenha:se um outro perfil e o investe de funções :t.nst1tUC!!!
nais que o fazem superpor-se à dimensão na qual se acham estruturados os Poderes do Estad

Esta proposta visa a institucionalizar, em sede cono;titucional, o Conselho da República, órqão incumbido de coordenoT as
relações institucl0na1.S entre os Poderes do Estado e de velar pela
harmonia e ;1.ndependênc1B dos órqãos da sohprani~ ni'lcJ.onal.
Sem v;{nculos formais, que o situem na esfera ~6 aualqupr
dos Poderes, o Conselho da RepúhlJ.ca compõp-o;fO.. dentrp outros mrombros, dos Chefes do Executivo, Leg1slativo e Jud1c:t.ário.
As magnas prerroqat1vas do Conselho da RepúblJ.ca 1nvestem
no na competência do velar pela harmonia, separação e independência
dos Poderes aa Uruão, e Pela intangibJ..1l.dade do prl-ndPJ,.o da federação
Note-se que o Conselho da Repúbl1ca acha-se, de certo modo, pelo que nesta proposta se contém, 1nvestldo de vl.rtual poder
moderador, cumprindo-lhe exercer, na definição de PIMENTA BUENO
lia suprema inspeção da nação".

A necess:Ldade de impor liml tações. jurídicas ao exercIcl.O do poder estatal e a eXJ.&.êncla de preservar, em benefício da pessoa, o regime das hberdades públ:J.cas situam-se
na
gênese do processo de organJ.Zação democrát1ca e constltucJ.onal
do Estado.

O Conselho da República, enquanto depositáTio dessa supr.!,
prerrogat:J.va, converter-se-á no árbitro constl.tUCJ.onal dos conflitos entre os Poderes polítJ.cos, velando, l.ncessantemente, para
que se lhe;' preserve a independêncJ.B, o ,equilíbrio e a harmon1cf.'

ma

O constitucJ.onalismo, Como processo e como movimento,
projetando-se numa dimensão polítJ.co-JurIdJ.ca, tornou-se responsável, a partl.r de século XVIII, pela instauração de uma 0L
dem normatlva, de!!,inada a conter a onipotênc1a do 'Estado.
O controle do poder polítJ.CO, segundo adverte LOB\'EXSTEIN, representa a matéria central de qualquer teoria da Constituição.

FERNANDO
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A liberdade dos destinatâTJ.os do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, necessar1amênte, da efJ.cácJ.a do
sistema nela instJ.tuído, que estabell;ls::a mecanismos de VJ.gJ.lân'"
cia sobre o processo de governo.

'lEI

Suprima_se

o artigo

.f'&3
1;I9lt

do Anteprojeto de Constitui_

çio.

(1)

unidade de Cbcf1a (Estado e Governo) na
do Presidente da República;

peisoa

A divJ.são do poder constitU1 pr1nCIp10 fundamental de
limitação da autorJ.dade estatal. Nela reside a garantia mesma
de respeito e proteção ãs liberdades púbhcas.

(2)

1nvcstJ.dura no ofíC:LO presidencJ.al por sufrágio
universal e voto popular, dJ.reto e secreto;

Não foi por outra raz.ão que a Carta lmpenal brasileira, de 1 824, assinalou que a d:J.vJ.sâo dos Poderes Polít1cos
constituía o "pr1ncíp10 conservador dos D1reitos dos CJ.dadãos,

Considerando as grandes d~Jaridades regIonais, o praé muito longo, devendo o
disposto no artigo~, § 3 Q , :~ •• :' E.dotado imediatamente após a

(3)

mandato do PresJ.dente da Repúbbca bnlÍtado a

e o mais seguro meJ.o de fazer efetJ.vas as garantias, que
Constitul.ção oferece" (v. art. 90).

promulgação da nova consUtu!çãto.

tu1l

qUiqqUenio, vedada a possJ.bJ.bdade de recondu_
ção par<l o período 1medlatamente subseqUente,
(4)
(5)

ext1nção da fJ.gura do \ 1cc-Pre5J.dcntc dn República i
eleição 1ndireta do Presidente da Repúb1J.ca. p!:.
lo Congresso Nacional, na hipótese slngular de
vacâncJ.8 de seu cargo nos dois últimos anos de

se~ mandato;
(6)

(7)

possibill.dade de consultas plebJ.sc1tárlas, por
iniciat:J.va presldenc:J.al, v1nculando-se, o Chefe
do Executivo e os demais poderes da República,
aos resultados proclam:tdos;
r e ca ll" de decisões Judiciais, medlante propo§.
ta do Presidente da Repúbl ica ao Poder Lcgisla-

lI

JU5TIFICA'rAO

zo de dez anos prev}$.t;p no artigo

J

iol.

Mais expresslva. ainda.
a Declaraçâo dos D1.re1.tos do Homem e do CJ.dadâo, promulgada pela Assembléia NaC10nal
francesa, em 1 789, pois enfat1zava que não teria Const1tuição
a Socl.edade, na qual a ga'T'antia dos dJ.reJ.tos não estJ.Vesse assegurada, e nem a separação de poderes determJ.natla (\'. art. 16).
O sentido democrátJ.co que deve 1nspirar o
processo
de c.onsolidação de nossas l.nstituições repele qualquer slstema
que gere a concentração de poderes.

Dal a necessldade, na esfera da divisâo funcJ.onal do
pode.r., de estabelecer um regraJllento constitucJ.onal que confJ.ra
J.ndependência ao Poder Leglslativo c permita aos membros nele
investidos a vieilância sobre ·0 exercíc),o dos demais
poderes
da República.

m .. - - - - - - - , - - - ,

;1.9
Altera o parágrafo-? do

Art. J33 -

-"$,2.5
q..re passa a ter a seguinte

artigo~,

~ção:

..

§ 12_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 22- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ A lhião, os Estados e os Iolnicíplos, devidamente artJculados.
pranoverão a assistercla téenica, extensão nJm1, pesQ.I!sa agropecuária e créd1:,

444
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JUSTIFICAÇJ\O

to acet, pr1oritarlarrente~ <1.0 pequeno e médio p-odctcr, assegurando para tal o
direito e a preferência ao crédito rural oficial, q.Ja1quer nre seja sua lOOdalidade, a todos que trabalhem diretamente na terra, em im5veis de até três móckJ los espresso ... ';n !ei, não cabendo, para tanto, qua1qJer restrição de ordem pa -

~

i' imperativo de segurança nacional tem sido a motiva -

ção usada tradicionalmente para justl ficar a intervenção autoritária do estado no domínio econômico.
Inaceitável se- torna, portanto, sua permanência no Art.
~), quando o processo de aperfeiçoamento democrático já excluiu semelhante dispositivo constante do texto constitucional vigente _ art. 49, inciso I. que motivou a expropriação de 2/3 do
patrimónIo fundiário das Unidades Federadas da Amazônia. pelo D~
creto ns 1.164/71-.por seu corresp9ndente Art. 48. inciso I. do
Anteprojeto de ConstituIção.

tr1m::nlal.

JUSTIFÍCAcno
o crédito rural tem se concentrado nas grandes propriedades deviOO especialmente as garantip5 exigid3s, serore Insuf.íníentes para o peoaeoo agricul tor, notadamente nas regIões ne-os desenvolvidas, code o baixo valor da terra
nJo permite a fsarmação de g3ranhas emeootante suficiente à captação de recur50S creditícIos de investimento, para viabilizar o processo prodJtlvo.

ser incluído: "Todo trabalhador l:Ura! terá direito assegurado ~

á propriedade na forma iOOlvidJal, cooperativa, cond~ia1, cOOlJll1.tária
mista para desenvolv1mento de suas atividades".

ou

JUSTIFICAÇJtO

n ..e:to preposto pata 1nclusão fol aprovado pela Ccmissão da OIdem
Soclal;
2) Não causa 1ncoopatibWdade em textos aproveItados pele Ccmissãode
Sistematização;
3) Define em clareza e objetividade o direito fundarrental do tceen ~
ral à propriedade COlOO lnstruncnto maior à sua vivência dIgna;
ü

li) Define formas outras de propriedade qJe não a individual, existentes

.~ ..J.... '<n~".lll/l"'Co~,"h

Acrescenta
do artigo ~. ,2 ~"

DA'.

STSTEMATIlACl!!l.-_~-1 ~/07M

COH'ISSI\'D DE

a expressão" de Area Geográfica" ao § 32

NOVA REOACAO:

f5'IÍ

= .i!

Arto

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

São serviços estratégicos cujo acesso a particulares pe!.
mlte a acumulação de poder por grupos econômicos, Incompatível
com um regime democrático e de alto risco para as lIberdades i,!!
dividuais e interesses nacionais.

ÇOMI5$J'\Q

rr

CON5TIT!lTNIE

['J

CDHISSno

VF' nsco

J

DE SISTCHATIZAçno

r.r---
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..,

fClf.'~v.r"'~lÇ

~s

NOVA ReoAçno:

Acrescente-se, ao Ircfsc III do artigo~, a seguinte expressão:
- e OOna!s instituições fwanceiras cffcíaís,

Art.

~:
Art.~- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

- .........•................................................

U

- •.•••••..•............••••••....•........•.....•...•......
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_ a organlzação,o nocícnerentc e as atriOOições do

~)-

.

_ A autorização peee ~ funcionamento das institui ções financeiras. bem como dos estabelecimentos de
seguro, previdência e capitalização, assegurado às instituições bancárias oficiais o acesso a todos os instrumentos de
mercado financeiro permItidos as suas congêneres do sel.:or pr!
vedo.

Banco

do Brasil e dérnais instituições f1nancgiras oficiais.

JUSTICAC~O

JUSTIFICACAO

=---

.

90S~

A ressalva estabelecida run dos mais fLrdaaentais pré -

~

do exposta a eficácia da o:ltma qJe sua permanência no texto significa o
10 que torná-la letra IOOrta.

~

in.

De outro modo, as organizações estatais desempenham rel«:..
vante função social na prestação de serviços esseneiais à
pop~
lação, algumas com re~Roosabilidades acrescidas no
Anteprojeto
Constitucional (art. ~ I. "g") que por seu mérito não podem ser
realizadas pelo Setor Privada.

Em curso de ser aproveitada estão todas as áreas .iqlrodutivas. Assim,
até o curprimento do e!:itabelecIdo no artigo 326 fica prejudicado, razão p~
la QJal a ~Icssão se itrpõe.

-"

OE

Não é concebível. que terras dJtadas de 1nfra~trutura privilegiada para abastecimento de i.nsu:oos e escoomentode produção. can investimentos do Poder Públ!
co. permaneçam total ou parcIa1lrerlte inexploradas. err:r..JaOto milhões de agrIculto res lutn.1t por Lm pedaço de terra para trabalh3:r ou são obrigados a exercer a atlv.!,
d3de agrIcola e:r regIões de difícIl acesso, onde as perdas da prodJção são z.igl1f!
cativas, pelas deficientes cocYJlções de armazen.'3gcm e transporte.
Por outto lado, a grande ~cntração de terras nas mãos de poucos. prlncipal.nente nJS áre3s d"m1,)s de Infrücstrutura b<isIca de produção, lllJitas vezes can
flnflidJd~:; l!speculütlvíls e de reserva de v3lor. tem limilado o IJcesso à terra lJOS
lJ<]rIOJltorcs CCJ11 trndlç:io n3S llcWs agrIco13s, gcrardo conflitos flJ"dllÍrJos ou pro
noven:lo cfêsordenado êxodoJ para os centros trrbanos, onde vão engrossar os balsões ~
....mséria das periferias desses l"'Ik1êos, faze.'1do o::m que a d1minuIção da capacidade
pro:f.Jtlva no carrpo seja agravada pelo aunento dos problenas de a11Jnentação, saúje •
saneamento, eóJCaÇãoe se~ das cidades.

pr;~;;=]

-,

SISTEMATIZAr:no

••,

r.r----------'un'~~."''''.o.;

Suprima-se a expressão "imperativo da segurança nacional" do Art.~, "caput". que passa a ter a seguinte redação:

~

§ 50- ••••••••••••••• "
.
§ li"- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELASCO

rLld"""t........ftuac."'u ..

COHIssno

parágrafo 3Q da art. ~) conf11ta com o texto dos art.!,

Inciso I, alínea "c", ~J e seu parágrafo único,
~
§ 12 )f.~l que estabelecem prerrogativas e privilégios às instituições finé'nceiras oficiais na movflllentação e aplicação de recursos :'"s lanceiros da União, atribuições essas já consagradas,
delegáveis e indissociáveis de suas personalidades jurídicas.

requlsitos

para determinar se o lnóvel curpre ou não função seda!, delxa de tal

FERNANDO

§ 1"- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 20- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 3!!.
§ 4!!- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAC1l..Q

2fJ~

O

..ro.

:~t:-:.~~.~~~.~~~~~.~~.~~~:.~~.~.~:~~:.~:~: .

~

JUSTIFICAcno

JUS T I F I C l l l i

CONSTITUINTE

~~; /67J

'ur.'JtJ.'''lC.o.;;.,-------~--_~

Suprima-se a parágrafo 3" do art.

é racionalmente aproveitado

EMENDA lP04290·9

I

1UIO'~~~l"I::~çi.

serão
!rcluídas as ter-as situadas na faixa de vInte quilõ:nst~s de largJra, em cada ladJ 00 eixo das estruturas viárIas.
fi 82- Ni.rlguén poderá ser proprletário do equivalente a mais .~ cem llÓd:.J1os rurais, seja WIIJ. só propried-lde 00 no conjLl1to de seus .im:Sve1s.

Parágrafo únlco - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r.r---

___,

§ 79- Na definição das zonas prioritárias para refoma agrária.

Art. {g'"-

rr=

r.r

VELASCO

~r1rna-se a expr';~jo "cu está em curso de serll da alínea "a" do o~
rágrafo único do arUgo~, e,.Je passa a ter a seg.rinte redação:

a)

)E~~

r.r------- .Lld.IO'~~"'$I..'IV.""..'"d.,

, te=_._--"""",,,,,,-=-",,,,,-,,,,,,",,,,,,,,,,lXJ.llSSl=lO DE SlSTEMCI.TIZACffil

presarial no país, não dispõe das mesmas oportunidades de at.!:!,
ar com todos os instrumentos de eercedc financeiro. como
as
suas congêneres do setor privado, que assIm concorrem privll~
giadamente na captação de poupança e dep6sitos direcionados à
especulação r.tnaoccf ra ,

EMENDA lP04289-5

rr=

EMENDA 1P04296-8

Conquanto caiba às insti tuições ba'l'lcárlas oficiais

proposta do Ilntcprojeto de Constituição.

FERNANDO

e seu parágrafo único.

,~

a maior responsabilidade pela financiamento da atividade em -

San alterar o conteWa do texto. expllc,f.ta cceocoenees do sl~
tema finarceiro de ve trata o capítulo HI. considerando que a atual
legislação do sístere financeiro bancádo já é mais abrangente que a

CONSTITUINTE

~

JUSTIFICACAO

JUSTIFICAÇAO

Além ee tamanho da população, também a extensão territorial influe na necessidade da ação públlca para garantir a infraestrutura econômico ..social básica. Mantido apenas o critério
populacional, os estados de maior extensão geográfica, com população dispersa, seriam enormemente prejudicados.

.".•

o art.

cuja supressão é proposta fixa llm1te de partic!O!
ção dos órgãos e espresaa estatais no custeio dos planos de prf:Vidêrc!
a das entidades fechadas, estabelecendo a paridade na contrIbuição de e.!!.
pregados e ....rpregadores, estendendo a regra à previdência parlamentar.
Além de constituIr matéria cujo tratamento extrapola aos prlncí pícs QJe devem informar o texto constitucional. já se e-contra a sesee
discipUnada pela Lei ns 6.435, de 15 07.77 e seu regulamento,
C~.~re~o
nQ 81.240178, bem cano pelo Decreto nIZ 93.597, de 21.11.86, prestes aser
alterado por inIciativa do próprIo Poder 8cecutlvo, cem viStas ao aperfeiçoamento dos dispositivos nele inserIdos.
Acrescente-se. por outro lado. e,.Je da maneira coro foi redIgIdo ,
o texto InviabilIza quase erascentenas de instituições de .indi5cuUveis
propósitos sociais (PREVI, do Banco do Brasil; F'ETROS, da Petrobrás
r;APPF. do Banco da AmazônJ.a; CA?EF. do Barco do Nordeste;
CENTRUS •
do Banco Central; FtN:EF', da caIlâl Econõmica; IPC, do Congresso Nac!
ooal; POSIJU..IS, dos CorreIos e Telegráfosi VIILIA. da Vale do Rlo Doce i
e outras), q.re IntegrallzlJm benefIcios securitários. cootE:Jltllam grandes
massas desprotegIdas, gCl'ilm poupanças sIgnificativas, abrem frentes de
CJTPrego a dloomIzM o de:::cnvolvlmcnto ecooôercc e SQClaJ, hoje alcançando u:n wiívcrac de eaís de G.OOO.OOl de trnbalh;;tdorcs e dependentes.
Não é rJt,.."llals lcnbnlr que na mnnutençJoda prevídêrcfa coople lref\tar pr lvada, aJo é cqultatIvo llmllá-la apenas c de forma dlfcrcnc!
al aos trabalhadores lIgados ao setor púbUco. O Estado e suas emresas ~
suem cl eesea necessidáde de retenção de mãode obra especialIzada que o s!
ter privado. o !1Je justifica a flexibilidade na concessão de benefícios.
Por derradeiro, em se tratando de definição de procedimentos, sugere-se a regulamentação da matéria atreves da legislação ordinátIa.

...........................•...•...•.

JUST1F1CAçAO

1~288.7

St4lr!ma~se

o dispositivo

O orçamento fl.scal e o orçament... los in
vestimentas das empresas estatais, compatibilizados com o plan;
plurianual de investimentos, terão, entre suas funções, a de reduzir desigualdades igterregionais. segundo critér~as de população e de área geográfica.

EMENDA

VELASCO

Arl.:. _ Constitui monopólio da União a exploração
de
serviços públicos de telecomunicações. comunicação postal, t!
legráfica e de dados.

••
......•.••.••.•.••.........•..••••.•••
0

FERNANDO

SISTEMATIZAÇno

DE

rnctõe-se, no capítulo V Titulo IX, do ~~llrojeto de
Constituição, o dispositivo abaixo. não acolhido pelo mesmo
embora conatante do Anteprojeto da COmissão VIII:

.

I - .••••.••••••.......... o

11 !lI § 1Q§ 2'§ ~g-

CONSTITUINTE
COHISSAO

de lOCldo Informal pa,J:'tlcularmente nas regiões de OCI.4lação tradiF"i~al
da I\mazÔOla e que carecem de recconectncnto Jurídico para satisfa çtto do e-sete cultural e econômico dessas ccm.nidades.

Art.
- A intervenção do Estado no domínio econômico e o mOhopól1o só serão permitidos quando necessários para !.
tender interesse coletivo, conforme C'efin!dos em lei.

....

CONSTITUlNTE
COMISSJtO

DE

FfRNANQO

VFI ASCO

113

SISIfHATIZIjCJtQ

~----__---'-_-lrrr.'.lII.l"lC~çlo-----------,

~

Aditar. caro alínea. ao Inciso XIII do art.
o texto do caput do 8::!'..
tlgo 39. aprovado pela Ccm1ssão Temática da Ordem Social. sem qualquer prejuízo à coopatibllização em CltJtros 1n::lu!cbs no Anteprojeto de Constitulção.

-

Acrescente-srJ ncTlO item ao artigo(;-4)do ~l'rojeto de ConstituIção. cal! a

Segu1nt:.:~~::
··········(liW~·~·~;~~~·~·~~~;;~;~·:·~·~:·~;;~·~:·;;;;:···

...
..
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:!USTIFICAcno

Já se constitui ,Iúw ...na a aceitação passiva, por parte da eroreçeoo, das vi.Q.
lações a seus rnrenos, durante a vJ.gência do contrato de trabalho, na ccrb-zc de
q.!e, ajuizando recteraçãc para garanti-los, sofrerá, inevitavelmente, represálias

A proposta da Comissão ~i3e às empresas pesado-

e

Necessário se toma, portanto, a inserção, no texto constitucional, de dispositivo v~ndo a prescrfção no curso do ccotreto, isso significando, assim, que
8 contagem do prazo respectivo p~sará a ocorrer a partir do terno da relação
pregat!c1a.

SÍSTE:I;~~~·;~~ç~~bltll.UU'=t;:1l

(!J .COHISSAD CE

absurdo ônus, em virtude de base de cálculo ccrctattva.
A opção mais favorável em termos de valor. ora sugerIda, é a mais acertada e reânste, remetendo a matéria à lei ordinária ••

que via de regra culmin3Jll crm a demissãl?_

{,~

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDACO: ARTIGO (~

rj.

Dê-se a. seguinte redação ao inciso III do artigo
Constituição:

~

do (Arrt:Y}Jrojeto de
•

IP-

lUTO/lnTl'IC~lo-

D:Í-llSSAO DE SIST84.1TIZAÇAO
_ _-tt-

~do ~l'rojeto passa

O "caputv do Art.

~nTlI/lutll'IC.;ill

)\creseente..se, ao adlgo(~\ lII. a expressão "e SUbdistrltos".

ter a seguinte redação.

JUSTIFICATIVA

Art. 14 - São direitos sociais dos errpregadosurbanos e ruraIs, além
de outros que visem a Il'elhoria de sua condição social.

JUST I F I C 'LC..1!..Q

Eliminaram-se de texto constitucional estereótipos de uma par
ticular v.isão do mundo, desfazendo o equívoco de que o Estado possa
ter por tarefa democratizar a livre iniciativa, ela sim fonte esse!:!.
cial de democracia, preclsament~ poe ser t ívre , e independente
do
Estado.

.lJSTIFICAÇAO
A expressiva extensão territorial de determinados rruúcípios, notanente os
situaOOs na região amazônica, sem dúvida exige que se conterrple, lanbém, no texto
constitucional, os subdistrltos, de maneira a facilitar a adnWstração rn'.Jnici paI. roje tão cc:wrpranetlda, emdecorrência das distãncias, em termos de eficiêl1 -

o conçelto de trabalhadores abrange os emreçaccs, os profissionais
liberais e autônolOOs e até diretores de empresas. O eoteorcjetc de Constituição,
emseus incisos, trata de relação de emprego, típica e exclusiva dos empregados.
Entendemos, pois, como inadequada a expressão "trabalhadores", subst1tu1ndo~a por "err.pregados".

ela.

COt1ISSAO DE SISTE'-lATIZACÃO

EMENDA lP04303·4

m--

tJ

C06TITUINTE JOSE CERALOO

(:J

OJ.lISSAO DE SISTEAATI;~~~'~0""do'""'Cntn1lt

~

...,

TUTO/'~''''ICOCiO

E>ENJA SI.fl1ESSIVA

H:

01SF'OSITIVO EMENOPOO. Alínea "ell , inciso IV do Art.

~)

~

Inciso

do Art. ~

XV

~;

~ do ~lrojeto passa ter a seguinte

redação:
~;

Art.

3JS.TIFICAÇAO

Q'q

.

JUSTIFICACAo

A redação proposta protege o contribuinte contra
urna
possível tributação injusta de seu imóvel. Os parãmetros aqui prest cri tos atendem melhor ao interesse do contribuinte, sem prejudicar o
fisco.

xv- Duração do trabalho não excedente a a (oito) horas
diárias, COOl intervalo para alimentação e repouso, salvo exceções previstas
leI ou emnegociação coletiva de tr'ilbalho.

Tecnicamente não cabe à Constituição definir as funções de tm
bastando garantir a sua livre organização, constituição, actninistração
e associação. O mais é eatérre de lei ordinária.
A proposta de "substituição processual em questões judiciais
e ad'nlnistrat1vas" letra "e'' do anteprojeto, cria un princípio constitucional des
medido e perigosamente anplo. Fere a liberdade que o 'indivíduo tem de exercitar os seus direitos próprios e inerentes O Sindicato, de maneira anOmala e arbitrária, poderá ingressar em juízo até mesmo contra a vontade do interessado.

srrencetc,

.JJSTIFICAl;AO

A garantia do emreqo illllllca em saúde das empresas, condicionada ao aunento de produção e melhoria da produtividade, portanto, quanto menor a jornada, maior custo do produto e menor possibilidade de acesso pelo merc~
da consunidor.
•
A redução deverá estar co~icionada a situações peculiares às
realidades de épocas e ercresas dIferentes, portanto a lei se adaptará a essas n,!
cessidades e a convenção coletiva, ccno manifestação das partes envolvidas, dará
o respaldo opcrteoaeente ccnveníente,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
J)JA~
Acrescente-se ao inciso 11, do artigo (]itO) do (~lroj!!.
to da Comissão de Sistematização uma "alínea" COM a seguinte redação:

:;J,r

TUtO"~IT""",;1D

nArt.

AOITIVA
:rt~
DISl'OSITIVO EIoElI'AOO: AATIGO

DeVA

liAs contribuições de melhoria serão exigidas dos propr!!
tárIos de imáveis beneficados, tendo Dor limite total a despesa comprovadamente realizada e previamente empenhada em ccncor rêncfa públl
I ca e POi' limite individual a valorização obtida pelo imóvel gravado,
reipeitada sempre a 'capacidade contr!.butiva do proprietário."

,13

EtetlADO.

O inciso XV do Art.

Suprimam-se do ~Jrojeto:
1'}.
a) - A alínea "e", inciso IV do Art. (tã)

~

EMENDA DE
Dê-se ao §l~do artigo
Sistematização a sêgu;.n~e redâção:

_ _ tn"".nJn"oc~çlo

EJ.EmA HJ()IFICATIVA

DISPOSITIVO

""1

JI~

(~)do ~irojato.

os saguintas

lrcisos e Parágrafo üuccArt.

~t-

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

I rr;--:;:~":J
I eç;;;~JW

tJ CONSTITUINTE FRANCSCO BEN;~~·IH
CDIoIIssnD DE SISTEIoIATlZAçno
!!J
,~l.l.to/u..t.IIo'"~.co", ...o

11 - •••
a) •••
d) ...

e) gêneros de prirnei.=a necessidade, conforme definidos
em lei.

fu,..,'I~·ltroc.;.o

Ef.4ENOA SUPRESSIVA
~.tIw..rt+
DISPOSITIVO EfolENOAOO ART: @
I

V-aprol1Jção e fornecimento de energia e-

~

ÕqG~~
o
ro.jeto de Constituição

létrica,
VI - produ<;ão e ccosctc de ccntlustíveis e I.!;!
brificantes líquidos e gasosos, exceto petróleo;
VII - serviços de transporte, ccasüceção a
turIsmo, exceto o de transporte de cargas para o exterior.
\ ..
Parágrafo Unico - Os impostos a QUe se referem os
!tens V e VI serão não ccerettvcs, nos termos da Lei COOlPlementar.

SuprImalt-se o Art. ~
se os subsequentes ,

JUSTIFICAÇÃO

e nenumar em-

A proposição em tela vIsa a redução do· custo dos gên.!
ros que constituem a cesta básIca das populações mais carentes
do
nosso pais, com o objetivo de permitir a tudoa os brasileiros acesso a uma af Inentaçãc saudável e condizente com as suas nece safríades
nutr!cionais, a fim de que se p"'ossa, em pouco tempo, ~xt1rpar a fome que assola uma boa parcela dE1' nossa gente.

JUSTIFICATIVA
O concei to de que o mercado deva ser ordenad o como condição de viabilização do desenvolvimento socio-economico caracteriza,
uma visão ide..o16gica do mundo que é extremamente discu tivel, e cns-,
cutida e que por Isso não deve incluir-se entre- 05 pri nc!pIos cons
ti tucionais.

JUSTIFICA C 11 O
'reata-se de ill"Çlos tos que estão sendo transfer1fos
da cceoetêrcía da Uniãopara a cometêrcte dos Estados, atendendo à necessidade

(í>(l) ...

I - ..•

,EMENDA lP04304·2

Irclua-se no Art.

.
.

lI·
.
III ... Assegurar anp l o exercício das liberdades indIviduais
na economia prcmcvepoc o fortalec~mento da livre iniciativa como forma de garantir o bem estar e a qualidade de vida do povo.

DISPOSITIVO eENOAOO. "caput" do Art. (~

,~u .... /c~w'ssI=I'UIC=W"slo

~

_

13

EJoE!'.DA HXlIFICATIVA

1

Art. ~I -

de fortalecer a Federação.

r , r - - - , - - - - - ,Lu•• tO'c.,,'.,IG'"~I~ow,., ••

OCorre que ao inc orrorã-tcs ao Im, o objetivo JJd!!.
croar, que é o fortalecimento das receitas est aduais, não será atendido. Ao CO!}
trário, perde-se a receita, hoje, auferida pel a União e a correspondente part1cipação dos Estados e l-lJnic!pios.
Além do mais. o a grupamento de serviços e mercadorias l1lIll só 1II"ÇIosto não cLJ'nulat1vo é desaconselhável, pela corrplexidade que trará
l:l acnínístração e fiscalização do tributo.

(!J

EMENDA lP04305·1

_

."'0.

I?,J

CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM

[!J

CO/olISSAO DE SISTEI-lATIZAÇAO

) fT3~Z':J

tLt~l.tlllCG" ... Jo/l~l~o~,...o

I

rrf

~oO e. s.tu..

El-tENDA DE AOEQUAÇAO

DISPOSITIVO EIolENDADO: ARTIGO ~

~'MiD

~.

4flO"~

~oO

Art. ~ - A lei não restringirá a liberdade de
M'DIFICATIVA
DIsPOSIÇAo EJeIJADA· inciso I do parágrafo 1" do Art.
EJoeI)A

expressão exercida

lOo'>lJf

\J1(l)

O irciso I do parágrafo 1" do Art.
to passa ter a seguinte redaçflio:

e~~~er
~

~do(~iroje

335'

Art. (~,
.
1- •••.•••.....•.........••••••••••.....
§ 1lil _ Contribuição dos errpregadores, incidente

sobre a folha de salários, OU sobre o faturamento, ou sobre o lucro.

meio de comunicação.

A publicação enl qualquer .... eículo de com1!,.

nicação não depende de licença de autoridade.

JUSTIFICAÇ,ttO
A garantia da mani festação do pensamento ê pre.§..
suposto b4s1co dll democracia ••

I

fUTd1JlISfl.OCa.;Ao------

-,

EMENDAA~ie~~~~~~~~~ à Seção VI do capItulo I do título VII do

~~rojeto

da Comissão de Sistematização, o seguinte artigo:
"l:\rt.

-

~

assegurada

Estados re Iat Ivanent;e à unl
de
.lhes cobrar a parcela a que tiverem direito, por força de
que lquer
dã's formas de part1c~p~ção estabelecidas neste cacr tctc , quando oco!.
rer arrecadação inferior à devãde , decorrente de omIssão da entidade
competente no seu dever de Instituir, lançar ou arrecadar o tributo.
Q:)S

lia e aos Municípios en relação aos Estados e à União, o d!.=eito

f

D Artigo ~)~o ~frojeto, cassa ter a segui!!
te redação:

.cOHISSAo DE SISTEHATIZAÇAO

JUSTIFICACAO

São inúmeros os exemplos de omissões ou de manLpuLaç âea
da União, para transferir menos rec·ursos para Estados e Municípios.
Um dos mais recentes é o IULC: em vez de atualizá-lo, a UnUo lanç!.
'Ia em seu lugar o IOF sobre petróleo ou, então, cobrava as mais V!
riadas espécies de gravames sobre os combustíveis e
iubri ficantes,
mantendo sempre muito baixa a arrecadação de IULC. Outro e>:emplo que
se pode Citar é o do ITR, que o INCRA não consegue dinamizar,
pois
que a receita vai pa=a os Municípios e não para a União.
Entendemos, assim, que o fato poderá vir repetir-se no
SIstema TrIbutário concebido pelo Anteprojeto. Daí a nossa idéia de
fortalecer a posição dos Estados e Municípios, munindo-os de instrumento capa:: de neutralizar eventuaIs manipulações ou omissOes contra
seu interesse.

EMENDA 1P04310·7

'EMENDA 1P0431B·2

El'viENDA 11'04314-0

('l

CONSTITUINTE JOSE LINS

1'"1'

COIAI5S~O

(1ll:...·~--~C~O~NS:cTc=I"'TU~I~N"'TE:.....:-J~O:::S::.E...::L::.I:.::NS'-~~----_J cr;:;F(- liJ
,uuAafco"'Sll:aft"~cau'Sll:e-------,
~OA~~;-liJ
.I:
J [-p.yc.+ M

DE SISTEI-lATIZAÇtm

r;r

ltUof.lI'''m':.çia'

EI-lENDA IoI00IFICATIVA

-,

l.65"

DISPOSITIVO EIolENDADO: ARTIGO~,

d

A letra b do inciso VI I do Artigo

'ProJ~to, passa ter a s~guInte redação.

~

do

(~~"9rE.

jetc, passa ter a seguinte redação'
Art.

11 -

VII -

.

~:lJ

Art.

proteção

o asilo inviolávei do individuoj

de

(p4) A transmissão,

o
a

de sua pessoa, papéis e haveres ccqtre buscas e anceenssães

arbitrár ias não poderá ser infringida i nenhum mandado

busca

.

por morte, de bens ou valores

está sujeita a emolumentos, custas e tributos,

pr~porcionais

ao v.ê,

lar do Quinhão.

ou
JUSTIrICACRO

apreensão' poderá ser expedido sem indiclbs de culpabilidade conflrm.ê,

JUSTIFICAÇAQ

Wi) - ••••••.•••••.•••.••••••••••••.•..

XIV - •••••••••••••••••••••••••••••• -•••••••••

..
é

dirdto do cidadão de estar seguro em sua casa ou propriedade, e

destinado

a Impressão.

rt4' do ~~rro-

Jeto passa ter a seguinte redação.

Q?-(l- •••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) A casa

d) livros, jor'nais, publicações 'técnicas, cle!!,
Uficas, revistas e outros periódicos, bem como o pape!

12-

A letra a do inciso XIV do Art.

1t

2.1,'5

Art. ~). ••••• :.-•••••••••••••••••••••••••••••

_

4~

DISPOSItIVO EIolENDADo: ARTIGO ~ INCISO XIV, (~)

INCISO VII, LETRA b •.

1'-

:fS

_

luto/'~n"oÇ.cio'

EIAENDA DE AOEQUAÇAD

1,t,

DE ADEQUAÇAO

d do inciso I I do Artigo ~ )do ~t

aj Inea

A

rr , AL!NIA

n(.. A'af':ou'nioltu.n~'.';:o,

COI-IISSAO DE Sr5TEl-lATIZAÇAO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fU10/:us","'.çio

E~ENOA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO €1Q~ INCISO

CONSTITUINTE':'il.OS~ LINS

dos por juiz e sem a espec1fi.ca.ção ao local da busca e a indicação

o texto

do anteprojeto repete a Constituição

.

o trecho ilJPrimido é exnLet Ivc em relação

das pessoas ou coisas a serem apreendidas ••

ao

preceituado no texto proposto já que os emolumentos, custas e titulos

vigente que tem en~ejado reiterado ques t Icnanento judicial, e d.!
ceeões confUtantes, o que torna inseguro o beneficio pretendido

previstos visal'l exatamente atender ao princípio socIal alegado.

JUSTIF:ICACRO

pelo legislador cons tf tutobe , A redação, mai~ pr ecã sa , permitirá
A proteção do cidadão contra a violação arbltr!

maior clareza no entendimento objetivo da norma constitucional

ria de sua

P!!SSOS,

propriedade e haveres é o mais antigo e rundilme!!,

CONSTITUINTE FRANCISCO OoRNELLES
,~E •• Alofcc."liof$".~O ... I'ilI'

~CO!-4I_SSAO

___,

DE SISTEI-4ATIZAÇAO

"""m"...- ' . - EtAENOA DE AOEQUAÇAO
CONSTITUINTE JOSE LINS

--,

1:1.,

•

DISPOSITIVO EIAEl-lDAOO: ARTIGO (~,INCISO XIII, LETRA d ,

COUISSJtO DE SISTEMATlZACAO

r.r

-'-_ _

,

lu10f""n'f'~.çiO

Ef.lEtmA fAODIFlCATIVA
ARTIGO

\}';l,

inciso

V

• .ltt

A letra d do inciso XIII do Art.

suprimir o § 2Q do' art.

do Artigo

~ do ~'rojeto, passa

~) do ~1"Brojeto' da

1~

Comissão

Art.

de SistematizaçãO.

ter a seguinte redação:

1"

~ do @p<firo-

jetc, passa ter a aeguinte redação:

EHENDA DE ADEQ~hAO

INCISO V.

4,",

O

'U.'A>O'CO .. ".l:ofn'co""

DE SISTE:-lATIZAÇAO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lUTOflU,."'ç.çie

~.l,

DISPOSITIVO Et-tENDADO

(!J COJ,uSS1'iO

(!;&)-

XIII - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
d) Os bens de produção não são suceat Ivefa

JUSTIFICAÇ~O

----~-

.

• V _ A constituição da família, pelo casamento

ou por união estável entre o homem'e a mulher.

A possibilidade de o imposto criado pela União
excluir
irrposto idêntico instituído pelo Estado ou pelo Distrito Federal an~
la t~taimente a coace têncda conferida a estes últinos I pelo que deve

ser

na forma da lei.

JUSTIfICACRO

r~jeitada.

o texto. origina! rere violentamente o princípio

JUSTIFICAC"O

constil:ucional da propriedade privada, conflitando com o

o texto

de

desapropriação, exceto com comP:t0vado interesse p6bllco ou social,

pr6prio

caput do Artigo.

Constitucional deve prever, de forma
COtolISSAD DE SISTEI-4ATlZAÇAO

clara e insofismável, a ccndí sã..o essencial ao estabelecimento de
vinculo matrimonial.

~Q.

EIAENDA tAODIFlCATlVA

DISPOSITIVO E"'ENDAoO' ARTIGOÇ4 INCISO 1.

O inciso I do Artigo

EMENDA 1P04312·3

l'J

CONSTITUINTE JOSE LINS

(!J

COI~ISS1'io

DE

ter a

segu~nte

CO"'ISSAO DE SISTE!04ATIZAÇAD

$

do

~)(1irojeto,

redação:

SISTE~~·;~"'~~çi'~ofUlcew'nl.l

• •••••••••••••••

EHENOA DE AOEQUAÇÃO~l&

Suprimir o § 152 (lo art.

lt'fl.J do (~9lrojeto

da

ceejs-

"servaçêc de condições políticas I econômicas, científicas, tecnoló-

-,

INCISO IX. LETRA a.

6J

do

~"Pro~e

to, passa ter a seguinte redação:

n·

Art. ~) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

gicas e bélica.s que permitam a consecução dos r.lbjetivos Internos
da Nação.

IX - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇAD

o imposto de renda tem sido iníquo e atinge principalmente a classe assalariada. P.ossioll!tar <lOS Estados
instituir um
adc!onal scbee este !mpcsto é agravar, ainda mais, a situeçso
dos
aSSa!aria!:1~s orasileiros, sobre quem o ônus maior da tr!butõção r eeaí •-

~

A letra a do inciso IX do Art.

I _ Garantir a independ!ncia nacional para pr e-

são de SIstematização.

EJ.lENDA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO EI-4ENDAOO: ARTIGO

Art. 7 - ••••••••••••••••

•

nll"/""$'ltlc:~i",

passa

a) E da responsabilidade do Estado assegurar os

JUSTIFICACAO

.

mecanismos necessários ao livre '""exerciciO do aercadc de bens e serviços essenciais à população.

Elimina-se do texto Cosntitucional fraseado

-

de~

necessariamente ~gressivo em relação à comunidade internacional.

o pap~l

do 'l::stado num rr!!gIm~ democrático, pauti!,.

do pela livre iniciativa, não deve extrapolar seu papel de fiscali-

__________

lnlOf~"n'roÇ.çio

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
EHEN~DE

• tlzaç:lo I

ADEQUI\ÇA:o

Dê-se ao art. (~)dO ~~rojeto da Comissão de SIstem.ê,
a seguinte redação:

•
.~ vedado à União, aos Estados e ao DIstrito receear tr,!
butar a mIcroemp.resa conforme definida em lei, exceção aos impostos
de que tratam as incisos r , II e V do artigo ~
JUSTIFICAÇAD

As microempresas constituem a base econômica "la qual se
sustenta a empresa nat:!onal de médiQ e grande portes.
Protegê-las em sua foroação I por ccnse'guinte, é
dever
prblordial da sociedade que deseja UMa econoria forte e autônoma Na
realidade, a Isenção de que trata esta pro~otitura. apenas
esconde
a redução de uma multipl!cidade de incidências tributárias e de nor
lias burocrátizantes que sufocam as microempresas com sérios preju!:
zos para 'a 'estab!lizaçl!l:o desse segmento produtivo tao importante para a deftlocratizaç:lo econômica.

,.....§l'i
'3~
Incluã::'seYrío art. (trti), do ~)(,"roJeto da Comissão
Slstenatlzação, O § 29 do art. 62 do Anteprojeto da Comissão VI
Da ürcen Econômica, no seguinte teor:
liAs pequenas e as micro-empresas não serão
atingidas
por norrnas federais, estaduais ~ l'lunic!pais que vecsen
matérIa de nature.:a creceanrst.e , pre·r.!denc!át!a, t r Ibu
tária, comercial ou adm!nist:,ativa, exceto quando ne-.
las expressanent;e r-encfcnadas , paz-a assegu:.-ar-lhes tri!,.
temento adequado. li " .
.JUSTIFICAÇAO

o parágrafo a ser incluído não colide com o teor do
art. 272, do Anteprojeto da Com!ssl:io de 5!stel'latizaçr1o, que
trata
e:cclusiv!,m.ente do aspecto trlbutoirio. Com este nOJO pc:.-ág:afo
cce
tende-se, acima de tudo, proteger as pequenas empresas de legisla:
Çao genérica que lhes poderá acarretar Onus insuportá ..eis I sem que
este tenha sido • intençlo 0:0 legislador:

'(lfcf:usr"lC~io,

_,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Inclua-se ao capitulo II do título IX do
da Comissão de Sistematização. o seguinte dispositivo.

~~;l?rojeto

"Art.
_ ~ assegurada a pa:'tlcipaçeo dos t!'abalhadQ.
res , em paridade de representação com os empregadores e o Estaoo, en
todos os órgãos criados pelo Estado, que gestionem fundos e recursos arrecadados dos trabalhadores e empregadores e se des t Inem"
à
concessão de nene r.lcfos de natureza trabalhista, previoenciária, a,!
slstenciel, ou securitária dos trabalhadores."
JUSTIFICACÃO
A redaç.:lo proposta atende melhor aos interesses dos
trabalhadores, posto que lhes permite participar da .gestão de recuE.

Assembléia Nacional Constituinte
50S deles .arrecadados e bem ass Im dos empregadores, e cuja destina
ção é a concessão dos beneficios ali cltados e que precisam ser cu!

1dadosamente

.

I

auditados por Quem os custeia.

CONSTITUINTE

FRANCISCO

I J'!PFZ

DORNELLES

- -

,uTo/~U1T"IC4;io

~

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO ~I INCISO XI I LETRA

A letra

lo

~

A matéria tem um profundo sentido constitucional de d,!
fesa do consumIdor (contrIbuinte) e ê~avallzada pelo uso en
países
desenvolvidos, onde a consciêncIa do custo-beneficio dos impostos PA.
90S pelo contribuinte é extremamente agudizada

~J.;

EHENDA CE ACE;QUAÇAO

I ~;'''''r4 lei",

'~C ••• IO/~o ..I"l.a/lulC."'..Io

COtAISSAO DE SISTEIJATIZA ÇAC

212) O ccnsueudcr t~ma consciência de que o ~ públl.
E!. ~ É! ~ ~ ~ : tudo que é o ferecido
tem
'Jm custo e este custo é pago. de um modo ou de outro, pelo cidadão contrIbuInte.

I? CONSTITUiNTE FRANCSCO OOR~~~LES
I prr'F'~"-:J
tJ;;;====~~~~~~~~~========~
COMI55AQ DE SISTEM~~~·;;;ço;~'10/'UI' •• "'ÕI)
J th;e-0ãJ
~

EMENDA lP04322-1

~

EMENDA lP0432fi..3

•
do Inciso XI do Artigo

a

4~

~

do

(A:nGjFroje to,

e 447

passa ter

a seguinte redação.
E"'ENDA SUPRESSIVA
DiSPOSlTiVC E"ENOAOO'

"~

10

Art. (~_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Xl ...................................
a) Os abusos Que se cometerem pela Imprensa e demais

ARTiGO (l;!)

-Suprimam-se do ~~lrojeto •

~.

a) os incisos IV, V e VIU do Art.

ç •

JUSTIFICA

EMENDA lP04330-1

...........

netos

d

ccmunícaçãc de massa serão punidos n... forma da leI Que os regular

[!J
~

l!J

tU•• ..."/CC.. 'II;:O/IU.CO .. I~ •• ~

tU1oNun"lu~io-----

O

JUSTIFICATIVA

1. "'ater ias circu nstanciais não adequadas

EfoIENOA

Surpima-se do anteprojeto.

2. f.faterias de cc l!t!ca internacional de cara-

EMENDA lP04327-1

ter temporal.

[!J

3. O inciso VIII, em particular, fere os cr ín-

eretos básicos das. relações

en-

econceucas

.U1"

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
tLc .... o/~o."',lo/U.cOUI•• lo

(!J

COMISSM OE SISTEtAATIZAÇAO

tre os estados

I!T
EMENDA lP04323·9
CONSTITUINTE

r r r - - - - - - rLcN•• lO/co.. 'S.l:o/IU.~O ..,ssIo_

.1

PN7;~fllJ

@J,

Não podem ser compartilhadas as atribuições do

INCISO IX, LETRA a.

4l-

ços e qualidade dos bens e serviços de consumo, sob pena de criar!.!!!!,

A letra a do inciso IX do Art. ~

se mecanismos li procedimentos paralelos, de complexa e duvidosa administação.

A~

Art.~- ••••••••••••••••••••••••

DISPOSITIVO EIAENDADD: ARTIGO (~ IHCI SO 1, LETRA b ,

iX A letra b do incI so I do

19.Artigo ~ do ~lroje

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

a) Todos têm direito ao livre eces 50 a informa-

ções armazenadas sobre sua pr6pria pessoa, em entidade s públicas ou

to, passa ter a seguinte redação:

privadas.

Art.~ ••••••••• ............................
i - •............ ..................... ....

JUSTIFICACAO

nr Incfofos da li:re ini

.. ...-

~ "
~r',

I .

rLc".. ~/co ..,'do/'U.Co.. ,U;:"
COMISSAO DE SISTEf.4ATIZAÇAO

(=I

EMENDA SUPRESSIVA
~
DISPOSITIVO EMENDADO:" Art. (
- INCISO VII - LETRA

EIolENOA SUPRESSIV'
1~
DISPOSITIVO EIAENOAOO: ARTIGO ~ INCISO VIII ,LETRA e.
Suprimam-se do ~~rojeto:

JUSTIFICAC"O

S~Ima-se

do art

do

mo compete
e)

a letra et do IncIso VII (- A participa ção DIreta)

~1rojeto de Constituição.

EMENDA lP04332-8

lU

JUSTIFICAT!VA

CONSTITUINTE

~

EMENDA fP04329·8

Nilo se justifica a inclusao de tema- desta natureza em texto .constitucional.

D~~~~LLES

lü_

CONSTITUINTE FRANCISCO

'(=1

COMIssA O DE sISTEMr~~·~·;~çÃ~10/..,.CO.. ,c..o

I fIT1'FL~
I tG7;'~fliJ

l'Un/.AlS1trICIoÇOO--

E"ENCA CE ACEQU'Ç'O

do

EMENDA DE AOEQUAÇAO
~
Acrescente-se à Seção VI do capítulo i, do titulo VII
"I ro eto da Comissão de S1stcnat1 z a çâc , o seguinte
dispositi_

.M

CONSTITUINTE FRANCSCO DORNELLES

30) .

COMISSAO DE SISTEtAATIZAÇAO

-I

tUToIlUITlrlC:l;ô:O

EIo4ENOA OE ADEQUAÇAO
DISPOSITIVO Ef.4ENDAOO:

ARTIGO~'

INCISO X.

O Incho X do Artigo

12Q:s)

do

~lroJeto,

pass

1~

(M-...........•............•..........

X ... O lazer.

JUSTIFICACJtO

o texto original da margem à dubia Interpre ta-,
ção ,

passa ter a S!gui!l

'oJ

Art. ~ A lei disporá' sobre.
I • O regime das empresas concessionárias

d.e

serviços públicos1 o caráter especial de seu contrato, e fixará as
condições de caducidade, rescisão e reversão de concessão;

111 - O regime de flscalizaçao das. empresas cone e,!.
sionáriasj
IV _ Tadras que perrnIt~m a justa remuneraç:io do
capital;

JUSTIFICAÇ~O

v ... A o~rigator1edade de: manter- o serviço adequ!
Sobre tódo produto Industrializado, a partir da
fonte
produt cra até chegar ao ccnsunrdcr , Incidem as ma s dí ver sas ror-ias
e parcelas de impostos, cuja totalidade onera sobremodo o seu preço
fInal.
Ao industrial, aos intermediários e ao comerciante inte
ressa que o consumidor seja esc Iarecfdo sobre esses aspectos do pro:
cesso produção-comercialização, de modo a que se dIssipern temores e
desconfianças sobre a llsura das operações que o envolvem.
O que o consumIdor ignora e sobre isso não é alertado;
é que uma gama variada de tributos, com incidênclas sucessivas e por
vezes simultâneas, oneram o produto que o comerciante lhe oferece.
A sugestão, que ora oferecemos, objetiva tornar o siste
ma tributário nacfcnaj transparente, de ta! modo que a aor rceçao, d;
norma ora sugerida se transforme em importante Instrumento de educa;
çãc do consumidor no seguinte sent:ido:
1~) o consumidor. ao comprar o crccct c , sabe , de lmcdi.!!.
to quanto está pagando de tributos;

do e ecees.íveâ ,

í

ter a seguinte redação:

Art.

~,gojeto,

te redação:

,lAIO/c: ... ,SJIo/Su.co..'ssl:a

r;r----

-,

11 - Os direitos do usuário;

"Art.
• Nos rótulos. embalagens. e meIos promocionais
dos produtos industrializados deverão cons tar,
obr igatorIamente,
além do preço final, o valor dos impostos que sobre eles incidiram.

EMENDA lP04325·5

•

3D!

DISPOSITIVO EfolENDADO: ARTIGO;M:

tnto/~lIlnflC:l,';a

!!J

.....,

COldIS,SAO DE SISTEIolATIZAÇAO

vo:

.~ ••

FRANCISCO DORNELLES

r.r •••IO/C... 'llh/l... U~I:do

O Artig0...JH do

JUSTIFICA ç A O

[J

ao Estado o provimento proposto no

texto.

E ressucltado neste dispositivo, de forma ampliada e generallzada , o Instituto da comIssa o de representantes.
Nada mais adequado à generalização do emperramento administrat.!,
vo e da Ineflclêncin do que a instlluição dessa ccmí ssuc em todas
as
concessionárias de serviços pú~l1cos e "atividades .essenc Iafa'' concedidas.inclu~sive, certamente', a radiodI fusão.

flno/~UST"IC:.~l:o

Letra e do inci 50 VIII do Art.

) r:ç;j~':0?J

tC""/IyS'"ocloÇã.

I ~;:U;
II I

COIo4ISSAO OE SISTEtolATlZAÇAO
r;r

11'!-

A letra b do inciso IX do Art.~

I [=!1>FO

I.ll1oll

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

a

educação básica. que constituem-se já em tarefa surrerenreeenee her

E5

DISPOSITIVO EJ.lENDADD: ARTIGO):!"INCISO IX, LETRA b

Suprimam. se do anteprojeto:

EMENDA lP04328-0

culea.

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNEll

COIo4ISSAO DE 'SISTEI-lATIZAÇAO

naã ,

clativa deve as sequt-an fundamentalment e a saúde, o saneamento, e

[!J

l!J

A linguagem originalmente proposta , por ensejar

t=

EMENDA lP04324-7

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

dubiedade de interpretação, nãd deve constar do texto constItucio-

di-

O

OOS

['l

l'Cl10/.....n .. lCach

reito à existência digna, e garanti-lo s é dever do Estado.

ç •

EMENDA lP04331-0

EIolENOA SUPRESSIVA

b) A saúde, o sane amento básico e a educação bé

sica, consubstanciam o n!n!mo neceasâr Ic ao pleno exercício do

Estado rundament ac o

JUSTIFICAÇ~O

4"

Ef.4ENDA DE ADEQU~ÇAO"

1.t

JUSTIFICA

A letra c do inciso IX do Artigo

to, passa ter a seguinte redação:

87-

"

EIo4ENOA MODIFICATIVA

rr;-?f'L":J

Estado na fiscalização e controle de suor Imentcs , es tocaçens , pre-

) [=C'º;~\'/

COMISSAO DE SISTE/<lATIZAÇAO

JI

fU10IJu11lr,.. ~io

DISPosnlVO EIoIENDADO: ARTIGO

I ~;m
. l'í=L. o_

FRANCISCO OOR NELLES

-.

SUPRESSI~A

DISPOSITIVO EtAENOADO: ARTIGO~, INCISO IX, LETRA c;

A forma de punição deve constar da le! espec If'Ice que trata do
abuso cometido sem necessidade de qualquer"lei de impre ns a'",

à

texto Constltu c1onal.

fi

-,

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇ~O

JUSTIFICACAO

o cacut do Artigo proposto no ent ecrcf e t c orevê
Que todos os serviços públlcos sejam explorados diretamente pelo Estado ou meen aru.e ccnceeaãc , Ora, o conceito do que seja serviço cübl.1co é Inted renent.e impreciso. Dependendo da visão do mundo aplic.!
da, pode englobar 'qualquer serviço prestado ao público.
~

A inclusão deste dispositivo na Constituição tem

}nimaginável alcance no que diz respeito a consolidação da idéia
que a atividade privada não é mais Que uma"concessão" do estamento
Estatal

"

de

- 448

• Assembléia Nacional Constituinte
JUSTIFIC~TIVA

r;r

o Art: 412 fCl2 menção a outros meios eletrônicos alem de ref.=.
rir-se a sistemas público, pr rvadc e estatal sem que esses c0J!~el tos
sejam deflnldos.

'UfOlluu'r.u h

EMENDA OE ADEQUAçÃO

• to da

Acrescente-se ao ti tulo V111, capítulo I, de
de 5!.stet.lat!Laç~o o seg uinte art!go:

~~Oj~

Comiss~o

"~ ~arcJntidC' c direito de propriedade e a suceeaãc he:!.

(l

r;r

í

í

Suprimam-se as letras
Inciso IV, do art.~.

n-

JUSTIfICATIVA

As letras !" S, 1, 5'0 da alçada de estatuto de sIndicato.
A letra ~ atenta contr a o direi t .... de l i vre organizaçí!l:o.
As demais letras são d a es fera regulamentar, tipica de um si!!,
dical1smo paternalista e dep endente e no entanto voltado- para-a atd-,
vidade política e não sindic a1

I flJ'::~"~
I fui~j7ill

í

_,

1UTllNu."."'.~Jo

EMENDA DE AOEQUAÇAO

J r;r;:;t~f.."··~

EMENDA lP04339·5

Acrescente-se o inciso 1!! do art. 20, cc-r a seguIn-

te redação:
-VII ... liberdade de escolha d1J instituição de
pelo educando ou po:- seu responsáve~"

ensino

I:J

fRAN~~C~I~SC~O~OO~R~N~EL~L~ES:=====~.

CONSTITUINTE

r.r-

o pr!nC!p!o

da liberdade de escolha da escc1a, públl
c~ ou privada, laica ou confessional, por parte do sujeito
princI
pal da ecucação , é de fundaMental !npo:-tilnr;ia par.. a prevalência d;
um sistema democrático de ensino em nosso país

~J

CJ.

J ®~'7/i~

1tIf.,lI/l1"~.çiO

E':!WDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

JUSTIFICAÇAO

SuprImam~se

do

N_
ARTIGO~.

INCISO V!!, LETRA.=. •

§ (jnico - Os s Indí.caccs poderão ser respOns.abilizados
por SÇdO OL 0:nÍ5S20 que. rescj t en em prejuízo para eecs
essccteees
ou 'terceiros, na forma que e le! dispuser.

<''''1</

a~ojeto:

12.-

A letra,!! do inciso VII do Art. ~

JUSTIFICAÇAo
A proposta ora apresentada vIsa estatuir os
princípios que regerão o direi to coletivo do trabalho sem minuclélncias
prat í.cãvea s Ou detalhamentos próprios da legislGção ccnun, que dev~
rá tratar desta matéria. Além disso, procura-se estirper do antepr.f!.
jeto dispositivos que não atendem ao interesse do trabalhador porQue, embora aparentemente a eles favoráveis, na verdade qer ar ee a
enarquie trabalhista e J.nviabilizariam um s a s t ema de livre emprego
e de economia de mercados I com sensíveis prejuízos tanto aos trab,!
lha dores quanto às empresas , Dai porque esta proposta ser suficientemente aorenqente e prática no senbdo_de atender às
aspf raçües
dos trabalhadores e ao equi1!brio d~ economia.

hm-

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP04335-2

......,-;:-::-

--,

(lCONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

I

f=T~~:"-:J

lU

I

r;:;-;:~""í"eJ

COMI5SM CE

s;rSTE:~~~~;;;~lo/IU••OU"'io

r;r

1CITOIIU.'",u;io

E assunto a ser resolvido por lei ordinána já que regula
atividades de investigação privada.

í

_,

EMENDA DE ACEQUA'ÇAO
.l.:}DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO?
Dê-se a seguInte redação à letra

I'

b)

E.

2.9-

_,

lC~111/"",'\'r",a;i~_-

do inciso UI do artigo~.

IEMENDA lP04344-1

EMENDA SUPRESSIVA
:) í
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO

7

são privativas de brasileiros natos as candidaturas para
os cargos de Presidente e vrce-aresãoent e da Repüblica •
bem como de Presidente da Câmara dos Ceputados e do Sen,!!

~. CONSTITUINTE

P

?f

FRANCSCO

DO~:~Z~ES

nc ••• "".O...SliO/IUS<O.. ,,'ilI

suprima-se o inciso I cio art. Ydo ~projetc de Constltui-

__.

r.r-----------lcno/1""".,,~iO-

E"ENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EPENOJWO

JUSTIfICATiVA

35).
ART: ~

JUSTIFICATIVA
çãc da própria AssembléIa Constituinte em vigor, submetendo o texto

per ela elaborado e aprovado à convalidação plebiscitária, numa oPEração onerosa e conflitante, capaa de gerar crises e adiamentos In-,
justi ficáveis

nova redação proposta.

lP04341·7
[!JEMENDA
CONSTITUINTE F"RANCSCO

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
nu."'~"O.,,'I.lo,''''<o~''UO

COldISSAO DE SISTEldATIZAÇAO

-

__,

çlo-----------,

lutO/.~lm...

tJ CO"ISSM

CE

~..- - - - - - - , _I_ .m-;.
;;'F""~
r t~J

OORNELLES

S;STE"~·;;;~~;;""""··"'·

)

rrv;~)-m

t-

DISPOSITIVO E1AENDABO. ARTI!"O~ INCISO XI, LETRAS e,g,h,i e j.

EHENDA SUPRESSIVA
I
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO~

J

0,<1"

~ojeto:

JUSTIFICATIVA
Não é assunto a ser tratado à nlvel de Constitu.lção, mas
de lei ord1nána, como já O é.

""''''''"'A lP04345 O
J:J'u;.,(UJ:

['l

I

1 e j do inciso

-

'\lm~

-,

I

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

[il'-.--"'='-'-'==--""=="'-====-------------'

sin

~.~~C--

Suprima-se a letra

1. do

(+

p .

Inclso 11 do artlgo y-r< do ,8.ot:eproJeto ~e
Suprima-se o art.

Xl do

_

EMENDA SUPRESSIVA
1-,0 '3
DISPOS1TIVO EMI;::NCACQ.: ARTIGO ~

Constituição.
As letras e. g • h

de Constituição e renuneree-s

CDI-lISSAO DE'SISTEHATIZACAQ
r.r----------_'U'011l1IJ" ...;iO

IJ'"

SuprIl'lam-se do

~Eojeto

Suprima-se o Art .. ; ; do
os eubsequentes e

atu~

A manutenção do texto proposto implicarIa em anular-se a

A omissl!1o do cargo de Vice_Presidente nos pré-requisitos estl
pulados no texto original gera situação exurúxul a , contornada pela

EI-IENDA SUPRESSIVA

-,

COMISSAQ DE SISTEj.lAT.IZAÇAO

do Federal".

r;r

~~E.

í

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO

D~;=ELLES

CONSTITUINTE FRANCISCO

alíneas. do

sequí rrt e redação

1 _ a organlzaç:o sinaical é llvi'ej
11 - às entidades s mdí.ca s compete defender os direitos e promover os interesses de seus as socf edos ,
sendo-lhes recut t ado , na fOi'rna da legislaç~c o:rd!
eãr e, cqnstituirem federações, ccnrecer ações e
entidades de caráter naci.onal i
In _ às ent.Jcaces sindicais Incurme cecfor.r a r espef tcda sua organização interna, competindo à
assem.
bléia geral redigir e mcdi ficar seus
estatutos,
o processo eleItoral com eleIção por votação secreta de seus dirigentes, bem C01'10 fc=mular .0 pr.2.
grama de ação profissionf;l;
IV _ reconhecimento da convençêc coletiva COmo Ins t rumenta adequado à determinação de condí.ções de tn
balho e estímulo' aos processos de negociações, V - reccrihec Imentc do direi to de greve, excet.c
serviçoes pL~licos e nas at vadades de rdru.das em
lei, assegurando, aos excluídos deste direito, ou
tra forma de reivind1Cãção que nà·o ã paralizaçã;
dos serviços ou atividades;
VI _ nenhuma entidade sindical poderá soreer- fntervençãc , ser suspensa ou dissolvida pela
autoridade
pública, senão por decisão jtJdicial;
VII - fica racuf t ado ao s índí.cedo propor medida judicial ou adninistrativa, seepr e que o interesse da
categoria o exigir, oem corro intervir COClO liti~
'consorte em processo do qual possa advir preju!%0 direto ou indireto aos associados.

EMENDA SUPRESSIIJA

í

f.

.." .., ,:,.-------,

f'J

Trata-se de r e nser r no texto do Anteprojeto matéria
aprovada pela Comissão da OrdeM Econôrnaí.ce e que, portanto, deve pe.!:
aanecer tal cono ccdst.ant.e de texto ze spec t vo ; porque foi de cano,!
tência daquela ccní.saãc e não poderia t.er sido "cd! fieada aeâc f>nt.!
projeto.

EMENDA lP04334-4

~"'OO

CONSTITUINTE fRANCISCO ODRN ELLES

tJ .COHISSAD DE 5-ISTEMAT!ZACAO

cÃ O

sistenat~'iação, a

"Art..>S - O direi to coletivo do trabê.lho atender-é aos
seguintes pr ecef tos:

rLUd,o/colI"s';:.,

í

;~E~~~.~;~~~ÇfgcIsos e
O·

'EMENDA lP04338-7

§ tlní.co , A 1e!. estabelece :ã o procedimento pare ôe saproprí.eção por utilidade púbhca ou po r interesse social, Mediante
peévf a e justa indenização em dinhe;:ro ressalvados os casos crescritq,s nesta ccns t tu.í çãc ;"

_,

nn.u~n.,re.;io

Dê-se
jeto da COMIssão de

~.- ('~ê~A

'ditária

í

r;r

.:JUSTIFICATIVA

o10J~
do

~

~(?x.ojeto

de Constituição.

JUSTIf1C~T1VA

ART. 13.

o texto supr írüdc se opõe ao conceito de liberdade de assocãeçâc
e introduz o Estado no processo de organlzaçao da assoClaç~o

JUS·TIFICACAO

AS letras

suprim~das

Não ê cabível a impos,ição de "Políticas" a nível de Constitui~ão

ferem ,o direito de proprie-

dade e comnItam com outros Artigos constitucIonais e o próprio,cáCOl.()SSAO DE SISTEI-lATIZACno

put do Artlgo.

r;r

EI-lENDA SUPRItSSÍVA
hoí
DISPOSITIVO EI-lENDAOO : ART. 4,.11jg

EMENDA lP04337·9
iJ

.,,-

.EUO/.....· "''''.çiO

TIUO/......,I'o:.;io _ _

r-

,

Suprima-se o
tituição.

parág~afo

r
único do

·,

~OJ

artigo~l:l

do

~~Jeto

.
de ConsEt-lENDA ADITIVA

li

lê-

DISPOSITIVO Et-lENDADO· ARTIGO~ INCISO UI.
EMENDA SUPRESSIVA
_ DISPOSITIVO SUPRIMIDO: ART. 412
Suprimir o Art. 412, do ~jR.oje'to de Const1tuição~

JUSnnCATlVA
Não é õ!lssunto que deva ser tratado a nível de ~nstItuiçlio
S1m com mai$ 'cuidado I em Lei Ordinária.

/}..

I::

jeto, a letra.J!"!

..J4 do

Inclua-se no inciso UI, do Art •

I

(ful-'-'

~ro-

Assembléia Nacional Constituinte
12Art.y-

't lnexeqüi veã , port.anto, contar as liberdades de alguem
para retirar-lhe as que tenha em excesso e transferi-las a 0O!!
trem qúe as tenha em falta.

.

III -

"

t:,f1 t:: assegurado ao cidadão o direito

à constitui

449

tributária atribuída a uma pessoa juridica de direito públ1co
por outra. põe-se esta restr~ção.
Ass.tm, p , ex, , a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de imposto atribuído aos Estados ou Municípios.

De plano, então, há-de ser descabido dispasitivo constá.
tucional que legit.ima a intervenção do Est.ado para equalizar
as H.berdades •

çllo olaneJada da fam!lia.

~

.JU5TIF'ICAÇAO

pr;~";'0

BASILIO VILLANI
Deve ser assegurado ao cidadão o amplo direito

1=õ2"J';7í;;J

de planejar e dimensionar sua própria farn!lia.

E~enda Modificativa ao

p

l'UD"~'ll1"&C:O---_ _- - - - - - '

-

De-se ao inciso III, do artigo~; do ~proJet.o da comissão
de Sistematização, a seguinte redação:

EMEI'IDA lP04347·6

l'l
l'l'

ÀP-ilgo';?1fZ:o

CONSTITUINTE FRANCISCO OORNELLES

111 - abolir todas as fonnas de opressão e exp~oração e garanC0f.41SSfm DE SISTEIofATlZACAQ

..,..

t.i.r o bettl-estar e a qualidade de vida do povo.

nn.'''''I'''IUÇlO,

,

Justificat.iva

E"'ENDA 5UPRESSIVA

12-

DISPOSITIVO EI-4ENDA(lO. ARTIGO

;x-;

F'

ITEM 111, LETRAS h,i e j.

./

,

a~jeto:

As letras h, .1 e j do item III t do Art

13

se implementaria, a t.eor do dispositivo ~onstitucJ.onal, median
te a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de .prod~
ção. Ora, em um Est.ado democrático o individuo ou grupo de In

Propõe-se a supressão das letras h, i e j do
item UI, PO! não se const1tuirem em tema constitucional

divlduos deve ser livre para alocar trabalho e meios de produ:
'São e ampliar, ccnseqêeneenenee , riqueza.

EMEI'IDA lP04348-4
CONSTITUINn.: FRANCISCO DORNELLES

courssno

~

DE SISTE/«ATlZAÇAO

tJ p;;;~"':=J
EIoIENOA DE ADEQUAÇAO

10

DISPOSITIVO Et-IENDAOO: ARTIGO

~

COMISS~O

INCISO VII.

DE SIS!.~E":.:;A;.:T.:;IZ.:;A"Ç,,-,",-

.fa..;...f

10

y

do

~projeto,

passa

I!J Emenda SupressJ.Va

ao Artigo

/0
Art./!, -

nológicas e do patrimônio científico e cultural da humanidade.

dominação po1itica pelo controle
pote~

tecnológico reflete uma visão irreal e acanhada do poder e das
cJal1dades nacionais.

art190~ ibA~rojeto

da

EMENDA lP04353·1

rr===
t:

BASILIO VILLANI
COIUSSAO

DE SISTE"!.~r..~ZAÇP;O

Emenda Modificativa ao A.rtigo yf,J.;
CONSTlTUHlTE JOSE LINS

_j

1"'a'."T",••ç16

~

,2-

.

'(hrJH

Dê-se letra "d , do inciso XIII, do artigo já': do An~oJeto
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
n

~_------_--fufDfl~n""c:~;.D------------,

"d) os bens de produção são susceptiveis de desapropriação por
necessidadê ou ut.ilidade pública ou por interesse social ,

}2-

desde que necessária à execução de planos, progrim\as e pr2
Jetos de desenvolvimento social e econômico, sejam. êles da
União, dos Estados ou dos Municípios, mediante prévia
justa indenização, em dinheiro.

DISPOSIT1VO EJ.lENDADO: ~RTIGO~ INCISO lII, LETRA e.

12.-

A letra e do inciso III do Art

úi.+..I-

??" do ~pro-

passa ter a seguinte redação:

",ustificativa

}')..

Art.)o3' -

.

lI1 - ••••••••• •••••••••••••••••••••••••

•

A letra~, do mesmo item e artigo, remet.e,
como
procedimento de desapropriação, ã prévia e Justa indenização em
dinheiro.

e) O homem e a mulher são iguais em direitos e

Assim, quando se tratal; de desapropriação de bens
de produção, esta também deve ser contenplada por prévia e
justa

obrigações

indenização.
JUSTIFICACAO

A parte

EMENDA lP04354·9

por ser exnfet Iva , não deve

su~rimida,

!!J

constar dQ: texto constitucional

BAStUD VILlANI

rç:";'-;]

SlS1EMP,1IZP,Çl'.O

rrw'~7illJ

~

BASILIO VIlLANI
COHIssno DE

nUIt/~ulT"'C.çiD

EMENDA ADITIVA. AD ART. ~

EMENDA 'lP04350·6

r=

-e,,p. (

Ademais, falar-se na constituição em "cus'ces " e "emolumentos" deve ser brincadeJ.ra de alguén. Os emolumentos são t.ri butos. As custas são, em princípio, taxas e ••• , pois, tributos.

JUSTIFICAC~O

EMENDA fAODIFICATIVA

_

1'2..

A transmissão de bens jã é fat.o gerador de tributos at.ribuidos ã compet.ência dos Est.ados (inter-vivos) e Municípios
(causa-mort.is) (Art. 217, :tl:, e art. 278, lI.)

tré Nações como forma de assegurar o intercâmbio das conquistãs tef.

~de

f=l~:;-;";7;;]

Justificat.iva

..

VIl - O incentivo à ccnvf vênc í.a tecnolÓgica en-

o conceito

J?

Suprima-se a letra "a", do item XIV, do
Comissão de Sistematização.

ter e seguinte redação:

~

'r"''''''I" ... ;lt

~

O inciso VII do Artigo

c) PATRIMONIO, RENOA OU SERVIÇOS DOS PARTIDOS PDLtncoS
INCLUSIVE SUA';;' FUNDAÇOES, DAS ENTIDADES FECHADAS
DE
PREVIDêNCIA PRIVADA, DAS ENTIDADES SINDICAIS DE TRA8~
LHADORE5 E DAS INSTlTUIÇOES OE EDUCAÇM E DE ASSISTE!!
elA SOCIAL SEM FINS LUCR$\UVOS, OaSERVABOS OS REQUlS!

TOS ESTABELECIDOS EM LEI COHPLEMENTAR.
,JUSTIFICATIVA

261

E:: do conhecimento de todos que o (INPS) I Instituto Na
clone1 de Previdênc1a Social. é oricialmente a previdência
dos
aposentados ou inválidos que usufruem de seus beneficios Insti_
tuto este que tem se mostrad; insuficiente no atendimento básico
daquele que nos seus anos de atividade, tendo prestado serviços,
passam para a inatividade. A partir daí surge. o drama do apusen-,
tado ou daquele que se"invallda, de tal sorte a não lhe permitir
manter o mesmo padrão de vida que outrora desfrutava E reâeven-,
te se verificar que tanto o salário·à atividade quanto o benef!
cio previdenciário de aposentad~u pensão, possuem idêntlc;
natureza alimentar, devendo, pois, em reaãc disso terem idêntica
proteção legal.
Nã"o obstante isso, a previdência oficial não assegura
aos que se aposentam, a manutenção do padrão econõmâcc-f ãnanceâro anterior. Sens!veis a esta situação, alguns estudiosos. desde
o fioal da década de 40.desenvolveram estudos tendentes a suprir
a lacuna da previdência básica. Convencidos pela conclusllo desses estudos. muitas empresas criaram Caixas de Previdência. Fun_
dações e outras entidades com a finalidade de conpf ement ar a aposentadorla de seus funcionários.
São nítidas as diferenças entre uma entidade
fechada
de Previdência Privada e uma entidade aberta. Entidade aberta de
Previdência Privada é aquela aces s Ive I a qualquer cidadão podendo ou não ter fins lucrativos ex: (aooeeoros) , conforme
dispõe
o artigo 49. allnea "b'' inciso II da lei nP 6.43.5.
Enquanto
que a entidade fechada não tem finalidade lucrativa, Ex; (Fundações de Seguridade).
Sem dúvida que, desde os primórdios da Revolução Indu!
trial. a filosofia do bem-estàr percorreu longo caminho, até se
configurar com o direito hum~no à seguridade social, só que, ai,!!
da hoje t não conseguiu as necessãr ias estruturas sócJo-econól'li_'
eas Que a efetivem em termos de satisfação do individuo. A prev!
dência privada, especialmente a fechada. é uma tentativa comprevadamente exitosa no sentido de aI~ar este desiderato de bea-estar, atenuando sobremaneira ~mP#to decorrente da diminul_
ção
do poder aquisitivo do trabalhador que ingressa na Inatividade.
Para a disposição das ressalvas garantidoras do pagame!!.
to dos benefícios prometidos. não são somente as empresas que co.!!
tribuem, são também os proprios empregados das mesmas. O que configura a divisão justa das responsabilidades patrimoniais, deixa.!!
do de existir qualquer idéia de paternalismo, pois, se um lado a
empresa patrocinadora contribuindo para a formação dessas ressalvas visa não somente o eapécro sccter , mas também u1;.11iza as ent;J.
dades como um valioso instrumento de administração de recursos h.!:!
manos. de outro lado. os empregados, ao contribuirem. retiram de
seus salários parcelas por vezes significativas I num sistema prÉ
prio de poupança, para dela usufruir em sua futura inativiC:ade.P,E
de ser afirmado. em conclusão, que a previdência sucret rva , longe
de ser um aprazimento aos trabalhadores, trata-se de uma efetiva
conquista social
Daí porque é de inteira justiça a .rsençâc tributária de
tais entidades. que poderiam dispor de mais recursos para investi
mentos em proveito da populaç·ão.
A isenção tributária sugerida pelo Anteprojeto do re Ie'tcr , comtempla entidades análogas em suas elevadas finalidades àquelas desempenhadas pela Previdência Privada, sendo preferencial
mente cabível a inclusão desta, no texto constitucional na forma:
sugerida.

EMENDA lP04356-5
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BASILIO VILLANI

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art.

são de Sistematização.

f"fM"'IJÕ' 11t

f

O

p

suprima-se o inciso IV, do artigo.ft9 do ~proJeto de comi~
são de Sistematlização.
.~tiva

A liberdade não é produto e, como t.al, algo quant.ificável. S sentimento de qualificação da vida das pessoas, que I
substant.ivament.e, é identificado por um estado pleno de sati,!

fação pessoal e social ..

Letra

~ do jWt-e(?t.ojeto de Constituição do Nobre Relator da Comi~

SI~!.I§:,!~TIZAÇAO

Emenda Supressiva ao Artig~

11 ••••••••••••••••••••

co;

Releve-se que a ação democrat.izadora da livre iniciativa

r.r~------ 'LI~a .... /c."'llb/IIlOCO..,ulo,

..

Item

Admitir corno tarefa do Est.ado a democratização da livre
iniciat.iva é adot.ar como premissa a necessidade de uma ação in
tervencionista do poder, o que, à evidênci.,a, é incongruente
um Estado democrático.

JUSTIF'ICACAD

l'l
l'l

'2tr

Artig0,.Pe

A livre iniciativa não fi algo democrat.izável.
Por
livre... ela. em si, configura a essência de manifestação democritica.

.

(l,'1<'

-SuprlmamMse do

Emenda Modificativa ao Art. pff 2~r 2 ÓJ
Óê-se a letra c do item r r , do artigo pa do ~oJeto de Con.!'
tituição do Nobre Relator, ~ seguinte redação:

·Parágrafo único. As/ccntribuições sociais some,!!

te poderão ter fatos geradores e bases de cálcu-

lo dos tributos compreendidos na competência tr!
butária da pessoa jur1dica de direito público

I

'Que as instituir.-

JUSTIFICATIVA

t preciso dar um limite à criação das contribuiçües sociais. Assim. para que nlo haja Invasão da competência

"XXIV - proibição das atividades de intermediação remunerada

de
mão-de-obra permanente, temporária ou sazonal, quando e~
cedente a 20% do contingente de empregados da empresa 10
catária";
Just.ificativa:

As empresas hOJe exã.seenees no setor
simplesmente
desapareceriam com a aprovação da redação original, criando, por

450

• Assembléia Nacional Constituinte

conseguinte, dificuldades aos empresários que Já ven investindo
no setor e que dispõem de capital~ mvescaõc nas suas respectivas

,EMENDA lP04361·1
~VILLANI

atividades. Ademais, desde que haJa a circounscrição em
termos
de um determinado volume de mão-de-obra. no caso proposta, 20% I
obrigar-se-á as empresas e empresários manterem nas suas empre -

Como, entretanto, a poupança está registrada no artigo
de forma genérica, trata-se de dispositivo constitucional desp!

r;~~~'''~

ciendo porque infactivel.

f'I";r;;J

sas, um número de empregados permanentes.

'r2~~"'2"~·;·~-

I'

~ Supressiva ao Artlgo,.2if

1~

er=-

EMENDA lP04357-3
BASiLIO VILLÂ;;j- - -
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c===.~~~I~~~·~·~j~·;·!~~~~~·!I~ÇAO
~~;~~:.;~~~;~~.~~. -

I
I

Dê-se

à letra "r" do inciso

_~ J t ól/êi ~:I
_J ['J~;';';'B7:1
J

li

/1

IV, do artigo.,.1-8, do pt:egOJeto

2..

O

Exclua-se da redação do § 59 do artigo p:r, do ~eproJeto
são de Sistematização, a parte final
"A isenção ou não
eia, salvo determinação em contrário da legislação, não
crédito de imposto para compensação daquele devido nas
ou prestações seguintes."

da Comisdnc.ídên -

implicará
operações

Justificativa

EMEND~

lP04366-2

.'_,,

a~'!!,Jº..1~_'~

í

CCOMISSJt;-

Eme~da

._
o

J t'h~~"=
_. J
I~

•

rn::;-;'

D~~~!.s_~~~~~ç;~~M"l~:~._~:'~ -=': A : : : - - - - - ..... " ...,.. -

ae

Comissão de Sist;,ematização, a seguinte redação:

A restrição aludida contraria frontalmente o princípio da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegura~
o crédito de uma operação isenta, na prÓXima fase de caecureçâc da
mercadoria esse beneficio será anulado, porquanto o imposto :Lncid!,
rã integralmente. ~ um desvirtuamento do sistema, trazJ.do, aliás,
pela Emenda Constituição n9 23 a Carta de 1969.
(Emenda Passos PoE

-R} é assegurada a participação de representante dos empregados da
empresa nos processos decisórios relativos ao reapro';'eitarnento de
.ão-de':"Obra e aos programas de reciclagem, sempre que ~mportar em
redução ou eliJ:linação dp. postos de trabalho ou oficio. n

I

ncrescente-se um artigo nas disposições transitõrias ..do <iil*eUrojeto
de ConstituIção do nobre relator.
"Art.
Fica extinto, a partir de primeiro de Janeiro de
1989, inclusive, a contribuição para o Fundo de Investimento seeaea, (finsocial.l"

to).

JustificatJ.va

Justificativa

EMENDA

~

A designação, por parte dos empregados, de um (ou mais)
representante(s) da categoria, a fim de participar do processo
decisório atinente a questões de epeeveae.enenee e reciclagem

lP04362-Q

CO"ISS.~";~'si~~~._~~_;i·_~~Ç,--AO

P

de

mão de obra, é fundamental. :E uma forma legitima ere participação
ao lado do empregador, seja setor público, sej a setor privado.

~

Supressiva ao artigo

31

Suprima-se a letra "c" do inciso IX, do artigo,...l8, do
da Comissão de Sistematização.

evt

31)-

IPI) •

As contribuiçõis6 :f0ciais Já vên previstas, na parte do
sistema tributário - art.,.3..&&; onde, aliás, estão bem situadas, pois tais exaçoes participam da natureza tributária.

~~oJeto

Além do mais, o § 19 especifica algumas contribuições
§ 29 se diz que qualquer outra pode ser criada. l:': o mesmo

e no

que ama norma determin::.r que ura pessoa pede ir a era sesta vestida de
terno branco, terno azul, terno vermelho e ••• terno de qualquer
cor. (sic)

Justificativa

o

Congresso Nacional, conforme estabelece a letra"c",
do item IX, do artigo
do ~eeroJeto da Comissão de Sistematização, encarregar-se-á de instituir, mediante lei complementar,
mecanismos de defesa do consUIlÚ,dor, via CódJ.go de Oefesa do Cons~
midor.

jf,

Aliás, era proposta original da SubComissão de Tributos.
(art. 23.)

Justificativa

t-ri;";J;J

1+

)!f;í'

----..JJ tJQ~7;~

Suprimir os §§ 19 e 29 do artigo...z.n, que trata das contribuições
sociais.

r ;=~~":J
EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO )Il1:t'.'''~'ÇiO

A contribuição ao Finsocial deve ser extinta, pois em
seu lugar foi criado o tmpasto de Vendas a VareJo, de competência
municipal. Inobstante a roupagem diferente, ambos se consuLeuera
na mesma exação f:Lscal: tem o mesmo fato gerador e a mesma base
imponível. Além do mais, sendo contribuição sobre a receita bruta,
traz consigo todos os inconvenientes dos impostos sobre cascata,
forçando a verticalização da economia, fenômeno que se tentou tar com a criação do imposto sobre o valor agregado (ICM

') r -;~~';':J

"ASlLI-O VILLANI

EMENDA 1P04363-8
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EMENDA lP04359-Q
~-VILLANl

EMENDA lP04367-1

rr==
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BASILIO VILLANI
... h"u.,~ .. .,l~
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r.r----------.II·~"'l·'....;.~
COHISSj:\O DE

Emenda Modificativa ao Artigo m.f'T

IJ",

Dê-se ã letra "n", do inciso IV, do artigo
do
Comissão de Sistematização a seguJ.nte redação:

~proJeto

da

"n) é assegurada a participação dos trabªlhadores. em igualdade
de representação com os empregadores, em todos os órgãos da
adminis tração pública, direta e indireta, que se relacionem.
com seue aneeresses profissionais, sociais, previde:1ciários,
culturais, recreativas, de formação profJ..ssional e de assistência social;"
r

Suprima-se a letra "$", do inciso IV, do artigo
to da Comissão de Sistematização.

t:t,

do fftIIeproJ!;.

Justificativa

~fl.

Emenda MODIFICATIVA
---

Justifica ti va

/'10 ARTIGO "?"Y1"

~~~
Dê-se nova redação ao inciso 11 do artigo ;:p1 f do
/'

~oJeto

o estabelecimento de punições e respectava gradua
ção é competência da legislação ordinãr:La, sendo espúna a incl~
são de rrmras e graus de punibilidade na própria Constituição.
-

da C.2

missão de Sistematização, a seguinte redação.
• 11 - transmissão "causa mortis" e doação de bens
imóveis ou direitos a ele relativos."

EMENDA lP04364-6

~~-=~=-__

Justificativa

li!

I
1.

er=-
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BASILIO VILLANI
'~U"o>:'ICO~ .. lollu"o~ .. I~

COMISSJtO DE S:'ST':.~A_T;.,:';.,:Z;.,:AÇ",A;.,:O

t1

'~~DB'_~

(-Jº~ ;·O·7/Bi~
~end;-subsiitut1vã ""a~-Ãr-tig""O ~/}-' '-0<1+'
- -oI Dê-se ã letra na", do J..nC1.50 z , do artigo...J:-8', do ~eOJeto da Cf!,

Não há porque trazer para a tributação do imposto

EMENDA lP0436Q-3

'{I~~~;NI-

t==.~E'!!.S~~2~'~;;~!~~;i~'~~ç1\O

causa mortis os bens móveis, pois as ações ao portador - que são
o grande instrumento de flexibilidade do sistema capitalista ~f!
"CêUfI'"de fora. Quer dizer: só se atinge os titúlos nominativos, o
que ê um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 tem excelente
justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.

BASíLIO

-;~';;:J

EMENDA SUPRESSIVA AO

"a) Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao públ.=.

Suprima-se a letra "e", do"'inciso I, do artigo
da Comissão de sa.sceaataaaçâc ,

co, sem necessidade de euecea.aaçâc , salvo quando a reunião anterferJ.r no fluxo normal de pessoas e veãeeaes s n
Justificativa

Numa socaeôeôe democxâta.ca , se a Constitu:Lção
do
pais Já define sobre a liberdade de reunião, torna-se desnecessã rio que conste no texto legal algo relativo ao "prévio aviso
à
autoridade", a xespet tc das reumêes ,

_

--,

~ Supressi va ao ~ Artigo,..zn-

EJ'IIENDA lP04365-4

P SISTEIoIATIZ~~1\O

Justi;ficativa

do .-eaBprojeto

Justificativa

o excesso de lucro nas atividades eccnô-ucas e f:Lnancei
ras deriva de políticas eccnônuces desconexas, inconsistentes, c~
j a responsabJ.l1daàe de formulação e implerrentação é atribuída
próprio Estado.
Em uma econonu a estável, que cresce sustentada:rente,
pobreza se erradica pela expansão das oportunidades de acesso
trabalho.

Adema:Ls, a realização de investimentos sociais conse
qUentes, corno função do Estado, aex-ee-ê COM recursos que têm

EMENDA SUPRESSIVA AD ARTIGO 475

Suprima-se o artigo 475 do AnteproJeto da Comissão de

cIpio.

S).stematiz~

ção

Os bens do ativo ;fixo não se ccnpr-eendem nesse conceito e
por não seguireM no processo de circulação não devem sofrer tributação.

Justific<;ltiva

Trata-se de restaurar o principio ro ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da Er-enda Constitucional n , 13

ã constituição de 1946.
o Estado deve saber renunciar a u.'na tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas tributações no futuro. :E
mercadoriafl ~

a,

a

se manifesta, inclusive, pela distribuição de empregos sem trabalho.

ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em pr1!t

o caso dos bens de capital, que se destinam a produção de novas

p.

A prática tem demonstrado que a miséria é crônica por que, ao invés de realizar anves ecneneee scca aí.s que habilitem o
cidadão a se sentir útil na medida em que educado, alwentado
saudável, o Estado een optado pela filantropia paternalista
que

~~ VIlLANI

Suptima-se a expressão; "inclusive quando se tratar de bem destinado
a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço
prestado no exterior, quando destinado a estabelecirrento aa eueec _
no PaIs," do inciso I do § 10 do art. pído ~~oJeto da Comissão de Sistematização.
2~2,..

ARTiG~f~7,' '''UII,

lllissão de S1stematização, a seçumte redação

1

;~~2.."''''.'Çl~

o

As ~ições das letras "n" e ,,~.. do inciso
IV
do artigo ~, do ~?roJeto da Conuss~o de Sistematização, estarão melhor identificadas e 'Consolidadas num único item, evitan
do-se assim as duplicações e superposições desnecessárias a uma
futura constituição. Acrescente-se que nessa consolidação proposta, os trabalhadores ccntunuam com todas as conquistas inici
alrnente apresentadas nas letras "n" e".".
-

I

I

A erradicação da pobrei~ lJ,rta necessidade pública
e
satisfazê-la é um pnncipJ.o ge~ qtJ# assegura ao' Estado o polIer
de tributar, sem confiscar ••

Pretender vedar a transferência de poupança de regJ.ões

Dal, então, a proposta de supressão da letra, porquanto a erradicê.

com renda inferior ã média nacional para outras de maior desenvolvimento é o mesmo que pretender que- as águas do Ilio nmeacnes
não se misturem às do Oceano AtlântiCO, que é -maior.

ção da pobreza é princ!pJ.o geral incluído no ãmbJ.to das necessidades pÚblicas, cuJi. sat:Lsfação ocorrerá mediante a provisão de re cursos arrecadados pelo Estado sob a .forma de tributos definidos
ccns ta.tiucr onajmente em capitulo próprio, o que .afasta, desde logo,

Pode-se, evaôeneeraenee , criar canais de transferência

_

_

sua origem de fandda no Titulo VII (da tributação e do orçamento) ,
deste ~roJeto.

forçada da porções da poupança, tal qual seria possivel desvaer

a possibilidade de configurar o excesso de lucro CO'1l0 fonte

porções d I água do Rio zmeacnes para uso ea deternlinaáos fins

recursos para aplicar em programa nacional da espêcae ,

de
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§ JR _ lei Orgânica, apjoyada por dois terços das re;pec
t Ivas Câmaras .b.gg!slativas, dispara sobre a organização dos Pode":
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res Leo s Ief'Ivc e- Cxecu.tlvo
..
§ 4; - ~ vedada a dlvis§o do Distrito Federal em
HUnicIp!os
§ 50 - \s representações do Distrito Federal
dos ieuitÓ'rios Aotónomos, na Câmara Federal e no Senado
da
RepúbHca, aorrcac-se-a a legislação eleitoral concernente aos
Estados
§ 6li! • O Distrito federal instituirá e arrecadará 05 "impostos e taxas de competência dos Estados e
MunicIpios. Os Territórios not.õnomcs instituirão e arrecadarão, s!!.
mente, impostos e taxas de ccmpet.ênc a dos Estados.
§ 7; - Incluem-se entre os bens do Distrito Federa: os Que lhe forem atribui dos pela UniUo no prazo de cento e oitenta dias e entre os dos Territórios Federais
Autônomos. todos aqueles, referidos no nr t , 52 seus incisos e parágrófo unico
Art -&ti- - Lei Federal disporá sobr a organização judiciária dos T5rritórios AutÔnomos
Art. ~- Ressalvada a competência da União,
apHcam-sF,l0s Territ6r~os Federais Autônomos, as disposiçCles
dos Art *"incisos I, III, e IV, artigo.:f!:! seus parágrafos
1; e 20 e artigo.ff e seu parágrafo único
í

!!J?V';7ill]

~o:D·;·--;;

r.T"----------,---,- """••""..., ' - - - - - - - - - - -

Emenda Modlri~;tl-;;'-;;;A;tig~'~' ,"v<- .. - --

lfJ.f

4i,

Dê-se à letra "d" r do inciso I, do artigo
do
Comissão de Sistematização, a seguinte redação.

~roJeto

da

- Suprima-se o art. +:lT e seus incisos I e 11, renumerando_se os
•demais artigos.
JUS7IIPlCATIVA:
~ imposs!vel determinar o que vem a ser "eecs do C2
mando Revof ucaonâr-í.c de 31 de março". Os exemplos dados no texto dos
incisos I e II não podem seJ debitados ao referido "Corrando", uma vez
que as pessoas que o compunham jã não participavaIr do Governo.
Deve-se observar, ainda, que, pela Const~tu~çáo em
vigor à época, as ações baseadas nos Atos Instl tucacne Ls pceeutem o
competente amparo legal.
A eprecaecãe de casos isolados. refere:-tes a pessoas ou entidades que se Julguem preJudicadas por aqueles Atos Inst1t~
cãcne í.s , Já é um fato, não cabendo sua inclusão~ no texto cor.sti tucio
nef , A. matér~a tem sido atl'plamente abordada nos últ~mos aros, eseeado hoj e , praticamente, exaurida. Assim, entende-se que a !ütura Carta deve legislar sobre o presente com vasees ao futuro, Jan:ais re...e xendo as mazelas do passado, cUJo revolver mais caracterizaria
postura de revanchismo indesejável e em nada construtiva
Além disso, há que se considerar que o art~go proposto contraria os cccp rorms scs da Aliança Democrática firmados pelo
saudoso Presidente Tancredo Neves e nos quais f~cou dito, entre outras coisas, que não se"argentingria"o país, mas sim ccnsnru í.r-cse-d.a
para o futuro.

lia} indenização

do trabalhador despedido ou fundo de garantia equ=.
vaãenee , com incidência de multa, em ~a ou outra hipótese, »
proporcionalmente progressiva em relaçao ao tempo de eexvaçor
Justificativas

o eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe,
não há negar. a livre contratação e a livre dispensa.
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da
garantia da estabilidade.
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclus,!
vamente paternalista.
Da!, o encontro de uma solução eclética, perseguido

proposta que ora se apresenta.
Não uma estabilidade absoluta, na verdade preJudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado (a quem seria por in teiro desestimulante) e ao próprio País.
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou o ônus de u~lta esta ou aquela sempre
crescente, na consideração do t,mpo dfi serviço prestado pelo em pregado à empresa.
Enfim, uma estabi!,idnde q}le o empregado ....ai conquistando
e que paulatina e concretamente ase consolida, porque a libe~
dade de dispensa na mesma
proporção se vê pz-ej uda cade pelo
ecêescâmc progrt!ssivo do valor da indenização ou da multa.
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- Suprilna-se o §

2~

í

:ro

I

!

Após quarenta e qua t r c anos de existência, não
mais se just~ manutenção do ~al eftatuto dos Territórios, em relação a Roraima e Amapá.
No mom~nto ~m que o Distrito r~de1'8.1 ganha Autonomia Federativa, seria injusto deixar os atuaí s Territórios
marginalizados da conquista do "status" de Territ6rio
Autônomo entidade Federativa que o aproxima da ccndí çãc de Estado, do ponto de vista da autonomia política legislativa administrativa e financeira
t rata-se da posiç~o equivalente ~ do
Distrito
Federal, Que se justifica pelo grau de desenvolvimento econômico e cultural alcançado pelas sociedades Que vivem nos atuais Territórios
Seria injustd e intolerável discrhinação manter os habitantes de aora rma e Amapá, Jungidos a uma lei 01'gânlca ditatorial, que inibe qualquer iniciativa mai::. ousada
do Governador, "demissível ao nutum " dos Territ6rios, em bu.§.
ca de soluções reclamadas pela população, em seu justo anseie
de progresso e bem estar
• A verdade é Que O Governador, o único "biônico"
dos Territ6rios, não d~spõe de autoridade suficiente para c!!.
ordenar os trabalhos, o desempenho das diversas agência do G,2.
veno federal Que agem como se fossem Roraima e Amapá. serventias de Ministérios e Repartições da União
O tratamento igualitário dispensado ao Distrito
Federal e aos Territórios Autônomos de Roraima e Amapá, abre
as portas do progesso par1/;)seu povo, enseje o surgimento e
fortal~nto de lideranl;a,l e \lai ao encontro das aspirações
de autonomia da sua gente
A acolhida a esta emenda, está em sintonia com
os ideais de descentralização Administrativa e Política. com
• o fortalecimento da Federação brasileira, com o momento de de
mocracia participativa, que inspirou e inspira as lideranças-'
da nova República, em seu justo anseio pela "reconstrução de
nossa Pé t r ae , sob a égide da liberdade e da justiça social

pr;;~"=:J
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BIl

do art-B-it.

JUSTIFICATIVA :

, Emenda

Hod~ficativa ao Arugo"'lJZ' ...~.,- - - - ; ; - - - - - - - -

Dê-se ã letra "f", do ancfsc lII, do artigo 'U, do .....proJeto
Comissão de Sistematização, Lo seguinte redação:

da

-f) ninguêm será privilegiado ou preJudicado em razão de nascime!!,

to, etnia, raça, cor, idade, sexo, comportamento sexual, est-ª.
do civil, natureza do trabalho, religião, ccnvacçêes politi cas ou filosóficas, deficiência fis~ca ou mental;"

A equivalência de critérios e valores pretendida é
impratlcãvel em termos tão simplificados como a redação apresenta. A
situação do mil~tar em inatividade é caracter~zada por uma fase
de
Reserva em que é mobilizãvel a qualquer momento, e por uma fase de ge
forma, imposta pela idade, em que seus serviços rão mais são utihz'i
veis. O quaêro di;ere bastante do aplicável ao servãdcr civil.
A colocação, em eerncs da Carta Magna, cr~ará problemas de cces tdexã...e l grandeza, et"\bo~a o mérJ.t.o do pret.end'ldo se ja
inatacá v·el. Entende-se, no entanto, que esse mérlto deva ser buscado
pelo Congresso Nacional. no momento oportuno de legisla~ quarto
aos
estatutos próprios dos servidores civis e militares, ocasião apropr!
lada pa z a cOI:'parações e correção de desiaualdades.

Justificativa
A alteração aqui proposta, visa tão somente tornar

clara, explicita e lógica a futura Constituição.

Da forma

CO'TIO

o texto está apresentado, no JijlMaproJeto da Comissão de Sistemat!.
eeçâc , esse item da Constituição ficará ornado de superfluidades
que nada acrescentam ã idéia bãsica do texto.

=

-'-

'UTO,.~...

'.,.lCl:o,

~

.:306

- Mt:escente-se dois pa.rágrafos <'lo eee., ~ com a seguinte red.!,
çâo:
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§ 1~ - A pesquisa e a.lavra dos minerais estratégicos
somente
será autorizada ou concedida a brasileiros ou a empresas nacionais.
§ 29 - Lei ordinãria definirá os minerais estratégicos e estabe
lecerá as condições para a autorização ou concessão da pesquisa e ;;
lavra desses minerals.

~';~;:J

PI~u;~

f'Ç/'~;J87J
Dê-se ao Art. ~ a seguinte redação:
• ~ _ Todos os brasileiros são obrigados ao serviço milita.t'.
parágrafo Único. A Lei disporá sobre a excepcionahdade. "
JOS7IIFIC1\TIVA:
Considerando o caráter amplo e abrangente que deve ter a Carta
Magna, a redação proposta pretende ser adequada a uma
Constituição
que se eeseye a mais duradoura possivel.
Destarte, fica mantido o princípio da Universalidade, alicerçado no "caput" do artigo, e a possibilidade da adequação conJuntural,
calcada no parágrafo Onico.
Ll..Ar t

JOS'l'IP:ICATIVA:

Por diversas razões, alqu"1s tipos de recursos min~
xa Ls apresentam fundamental importância para o Brasil.
A pesquisa e mormente a lavra desses mmer-aãa deve
ser obJeto de cuidadoso exame e de permanente controle.
Embora não configure a necessidade de se estabele
cer um monopólio estatal em relação à exploração desses miner.a~s, p;'
rece ãe ecôo convenaence que se adotem, em relação aos raesacs , med~
das acauteladoras que previnam a breve exaustação das reservas con.~
eãeae ou suas indiscrilnJ..t1adas exportações_
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SESSlto III DOS SERVIDORES E MILITARES

9. /tI

Art. -9ir § ~ - São extensivos aos militares at,!
vos e inativos e beneficiários de pensões militares os direitos, vantagens e obrigações, estabelecidas em fa vor dos servidores civis.

3...,!! ~
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A seção destinada aos servidores mUltares, ob-

ser....ando o principio da economia normativa, silenciou
sobre
numerosos aspectos com os direitos e obrigações dos militares,
que estão generosamente explicitados no capítulo dos servido-

SIS;~l~;;;~~'~~~um.'u1r:

res civis.

If induvldoso que essa matéria, comum as duas e~
pêcies de serv~dores, oeverá abranger os mili tares ativos, in!.
Uvos e os pensionistas dos militares.

TÍTUl.O IV DA ORGANIZ.o.CAD DO ESTADO
r.r----------ln'o/lUlf""'.çh

- Dê-se à alínea

"m

do inciso ItI do art.

~-------.,

~

a seguinte

reda-

ção:

CAPITULO I DA ORGANIZAÇAO

poLtnco

ADMINISTRATIVA

't9

Art. -4-it-_ A organização políbco _ administrativa da RepQ

d-

f) ninguém serã discriminado em razão de nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, natureza do
trabalho, religião, convicções pollticas ou filosóficas, deficiêrcia
f!sica ou menta~, ou qualquer outra condição social ou individual; '>~
JUSTIFICATIVA.

Nessa nova redação, trocou-se a expressão "~rivil§.
giado ou preJudicado" por "-discriminado", entendendo-se que a seoun
da é mais abrangente que a primeira. Ao mesmo tempo, caTpree."1de-se~u;
discriminar nào inclui os at~:~u: estabelecem cond~ções para que o
individuo assuma determin}~f'funções ou para que adote certos com
portamentos. Assim, por éxemplo, ao se estabelecer que para dirialr
veIculos automotores a pes'S'6a -deve ter um .tl1Íll.lJnO de ac'ul.dade vis~aJ..
não estaMOs discriminandp a~ pe~soas cegas por sua ~ef1ciéncla t'is1
ca. Na redação anterior dessé ~4'isposit~vo, a interpretação cio te,.,t~
Constitucional poder;a ser confundida. DeteD:l~nar que o ind!\'!d,Jo te
nha UMa idade máxima para exercer uma determinada função que eXiJ;
vigor :Hsico não é disc:r..1minação, embora sob outra ótica possa pare
c:et que se esteJa preju'licando o acesso de alguém a essa função.
-

blica federativa do Brasil, compreende a União, os Estados, os Ter
rit6rios Federais Autõnomos, o Distr~to Federal e os MUnlcipios -

DO DISTRITO F'EDERAl E DOS TERRITÓRIOS FEDERAIS AUTONOMOS

6q

Art ~- o Distrito Federal e os Territorios de Roraina
e Amapá, dotados de autonomia política, legislahva, adm~nistrati
va e financeira, serão administrados por Governadores - Dist;ital
e Territoriais _ e disporão de Câmaras leglslabvas
§ 10 - A eleição dos Governadores e Vice-Governadores do
Distrito F'ederal e dos Terntónos Autônomos, coincidirá com a do
Presidente e VicewPresidente da República, para mandato de igual
duração, na forma da lei
§ 2li! - O número de Deputados Distritais e Territoriais ,
corresponderá ao triplo da representaçUo do Distrito Federal e dos
Territórios Autônoll"os, na Câmara Federal, apllcando-se-Ihes
que couber, o artigo 55 e seus pa7'\grafos

'Ul.'IU';"tC~l:o
- Subs'Írua-se
art.9+; dando_se ao mesmo a "segUinte redação:
Art. 9-l- - Os servidores públicos militares terão seus diJ:;eitos
e deveres fiXados em Estatuto próprio e aprovado pelo Congresso Naci
onal, aplicando_se aos mesmos as seguintes normas especificas:
-

°

§

1~

_ As patentes militares, com vantagens, prerrogativas e deveres

a elas inerentes, são garantidas aos oficiais da ativa, da reserva e
aos reformados, sendo-lhes privativos os titulos, postos e uniformes
mili.tares.
§ 29' - O oficial das Forças Armadas só perderá o posto e a> patente
por sentença condenatória, passada em julgado, cUJa pena restritiva
da liberdade individual ultrapasse 2 (õoJ.s) anos, ou se for declara_
do indigno do oficialato, ou com ele incompativel, por ,decisão de Tri
bunal Militar de caráter pertlanente, em tempo de paz, ou de Tribunal
Especial em tempo de guerra.

• Assembléia Nacional Constituinte
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o militar eill atividade que aceitar cargo público civil permanent,e será t.ransferido para a reserva.

Deve-se, ainda, ressaltar que as próprias conceits.
ações de emprego para fins militares e não militares apresentaIrl controvêrsia que dificultam a uniformização de entendimento.
Inserir tal dispositivo no texto constJ.tucione.l poderá, ao contrário de nos beneficiar, ensej ex que o assunto seja levantado a nivel internacional, sob a alegação de que o Brasil não CI.ll!!.
pre ou burla sua própria constitú1ção, em razão da própria dificuld~
de prática de estabelecer a unif~r!mid,'de conceitual do que seJa uti-

§ 39 _

§ 4.9 _ O militar da ativa que aceitar cargo público civil tenporário,
não eletivo, inclusive em autarquia, empresa pública ou em sccaedade
de, economia mista I ficará agregado ao respectivo quadro e so-ienee P2
derã ser promovido por antiguidade, enquanto permanecer nessa situaeãe , eeneanõe-se-ahe o tempo de serviço apenas para aquela promoção,
transferência para reserva ou reforma. Depois de dois anos de afast~
mento., contInuos ou não, será -transferido para reserva ou refornado

§',59 - Enquanto perceber remuneraçh do

cargo temporário, inclusive

Os servidores públicos militares, tanto quanto os
civis, necessit~m de instrumento único, legal e normatizador de seus
dtreitos e deveres. Neste campo particular, acreditamos que o trabalho pés-constituinte de compatibilização da legislação ordinária à
nova Carta Magna permitirá, através da revisão dos estatutos dos Militares e dos Funcionários Públicos Civis, fixar o necessário eouil!
brio entre servidores civis e militares, corrigir eventuais di;tor:
cêes e abranger o universo que escapa à matéria tipicamente constit~
cional.

DOS PRINCIPIas FUNDAMENTAIS

Art. 2Q _ acrescentar a redação o seguinte:
" A República Federativa do Brasil é constltulda
sob regime representativo, pela u7.i~0 indissolúvel dos Estados,
Distrito

EMENDA lP043Bl·6
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Federal e Territ6rios.

fesa;

Art.

DE

SIST~;~·;~~'i~ul.''''mu,ulo

-aAl!

Art'.

~

dos pela unUo, observará a predominãncia dos navios de bandeira e registro do. Brasil e do país exportador ou importados,

em

f•

cidade não pode ser abstraida;
TEXTOS SUGERIDOS
inciso 444.R

c) O abuso em manifestação de greve enseje a cominação de respon
sabilidade -penal, civil e administrativa.
-

eeee,

;, eMpreender a erradicação da pobreza de modo qr..e
todos tenham igua1$ oportunidades de viver saudável e dignament~ -

X·

incho 7't-- Favorecer o sentido social da l!be!.

.'

-:;;r ,

inclso~ _ promover a justiça social.
6~c
• Art. ""fQ - inciso I - TEXTO SUGERIDO

Entre esses pontos, merece citação o disposto
na
alInea "b" que permite que os interesses de alguns se
sobreponham
aos da comunidade no que se refere ã manutenção de atividades essenciais à própria sobrevivência. Não estaria aqui configurado um atentado contra o~ direitos indiViduais e coletivos?
O texto proposto (alínea "c") atribui às 'organizações de classe a responsabilidade pela manutenção dos serviços indis
pensáveis ã Segurança da comunidad1ft
Quais são esses s
iço$? Em matéria de f:rans!:ortes,
de serviços médicos, de eeabeeeec
to
veiculos automotor,;s e ~.!!.

partes iguais, observado o princípio de reciprocidade".

JUSTIfICATIVA

Na atualidade,

97~

das cargas do comércio internacio -

na.t, no mundo I são transportados por via marítima 1 sem perspec-

f

tivas de reversão de tal quadro, nas décadas.

exterior quintuplicou, havendo atingido no pique, cifras

superiores a US$ 4 bilhões.
Deste total, menos de ....20% são auferidas por embarca

1/ /

ções brasileiras.

-

rado; Igualmente a Suécia

BO~

e a Espanha

do frete g!.

85~.

53~

modifique-se dando ao mesmo a segui,!!
te redação:

r

de

direito, respeitad~ a inviolabilidade dos seguintes princípios
estabelecidos por est~8onstitUiçãO!'
Art.~-

modifique-se dando ao mesmo

guinte redação:

íae

I

Defende o Brasil 1 o seguinte:
I _ CodifIcaçao progressiva do ç1Ireito interna-

cional e

â

I

rormaç~o

de.um Tribunal Internacional dos Oireitos

Humanos, com poder de decf são vinculat6ria.
Il - Instauração/,\e ur ordem econ1imica

Justa

e equitativa com a abolIção de todas as formas de dominação
de ua estado por outro:
Inciso VI - Suprimir o seguinte:

EMENDA lP043B2·4

Com vistas a criaçlio de uma ordem internacional.
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de suas cargas.

.:e- -

Nas relações internacionais o BNlsil observará

~
Parece-nos, ainda, que se deva remeter
legislação
ordinária a capitulação dos parãmetros e limites balizadores da man!
festação coletiva e do exercício do direito de greve.

tttNSTITUINTE

Excl'Uindo-se os granéis sólidos, os E.U.A transporta -

tem 60X e o Canadá

.

g~

Art •

Na Europa, a Alemanha Ocidental, que detem o me!'or pe!.

60~

Garantir a Independência nacIonal.
inciso III _ Suprimir no integra.

centual de transporte (de mercadorias movimentadas com seus pa!.
ceiros comerciais) em navios próprios, fica com

r

li

os prirteípios constantes das decãarações internacionais

eeee , quais seriam os limites de atividade a serem mantidos?

De 1970 a 1986, o frete marítimo gerado por nosso co .~rcio

11 - suprirnir a expressãc ,

e ações para o desenvolvimento econômico e social, cuja rec!li.2,

A nova redação busca aumentar a clareza dotexi:o, eli
minando-se a possibilidade de entendimento alI'.bíguo.
Além disso, procurou-se alterar alguns pontos, que,
se mantidos, transformariam a Carta Magna na instituidora da deso1.tiem
social.

_ " A ordenação do transporte mar!timo inter-

inciso

- Dê-se às alineas "a", "b" e "c" do inciso V do art. ~ a seguinte redação, suprimindO-se as demais:
a) S livre a manifestação coletiva em defesa de: temas de interes
se nacional e sindical, bem como a paralização coletiva do traba~
lho. nos termos capitulados em Lei.
b) O exercício do direito de greve, cQnforme previsto em le.!, não
acarreta a suspensão dos contratos de trabalho ou a relaçáo de empre
90 público.
-

JUSTIFICATIVA:

necrcoaí , respeitadas as disposIções de acordo bilaterais firmo!

5~

~

das pol!tIcas de procedImentos e dos projetos

.(fI- •
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tJCOMISS~O

..,

TU~N~.T1nc..a~.

~

inciso IV - suprimir a expressão;

t:õV~;7EJ

m-

fõZi"ô7{nJ

" ressalvado o estado de sitio e o estado de d!,

E';;;~

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

EPTà'~

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO I MARLUCE PINTO

'U~''''''T'''~.'

f

JUS'l':IFlCAT.IVA:

['J

f'J

H z a (;'ã O pacIfica e utilização para fins militares.
Além do mais, hã que se considerar que o texto con,!
t1tucio1'1a1 não .õeve estabelecer qualquer tipo de limitação ao ~desen
volvimento da Nação, mesmo no que diz respeito a artefatos belJ.cos,
IDOrmente se considerarmos que o Brasil é um pais que aspira, no futs.
ro, alinhar-se entre as superpotências.

de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, o mil!
tar da ativa não terã direito aos vencimentos e vantagens do
posto, assegurada a opção.

EMENDA lP04379-4

IE/I'IENDA 1P043B3·2

.~I

••• '4JUI.'n4J........ '~.

~

COMIssM OE SISTEMATIZAÇJl:O

TUT1l'..,"."Ud.,

~

O artigo 173 da atual constituição dispõe sobre a nav,!

gaçl:lo de cabotagem, ou seja, entre portos nacionais.

O rato de haven-ae emitido sobre a navegação de

longo

curso, pode ser justificado pelo fato de, em 1967, ser a

mesma

praticada apenas pelo goverlJo, o qual se l!l'litava
de 6 a '"

2

tos a uma melhor técnica.
SuprIma-se do te>:to

tre"1spo:-ta:-

tido na alínea

de nossas trocas comerciais.

Urge, também, reativar-se a construção naval do

Bra-

As alterações propostas objetivam a adequação dos Te,!

EMENDA AO ~ROJETO - EMENDA SUPRE55IVA

1. do

constitucil~l

Sugerimos a supressão de alguns textos. poI' eonsiderá-

proposto, o eon ..

-Lcs inócuos, ou ut6picos, ou infra_constitucionais.

inciso I do Artigo +3; alterando-se a eo!

peclficação das demais alíneas.

sil, garantido-se, mais do que o emprego de milhares de
genheiros, técnicos e operários, a manutenção e o desenvolvJ.me!!.

EMENDA lP043B4-1

~USTIF'ICATIYA

f'J

to de importante tecnologias.

A redação proposta prIncIpIa emI tlndo um juízo

possibilidade.

FY~;"'~

MARLUCE PINTO

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

_,

'~I"""'.'C;.,Is1D'.~IU.,Ulll.

Somente lOcu.w-Ào "bandeira e regutro" nos assegura tal

COMISsAo DE SISTEMATIZAeJl:O

de

f'k7~JmJ

valor sobre qual seria a mais grave das orensee H vltlet,
caso em foco, a tortura.

EMENDA lP043BÕ-B

""'~

!5Y; L-..~

~

E o que dizer em relação à Integridade física

A~

lIental? Sabe-se que existem formas de tortura que não aten-

SuprimIr o art.-:l3- - inciso I - letra a), d)

tam contra uma nem outra.

TlntI'~~IT'~Ie-;i.

~ ~

DOS DIREITOS E LIBEROADES FUN8AMENTAIS

Não seria a supressão violenta da vIda?

t: CONSTITUINTE OTTOMAR PIN·;~·
tJ COMIs~JI;o DE SIST~~;~;~çi~lm,,"ca"lIlo
;;:;:/.-7

_ Suprima-se G\~do art 4Qg, renumerando-se os d~maip.

o Brasil vem se submetendo às normas
internacionais estabelecidas para salvaguarda da utilização da energia atômica,

cumprindo-as integralm~nte.
• De outro lado, o Brasil vem aecmpanhande e participando dos tratados e acordos que ·disciplinam o uso da referida energia.
A recaçào proposta veta o emprego dessa forma
de
energia para acionar motores de submarinos e motores empregados
belonaves.
Assim,o eexec preposto limit.a e in1be o desenvolvi,
mente e o emprego de turbinas e motores mais f eficiehtes,
colocando
liminarmente o Brasil em situação de inferioridade.
Não se trata de pugnar pelol desenvolviMento de
um
artefato nuclear, mas, sim, de evitar que o texto da Nova Carta Mag-I
na venha a prejudicar a Nação, vetando o acesso a novas formas de prg,
pulsão.

gl.

Por outro lado, há que se considerar que se const!,
tam, no tempo social que esta~ vI~éndo, no Brasil, e no
mundo, crimes Uio repulsivos e abomináveis, quanto a tortura c.2,

mo :

o.

sequestro com morte, o latrodnlo, a Indução ao uso

drogas, o genocídio, Infanticídio, os ato~ terrorristas

de

contra

Art. -t3" - Inciso III - letra d
tI

tais.'
Art.

QuaIs os crImes que serIam então tlpi ficados no Código Penal

?

J!!J

Art • ..J..l-- Inciso III _ letra j

no

Inciso IV _ letra "e Jl

c6digo Penal?

Parece-nos Que, neste momento hist6rIco, devemos

lnv~s

UlIl

suprimir.

•

Alínea 1 _ suprimIr a expressl:io: "Que nlio

dar

texto constitucIonal Que nos conduza ao ruturo~ ao

ter~o

caráter de censura".
Al1nea p\- acrescentar ao final do texto:

de conj;:entrar nossa atençlo e nosso e.penha. eletivamente

no passado.

Inciso lI! _ letra e •

qeções , inclusive os de natureza doméstica e familiar. Q

Ao contemplar o hedIondo crime de tortura n50 se deve-

ao Brasil

J1J1.-

" o homem e a mulher são iguais em direitos e obr!

Constituiçl1lo?

ria dar a ele o mesmo tratamento dado aos demais? Coloca-lo

a lei punirá como crime Inafiançável qualquer

discriminaçi!lo atentat6ria aos dfref tcs e liberdades fundamen-

a população civil, o estupro seguido de ecz-te etc.
Seria o caso de capitulá-los todos na

e

JJ,

controle" •

• e

.AssembléIa Nacional ConsUtulnte e 453
. S 1Q

Al!nea :3 - suprimir o texto.
Inciso VII _ suprimir as al!neas "e" e "g".

'rio~

Inciso VIII _ suprimir as alíneas "b". "c" r "e".

llpllcam-se à criação e instalação dos

í

seguidos na criação dos Estados de Mato Grosso do Sul

S

.0 exercício do direi to de propriedade subordi-

instituições' à entidade familiar formada per Qualquer um dos pais
ou responsável legal e seus dependentes, consanguíneos ou nãc ,
§ S" - O casamento pode ser dissolvido nos ca _
soa expressos em lei, desde que haja prévia separação, por mais I
de dOIS anos, ou comprovada separação de fato por mais de quatro'

2Q - A UnHio estabeleced programas especiais de d~

na-ne ao bem estar social à conservaç:fo dos recursos naturais

senvolvilllento. destinados a promover e consolidar o desenvolvi

e a proteçatl do meio ambiente".

eentc dos Estados mencionados no "Caput- deste Artigo.
S 3 u - A eleição do Governador e do Vice...G overnador '

Inciso XV - al!nea Uh"

truç,:fO serã cosntradit6ria, e em todos os casos o

bo de 1986, para UlI mandato de seis (6) anos.

julgamento

será fundamentado, sob pena de nulidade"

5

Inciso XV _ alínea "x",
gratuita"

S 1Sl - Os filhos, nascido ou não da relação do
casamento, bem como os adotivos têm iguais direitos e qualifica _
çõea

4Sl - A partir da posse e até a eleição e instalaç:fo da

Assembléia legislativa, o Governador eleito poderá legislar,
assistênc~a

.-If;fr
Art.-Irfrr- Os direitos e deveres referentes
à
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher

dos Estados de Roraima e Amapá, será. realizada elll 1S de nove!!!.

-Nos processos criminais e contenciosos, a ins-

-é dever do Estado prestar

S ;52 - Para efeito da proteção do Estado, ê r~
conhecida a un ãc estável ent re o homem e a mulher, como entidade
familiar A lei facilitará
sua ccnver-sêc em casamento.
§ 4:2 _ Estende..se a proteção do Estado e demais

Estados

Acre.

"b"

Inciso XIII - al!nea

-

de Roraiaa e Amapá. as eesees normas legais e os "esmos cr-Lt é - ,

por

§ 2" • Os pais têm o direito, o dever e a obrigaçãc de manter e educar os filhos menores, e de amparar os en _
fermos de qualquer idade, e os filhos eef ores têm o dever de auxi
liar e amparar os pais e a obrigação de o fazer na velhice, carê;
cia ou en-ermí caoe destes
-

decreto, sobre todas as matérias, de ccmpetêncaa legislativa est,!
dual~

JUSTIFICATIVA

S 5Sl

- As Assembléias~ Legislativas dos Estados de Rorai_

lia e Amapá, serão eleitas, conjuntamente com os Deputados Fede
As alterações propostas objetivam a adequação dos textos
a uma melhor técnica.
Sugerimos a supressãcr1e alguns textos por considerá-los
in6cuos, ou utópicos, ou

_

S 32 - A' lei regulará a investigaç:lo da paterni
dace , medi ante ação civil, privada o~ p~blica, sendo assegurada -;
gratuidade dos meios necessários à sua comprovação Quando houver'
carência de recursos dos interessados.
§ 411 - Agressões físicas e psIco16gicas, na
constância das relações familiares, serão punidas na, forma da lei
penal, através de ação ..PA.bÁica ou privada
'
Art. ~ ~ assegurado aos cônjuges o direito'
à livre determinação do número de filhos.
ti 1" - Compete ao Estado colocar à
disposição
da 'toct edece e do casal recursos educacionais, técnicos e científl
cos que não atentem contra a integridade física e a vida
humana
desde a coneepçã- ,para o exercício do direito assegurado no "caputdeste artogo.
§ 2" - Os 6rgãos públicos e privados
somente
poderão implantar programas de planejall'ento familiar que tenham tam
bém em vista a melhoria das condições de trabalho dos cônjuges,
de habilitação, saúde. educação, lazer e segurança das famUias

rais e Senadores, nas eleições gera.ts de 1990, instalar-se-ão
sob a presidencia dos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleito_

~~bPonstitucionals.

rais do Pará e do Amazonas, respectivamente, e elaborarão, no PI'!
zn de seis eeses , as Constituições dos Estados.
~ 6!:! -

EMENDA lP04385-9

fC~~;':l

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO E MARLUCE PINTO

Os dois Senadores m3~S votados terão mandato

fÇj';;zã7J
r.r

JUSTIFICATIVA

.. ,oc'CiG

1'Un.~'

1 - Criados em 1943, os atuais Territórios de Roraima
e Amapá, não cabem mais dentro dos limites institucionaIs do
estatuto do Território: Lei 411
2 - Vivem nos Territórios mais de 500.000 brastleiros
e o fluxo migratório é expressivo, sobretudo em Rorai/a,/ cujo

DOS OIREITOS SOCIAIS
;-~-:§Í3

;:

Art. -l-4- - Inciso VIl!
Substituir a palavra proporcional por

nonrrente ,

cresc1lllento demográfico ultrapassa 12: ao ano.
3 - Não deixa de ser por outra situação que não seja a
de serventia do Ministério do Interior, com um Governador "de _
iIlissIvel- ad nutum, que 3D!\: da superfície de Roraima é S2X
da
superfície do Amapá, constituem concessões para pesquisa e la":
vra de lIinéri'Os a empresas ar.teruçenes r quase todas lllulti-naci.2.
nais.
4 - t difícil a consolidação de lideranças políticas e
nos Territórios, uma vez Que o seu maior expoente políhco,
o
Governador, é uma figura inferiorizada e subalterna. sem um ma!!,
dato definido, impossibilitado de qualquer planejamento a médio
prazo. pelas injunções de uma posição contingente. Que o coloca
em permanente transitoriedade no cargo.
5 - O povo do Terri tório é discriminado no que
tange
à administração oa jusdça, de vez que a instância recursal
localiza em Brasília, obrigando aqueles que pr ecasam
de
"habeas corpus" ou "mandato de segurança", as despesas com
as
quais não podem arcar. Discriminado emda é o povo do Terri tõ _
rio porque não elege o seu Governador, nem tem representação no
Senado Federal •
6 - Somente o desconhecimento absoluto das condições '
de marginalização política a Que são submetidos os brasIleiros
que vive. nos Territórios, ou a ambição de alguns adrnrnistrado_
res, se. apoio popular para dl:"y"utar em eleições 11/res~, ~ os
cargos que hoje ocupam, justificam posições que privilegiam a
• aeutençãc do "status quo". nociva ao desenvolvimento econõm!
co, social e político, dos seus habitantes e contrárias ao mo
aentc l)istórico que vivemos: descentralização e fortalecimen=
to do federalIsmo.
7 -' Econômica e financeiramente, estão os Ter.ritóri0$ melhor posicionados que a maioria dos Estados. Tem
eencr
população, recebem os mesmos recursos da umão Que os Estados
e não têm o onus do pagamento dos seus servidores, est1pendi~
dos pelo Governo Federal.
S - O que falta os Territórios para o grande salto •
é autonomia administrativa e política, justiça própria, poder
de decisão sôbre os assuntos de sua economia interna e
uma
representação polítIca, a nível federal, suficientemente num~
rosa, para vocalizar sua necessidade e lutar pelos seus pro _
blemas.

la

Art. -1-4-- Inciso xv .. TEXTO SUGERIDO
trab~lho

"'Duraçl1o de
?:Ivpjs

de oito horas diárias redu-

só cr-cr-rnoéve s nos casos previstos em lei".

Mí'I<;

í

DOS DIREITOS COLETIVOS

f:{-

Art. -ia-- VI. "a"

TEXTO SUGE.RlOO

"Aos sindicatos e associações em geral, é reconhecida a faculdade de requerer ao Estado informações

sobre

planos e programas relacionados com os setores de suas
pectivas! atividades, bem como a exibição dos documentos
relatos.

J:f

Art. ""!'B" - VI _ "b" "c" "e"

A~-

"g'~.

SUPRIMIR

VI! _ "dOI - SUPRIMIR.

.J.;:j'8- IX -

"a" "b" - SY:'RIMIR.

As alterações propostas objetivam a adequação
dos
textos a uma melhor técnica.
Sugerimos a supressão de alguns textos por ecos Icerã..los inÓcuos, ou utópicos, ou infra-constitucionais.

EMENDA lP04386-7

l"

de

oito anos e o menos votado, terá mandato de seis anos.

~P;B":=J

CONSTITUINTE OTTONAR PINTO

fu/~;78J)
395"
- Modifique-se o "caput" do art.?5+, dando-se ao mesmo a seguin
te redação:
-

Art.~A

família será preservada de
qual
quer forma ccnnut eõr r e de controle externo, de naturezs- ;~l!tica~
reb.glcsa ou r ac aa I

~

Art.?it:t- É dever do Estado e da sociedade pt,2
teger o menor, sem distinção ou discrill'inação por motivo de
raça,
cor, sexo, língua, religião, origem, neactaent.c ou Qualquer
outra
condição sua ou de família, e assegurar-lhe os seçumtes direitos:
I - ti vida, desde sua concepção, à saúde e 11
alimentação, à educação, ao lazer, à neba t eçãc , li
profissionaliza
çãc e à convivência fa'Ililiar e cceuní tér e ,
í

II - à assistência social, sendo ou não

seus
contri.Juinte do sistema previdenciário
IH - à assistência especial, caso esteja
em
situação irregular, sem p-rejulzD da responsabilidade civil ou penal
dos pais ou responsável
pais ou responsáveis

IV - à imputabilidade penal até os
§ 1" - A lei regulará os casos de

do menor infrator, garantindo-lhe ampla defesa
§ 22 - O abandono de filho menor
crime contra
o Estado.
§ :3Q _ A lei punirá os atos de violência,abuso,
opressão ~ exploração praticados contra o menor •
§ ~2 _ A lei determinará a competência da uní êc,
dos Estados, do Distrito r ecer ej e dos Municípios ,n'" elaboração
execução de politicas e programas destinados à assistência
devida
à gestante, à nut.r~z e ao menor.
ê

é

EMENDA lP04388·3

serviços de Saúde das Forças Armadas não
poeem
ser enquadrados no Comando Onico fixado. Devido ao tipo peculiar
de
serviço prestado, as atividades militares de saúde necessitam de legislação próprJ.a, adequada e compatível com o quadro geral da ativida
de miJ.itar que apoiamo Dessa maneaxe , Justifica-se a colocação do te;
mo "órgãos civis", o que não mutila o mérito proposto ne ..n cria dif.i=
cuIdadas ao exercí.cio espec!&co da at:J.vidade de Sdúde nas re.ece s Ar-,
madas.

[J

MARLUCE PINTO

r.r

l:J

III - será estimulada, para os menores da faixa
de dez a quatorze anos, a
eper
ao trabalho, em
especializadas, onde lhes serão assegurados a alimentação e
os
cuidados com a saúde
pr

Os

f!l
S!5TEl'lA.IZ,l,ÇlI.o

.~l".'O/~ ••""io/......:, .. ilI'

a)

_

Supr1mam_se~s

dispositivos seguintes'
- no ar t ~ a alínea "a" do i tem I; o item
e suas alíneas,

OTTOMAR PINTO
fU.l~""~C""lia/.tlau.,u1e,~'

COHISSAo DE SISTEMATIZAClto

)

r;;;''':J

--,

b) substitua_se o Capitulo VII _ DA FAMíLIA,

V

-,

CAPjTULO

00

VTl

DA fAMíLIA, DO MENOR E DO IDOSO

/r16

Disposições Transitórias :

·H1

Art.-44S-- Os Territórios Federais de Roraima e Amapá,
s~o

transformados em Estados Federais, mantidos seus atuaIs li-

mites geográficos.

Ins t.Ltufções

Art. ~- A adoção e o acolhimento do
menor
serão assistidos pelo Poder Público, na forma da lei
§ 1" - A adoção por estrangeiro será permitida
nos casos e condições previstos em lei,
§ 2" - A lei estabelecerá o período de licença
de trabalho, devido ao adotante, para fins de adaptação ao adotado
§ )2 _ O acolhimento do menor em si tueção Ir re
guIar, sobre a forma de guarda, será estimulado pelos Poderes PÚbll
blicos, com a assistência juridica e incentivos fiscais e subsidie;
na forma da leI.

~

MENOR E 00 IDOSO - pelo seguinte'

J ~~r;M

..u""'~nl,.:.~i~,

eçãc

~

_

Turo/."h .. oc.~"io,

- no art J}aO item 22,
- no art ~ o caput e o § lU; e

EMENDA lP043"S7:S-

Art~_

O t.r aba Ihc do menor será regulado em
especial, obedecidas as seçumtes normas
vedado, ao menor de dezoito anos, o tr.2.
I balho noturno ou em locais perigosos ou insalubres,
II - é vedado 30 menor de Quatorze anos o
iI!.
gresso no mercado de trabalho, salvo em condições de aprendiz,
partir dos dez anos, per período nunca superior a três horas
di!
rias,
leg~slaçao

Art. 351 - As aÇões e seevaccs de saúde dos õrgãos civis
int.egram uma rede régionalfzada e hierarquizada, e const$.tuem um Sistema
Onico, organJ.zsdo de acordo com as seguintes diretrizes:
-JuSTIFICATIVA.

dezoito
internamento

Art.-lr23-- A familia, base da socieoade, tem dI
Te',to., especial proteção soclal econômica e juridIca do Estado
demais insti tuiçlles
§ 12 - O casamento civil é a forma própria
de
constituição da fam!l1a, sendo gratll.'Co o processo de
habilitação
e a celebração
S 2Sl - O casamento religioso terá efeito civil, •
nos terll\os da lei

Art.
Estado e a sociedade têm o
dever
de amparar as pessoas Idosas, mediante politicas e programas
Que
na comunIdade, defendam sua saúde e bem -es
tar, preferencialmente em seus pr6prios lares, e impeçam discrimin~
~ão de qualquer natureza
ass~egurern partic~paçlJo

§ 12 - Será garantida por lei pensão, por morte
de um dos cônjuges, ao cônjuge sobrevivente ou aos demais dependen
tes, de valor não inferior ao da remuneração ou dos vencimentos o~
dos proventos de aposentadoria do cônjuge falecido,
§ 2" - A manutenção do benefício estatuido
no
parágrafo anterior, em caso de novas núpcias do viúvo.
§ 3" - São desobrigados do pagaMe'nto de tarifa
de transporte coletivO de pass.ageiros urbanos os cidadãos brasilei
ros em idade superior a sessenta e cinco anos.
-

I

454

..AssernbWa NadonaI Constituinte
JUSTlFlCAÇAo

A supressão dos dispas' ti vos mencionados I
que
se apresentam disseminados no texto I baseda-se I principalmente I em
que eles dever- ser tratados de forma harmôni::a no Capitulo re reren
te à "'amUla ec menor e ao idoso. Além disso, tais dispositivos S~;
lnco',)êitiveis com a proposta da maioria dos
constituintes particl
pantes da Comissão VI11
-

~

Isto exposto, julgamos necessária a supressão
do
art. 83, para que não se configure, no texto constitucional, discriml
ação contra determinados fuincionár ias.

I

I'l.l.~/"",",lG.'lUI~n'Atc'-------..,

Sistematização

as

tJ

Constituinte ERALDO

TI~~-O--

Slstematizaçllo

= _ _----'

Suprimam-se, no art.

~

'Uto/NIJól:fO

TlIlTll/~sn'OC.Ç"._----------...,

JUSTIFICRÇ~O

o

)9Suprima_se, no art... ~ a aUnea "a" do ítem L

Poder LegIslativo deve ser fortalecido nas atTibuições~' Que lhe são pr6prias; sua função não deve ser distorcida,
de
modo que venha a ocupar-se de questêies menores, sobretudo- se elas- di:'
zem respeito, por sua natureza, à competência do Poder Executivo.
A matéria

é ,

tipicamente, da competência do Ministério

dOs Transportes

fiT"!~'~"~

A afirmação de que a condlçllo de sujeitb de di-

Qj';ffJ

reitos é adquirida pelo naScimento com vida é uma eberz-eçêc jurídica,

___,

r.r----------Jum_~x.

r3-;Ui 7""ã7J

"XVI _ aprovar previamente a implantação de obras fedo!
eis de grande porte, conforme determinar a lei;"

Sistemat:izaç~o

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP04389-1

fC;;~'~

Con,ti tuinte ERALDO TINOCO

Suprima-se, no Art. ~ 8 alínea "b" do Hem XVI, dando a este a seguinte redação:

COlroi~

aspiraç~es da sociedade brasileira. Nossa resoor-sabilidade de
Cons
titulntes é respeitar os resultados de _o:ensa oesquisa
reali2a~;
junto 6 apinHo pública através do nprojeto Const1tuinte n• e
debates com entidades especializadas. Cumpre-nos ressaltar que
o
texto foi reeur taoc ,também,da avaliaçllo cuidadosa das sugestões de
normas apresentadas pelos próprios Constituintes.

(!'

,t!

Consti tuinte ERALDO TINOC..
Ao recuperar o texto originado na citada
saco temos por 'Objetivo resguardar principias Que representam

IEMENDA lP04397·2

fere os mais elementares conceitos científicos, atenta contra a dil!,
nId:de humana.

o item V e suas alíneas.

E surpreenoente a ccrccaeac, que institui fleg!'en

EMENDA lP0439~1

I!J

Constituinte ERALDO TINOCO

I:J

Sistemati2aç~o

.ulliaclCn'tllw_c.... uM

,Uttl/NtTInCi.Ch-------

te.·contradiçillo interna ao texto, tendo em vista que o art. 13 cons!-l
dera como primeiro direito inviolável a

~.

---,

3.l'f

Suprima_se o Art. '7.J2":

JUSTIFlCACKo

o capítulo Vl':I refere-se especificamente a
mat.éria. Todos os aspectos relativos à família

.:JUSTlFICAÇ1l.O

lã deverão

portanto, ser tratados, de forma a atender às aspirações

da

As experiências jd realizadas em agrovllas

soc~edade.

Sistematização

Outrossim, o item cuja sup:essão propocos, alén: de

---,

nat./Ntt'l"U~'

que essa não é

monstram

quaisquer circunstâncias.

apresentar repetições, contradiz alguns conceitos melhor def!-

A

nidos no capitulo próprio.

coarssxo

~

particulares, não sendo próprio do texto constitucional

det;:rmlná-

previamente.

TU1W_"'JC~l.

A presente proposta fundamenta-se

Dê-se a seguinte redação ao § 19 do art.

&'

nos seguintes

-§ 19

-

l!J Consti tuinte

_

p1

trata-se de matéria a ser disciplinada no capítulo referente

ERALDO TINOC-;;C
....1..1llI/".Il.IãeI.\II.C.....~---------,

Sistematização

1'I11l1/""ITI'OC-';33

O mandato do Presidente da Republ1ca te-

:Ã inIcio no

_

dia 19 de janeiro.·

o regime proposto nem sempre é o mais adequado às condições

só-

Supr,lma-se o Art.

_

o fundamental é prover o acesso à educação bãsuce a todas as cr!
onças; seria utópico adotar a norma

prec~n1zada

quando

JUSTlFICAÇll:D

sabemos

existirem, ainda, sete milhões de crianças fora da rede escol-ar.

norma constitucional necessita ser clara e prec!

contribuições destinadas à manutençllo da se-

As

guridade social já estão garantidas no artigo 341.

sa, razão pela qual deverá preferir a fixacão de datas, fazendo

o

referência ao calendário e não a conceitos nem sempre clararnen.
te 1ntelig!veis

~

cIo:'econômicas do País;

JUSTIFlCACXO

A

EMENDA lP04399-9

argumentos:

Educação e Cultura.

EMENDA lP04395·6

por todos, como no caso presente.

art. 342 não é compativel com o

art .. 388,

que trata do salário-educaçãoj além disso, se for mantido, decret,A

(!J

rá a ell.t1nção de entidades que, ecscrcveoeeente, têm prestado serviços de assistência médico-social, educacionais e culturais

EMENDA lP0439i-3

ê'

de

caract er-Js t ãeas

:;JUSTIFICATIVA

DE SISTE:;;::;'~I;/IU.CO.A~

r.r

organizaçllo de cada assentamento, por ser

natureza técnica, ceveré estar de acordo com suas

la

Con,ti tuinte ERALDO TINOCO

l'?

)!V

Suprima-se a al!nea "f" do item I, do Art.

EMENDA lP0439l)..5

('l

do!

sempre ·a melhor solução a ser adotada em

Constituinte ERALDO TINOCO

TU""",,*f"~======~====

rr;;~"~
fõ27~;7EJ

/iT---------_1'C.T"IIIITI.OCi.Cãe.

pê-ee nova redaçao à al!ne'l "1" do item I do a:t.

_

lf39

r econhêc rdu

lll~rlto,tais

de

corno o SENAI, c SPIAC, e SE.51 e o SESC.

~

• o hcJ1cídio, a tortura e o estup~ são cr1ll'r:l:; de 13
sa-tun.Jn.!.dAt1~, da ":'lIIl;Jetência do júri, insoscetíveis de "iança e Pt'~dç:io:"

SuprIma_se, no ~ e no § 2" do art.-ir'trTi
expressae Santa Cruz e o correspondente item 1.
JUSTIFICATIVA

_
353
Suprimam_se o Art.~. caput, e seu
1'1, transformando o par<Ígrafo 2g elll artigo.

Por razões histéricas, culturais, pol!ticas, eeenêerees , a unidade do atual Estado da Bahia deve ser preservada

A prJjJOstol, tal roQJ se apt'~denta no texto, dâ rer;v;- SI
irra M. forna; df> a~'mtildo contc~ a vf.ddhu'nana, de1xa"'ldJ de COt1Sidt;lrar
tras fornas iQlIal.rrP->,te gi'-ives.

Além disso., a situação econômica do Pa.!s não
permite a adcçãc de medidas que impliquem em novos e vultosos ga!,
tos.

e::l

Visa'llil a corrigir tal dlstorç:1l1, r'"OOSS,1 em$.1d1l CI)l,")C~
pé de igu;tldtllf", SJjeftos aos lIES'TlOS cdtérí"sl cetros ccinE.' de 19t1'J' Jr~

v1dfl.1e.

EMENDA 11>04392-1

l'"'

Consti tuinte ERALDO TINOCO

-

rr;;-;:'~

&J';J?J
1'Ulll/.IUStl''''ef
Suprima-se o Art. -Mo-

r.r

JUSTIFICAÇAo
Embora reconhecendo que a norma proposta vise
a
erradicar o nepotismo da administração pública - com o que estamos
de pcordo - julgàmos que "os critérios estatuídos pelo Art. as, incisos 11 e VI já sêc suficientes para equacionar a questão, vez que es
tabelecem que a admissão ao serviço público depender~ sempre de apr~
veçêc prévia em concurso "público de provas e que os cargos de ccn-.
fiança serão exerci-dos cr ívat Ivamente por servidor ocupante de cargo
de carreira técnica ou profissional. exceto os de confiança direta da
autoridade máxina de cada órgh ou entidade. •

Constituinte ERALDO TINOCO
5istematlzaç:lo

JUSTIFICAÇil.O
A matéria de que tratem o Art. 359, caput,
e
seu parágrafo 1" é relativa li família, devendo receber tratamento
adequado no Capitulo próprio.
Nesse sentido, apresentamos emenda que restab,!
lece os conceitos amplamente debatidos no âmbito da Comlssl:lo
VII,
e secr t ficados, na compatibilização do texto, com perda de qualid!
do.

EMENDA lP04396-4

I!J
I!J

parágrafo

tt~ IIUIT.,IC:~ãO======~====~
..

•

Suprima_se o item V do art.

G-2.

~

JUSTIFICATIVA

No regime democrático, a part,icipação popular
é assegurada, a nível municipal, pelas autoridades eleitas, a quem

EMENDA SlPRESS::V,!',

?J't:J-

Suprima-se integralmente

o

anc Lso

artigo ~a Seção 1, "da Saúde". dO""""projeto de
tU:lçiio da. COIDJ.ssio de 5J.stemat:1.zação

VII do
Const.i-

se atribui o poder de decisão.
Naturalmente, a exceção pre~ista no referido inciso V decorre, exatamente, do reconhecimento ele que a autoridade rnHxilll!1
da entidade J.loderá socorrer-se dos préstimos profissionais de quem melhor
lhe aprouver e de quem lhe oferecer maior grau de confiança.

JUSTIFICATIVA
Por cunsâderarmcs invUvel a edoçãc de outro
sistema, julgamos Que deva ser suprimídQ o Hem em pauta.

o inc:t.so VII que chz "controlar a qualJ.dede
do ae ao emoa errt e , J..ncluSJ..ve .E M trabalho" é xedunderrt e , repetJ..tivo e J..ndevJ..do, po i s no artJ.go l~, anca se X~I Já prescr~

Assembléia Nacional ConstItuinte

• 455

>
ve o "controle tE>cnCllóalC:o ~ §. ellmlnacàc

ªº

~",

na

éree do trabalho
COIll referênclll

la parte, referent.e ao r-e i c
eeiaaenee , o anca se Vi do o!Ir't.J.go .. i ... jo!Í p.r .. ecc ev .. .p n... .:otuo c ...!!
teúdo. além de outras. que asseguram ao tra'balhador
li.

i

EMENDA lP04404·9

I,

tJ

lnlSTIllJ1HlE

ERA!1lO

UlIXD

..."../c."""I.I,,,••,,,"1a

'~I

/. (:l

COOSSllO

tE

stSIDlATIZACl!o

J fil;"""~

ços

p~1icos,

nk"t. ~ _ Se:5.o mzntfd~ as etueãs ccnc::SSÕE:.S de
na forra cn que fcrm concedíeos e para pesquíse e 1::\,:,<: de

{tas

ren~.s J

peesccevenõc estas

) fÇj;J;J

e-r CSCé1!e cc-eccccí , ccntacos a pcrt!.!" da p--oc:ulgc:çi::o desta Const!.tu!Ç"'<>CI."

DlSI'OSITIVO EJoENlAlXI : MTICO """
OI)

Art. _

C _ o porigraro

~

•

5 20), coo • ~ racIaçIo.

;',80
• ~ •••_I'O"'U.O/'....o"'lIlc

Art
.
S 111 .. Nas 100000000000s crde • ofe:rb de ensino nas ee
coles p(bl!C8S for Insuficiente. os a1UlOS carentes poderia ser bene1'ie.1adc;;
cem bobas de estudos emescolas Plrt1culues.

COMISSXO DE SISTEMA'l'IZAÇ';O

~----------'''Q''.'''''''''---~-------""
EMENDA MJDIFICATIVA

}3

SubstituJ.-se o termo "Saúde" do J.nC.1.S0 XX do
ert3.go~. "Dos DireJ.t.os SocJ.aJ.s". do ~projeto de Const.J.tui.ção da cceuesêc ele Sl.stematlzaçâo. e acrescente-se o termo
"HJ.gJ.ene" adequando o texto para.

.9..e

JUSTIFICAÇ~O

Tl".,"~""'uçl.--~---------,
,

canta de lJIlll lntenç§o salutar, de der..se pr1or1d8
de ,. apl1caçlo 00s rK'U1'SOS ~l1cos no ensino p]Jl1co, pro1bl..ae IM. s&1e'7

D'illlA SU'l1ESSIVA
• IfU
DISPOSlTlVO 8ElDADO: AATIGO-E-

de sltua~ n.dtas vezes I"IeCe$wias pua o .t:erd1lIen.ta do objetivo ftnio. ..
..,W do pr6prIo texto constitucl~to, ~ I! useo.nu • todos
bras1tMros o acesso li educaçl!lo. I

JUSTIFICATIVA

o termo "Saúde" Já está anee r i eo e ecneeepaeec na Seção 1, "Da Saúde". art:lgo 349 que dJ.z
liA Saúde é d1re1tc de todos e d~"'er do ES-::l!~c". ora se é d1.-

5l.pr.1mam-se -do~projeto
J;u
a) as letras "a" e "o" do item XI, do Art. 13:'

Erl lIJitaa local1de6es dO nossoPa!s, o ensino 11 ...,rl
do por entidades CJ,Je nio tem no lla'O • SfJll f1na11dBde e all'l o atendJJlento '7
do I1l1'l1do, onde o Poder PtJ)l1co drda ...., pôde chegar cc. os servIços eooca
c1onais.
-

reitc de todos, aneave eevaaeenee a caes ee trao~l~adc:-a, beIl'
como as õeeec.s , Portanto, é redund~ncJ.a. repe'tJ.çãc e o termo
é J.nadequlIdo no art1go 14, ancã sc XX.
Mesmo porque o termo "Saúde" na éree do trabalho não é tão abrangente quanto c termo HJ.gJ.~r&
Enquarto
Saúde retrata epe-res o estado de uma pessoa. a HJ.gJ.e"le é parte da raeôs cane e aO!j: daver scs cexos de cor-e e ev e e a Saúde,
No I!ImbJ.ente de trabalho é pr ec a sc mU:Ltõ lliá::.s
que Saúde. A Segurança e HJ.gJ.ene do trabalho como está
ConstJ.tu1ção em vJ.gor é U1UJ.to na15 abrangente, completa, eV2
lUJ.da, dJ.n';mJ.ca e assegura ao trabalhad,?r a el~m:l.nação cos

Por outro lado, ccna1denncb-ae o q..e aU o:nUd:J'
nIo se pode Deg1rwr CCUl Wea so1lçllo pera o .ten
d1Jlento da ~ exalar • ~ de ..." tn1dede de a.Im p]Jllca, ~
pois -=c:en1sr<lJ .:'arJ;l ~ bolsa dr estr.Ifos pode ser ut1l1zocb PitO berefl,zler'
o B1lJ'lO carente. -

no AnteprOJeto de ConstJ.tu1ção, ora etn debate. houve um retr2
cesso do dJ.relto do trabalhador

Deste redo, o texto proposto nesta Emenda e.terde li!:.
lhox: 11 realidade elo ensino no Brasll.

Essas entidades, nIo do necessár1sllente COOUliUrlas
rllantr6p1cas ou confess1cnrds. ms P1'~t:mi rellM!!'ltps serviços 80 enstoc,

no S 211 00 art!J'

m,

JUSTIFICACltO
A letra "a" trata, no caso da proocçao artfsãtca, científica e cccnãce, dos "cbusos que se ccoetecen peãe ioprenso e denaãs rezes de

_ _ _ccomícacão", erccento a letra "c" esteoeãcce que "é assegu=ade a proteção, I
conrome a le!, às pe=t!c1lJt:';ões inê.J.vldua!s en ceras ccãetãves, e à reorccu çlo da .!Jl2.gem bc-ano, inclusive nas aEvid:.des espoctdvae",
T=<ltc-se de oo:'s cqu:vocos. O p::.:.rne.:.:o quanr.b tente ca=é:ctc.!'!2~ COfõIO

óuso t: c.l.tc::ção de t::echcs de o~:as(é o Ql.Ie se dep::eende da ir!,
tcnç1:Cl co tc'(to p:rOl'lostc) cn r.o::.té!'~"s ~crn<il!stices. A rn.té!"ic está t:r.;;.t(l.dn em
ConvEn!.o Intc:n~c':cnd, fL"lnc.do Qe10 B::::s!l. e devidamentc honologaoo pe~o CO!!
g!'ESSD tlaC!cncl. e foi fruto de ru.!.tos dcl:l:-tes em Conlr~nçõcs :-e<:li:.cdt.5 El1Ge-

ne!J!'C. Sc=n:. c f'.c'l:.. Há :!.1ru.te à ut.:!iz<lçãc c:le pe=te da o!Jra e o uso
obr;:.g~

CONSTlTUINTE ERALDO TINO:O

J,CO

I

Supr1mll-se 1ntegralmente o art1go ~ do 1m-up:ojeto de CO~Bt1tuiçõo dl!l COtrl1SSÕÕ de S1steml!lt12:lIção,
da
8eç.!lO I .. "da SlI.ude".

EMENDA SUDRHSIVA

!}

~~.~3~lli

J~

.

;~~~I;~~/C~~~~~~~ ~~ ~~~~:a~:;~ç~~

artigo +fi'; do Ea"iJJproJeto de

COllstltulção,ela~

JUSTIFICATIVA
Essa matér1a Já está 1nserJ.da e contetnplada
no l!Irt1go 14 do Capítulo 11, "Dos D1re1tos Soc1a1s", portanto
é redundante., rep~t1tiva e 1ndev1da. mesmo porque este assunto não é para ser tra.tado na Carta Magna e S1rn em Le1 Ord1nár1l!1, l!Ilém do que a jur1sprudênc1a nac10nal
e
1nternaC10nal
aantém essa matér1a na "Pasta do Trabalho", e não na "de Saúde".

so~

É e r..zão da err..ndc e"'clusiva.

EMENDA lP04406-5

f'l

CO:<lnnllNTE El1I\LOO T!NXO

l:J'--=c=O"":O::-=='-=-"'-=co.l.llSS~a DE SlsTg.tJl.r;;~~;~··~' .. h"~I~.K"

1.

....JJ f'TLi':;7ãíJ

TlIT.n'JOT'nc4 ...
ç

Saúde Ocupac.lonal é uma denom.lnação confusa
no :eras:!.l, é de orlce'" l"'Q~eS!! e er neSsa língua qt.e:r :'!lzer'
"Saúde nas at1v1deces t'e tra~alho". As conchções de tra!:alho
é r.lIe v~ r'~tc:rtn~ ~c ~fi :'!:cc::: ,,:,) r':i:. l:. ~"ltc:J::":-.rlc D(::'::A ror: t-~'J-:l1?"C:'
Qucn cu!.!":: dc::t::. nc.t6=':c r,o ~c.:':' :;crw:c "o!. :; tEn' ~tt:~o rio T:~E.:.ho qUG ,
clt1nde out:cs ct:~!.r;õcs, "ela. ;::c:'::I scgu:nnçc c dEn<:!.s c':':e!.tos do t:cJc!hf.

,:nt!.c~

c ned!.C'!.na

lJ:e'lcn~!.'1;;,

n:-5 nos

fI:: ~c.t:.pt'

.Jtoi_

Suprima-se dot-~:fprojeto: ô9Cj
e) o parágrafo único do Art. i;fVr.

~=ccecs.J!: j'l=Ctlt.lt~'1C.S

JUSTIFICAC1\O

o parágrafo e redlJndante e, portanto desnecessáz-~o. A
proibição aos nonop6hos e oligop5hos está contida no § 1º do Artigo ~ó/do

Pú:J:"C'tõ, ru "c:r'
f:. no sis::'~
de

1t'~.1Projeto Q'Je diz:

t:'eba2hc cc:!:le &O 'C.n!.sté:!.c do T-a'lclho c ::.gr:o "1sc~!.::c.rfo:t. e nC::rIl:).tl"::éldo:e,

05 ceg-ento:::' :n:;cnh::Z!:: do ~Cl,.:~<:. li!.!J!.cm:..
::;dt:::-'o, !.c!cn!.-;;çê:C! c c'U:<4çi!:o cio t::-ftlclho

etl tctlos

f~!.ss,

Se ;;

f!.:;cc.!!.-cç~ ~!!:'"I:ncdc

n:

~d~c!."'IS

"A Lei reprimirá a formação de lIIonopólios. oligopõ _
lias, cdrtéJ.s e loda e qualquer forma da abuso do poder ecooftnÍl::o, adnltidas

r'o T=á.l::lhr'.

J'I.!.n!.s~6=!.!j (ir,

nentc:i ec:

H!n:~~é-'o

I::a razão da ernénda.

EMENDA lP04407·3

f?

.cOH5T!ru~NTE

t: COlE~:JíO

ERl'LO'J 1::'&0

.thT"

DE S~5TDV'TZ·;;~;'~'~·~'U1.o1.um.d<'"'"

e

ta por cento) do capJ.t.al socJ.al. c que só p~

dera se efetlvar atravês de ações sen
a voto e não conversívels,

Este artlgo J.nova em relação a leglslnçâo hoje em V:l.&or ao adr.11
tJ.r braSllelTOs naturaluados há m'lJ.S de 10 anos como SÓC10S de empresas de :rad~oJlfusão e ao ailmJ.tJ.r que pessoas Jurídlcas
dc"tenh~
partlcJ.p3çâo socJ.e"tárJ.a em t<us eml)rcsas.

DA lP04410·3

t:=;';~"~
fÇJ'~';zãiJ

~
=tJ[l

c'e.t::::C ntté!.c. c

~

O 5!.!::,.r;n: Cnie:: rlc ...:.,jr'e é 1C:~crfü <: "'~'~:'c P,.!~: 'cc '
r.as n~ (1eVf: ·nte:..·.:' n::c i':'S:; -:C'r':!.!~"'C!:, rc!~ r..! o ~..t::: ;1:lnc't;r': é r '
CE'.usc. rfc:; :!.sccs,.!:::tc é, :o l'l::c'/cnçlk: elc cc!.cf~n~cs rle trs:J~ho, QUe: deve CO!!
t!.~ scnclro elE: :csoon~':':'''lI.:c!c ÚfLCr- t':- 'Lr 'ctoé='c li=. --:- Jt::.~.

dlre~to

JUST!FICATI\'A

CONSTlTUIX'fE ERALDO TINOCO

éo ':':C:J:lh"
e o~~cn!..~q;..~ !ntc:n<'c!cnt"'.2 til') 'j':c~!::!.hc - o!r Cl Fó~
:: Q_C:t'.!::cg~c l1l!rr"c.l ce~ ~E:Úde.

Const1.tu.=.

ra

::e~s j:::C~Uf..::O~ Co !nte~!.dtdc

f!:::!.co. c!c t:.uclh<.d':l:,
::::~cc 6 ... b::('-~~ co d!.:cito do t=~Z!.~Ec'C:, ccnQ'J!s~,;,
cf:: el'l lC1~, con a C':!.:1~:!'1 dt. c:!pr - Ccn:c'".ac :::nte=r.... de P~ven::'~ r'e rr!.d~n _
tes c es"".z:oa!.ct:::1r!c. DeZ l:fl!..!i 0::1 H:.!:t6::,!.::l. dI" t:'óalhaâi: :ctls2e:'=c ~r-tt:n
to,'c :-.=t!.!lO que sc p:c::'{"nr1c !õ\iP: .n.': é !nc-"c:Erotc. nto tc., ~~G~ct., ~": .tcn00 ao !l:It,,:és!>c nadona:', nr.n se 5~u!:ta à ctu~ Pol!t~a ele:Scgu_
:mçt' ric ":'=C:Jt.!h:.t;!c:. "-s :c:':.j;ÕCC ccp!~::l/t=~J::':ho s1"o un{vc:se.:t";cntc rt:t{~

do~.,'::~,)JpTO)eto de

ção'/ln
' ,
{
Art. ~J - A propriedade (Ias empresas Jorna1ístJ.cas e de raàJ.odl
fusão
pnvatlva de bras.lle:tTos natos ou natura1J.Zados há maIS d:;10 (dez.) anos, e somente a estes caberá a rcsponsab11J.dadc pr.lncJ.
pa1 pela sua ndrnJ.nlstraçâo e on.cntação lntelectual. .
Parágrafo Onico - Não será adm'J.tlda a partIcJ.paçâo aC.lonâna de
pessoas juríd1cas no capital social de crnpTe
sas JornalistJ.cas ou de radlod:l.fusão, a
não
ser no caso de partldos polítIcos c de SOCI'='
dades de cnpltal eXClUS1\'amente naclonal. par
t1c1pação que não poderá exceder a 30'i. (tn.Jl-

as excCÇÕes previstas nesta Constitmção."
~ princíplo geral de direito q..re a generali'tfade atinge a particulandade É dJspensável, portanto. no capitulo da C(JfIl.Jí1icação SE..
cJ.al, o q.Je Já está prevJ.sto no título relativo à Orden Econômica e Finance.!

T=e:)r2.hc.

de on"'e ck!vcn en::n::: :s flc-~ Rcau~E'.r.Ientac!o:es d~p"ctcç;;'\o c !:e!JL!=D.no;~ r.Cl t~
'x..!!u::r!c:. "'!.ca 6,)'1i;:: c ncccc!;id•.c!c de I'Itnutcno;;;'\c- desse: sc;",!çc nequele H!.n!.st6::!c, e n~o passé-lo p.rn c H':'n!.cté:'c r't. ::.~cc. cnele r":OIOCt.=!~ ccn,..!.!.t(' de

jU!'!sd!çlJo, COl:I

-'fol

EIl[NDA SUBSTITUTIVA

•
d D-e~se a segu:mte
re at;ao ao A'l:'t. -4%,

Cono ~octe o F!.sC'::':' t.::~çt'".c Fede-"C'l nc. Ii.-cc. rlr t."'f'u:lho ,
1'!cer d!v·c1!.de ent:c rlü's Il'n':;té:!.o:;, cu [lE::te:rnfc:- n:; :t!'.n~:;tl:!.c rlto !:;eúcl.l::? :
ccne f!.cl::'!m l:!i flcc.cc"c.çõc::: CÓ~ct'''c.::: n:. :=c:. de :;~~'5i"J1rr rle ~:r'...d~'tEldG=?

!'11·c1t.

-,

- DISPOSITIVO I!IENDADO: ART,..,Ij-{}ú-

""=.

H!.n·c~é=!c cf. ~Cr'E

o C=J.vo do Con:J=csso flc:c':cn<:!l.

Inova: neste cznpc pede :ep:,escntzr-, p::'CI"lL'lgcdc <'" Constl
tuiçco, na c!cnúncic ao Convênio, criandc g:evcs e sér':'os cntrz."es e p:c~u!ZQS I
c:.os eutc:,es, ~ntcrvcntQ=es e cient!stcs b:élS.=.lei:-os.

r,-r

o

chtl'fl<1 o Direito de P.renn.

A leg!slcç8:o ~rcs!leira neste cên;lo, po:, se: o fxuto do
Convênio do QI..'êtl pm-tiC:;o<::rn t: QUllse' totcl.ldede dcs países do r.r.mC'~ (pel~ menos'
a totalidz.d~ dos pclSC5, no Ocidente e Oriente, ccpitclstos ou cCflXJfl~slas. cm
trerl!ção Cl:I ciência, arte c tceno10g5.é1) é avançado. e atualiza-se, pe=mz.nente mente. et:,<:.vês dc:s discussões !nterrlQcil:Jn~s e d::Is 2oc'endos 200 convênio, s~)re

JUSTIF"!CATrVA

Entende o lpgH:.IAdClr qllP o thrplt'n do tl;';ltalho não pode f1car d1vJ.d1do entre d01S lün1stér10s, além do
Que o termo "Saúde Ooupac10nal", vem atender aos 1nteresses
do trabalhador bras:!.le1ro, p01S o re!er1do art1go \'101a a tra
d1ç:iio naC10nal e um.versal ce que as relsções ; ~cr:hçce= n~
trabalho são. e senpre foram, pert1nentes ao "l:ln.lst~r.lc ê::;
Trabalho e não ao "lJ.r.:.s-::JrJ.c da Saúde. Tratar de!:se a~s_r,:,o
na Carta Maganll é 1nterVenc::.on1smo 1ndev1.õo, t1rêr1Co e oe,
índole cartar1al

!n::ll'.:v~do'

o \eíc;ulo, qulaquer que seja, à reparação material e ooral do autor.

No caso da: letra "C", tenta-se confundIr, talJf:lém, o que
o$tá co:'lVCõlCioncdo !ntcrn:::;c!.on:õlncnte: ~ rora coletivtl. Ela é fruto de lfll ente que eztii aC1T'\L! dos partici[)<lflf.cs, quo não têm n in~Lrên"'la 0'1 seu !níc,o ,
neio o f.:.rn, m.c; pa:-t!c1pan, e s&! =E:n.J])e:"::ôos po: !osso. cena !.ntcgrantes D!.fe-·
renda-se da rora de <lutar, que tem, de fato, n ~ca da criação lndivld.Jal
(
que pode ser tr.I ou mais indivíduos), nü criação seja ert!st:::.c<l, técni~ ou de!!
tiflct:. Tudo está sob a p:roteção, inclusive o di:cJ.lo dos atletas p:ofissioneis
emf:o'wênio e na 1egislcçEo de Direitcs cutora!s ~rélSi1eira, através cio que se

lP04403·1

EM;:;~·~:::::SSIVA

~a::::

Por

Traba!"'o

COMISSXO DE SISTEMATIZ1\.ÇXO

se:v~

e.""P1~éÇto \

sen

Para p:otcGe: os rüreãtos tsrbéM dos ccncesstonãracs de
serv-çcs pú::ll.:.cos, en resreatc, cl!às. a p=.!nc!p!os ccnscçredcs no PJ~:!O Ant.!:.
p:o:eto, QUe d.!.:zen cca o cceteaento aos dirntos adQUiridos (e:tigo~. XV, "c")
e o próp=io p:.:.ncíp.:.o de asonoruc (a:tlgo~, inciso III), segundo C! quu, certeaenteç-não apenas os corcessãoréracs de âcvra ~:al, mas tsnbérn os de serv!
ços públicoS de/em ter o res-o tratcrentc,

~g.

Irclul § ,.

Hlg::.ene

6f1CS

JUSTIFICI\Ci'iO

3go

EIENJA mITIVA

s

circo

'tITtl/.U''''~Io-----------,

m.dades. a segurança e controle do me r c emba enae ,

Seguranca

últ~.;;;s 'tle:co=:dos

DO~!'

IiD::f::cr.T::'1f.

Dlspo"~

J.tC)1j
Hn.,.~n''''''lC

BODl'ro : J'IH1GO * l -

D~-$e a:'t~!;lo4:1,lfdo~T'Q~atl)

a.o
de Ccnst!.tu!çüo, cl!.
!Jo:crfo pele. Co.'l.!.ssfu de S!ster,'k,~llo. ti SCOU!ntc =edt:ç:io:

EMENDA SUBSTITUTIVA

- DISPOSITlVO EMENDADO

304
ART,-'31)'1-

~

''

456

•

Assembléia Nacional Constituinte

3.4 '

Dê-se a segu rnt;e redação ao Ar t., --50-7"; do

de Const:ltul.

~!_!_LI~

uêo tem cebteemo a participação trtcertate nas enll
d;ld:::s de truciattva prha::la (l.ca, IIXRT, OPC, etc) nce-aae, principio orcccstc
pelo enteorcjcto acabaraa por ter efeito contrérac, desest imnenoc ceareses prh a
das à craeçêo de entaõades dlr1g1das aos seus empregados
-

Cai'!. e fe a tic ê Importante que as Polícias C).Vl.S evoluam. cada
vez mais, ao nível técnl.co-cl.entifl.co na atavadade de mves e.rgaçâc
c'r amdna.l, e consequente auxill.o ã repressão do crame , utnl a zando ,de
forma racacnat , os recursos caerrtffucos modernos, paruacmaraenee

JUSTIFICATIVA

os da l.nformatlca.
A redação dada ao dispositivo va.sa ajus tat- o conceito de P.2.
líc:l.a )UdlCIar1a ao seu e fe t.avo p~pel como integrante do Sas tema de
Segurança públl.ca, confu gu'randc-es e corno ans t.ruaent;c de ação auxrLí.ar

Esta redação sa t as fu z a ncc essadade de def ana ç â c de empresa n:!,.
c rcna t sem anc orr er Cri cr i t.êr rcs subj e tavcs e ê sur ac aent cmcnt e ebrag
gente
As defam çêe s que ex rg cra ant.egrnf adade de cap i ta brnsa Ica rc ou

A amplitude da natéraa no que respeita às "ent.rcades
de acimnistra;ão públlclO". pelas suas rwarces e cesocoremantcs, renete-e recessarfe-ente à lei orornérae

do Poder Judicl.ano.
Por outro lado, com a redação ora proposta há um ajus te ã
na í.s recente doutrina do Dareato AdmInistratIvo. na paaavra do Ilustre mestre DrOGO DE FIGUEIREDO HOREIRA NETO. caractenzando a dl.Stl.!!. •
çãc entre polícl.a adnãms eratuva e políCIa JudIciárIa, se rejeranõc

ã

mpõcn c onda c roncnt.es subj c tave s ao cxcr c fc ac do poder deCJSÓrI0 br!,

sa rearc da scr amsnan exces s iva e dcsncc easar ranent e o cap r ta I es t.i ag
gear-c cr aa ndc g r ave s desestímulos a entrada de ta i s cap r tu r s no Pais

çl:i.:s rrensí torfes''

~

beíteoores e é;r;Jregados. na forma da lei.
A emenda objetiva adequar. com melhor prece.são técnica,
des t maçãc das Polícias Cl.vis na repressão cÍ"lml.nal, sempre como
"Po Hcaa AUXIIl.ar" do Jud1c.iãrio na ~ apJ.icação do DUelo to Penal Co-

tltuída e com sede no País. CUJO controle de ccp i t aI es t.ej a , en ci
râter pernanent;e , exc Iu s avo e mccndac í.cne t , sob a t.a tu Iar adade de
pe s s oa s f Is rca s ou j ur Idac a s dom i c aLra da s no País ou por Ent rdad e s
de Dnel. to piibj aco Intc.rno

EIJ,fIDA 5!..PRf.551VA
DlsPD5ITIVi) Et<~NDAOO

dlrig16a aos trebetneoores, é assegurada a participsçào tripartite de ücceroc,

JUSTIFICATIVA
rc":':-~JlroJeto

ção 3(01
Art. 5-ô7' - Serã cons i der ada emprcsa necacnaf a pessoa j ur Id ace c ons

ao seu-obj eec e ã sua fl.na1J.dade de atuação:
"Quanto ã fina1J.dade; a diferença está na repressão' enquan
to no exercãcac da policl.a adminIstratl.va a repressão ê
própria da ~m1nl.stração que a emprega d1scrIc10nar18 e executêruanente ate reestabelecer a ordem públJ.ca, no exerc.Ic ac de políC18 jud1clâna a repressão ê prôpna e exc'IuSl.va do Poder Judl.cl.ârio. não cabendo o uso da dISCrl.CIon.!!,
medade e da executoriedade senão Instrumentalmente. no e~
trJ.to lJ.mJ.te para a AdJnJ.n.J.stra~ão lograr a apresentação do
responsável pela VIolação ã ordem pública, "eventualmente
tl.pifIçada como conduta punfveâ , ã .rustaça , 11 (gnfos nossos)
(In üa'red tc Adm1nistrativo da ürôem Públl.cta., Àlvaro Lazzar rm et a111i. apresentação de l>lJ.guel Se abra pagundes , -

tn'~

MlIGO-.'Q9-do Titulo).. "Disposições transHóribs".

SlJ;ln",.3-~e d0i....-.,jproJeto o Art.:tt'fio Titulo X ':OisprJsi-

E!€t,J'JA r.ODIFlCAlIVA
3?r6"
DISPaSI í IVO [IEN)JOO: AR1IGO?tq-

;;>36'

O ArUg:J '5'n:- ~or.:::.:::fprojeto, passa ter a seguinte r~

Art.

~ _ Sobre

a fdlh3 de salários não pode inci-

dir qoetccer tributo ou corrrtouíçêo, exceto aQJela destio:lda ao F'u)do Df> neren tia do patrimorsio InJiv!c'~J21.

Rao de aenea.rc , Forense. 1986.)
A folha de salários consaderaoa como base de calculo

.-----J R--p":I'O"~~
Gl:R~LJ)O .:.".:.'".:."_'_R_O________
c: .' ""~ __ J

~DA l P044 15 -4_ ...,.

JUSTInCAçAO

[(!onst Josí.

A proposta da cc-rssre trata de política salarial cuje netoreza é essc-csejr-ente dinãm.1ca, sUJeJ tendo-se as cCln::HçEões corucnturets de
U1I
Pais, esrccretsente a prooctivrceoe necaonat E, portanto, Jnad1"Jssível coro pr!1
cefto co-stc tocío-eí , cujo pressuposto é a estabilidade e irrulabllldade

um lado, Inceotdva o eorento de e1'9regos; de outro, o aumento de satâracs
Já a exceção prcv.sta no sentido da contribuJç1'o
F"GPI, ,im;:Jlica em benefícios

336

a)

O cU"ugo -3'c-

b)

O 'P<JrdgraJlg~m.co

c)

O inciso XIV do Art. 41l-do anlF;projE'to po1ssa ter

ti

do Art-J.go -:re:-

t-fr

EP'::I,'DA

3!JC}

SlP.~~5SIVA

OIS=-JSliIVO EI''::Ii)A!>O. UnlGO ?ó5-

segu1nte

redação:

Supr'orr:= se do'.:.._ ,projeto'

JUSTJf'lG': ]\'1'.

~I

li)
Art. 'tL.-.

-,

XIV - F'haçl(o de percentual náximo para ad:nll:;sdode
gados estrlJl"lfJ::'uos, inrlush nD serVJço públJoo

em,Jr~

"

:1

359

a) o Art ,385"e seu Parágrafo 1Jnico

e fur.clcr.i:>'T'en\o da~ [""t::Loo,;)E,!:
_ Sr.SC, SE.AC, SESI. SEI. AI que. p1.estõr BssJ!:>têncJ.ã ao trc:rõlhiJeloT. corr rcncrr,ada quall.dade tecnJca e proDldade Jncol' ,ur
1,11 sc,,-'.ãc dos
recur~ce fln<lnCt-JY'os. ~Ó é
VIável
rr-,€o .. ?n,:;1.
";ontrJbU:Lção sobre a folha de snlnrJOS p~los ~mpregádorc:!'
A e;,lSt&nC:l<1

.'lS"(;

JU5TIF'lCAçrID
A protf?çào DO trabalho nac:l.Onal deve ser prcs(ln'ada, A fJx<:l-

Ç"Cl dto lJeJcentual de ndÇ.-o~-o~rB éstrangelrB, entreta"lto,

Eo nt.:itêria

de le1 ord1-

rdu:l, cn12 cab~rr 05 dctalll:=-S.
No (1:1<'0 d::- escola,;, para os fJlh"s de estrangeiros em mSSdO
t("1jll."Jaria no Oras1l, por e>.€I"!;:Jlo, o currículo e idGntico ao do p<lis de origem,
e~lgir.::h corpo. óe prCJfes50res estn:mgeuos, o que ndO comp~rJa o prD~oslo pejo
antc.proJeto de Cqnstituição
•
Consldera"ldo Que cstabelecirrr.=nto é parte da cllÇ'resa, a propo!.
clOno::hdôdi: p:lr -estab::-lecltl~lo ê um cntravl.", car;JcteIl2<1ndo e;ug§ncia absurda

I"."ntan

i:I

""'"- - - - - - - - ,

-----Supnr1a-se

""J:)

ÊMENDA lP04419·7

~~TUJmE JOS!:."'GE=:RA~L~D'J~

Suprima-se do

A fixaçi10 em nonras CClnslitucionals de percenluol1s e dos

mf?rto

d~

$ues

tr~

balhadorec. .. st:cu' IJcneficJados, bem co,"lO quaJS depemjentes daria.., direito BO ~~
gat,;onto, J!>~)cdi1á l";Odificações fututas CI'l função das neceSSIdades sociaJS

dc.r(.,~ pÚl..llCO~

in!'

CI'".

~...:iproJeto:

13

--

fl.sCall.Z.nç5o selT,pre e»ercldã

pejo

JUSTIF"ICfIÇA!J

1:-.-

A"lreglJl""n1antação d:sta lf'atériD já está í l'evista na letra "h ll ,
incisa lU, do Art
Cepítulo II _ T~Y~:LII. "Dos Direllos ~ LJ(xmiadzs F"und.2,
mentais U bem co..t.o no inciso UI do Art. ~ É port..nto desne.::essi:'iria a rf'peti-

l.g,

ção

fJnalJdad~s

De formei

rrv;7~@

a) - O inciso XIX, Art.-tlt.

cont.role do 'l.olurne de r~cursos. élrreceõõdos e dàmJnJ.stnn;i:-!:
prr esta" :fr.tld",des, e o ~rabalho p=.or elas de~e:l""\9]\'Jdo ),,1-to ;;os sel.o$ rt.spe:ct:L'l.OS bem:.fJc:L;:';rIos, testemunham o CU'"lpr::L-

JUSTlFICflÇno

J

DISPOSITIVO Et.:ENDADO. Inciso XIX do Art. -14-

blnal oe Contas da unlào J~ é InstrUITE:>nto S\lfJC;lcnte pare:: o

/3

..J) ~;'~~-J

"'----------,
....,"""".,'.
ElE!'!IA SUffiESSIVA
13

11god05

TIa os pnnc-íp..os d11 lJ"bE:-ôace de ?ESêiC:1ãÇa;-.

'l"tr-

DOS

do "sl."guro colebvo de caráter cOll't,)le'f,en_

tat" propJstü no art ~ portant..o, perde a flnalidade

E"lrprEgacos. 1\ ::Lngerênc:Le do poder p.íbll.cO .nesta oreerr contr~

a) - 11 letra ~'~ do indso XII do Art. "'tlr

A matén8 devert: merecer a aten;ão d<? Lei

ordin~f1a

prõpria.

efl.cJente e colt'ple-nc.ntar aos p:O-

tt:lr estas Ent.lündC'S" cumprJdo funçêle:s E'Ef"cnClde
ãtr.::t".lC;t:.,,~

a~;'E"cto~ CUE' lT1teqrellT a con~tl"l<.çãCl

~~(.:':~( ~:~~:~_:; ~~~:::~~: ::~~:;~g:, ~~:;~~~:~~

_I_ _

EMENDA lP04414·6

[J

3-0"-9.. r. CrIação

orlgc..h E.r1J.nent.emanta p:nveda. não se )UstJ.f1cando
aproprJ.<l~;'jo pelo I:st<ldo, o que se aÍJ.gura descabJ.do e lesJvo
.:10 sentl.C1o e ao eJ.ercícIO ela l1vrc Jnl.cl..a~l.va.

:

a aposentad:Jr;l<l "com provenlos de volor igual à maior rt:m...""leraçiio

ültlITlOS d:Jze meses de $ervJço"

d~

J!,.

;.

:,'1 q.l2' prevê

tr';rla n c:!:'tr..o q'.le'ndo )Urt;r[lcü a encõllraçâo ou qUi;1lqU(.1 C'u1.10 \ll'O de Jllt.Er\'t'nc;1it' qovC';~õn€ntal, re)a. a. rlí\'C'l CCl
o.~ ~lr:;". !:tJc o ... !:l", f~.rt(o ti(. T(>cur!:"L'~
Ab fontjs do rec~rs~s d~stas tnt.:Ldadc,
bora recolhldas e processlidas por orqao pUb)J.CD feàeral, são

''lpdústr:L<1 e ao Cor.érc::Lo na~ct::::'am por õecJ.são e _iJutoncnJa, do
.$'nprcs;;.rl.<Ido e func;,.onan CCil'O urrã necro-aSSOClaçao a
nJ.vel
nát::J.onal, CUJOS empresárlos corftrJbue"l Tegularment.e par.. fJ.nanCJar a prestação de serVlçOl:> SOCJ",).5 aos se,,15 respect;L\O~

do~rojeto;

•

O dispositIVO. proposto é in~OOÇlativel cem o Art ~f-2-

Ta;LS EntIdelcl€ s prest.arn se1. \ ;LÇÇo!õ que' cotrpl!".
ação plÍblicú E' n~o atU<HR de- [CIl-mel pElTaJelu (Ou cC'n-

Os Servl.ços SocJ.aJS llUtônoi.\OS

EI'EIDA SPi'lSSIVr,
D]SPOSlTJvO ClCN:'\AOO 11 let.a "a" do Inciso XII do Art

ao errprcgado,à eill:Jresa,e ao Pais

33!/-

OartJ.go .,9,&>

é1) O 'H tl.go

i;j

tr.íb.rtarfc, estabetece a sua correlação direta com os custos das e-presas
nessa
nancara, as empresas são estnrcúaoas a dininuir ou a manter reooatdo o seu coeorc
de pessoal c serérfos , CO'110 roree de rurueâzação dos seus custos
A presente emenda, portarcc, tem duplo cojetrvo de

à ação

COOSTITUINTE:IJSE GERALDO

Sll

~lo\.'erncllTI~ntal e qu~

são

beln

suceth.d

15

dentro de

..n"'·".<

SU<.le.

__,

r.r----------1u1~/

fJnall.dtldes t;ociõl.!>.
tv.ENDA M:li.l'IICAllVA
r.r-----'-------1\'~.,.""'

..C.;i.

DIsPOSIlIYO Er-El.!DAOO MUGIJ 7.'7; PJJ.RÁG-V:O

O parágrafo 41.' do r..rti{Y-l-3S-50 do \l~:"'jprojeto, p,,~sa D

ter a segUl.nte

:;J.s':S"
SeJa dada ao Art. l:GtJ' do AnteproJeto da C::onstJ.tuição a segUJ.nte redação:

organizadas por lei, d1r~gJ.das por Delegados de Políc1a de carreIra, dest1nadas, ressalvada a competência da Unl.ão, a proceder ã apuração de ilícitos penal.S, ã repressão cnmInal em auxHl.o ã função )urisd1cional na ap1J.cação do Dl.reIto Penal Comum. exercendo
os poderes de Polícl.a JudIc1ân.a. nos ll.ml.tes de suas Circunscr1 ções. sob a autondade dos Governadores dos Estados, dos rerutó rios' e do Dl.strl.to Federal."

l,tl

6/jq

EMENDA MODIFICATIVA
2<1,-5
!?ISPOSITIVO EMEl-.DADO: ART. 2:$9"

':>CS
"Art. 'itia - As PoliCIas C:l.vis são inst:l.tUIçÕes permanentes,

3'fQ

rE:da~C'io

31(9
ll'':f,'JA ~'JJJIFlCf\Tl\'P.)1-

"""...""...< . - - - - - - - - - - ,
o-'

DlSf-'OSlTIVO Ell.EhúADO. MTlGO ,ft; ltClSO IV, AJ.:11J:A
Art

liIV -

.... "..,.
-,)o)

~-

••

•••

.•••

•

"0 o, • • • • •

com flm. h-=:ratlvO'>1 por parte de ei"lj,resas e capitais de procedêlli::l8 estrangeira
dos servJços de assistcnc1a à saú:le no País.

t1p"

.
.

Art

§ 41l - F'ica proibica a exploração direta ou indireta,

.

,
Nas enUC:ôdes de adrmlslração púl.l}Sca de

o:rler.tE:';..o e fOl,naçdCl profissio.,dl, cuJtufftl, recreativa e de ass1stêrci<l so::ial.

'"Uites das erI':Jresas com participaçiío acionária de c~
pital estron;Jeito, pro:nove'llprogra'll3s assiste"ICJalS de s<:lúde DOS seus empregddos ,

Assembléia Nacional Constituinte

constí tuínoc inegável e reei beneficio môrreto A proposta da rontssão inllabili-

o Iocaec >-XIlJ:dcP.rt

za e extingue tais prcpranas que são melhores e superiores aos prestadas pela Pre-

~doc::r~prejete,

passa a ter a

seQ',ji~

te redação

vidência Social

Sem ferir o ecprrãto da proposta da Co.'111SSdO a Pf..!:.
sente eeenría ressalta exatamente tais programas que,indub~ta\felmente deveo ser i,!!
ceottvadcs e imitados.

Art

1) As alíneas "h" e
projete, passam a ter a seguinte redação.

A?l
;Ir

Art

"d" do

e 457'

tncasc I do nct

~~O aot~

131-

XXIl!- Proabdçãc de trabalho noturno, insalubre e ceriçcsc...
aos menores de 18 anos,e,de qualquer trabau-ca menores de 14 anos, salvo na CO'1d~çõo de ec-erdiz , na forma da lei

b) a alirnentaç-ào, a saúde, o trabelbo e sua
reecncreçêc, a morarãa, o sanearentc bésrco, a seguridade socrat , o transporte
ccletrvo e a edycaçdo consuostencree o mínimo necessário ao eteno exercício oo
direãto a exí stêrcre dig")'l
j

JUSTIFICAÇAO

DISPOSITIVO

A per íccjcsroeoe ta-oém e de ser prev Ista dentro do or incfoao
proçra-etaco oretenorôo

)3

EM::NOA 1'.oDlfICfnlVA
D~NJAOO

IncJSO XVI do Art

O concerte de

C:~rojeto passa ler a segJinte

EMENDA lP04425-1
~lE Jose GER',W"",,-O

~ •••••

Art

é prccruc de regra co-rst i tucro-at
detalhar-.:;;'"I:o sent ido coro .timtee de roeoe e jornada de trabalha, é mater ia
lel ordinerãa

1'tr

O Inciso XV! do nrt , iído

eore-ora

XVI - Repouso semanal rC"'J 'ereto, de preferência aos d::>1li"

<

d) o Estado teli' o dever de esteberecer progr!
nas e orga ....azar plenos para a enadíca-;ão da nroreae absoluta e a ga-anU a da s~
tisfaçdo das necessroeoes indlvld.Ja15 mírur-as cescratas na ahnea "h"

de

,

P;';;;"":::J

=::::J

tIY;'~JIíJ

-"-

gos e nos rerfedos civis e religiosos oa acordo coa a t.redíçêo local e nos termos

Seu

2) Supriram-se as alíneas "c" e

~lJ
-B do anteprojeto.

"ã''

do inciso I do Art

JUS1IflCP.ÇAO
ccroete ao texto const tucâcnal derfrur os C:i;E... t't~
e Jrberoaces lOdivlduais e estabelecer as metas Que deverão ser persegujdas pelo
pocer pj')litQ no sentrcc ele garantir esses direitos, Não poo-nos rc entanto est,!
baãecer a cOl\s:l.gnaçâo de datação orçaroentan.1l recessar ia e SJflcief\te no orçamente da Urllão para o et eruaeentc dos deveres previstos na alínea "b", una
vez
que esse objetivo seré alcançado çreoatãvenente com o cesenvojvmento nacro-ar ,
e a u.,id"o não seré responsável pelo custeac daqueles crrertcs, senão para a pop.:!.
Jaçãc carente
lamO~ e irn:;osshel garantlT os servâçcs preví stos
na alínea "9" a teces os qJe não h verem co-oteões de pagar por eles, wn vez q.E
hoje ~o são orsoonívers os", tiara todos os que podem e desejam cuvtee-Jos
í

da lei

JO

EvaDA MClJJt'ICATlVA

DISPOSITIVO EMEt<r.JADO. ARTIGO l/rj INCISO XVIII

JUSTlFlCAÇAD

18

A co-rst rturçêo atual prevê

(1

o mcfso XVIII do Artigo 1*" do

ceero teytô acusa, inclusive e

~ ....
uorcjeto,

passa a

ter a sep.nnte reoaçêo

eSpõ;lliJ)r ente C'0.11 a ressalva nos ternos da 181, via!:lllizando assam a rep.nerents-

çêo dos oras feriados atreves de lei ordíoaraa A não rererê-cra à possibihdac!;!
de iegJla'1ent'élçãD legal, :lJl'9hcará em ircerteaa Q>lantoa cc-ceesac de rer iaoos ,
possrbrrataroc a craecãc de Ull ncnerc indefinldo deles, sob a alegaçdo de tradição local O ncnoo é que deve se submeter ao nirea to e não o contrãrao

Jo

Art +~_
XVIII - Gozo de 30 (tnnta) dias de Iérias encere
JUSTIF"ICAçnO
Er,{en'deliOs que a re-c-ereçêc em dobre oc per íccc De
reraas oac deve ser objeto do texto const itucío-ei , por se co.,figJrar u:T" sater io

] es:;;,:;'

rroarete, cue por sua natureza deve ter a ne"lt1~Jjdade de. ser tratado pela 11:glsla:;Cia crorrérca t'eseo PDrqJ~ os satarãos etcareente oret.rcacos je Ie ..a'Il e'"
conta a não es-istên-re dessa gralJflcacão, que reorese-tterae U1' eretavo ewerao
de custo" cc- reflexos mrrecicoertos

~ ~;\/J
EICh'0A StFRêSSIVA
/
13
DISPOSlTl\IiJ EMEfiJAOO inciso XVII do nrt , "tr

EMENDA.1P04429-4

P CO'~STl1UINlE JOSE

'"'~-_.----.....,) L~~""

G!:RALDJ

:=J

~'~'m~

&\FI~A 1o'OOlflCA1IVA
13
DI5?OSlTIVO EMENDADa: Inciso X do Art -tli

o rncrsc X do grt.

Suprima-se do:--:::3projeto: l)
a) - O in~iso XVII 00 Art. ~ •

redação

l3

Art -li,"
JllSTlFIctJ.çno

'\

o serviç-o extraordin&rio poJ~ ser necessário rt;o ~penos para
casos de cl,zrgênci<:l ou força maior, mas também p,m; U1\ acréscillO te:I'lj:l')!fiIio d~
de/'iu'dJ

DISPOSITIVO DENJAOCl.

J,.

JUSTlF"lCA;z:tCI

{l
a) o inciso 1, alír'leas l'~'" "t", "c" e "d" do Ar~i>;
b) o inciso X do Arl ~3
c) O inclso XV dJ Art ""'I*'

As hmllações, forna e con::!lçõt.s de paga1lento d'?ve,aser objetos de legislaç'do ordinária e/ou Nego~.laçdO Coleth<:.-

I

CONSTITUINTE JOSE GERALDO

.

l:l
f'J

.~~.bIO/~CM .. dol,ul.~M'.do'

",

I

CGlISS/ID DE SISIDIATlZAÇ/ID

JUS11FICAçp.a

r.r.:::;"'----="]
L t"'M.Io _ J

DISPOSITIVO e-elIADO

AHnea "f" do inciso III do Art

ti\!~l COí'

0::1

e."';reJ:t é ln::,:.."',:;t.-

livr~ iOlclabva, pregedo nessa constitL1lç.F::O
Quanto as conolç5es do; bomflca;B~ pelo lrdbo.lno I'I.Q.

o regime cap1l21lsta, da

turno, so"'os d= OP11'\1ão qJe a )eg~slação ordlnaIla tratara àe a;;SUito crr, 1TG1S~
p:!edad<>, a~rá-'2enjo não se (I caSO de trabalho noturno CQ.'flO OJtros tlpas de lr<l'J!

~

lho ::\-1<> (0);19.:('[ cc.ncIlções d~f>fa\oraveis à sauô::'
•
Quanlo à dJra;ão de trabalho não su;>enor o /lO horas,
so.-t::S de opimdo que ndo se trata de matéria tC''lstltu:;:j(lf'al, po:Je'l:'o ser dehnid.:J
er. e'P lel Co.-plementar, de forllld Iral!; abra'"lgr=nte, em funçãD do llpo de tI ab",lho ('
de Sl.as sollcltações fís]cas c mentais alem das condlções de inselubrJdade

/"--

A al.inea ufll do inciso lU do Art .e:-do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação
Art

esta~il.id<;o::

Ente.,d::--:.s QJe a

~m':--::I

Q.y''lJl!J

12.

aeDA t-WIFICATIVA

dlurno_

TlGO4i;-

Suprimir essa possibilldadc! sigrufica privar a pDjl'Jlação de
be'ls e selvlços, com prejuízos parêl o País

EMENDA lP04423-5

.

X - O sall'iTlo do trabalho nortllrno sera super.ioJ ao do

13

m:IDA SlF"..-r:SSIVA

p ..

;;;:'- •••

o estab:o>leclmer,to de percentual na ConstltUlção ellrnSnan1J a
fle>lbilldade para as negO~lações entre as partes M:n=.is, onerar excessi\dô!,snie
o t ••óE1ho tiot.urcv.~ mVle.bllizarf;, sen. d,jv~da, a CI'l'ãçà;:, de: n~\es e\tlj).ego" ne~tê
horáno
~o eXlste qJaJqJer justl ricatlva ps.a que a hord noturni:l :;e~'
Ja men:)r que 6Q minutos I\âo se conhece tal anQ.'Tl311a em outros países
A Constltuiç~('I deve se hmltar ao estabelecim:r.to de q'.le o
salano noturno é .malD!' do q!Je o dlUrno, remetendo a f'laléna para a lei" ordinâr.la

EMENDA lP04430-8

~r:1r ';:'~E GERtJ.LD:l

III -

f • Ressalvada a cOlrPensação para igualar as oportunid!,
des de acesso aos valores da vida e para reparar injustiças produzidas por discr!
minações não evitadas, ninguém será privilegiado ou prejudicado em razão de nasc.!.
mento, etnia, raça, cor, idade, sexo, cocrportamento sexual, estado civil, re1i9.!.
ãó, convicções políticas ou filos6ficas, deficiência física ou mental, ou qualquer outra indicação social ou individual

SoJPrirra_se d, C::1JproJeto'
a) - G irn::is') VIiI 00 A!t

--==:J

~-';~t:~~;;~'" "«I'~"O~"'10 _ _
't>TOJ"~1"F.·t·O

r!J
.]JSTIFICAÇAO

Cli:I.'J1-I IUJ)F"ICIHIVA (' SLPilCSSl\'!i?,::L
UIsPDSllIV05 [!-ENJ:'OC'S IlRTIG>JW:r, §

o inciso proposto pelo ante-projeto exerrpllfica "valores" De!!.
tre eles, o trabalho independentemente de sua natureza. Contudo, o enaltecimento
pretendido merece artigo lespec!fico. cem redação especial, J.nc1usi~e com o estab~
lecimento do princípio da obrigatoriedade ao trabalho O qtle provém as Constituiçeles modernas, com resultados significativos e inegáveis.
O tema "natureza do trabalho" neste inciso, portanto, está t.Q.
talmente deslocado, devendo ser suprimido Afinal, o tratamento diferenciado tem
previsão em vários outros artigos do ante-projeto, como é o caso do trabalho noturno e em atividades insalubres e perigosas.
No meSlT() passo, a redação do inciso tanbém induz a
contradl
ção, ccfboé o caso do privilégio de aposentadorias especiais da letra "c" do Art
362 e do inciso V, do Artigo 378
Ademais, inviabiliza o inciso XXIdo mesmo Artigo 14 na prátl.
ca, Afinal, pelo "princlpió de isonomia", os critérios de adnissi:lo e de pagamento
nl!o podem ser iguais, para enpregados diferentes
Finalll:(!nte, o inciso VI, do Art 85, da seção lI, Capítulo VIU
do mesmo Título II - "Dos Direitos e Liberdades F"undamentais", estabelece a isol!Q
mia entre os cargos dos servidores dos 'Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvando as diferenças relativas à "natureza do trabalho", conflitando a!
sim com a letra "f" do inciso III, do Art_ 13, do capitulo I, do Título II, ora ~
xaminados

I

~ /'8{J

65/ 11,'; 1505

1) O (j 6e do Art

gJintc

~Z·@

1 e I}.fr. §

~/J..2J
do.r -':oroJe~o passa 6 te:r a ss.

-m

CJIJIS:-,1I0 DE'

~

SlST-C-W-'TI~~Ç~;It~U'u._o.._~_"_.,_,._o

Ct€N:).:l, ILl)IFICATIVA

D1SPO,SITIVO EI-\:tI.'DAOO

-'

...

""", ,,,,,
InClso XXIIldo ,o,rt

~

J ~~;~'~

d!!ve ser o!:ljeto de livre negocia;;2o el'\tre .as partes, que pod:1nanah<;3r a$ pei::uli.dr:!.ds::l::.s rcgionals e Cü'1dIçOeS especJ.1J1S de cdôa Err,J::eS<l D'Jd!; cads cateJ':lria
prof"ls!iion:l. fazend ú o aj.Jslarreõ1to com;:;ativel e dEsejado
A presente proposta abre espaçtr"~a ne~C1':laç~o coletiva.

red3çd~

----_._---

[I G':IA SlPRE5SIV/'

nlo~"
....... v::..J 1 IVO D~'~Jl.D1

Av

'i

•
.JlAhnea
"~l\ do J.nciso IV do Ari, te-'

Suprima-s~ do C ~IPrOjeto

.:<:;',').,

a)

zrr..doL;:,.2'Ptojeto

w

A alwta

A ElI'emla objetlva dãr mator uni fOrlTlld::de na co!:!ran
ça do 10,6, do"!!;!o lhe, no ent..rltCl, fle>.ibJhdade nas operaÇões internas
Pii;;
tanto, faculta-se ao Ccn3rezso fJacl0n:11 fixar a alíquota mímma n~staz OPCIS;:5:.s,
acregJrd.,:!:t, 00 meSmo tCô'!;:lD, (> mínlrnQ de rcc('.lta para os Estados

r

EICNJ~

.

E~'.:I,'DAOOS.

",,","n'''·'·.

IOJlFICI\TIVA E St.Pr.[SSIV~
PJ<iJG::I-";'-; nr.:lSO I, ALINE:AS."b" e "d", e.

OJSPOSlT1VO:;

"9"

,~"

IV-

do inclSO I\-' d.J ArL-1&

JUSTIF"lCAÇn.o

JUSTlrlCAçlJ.O

) L~';;;;°:::J
~

.1,JSTIfICAÇAO
A CO'l:,titulção já prevê o salano m.ínir;f.) O plSO s510nal

~~

§ 6e
Em relação ao irr,posto o; cpe trato o i!!
ds::J III, resoluçã'l do Congr~sso I~B:ional, aprcvada Pl"la malOria abS:lluta
de
selJS m,Hóbzos, estabElecera aHq.lotas uniformes aplicáveis às opera;5es J.ntcrestadualS e de.exporlaçãú, se'ldJ facultado 00 Congresso NaClO'lal flxar alíq-J::tas
lrír.imós para as o?::.rs.:;ões rntc.rnas

Art

l3

*

.~

alín~as

"c"

e

l~téritl De;s}ocada E da coopetên~la da J~stiÇ:a do Trc:balho.
A ConsLltulçaO deve asssgurar a~enas o direlto fi negoC'iaçl:!o co
lE.t.l\a e .. celcb"'aç~o d!7: cc"!\en~ões co~!.lvas de trabalho, C:O""O regra ~r(lgtÇ.mátic-;
Já prE'\:'Sté no in;:lsCi xxitr; do Art ~do ~lC2;lprojeto

'1f

A letra
proposta p<>lo R"2;:trojeto l rebra do Poder legis1at1vo alribJ.l.ç'ôE.s qJe )t-e são própnas e lneri;'ltes A trans.ferên~la d~ atrib,.dç'ôl's
leglslatlvas ao rt),jer Judlclário é .l1l';:lróllnB e inade=!.Jada, alem de inibu as n=gC'cl.a'ê\e~ cC\lf'tivos
a exper ..ênCla do "pOder norr-,:ttlvo da Justlça do Tra~);;lho" ter.
se re~elâd.:t ni:.lIat1v;; com e'ltraves e eilbaraços para as negoCJaçães colellllas e ao
desem;.enl1o reg-Jlar da J.Jstlça Espec.iallzada do Trabalho nas ativldades que lhe sáo
prOpTJ.ilS.
A Do'11pliaçl:!o desmedJ.da dos poderes dos Juízes fere os prin:-Ipi05 de certeza e segurança juíÍdlcas Juizes com fur.çeles admin1strativBs e legisla-

458

• Assembléia NacIonal Constituinte
justiçalindivld,Jahz~dapara cada caso

Uvas acabarão prorcvenoo U"I3 distorcida

scteretfoc a julga112nto. As partes mteressacas rc reato jamaIs seberao " a prion"

I

as cceseocê-erss de seus atos. cc-c cOl'lseQuêncla 1og1ca haverá o descrér:btD das

J:II1ENDA lP04435·9

l: CONSTITUINTE

EMENDA lP04439·1

f: CONSTITUINTE JOSE ~RALOO

JOSE GERALDO

instituições jurídIcas

l

meeenrcs de prova e jnroraações ccjet.ives de esoecí eí istas
e terceí.rcs são a base do "co.'vencieeotc'' da decisão

perrutar .:JudIciário Traba-

r;r----------1U1Q''".1'''.0;1~----------___,

~NDA ~úOlfICATIVA

lhista o 't::rbitr1o livre soare qcestões de natureza ecorêníca e ad'llinistrallv8
JJ.mpl.ica emcerrçcsc ac-ento oas respccsebí Hcades dos Juízes, favorecendo o pramaoo
da arbrtrerfedace, da "drtaocra judjc1al". noeraís , suaverte os mais elementares

F

ffO.YIFtci+'=r-lViT

E1-EN!JA~

C\ u(

DISPOSITIVO Et<EtDADD ARTIGO .~} INCISO 111, ALlt-EA "CU

JJJ.,

DISPOSITIVO EloENoAD::J ARTIGO +tt-

;;r.G'f
11. alínea "c" do inciso 111 do
a seguinte redação.

prlncIpies de orde'rl orocessusz ,
• O "poder rore at ívo'' 80 JLdici...r Jo 50 e concebível nas socled!
oes SE:."l conflito de greves, c-êe as reivindicú;Ei:s c~.. trabaíteoores são decididas pera J.Jstiça d6 Trabalho A proposta da Co.T'lSS~~, portanto, conflital:cO"!' a gara'l\.ia coast.í tucíc-iaã ao direito de greve e COJl as atribuições especificas f'Ixaõas
ao Pojer h:gislativo de cria;~o de díreatos

A.rt1g!J~

do ~projeto, passa a ter
•

ctsc

Art~ ......

Art

I - Investido na função de Primeiro-Ministro,

111 - ••••••••••• '"

"b". antes

oe 90

4-9.! ..

Hmíatro de Estado, Chefe de Hissão Oiplo.llal1ca permanente. Governador de T~I1t.!!
rio, Secretário de Estado. do Distrito reoerej., de termtéraos, Prereitcs de CarlJ

•••••••••

ters, 01.1 e\entualm::::nte Prefeito, Preside....te de Autarquia. Emj:lr-esa Ptbhca OJ Em-.
presa de Eco"orr!a lJ,lsta l reoerars.

c) não atea-çeocs pelo disposto na aj.Iree
(noventa) dias da publica~ão 'da lei que os haja lnstituído

evrentaoc.
JUSTlrICACAO
JU5TIFICAÇP.O
~

r ; r - - - - - - - - - _ n n o o..."'=-;oo,
EtelJA t-OOlflCATIVA
J)J'8
OISPO;;ITIVO EMEI€lAOO

,

bre o patrintÕni0cf.Jn~enda, a al.ín~a I1C" deetma-se ao ICMS, tendo em vista que
o § te oc Art1go~utoriza a Uruão a alterar. dentre outros. a alíquota
do
IPI.
Injustificá vej , portanto, que ha vendo capacidade ~
tributiva de un determinado setor ou produto, tenham os Estados, o üístratc Fed,!
ral e os l-lInicípios de renunciar, por ate un ano. a tal receita.

§ te do Art ~

M?

.

O § 1" do Art. ~ doJêifGprojeto passa ter a seguinte rede-

M1?

• ção,

Art.~

• • • • '"

Procurou-se corrlgir lA,a falha da reoeçêc a...t erfor ,
ctJsrdo se ora tru a Autarquia federal. ura vez que na escala ruerarq.nca oerrruoe
pelo Inciso I do Art. 111, as ncterqcaes Iedereas ocupam posu;ão intermediária en
tre a Adilinislração Direta e as ~resas Púbhcas ou de Eco....omis susta un Presf-.
dente de rccresa Publ!ca ou de Economia Mista pode ser subordinado a t.f"'l Presidente de Autarquia, quando o anverso não é verdadeiro

COOlt) a regra da alínea "h" alcança os trabutos

.

§ 1" - uavercc 11llj)asse nas negociações coletivas, as par-

tes, de

COiJJrl\

acordo, pcoerêo elr:.9"'T a justiça do trabalho ccrc arbitro, hipótese
dlSPOSlÇ~:J

em que sua decisão seré Irrecorrjv-L, exceto se contrariar

ccretrtucíc

~l.

,

JUSTlF'lCAÇM

Ho'1J1.FICnT}/f
~A·~

J08

DJSPOSlllYD Ev.::tlJAOO. AATlGD..wr-

A SubStitU1Ção de dissidio coletivos do~roJeto, por neoo
cla;ã:J coletiva, é raas apropna:::lo. Dissídio Coletivo já slgoifica arreasse, se.,;;
contccc tecrucerente usado coce denOllllnll;ção das ações coletivas já ejvrsesas na

E1-E'DA ADITIVA
~
DIsPOSITIVO EIoENDADO. ARllGO257-

{08
Inclua-se no Ar!.. ~ do anteprojeto, o segcllote in-

císo

:;l;!5;v

Justiça do Trabalho O Que justifica a eleição de értntrc, ou mesnc a oecasêc ju
dicial. é o illÇlasse nas negociações.
-

4011

Inclua-se no Art. '25T d~rojeto, o seguinte Pa-

Art. 16r--

rágrafo lhico

A emenda preserva a idéia da ccecetêrcía ecmrustrattva da ju
tiça do trabalho, contida na proposta do anteprojeto
•
-

Art

A irrecorribilidade da cecísãc ~a Justiça do Trabalho, q<Jando
atuar adTlinistrativa'll8nte na qualidade de arbitro, é absolutamente necessária,'
por una quest:1o de coerência e de bom senso. Ademais, edge cpç:1o responséver das
partes, alcançada de coam acerco,

fit;:,.~

.

Parágrafo Unico - As guardas IlUnlclpais, a serem reguladas por lei estaocaj , oestfnae-se a Vigll§ncid do patnllÔ"lio flU;"Iicipal. sob
a sccervísêo das Pol1elEis 1-'1htares

v- autorizar, prevãe-ente, operações ec-temas
de naturez~fiml'l:eira, de interesse da uüêc, dos Estados, do Distrito reoerat ,
dos terrf tonos e ccs Ii.JmciPlos, ou de qualQ'Jer órgão, entidade ou socíeoaôe de
Q.Je participem, Q'w"ndo roren uI tracessaoos os 11m tes f,1X3:10S de acordo COo'J o dncí sc VI

JUSTIFICACIlO
JUSTIFICACAO
O oojetavc em mira e s necessar!~A!EOUr;,;r.o do texto,
eis q-.JE! tod::Js os órgão cita::bs nos il1!:~$oS 1 a IV do: Art.~ CQ!'lte:r sua destinaÇão, e>cetc aS GUr..::mAS M.NICII'AIS (InClso V)
A força qJe está nas ruas a serv1ço do cldadão e da
comunidade necessita de rígid::r controle e dlsciplina, pois. caso contrário, torna
-se UIl risco grande demais .o.ssim, os altos 1nteresses da segJl'ança pÚblica, como
U'l dever do Estado e u:n direlto do cidadão, não senam atendidos plenamente.

)'J

~eteIff'ln3

una vez que o mcrso VI do Art
que o
Scrado Federal fixara, por proposta do H' }·hmstro, os limites globals para o mo,2
tante d;; dívlda consolidada da l.kllão, dos Estados e dJS »JnJcíP10S. não faz senti
do sub-eter nO\8'11ente à sua aprovação cada opera:;ão, eNf.Janto de!'ltro desses lili'ites Adernais, essa exigência provocaria UTI enorme et'Oerra'!lento da máquina aã"ini.!
tratJva. tornando-a lnadôninistrávl;l nesse setor Q'<Je e>.:igeagllldade.

E>E"'" I<KlIFlCATlVA (
DISPOSITIVO EteDADO: Inciso VI do Art. -TilO incisQ VI dO IIrt

redação.

;!3

edo~rojeto

Art "'tir:-• • • , ••• •••• •••

EMENDA lP04437·5

•• •••••••

EMENDA lP04441·3

tJ CONSTITUINTE JOsE: GERALOO

passa ter a seguinte

(J
CONSTITUINTE JDSE GERALDO - -_
0.'0. _---,,-==~=:...:=,,----

• •••••

VI - Irredcltlbllida:::le de salário ou vencimento. exceto
por livre acordo entre as partes, em situações defiOldas em lei

m--------EMEJIDA SlF'f\tSSIVA
M:> Y
DIS.PQ~JTIVD 8~IDADO.

_ _-_-.~(.l.,O't.~,••lo'••••e.. ".lo

c:,-",,=~===,-~_-

COi"lissão de 5istenaUzação

n " " , . " ,, •••: . - - - - - - - - - - - - ,

--,l P;;;""":J.
~~.,

=::=J

fu/;~ft8

AAllGO ~

JUSTInCAç~o

Suprima-se
A red .... ;~o de s;:;];!irios através de Hvre negodaçã::l é prática
usual no n:nt:b oo.:leroo, pois possJbnHa a ma'l-.Jte';ão d:J bem major que é o e"llprego
Oulrossim, a redaç~o atual lnnabl11Zaria a obtenção de
pre;;p e.i e;n;)Iesas de nenores C011:::llções econÔl<'lcas~financeJras

0:1 ~projeto:

a) o ítem Il do Artigo

<!t.6<f~

,.. clso

lof

~

Art. teT - •••••

JUSTIFICAÇA.O

A proposta preserva o p!inciP10 da irredutibilidade salarial,
todavia adequando-a à dinâmica das relações trabalhistas, onde as cnses tambell
se fazem presentes A em!:mda ta'lbém esUlIllla as ne;ociações coletivas com as organizações sindicais

lacbs. ao

D~st::1to

Fa~er-se constar na Constituição qJe à lhlâo, aos Es- ;
Federal e aos H-.lfllcíPlC)S e vedado "conceder trata,;'1to dlfercn-

ciad::r a fatos eCO-"ôrJoicos
butário.
e ..m;led2 a

a~hca;ão

~.Jlvalentes",

it.lj)Drta na inflexlbl110a:1e d:- sistema tn-

VI - fixar, po! proposta do Pnneiro-Hinlstro,
Urútes glotlais para o m:mtante da dínde consolida::fa da lhião, dos Esta::fDs, do
Oistnto reje:ôl e dos M.J'1icípios
JUSTIFICACAO

Falo qJe confhta com oulros dlsP::'süJ\os do proJeto
da justiça fiscal qU2 irr.;:ôe tratame"lto de:;igJa] aos desig.Jais

10R

Para ficar coet-ente co::! o 1.n=lSO V d:J Art. 4S-?-.

EMENDA lP0443l1-3

,."-----------""""",,.,,"------------,
E>E"'A HJOInCATlVA
~g<J.- ~ K~
DIsPOSITIVO E>Et{lADO: ~TJGD 2'RT §I '6" e 7"

.j-~

Os §§ -6Q e

.a ter

Artigo 277

do~rojeto.

pass8Jn

a seg.Jinte redação:

a!f-'JJ
Art'§1f-

~·r~~a~ã~·a~·~~osto·~~~e·tr~~a·~·~:

tem IIl. resoluç~ do Congresso Nacional,
seus m~!'Os, estab~le;:erá.

g"

CONSTITUINTE

f!J

Comissóo de siste.llat;;~~ã~·o~... h,.""oM...o~

JOse

EMENDA lP04442-1

GERALDO

~co.·~fnTUINTE JD5t

aproveda

..... . .

por maioria absoluta

.

dos

......

§ ~ E facultado ao Congresso Nacional. tal',
bfm P",:l: Resolu;ão a;Jrovada pela naloria absoluta d:Js s~us tnerrbros, estabeleceralíQ'Jotas rr.ímmas n3S operações int~rnas, não ccppreendldas no ítem JI do p1lragrafo &nterior.

Entendemos que legislar sobre matéria tributária é
corrpeténcia do Ccngresso Nacional, e não do senado federal, lso1adar.ente.

G"""DHlO

~

r;r----------n""'m'.e"'.------------,
EMEN:JA IoODIFlCAllVA
J11/1
DIsPOSITIVO E1tNJ.o.DD AqllGO -H3-j CAPIJT e § 5t!

g?

~ do

f'l

1/'/

JJi-

o fato do Congresso Naclonal flear el!' recesso durante QUatro meses por ano tell' sldo l$Il dos principals motlvos do desgaste da irr-agem d:ls seus Imlmbros. alem de não se coad.tlar COIIl os costumes e exigências da
dinâmica do nundo conterrporâneo, especialmente no caso do OOS$O clima tropical

l.~' .... ".t.fl... (e ..... lo

.

"' "."'''.•.:._------------,
fJ-ENJA fúJIrlCATlVA
DISPqSITIVO 8€I!JAOO:

O caput do Arligo-t43 e o seu § S" do ~roieto.
passa'fl a ter a seguinte reDação:
Art
O Congresso N::tdo'1al reunir-se-á, afllJal
mente, na capltal da Repúbllca. de 1Q de fevereiro a 30 de ju"lho e de 1" de agosto a 5 dB dezembro.
§ 5P. Caje ltliô das. Casas re..mn-se-á em sessões preparatórias. a parti~ de 2 de Janeiro, no PIltlenO a"l:l da leg.1s1atura, ~
ra a p",sse de seus me;rbros e eleição das respectivas ~Esas. p3ra as qJalS é ve_
dada a reE'leição na mesllla legislatura

.t••

tO'r'issão de Sistematização

(;9
ARTIGO~

§ 1Q

O § 12 do Artigo 65 d:l anteprojeto, passá a ter a s!.
guinte redação:
Art.

Ia-

.

§ 1Q A eleição do Governatbr Distrital, do VJce
~Gover03i:1or Distrital e dos Deputados DJ.stdtaIs coII"lcldlIá cOlil a dos CaveI' _:10res e Vice-Governadores EstadJais e com os Ôeputad::lS Federais. e os rr-andatos se.rão igJsis, respectiva'iente.

Ente;'"ldel'OS ser l"alS coerente a vinculaç.ão da
data
das eleições do Governa:br Oistrital e do Vlc~-Go.ernad~r Distlital eom a
data
~as elelçt'es dos Governadores e V3ce-Governadores EstaduaIs, serJa ta-obl mais
lóglco que os Deputapos Distritais fosserr. eleitos na mesrr.a data dos Deputados Fe
derais.
-

Assembléia NacionalConstituinte e 459EMENDA lP04443-0

(!J CONSTITUINTE JOS~

rEMENDA lP04452-9

tJ CCNSlliUIHTE j05t GERAlDO

GEAAlOO

F

Et-Et{)A MJD]FICAT!VA

•

DJSPOSlTIVO EMENDADO. ARTIGO!il;

.fi!:- ..... . ...

O § 39 do Art.
ção:

§ 3" o Município com população superior a um 11'1
jhâc e qJin.'lenlos mil habitantes poderá lnshtuir Tribunal de Contas IiJnlcipal -

COITJ:'J

Q'Jêi'1:l::l

.u'OO..ul,•••;;.O

8000A SU?RES5IVA
JJ
DISPOSITIVO E/>ENDADO: AATIGO •

a acrecíeçãc da Jushça do trabalho, oeríruroo também, quando ea decisões JUdIC1ais poderão eeteberecer ocrses e condições de t:rabalho

saberes Q,Je cidades coe /1,,::15 d:

milhão e meio de habatantes são eq..J1 valentes a ver deoefrcs Estados e já se ceracteraaae como ffi:?ga16pol1s

tm

;xJSTIF1CAÇ/lO
~!õ>triçõe$

~rojeto na
parte ~o § 3 9 do Art ~ moortem na viola~o dos princípios «e regem a segura!!
ça jundlca previstos no Ircrsc XV, do Art ~ Capítulo I, Título lI.

prevastes à lei ordinária pelo

A redação proposta pelo I3R'Bpro-jeto faculta a Justiça do Trabalho irrpor punição pecuniária através de no~tT', normas, todavaa sem prévia cOll'Utli.
Art~. cerceia tambémo direito de oere
• sa e restringe li reexame de
decisões judiciais v ia recursos, pelos tribunais superiores. Dessa maneira. conjuga a violação dos princípios ele "arrpla defesa em
'!:flquer processo" e do duplo grau de Jurisdiçllo (letra "i" do inciso xv do Art.
.J.P.f>. A anpla faculdade de "estabelecer novas normas" garantida à Justiça do Trabalho, atropela e se sobrepõe à atribuições específicas do Poder legislativo. rra
ta-se de a:Tpliaçi:lo das medidas dos poderes escecfrrcos dos Juízes e Tribunais f;
rindo o princípio de certeza e segurança judiciais
' A accwlação ~eJunç!ses judiciais adrninf~trªtivas e Jpoisla_
tãvae pela Justiça do Trabalho, acebarã por instituir a ditadura do Poder JUdIcíérfc, em prejuízo do primado da Justiça, dos princípios processuais e da centre
bilidade nas 1nstituições jurídicas
-

ceçãc legal (letra "f" do irciso XV. do

ElI,EIDA SU?RESSIVA
:!..fQ,
OlsPOSlTIVQ EI€t{)ADO AATIGO.rcrr

Suprima -se do anteprojeto'
4

).i
1;1.:"1"-'
a) os incisos V e VI do § ~f do Art. -rnJUSTlrlCACJiD

üs dispositivos qoe se pretende suprilf'ir CUIda,n da
possibiLidade de corcessac, por 1e1 corcre-eeter , de rrcentrvce fiscais de tr3tr.Jtos estaooais. As~il"' se-de, cabe aos ãstaoos a decisão sobre a CO,\ eruê-c.a e a

_

a /?

SuprIma-se do tammprojeto'

ar o Art.1P~t das

.

§ .39 - A lei especí ficará as hipóteses em que os dissídlC:
coletivos, esgotadas as possabí ndaoes de solução por necoereçac, serão submetido:

redigIdo anteriormente, 50 se apl acer-Ia aos

IfI'Jnlcíplos do Rio de aaoefro e São Paulo,

"'

~~o~projetopassa ter B seguinte reoa-

JUf?

Art.~

JUSTIFICACAO

Tal

1lA

OlSPOSlTlVO !*:tIDADO· § 39 do Art. '222'-

§ 3"

Art

"..",.g."",,.,.=====-~~

B-ENDA }IDlf]CAllVA

nnoN.u"'=otio

Disposições Transitórias

JUST I F I CAÇA0
Não deve ser matéria constitUCIonal, una vez QUe a
Constituinte não possui os elementos necessários e Inorscensavers para
ava1J.ar
com exatidão as repercussões sõcrc-eccoênícas de tal medida I
A Constituinte, ao se antecipar sobre essa matéria,
está de c;Ita fama, e indevidamente, fazendo era p:révia da tendeocia da tlpiniãn
pÚblica das regiões atIngidas.
.ff!endemos ainda que a Consti tuição trata eoeccadamente da matéria em seu Art. =44{ par~~os 312 e 4", que definem as normas para
a divisão territorial e em seu Art. ~~as Disposições Transitórias, onde cri"a a
COOIissilo de Redivisâo Territorial

' • .,0/....." ...;10.

Ei-E1'DA MOOIFlCATlVA E

_

SLflRESSIV~~

DI~ITIVOS EME:t-DADOS: ARTIGO@, OClSO 111 e 1TEM I 00 §"

1) O inciso 111 do
a seguinte redação:

I \

Art.~~o~projeto passa a ter

:J9,!L
Art.~

-

.~

•••••••••••

oportunidade de corceoê-Ics e pata tanto há prevísão no inciso VII do cesso pará,~rafo

111 - ccerações relaU\las à circulação de serceoorães, rsccstc não ccnnettvo, bem como prestações de servrços , segundo o di,!
posto em lei Corr.plementar

e artigê>

%1.

E>Er-rul MODIFICATIVA
OlsPOSITlVO EMSDAOO A'UlGO-46ti CAPUT e §- ~

El€IDA 5UPRESSI'lA

)

DISPOSITIVO EMEtiJADO ARTIGO

O caput do Artigo
guinte redação.

ao

~ o seu § '9 do J:Iafi1projeto. passam a ter a se~

~

Art.ttt!- O Sistema lributário de que trata
esta
Constituição entrará em vigor em 19 de- julho de 1988, vigorando Cl atual sistema
tributário ãté 30 de jur.ho de 1969, inclusive.

Suprima-se do ~rojeto
)00
a) o inciso XVI do Art. ~

A nova redação do inciso lU suprirroe e citaç~o ~
contribuintes do ICMS. deixando sua definição para lei CCCflPlementar. COlf'O é feito para os inpostos Federais e Municipais.
~~.!lJ
Dessa forma, o inciso I do § 11 do ~rt. -2Tr toma»se desnecessário.

,,:39 As leis editadas~1nos termas do paragrafo
anterior, até ::m de junho de 1988, entrarão em vigor em te- de julho de 1988,
efeito imediato.

JUSTIFICAcno
Propõe-se a supressão do Irctso XVI, do Art
se tratar de assunto de: natureza aómnlslrativa

J-USilFlCAÇflO

J~,? por

JUSTlfICAÇAO
'U10/.IVI'""'..... O

No caso das çra-oes obras, o Congresso NaCIO'1a! seré
o.Jvido q...raru:lo da análise da propo.sta Qrça~taria

A critica situação financeira dos Estadas e

MllnicI-

pios e os anseios da população brasileira justificam a emenda

EMEI'IDA lP04446-4

l:J CONS1l1Un~TE

Suprima-se do~rojeto·
a) - A letra "e" do inciso V do Art.

JOSl: GERll,l.tJD

0":"

_

Ff

E>ENDA SU'RESSIVA
DlSPQSITlVD EJ.EN'JAOO: letra "e" do inciso V do Art -te-'

).:t~

nt".<oI<o",.. lo/~ ..no","1.

c...E.?,õlh.Sr.O de Sistematização
JUSllflCAÇP.O

J5Y

EMEt.UA Stl?RESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADD

AATIGO 155-

SUprimawse do

.

1f11

E>E"'A Stf'RESSIVA
DISPOSITIVO aeDAOO. ARTIGO l:4B--

fiE"~;>rojeto.

a) o §'o do Art

,!~

Suprima-se

JUSTIFICACAD

a) o Art

JI!!

~~

o cap.Jt da nrt ,
o nrt;
dcrine.w coe ll'iars
oroorteoaoe o inicio do naooetc do Presidente de! nec.crrce, qae é em 1.5 de março

do~projeto'

.i!t,4

das Disposições Transitarias

JUSTlf!CA,ÇP,O

Não faz o rencr sentido vincular o inicio do marcato do Presidente da Repúbhca ccn o Irricrc do exercício tíneoceiro.

Não foram apresentados estudos sobre a vIa~.ilidade- !
cooõeíce da transformação desses terrãtoracs em Estados, além de não se;
prever
qualquer tipo de consulta aos seus habitantes

EMENDA lP04447·2

tJ

DISPOSIllVD EHEllJAOO' IOC1SO IX do'Art.

EMENDA lP04451.1

EvaDA KJJlf!CATIVA
ts/..{
XJ(/lj
OJS.o03ITIVO m::rDADa MTlGO ">19", I1CISO *!~ I /..J..!I-EA "q"

&

~u'o/ ....n"~;io

EMENDA SLPiiESSIVA

CÚ\::l.111U!I{if JOSE CERí\.l f}J

to, passa ater

A metérfevsvspensêo do contrato de trabalho" não é orocrfa
de texto constitucional, eas de lei ordínarra Ademais, com a não suspensão do
contrato de trabalho em caso de greve, obriga-se o empregatfo:;.a pagar os sarar ícs
nos dias de para.lrzaçãu, vaotenôo o princíPIO de que o salário é senore a contra..
preeteçãc pelo serviço :realhado•
A proposta do ~rojeto insti tucionaliza a deCIsão irresponsável pela greve

A alínea "q"
segu1.nte redaçi:ío·

Art-E&
oO°:&Jfl

fi

CONST]TUINTE JOSE. GERAlOO

t:

Conussão de sistematl~~~;t~.,,~u~,uu....\~~...

~

Suprillll'l-se do I'iile!:IlproJeto:
a) ... O 1nc1.so IX do Art •

.o

.J;.

.lJSTlnCAÇAO

!õ'l
do inciso *i.*- do Art. -49- do u=~proje
Y.J(1\l

.lfB9

EJoENDA SUi'RESSIVA
DISPOSITIVO EJ.ENDAOO. ARTIGO"4ffl-

A matéria não deve ser regulada através de norllll'l constituc.!o-

nal:

supri~a-se

do ~rojeto :

),.39

o.

o

a) o Art. ~ das Disl'oslções Transitórias.

JUSTlfICAÇAO
q - sisten'as de poupan;a, conso:Cl.OS e sorteios, excelo as loterias Estadua1.s que ficardo sUJeitas a leglsla;do específi_
ca do estado respectivo
JUSTIF"ICAçno
•
As Loterias Estãd..lalS corsbtucrn fonle llflPoItante
de geração de recursos destinados aoe; prograrras so::ia'is dos Estados Atu:::lll1l€nle,
esidO sUJeitas à legislação federal Possuindo o Governo rederalsU3 propua loteria, não é justo nem cUco que o mesmo possa legIslar em cauo:;a propria. em de
tritnl:!nto claro das suas concorrenles estaduais
-

Não deve ser materia constitucional, LfIIa vez que a
Constituinte não possui os elementos necessários e indispensáveis para avaliar
com exatidão as repercussões sócio~econõmic2S de tal medida
A Constitul.nte, BO se antecipar sobre essa matéria,
está de certa forma, e indevidamente, fazendo U7la prévia da tendência da opinião pública das regIões atJngidas.
rrente da matéria em seu

Art.~~e~::os ;~:d;2~e4:,c~:t~:~~~: ::a~:~::q~::;
~das Disposições Transitórias, onde cria

a divisão territorial 'e em seu Art.
a Comissão de Redivisão Territorial

- Como seria paga a graU ficação para os q,Je se desligassem
das ...,~resas antes do mês de deze\!lbto'?

_Qual a gratificação a ser paga aos admitidos durante o ano?
- Os comissionados que aufe:rissem nos outro:; meses do ano rs.
muneração supenor ao do mês de de2er'bro, serlam preJudicados com a proposta CO!!
tida no inciso em tela
Em vista disso é de toda conveniência que todos esses pontos
e outros mais sejam defInidos em legislação salarial.

IEMENDA IP04456·1

tJ CONSTITUINTE JOSE: GERAlDO

460

• Assembléia Nacional Constituinte

SUpril".3-se do ~projeto

_8) - A letra 'rj.h oc inciso N do Art

li-w.:

.JUSTIF'ICAÇkO

A aataraa não é própr:J.3 para

texto coost.í tuc1cnal
A qara-itda pretendida cons-agra a ingerê~la do errcrcato r-a
administração d<l empresa, vaclaroo o pcoer- diretivo patronal e a garantia const.a
tucdonal da Livre rrdcrat.Iva O sindicato passa a ser parceiro respcnsaveI do risco e-rcresernu
.. noenets, ver provocar a estagnação tecrctôçrcs 1)0 Pais I-Iá
que se ccrpsUblhzar o a...an~o tecnológIco e as necessidades do trscatbeoor ,
através de Iea ordrrérra, único instrumento enroorãacc para cectar as rwarces das
se retecrorancoto, essercíatr-ente dinã'llico e ar constante nctecêc, se- prejuízo da hl,pnanizaçdo das condIções de trabalho.
• Nesse passo o texto do J.mijprojeto ecnrâdta com o dínanísmo
da área e bem aSSIm o incentivo ao seu desenvolvimento previsto no Capítulo IV
- "Da Ciência e Tecnologia n _ Título IX.
u-i

EMENDA lP04457·0

tJ

b)
ocorrência de justa causa;
c) contrato de experiência na forma da lei.

~ê;JítUlo

lldemais, a letra -r- do inciso I, do 4rt
r _ ri
tulo II, dos narertos e liberdades runda.,ent'Hs, assegura" as crre-çae pobres 0reçtr-e de seeã-antematc no ensino de primeiro grau na rede oflc1al"

JUSTIFICACAO

De outra parte, o ~roJeto da Comissão de F<r..il1a, estabelecida no Capitulo lI!, Seção lI, Art 49 § 22, como atribuição do Estado garantir
às IanfIaas necessrteeas , gratuidade de eoocação para as crrarçes de até seis anos
em instituições esoecaef raeoes'',

CO'I'O no reglr."e da Livre e-orese, todos os riscos
são atribuidos ao eecresérfc, deve ser rejertaoa a inar-ovibilldade dos trabalh.§!
dores. Não se pode conceber que tenha o eeoreçaoor de conviver com emreçaccs Ir!.
settsrertcs, oesejusteoos ao trabalho, ou que não venhan ccrresocndencc nrcrâssJ.Ol1al e tecruca-ente
A estabilidade aos 10 anos infellz...e nte ccecrovcv
QUe o eeoreçaoc ciente e seguro de sua estabilid3je, pratica toda sorte de faltas funcionais, sem que. pela sôa média gravIdade pJSS3 caracterizar a dispensa
por justa causa. Isso gera evidentemente Ull c1.l'lla de insatIsfação, rebeldia. l~
seç..ra-ça e lf'tran.,"'U1l1dade, culminanda com a b3.l.~3 prod'vHv.ld3Do? em prejuízo ti;)
!'Iaçdo
Não oeveros olvidar q.re é muito mais il";)ortante a craaçêc de novos e.!!!
preços do que a simples garantia dos espreqos atceas, t-ão existe dúvida de qae a
estabilIdaoe plena irá írutnr novas contratações
A presente e-erca procura co.~.;JatIbJ.lizar as recesaiõeces de desenvolvI
nentc oc pais, CO'"l a cc-weruêrcre de se dificultar as derüssões
Coma criação do runoc de Garantia da ?atri'll'énIo indlv1dual, para1elaeente às r-ecadas ora propostas, procura-se atender aos interesses dos e'l1preS~Ilos
sem esqcecer a segurança dos eecreçaccs, A:nbos essenciais à prod.Jção e ao cesenvotvaeento nacional

A,f;ta obrigatoriedade está ta-eén consobstarcreoa na letra "b",
inciso I, do Art. 17;" do~rojeto de Constituição ~'=J.~.'IIissão de sastesnatazação e determinado

ex:r;~:~:~:on~ol:~~::oI~~IC~:;t~a1érl de conflitar

com

as discos.íções acama citadas, transfere ao eeoreçedor una respcnsatnt íoeoe ampla
que não lhe comete, por oãc ser sua atividade fino

EMENDA lP04461·8

tJ CONStITUINTE JOSE GERALDO
tJ CO"!ISSAD DE SISTEM.!\TI;~Ç;",f<ow""o/,u'«W'''b

COtSTlTUIl\'TE JOSE GERALOO
Ef.EN~A IOO!FICATIVA
Drs.eoSITIVO EllEl\'DADD. inciso XVIII do Art.

EJ0DA SlPRESSIVA
DISPOSITIVO El-s.'DtOO. rnciso

t« 1)(
~.;(·VH.-!- do

Art

e8

D Ircasc XYJlI do Art

I'?J
"tt;--

A'3

I

t4-do ~projeto passa ter a seçufn-

te redação.

43

SupUJTJa-se do ~prQjeto.

Art. "!ir' •••••••••

1<XI)(

a) - D inciso ~'fI do Art

43

""4""

XVIII - Féraea amads de 30 ores, observadas as Llrmtaçêes
r.r

e a fDx"';, de re.7l<.Jlleraçà.:J prevlsta~ em lei

1U10IJU$1" ..

a~

..Q

_,

JUSTlFICAÇAJ
E: co-trecrcc.ceote manter-se o erpreçeco por tednr de ocerçe
proflssio."la1 1 0l.J o aCld:entado no mesr-ce-cíe-te çereuor do ar-rortõruc Ja o processo de reacaptação p:lde redaz.i r o encreçeoc ao exercício de et.ívtoece que não
é de seu Interesse.
O que deve constar e conorçêc de orevíoêncae socier ccsstbahtam:lo ao em;>regad::l manter o mesmo padrão de vida, apesar do rorcrnrüc,
A prcçcste do eoteorcjetc e um .lncentn'o ao OC.lO, ecerreteoco
eeréscí-rc de custo dos prOdlJtos

EMENDA lP04458·8

(l

EMENDA ADITIVA
A crracão de U11 duplo paqanentn para as ferias ecerreterfa
ônus rn-a-cerms insuportáveis para as eepresas , com reflexos na mf'Iação,

Outrossim, no cõ-outc das férias arwars do e-creçeoc r'-ve
ser levado em coreroeraçêc o número de dias de eusêncras cccrrrdas no per iodo aoua

satfvc

A forma de re-nuneraçãn deve ser objeto de tea e/ou negociação

coletiva

EMENDA lP04462·6

tJ to."5TITUlNTE JOSE GERh....DJ

CONSTlTUltHE JOSE GmA1.DJ

r=~~"~
5Ti~'iftJ

Ef.EI.'DA lI::DiF"lCATIVA

)

JustifIcativa
D minimo que se pode esperar de uma Nação é que assegure
além do trabalho, saúde, educação, uma moradia para cada cidação e
sua f S'l1i11 a , de tal forma que garanta sua segurança e privacidade.
Não se trata aqui de comprometer o E:stado co"'! um planEI de casa própria mas, sim com a garant~a de uno espaço· permanente, seguro, saudável, ~próximo ao trabalhp e aosservlços comunitários e, co~patíve1
COM a atiVIdade e poder aquisitivo de seu morador e sua fal'lilia, qUQ
acompanhe o desenvolVIMento da faniba e do PaIs

S"

DIsPOSITIVO Et€I-IDADQ· Art. -+6O Art

J'J5TIF'ICAÇJ\O

IS-

-'tér-do~l<tprojeto passa ter a segt.Jlote re-:laçi'o

Á5

Arl. 46- - Alei protegerá

LI

s=.-o tVY:".. ..~ 1-.2.

Art. - Todo o tifdacãc tem direito patos si e sua fami11B,
de condições de vida urbana digna, incluindo o acesso a uma moradia
com condições n.ínimas de J,ntimidade e segurança, atendidos os serviços de transporte co t et rvc , seneanentc báSICO, educação, seõee , lazer e demais dispositivos indispensáveis, no ccnt e -t.c da oese-wcf-.
vãeent.c urbano, e é dever do Estado assegurar as conoaçaes para que
este da r e i t.o seja exercfdc
§- 15! _ A habitação será tratada dentro 'CIo contexto do
desenvolvimento urbano, de forma conjunta e ar tacuj aoa COM os demais aspectos urbanos.
§ 25! _ O acesso à habi tação não pressupôe necessár 1 anente
a propriedade imobiliárIa, devendo o Estado formular program3s populares de aluguel.

sa1áno

A proposla ilr;)1!ca em redwção de carga hordna P3Hi o pes5D:;ol
de turl'o co: rc"ezar.-ento, cc.:n con5eqJentes au-entos de custo, al$o'e'l~a'lCO a espiral
inflr;ClOTô1'l3.
A pro-~:lsla tr;w§'" i ....;>lica n::l acrésclr--o de mais OE U1I turno eco
trzdlcio,al slstel""a de "3 t.urnos de rpvElamento", ensejando especialnente ~ro~lr;-a
ti!! tran'iportes
Desconhece-se ncs países industri1all.zados o s1steT.<i propost()
Estudos e analises nédicas demonstram Que o sistema de "3 tur
nos'de revezamento" não traz prejuizo ao lraba1hador O desgaste maior acontece no turno dentro do periodo noturno (22 00 às 05 OQhs.). Entretanto, para superar
a sobrecarga de trabalho a hora noturna é ll'enor (52 minutos e 30 seg.Jndos) e o
trabalhador recebe U"I adIcional próprio, consoante a lei vigente

EMENDA lP04466·9

JU5T!FICA';ruJ

"'''

-,

tJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO

A proteç~o ao salário nl::o deve flcar restritõ. ape;oas a hlp....tese de retenção Qo.Jtres 5itua~ões são previsiveis, CC'õD por exem;:l1o, a penl1:ora
e descontos H1deVldos Por D'Jtro lado, eXJste."'I hlpoteses de rete'1;ão ".iegitlr;a",
COOlD por exeõ'lP1o, na pratlca d~ ato 1l.íCitO do e'llPregad:l, com danos ao patrir'::''1l0
do enpregador, concessão de emilréstimos pelo e1lpregador, etc
O detalhamento proposto pelo anteprojeto da ConsUtu.lção é
próprio da leI ordlnána

FILHO

r-.:~~';'~
[Ç/~;-p]

r,r-

1UlR'... Il.ftCa;h

--,

EME:NOA' MODIFICATIVA
DISt:>OSlTIVO EMENDADO: ART.

Ir
A letra"

n...{t'" do inciso IV I do art.

16. passa a ter a seguinte reda çao.'1'r
ART. "tS- •••••••••••••••••••••••••••••

IV.......... .

.

~{} _ "Nas entidades de adrninistraçao
..,

r,r----------1Ur.J'.~.,'l::a.u

fl'ElDIlStA".ESSIV"

Ih

OISPOSIT!Vi) 8E1\'DAOO Art..;.:J-e parágrafos 1l:! e 22

-,('/..11

EVa.\lA ~.""'SSIVA

fi

,JUSTIFICATIVA
Suprirtem-se go~rojeto:
a} - O Art Jf}.e seus parágrafos 19 e 2"'.

DISPOSITIVO EI'.:.!'DA..no: Inciso -:edV" do Art. ;-qsuprima_se do
a) - O inciso

Nl10 tem cabimento a participaçao tripartite nas entidades de iniciativa privada (I{C8. IDORT, OPc,etc ).
Adel'lais o princípio proposto pelo anteproJeto acabaria por ter ef-e1
to contrário, desestimulandó empresas privadas na criaç~o de entiw

~projeto.

~dO Art

1.

A locação de mão de obra deve ser peIllUtIda em condlçõe:s 1'1gldarne"te fixadas em 1e1 Os lrõba1haoores a...u1sas OJ tempor;!;1'1os lllLutas vezes
são necessários para a execu;;ão dos ser\.lÇ"os q<Je nã:J se InterlIga"! co'!! a a:ivJ.dEde
normal da empresa.

.lJ5TIFlCAÇAD
A maténa é típlca de legislação orcUn:31'la Itn;:ltôpna, po.lrla,2
to, COõ1O preceIto constitucional. A leglslação ordlnária já eXlste so:;.rt? gra,je
parte da IIEtéria, Irerece apenas aprínora-,;nto
A propozta da CO.'llissêio no parégrafo pureiro, pe"lah;::aml:)
a1go.l?T' por ato praticado por outrém é insensata e fere os maIS elementares princíPios de JustIça

dades dlIlgidas aos seus empregados.
'1\ amplitude da matéria no que respeita
às li entidades de adminlstraçao pública
pelas suas nuances e de.,!
dobramentos, remete_se necessariamente à lei ordinária

n.

'~"--------'I EJpH"O"B"'~
l!J CONSTITUINTE ISRJ\EL PINHEIRO FILHO
. L ..J:

EMENDA lP04467·7

r.r----------"""".".." , . - - - - - - - - - - - - .

EMENDA 1P04460·0

f'J

pública de orientaça.o e formaçao profissional, cultural, recreativa
e de assistência social, dirigida aos trabalhadores, é a:ssegu:-aca a
partlclpaçao triparti te de governo, trabalhadores e errpregadores, na ~
forma da lei n.

./b

EMENDA SUPRESSIVA
OISt:>OSlTIVO E!-lWOADO: ART. oH-

CONSTITUII<TE JOSE GERÁuJo

8€NDA IOJIF"lCATIVA
:3
DlsPOSlTlW a.r;:I>DAro· ARTIGO./P, 1"':150 I

J;)

ElaID. SlPRESSIVA
DISPOSITIVO El':::I.:'I\OO' Inciso X."VIIdo Art ";'4-

O inciso I d" Art
seguinte redaç-;:;o.

5

5upri'"l.:3-se di:' ffI:3projeto. J
a) - O incls:l "'>'VII do Art. .-f4J'JSTIfICC\';AO

Ao se cstlpulc::r as parcelas co-~c'entes d:t sa1:;:_o rdnírrJ
(il1CisD 1\' d:. Art
3 se prevê re1'.Jl"era;ão sU"".lciente para edJca;;iJ, sa'Jde e
laz.er do ':"abalra1)r c de St.o3 fa!Ila

.6~) .

AIt

~_

.(2 do ~ro.:;eto, Passa

1'0$

J6

Suprima_se do

~proJeto

, os parágra-

12 e 22 do art. -fT-:

a ter a

'"

1 - dnelto ao tra~a:h::l l"edl'l:inte relação de
emprego, g;,.rantindo_se, em Caso de dIsDens3. indeillZa;2;o prO;:JcrClo,a1 e Drogre~
sha co:: base no ter'.;:JD de seniço na e-';n:esa e n3 forl"'a da 10=1, resEalvado::- a) contrato a ter!"'o etl' raz.ão da natureza d.Js
trabalhas execl.ltados ou celebrados cco' em;:.resas Q'Je eYecutetl' serviços de d'Jre;so
terporárla,

.JUSTIFICATIVA
A. matéria é típica de legislaçS-o ordinárl.a. Improprla, portanto1 COf'lO preceito const1tucJ.ona~l A. legisla-

çtlo ordJ.nária já ex~ste sobre granoe parte da matéria, me=ece
Mo
apenas aprimora"lento.
A proposta da Ccmiss30 no pêl'ágrafo P!l,
meiro, penalizando algt..ém por ato praticado por olltrem é insensata e
fere os ma1S elementares principias de Justiça.

Assembléia Nacional Constituinte e 461'

fMENDA lP0446B·5

[J

CONSTITUIWTE ISRAEL

.....- - - - - - . --I ~
rn

PINHElRO

o

HQ

inciso

tIl

EMENDA lP04477-4

JUSTIFICATIVA
--'0"

o cone e! to de ti trabalhadores " abra.!!
ge os empregados, os profissionaIs liberais e autônomos e até dir.!:,
tores de empresas. D anteprojeto de Constltuiçt1o, em seus lnc1sQ.!j
trata de fi refaçac de emprego "o típica e exclusiva dos " ernpr eqados l i .
Assim, a expressa0" trabalhadores "
do caput do artigo 14 proposto pela ccmrss ao da s s tenat Iaaçac , co.!:!.
cede" ref eçãc de emprego" aos nror.tes rcnet s liberais, aos autõocmos e aos diretores de empresas, o Que é uma eb e r r aç ão

Emenda sunres sava ,
DispoSitivo Emendado, Art. ~1=r

Art •

suprima_se do 6i'\-t-eprojeto alí.i\ea "e", inciso

.,.f.

13

,JUSTIFICATIVA

NGo se pode ignorar a g=ande ccncc i st e
que representou c runoc de Garantia de Tempo de Serviço A SUB manu
t.ençac cumulativamente com a indenizaçao do inciso ! onera as dem!s
sues , inibindo_as de forma a or eaer .... ar o emprego Os pequenos ajus:
tes necessários ao sistema a ser adotado, obeoece r êc à lei crcn oar r e

(!l
f!J

EMENDA 1P04469-3

COMISS~O

DE

r;r----

SISTE~~;;I~:c~;~./M.6..,~u.
TUla"'UIT..

,

~.~.o

E"ENOAOO: ART.

;i "

XXI~

13

K

~ ccnt raprccucente mentervse o empregado portador de doença profissional ou o acidentado no me.smo am\:n.2n
te gerador do infortúnio Já o processo de reeôapt açãc pode reduzir
o empregado ao exercício de at í.vddece que não é de seu interesse.
O que deve constar é condição de pr eví
déncia social possibilitando ao empregado manter o mesmo padrão de vida, apesar do infortúnio.

"lTo'''''n..,,~çle
EMENOA. MOOInCATIVA.
j3
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. fi;-

~ do

A proposta de "substituição processual em ccest ees
jucHciais e administrativas" alínea "e" do anteprojeto,cria
um
~rindpio constitucional desmedIdo e perigosamente amplo. Fere
a
liberdade .que o indivíduo tem de exercitar os seus direitos pr6pr rcs e inerentes. O Sindicato, de maneira enõmat e e arbit.rária ,
poderá ingressar em juízo até mesmo contra a vontade do interes:
sado. O principio sugerido favorece manipulações de toda a sorte.

JUSIlf"ICATIVA

lIT"õY"~YEJ

O Inciso IV do art

í

3

EMENDA SUPRESSIVA

msecsruvo

cry~~'~'~

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

Tecnicamente não cabe à ccns t r tuí çêc definir
as
funções de um Sindicato.bastaodo gafantir a sua livr~ organi%.aç~o,
constituição, administração e ee scc Ieção , O na Ls é matérIa
de
lei erumar a ,

CONSTITUINTE ISRAEL PIN"EIRO FILHO

suprima-se o inciso ~ do art.

;a§fprojeto

EMENDA lP04478·2

definidas em lei."

Emenda Supresslva.

EMENDA lP04474·0

~_ _--,

,~,,

l?!M~~""=:J

t"êOMISSAD DE

fÇj'~7!ã7J

SISTEI-tAlIZAÇAO

JUSTIF"ICATIVA

í

A prct.ecãc à maternidade e-ã gestante prevista na
letra ;ih", inciso 111 Art.1) capitulo 111 1itulo 11 - "Dos 'Direi
tos e Liberdades F'undamentais", esta" também inclui da no
inciso
III do Art. :361.
Deve-se manter a :r:edaçao do inciso III Art.:361.r!
metendo-se a materia a Lei Ordinária.

EMEMDA MOOIflCP,ilVP.

,
Dutrossi, a r-edação proposta inviabill
z ar La a ob t enç ãc de emprego em empresas de menores condições econõ-

DISPOSITIOVO EMENDADO: ART.y

1?
13

O inciso XVI do p.rt.jt(do ~projeto passa a ter a

mIco_financeiras.
A proposta preserva o principio da i.!:
redutibilidade salarial, tcdaví.a adequando-a à dinâmica das relações
trabalhistas, onde as crises também se fazem presentes A emenda
também es t eul e as negocJaçOes coletivas com as crpenf aeçoes s Lnd r-,
í

cais.

seguinte redação

"Repouso semanal remunerado, de preferência ac;!s do~
mingos e nos feriados cav s e religiosos de acordo com a tradição
í

12cal e nos termos da lei".

EJilENDA lP04470-7

fG~~;'~

CONSTITUINTE ISRAEL' PINHEIRO FILHO
pudk'~'.oN'ulo"uo.oN'
..

l.

&J~~;;J

COMIS"O DE SISTE"ATIZACAO

l3

E"ENOA SUPRESSIVA
DISPOSITlVD EMENDADO' p.f(j. ~

suprima-se do gmlprojeto a letra

..ê.

do inciso XII do art. 44-

EMENDA lP04479-1
I:COl~STlTUINTE

Trata-se de mater.ta, referente ao sal!
rio fam.t11a, sendo oportuna esta regulamentaçao at r aves de lei ordi
nária que fixará os percentuais, bem como os t:rabalhadores e depen-

EMENDA lP04471·5

rr;',;~;:J

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FlL"O

(Tõ2j'~7/EJ
n"'.I.u""...~h _ _- - - - - - - - _ _ _ ,
• ~3
DISPOSl TIVO EMENDADO. ART "1-4-

EMENDA SUPR'ESSIVA

13

do art

Suprima_se

do~projeto

o inciso

EMENDA MODIflCATIVA
OISPOSITlVO

__,

EMENDADO

ART.

1\.:rdo

ti E 11 vre a Drganitação, a Constituição e a AdminIstração de entidades sl.ndic~is, bem como a associação aos sindic~
t1
tos, cbaer vadc o daspcet.c em lei.

EMENDA lP04475-B

••,..

--,

l:J CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO F'ILHO
,.u••,.,••

N'.'lo'"uo.c~,

••lo

_,

(Çj~;p]

EMENDA' SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E"ENOAOO

ART )7<f

JUSTIFICI\TIVA.

pr;~~;:J

4'12

1'1<-

Suprima-se do aR-t-eprojeto o art.

í

I

~

JUSTIFICATIVA
A proposta da ccnfssão trata de poiít!ca salarial cuja natureza ê essencialmente dínênnca , sujeitando_se
ás ccndãções conjunturais de um país, especialmente a 'produt~vidade
nacional. E, portanto, inadmissível cnmo prece i to ccns t r tl.rcional

A conet.rturcac fixa apenas as regras prograf'láticas,
o detalhamento é próprio da lei crcmér a ,
O texto ora proposto remete ao Congresso Nacional ,
em fase posterior, os tem""> próprios do eX1::fc.í:cio da atividade si~
dl.cal, essencialmente danámí.co Também questões sindicais ainda pe,!!
dentes, como a Convenção DlT -87.
üeesa maneira, o Cong,resso Nacional terá todo o te,!!!
po necessário para analisar, discutir e decidir com prorundidade ,
as inúmeras nuances, desdobramentos e implicações do exercícIo da
atividade sindical.

EMENDA lP044BO-4

l:J

.....

--,

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

avulsos ou temporários muitas vezes sac necessários para a exec.!:!.
çao dos serviços que não se interligam com a atividade normal da
empresa.

~~~~:J

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO fI"HO

(fõij'o7jVJ

••• O

/3

Caput " do art. -te- passa a ter a

seguinte redaçao:
ART.

~_

ti

sao direitos sociais dos

'e.pregados urbanos e rurais, além de outros Que visem a melhoria de
IUI condlçDo social

EMENDA I-l001FICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

~ i3

~

EMENDA SUPRESSIVA
./3
DISPOSITIVO EMENDADO' ART >'+'"
Suprima-sé do
13
do art. ~

O
passa a ter a seguinte redaçao
~projeto

o inciso XVII

jncis~ x'X~
~

~;;t:

do art.

j3

~

1?

P-H" - Pfoibiçl:lo

o serviço extraordinário pode ser neces sar-Lc não apenas car-a

It

--,

'Ul.'~tnl'T'=

EMENDA lP04476-6 "'''--'--'------.HI-p.H''o''s''---,
t:
CDNSTlTUINTE ISRA'EL PINHEIRO FILHO
1 C
_I

do

~rojeto

.

..

de trabalho noturno,
insalubre e perigoso aos menores de 18 anos e de Qualquer trabalho a
menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. na forma da lei"

JUSTIFICATIVA

13

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. +4-

O

pr-,:~'~~'=:J

(TõZi"~YEJ

A jccaçãc de m2.o_de_obra deve ser pe!.
m1tlda em ccnof ções rigidamente r.ixades em lei Os trabalhadores

(!l

1:õV~;7ã7J

eeeepr oje tc

iJUSTIFICATIVA

EMENDA lP04472·3

rr!M~~"'~

"'lH

A letra "ali do 1nciso IV do Art.
passa a ter a seguinte redação'

não o contrário

, • cujo pressuposto é a estabilidade e imutabilidade.

'1'2J".

, ••••• ,OfcO~IO••ofl"O •• ~I . . . .,

SISTEMATIZAÇAQ

(JCDM1SSAO DE SISTEMATIZAÇJ:lO

dentes a serem beneficiados.

~

'1

m-------'------....""....".,:.--'-'-------~

A Constituição atual prevê o mesmo texto acima, .i!!,
elusive e especialmente com a ressalva "nos termos da lei",viabi112aooo assim a regulamentação dos dias feriados através de
Iea
ordinária A não re terênc Ia à pbs s Lb.íLa dade de regulamentação 1~
gal, impllcará em Jncer t.eza quanto a concessão de feriados, posso!.
bilitando a criaç1:l0 de um número'~iRdefinido deles, ~ob a alegação
de tradiçi'lo local. O mundo é que deve se submeter ao Direito
e

r.r

.....,

ISRAEL PINHEIRO FILHO

1"iT

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

'f.,1..-J

1~.

Suprima-se do EH*eprojeto o inciso XIX do Art JÁ

CJCONSTlTUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

de salários através de livre
no mundo moderno, pois pcs s rb Lí t a a m.ê.

negoeiaçao é pr t i ce usual
nutençãc do bem maior Que é o emprego j.J-.

~

f1m~;"'3

reduç'~o

A

=

---,

\

Dispositivo emendado:

JUSTIFICATIVA

(!l

FILHO

tJ;J~.;=;;]

•••••••••••••••••••••••••••

IV .. Irredutibilidade de salário ou
vencdmento ; exceto por livre acorda entre as partes, em s!t'Jações

,.".'~_-:--

tJ CONSTITUINTE ISRAE:l PINHEIRO

A proposta do anteprojeto é um incenti
vo ao ócio, acarretando acréscimo de custo dos produtos
-

passa a ter a seguinte redaçao:

l~

do

EMENDA lP04473-1

própria.

(!l
(!l

?f

JUSTIFICATIVA

lU - " Fundo de garantia do tempo de
serviço. sem prejulzo da lndenizaç!lo pr-e va s t a nc r-rc rso I"

é

rr;~;"1
rrQ27~i!ã!J

ART. -l4-.

ART_~

~
FILHD

í

J'3

do art. "tir"do -4i:1Bl!f)iJrOJeto

passa a ter a seguinte redaçao:

(!l

.....

PJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO

"--,

~ S-----J

.

C"lSOS

. ,

de emergência ou força maior, mas também para um ecrésc ínc tesnorério de demanda.
Suprimir essa possll:1ilidade significa privar a população de bens e
serviços, com prejuízos p~ra o PaIs.
As limitaçOes, forma e condJçDes de pagall'entos devem se:' objetos de
legislaçao ordJnária e/ou Negociaç:lo Coletiva.

JUSTIFICATIVA
A periculosidade tambéM é ele ser previ,!
ta dentrO do principio programático pl:etend!do.
O conceito de aprendiz é próprio de r,!!..
gra constltuciooal. Seu detálhalllento bem como os limites de idade e
jornada de trabalho, é matéria de lei ordinária.

462
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EllENDA lP04481·2 ,
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(10NSTItuINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

,.,,-

n •••
SISTEHATIZAÇAO

IUIl/'e.".bl'U.~O.,.,

DE

••

__,

I

l'

=:J

>-'" ...... -.... •. •• •• ......

ART,

[ITPM~~"OO

JUSTICATIVAS

XXI _ Uso cbr Ics tor rc de medIdas tecn~
lógIcas vIsando a eLmu nar elou reduzir a irsalubridade e a neut r a I rzar a periculosIdade, veeendo-ee ccmpeoseçêc pecuniárIa deccr r en t e ao
trabalhador"

[ITõ2j 0;zã7J

EHENDA MODIFICATIVA
350
DISPOSITIVO EMENDADO. ART .~6

A cr.teçãc de um duplo paganento para
as férias acarretaria ônus financeiros msupcr téve s para as empresas. com reflexos na Lnf'Laçãc ,
-.:- Out,2Fssim, no cõaput.c das férias anuaIs
do empregado deve ser levado em ccns rcer açac o néner o de dIas de a~
í

JUSTIFICATIVA

55"0

o veto à ccepenseçac ceccní ar i a vIsa elI
minar o sistema de adicionaIs vigente, Que autoriza absurda c cmoeris a-,
.çac pelos riscos, em detrimento da efetiva e Lf m na ç âc , r eduç ac ou neu
tralizaç~o desses riscos.
A lei ordInária devera dertnIr as penal I
dades pelo descumprImento do p r-LncIp Ln ora proposto, bem como cr eve r
" seguro de vida H pr6prio para os casos de periculosIdades.

O Art ~ do eeeep roje tc passa a ter a seguinte r~
daçl:lo:

sê nela o::ll!.f;:;~~:) no per-fede aquisitivo
rr$> •
I A forma de remuneração deve ser objeto

de lei elou Negociaç::io

ti A saúde ocupacional é parte integrante do
•• único de saúde, devendo atuar no sentido de estabelecer

sist~

medi-

das visando à eliminaçl:lo de riscos de acidentes do trabalho
doenças profissionais".

e

!?CONSTITU1NTE ISRAEL PINHE1RO-F-,L-H-O--------.

r.r

A emenda sugere efetivo principio p1"ograrrat!co
constitucional Já a proposta da Comissl:lo é essencialmente

n~ ....../cOu

EMENDA lP04490-1

....O/.U'... u' .. 1.o

tS'~;,

...

r.r

••

'l~UIUOIe.W"

DE

11EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

ART.

~f

3

IV, do·.!\rt

13

sdria repe t.íçãc ,

Suprima-se o inciso VIII do Art. ~ do

A matéria

Suprima-se do seêepr-oje tc as letras
"h" e "1" do inciso 11 do art. ~

1=1-

EMENDA lP04487·1 .••,..

tJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO

JUSTIfICATIVA

r.r

r r-eta-se de matéria de lei ordinária.
portanto. imprópria cc-ao regra croqr amat Icas
Ademais, amat érda de que tratam as
duas letras ( repreeentacac em juízo ou fora dele) é de ordem pr,2, ~.
cessuaf • Dessa esnef re , está deslocada na metodologia proposta pelo
anteptojeto. Adenais, repr Lse-ee , , é Imprcpr r a para um texto constitucional
A letr~ " h " contraria o preceito da
letra" b" (autorizaçao
do mesmo inciso e artigo

-'-IL-H-O--------.
...

'_

.~U•• "".o~"slo/.U.cou,.,

(JCOMISSAO

Suprima-se do

~projeto

a letra "r", do Inc.i so

não é própria para um texto constituclE.

naI.

cada empresa ou de cada categoria pror i ss Ionaj , fazendo o ajus tamento compativel e desejado.
A presente proposta abre espaço a neçoc Laçãc coletiva.

~'l

fuJ~;Jã7J

JUSTIFICATIVA

ú anteprojeto já prevê o Salário mlnimo O piso s~
larIal deve ser objeto de livre negociação entre as par tes que PE.
dem analisar as peculiaridades reçrooars e ccncnções espec raí s de

EMENDA SUPRESSIVA

SISTEHATIZAÇAO

p;;;~~"'.~

}B':

~projeto.

JUSTIF'ICATIVA

OISPOSITIVO EMENDAOO' ART

__,

EI~ENDA SUPRESSIVA
f/DISPOSITIVO EMENDADO: ART %

su!sta e portanto Imprópria.
Grande parte da matéria objeto da proposta da
C![
Ill!sslio, em espeerat o inciso 1,11, já está regulada no inciso XXI.
do art. 14 do próprio anteprojeto. tratando-se. portanto.desn~ce~

o/lwnou'uio

~

rç;"~7Lãl

DE SISTEHATIZAçnD

--.,

,~,

(J CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

tJ COIlISSAO

..~.

EMENDA lP04486-3

JUSTIFICATIVA

,

DE SISTEMAT I ZAÇAO

ffi~;'''O~
CÇj'~7{ãi)

A garantia pretendida consagra a ingerencia do si,!l
dicato na acmãru s cr-açãc da empresa, violando o poder dIretivo pa
tronal e a ga:-antia ccns t Ltuãc Lonaj, 'na livre inicIativa O sIndi:
cato passa a ser parceIrô Inrresncosévet _ do risço empreseraar ,
Adema.ls. vai provocar a estagnação tecnolcgIca no
Pais. Há que se compatibilüar o avanço tecno16gIco e as necessidades do trabalhador, at.revés de Ie.r ordinária, único instrumento
apropriado para captar as nuances desse relacionament.o.essencialmente dmêní.co e em constante nutação , sem prejuf ao da hueaní aa.,
çãc das ccndfções de trabalho.
Nesse passo, o texto do anteprojeto ccnrj Lt e COM o
dinamIsmo da area e bem assim o incentivo ao, seu desenvolvimento
previsto no Capitulo IV - " Da CIência e Tecnolog.la" ..
Titulo

rx.

r , r - - - - - - - - - - "..O"...."".~----------,
EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO. ART

t~ 4=t

EMENDA lP04491·0

r-r;;;;~';"'0---:J

CONSTITUINTE ISRAEL PWHEJRO fILHO
Suprimam-se as letra "c" e "r" do mc í.so IV,

,."--------."..-,,,.•,',"."'."..0 ---\.------__,

do

COHISSAO

..

DE SISTEMATIZA AO

fÇj'~'-PJ

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP04483-9

M ..

,

F~~~"°:J

tJCONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

QZ!'~W
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

ART

~f3

o~s-

13

seguinte redação:

4T tl
Suprima-se do

-.,A

IM ~~1lt'

fo"PA

)-.WJ.ff

üuraçãc do trabalho n110 excedente a 8 (oi to) horas
diárias, salvo exceçaee previstas em Le.r ou em neqoc acac coleti-

EMENDA lP04488·0

va de trabalho.

(!JaONSTITUINTE ISRAEL

PINHE;~~·

EMENDA lP04484-7 M" _ _~ ~
(!J rONSlITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

-,

EMENDA SUPRgSSIVA
DISPOSITIYO EMENDADO

8rt.

r-r;:~~;0,~

tJõZ7;77ã]J

u ..e/<l1n."'.... io

,

q3 q
t'V
43~

SuprIma-se o art. fi.\.7 caput e seus
incisos'
JUSTIFICATIVA
E desnecessário justificar as razOes QU
nos levam a ped.lr a supresstlo do artigo que trata dos desmembramento
dos Estados, principalmente 'no caso de Minas Gera.ls.

EMENDA lP04485-5

...0.---------, "'--p::o"."---,

ISRAEL PINHEIRO F"!LHO

_,

,=----!:,..

/r

_J

/1ART.;á

.

EMENDA lP04492-8

llb"_ greve,cujo exercício sera regulado em lel. que
resquarcara a ordem pútn ace , as l.lberdades a nd LvLduaa s , o direIto de prcpr Iedede , os servaços essenciais nas empresas e na comunidade, e o da re tu ao nlOCK-OUP'.

[lCÕNSTITUINTE ISRAEL

PINHE;~~· fILHO

í

JUSTIFICATIVA
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART

_ A emenda atende aOl anse.lOS dos trabalhadores. c.2.
mo última manIfestaçi:lo dentro de processo negociaI, de
maneIra
eqwilibrada e responsável sem colocar em risco a ordem e a
paz
social
AdemaIs, a tomada de decisi:lo por uma Assembléia de
trabalhadores, no sentido da paralizaçao da prestaç~o de
trab~
lho, é o ato extremo revestido de solene gravIdade Os trabalhadores assumem aí, a responsabilidade pela sustentação de relaçl;o
laboral J que implica na contra partida do trabalho e do salário.

"",o

Suprimn_se do õa:l:t:eprojeto ).5!; seu pará _
grafo único.
JUSTIFICATIVA
A proposta do ~projeto fixa lil'lite de
das" empresas estatais" no costeio dos planos de Previ
dência Puvada por eles patrocInados. estabelece paridade de contn :bu~çao de empregados e empregadores e extende a regra a previdência • I
parlamenta7
AS " empresas estata.ls " stlo uma ficçl:lc
criada
decreto Nac fazem parte do rol de entidades de aOIl"Inis _;
traçac pub.1lca d.lreta e ind.lreta prevista pelo Dec Lei 2C'C. Nto tel'".
portanto, eJ(lstênc~a legal Sua mençao no texto conStitucional é
1!l"
partic~paçao

I

EMENDA lP04489·8
fJ CONSTITUINTE ISRAEL PINH~;'~~

p:r;~~~"~

F,ILHO

fõ2i'~!iEl
,.,,-

.,

.n1o/.~n'r'e.;i.

EI~ENDA MODIFICATIVA
f3
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.)A'

O inciso XVIII do art.

EMENDA MODIFICATIVA

,>
Y do

a:z:rl;:&proje-

DISPOSITIVO EPENDADO: ART

to passa a ter a seguInte

seguim.e redaçtlo

ART. >«. .
.
XVIII - " férIas anuaIs de 30 dias ,
observados as limitaçOes e a forma de remuneraçG.o previstas em lel. "

O inciso XXI do art

e seus parágr,!

do sistema, o mais pode ser resolvIdo por via de lei ordinária.

A letra "b" do Inc i ec V do Art.%passa ter z, seguinte -recaçãc•

Art.~

A proposta da Comissão está soprirllndo na t é r La regulada por Ler , ordinária e ccno rement er em plena vigêncJ.a.
A ext Inçãc do FGTS via de norma constitucIonal cri~~
rá vácuo Ieqas rat Ivo quanto ao sIstena pr-evas to na LeI 5.107. seu
regulamento e pcr tar ras
D sistema do FGTS é, Ineqeveâoente uma conquista ,
beneficiando o enpreqadc , a empresa e o Pais. Pelos mõmercs ben~
fieios que representam e representa, o sistema deve merecer MelhE.
rias pela lei crdrnãr í.e , e não sua extinção
Basicamente, no entanto, o artigo em questão e seus
parágrafos, mais "o art.;l? inciso 111 e parágrafos 2º. )Q e
4Q
apenas mudam a eenceunaçac-cc sIstema do FGTS para "Fundo de Garantia do Patrimônio Individual", e fazem convergir para
este
último as contr íbufções do PIS e do PASEP Exceto a
denommeçâc

~

F"lLHO

EMENDA HODIFICAT!VA
(1
DISPOSIlIVO EMENDADO: ART.yf'

o

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
A garantia do empr eçc implica em saúde das empresas, condIcionada ao aumento de produção e melhoria da p!'odutlvl
dace , portanto, quanto menor a jornada, ma.ror custo do proauto e
aenor possibilidade de acesso pelo mercado ccnsueuoor
A redução deverá estar condicionada a situações p~
cuí reees às realidades de épocas e empresas dí rerentes , portanto
a lei se adaptará a essas necess í.dades e a convenção coletiva, cf!.
110 manIfestaç!:io das partes envcj vroas , dará o respaldo oportunamente conveniente.

~rojeto

fos

A..l.LLo....~", /l,;{"".......a .... .d...'

t>.J.

í

EMENDA SUPRESSIVA
4rl{
DISPOSITIVO EMErWAOO: ART ,.a1

Trata-se de matér~a que regulamenta o exercicio da
atividade sindical, apropriada I portanto, para a legislaçlio ord.!.
nária, o que permitirá, ao Congresso Nacional, maior tempo
para
analisar, discutir e decidir com prcrundadaôe , as inúmeras nuances, desdobramentos e implicações do exercício da atividade
dacaã ,

D inciso XI. do Art. \!i do ãFl-t-eprojeto passa a ter a

(!J CONSTlT~INTE

Coletiva.

í

redaç~o.

13

I

P:=

próprIa e inadequada

'3'0

-I

A matéua de que trata o art ~ e seul
parágrafo úmco n::lo é própria de texto constitucIonal. mas de lei OI'
dináua Haja vIsto a sua dIsc.lpllna pela Lei 6 435/77. reglJlaf'1entaCl;1
pelo Decretos 81.240/78 e 93.597/86. em vias de sofrer l'lOdifIcaçCles
de melhol'la por iOlcIatlva doPoder Executivo
Ressalte-se que o texto do anteprojeto
va.l contra .lnstituIçoes e empreendJ.mentos de invulgar relevo social
que. IntegralIzando benefIcios securitárIos, contenplam grande massa
de despro:.egidos, geram poupanças e abrem frentes de eMprego e dina_
mIsam o deser'lvolvimento económ.Ic...Çl e social.

Assembléia Nacional ConsUtulnte e 463

O parágrafo 3" do art.
jeto passa a ter a seguinte redaçao'

d;

----,

I?ART.;t1'"

rz:
A letra n f n do inciso III do art. J.>'"
do anteprojeto passa a ter a seguinte reoacacs

rz,

ART.p ••••••••••••••••••••••••••••
111 - ••••••••••••••••••••••••••••••
F _ . Ressalvada a ccapensação para
igualar as oportunidades de acesso aos valores da vida e para repl:.
r-ar injustiças produzidas por discriminaçOes não evitadas, ninguém
será privilegiado ou prejudicado em reaãc de nascimento, etnia, r!
çe , cor, idade, sexo, comportamento sexual, estado civil, religHío,
convfcçües políticas ou filosófica, deficiência física ou mental
OU qualquer outra ccndí çãc social ou individual n
JUSTIFICATIVA
10 inciso proposto pelo

.

§ 3!l: _ .. A lei especificará as hipóte

[=fõ2J';7[ã7J
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSI TIVO EMENDAOO

do <yó,l~pro

ees em que so dissídios coletivos, esgotadas as possibilidades
SOlUÇa0 por neçccãaçãc , serão submetidos à nar eca eçãc da .jus t í.çc. •

r;~~"'=:J
TUTDNunlrl<'~àD

í

tf2.

"V
ART. ~

A Previdência Privada Complementar, ho.,
je, conta com um-cont Iqente de mais de 6 DOO 000 de trabalhadores
dependentes e associados.

~

Estudos e enãt ses mém cas eeeonst raa
que o sistema de " 3 turnos de revezamento" não traz p r e j uf ze
ao
trabalhador. O desagte maior acontece no turno dentro (lo par Iodo n,2
turno ( 22;00 às 05'00 r.
Entretanto, para superar ti ecbr ecarça
de trabalho a hora noturna é menor C 52 minutos e 3D segundos ) e o
trabalhador recebe um adicional próprio, consoante a lei vigente.

2/8

EME"lDA SUPRESSI VA
'3(;0
DISPOSITIVO EMENDADO.. ART. ~

a~teprojeto e-

xemplifica 11 varcr es 11. Centre eles, ti trabalho ancepencent ememe •
de sua natureza contudo, o enaltecimento pretendido merece artigo
'específico, com rQ.daça~ especial, inclusive com o estabelecimento
do principio da obrigatoriedade ao trabalho. O que prevêm as ConE.
tituiçDes modernas, com resultados sigmficativos e inegáveis.
O tema n natureza do trabalho ti neste
incho, portanto, está totalmente deslocado, devendo ser suprimido
Afinal, o tratamento (Il ferenciatlo tem pre-eis'óo em vários outros
artigos do anteprojeto, como é o caso do trabalho noturno e em
atividades insalubres e perigosas
No mesmo passo, a redeçac do inciso
também induz a contrecnçso, como é o caso do privilég10 de epcsen
tadoria especiais da letra 11 C n do art. ~"e do Incas c V, do ai
tigo V'6.'~'l.
3

EMENDA lP04499-5

do trabalho, definindo também, quando as decfaões judiciais poderêc estabelecer normas e condições de trabalho"
JUSTIFICATIVA

l:

JUSTIFICA.1IVA

.A matéria -suspe-rsêc do contrato de erabalhp" não é própria de texto constitucional, mas de lei ordinária.
• Ademais, com a não suspensac do contrato
de trabalho em caso de greve. obriga_se o empregador a pagar os e alários nos dias de ccnt.represcaçac pelo serviço realizado.
• A. proposta do anteprojeto lnstituci9naliz a a dec r s.ãe irresponsável pela greve.

pllaçl:lo das medidas dos poderes especj rfccs dos Juízes e Tribunai~,
ferindo o princípio de -e r-teaa e segurança judiciais.

EMENDA lP04500-2

tJ

CO,..lSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

tJ

COMlSS/:IO DE

IEMENDA lP04496·1

üí

,ldD _ _-

I

tJ;p~~.~.. nw~

-=:J

l:;-;'~;~;]

__

---]

I'

SISTEHATlZAÇAO

O art.

>6 do

2!:fl:!::eprojeto passa a ter

a seguinte redaç:to;

,r

EMENDA SU~RESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO

ART. )6 - .. A lei proteg€'r.á O salário",

ART)

13

JUS1IF'ICATIVA

Suprima-se o inciso V do Art.1ft do p"t{l):proJeto
A proteçSo ao salário não deve ficar
restrita apenas à hipótese de re cençac , Outras situações são nr evrs Ivet s , como, por exemplo, a penhora e descontos indevidos. Por 04J~
tro lado, existem hipóteses de ret ençac " legitima v, como por exL~
pIo na prática de ato il!cito do empregado, com danos 80 cat r Imõnnio do empregador, eeoceseac de empréstimos pelo empregaOot etc ••

JUSTIFICATIVA

I~

1\demais, inviabiliza o inciso XxI do
mesmo artigo yr na prática. Afinal. pelo" princIpio de isonomia",
os critérios de adrní.s sãc e ~e pagamento não podem ser igua1s para
empregados di ferentes.
B'G.
Finalmente, o inciso VI, do art. ~ ,
da seção 11, Capitulo VIII, do mesmo Titulo - " Dos
re i tcs e liberdades fundamentais fi, estabelece a isonomia entre os cargos dos
servidores dos poderes legislativo, Execuhvo e Judiciário, ressa.!.
vando as di ferenças relativas à " natureza do trabalho", confli _
~
assim com a letra li f " do Inc.í ec III, do art..)"1, do Capitulo I, do T1tulo II, ora examinados.
12.

SISTE~~~;;;'~~~=~IO/In~O..

EMENDA MODIfICATIVA
IS
DISPOSITIVO EMENDADO: AR"!. )-6

fCON.STITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
DE

rr;~~';"~

EMENDA SUPRESSIVA.
lt.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART %
Suprima-se a letra "c" do inciso V do art.

k}.

tJCOHISSM

~

crõ2i~;fi7J

As restrlçOes previstas à lei crdméria pelo anteprojeto na parte do § 312, do art. ~,importam
na
vIoLaçãn dos principios q~r regem ali Segurança Juridica " previ~
tos no inciso xvt do art j1, Capitulo I, Titulo II
A redaçao proposta pelo anteprojeto '
faculta a Justiça do Trabalho impor punrçãc pecuniaria a t r avé s de
ti novas
normas", todavia n ~!im prévia ccarneçac legal" ( letra
" f " do inciso XV, do art. .J.3 ). cerce i a tambêm o direito de def~
S8 e restringe o re-exame de decaaões judicia1s via recursos, pelo'
tribunais superiores. Dessa maneira, conjuga a vãc Iaç âo dos princ!
pios de fi ampla defesa em qualquer processo" e do duplo grau de ,
jutisdiç~o { let:ra .. i fi dq inciso XV, do art.
A ampla faculdade de " estabelecer n.Q
veâ normas " garantida à Justiça do Trabalho, atropela e se sobrepõe ~ et.r íbufçües especificas do Poder Legi,slativo. Trata-se de am

A ecunuraçac de funçCes judiciais. administrativas e legislativas autoriza à Justiça do Trabalho, acabará por inst.ituir a ditadura do Poder Judiciário, em prejuízo do pri
mado da Justiça, dos princíp.f.os processuais e da conf1abil1dade na;
insti tuiçDes .jur Idf cas ,

,....

CONSTITUINTE: ISRAEL PINHEIRO FILHO

Política Saladal é de natureza dir.âmica, aplicávêl
segundo as condições conjunturais de uma Naç ãc se-ide Inadmi s s Ive I
sua fixaçll:o através de norma constitucional que se pressupõe est.§.
vel.
A incompatibilidade também ~ flagrante via sentença
normat ava •

O detalhamento proposto pelo antepr.Q.
jeto da cons'titui-;ao é próprio da lei ordinária

1~'fa/~U""'CO~àD

p---;~~'~'~

1§7';?ill]
fU1.. ,Ju""'c.~1D

~

----,

JZ'2

l.,V

er t

supr Imacse do eeeeprnjet.c o § 22 do

?'l'

-4!l

do

O § j2 do art. r?'~emete á 'lei ordinária as hip6teses em que ca-,
berá o aprimoramento de processo de Dissídio Coletivo perante a
justiça do Trabalho. Já o § 2", cuja supressao ora é propàsta, também procura regular a matéria, todavia de maneira 1ncorreta De um
lado prevê apenas a, hipótese do empregador se recusar a negociaçi:io,
excluindo. portanto, a recusa por parte dos empregados Fere, por_
tanto, no minimo, I~ pnncipio da igualdade processual.
O § 20 do art. ~, proposto, pelo anteprojeto confere ainda a Justiça do Trabalho, como Poder Judiciario, a faculdade de estabelecer
flnarmas e condiçDes". o que é atribcie:ao do Poder Legislabvo.
E confll tante em si mesmo, portanto.
A ampllaçrlo desmedido dos poderes especIficos dos Juízes, fere os
pr.incípios de certeza e segurança jurídicos Juízes ou Tribuna.is
com funçOes administrativas e legislativas acabar1:l0 numa distorcida
Justiça individualizada para cada caso submet1do a julgamento As
partes interessadas no feito jamais saberlIo " a prior! "as cansew
quências de seus atos Cj)mo'consequência lógica, haverá o_des~.édlto
das institUiçDes jurídicas.
O ti poder normativo" ao judiciário sé é concebível nas sociedades
sem conflitos e sem greves, onde as reivindicações dos trabalha_
dores sSo decldidas pela Justiça do Trabalho A proposta da Com5.!
sao, portanto conflita com a garanba constitucional ao direito
de greve e com as atribu.f.çlles específicas fixadas ao Poder Leg1Slativo de criaçao de dneitos •

EMENDA MODIFICATIVA
13
DISPOSITIVO EMENDADO' ART X

l

Emenda Modificativa.
- 2.1'iJ
Dispositivo Emendado. Art.~l, §H!

iP(y'~projeto.

(3

Dê-se ao fncaso XIV do ar t;

passa a ter a se.,
guinte redação.
"Havendo impasse nas negociações coletivas as par
tes, de comum acordo, poder rio eleger a justiça do trabalno como
árbitro, hipótese em que sua decisão ser irrecorrível, exceto
se contrariar d1Spos1ção constitucional".
ã

JUSTFICATIVA
A proposta do anteprojeto é incompatível com o § 312, do mesmo artigo, com o "caput" do artigo~ e inciso XIX do artigo M. ("processuaã e do trabalho")
~
S~

-':''--,

.U.O/,Un"OCOCàD---------

O §12 Art.

E"IENOA SUPRESSIVA
z/f(
DISPOSITIVO EI>lENDADO: ART

te r-edação,

XIV - FixaçSo de percentual máximo para
admf s sãc de empregados estrangeiros, inclusive no serviço público." •
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A prct eçac ao trabalho nac i ona I deve
ser preservada A fixaçrlo de percentual de mlõo-de-obra ee t r anqe a r a ,
entretanto, ~ matéria de lei ordinár:l.a, onde cabem os detalhes
No caso, de escolas para os filhos de
estrangeiros em mas são temporária no Bras!l, por exeecj c , o curr fculo e idênbco ao do pais de origem, exigindo corpo de professores
estrangeiros, o que n1:l0 comporta o proposto pelo Antep.}"ojeto
Considerando que estabelecimento é pa.!.
te da empresa, a proporcionalidade por estabelec1mento ê um entrave,
caracterizando exigência absurda

• A substitulçl10 de "dIssidios co Le t rvos" cc an
teprojeto, por "negoc.iação coletiva", é mais apropriado tu ss rdio coletivo já s1gnIfica impasse, sendo ccntcec t ec n caaer t e '
usado como oenceuneçãc das ações coletivas ja ajuIzadas na Ju~
tiça do 'Taba!ho O que justHica a eleição de tlrblt:ro. ou mesmo
a decislIo judicial,' é o impasse nas negociações
• A emenda preserva a idéia da competência adm..!.
nistrativa da Justiça do Trabalho. contida na prepost,p
do
anteprõjeto.
• A iuecorribilidade <Ia decisão da Justiça
do
Trab.alho, quando atuar administrativamente na qualidade de arb..!.
tro , é absolutamente necessárla, por uma questão de coerêncla e
de, bom-senso. Ademais, exige opç~o responsável das partes, a.!
cançada "de comum acordo".
í

EMENDA lP04502-9

[!'l

CONSTITUINTE ISRAEL

PINHE~;~ :I~HO
1U'~/,ul1..

EMENDA lP04498·7

tJ CONSTITUINTE ISRAEl

,...., - - - - - - - - "

PINHEIRQ fI!

HO

.

f':

C

.P::'0'8"--'
'"

J,Jf a segui!!,

13
ART. )-4" ••••••••••••• "

~

oc.ç'.

----,

EMENDA SUPRESSIVA
13
.DISPOSITIVO EMENDADO: ART Ã-4'

t:J
do 8rt

suprima_se do ,.fl:a!;eprojeto o incIso IX

}l(.

JUSTIFICATIVA
A mate:fia n1:l:o deve ser re"jJlada através
de I'\orll\a const5.tucional- Como seria paga 2 nratirIcaçlIo
os que se desligassem das empresas antes do mês de cezem~ro ")
- Qual a graU ficaç;So a ser paça

EMENDA lP04495·2

lU CONSTITUINTE ISRAEL PINHE;u~D~ fILHO

para
aos

admi tldos durante o ano"

Q~~';'~

- Os. comissionados que aufe::-!ssem
outros meses do ano remuneraçrlo superior ao do mês de dezel"bro.
riam prejudicados com a proposta contida no inciso em tela

(Ç"i';7L8?l

s!,

'U1D/'usn"u~,,,

EMENDA ~ODIFICATIvl
DISPOSITIVO Elo\.EHDADO· ART

II

dos o sistema proposto

Em vista disso é de toda conveniéncia
que todos esses pontos e outros mais sejam definidos em legislaçto
salarial.

~

L
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EMENDA SUPRESSIVA

DlSPOSITIVO EMENDADO:

.

[I"tlZi~;PJ'

...

ART.?~

supr tee-se do am::eprojeto o §

34'

4V

do

nt.~.

JUSTIFICATIVA

reeee no Pais, prestando exceâer-tes eerv.íçcs , caixas de runcIc.,
"'rios e F'undaçao paralelas em empresas Que tem capital estrangeiro I cuja proibiçao implicaria em graves prejulzos assistenciais a seus empregados.
A livre concorrência de empresas estrangeIras de serviços
de
ass1stê'ncia à saúde no par s , tem contribuido para maior qual if1caçElo das entidades nacionais, assim, proibi-las poderá evoluir para um nivelamento por baixo.
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EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART ~

,s<I

Suprima-se do iHl±eprojeto o § unrcc

do art. ~
;JUSTIFICATIVA

o

dispositivo proposto é incompatível com O art. 362 que prevê
a aposentadoria "com proventos de valor J.gual á maior remcner eçêc
dos últimos doze meses de serviço".
A criaçtio do " seguro coletivo zíe caráter complel'lentar " nrcces t.a

no ar t ,

~;~~ortanto, perde a fln~lidade.
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JUSTl~ICATIVA

JUSTIFICATIVA
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Matéria deslocada.

~

da competência da

Justiça do Trabalho.
A ConstItulçao deve assegurar apenas o
direito à negociaçag coletiva e a cefebreção de convenções coletiva
de trabalho, como, regra programática, já prevista no Incaec XXIII,
do art. )1, do anteprojeto
13
A letra nq" proposta pelo anteprojeto
retira do puder- Legiljilatlvo atribuiçlies que lhe são próprias e in!,
rentes. A transferência de atribuiçl'Jes legislativas ao Poder Judi~
clário é imprópria e inadequada, além de inibir as neqccfaçees coletivas.
A experiência do " poder normativo da
Justiça do Trabalho" tem se revelado negativa com entraves e emb~
raças para as,negociaçl;les coletivas e ao desempenho regular da JU!
Uça Especlali zada do Trabalho nas at1vidad~s que lhe sac próprias
A ampliação desmedida dos poderes dos
Juízes fere os princIpias de certeza e segurança juridicas. Juizes
com funçlies administrativas e legislativas acebarüc promovendo uea
distoreida justiça individualizada para/cada caso submetido a jul_
gamento. As partes interessadas no feito jamais saberão " a prior! n
as ccrisequêncdae de seus atos. Como consequência 16gica, haverá
o
descrédi to das lnsti tulçtie~ jurídicas.
Elementos de prova e ãnrcreaçees objetivas de especialistas e terceiros são "8 base do l i convencimento ri
da decfsão , Permitir Judiciário Trabalhista 'O arbítrio livre sobre
questDes de natureza eccnêeuca te administrativa implica em perigo.so aumento das responsabilidades dos juizes, favorecendo o primata
da arbitrariedade, da n ditadura judicial n. Ademais. subverte os
ears elementares princIpias. de ordem processual.
Dnpoder normativo" ao Judiciário só
é concebível nas sociedades sem conflito e sem greves, onde as rei-'
vdncações dos t rabaãnadcr-es- são decididas pela Justiça do Trabalho.
A proposta da -coerssac, portanto. conflito e sem greves, onde as re.!
vindicaçOes dos trabalhadores sac decadí cas pela Justiça do Trabalho
A proposta da Comissão. portanto, conflita com a garantia constitucional ao direito de greve e com as atribuiçOes específicas fixadas
ao Poder Legislativo de cri'açao de direitos.

EMENDA lP04S08·8
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"Garantia ddpireito ao trabalho mediante relação
de emprego estável. ou indenizaç:l.O proporcional e progressiva em
relação ao tempo de sérv.íçc , na forma da lei e ressalvados:

ter a seguinte redaçlo:
-I .. Contribuiç:Jo dos empregadores, inc1dente
bre a folha de slI'rios, ou sobre o faturamento, ou sobre o
cro-.

s2
lu-

A) Ocorrência de justa causa;
B) Contrato a termo,ou contratos celebrados com empresas que exe
cutem serviços -oe duração temporãria , em r az ao da natureza ;dos trabalhos executados,
C) Prazos definidos em contratos de experiência na forma da lei I
D) Superveniência de fato econômico intransponível técnico ou de
infortúnio da empresa~ sujei:..c: a comprovação judicial"

A proposta da Comissão imp~e às empresas pesado e
absurdo ênus , em virtude 'de base de cálculo cumulativa
De outro lado, o conceito de rat.ur amen t.c abrange.
também, a idéia de prejuIzo.
A opção mais ravcr ãvet em termos de valor ora
su
gerida é a mais acertada e realista, rementenda e matéria a
lei
ordinária.

JUSTIFICATIVA

--,
M

pr=;:~~;'~

(lCONSTJTUINTE ISRAEL PINHEIRO F'lLHO

..

r.r----------n:U.,~~",,.:
çã.

5i"~JiEJ
__,

EMENDA MODIFICATIVA
(3
DISPOSITIVA EMENDADA: ART. ~

üê-ae ao inciso X , publicado como XX ),
l~

ART.)If •••••••••••••••••••••••••••••••
x _ .. O salário do trabalho noturno será

superior ao do diurno. n
JUSTIFICATIVA
..
O estabelecimento de percentual na Constitulçao eliminaria a flexibl11dade para as neg.ociaçl'Jes entre as part~s. Ademais, onerar "excest>ivamente o trabalho noturno, inviabilizará
sell dúvida, a criaçao de novos empregos neste horário.
filio existe qualquer justificativa
pará
que a hora noturna seja menor que 60 minutos. Nao se conhece tal anomalia em outros países:
A constituiçao deve se limitar ao est!
belecimento de que o salário noturno é maior do que O diurno, remete!!,
do • matéria para a lei ordinária.

Como rc reqrme da livre empresa, todos os
riscos
sac atrIbu!dos ao empresário. deve ser rejeitada a inamovibilidA
de dos trabalhadores. Não se pode conceber que ..enha o empregador de conviver com empregados insubordinados, indisciplinados,
ou que não venham cor respondendo profissionalmente e tecru cenen-

te.
A estijlbilldade aos 10 anos infelIzmente comprovou
que o empregado ciente e seguro de sua estabilidade, pratica to
da sorte de faltas funcionais, sem que, pela sua média gravidad;
possa caracterizar a dispensa por justa causa. Isto gera evidentemente um clima de msetrsreçac, rebeldia, insegurança e intran
qullidade, culminando com a b..ixa produtivid~de em preju!zo
d;
Nação,
N:Jo devemos olvidar que é muito mais importante a
cri-açao de novos empregos do que a simples garant.ia dos enpr egcs
atuais Nlio existe dúvida de que a estabilidade plena além
de
prejudicar a produtividade irá inibir novas contrataçi5es
Mantendo-se as disposiçaes do FGTS, pa;alelamente
às medidas ora propostas, procura-se e tencer aos interesses dos
empresários sem esquecer e segurança dos empregados. Ambos esse.!!
cãaí.s à procuçâo e ao desenvolvimento nacional.
Outrossim, tendo em vista a atividade de natureza
sazonal de vários segmentos da economia seria inviável estender
aos trabalhadores dessas categorias profissionais a Indení aeção
prevista no Caput do artigo uma vez que a contrataç:Jo está vinc.!:!,
lada a realizaçlto de serviços de natureza nao permanente,limita
dos às dimensl:les dos trabalhos executados pelas empresas.
Esta
a raz:l.o da redaçao proposta para a letra "b"
3'33
Ressalte-se que o parágrafo 511 do art;344 t~mbém
prevê penalidade adicional ao empregador que efetivar dispensas
o

excessiv~s.
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EMENDA SUP.RESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARr.
I~

do jnc1so IV, do art. )8'.

l:r
~RT:J8"

supr1mam-se do Wtl1prbjeto as letras "c" e "ã" do
1nciso V do Art.;s'.'1
•

JUSTIFICATIVA

Trate-se de matéria que regulamenta os procedine~
tos de greve, apropriada portanto, para a Leçd s Laç ãn oro ínar r e e
nae para o texto ~onstitucional

11%

t: CONSTITUINTE ISR~EL PINHEiRO F'ILHO

--,

flY~~';'~
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EMENO'A SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

suprima-se' do ~rojeto a letra "q"
XXVI do art •

.vr.I,

11-

)H
suprillla-se do Nlt/lIprojeto o inciso

,

:,.3":-

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~
Suprimam-se do JfW,éprojeto:

-cs~

t:

JUSTIFICATIVA

do ~'d.;"'projeto.

EMENDA' SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO:

r . r - - - - - - - - - - l r l " " ' u l 1..IC.Ç.~----

O inciso 1 do art.}4 do m,eprojeto passa a ter a
seguInte redaçê:o:
535

1-f.

o

Q27'~7Zã7J

_

O inciso I do §H! do art~do tl:lJ:t'eprojeto passa a

do art.

o

r.r----------nUG''''.T..~.

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.%
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EMENDA MODIFICATIVA
I:'
OISPOSITIVO EMENDADO: ART 0)'4

.

"ul"flC&~h
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EMENDA lP04S06-1_ m

Ao se estipular conpcnent.es do salário,
o inciso IV do ar t ,.;I1f já prevê remcnereçac suficiente para educação,
saúde e lazer do trabalhador e de sua famllia
Ademais, a letra n f" do inciso I I do ax:.t.
)J, Capítulo I - Titulo II Dos Direitos e Liberdades Fundamentais, a
segura n às crianças pobres o regime de semi-internato no ensino
d
primeiro grau na rede oficial. n
De outra parte, o anteprojeto d~Comis
sac da FamIlia, estabelecida no capitulo III. seção II, art. R9. §2Q,
como atribuiçDo do Estado n garantir às famílias necessitadas, gratu
da de de educação para as crianças de até seis anos, ee insti tuiçl:ies
especializadas"
Esta Obrigatorfedade está também consub,!
tanciada na letra "b", inciso I, do art.;;a, do anteprojeto de Consti tu iça0 da Comiss§o de Sistematização e determinado expressamente'
no inciso IlI, art. ;;:rJ. 31~
13
A eanutençãc do Inciso XXVI, art. JA', !
lélll de confli tal' com as dí.eposfçües acima citadas, trans fere ao empr
gador uma responsabilidade .ampla que nac lhes compete, por não ser
atividade fim.
---,1,-_ _

a) § 212 do Artigo)5'9.

JUSTlnCAcito

";A1
O controle à pesquisa já está contido no item. VIII, do artigo
}83; o planejamento familiar deve ser um dos objetos da assistência i
tegral à saúde ind1.vidual e coletiva, contemplado no inciso II do artigo citado e, finalmente, a proibição da exploração direta cu indire
ta por parte de eecreses e capitais de procedência estrangeua ja se
encontra no § 412 do artigo }5'5.3trQ
Nossa supressão visa tão somente uma melhor sistemalizaç~o da
matéria.
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EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: AUneas "a n , nb" e "d" dO,art.
Substitua-se a redação das al!neas
pela seguinte redação.

"a",

3rt.

;pr'

nb n e "d" da art.,)S2

8) com trinta anos para o homem;

b) com vinte e cinco anos para a mulher;
d) por velhice aos sessenta anos de idade.

Justificação
A aposentadoria deve ser garantida no texto consti tucional a
todos os trabalhadores brasileiros Trata-se de U'II direito basico da
cidadania. é dever da sociedade amparar seus membros que jã contribui
ram produtivamente para o engrandecimento da Nação.
Por outro lado, de um ponto de vista pragmático, a aposenta_
doria de um trabalhador significa a abertura de mais uma vaga no mercado de trabalho.
A ampliaçiio do mercado de trabalho se torna cada vez mais ur
gente, diante do quadro recessivo que se verifica, sem perspectivas ~
solução a curto e _édl0 prazo, no llIundo em geral e, partlcularl'1ente ,
nos Países em desenvolvimento, em conseqUência da loucura irresponsá_
voeI reinante nos meios dirigentes dos países industrializados.
As condiçôes de trabalho vigentes no Brasil, sem um mínimo de
segurança e salubridade, física ou psicológica, aliadas ao tempo Que
ti trabalhador desnutrido e doente gasta em conduções superlotadas são
responsáveis pelo desgaste prematuro da populaç~o ativa.
Esse desgaste se faz sentir maior em relação à mulher I pela
sua dupla carga de trabalho, em relação ao lar. aos filhos e ao trahalho fora de casa
o

•

É forçoso considerar, ademais, que o salário pago à
grande
maioria dos trabalhadores brasileiros não justifica que ninguém exerça suas funções durante a totalidade do tempo previsto pela leglslaçã
&tual.
.

Assembléia Nacional Constituinte

Mas é, sobretudo, a necessidade premente de se afastar,
de
forma eficaz, o espectro do desemprego que dá respaldo à eedí oa
que
preconizamos.
• Quanto aos recursos financeiros indispensáveis à nnc j eo t ecêc

EMENDA lP04520·7 _.~".

EMENDA lP04516-9
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EMENDA. ADITIVA.

DISPOSITIVO EMSNDADO' Artigo

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 3'7.(, INCISO VI!

-

3'?J,3

Altera o inciso VII do artigo
do capítulo
Cultura. que passará a ter a seguinte redação:

cr;~~'-:J

Constituinte LÚCIA BRAGA
--,
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COHISS.lIo DE SISTEHATIZAÇM

PFZfi~::j&J

DISPOSITIVO EHE:NDAOO: INCISO XIII DO ARTIGO

'v.

e

~ do AAteproJeto de C~n!

para o desenvolvimento das atividades produtivas
das Regiões Norte e Nordeste, além do Estado do
Espírito Santo e da área do Estado de Minas Gerais incluída no Polígono das Secas.

znt endeecs que. este apoio técnico e financeiro é
indispensável para a garantia da qualidade oo atendimento à crian
ça de zero até seis anos, contribuindo assim para que o
cidadã;;
brasileiro tenha uma condição de scbr ev rvênc La mais digna. incl.!:!.
efve prevendo a continuidade de sua inserção nn preces so eoucac to
nal.
-

"XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA. ASSEGURADA
PROTEGIDA PELO ESTADO.
- a) A de bens de uso pessoal ou familiar é
suscetivel de deeeorccr eçãc , salvo pc r Lna r-redév e I:'
teresse social,l)u utilidade ou necessidade públ1ca.,
diante justa e imediata indenização, em dinheiro se
sim exigir Q efl"praprlado;
í

-

JUSTIfICAÇAD

tltulç§o a seguInte redação:

In
ú'i

me
as
-

b) a de bens de produção é suscet!vel de desa
proptlação por necessidade ou utilidade pública fJU PfJr
interesse social, desde que necessária a execução
de
planos, progranas e prcje tos de ceserwc ívfmenuc scc tai
e econêmí cc , sejam eles da União, ocs eet.ecc s ou
dos
Municípios, mediante justa indenização;

,!7MENDA
lP04517-7 "~"-------"""l I'T":P'F"L""---""l
C0!'15TI1UIN1E LÚCIA BRAGA
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EMENDA ADI1IVA
OISPoSJTIVD

1:&

EMENDADD~ alínea "d" do inciso xv do art ~.

tigo

senvolvimento social e econômico dos Municípios se r ãji
submetidos à apreciação judicial antes de iniciar
as
desapropriações necessárias."

Sendo as RegIões Norte e Nordeste menos dotadas de capital social básico e as Suas economias dependentes do polo central estabelecido na Região Sudeste do Pais, há que se proporcionar mecanismos de estimulos aos investimentos privados nas duas regiões.
üêece
o início da década dos anos 60, õ Governo Federal insti tuiu um mecan!
mo de incentivos aos projetos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, concedendo-lhes isenções tributarias e aporte de
capital administrativo pela fiUDENE e pelo Banco do Nordeste do Brasil
O sistema de incentivos fiscais para o desenvolvimen
to region~l demonstrou ter sidl) a intervençãO gl)ve"tnamental de mal;-r
eficácia na promoção do crescfeentc econômico da Região. Os resultados não foram maiores por diversos .fatores, sendo o principal deles o
esvaziamentn financeiro dos fundl)S de Invest1mentl)S (fINOR e FINAI-t )
por conta da concessão indiscrim,inada de incentivos a diversos se toree , a exemplo do reflorestamento. do tur smc e da pesca, além do seí

(/.J
}~ do

Inclua-se na alínea "d", do inciso XV, oo ar
Anteprojeto, a seguinte expressão'
d) nãl) havel'á prisão civil. salvo o caso de
devedor inadimplente de f)brigação alimentar.

d) os planos, propramas e projetos de de

A aplicação dos recursos deverá privilegiar os E,!.
ta dos menos desenvolvidos, devendo guardar propor
cãona.Iadeue direta con -o tamanho da população
inversa com O nível da' renda por habitant.e.
JUSTIFIC'ACliO

r

c) os critérios para determinar I) va Io r e
a
farma de indenização por desapropriação, constem eles
da ConstituIção ou de Jeãs , sempre j evar ãnem conta
c
não uso, o uso meramente especulativo do bem
oeseprc
pr iado -ncs ül tlmos três anos e, sebem de arcouçãc ,
ã
média da produtividade no mesmo período, além da sig01
f.1caçãl) eccnêmrce do ato exproprIatório em ref eçêo ai)
patrimQnio do expropriado, cons Icer aoa a base de garan
tia de seus dependentes.
-

eeeenrcj e tc de Constituição.

§ 1'1 - A União manterá incentivós fiscais e financeiros

§ 2Q

1::1.-

c

Dê-se ao inciso XIII da art.

r rr da Educação

~

350
Acresça-se ao art. 474, do
os seguintes parágrafos:

Inciso VII - auxílio suplementar na educação para crianças de ze
ro até seis anos de idade e para o ensino fundamental, através de
programas de material didátIco-escolar, transporte, a Lj rterrt aç ãn ,
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica.

1.2.-

EMENDA SUaST ITUTIVA

tWi;;W?J

~

313

EMENOA MODIfICATIVA

f:J -

rr='''~;',:=J

r:CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

I1JziêM7J

de tal Medida, sua obtenção depende, evidentemente, de ur-a me.lho r di.!
tribuição da r Lquez a que, sem dúvida, existe no Brasil.

EMENDA lP04513-4

_

e 465

lor exportador.
A inclusão de um artigo na Constituição dt sccnoc que
o Governo Federal manterá um sistema de incentivos fiscais para o desenvolvimento reginnal, morm.ente das áreas-problema do Polígono das
Secas e da Amazônia Legal, é imprescindível tendo em vista a necessidade de consolidar o atual nível de desenvolvimento da at vjlíade pr.Q
dutiva e ampli-a-lo mediante a ampllação dos Inve s.t Ieeertns produtivos
privados Por out r o lado, o artigo prevê apenas os incentivos fiscais
e financeiros para o desenvolvimento regional, evitando que, de f'~t.!:!
rc , venha I) Governo a dividir I)S recursos com a concessãl1 de Incerttivos e setores conjunturalmente em di ficuldades
•
O parágrafll único nropcs tc tem a intenção de crista
lizar proposta que jã existe na legislação que rege I) F'INOR e o FINA
mas Que ainda ,não foi devidamente il"1plementada Os recursos dos incentivos têm-se concentrado em polos nas Reg~ões Norte e Nordeste,em
que pese haver um diretriz clara na legislaç§o ce terefnenoe a apltc,!
çãc mais descentralizada para os Estados de menor de s envn.l vImen t n r,!

JUSTIFICAÇAO

í

JUSTIfICAÇÃO
A redação proposta. originada da Comissão da soberania
e dos Oireltl)s e Garantias do Homem e da Mulher, revela-se mais
adequada à realidade br as í.Je rr a , por ser mais ampla e por
reme
ter à lei a regulamentação dos processos de eesanroor racec
-

No nosso entender, a supressão") da prisão civil por
inadimplemento de obrJ.gação alimentar seria um retrocesso da nova
Consti tuição err relação à atual, uma vez que o direito do al1me,!!
tado, já ameaçado no quadro atual por estratagemas usados pelo a!!:.
mentante _ como por exemplo o abandono de empregos e a mudança de
domicílios _ estaria desta forma constitucionalmente desamparado

A exigência do pagamento em dinheiro para a
oesaorc
priaçãl'J de qualquer t Icc de prccrf ecaoe , urbana e rural,siqnifI
ca, de fato, inviab!1izar as rercrees fundiárias tão neces se r.i es
ao bem-eat.er da coletividade, colidindl) frl)nlalmenle com l')
dis
posto na alínea "b'' do inciso que se quer emendar
--'
Entendemos que a questão da propriedade deve ser
tr,!
tada de forma corajosa e prudente, razão porque defendemos a re
decãc que, em sua alínea na" distingue a propriedade de bens de
uso ces scar ou familiar, que será sempre indenizada â vista e em
dinheiro I em caso de desapropriação.

EMENDA lP04518-5
CONSTITUINTE LÚCIA B~~fO.

l:

Os demais tlPI)S de propriedade, sujeilandl)-se às oeces
sidades e interesses nubf Iccs e sociais, suscetíveis, portanto";
de desapropriação, deverão ter sue indenização melhor
evaí.Jeoa
pela legislação comum.

r
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(!J COMISsM
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EJolENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 4\5

~

Jat Ivo ,
A aprovação da proposta de inclusão deste artigo na
ConstHuição garantirá a continuidade do processo de desenvolvimento

das Regiões Norte e Nordeste. além da recuperação dI) Estado do Espírito Santo.

~q

rç

Inclua-se no Artigo

SISTEM~~;';;C~~do/'"'~O"'u",

rv~qoo Aflt:.eprojetl),

os seguintes

rr , IlI, VII, XV. XIX. e XXIX.

_

SMEMOA MOOIFICAfIVA

JUSTIFICACl"iD

4~8

4\5 4j8

.JUSTIFICAÇÃO
o tema do presente artigo, inserido no Capítulo da Família,
do Menor e do Idoso, já encontra-se convenientemente abordado no Ca-

pítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsi.camente llgado
programas integraisl de saúde.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo

- A categoria dos eenreqadcs domésticos deve ser tratadas como as demais categorias de trabalhadores, muito embora o ca
r-ét er diferenciado do empregador
Não se justifica portanto tratamento
diferenciado
quanto aos benef'Ic Lns previdenciários como sequrc ces eepreçc ,
li
cença remunerada à gestante e seguro contra ac Ldan t e do
trabalho
e direitos trabalhistas como ruooc de Garantia do Patnmi'inill Ind!.
vi dual e jornada de trabalho.
A inclusão dos itens referidos acima vem comp a t Ib Lj L,
eer o corpo de projeto

Suprimam-se do Mtreprojeto:
a> Artigo

f]Jii;iM]J

COM15sM OE s,sTEMATIZACM

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

EMENDA lP04514·2

1: CONSTITUINTE

fS~'~"'-:J

a~

3'1-1

~e

Substitua-se no artigo

3...:2
o Inciso IV do mesmo artigo :;s.:n:

'S'II
3'f'
a

redação do texto pela seguinte

redação.

?AI

Art. ~- A educ'!,ção é direito de todos e obrigação do

Parágrafo UniCI) - A educ-ação será prçnovf de e incentivada
por todos os meios e será dada no lar e na escola, com a colaboração
da família e da comunidade. visando ao pleno desenvolvimento da oessoa e ao compromisso do ensino com os prIncIpios da liberdade, da d~
mcceecre , do bem COMum, da igualdade entre os sexos e do repúdio
todas as formas de preconceito e discriminação

3:r:l

~DA

.EMENDA lP04519-3_"'",

----,

(1clwSTI1UINTE LÚCIA BRAGA
... nI...o/cO"....O/.""co.r..lII'-c,,-

-,

COMISSJl:O DE SISTEMATIZAÇJl:O
'UTO/.Il.tIII''"'l10,

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPDSITIVD EMENDADO. ARTIGO

\'WJ~~'~

..,

_

Modifique."se o inciso IV do mesmo artigo -H'T'; que terá a seguinte redação:
IV _ A gratuidade do ensino pdb Li.cc em todos os níveis é obrigação do Est.ado.
JUSTIFICAÇÃO

3t9

m.

E'~';'~'

as-

t.acc ,

PARaGRAFO

2".

?;'1i?

Modifique-se o parágrafo 2 Q • do artigo "StQ do capítulo da Educação
e Cultura do &M-eprojeto de Constituição que passará a ter a
S!
guinte redação:

§2Q - Compete aos Estados e Municípios. através de lei compl~

menta r estadual, organizar e oferecer a educação de O a
I)
ensino fundamental e médio

G anos,

JUSTIFICAÇJl:O
Em cumprimento aos princípios estabelecidns nos artigos
378, 379 e seus Incisos; visando clarear albuns aspectos que dev,!;.
rão ser aprofundados na Le! de Diretrizes e Bases, ou outras a fins
que a cl)mplementam, Cl)nsideramos indispensável incluir o atendime,!!
to educacir.lnal obrigatóril) à faixa de O a 6 anos.

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo

3!f:L

~ item VI

Acrescente-se ao art.
tituição. o seguinte.

c

,3~;L
item VI do A-R.t.eprojeto de ccns-,

3,\8

Art •••
Item VI - Superação das desigualdades e discrimlnações
regionais, sociais, étnicas, religiosas, sexuais, etárias e de mais
formas de discriminação
JUSTIFICAÇM
Em se tratando de eHminar qualquer desigualdade e di5cri
rninação na nossa 50ciedade. a questão sexual, como a dos cidadãos o~
cidadãs marginalizados por questão de idade, não podem deixar de ser
explicitados em qualquer def~niç50 de princíp~os ou normas que tenham
o propósito de conduzir oS setores que compõem nossa organização soelal, principalmente em um daqueles considerados básicos como é o caso da educação.

~

A gratuidade do ensino se assenta no princípio constitucional de que "a educação é direito de todos e dever do Estado". rcrnese ccrs , imperativo que o E9tado ofereça condições para que esse dIreito seja respeitado
-.
t preciso Que o texto constitucional consigne essa obrigação
por parte do Estado, bem como determl.ne que sejam preservados através
da educação os princípios de igualdade entre os sexos e de repúdio a
todas as formas de preconceito e de discriminação.

EMENDA lP045~~"~"---------'J

(J coNsn TU!NTE LÚCIA

BRAGA
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EMENDA SUPRESSIV~
DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo

41/,

4f6
~

.
e seus paragrafos.

O artigo ~ e seus parágrafos passam a ter a seguinte redação

I

'466

• Assembléia Nacional Constituinte
/,fl,-

Art.

m"'-

a família. constituída pelo casamento ou por união

estável baseada na igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à
especial proteção social, econ5m!ca e jurídica do Estado e demais lns

tituições.

-

§ lQ - o casamento religioso terá efeito civil, nos termos da

lei.
§ 212 - será gratuito o processo de habilitação e a celebração

do casamento.

E vamos além, na tentativa de minImizarmos problema tão gr,!!,
've e gritante, que violenta os princípios de justiça social de uma s.Q.
ciedade Que se diz democrãtica _ para garantir a eficácia do dispositivo legal, é preciso que o tornemos auto-aplicável. Para tanto, est,!
mos propondo que o Executlvo aplique anualmente não menos que 10%(dez
por cento) de sua receita tributária em progra,mas de desenvolvimento
comunitário, que possam promover a criatura à sua condição de pessoa
humana com direito a uma existência dIgna.

COHIssAo DE

.E ..

EMENDA MODIFICATIVA

gal e seus dependentes, consanguíneos ou não.
§ 4l:l - a legislação ordinária regulamentará a dissolução do ci!.
sarnento.

A constituição da família foi matéria contemplada no art

13-

O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágr,!
fos.

EMENDA lP04523·1

EMENDA lP04526·6

SISTEMA·;;·~;~eÃ~"lo/s"m"' ••lo

fVfiÕiJJ"+
E"ENOA MOOIFICATIVA

O~ -

O

0...;/

?P dA

A,.;Qr~'"':.J.~_

ê

ASSim, a lei Magna deve. apenas, estabelecer 05 grandes prlnc lprcs e drr'e t r rzes j que
ball%arão a busca de uma pai ít.ca que possibilite uma erecrva proteção do emprego e
do trabalhador, ben como a melhoria das condições de trabalho

Mantenha_se o texto do ~projeto da Comissão da Soberania e
dos Direi tos e Garantias do Homem e da Mulher, no art. JS!. substi tuindo-seha alínea "c" a redação:

COHISS~O OE SISTEMTlZAÇJto

' ' ' ,. ,,'''"',.====='-----='==~

c) A DDTAÇM NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DO DEVER PREVISTO

:373

Altera Q inciso III do artigo ~, do Capitulo III da Educaçlo e da Cultura, Que passará a ter a seguinte redação·
UI - Atendiwento gratuito em cr-eches e pré-escolas para
, crianças até seis· anos' de idade.

NA
ALÍNEA ANTERIOR CONSTARÁ DO ORÇAMENTO DA UNIÃO COMO PRIMEIRA
PRIORIDADE;

EMENDA SUPRESS IVA

JUSTIFICACÃO

~~

A presente emenda imprimná maior clareza e objetividade
ao
texto no Que se refere â obrigatoriedade do Governo no cunor ímer-to do
seu dever primeiro - p resgate da nossa dívida social
É preciso que o dispositivo constitucional seja eutc-enl Icéve I
coercitivo até, para a plena eficácia da lei.

JU5TIFICACAO
A inclusão da palavra "gratuito" mantém coerência com os o~u
tros itens desse artigo, referentes ao ensino fundamental, à extensão
ao nível médio, aos portadores de t1eflciência e super-dotados e é con
dição para efetivar-se tal da re Ltu , Quanto ao artigo "as" cr rancas sua
razão é óbvia. Sem ele a atendimento de 10 ou mil cria;;-;as já at.enoe-,
ria o disposto.

Dê-se a alínea "e", Inciso 111, do Art.

~

ã próp~la autoridade adeu ms ts-a trva ce ace-de COl'l a ".es"'l~. ti INS
ter !:econhecer nals aptldao para dispor e dec uíir sobre a If.atêrla, mpenco
as !te;
Ulçoes. absolutas ou par e ra r s , que cada uma das hipóteses requerer
{-

Ã lei ordinária, e

a seguinte reda-

EMENDA lP04531·2 __.. ,,~_ - - - - - - - - - - 1

l'~.1

e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações ,

39.,2
~

CONSTlTU;~TE AteIO DE OORBA

tc==

inclusive os de natureza doméstica e familiar, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição.

3%

e

Tal eo~.redigií:lo. o dispo:;.it~vo retira, ad~.als, do leº,slador ordináriO. qualquer
pOSSibilidade de regrar a mate.rla com observancla das pecu lrarreades
prÓprlClS a
qualqu:r dos produtos nele e-encreneecs , ImpOSsibIlItando-o de exercer sua ~ nor ....al
compe.tencI~ para a dlsclpl Ina da hipótese, vez que I õ"lpêe, vedaçãc ab:;.oluta
que nen
sempre sera adequada.

çl!io:

lUt.,,,..,,,,~io

o

dispositivo
discrimlnatórto,favorecendo a grande ercrese nacional, e sobret.udo
a eu l r tnae rcnel , cujos nomes estão ccnso l i dades junto ao ccnsu-n dcr-,
A_e"1t'~esl;
COfll ramlfh;ação no Exterior. mctus tve pOderá continuar InfluenCIando o I'lercado- a::ra
vês de veiculação de propaganda e ''merchandlslng'' em IrelOS de c01'"unlca ç ão do Exte
e tcr , que, de um ou outro modo, acabam por chegar ao BraSil
-

l~to tudo, em detrimento ao direito da :onquis,ta do mercado, e tecnologia, Il""pr~SCln
media empresa naCional. e em preJulzo dão arI

l:CONSTITUINTE LÚCIA BRAG;-"lJTCI'

SISTEHA;;;7~;;Ulo'""UOIIIUio

4"

~~,PAM~FO~

SuprimIr o parágrafo únICO, do art.lgo Jrt&, do Aftt.eproJetQ de ConstitUição, da .corll5
são de éiStemat.ização
-

~;~:~S/;u~~~~~:i:~~~e~~oB~:sffquenae

EMENDA 5UBSTlTUTIVA
12
DISPOSITIVO "'OOIFICADO: Alinea "e", IncIso III, do ArL..a-

EMENDA lP04524·0

ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo

JUSTIFICATIVA
A expliCItação dos direitos dos trabalhadores não cabe numa Constituição, devendo
ser deixado, quando for o caso, ã leglslaçao ordinária, ate porque esta terá mais
pOSSibilidade de adaptação
dinâmica da evolução das relações trabalhistas e ~as
caracterr:.tlcas do prõpno trabalho, sujeItas ao lll'pac:to das conquistas tecoolagl
caso

DISPOSITIVO EHENOADO: ALÍNEA "C" 00 ART. )12

EMENDÁ MODIFICATIVA
5~
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo?F'f, Inclso III

EMENDA

llXXVI - garantIa de es s rs têncla , pelo empregador, aos filhos e dependentes
dos em
pregados, pelo menos ate os seis anos de Idade, ern creches e prê-escolas;'!"

r:=;;~'

[JCONSTITUINTE LÚCIA BRAG;-luTGII

1;r----------lUTCI/~".."IC.çio

ê§OHISS,l!;O DE

I;'

.... "o orçamento da uruãc consignará a dotação necessária e suficien
te ao cumDrimento do dever prevIsto na alínea anterior",
peI;;
Taseguinte redação:

t: CONSTITUINTE LÚCIA BRA;;--'
tJCOMISSAO DE

13

Dê-se a segulflte redação ao InCISO XXVI, do artlgo-1=lf, do Anteprojeto de. Constltu..!.
ção, elaborado pela ComIssão de Sistematização

JUSTIfICACltO

Cap!t:ulo I do presente Anteprojeto, razão pela Qual optamos. com a fi
naf Iuaoe de sistematizar o texto constitucional. pela presente redaçi

o,......".;i.------------,

~~. ~~ Jl!illQ.BY.!.

§ 312 - estende-se a proteção do Estado e demais instituições à

entidade famllla.I formada por qualquer um dos pais ou responsável le-

5\STEKATlZACAO

..--J

tCt1I~-~";';~;;~~~~Q;;;'~~~'''o_
______

--

.. o;i=

TU·O/~~.I'

-==_=.J

~!~_~=J
l:~;~ll:f7J
_

JUSTIFICAClto

Acrescente-se no art. ~do Aftk.projeto de Constituição,
guinte item:

~

Art.~••

IV - Garantia de tratamento e opol'tunidade iguaIs no ersceaee,
independente de sexo, etnia, cor. idade e def'Lc IêncLas f.!
sicas.

Entendemos Que neste prIncípio Constitucional também deve
estar explicIto a eliminação de todas as formas de discriminação. as
Quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social
e
possibilidades organizativas da população. São mudanças que. sem dúvi
da, devam ocorrer desde a definição maior de política de ação e suasgrandes diretrizes.

:

Dê-se a scglunte reddçio ao InCISO XVIII. do artigo)k; do A:l-õ-~rc.1c.to de Cc-StltU..!.
çiio, da comls~ão de SIstenatizaç50
:
"XVIII - fér 12S anua ts remuneradas;"

EMENDA lP04528·2 _ . _ -

JUSTlFICAÇAQ

;f$

A presente emenda tem por objetivo ccmcat Ibaf í.aar o priocipio geral de igualdade entre homem e mulher aqui instituidor com outros dispositivos contemplados neste Anteprojeto de C'onstHuição.

t= CONSTITUINTE

I ÚCIA BRAGA

[!J COMISs1io DE SISTEMA~~;;;i~nle' ...m"'nlo
Tnro/'''''''~&Çlo

---,
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I

tFZi~ill
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EMENOt\. MODIFICATIVA
3f:l..
DISPOSITIVO Et.1ENOADO: Artigo ?2tr

~e~x~~;;;:~ã;L~~~dd~~~I~o~a:~: r~;:~~~;~.i;so;~~ri~~:, n~~ ~~~~~~t.~~~;o, tejev:;~~ 1

p:lssl;ailloace de adapuçi!o ã d •.,â,lca da evoiução das relações t~_:i:.I-'IS.ClS e r'~SI
carec ter-Is t rcas do próprio trabalho, sUJcH,as ao I-;Jacto das co'"'I1" <Oi;;::;'
tecno'é;l.
caso

A~Slm, a lei '1agn3.deue., apenas, es rabelecer es grandes princ.f;;'l.s e ::l1-elrIZeS,~ue
ball<:arão a busca de ....-03 polítu:a que POf$I;:II,le t,.-,a efetiva prc-",çã:. 0:1 e....;Jre20 e
do

t,~t.alhaC:o".

bem eene a melhorIa das condições de t reba lhc

3{-'/.

O Art. -3-%6- passará a ter dois parágrafos.
3{;L
Art.~ ••

S

EMENDA ADITIVA

433
~3do
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EMU.:DA SUPRESSIVA

Supr rrur o InCISO., do artl9ofl, do
de SistematIzação

~proJeto

de ConstitUição, da
•

CO'I!>S';':!
7

&A-

Parágrafo Onico - O Governo se obrigará a consignar no orçamento anual da União. pelo prazo de 15 (Quinze) anos, não menos
de
10" (dez por cento) do produto da arrecadação dos impostos
na execução de programas de desenvolvImento comunitário jU!!
to ~s populações de baixa renda.
JU5TIF'ICAÇltO
Não se pode falar em direito à vida sem enfatizar a existê,!1
ela sub_humana de cerca de 40 milhões de brasileiros.
Falta_lhes tudo: emprego (vivem ou sobrevivem de subemprego
alitnentação, escola, assistência médico-sanItária e social,
moradia
dIgna e adequada.
Convém ressaltar que. segundo dados do IBGE de 1984. 60" da
população brasileira têm renda familiar de até 2 salários mínimos,lJ3
das famílias vivem em estado de miséria, com rendimento inferior a um
salário mInimo, o que as condena a uma quase total marginalização
Some~se a este fato o deficit habitacional de mais de 10 m!
lhôes de unidades.
Porisso, entendemos que não basta ef,plicitar na Constituiçã
que todos têm direito à vida.

~

000

§ 2" - Nos casos de áreas urbanas ociosas, ocupadas por popu
lações em estado de pobreza absoluta, o Estado se obrigará a promove;
a desapropriação por interesse social. com a regularização fundiária
devida e beneficiamento de infraestrutura física, recebendo o nronr.i.e
tãrio da área indenização em Utulos da dívida públlca, corresponden:
te ao valor real da propriedade, declarado em escritura pública.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO A4-t
Inclua-se p seguinte parágrafo único ao artigo
-+eprojeto de ConsUtuição:

l'

precIso que determinemos a obrigatoriedade do Governo e~
prOlllover existência digna para milhões de brasileIros que têm vida sub
humana.

,JUSTIFICACl\:O
Em nosso País, o problema da moradia destaca-se como uma rea
lidade gritante, a ser considerada como um imperativo de norma constl
tucional.
As estimativas oficiaIs apontam para um deficit habitacional
superior a 10 milhões.
'
Se levarmos em conta o número assustador de sub-habitações qu
Pl'oliferam em nossas cidades, abriganefo legiões de famílias carentes
de todo tipo de recursos, chegaremos certamente a dados ainda mais
tl'ágicos.
Não é justo, poh, a prevalênc:1a de um direito individual so
b1"e um direito soda!.
Não é justo que famílias carentes Que ocupam._
áreas oc!
asas sejam despejadas ao bel-prazer dos proprietários dessas áreas.
ff preciso Que o Estado assegure o direito de. posse aos menos
favorecidos.
~ preciso também que se obrigue a promover a urbanização, da
área, propiciando aos beneficIários o direito de moradia em terreno co
beneficiamento de infraestrutura físic:a
~ preciso humanizar as favelas, proporclonando às comunidades carentes uma condição de vida compatIvel com a dignidade da pessoa humana.
Dai, a importância de ser c0l1s1gnado no texto constitucional
o direito à posse da terra urbana ociosa pelas populações de baixa ren
da Que ali já se fixaram.

JUSTIFICAT!VA

o AnteprOjeto

J~ dIspõe sobre. a Jornada s~nal e

dIária de tra~alho (artlSO'

14,

InCISO XV).
Q.uaIsquer exceçc.es ã reg'l'"a geral descabem no texto ccrst I tuC lona I
Ace.-.ais. a expllc,taçãõ dos direitos dos trabalhadores não cabe nlJ"1a ConstitUIção.
devendo ser deixado, quando for o caso, ã legIslação ordlr,árla. ate ;,orque e ta
te

:ã~~ ~a~~~~~~i;~~~~= ~~ :~5~~~~ã~r:b~ ;~::I~~J:~ t::o~~ç~~::~~:or~~:ç~~~q~~:;:sn~:~~~
I
lógicas.

-

ASSIm, a leI l-Ia9.,a deve, apenas, estabelecer os gra.,des prlncfplos e dlretr,zes,C;!.Ie
balIzarão a bu:;.ca de uma política que pOS51blllte UTa efetiva proteç;o do wprego e
do trabalhador, bem cano a melhoria dilS to,dlções de trabalho

r , r - - - - - - - - - - ..-" ..,,"'.',---------- ---

~~;~';~I;~~bF::~:;~~D --AllTIGDJ., =~
------ll1'I50
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Dê-se a seguinte redação ao I"C'SO i.XIV. do arllYo~ do-A1:>.H;pr0.1cto de
ç.i!o, elaborado pela Comls",io de Slstc.rath:ação

~-

atlvida~es

r~U'lerada

Const'·u..!.
.;:

reg.l1;;lncntação das
de ICltc.rr,erl";ção
de
;;-ão·de-obra,
a contrataç;;o de ~o-rle-::lbra te'i:porárla, ou salonal, r.ão poderá
p eJudlcar
o trabalhador que nttntc.rha vfnc.ulo ...- .;::resaticlo COl'l Cj~e':i a contrat~."

Assembléia ftadonal Constituinte
JUHIFICATIVA

EJI'IENDA lP04538·0

f:

11-.a eeonoma c,.,â"••ca e -ncdcrr-a, é mt errcoenre easu-co i'retE~der-"e c.re o rser cace
de t~"balf'o ~e xe ce t.Cô'l.ar (.om o lfr>pOrtêll'te r ns t ruaeme , seja do ;10·'1\0 de vrs t a do
e.'"lprtjador, se .l :! do trabalhador, em que se cces tr tu r a lnter~d'êlção de rão-~e-9~ra

CONSTITUINTE AECIO Õ-E~ ·SÕRBA-----

fD

AO"lI'tlda a ':':l~esc,"dlblllda~e de S.Jil exr s têecre , a preocl.f:a'iZo deve ser, :la f~to,
no caso da r-Se-ce-obre te.-porar.a ou ~3zor."al, CO'7l a proteção co e"p~eso ccs t rebe Iba
ec-cs que r ilnt,:,hnl1 r e luçec c."'prE:gatlcla perr-encnt e com c;tle,~ veo'se a (,Ottr-a"tã.-ta -

COMISS~O

----:::J

trpos":=J

!?fl;õhQ]

DE SISTEI1ATlZAÇ1iO

e 467

A Ccnstrtulção deve rncrcar no sent rdc da ?rote'ii:io cc &-;:re30, ~t!., e dr re r tc I"\i:,or
do tri!~al"a.! ...r. "'~'ll p r ej ..cilcar est e r el evao re c~Jf'll"o SOCial cca preceitos que 1I~
pr:çum a sl.Ia efetiva COnsec.lção
De. resto, a exolicrtação dos drrer tcs dos t r .. balt-eoee es não cabe nxre CO"StltUICão,

devercc ser C'~I;O:Gdo. q'~ando for o cnso , à le.glslação ordll;;;"a, alé ;':~que ~srã te
rã re rs POSSllHlld:;.de de "daptac:ão ã CI~5"Ica da evolução das relaçcc::s tra!;.alhrstas
e das cara.:ter-stleas do próprrõ t r aba lf.c , svjes ras ao l-npac te das r::C-.jU'SIi!S t ecnc
lógrcas
-

(MErlIlA MOOIFICATlVA

ASSim. a LeI "laçna dele. apenas, es rabetccer OS grandes prlnciplos .. .;!.retrI2es,que
balizarão a busca de Il,M pcl It tea que pes s rbrl r t e UM eret sva prott.çãc do e,-pre90 e
do trabalhador, bem como a -re l bor t a das cond.çoes de trabalho

1i?

O'&-se a sC91.1H1te redas-íio ac If'CIW VII", do Artlgo)Jr'; do ~proJeto de
ção. da ComIssão de Srstenatlzação
I'VII';' _ garant.a de saláriO fIXO. nunca r nf er ror- ao sal.íirlo mínllllo."

EMENDA lP04543.6_ ..ro .,

r : : r - - - - - - - - - TU·CI"Uf·" •• ;h _ _ - - - - - - __
I :L,n,DA oDIFICATIVA

w

~

a seguInte rtdação ao .ne.lso
de Slstcm~t'.laç;;o

C:ONSíITU!NTE

IV~.

do Artrgoft, do

~roJeto ee

.~c ..a.'DI~.~'fflbl.U •• D".. I;.,,

I'T"":p'o"s""---'

_

_I

C-..!

...,.____,

COK'SS~O oE S'~TEMi'lAtAo
_

EMENDA MODIfiCATIVA

Cc.r!;trtu~

la
pê-se a segUinte redação ao InCISO VI>. do Artigo
da ComIssão de Sisternatlzaçâo

: "IVI> - selârtc-mlnuro naC:lq"ôI1'lente un,f.cndo, cepez de a t c-ider as svas
des vr ca rs básicas e às de SU<l f.. -tl lra;"
,

Constltulçã~

JJf. do Aftt.eprojeto de

1'\l" - preservação do pcder- aquj sl trvo do salárIo."

~

COMISSÃO DE SISTE"lATlZAÇM

to (;,<plicrti1ção dos drre tOS aos trahalhat!crE:s pão caae r-c-e tcns t stu çêc ,
cevcncc
H:r a~I)( ..de , Q\.oimtlc for c caec , ã \eçHihção cnil-ilrli!l, d\é por que c<..~ ::rá
;Jo$srbll.eadE: de üt.';;>laç;o à dll'".5,rca da (;voIJç~o ces relações tr;l!::ad- S'o?S
e das
.erect er Is rice s co ~óprro tr .. balhe , euj e r ras "O .-;acto ee s cenqur s tes
cas

---,J

ACeIO De DonaA

TUTD/""."rlc&;ie'

ASSim, a Lei Magna deve, apenas. estabelec.er os grandes prl.nr::iplOS e d,retrlzes,oue
bal12arão a busca de uma polítrca que-pos s sbr l r t.e urra ef e trva proteção do emprego E:
do trabalhador, bem COIl'iO a mel horra das cond.ções de trabalho

All.TIGO~~'!y':

...:c-, ca CO"õlrs$iio

1:

,J

/Ia

~EI1El.i:l:'DO

I'!::i~se

o

A explicitação dos dr r e l ros dos tr abe lbadcr es não c.abe ruraa ConstituIção.
devencc
ser derxecc , q..ando for o coso, ã leg.slação ordinár.a, até porque esta terá rr.a,s
pcs s rbrlsdede de adaptpção ã dlnâm.ca da evolução das relações rreba ttn s ras e das
~::ilocteristlcas' ec próprIO trabalho, sUjeItas ao I'Il'opac.to ces conquIstas
tec.no\Õg2,.

JUSTIF'ICACJl:O
rrebatbaecres 'f'ão cabe numa Constltulçiio,
de.~endo
ser de lxade , quando for o caso.
leglslacão ordlnãrla, até porque esta terá
maIs
pcs srbr l Idade de adaptação ã dlroânllca da evolução das relações trabalhistas
e das
~:~acteristlcas do próp.rlo trabalho, suj er tes ao lI11pactO das conquistas
tecnolõg.!.

Ao Cl<.ptlcltação dcs dr r es tos dos

ê

EMEIIOA MODIfiCATIVA

:f:c-?lõgl
-

13

DISPOSITIVO EMEt-.DADO

ARTlGO)Jr", INCISO IX"

-----

A~~'m.

a lei t'il9r;a deve, apenas, es eebetecer 05 grandes pr.ncí;Hos e ~.retr,ze~,que
!;al zarâo a ~u~e:a de ul""a polTteca Que posslbll.te u-.a efetiva pro:eiâ.:- cc = ;.·(:.",0 e
do trabalhador. be:n como a nelhona das cord'çées de trabaliJo

--- ---

De-se a segulnte rédaç'5o ao InCISO
ção. da Comrssão de SIstematização

13

do Artlgoj!í'. do ~proJelo de

J)tb.

tonst I tu.!..

ASSim, a LeI Magna 'deve.apenas. estabelecer os grande; princípIOS e d.retrlzef;, que
bal,zarão" busca de uma p-?lít.ca que posslbrllte uma efetIva proteção do errprego e
do trabalhador. bem como a melhoria das condições de trilbalho

'JlXI> - gratificação natalina."

EMENDA lP04535.5
~ONSTrTUINTE-M::CtO-OE 'àORBÃ

----~~__=.=1

P
COMISsAo DE ;;~~;~~I;;~I;~~;~'~'~Uh-----~ -- r.-r-------- __ ·~..bN"U".=a,ip-~--

--]

l:.-~~'

t __

~J

A I;!xpllcltação dos dIreitos dos trabalhadores não cabe mura Constltu.ção,
devendo
ser deixado, quando for o caso, ã legislação ordlnárca. ate porque esta terá maiS
posslbr1',.{ade de adaptação ã dlnâ1llca oa evolução das relações trabalhistas e
das
caracteristICas do próprio trabalho, sUjeItas ao impacto das conquistas tecnolôgl

t1?~~;P~!.r~

COMlssAo DE SISTEHATIZAÇAo

EKWDA HOtHFICATIVA

MTIGOfl. 111r:ISO~
s,egu=-::;açã~n-::so~d~rt'90fi: do~rOJeto de

OISPOSITIVO EXENt:'AOO

Dê-se a
ção, elaborado pela COl'IIss50 de SI!>te!",atrzação

EMEI/DA MODIFICATIVA

EMENDA lP04540·1

Const.tu.!.

f

~apo$entadorla,,,

CONSTITUINTE Aé:CIO

COHlssM DE SISTEHATllAÇJ'íO

Dê-se a seguinte redação ao Inciso XIX. do Artigo

__.,

ção. da COl'lrSsãO de SIstematização

-"

trr"----------.u..,,,.,,'~.,.----------~

A e>:pl.e:ltação dos d,re.tos dos trabalhadorcs nio cabe l'lu-na Const.tu.ção,
dcvendo
ser derxado. quando for o caso, á legIslação ordrnãfla. êté porque es,a t<:rã
rr.ars
po!>slbrlldade oe adaptação à dInâmIca da evolução das relações trabalhls;a~ e das
carar:::teristlcaf; do prôpTlo trabalho, sUJe. tas ao rmpat.to das conquIstaS
tecnológl
~s

"Df ê~~BA

.~C ••• Il>I.O~"".DII".Cb..IIS.O~

[!J

JUSTIFICATIVA

~~

COUSTIiUlnTE MCIO DE

Cons't.ltu2,.

.....

BORe~~A:------------'J rÕS"Ob:=J

c.,

""

EMENDA lP04541·0

ConsTltul

ção. elaborado peta COllllssão de Slstettlatu:ação

I

Essa alinea de!oce a detalhes atinentes ao direito do saláriO família,

explle:lta~ão

C

COt;;TI!i!~I!~~-!t~;iC~~~~~~=-~~~~~-=-=_

=_=] t

tI:,.__. --·-t-;-~~-;A~-;;;·~~t;;~·;;~'~;~~~~···~----- -=~~J

JUSTTFICATIVA

TU c/

constltuI'Ç~',J

Ora. a
dos drreltos dO$ t1"abalhadores não cabe numa
ti.;
vendo ser deixado, quando for o caso. ã leg.slação ordlnãrla, atê porque esta tera
maiS POSSlbll,':::ade de adaptação ã drnâmlca da e'lolução das relações trabalh.stas e
das características do própflo trabalho, sUJeius ao Impacto das conqlllstas tecnol.2
glc",S.

ic

•

, . " . - - - - - - - - .....,,""'..., , ' . , - - - - - - - - - - - ,

~s~ ..~~

~~&~L@~tJ

._.

~ EM[L't~DO

0'-" , ..,u;n" "d,\;o

oa

"",op.

'""'0 XIV, do
ção, elaborado pela Comissão de Sistematização

do AMe"oJeto de

Con,,;,u1
~=.

mlcr2,

Ail.TIGO~

JUSTIFICATIVA

41J

A explicitação dos direitos dos trabalhadores não cabe nu-na ConstItuição.
devendo
ser deixado. quando for n ""so, ã legislação ordinárIa. até_porque esta terã
rroais
pOSSibIlidade de adaptação ã dInâmIca da evolução das relaçoes trabalhistas e ~as
característl~ .. d~ t'rõpi;'] trabalho. sujeitas ao Impacto das conquistas
cas

JUSTIFICATIVA

~OII'~U~~~r,~: :o~~~~~a~~~ :x~~~~~:r:ç:~ I ~~d:~~o d:";~~~:::~ n~~r;'~::ã;~~ta~~~:tJt~~;~~

do ~rufal-ente o Capítulo I, do Título VII, do An:eprOJl;:'to:!e ConstitUição (do SIS
tira lfl:ut.áflo "ôclona1) que prevê a H1Sl.tU.ção dos tributo$, e dls,Crll"linando-os
qUilnto ao fato gE:radoq e niv21 polít.co de co~pet.êtda trlbUtdrla

tecno\Qgl
..

A!oslm. a L::' ":;-: ::.,:::. apenas, estabelecer os grandes prlncipios e~dlretrize5.que
balizarão a bus~ de urr.a politlCa que possibilite uma efetiva proteçao do emprego e
: do t.rabalhaaor. bem C.OIWa melhor ta das condições de trabalho

tn~u

CO"ll relação ãs atlvtdades pot!mc.alr-ente polLidoras. estils não devem ter sua

,i~a~~~n~~:~:a~~r:~~~a~/~~I~:t~e~~~~5g:~~s ~~~e~~;:s~e~

ElI'IEI'IDA 1P04fj37·1

Et1EHDA MODIFICATIVA

~~ ARTIGOl!.~XIV

"XIV ~ proporção mínulIa de nove ç1êCllllOS de empregados brasileiros. salvo nas
empr~sas e as de cu~ho estritamente famlllar. 1I

113

~~

~~~r1f11ê1-se o art.go..4iít. do ~proJeto de Con~tltulçã .... da Comissão de SrstaJl'a.EF~

f'J

EMENDA lP04545·2 - '"'''~-::----'-'------'J fõ1P05""---'
[J
CONSTlTUZNTE JlEC!O OE SORBA
_ c......:
~J

INCISO XII", ALhlEA lia"

~a~"a'~n:so~ :-:rtlgo~::-AftteproJcto de

CON,TITUINTE

.

tecflolog.!.

A explICItação dos direItos dos trabalt-adores não cabe numa Constltu.ção,
de-tendo
ser deixado, quando for o caso, ã legislação ordrrána, até porque esta terã
maIs
pO$Slbl1ldade de ad.aptação ã dltlãtltlCa aa evoluljão das relações trabalhIstas e das
característIcas do próprio trabalho. sUjeitas ao Impacto das cçmqulstas
teenôlóg.!..

EMENDA SUPRESS IVA

rr

I

ASSIm, a Le. Magna deve, apenas. estabelec;er os grandes prlncíp.os e_dlretrlzcs,que
balharão a h.'r:::-.,I~ uma polítIca que possibilite uma efetIva proteçao do emprego e
do trabalhador, bem COlllO a mel~orla das condições de trabalho.

ASSIm, a Lei t'aona -deve, apenas. estabelecer os grandes prrncíplOs e dlrêtrlzes.que
bal I zarão a bus~a de uma paI it'ca que p05S1 bd I te uma efetIva proteção do enprego e
do trabalhador. bem como a melhorla das e:ondições de trabalho

ARTIGO~,

~evenCIo

:~~s~~:~~~~deq~:~~a:~~f~oc~s~:nãm~~ ~~a~~~i~~~~n~~~a;e~~~õ~~ri~:b:~~~ s t~~ra e m;~~

características do próprlo trabalho. sujeitas ao Impacto das conquIstas
cO,

"XI II - partIcipação nos lucros da empresa."

fDtii;;;'AJJ
DISPOSITIVO EI"ENOAOO

Co-:stl"tu..!.

A el':pl.citação dos dIreItoS dos !-ral:.alhado!es não r:abe nUll1~ ConstItuição.

la

Dê:-se a seguinte redação ao InCISO XIII. do /lrtlgo)-ll'. do ~proJeto de
ção, da Comissão de SIstenatlzação:.

JUSTIFICACli.O

EMENDA lP04536·3

do Afl+eprojeto de

EI1EI.J!)A MODifiCATIVA

-

ASSim. a LeI Magna devc, apenas, estabeler:::er 05 grandes pTlntÍp.os e dlfetnzes,que
balIzarão a busca de w-.a pol ftlca que poss,lb, II te una cfet .va preoteção do e"'pregc e
do trabalhador, ben COo1\O a melhofla das condrções de lrabalho

f:J

fJ,

HXIX _ licença re:l\unerada ã gestante. antes e depois do parto,"

~~~~~I ~~:sr:p~:;~~~~~_ e a~à

,iCro"õE"é'OR6A
P••

___,

~I.ll>ltO",."l.bll"lCb.lllio

EMENDA lP04542·8

COH.lSS.ziO OE SISTEHATIZAÇlio

r . r - - - - - - - - - - UllblJVITI,... , h , - - - - - - - - - - - - - ,
EMENDA MODIFICATIVA

f3

De-se a seguinte redação ao tnc.lso X'? do ArtlgoJJr': do Afl.t-eprojeto de
ção. da Comissão de Sistematização

ConstlTJ.!..

"XI> '" saláriO do trabalho noturno superior ao diurno."

.

~evendo

conquistas

·

_

DI~,OSlTlVO U:·:-,~,!)O A~TltO J8, WC\S{)~#

"XXII - prOibIção de tr !".alho noturno e In~<Ih..bre aos iõ'eroores de dez,!,:o a· ...s . e de
qualçuer trc::~-alt'o a r"lenores de q,-,atorte anos, salvo na condi;,;!) ':e
i1j:1rc;-..!!
diZ;"

fl-

são

o;I.relt~!>

soc.alS dos

ção, elaborôldo pela Cor

Com,tltul/ii=o

e todas as suaS alíneas

tr,,~,;;lrad~res

urbanos e rura.s. alé.'ll de

Ol.ltIOS

I

#

Garantia do dHelto ao trêbalho mediante proleç:io êo c-prf:Oo."

do Art.go.I:. do AM-eproJe.to
são de Slste-.atlZ"ÇDO

A erpllcHgçâ"o COS o ~eltOS dos. trabaU-:.c!ores r;~o cabe m..--'" CO"lHltUI;;O.
~C/~~:!O
ser c!el;o:a:o. :;t.ando ft..r o caso. ã le:.glslai~o orolr,~Tla. até_porc;tJc e~:il te~á lt.aIS
POSS,b,l,da:le de o:t!"r- ..ção à d.i-il1tCa da c:\olução c.as relaço~s t-ab"l,.s;:as· e .:la$
c:ar.:::cterist.c~s do pr:lJrlo trabalno, SUJClt3S

Não ;:c$Je haver o;a.ra"ltlil de est.êl:J.dtdade.de E:rprl:go ql<..ndo rão hâ Idêntica

garanti ..

da iHI1<ldade eco":~Ica
Ade"oals, Gl.alc;uer política de C!"prego çue leve ã rlg.dez do nercado de trabalho tr.~
mina por pre,:(ld'car'o ?rópTlo trabal"êI~or,

~e C'~I"Sl'jtlJ.!.

JUSTlF IC;,7 IVA

que vise-n a ,.,elhorla de s,ua ccndu,ao SOCIal

tecn"log.!.

Asslln • .: !.el Magna deve, apenas, fstabel~cer os grandes princíp,os e_dlretrlzes.que
balizarão a busca de uma política Que pos!>iblllte uma efetiva proteçao do emprego e
do trabalhaõor, bem como a melhona das condIções de trabalho

•• il

~ ~ ~~ 1'ICIS0J.!. AlT'lEAS~~~
D~..se a seguinte rco:lnç;,o ao InC;ISO ID. do Arriso.1*. dO~flrojcto Cf

:~~s~~:~~:~deq~:n:~a:~~ç~oc~s~:nim:~i ~~a~~~I~~~~n~~~a;e~~~ó~~ri~:b:~~~st~:r:~ ~~:

I
característIcas do próprIo trabalho. sujeitas ao Impacto das
c.as.

~_HI'b/UI."l:

MCDIFIC~T1VA

~ull1te rcóaçã~ncI~o~.

"/lrt

JUSTI FICACAo

-

•

P'EI'CA

EM[lI!:A "(·)IFICATl'.·A E wrRESSI'JA

da COMISS~O de SlstE:•.,]tlzação, s:.pnnindo

A explICitação dos direitos dos :rabalhado~es não ~abe num~ ConstItuIção,

[;}

~ONST.ITUIlHE AÉCIO OE.·;~~;~~ _. -~=_~-::"=--==~:J POS' • _ J
E-----~~!.;~-~~U'~i.'~;~~~Of .'~==~ ~ tb..2LÇ7/~lJ

cas

i'i0
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Justificativa

gem desde os assentamentos habitacionais I passando pela preservaçãoj
ambiental e históric:.l~l contribuindo para a democratização do uso
do solo urbano.

J r:T:: " ._...,,----,

C('lW:·T!TIJTNT!: /IEC!O [\E' BORBA

_I

A supressão da letra C do tnca.sc XIII deve se dar porque nenhum orçamento ter-é condições de sus tentar o pagamento das desa
p·ropriações urbanas em dinheiro Quanto a alteração f'e i te na Letra D~
do mesmo Inciso , deve se dar em virtude das disposições constantes no
artigo específico I ou seja , que trata em si mesmo,da questão agrária.

EMENDA lP04551·7

EMENDA MODIFICATIVA
~ EHEHMOD

D~~se

~3

~$ ~E!.!

a scgulO!:e rCdilfã"o ao Inciso XVII, do art;goJt.. do
çao, da Cornlssao de S!stematlzaçã"o.

~proJeto

de

f=

ROBERTD FREI RE

fi
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fFi';;;JEJ EMENDA lP04555-0

ConstItui.
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"XVII ~ ~~~nera'ião a maior nos casos em que o serviço extraordinário seja

penolt.!.

EHENDA ADITIVA
DISPOSITIVO e.ENDAOO

ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

tJãV~'mzJ

Inclua-se no Capitulo da Questão Urbana

m;~o~io admitidas exeeçêes , não há que se falilr em proJblção de serviço

cxtraord,n.!

A redação do dl spesl t rvc constitucional deve guardar loglcldade
Portanto,
~~:oprlada. IndulOlv; do ponto de vista de técnica legislativa, ê a redação

mais
propo,!

A letra
Art.

Assim, ~ lei Magna deve, ape~as, estabelecer os grandes princípiOS e d l r e trrzes que
j

A,

INCISO

xrzr ,

ARTIGO.J-:r,

do inciso XIII, do Art.ftpassa a ter a se-

J:'!f: ••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••.•••••

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

Predende-ee com esta proposição assepuràr a participação
da Comunidade na Gestão Democrática da Cidade, fator essencial para
o encaminhamento satisfatório das questBes que abrangem desde os
assentamentos batn t acãcnaí.s , passando pela apresentação amblelfltal
e hist6nca e, contribuindo para um uso mais democrático do solo
urbano

ballzarao a busca de uma pol l t rea que pcss rbrj rre uma efetiva Jl1'ott:ção do emprego e
fio trabalnadol", bem como a /lIelhoíla das condições de trabalho

~

la

12/

guinte redação:
Justificativa

A!em

dIsto, a expliCitação dos drrettcs dos trabalhadores não cabe n1Jll1a
ccns t rtut
çao, dev:ndo ser deixado, quando for o :a5~. ã legislação ordlnâna, atÉ:
porque
esta tere mais posslbllldadt de adepcaçàc a dlnãmu:a da evolução da!'> relações trabi!
, Ihlstas e ~as cara.cterístlCils do próprIO trabalha, SUjeItas ao Impacto das conqcl/s
, tas tecnologlcas.
-

--,

lrn(l,.~n'IlI;1çi.o'

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: LETRA

Art.
- A população do Hunicípio, através da manifestaçã
de no mínimo 5~ do seu eleitorado poderá ter a iniciativa de apr e-,
eentaçãc de prcjet os de lei de interesse urbanfst.Icc , na forma que
a lei estabelecer.

fC';~;=:J

.

;

a) A de bens de uso pessoal ou familiar é insuscetIvel
de desapropriação,salvo por inarredável interesse 50 _.
Cia!, ou utilidade ou necessidade pública, eecf ent e ju~
ta e. imediata indenização, em dinheiro se assim exigir
o expr.opriadoj

JUSTIfICAÇno
Optamos pela redação dada na Comissão 1, uma vez que
define explicitamente que os bens de uso peescat ou familiar, ente,!!.
dendo-se aIos bens de moradia,só serão desapropriados por inarredá
vel interesse social I mediante justa e imediata indenização, se as:'
slm o exigir o interessado.

tOHIssAo DE SlSTEAATlZAÇAo

m - - - - - - - - - - - ..... "..."•." . - - - - - - - - - - - - - - ,
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EMENDA HOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO
-----

1,

1t-,

ARTIGO
ISO XXI
_
_ 0 < INt
:"_
__

:~~:ed: ~:~~~i~ ~:d;;:~e:~t:~~;i~

XXI, do artlgo)4'. do

~roJeto

de

DISPOSITIVO EMENOADO. INclua_se no Capítulo que trata da Questão
Urbana

ConstJ.tu,!.

JUSTIFICAÇAo
CO/IlO

se epreseeea , a redação do AnteprOjeto

e até

meensequente ,

Se le! 0'1 convenção pode permitIr o trabalho em atl"'dades Insalubres ou perigosas,
ele nao e proibido.
-.

Alim disto, não tel!' 06ent~do gue o seja, ma~ Sim, que o tr.abalhador seje
te protegido, com a ellmlnaçaD ou dlmlnulÇêlo dos rtsces ,

ROBERTO FREIRE

_,_AUTU

(J

cução dos planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano. Ao mesmo tempo, é imprescindível que se assegure ao proprietário cesa-,
propriado indenização justa. A disposição de que a propriedade imobiliária urbana deve atender a sua função social é o caminho para
solver o conflito entre o interesse individual e o coletivo.
A atoal Constituição assegura a ceaeproprIaçâc da propriedade rural em títulos da divida pública, para garantir o interes
se social da produção agrícola. Por igual razão, nas cidades, onde
o problema fundiário assume cada vez maior amplltude, jusU fica_se
atribuir ao Poder Público a Possibilidade de promover a justa indenização do proprietário desapropriado por interesse urbanIstico,
em tItulos da dívida püblica.
No entanto, é mais que justo que esta prerrogativa não
seja aplicada àqueles que res-raindo em imóvel próprio, de moda que
nesses casos a indenização se dê sempre previamente e em dinheiro.

r;;~;7;;"J
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inclua-se no Capítulo da Questão Urbana

I:J

ROBERTD

(!J

Comissão de

Q'1

»e:

q,

o Art 112 do Anteprojeto de rme que o "Brasil é
uma República Federativa" e ao tratar da Organização do Estado no
Titulo IV, Capitulo r , o art. 44 diz textualmente que "a organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil cccpreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municip~os, todos
eles ~ (o grifo é nosso) "em sua respectiva esfera de competência".
O art. 45, ao tratar da competência para legislar
e editar normas, afltma através do seu parágrafo \.Ínictl' que é do "encargo do Munlc!pio o que for de predominante interesse local I
do
Estado o que for de interesse supramuruc ípar , e da União aquilo que
representar interesse nacional f i .
segUindo essa orientação de cunho 'federalista, andou bem o constituinte ao fixar no art. 59 do Anteprojeto a velha
aspiral:(ãO dos Munic!pios brasileiros de elaborar a sua própria lei
orgânica pela Câmara Municipal. S a tão sonhada autonomia re.í v indicada invariavelmente por todos os mo~ililentos municipallstas
Contraditória com essa postura. contrariando o espírito e a letra do Federalismo I atropelando-o e mesmo, sem exagero,
fazê-lo em pedaços é a fixação dos 11mites ao número de vereadores
em cada município pelo art. 60.

Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e
Di tenta e set·e representantes do povo , elel tos , dentre cIdadãos

f nossa opinião que a determinação desses lil'li tes _
se vinte e um nos Municfplos de até um milhão de habitantes e trinta e tres nos demais casos - deve caber na sua plenitude aos constituintes estaduais, não só pelo conhecimento e pelas informações
que cada um deles tem da realidade polltico-administrativa do seu
Estado , mas também e sobretudo porque seria um equívoco manter essa
competência na esfera da UnIão.

maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, Pf:.
10 voto direto. secreto e proporcional, em cada Estado , Território e no Distrito Federal

Fõ2i..~!i?J
rrr-----------n:UO/.lllSl"ICAÇle.

I

Substitua-se o Art.....96" pelo s-eguinte aprovado pela Comissão da
Organização dos Poderes e Sistema de Governa:

fl!éâ....·=:J

ROBERTO FRElRE

Justificativa

Sis;~I;~;';;:~i.~~UI~D"'ali.o

D1SPOS1TIYO EMENDADO: Art.

o que vem a cexect er íear o novo conceito de propriedade
ê o entendimento de que I o contexto em que se encontra é mais amplo
do que o mero interese privado do seu titular. O interesse, social ,
enfatizado pelo plano urbanIstico é que concretiza em cada parcela
de terreno, um tipo especifico de ut!l1zaçlio e, determina, ainda,
restrições especiais e espaciais.

(!.I

6a

FREIRE

EMENDA SUBSTITUTIVA
Justi ficativa

% a seguinte redação:
Art. !S6 - O número de Vereadores da Câmara Huniclpal será variável, conforme disj)user
a Const.! tuição do Estado, cesoet tades as
condições locais I proporcionalmente
ele!to!,sdo do MunicIplo.

EMENDA lP04553·3

Parágrafo Onico - O direito de construir em área urbana será ccncedido pelo Poder Público ao titular da propriedade imobiliária ur~
bana, na proporção compativel com o interesse social do empreendimento.

EMENDA lP04550·9

Dar ao artigo

A desapropriação é um instrumento indispensável à exe.,

E';;;'=:J

Art. - O Direito de construir em área urbana está submetido às exigências expressas nos planos urbeorst rccs e de cesenvolvimento urbano.

--,

Adequaç:io do AA-Wprojeto através de
EHENDA MODIFICATIVA
~
DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo.«r

-

ASSln, ! lei H.agna deve, ape~as. estabelecer os grandes pflndplos e d rr e t r rze s çque
balizarao a busca de uma pcl Lr rca que pcs s rbr l rre uma efetiva proteção do emprego e
do trabalhador, bem como e melhoria das condIções de trabalho

W"fNDA lP04549-5

rrr-"""'~
r ~ÇB_)

FREIRE

m------------Tnto/~~""'U~i.---

'Justificahva

adeqLoilc!a~n

cabe
Deve .",nda ser frlSlldo que a expliCItação dos d rr e r tos, dos trabalhadores não
nu~ ConstltUl/iato, ~evendo ser de rxacc , quando for o caso, ã legislação ordinária,
ate porque esu tere ear s POSSibilidade de adaptação à dlnãmlca da evoluç.ão das re
lações trabalhistas e das características do prõprlo trabalho, sujer ras ao lmpactõ
das Conquistas tecnológicas

tD

EMENDA lP04556-8

(J ROBERTO

Art. - As desapropriações serão pagas em Títulos da
Dívida Púbica I com cláusula de exata correção monetária I resgatáveis em até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
acrescidas dos juros legais Em se tratando de casa de moradaa ou
de im6vel na posse do legítimo pr.oprietário. a .indenização será
paga previamente em dinheiro.

IIXXI - ~~~~:::~lIteCnICamente adequada ao trabalhador em atiVIdades Insalubres ou p.!:.

, 1.1

~

EMENDA ADITIVA

JUSTIF"ICACAO

--,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inclua-se no capitulo referente à QuesUo
Urbana
Art.

_ Na elaboração e implantação dos f\lanos urbanIsticos e de
Oesenvolvimento urbano, o Podel: PúblicQ deverá garantir a
participação da comun1tlatle.
Parágrafo único _ No exercício de sua cqmpetênc!a , o Poder Municipal assegurará a participação popular através de:
I _ AudIências públicas I promovidas pelos poderes executivo e !eg!slat!vo municipais;
XI _ comissões municipais de urbanismo;
III - conselhos comunitários I
IV _ plebiscito ou referendo popular.
• Justificativa

Segundo a tradição histórica brasileIra
o sistema eleitoral
é
tratado no âmbito do Capitulo do Poder Legislativo. Assim I é co.!:.
rente priorizarmos a redação adotada pela Comissão da Organiza..30
dos Poderes e Sistema de Governo~ a qual , além do mais , mantém
uma outra tradição hist6rica brasileira I da eleiçlio dos deputados
federais pelo voto proporcional I muito mais adequado à nossa real!
dade l além de assegurar uma maior pol1tizaçlio das eleições I ameaç!,.
'da pelo paroquial1smo do voto distrital.

EMENDA lP04554-1

I rr""peFJ
--------.,1 [iliZJ"ã"p)

(lltOBERTO FREIRE, AUGUSTO CAR~j\LHO E FERNANDO SANTANA
t:0missao de sistema{i~i.l:ç'ão"..dO"UI<D"'Ui.o
m------------'ul0UUn"lC:l~i

EMENDA SUPRESSIVA E
DISPOSITIVOS EMENDADOS. Letras .E. e

------

--,
f~

.!!

do Inciso XIII do Art.

~

{.<-

Do momento em que se garanta os mecanismos de particlpaçDo da comunidade na Gestão Democrática da Cidade, estaremos evoluindo ",ara um encaminhamento satisfatório das questões que abran-

Suprima-se a letras C do Inciso XIII do Art. .1-3 e, na
letra D, e expressão nem dinheiro" deve ser substitui da pela eXPressão
"conforme 0$ casos previstos nesta Constituição."

Aliás o art. 60, tal como está redigido. deixa
claro uma contradição interna ao estabeleçer que a fixação do núme'=
ro varIável dos Vereadores até os lí.mites de vinte e um e trinta e
tres cabe aos constituintes estaduais, enqU::l.nto que esses dois 11m!..
tes são da nossa competência.
Por isso é necessário compatibilizor o 3rt. 60 com
o princípio federatJ.vo,· adotando a redação proposta nesta emenda.
Para exemplificar o absurdo que é a fixação de
um numero máximo de trinta e tres vereadores para as cidades de
mais de um milhão de habitantes I é mister lembrar o exemplo da
cidade de S~o Paulo.
~ntes do golpe militar de 64 , o número de vereadores à Câmara Municipal de São Paulo era de la5 (quarente e cinco)
No pleito de 20 de outubro de 1963 para a escolha desses 4S edís
houve quase um milhão de votos válidos.

Instaurada a ditadura, suprimida a pluralidade
partidária I encontrou-se o pretexto do corte de despesas com subsIdios para reduzir o número ele vereadores para 21 em todas as capitais, sem levar em contà· as demandas da populaç:io em cada uma
delas.

Assembléia Nacional Constituinte e 469
o II pacote de abril" de 1977 ampliou o número de
vereadores das capitais para trinta e tnea I mas ainda" assim permaneceu a dislorsão porque não foi considerada <r enorme disparidade
entre as diversas capltai~
Atualmente a cidade de Silo Paulo com mais de lO
milhões de habi t.entee I tem um eleitorado que em 311) 2/86 totahzava
5.400.139 eleitores distrlbuidos em )5 zonas eleitorais discrimina-

das no quadro abaixo.
280 1
Capela do socor-re ••••••• • •••••

aabeeuara

325i!
32611

Pirituba ••••••••••••••••••••••
Ermelino t.1ataralZO ••••••••••••

327!

Nossa Senhora do

li .••.••.......

177.959

3281
346&
34711

Campo Limpo ••••••••••••••••••••
8utantã •••••••••••••••••••••••

235 419

o •••••••••••••••••••••

349A
3501!
3521
3531

li
21
31
41
SI

61
2461
2478

2481
24911
2501
2511
252_
253D
254'
25511
25GD
25'111
2581
259D
260'

CW:;~'ifill

Mrt /18'

IV -

69 930
175.429

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
-

Parana
Pernambuco
Ceará
Santa Catarina
tioiás
Pelrá
Maranhão
Paraíba
Espírito Santo
Piauí
Rio Grande do Norte
Alagoas
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Distrito Federal
Amazonas
Sergipe
Rondônia
Acre
Amapa
Roraima
Fernando Noronha

149.913
34 - O Brasil renuncia a fabricação de
a~fatE~s_~s. A atividade
nuclear em todo o território nacional somente será admitida para fins
pacificas.

Justificativa

ROBERTO FREIRE

fJ.

COHISSlio DE

SIST;~·:;;;~"~~~I.u.tol,SS16
.,

lule/ltll''''~~10

{,lf

EMENOA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.7"

,V

93.271

,,~

144.083

Art •

131.029
141.562

.cequeçãc do AiTt-eprojeto através de
EMENDA SUPRESSIVA
M
Dispositivo Emendado' Art. M § III

245.224
169.556

.:;.~

138.432
107.2:37

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o § III do art. )8

98.9D5

A nossa emenda vIsa regulamentar a eleiç1:io de prefeito, a ela a_'
pl1cando os dí spcs t Ivcs que regul:::lmentam a ererçxc do Presidente
da República, buscando, assim, a uniform1zaçi':io das eleições para
os diferentes níveis do Executivo.

Justi fi cativa

184.846

í

130.332

156.134
107.896
148 820
156.957
181.796
144.876

.,

lUlo/'ull'f'~I;'O,

.

..vr -

ParÁgrafo - nbserver-ee-s , na eleiçl!o de Prefeito, o disposto nos
parágrafos lli!,2li! e 3li! do <lrtigo ;J.&1".153

_TUte/IUSllfll:lç i O - - - - - - - - -_ _--,

118.699

163.958

Todos os democratas, em especial os comunistas, têm tra"'lado uma luta sem quartel por uma legislação partidáua que garanta a mais ampla liberdade de organização, sem quaisquer interferências na. vida interna dos partidos. ~ pois lncompatlvel com essa visão a fixação de um número mínimo de filiados para. Que o partido
possa obter o seu registro de rãru t.Ivo , como quer a atual legislação, ou como condição indispensável para concorrer às eleições 00
ponto de vista democrático a organização só pode ser matéria "interna corporis ll do partido político.
.:l.1
Por Isso julgamos que o ar t , ;Rf do AA.f:.e.projeto da Comissã
, de Sistematização trilha" o caminho correto ao assegurar "a autonomia dos estatutos para disporem de regras própria de organização",
no que é frontalmente contrariado pelo § 12 do art. 30 Uma das
regras pr6prias de organização é aquela que dá direito aos partidos de determinar, autonomamente, se desejam filiar tal ou Qual
percentual, acima ou abaixo do 0,5% que o § 10: autoritariàmel"lte
pretende fixar.
A incoerência do referido § lI:!: do art. 30 não pár-a por
aí. Ao tratar no capItulo V, Seção I - Dos Direitos PolIhcos, o
artigo 28, inciso 11, aHnea a enumera as condições de elegibilidade. a nacionalidade, a cidadania, a idade, o alistamento, a filiação partidária e o domicilio eleitoral na circunscrição, por
prazo mínimo de se ra meses. E o mesmo artigo 28 enumera também em
outras alíneas as situações de inelegibilidade.
Permanecendo o § lQ do art. 30 certamente teríamos que
incluir nesse art. 28, para compatibilização, uma ~ inegibilJ.~, aquela em que estarão incurso os membros dos partidos políticos que não .alcançarem a filiação mínima de 0,5-%, o Que é um
verdadeiro absur-do
Urge, pois, adequar o art. :30 pela supressão do seu § 19
A sua manutenção implica em cassar o direito de concorrer
às eleições, caso não seja alcançado o 0,5%. Nova contradição pois,
sabiamente, o art. 29 do Anteprojeto "veda a cassação de direi tos
políticos" e será exatamente isso que eccnbecer aos militantes do
partido se não for atingida a filiação mínima Ser-Ihes-á cassado
o direito de se candí tarem,
Mas é, sobretudo do ponto de vista político que as coisas
devem ser vistas. As eleições são, inquestionavelmente, pelo debate e pela partfc.ipaçãc que propicia, um momento em que as liberdades se ampliam e á democracia se alarga. E é sobretudo através de
eleições Que nosso povo tem cDnquJ.Stado mudanças. A pr6pria cesagregaçl:io do regime militar eleitoral insta,J.ado em 64 deveu-se em
grande parte ao voto É pois o período elei toral o mais edeqúadc
aos partidos políticos, através dos seus candidatos, para cllvulgar
sua mensagem, o seu programa. ~ nesse exato 1Il0mento Que o eleitor,
no entrechoque das idéias faz a escolha, não s6 do candidato, mas
também do partido. É o instante mais indicado para o partido recrutar novos membros e filiar as pessoas que votam nos seus candidatos e dele se ,aproxifllMl. Impor regras para UIII procedimento contrário, exigindo antes a tiliação mínima para se ter candidatos é
inverter o curso natural da luta política, de como realmente ela
ocorre na realidade. Para n6s o critério só pode ser o do voto na
urna.
ã

1~

item IV, do Art.,...li3'""

A redação da Alínea 1 do i tem IV, do Art.1t passa a
ser a mesma dada na Comissão da Ordem Social.

"Art. 16 ••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••

......................... ··i·

[:J

ncrescente-ee o seguinte parRgrafo ao artigo,7T do eeeeprojetc e

69.166 elo

C10

• • • • • • • • • • • • vedede a ccnceasãc de bases militares.

165.997

84.56/1

HENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea!!

.

,EMENDA lP04561-4

Somos pelo "desarmamento geral, simultâneo e controlado"
(art. 11, inciso IV), pela "dissolução de todos os blocos pn l Lt acu s
militares". (art 11, inciso V).
Há que se ter coerência e ir até as últimas ccnsequêncfes
na luta pela sobrevivência da humanidade, contra um holocausto nucfeez-, É necessário que o Brasil declare enfaticamente que nlIo fabrlcarâ artefatos nucleares

172.530

Dep. Roberto r ref re

=--

:::10 seu

sv

52.252
549

- BrasIl

"O.C,

A expressão proposta busca adequar o inciso IV do art. Jt'f aos
dispositivos que delimitam os princípios fundamentais d~ p rcccs te , ,
em particuli'lr os incisos IV, V e VI do Airt 11, nos qua Le es té esc r],'
to que o Bri'lsil preccní aa o cesarmanento geral, a dissoluç~o dos b1.Q..
cos político-militares e o estabelecimento de um sistema universal
capaz de asseçurar a paz entre és povos

Dê-se ao art. 34 a seguinte redação'

79.371

15.920.473
7.938417
7.138.362
5.400.139
4.985.636
4.807.541
4.313.837
3.150.552
2.651.185
2.303.370
2.160.701
1. 748.646
1. 726.827
1.462.280
1.158.965
1.074,552
1.068.878
990.86&
825.531
820.142
728.543
656.576
607.797
447.541
141.836

.. Bahja

e

JUSTIFICATIVA

148.515
171 7.51

Finalmente, para avaliar a importância de São Paulo no
colégio eleitoral de todo o País, apresentamos o quadro abaixo dos
Estados e Territ6rios com O seu eleitorado nas últimas eleições de
ncvenbrc de 1980" em ordem decrescente:

.. Rio de Janeiro
.. CIDADE DE 5AO PAULO
.. Rio Grande do Sul

slf

~tli'U'e~

102.144

Bela Vista •••••••••••••••••••••
Perdizes •••••••••••••••••••••••••
Santa I figênia •••••••••••••••••••
Mooca •••••••••••••••••••••••••••
Jardim Paulista ••••••••••••••••••
Vila Mariana •••••••••••••••••••
Santo Amaro • • ••••••••"•••••••••••
São Miguel Paulista ••••••••••••••
Itaquera ••••••••••••••••••••• " ••
Santana ••••••••••••••••••••••••••
Lapa ••••••••••••••••••••••••••••
Pinheiros ••••••••••••••••••••••••
Penha de França ••••••••••••••••••
Tatuape ••••••••••••••••••••••••••
Vila Har La •••••••••••••••••••••••
Casa Verde •••••••••••••••••••••••
Tucuruvi ." •••••••••••••••••••••••
Vila Prudente ••••••••••••••••••••
Indianópolis •••••••••••••••••••••
Saúde •••• ~ •••••••••••••••••••••••
Ipiranga •• "•••••••••••••••••••••••

.. São Paulo

-,

ncrescente-ee ao inciso quarbc do artigo
final, a seguinte expres sãc r

ELEITORADO EM 31112/86

- ].fjnas Gerajs

tluo/lunlfOC1çio

L";~~~

DO MUNICípIO DE SIl:O PAULO

SEDE

SrsTEM~L;;;:~·i~"bl.UI~.lI'Ula

196.685

í

ZONA'

DE

EMENDA ADITIVA
S'I
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. p#f

Art

ELEITORAI~

(!J COMISSAO

148.674
158.013

A necessidade de uma maior eprcxfnaçãc do vereador com o
eleitor, como elemento de par t Icdpeção e educação política do povo
evidencia o quanto é absurdo o número de 33 vereadores para as 35
zonas eleitorais acima, a maioria delas com mais de 120.000 eIe tcres.
Há necessidade de ampliar a participação popular na v!.da
política dos grandes ccnqãoner-edos urbanos Desenvolver o poder
local é sem dúvida um dos catilinhos que conduzirá a plena dcmocrat.L,
zaçtio da socieade brasileira.

ZONAS

l: ROBERTO FREIRE

203.783

Vila Matilde •••••••••••••••••••
Vila Formosa ••••••••••••••••••
Jaçanã ••••••• • ••••••••••••••••
Sapopemba.. • •••• •••• .. •••
Cidade Adernar '"
••••••••• "
!taim Paulista •••••••••••••••••
üuafanaaes •••••••••• • •••••••••

,)S19

Optamos pela redação dada na Comissão da Ordem Social
que, a nosso ver, define de forma m"ais explícita a questão das ccní seões de fábrica e/ou por locais de trabalho.

260.41:3

3201

348f1

'EMENDA lP04560-6

JUSTIFICAÇJtO

..

d) Para a defesa dos Interesses dos treoe.tbeccresvas
entidades sindicais poderão organizar comissões por laceis de trabalho, garantida aos seus integrantes a mesma proteção legal, dispensada aos dirigentes sindicais."

üep, Roberto Freire

EMENDA lP04562-2

t:

t:=:~:"'=:J

ROBERTO FREIRE

rRJ'ZA7l
lo

E"IENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

ART.~

60

Acrescente-se o seguinte parÁgrafo ao artigo % do

""

s« -

Art •

~projeto:

.

parágrafo - Observar-se-Á, na eleição de Governador de Estl:ldo, o
disposto nos paraçre rcs 112,22 e 311 do Airtigo
(53

m.

JUSTIFICATIVA,
nossa emenda visa regul:::1mentar a eleiçi}o de ãcverneccr de Estado,
aplicando a essa e re rçao, cs dí spos.i t Ivos Que regulamentam a elei-'
çl'10 do Pres Icente da Repúblic"" buscando, dessa forma, a unlformiz.:!.
ç1:io das eleições para os diferentes níveis do Executivo.

ti

EMENDA lP04563-1

f!J ROBERTO FREIRE
EJ COHISS~O DE SIST~~~7~~~c~~lUm.'"do
___,

l(tto/.tJ,ln""'~Ze

E"ENOA ADITIVA

f:l?

DISPOSITIVO EMENDADO. ART. fiIY

Acrescente-se o seguinte inciso I ao
Art.

p;u4gr~fo

primeiro do art.':

fR
s« - . '. . . . . .. ..

§ 12 _

1 - ebeerver-se-ã, na eleiç~o do ücve rnaoc r Distrlb:ll, o dispas...
to nos par4gnfos 12,22,3lil do "rtigo 157.

JUSTIFICATIVA
A nossa emenda visa requ.lamerrtar a eIe íçãc do'Governi'ldor DIstrital
eh aplicando os dispositivos que regulamentam a eleição do PresIdente da República, buecencc , assim, a uniformIzl'lçl':lío das eleições 131.
. ~q os diferentes níveis do Executivo.
li

.470

Assemb~

•

'EMENDA lP04564·9
, ROBERTO FREIRE, At1GUSTO

NacionalConstituinte'

CA·~~~LHD

o Art

EMENDA lP04572·0

3~

j}! e seus perágrafos ).,

e _
ficam consubsta
ciados. em um émco d.isposi.tivo, obedecida a seguinte forma:

tG~~"-:J

E FERNANDO SANTANA

~:II

tJõ27'~'7-;;;]

"'..

--,

• ROBERTO FREIRE AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTAf.lA

rrY~~"~

IO~g)!:!Q...!:!!'-======;::=========::::
I r.I:-""'-"""'"7'-;:-;='-:' n .....'o/co..'.l1o/lg'"..,ul0
.) Fio''-?]
ttom~ssão de 5istematnação

"Art. >t' ~ adoção de menores. por brasileiros e estra!!.I:;============;:;::=;::::====~~=~~=;
geiros radicados no Brasil, será estimulada pelos Poderes Púb Li ccs ccm
a easâs tênc Ia jurIdrca , ince~ivosfiscais e subsídios na forma da t.e i ,
EMENDA SUBSTITUTIVA
ART.~, CAPo I, rtrulD II
Pais e filhas adotivos terão, ainda, es s í.s tênc ra integral do sistema'
DISPOSITIVO EMENDADO: ALINEA E, INCISCO IV,
previdenciário. 11
A redação da alínea!. , Incfso IV, Art •
passa a ser
JUSTIFICAÇAO
a seguinte:
"Os espetáculos de diversões, incluídos os programas de
televisão e rádio, não terão caráter de censura. Cada Ul"\ responderá,na
Trata-se de resgatar a forma aprovada na subcoeu ssãc
-forma da lei, pelos abusos que cometer. ti
respect rva , que atende, a nosso ver. aos anseios dos movimentos sociai

Ir

j

EMENDA UDDIFICAlIVA

DISPOSITI VOS EMENDADOS:

...9;

Os incisos I e I1 do Art. 50 ficam -eonsubstanciados em
• um único inciso, obeêecfda a seguinte forma, r encmeraodc-ue os demais:

"

"Art. %o ...••••••••.••..••••••..•.....•••••••.....••••
vedado ao menor de dezoito ano.Ji o trabalho noturno
Un:;alubre éos menores de 18 (dezoito) anos';-;-q~~
quer trabalho ao menor de _lll (~a_t~."

y;tJIÇ l'. ê

JUSTlFICAÇAO

JUSTIFICAÇJtO
A admissão do t.rabatho do menor de 1tI anos na condição
de aprendiz pode ocasionar a exploração da força de trabalho do menor.
O Brasil, a exemplo da maioria dos países do mundo, oão deve permitir
a entrada, no mundo do trabalho. na faixa etária proposta, embora nuã-.
tas crianças, na luta pela sobrevivência, e só por esse motivo. já tra
balhem nesta idade. renunciando ao direito à educação e à vivência d;
sua lnfância.

EMENDA ADITIVHl
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

z.,c.'"

:;.2'-3J.1

lnclua~s:. no Art. 52, os seg';..intes pl:lrágrafos:
"Art. 52 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1" A partir de sessenta e cinco anos de idade. o 100so , independentemente de prova de recolhimento de con ~ck. ~I)! I tribuição para o sistema previden:iário, desde que não'
~.AU::v.,:t.o'lupossua outra fonte de renda, fará jus à percepção de pr
ventos de aposentadoria. vitalícios. não inferiores
a
~
um salário nínimo e proqreeatvenente majorados de acoro com as disponibilidades da previdência social.
~§ 20 E: vedada a incidência de impostos sobre os Irr.0~ch «A" ~'cl.t ~ de ~r~~~-:;; ;;rão reaj~tados '
~~:ú4~ na mesna época e proporção dos reajustes çcncedroos aos
tud· .:lG6
que estão em atividade.
_
3Cl Em casa de falecimento de um dos cônjuges, é asseI gurado ao outro, ~ dependentes, pensão de valor
não inferior aos proventos de aposentadoria que lhe dão

ROBERTO FREIRE. AUGUSTO CAaRVÀlHO E fERNAt~DO SANTANA

r=Pcg"~

[DffI'Ó'?J
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art

I

Ji$.
•

GLO

04- 411-

O

~~"

r

('-""ri : :L
I

~",º, ':J1~g,ó~~
"~~~~
b.(.
-\ .~ teto ~
JÓSTIflCAÇAO

%'''::I-F.In

A

~ I~

~

A emenda visa re!i'9ãtar dí spos i t Ivcs aprovados na subc,2
missão respectiva e que cc rr esncnoe aos anseios dos movimentos de mU'Jheres e à luta pela dí scr Ieunaçãc e por qualquer forma de paternali.§.
mo elou machismo na nossa sociedade.

,

I

L

-+--i

I~

~1<{ dA.l1~

ce-e ..dI~i:>:

A

AJ:J.3SS

---

40 O benefício

~'?(~.c.:..~~~~~~~jug; sobrevdvent.e ,

na
~forma do parágrafo anterior, não se extinguirá por mot.!.
vo de novo casamento. 11
-JUSTIF"ICAÇAD

Trata-se de resgatar o que foi aprovado na Subcomissão
respectiva e apresentado pelo Relator. na Comissão, que asseguram direitos que valorizam a pessoa humana e o cumprimento de justiça sacial

fll~o/Jun"

EMENDA lP04570·3

.. ~çi~

I J!R0BERTD FREIRE, AUGUSTO CA~"voALHO

EMENDA ADIT!VP
o.!t'.w.ll .c, .4.t.....:II& tvd (2.
DISPOSITIVO EMENDADO: § 19 de Prlo 45

acresceotacse , no § lQ do Art •

"qualificações", o
~slgn'!.ções

se~uinte

(!J ComIssao

.Jl,

após a expressão

E FERNANDO SANTANA

de SJstemà't(rZ'a'ç~õda/&"'o.""sio

l p:r'p"é'ií'"""J

JUSTIFICAÇAD

EMENDA lP04567·3
J!lfOBERTO FREIRE, AUGUSTO CAftV'ÃLHO E"FERNANDO SANTANA
'lC.'lUO/cOII,ulo/IUICO... ,!ll
~omissão de Sistematização

I

p:r'p'cii'~

I Ej"ã"7["ã7)

fCI'O/.ul."",.;Ão

t'

OISPOSITIVO EMENDADO. § ~ do Arto

.M.4{=I-

319'
~e

seus parágratos.

.oI!

O artigo 3<6" e seus parágra tos passam a ter a seguinte
redação, exc1u!do o atual parágrafo 29, renumerenec-ae os demais:

31g
"Art. ).26' - Compete à União proucvee a Reforma Agrária,
mediante desapropriação, por interesse social, da propriedade territorial rural necessária à execução de planos, programas e projetos de d!,
senvolvimento social e econômico, através de pagal1'ento de indenização
em títulos da dívida agrária para a terra nua e, em dinheiro, para as
b-enfe1.torias úteis e necessárias.
§ 19 Os títulos da dívida agrária, com clausula de exat
correção monetária, serão resgatados no prazo de vinte anos, acresci _
dos dos Juros legais.
§ 211 A Lei definuá as zonas priodtárias para Reforma
Agrária, os parâmetros de conceituação da propriedade. bem como os mi
dulos de exploração da terra.
5 )0 A emissão de tItulos da dívida agrária,para as finalidades previstas neste artigo, obedecerá a limites fixados, anual _
mente, pela lei ordinária.
§ Il" E: assegurada a aceitação dos Utulos da dIvida I
agrária, a Que se refere este artigo, como meio de pagamento de qualquer
tributo federal. pelo seu portador ou obrigações do desapropriado para
com a União, bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.
§ 50 A transferência da propriedade, objeto de desaprc _
pr.ínção , nos termos do presente ar-tigo. não constitui fator gerador de
tributo de qualquer natureza.

I EjD'777J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. lSl e seu Parágrafo único.

Trata-se dé resgatar o que foi aprovado na Su!;lcomissão
respectiva e que atende aos movimentos sociais 1 dí sponcc incisivamente sobre o direito.

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: Art.

JUSTIF"ICAÇAO

ycuoNUST,nC&çio

I!T

dispositivo: "sendo proibidas quaisquer

discuminatórias relativas à filiação n

EMENDA SUPRESSIVA

I p:récs"-:J
I 1íEJ';;;J]

·t§

,.
.~u..lO/c.ulJdo/&ulco..,.....
(=Jêomissão de Sistematização

U (--

-,

3J7,

EMENDA lP04565·7
I

---_1CX10/.un...~.~lo

~-

Considerando-se que todas as manifestações estão suje!
tas à lei de proteção da sociedade, não se faz necessário dar tal de.!,
taque quando se faz referência aos espetáculos de diversões. _
Considerando-se que haverá serviço de informaçao e esclarecimento ao púbhco, sobre natureza, conteúdo e adequação da faixa
etária
que o cidadão deve ter garantido seu direito de escolha e que
os abusos por ventura cometido!'. serão passíveis de punição na forma
da lei. justifica-se a redação ecãee assinalada.

O Art.'lQ e seu parágrafo únIco passam a te r a seguinte
redação'

A presente emenda busca compatibilizar os artigos 3g ,
'!tem XVll, da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do HoIlem e da Mulher; 3", da Comissão da Ordem Social e 'Jt::g , da Comissão da
Ordem Econômica.
Suprimiu-se o parágrafo 20 porque é desnecessário, dian
t: do "ceput" do Artigo. objeto da presente emenda.

"Art. 19 O Brasil é uma nação fundada na c omunhão dos
brasileiros, irmanados num povo independente que visa a con struir
sociedade livre, justa e solidária, segundo sua índole e a determinação de. sua vontade
EMENDA lP04574·6
Parágra fo Onico. O flJQ.damento da comunhão nacional é a
('ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CA~U;~lHD E FERNANDO SANTANA
dIgnidade da pessoa humana, cujos direitos fundamentais s ão intocáveis'
•
,~ ...".'O/"""..do/IU.CD'"IJ~
Fomissão de Sistematnação
JUSTIFICAÇAO

)
-,

cry~;u~
~i:i7j!7J

llrta/JlJn.'oea.clo,----

Na adequação dos Anteprojetos das Comlssõe s temét Ices ,o
Relator optou pela redação dada na Comissão 2. Entendemos que a redação da Comissão 1 é, além de bastante peculiar, correspon dente aos anseios nacionais, pois define exp1icitamente a necessidade de construi.!:
mos um Brasil novo e uma sociedade livre, justa e soUdár la.

E~ENDA

SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

3~=t

m

E PARAGRAFO ONICO.

Suprima-se'o artigo

;1l e seu parágrafo único.

JUSTlFICAÇAO

lil'l-

supr íee-ee , no Art. 16. a expressão "quando houver carência de recursos dos Int er-esaadosv ,

A compatibilização dos Anteprojetos impõe a supressão
do art. e seu parágrafo. pois numa Constituição não deve constar um
programa de reforma agrária A matéria, ou seja, o Programa deve ser
remetido à regulamentação, através de legislação ordinária. O importante é garantir a intervenção do Estado na ordem econõmica, através
da desapropriação, o~jeto de uma emenda ora apresentada.

EMENDA lP04571·1

-JUSTlfICAÇAO

ROBERTO FREIRE AUGUSTO CARVA H

r RNAN

ANTANA

(!JCOmlssao de SlsEema·tTi·a"ç~'8'dO)J.oICOII,nlo

nerencesres o acesso gratuito aos foruns e tnbunais e.
portanto, não há porquê restringir o direito. Além do mais. sabemos da
morosidade dos órgãos da Justiça para deliberar sobre várias questões,
-e~ em esoecf aj , até que se defina a çarêncla, muitos processos deixarão
de ser vistos em tempo hábil

~-_ _-

- - - l u T D / . o n l "•• tio

-

---..,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV do Art. 2g
Suprima-se, no inciso IV do Arto 2 2, a expressão "e o
estado de defesa".
JUSTIFICAÇM'

..uT1l/.o.......;io

EIolENDA MOO!FICATIVA
D!SPOSI""IVOS EMENDADOS:

_

4:u
Art.~

e seus parágrafos

l".~

39.

Optamos pela manutenção da redação dada pela Comissão
da Soberanj a e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, que e~
t.abeIece "a dignidade intangível da pessoa humana, assegurada pela
impossibilidade constitucional de restrições ao pleno exercício dos
.direitos e liberdades fundamentais.· ressalvado o Estado de sítio".
Restrições ao pleno exerc!cio dos direitos e liberd~
des fundamentais só devemAse dar em casos extremos, como o de decret~
ção do Estado de Sítio.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

Art.

'31Q

m- e

seu parágrafo único.

3A

Suprima-se o Art. }2"1 e seu parágrafo único.
JUSTIFICAÇJiQ

-,

Assembléia Nacional Constituinte

pio para a negocIação, para evitarmos o retrocesso, que, acreditamos
nenhum setor responsavel deseja, especialmente quando queremos •

471

EMENDA lP04583-5

"1\rt. ~ _ Será es'timulada para os menores da faixa de dez a qua torze anos a 'preparação para o trabalho, em instituições públicas I
especializadas, onde lhes serão assegurados a alimentação e os cul -

estará garantida nos Direitos Individuais Além do mais, é prec i sc leE!
bra que, politicamente, a manutenção do que está aí hoje é um princí-

•

(!J

ROBERTO F'REIRE

courssso DE SISTEHATIZAÇAo

dados com a saúde "

construir um Pais moderno.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP04576·2
•

---,

~1JTU

OBERTO FREIRE f AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

F?~~"~

!D§Jo'ij?J
EMENOI\ SUPRESSIVA
4{b
DISPOSITIVO EMENDACO· Expressão constante do § 312 do art. ;4.

JUSTIFICAÇAO

Não podemos correr o risco de, na legislação ordinária,
serem crIados mecanismos que possam impor ao individuo qualquer ccns trangimento nas suas relações pessoais e afetivas, daI a necessidade d
supressão.

r.r

lulelluflflul;le'

EMENDA MODIFICATIVA
i)ISPOSlTIVO EMENOADO: §. SI:! do Art.

li!

Propõe-se que o artigo seja desfocado para o Cap.III - da
Educação, do Titulo IX, pretendendo, com isto, situá-lo no contexto'
da escola, onde a preparação para o trabalho seria feita com proprletíade contratiamente ao que poderá ocorrer, se for realizada em outra
t.Ipo de instituição interessada no serviço - mão- de - obra barata- •
do menor.Mesmo que a escola faça convênio com instituição não escolar
l1quela compete a responsabilidade pela preparação ao trabalho.
Observe-se, ainda, que a Comissão da Ordem Social (Art.
2~, XII, do Anteprojeto) fixou ~ 14 an~s a idade limite para o meol; ingressar no mercado de traba1'ho.

Suprima-se, no § 311 do art. !J4, a expressão" A lei facilltará sua conversão em casamento."

,

JUSTIfICAÇli.O
Fica restaurada a redação do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério plÍblico, que prevê
a reciclagem cultural e profissional do Magistrado como requisito I
Que pode ser levado em consideração para o afetimentn rjp ,>pu nPTP<:l.
mento para a promoção.
Esta previsão de reciclagem dos conhecimentos técni cos do Magistrado é saudável e altamente saneadora, pois praticamê,!!
te impede a sua estagnação cultural e consequentemente o prosseguimento quase automático de sua carreira.
Por final fica consignado que a presente proposta foI •
encaminhada à Assembleia Nacional Constituinte pela Associação dos
Magistrados Brasileiros ..

,EMENDA lP04584-3
~BERfO FREIRE

41.

s«,

ART.).fJ'Z'

Dê-se à alinea C do inciso 11 do art • .l»2'"e seguinte receçãc ,
Art. ~, II,.f.: no caso de merecimento disporá a lei sobre a adoção de crltftrios objetivos para a sua aferição, dentre as quais a
pontualidade na prestação. jurisdicional, podendo levar em conta 'a.
frequência e a aprovação em cursos de aperfeiçoamento na Escola da
Magistratura de cada Estado.

da criança.

4/.

191

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

A preparação para o trabalho a menores de 14 anos se de ve dar no contexto escc.tar , pois nessa idade a criança tem direito e
obrigação de esta4 na escola, ademais do direito a viver, sua infân ete , num clima de liberdade, criatividade, e auto_expressão In?reSsar precocemente no mundo do trabalha é a condenação a rotina, a me eanfzaçãc , ao bloqueio do desenvolvimento da potencialidade criadora'

~

~

lUnN~IT",.;.&çie

~jb

O § SI:! do Art. ~ passa a ter a seguinte redação;
"Art • .M!lI~......• . •••. . . •. . . •. . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . •. •.
§ SI:! O casamento pode ser dissolvido uma vez ou mais p!.
lo divórcio, independentemente de prévia separação Judi
01.-1.-·--

EMENDA

JUSTIFICAÇAO

CAR~;LHO

E FERNANDO SANTANA

EMENDA MODIFICATIVA
4qo
DISPOSITIVO EMENOADO. ARTIGO ~

~

lila; 7Cl

Acrescente-se o termo REAL na redação da alínea C do inciso I do Art
~, ~5 pesse a ter a seguinte re~ação:
Art. l»4"1 I, alínea E. : a irredutibilidade real de vencimentos,
jeitos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda"
ext recrdmâr-Ics t

Bl:l

§ Unico : A decretaç§o do Estado de Defesa obriga o Conselho de Ministros a solicitar a declaração do Estado de Sítio, dentro de qui!.

dispõe que o casamento pode ser díssolvido nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de fato de mais
de
Quatro anos.
A realidade brasileira nos mostra, no cot'idiano, inúmeros casos de separação e, diante disso, insistimos em que o princípio
constitucional deva contemplar o divórcio, como forma de dissolução do
casamento, independente de prévia separação judicial.
A lei não pode nem deve oferecer qualquer obstáculo,
quando o que está em jogo são os desejos, os sentimentos, e a liberdade de se tentar uma nova relação e ser feliz, por parte de cada indiv.f.
duo.

(!hOBERTO F'REIRE. AUGUSTO

<>-36

rr Art.

subst1tuam-se os parágrafos ll:l; 2~ j 3la ; 4l:l ; SD
9" e 10" pelo seguinte parágrafo único :

o anteprojeto

EMENDA lP04578-9

SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

renta e oito horas

I

ao Congresso Nacional.

JUS T 1

'r

I ...C A

JUSTIFICAÇAO

ç A o

fica restaurada a redação apresentada pelo Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério público,. já oue a Magistratura Necf one l deve ficar de todas as eeeeas re,!
guardada~da erosão contínua de seus vencimentos e proventos.
A atividade jurisdicional impede qualquer outra for ma de remuneração , de sorte que os vencimentos e provento1l dos Magistrados devem ser reais, isto é, devem representar monetariamente'
valores que dêem condições materiais à serenidade dos seus ju19all'le.!l
tos, e que não fiquem à mercê das manipulações dos Indices por vezes'
levadas pelas autoridades monetárias.
Fica ainda ressaltado que a redação proposta foi enc,!
lIlinhada à Assembleia Nacional Constituinte pela Associação dos Magi.!
dos Brasileiros.

o Estado de Oefesa não pode ser senão um instrumento de emergência
através do qual o Poder Executivo poderá, com rapidez e eficiência,
combater uma situação em que se manifeste grave per-tubação da ordem
democrática ou ameaça de agressão externa I não deve constituir-se
em Ulll instrumento de exceção que assegure ao Governo poderes maiores
que os estabelecidos durante a normalidade constitucional t que
só
deve ser alterada com o Estado de sitio.

Vê;;"'~

~"ô~
r.r----------TuTo/l~n"IC.ç1._--

..,

r.r

Acrescenta-se, no inciso I do Art. 49, a expressêcvã
educação"j e, a redação do parágrafo 21:1 do mesmo arUgo passa a ter a
seguinte forma:

TUTeh~ITITICJçiG~----------.,

EMENDA

~

ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

'-llq

p.,-

Acressente-se ao Art • .241" o seguinte parágrafo

ca familiar que atenda aos objetivos materiais e~
~mília e assegure o pleno exercício de sua fu,!!

"g ..

§
A decretaçUo do Estado de Defasa não autoriza o Consalho
de Ministros a tOAlBr nenhuma llledida de exceção.

o-:I.o.r.-r~
~ -(fi. \

JUSTI,ICAÇ~O

Os parágrafos anteriores deste artigo definem com clareza aquilo
que os poderes consUídos podera fazer durante a vigência do Estado de Alarme. A 1nclusfto deste parágrafo visa limitar e disciplinar os poderes do Estado , de Ilaneira e assegurer as garantias
e liberdades dos efdedãca,

li

r.r

'nl~,.~IT'rrc:.çi,------------,

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

~

,uti~/CC"lnio/."".... ,~iG

tLÇQMillML.QU..urs;lT"'EM"'AUT.LIZUAU;Cm1tOI-

r.r

.86

"Ar~. 49": ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• § 21:! O Poder Público instituirá e executará uma políti-

ç§o social, prestando assistência à maternidade e ia infância e tomando, entre outras, as seguintes medidas:
8) criação e manutenção de creches para crianças de até
M.e'P 06 anos, e outros equipamentos sociais que possibilite
o trabblho dos pais, sem prejuízo da cria'Ção e educação
dos filhos,
-\b) prestação de ~.!~!-ªnciêLl1!.éf!!..ca~tação espe 4tq
ci'al à gestante e. ao recém-nascado r
a;d.
$Z"
c) orliÍa.nização e amparo de estruturas jurídicas e técni
eas , que esclareçam e facilitem o exercício de uma pate
.nldade consciente e responsável j
Mt...J:t!!!o",",~d) instituição de !!postq~..9~.r.êLi~h_a!~~-=~a=-.::..
Ú.1J,.kJlil.
ponsabilidades familiares."
O direi to à .educação deve ser assegurado como dever do
Estado. Quanto à alteração do § 22, visa atender uma das mars justas'
reivindicações do lfIollimento de mulheres, especialmente no tocante à
criança e manutenção, pelo Estado, de creches para crianças de até 06
anos e , segundo, porque defendemos a não transferência para a legislação ordinária de temas de relevante interesse nacional, para não corre
mos o risco de injustiças sociais, que podem vir a ser adotadas

Art.

~b

.a9
Art • .3C"

.:2'l

Sup:t1ma-se do -Af+t.epT'o.1eto o § 1 ~ do Art.-le":

JUSTIFlCAÇi'l:O

o referido peréçreuc reza norma altamente restritiva e Que, além
do mais, está em contradiç:lo com o próprio caput do Art. 3D, que
assegura a liberdade para os partId:)s políticos. Ora t para um d,!.
terminado partido político , participar dos proce sscs eleitorais
é condição da sua própria existên!:ia rea.l e efetiva , nllo apenas t
eartor1al. Ass~m , para que li! liberdade de organização Co ação Pl!l!,
Udária seja plena, ImpfSe.,,, • supress~o do, referido puágraro.

'uroNUS .. 'rc:~~h

--'
---

EMENDA MODIFICAtIVA
fie
OISPOSITIVO EMENDADO :ARTIGO;;Ht'"
Dê-se
te redação:

ao

art •

.jJ! do AM-eprojeto de

Constituição a segui!!

fli

Art. ~. As serventias Judiciais e Extrajudiciais SdO oficiais , rennmeracos as seus titulares e servidores exclusivamente'
pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao Tribunal'
do respectivo foro e as Extrajudiciais aos Tribunais de Justiça dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, dispondo as leis de organização judiciária sobre as respctivas carreiras e dependendo o p r o- vimento inic1al de aprovação em concurso de provas e títulos.
JUSTlFICAÇli.o
F!ca restaurada a redação dada pela Relator do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público,
que
enfrentou com grande prcpr Iedede o tema em discussão.
De há muito o povo brasileiro aeé'Is te passivamente ao enriquecimento desmedido de certos cidadãos privilegiados pelos detent~
ree do poder, que agraciados por serv.í.ças prestados aos mesmos, sin plemente exercem privadamente serviços essenciais do Estado tais corno registros civis, de imóveis, de notas etc.
Temos na vida pública brasileira centenas de casos de beneficiamento pessoal por serviços prestados ao chefe político, onde I
tais beneficiários nunca prestaram um único serviço ao povo brasileiro, pelo contrário, em muitos casos suas posições pessoais e polit! ces sempre foram de encontro com as legítimas aspirações populares •
Temos verdadeiros feudos in;talados no Poder Judiciário,
onde os cartórios passam de pais para filhos. como se fossem merca d'orias expostas em mercado particular f tudo isso em confronto
com
a realidade nacional que espelha justamente o contrário, que os serviços essenciais passem às mão do Estado.
Não se justifica que o brasileiro para nascer ou morrer
tenha que "àgar para o dono do cartório, para registrar a compra'
de seu imóvel adquirido ao BNH pague ao dono do cart6rio. que por '
serem homens ligados ao poder corrompido conseguem aprovação pelos •
Tribunais de custas que sempre oneram cada vez mais a bolsa do t.ralhador.

• AssernbI6IB I'iaclonaJ Constituinte
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~OBERTO FREIRE
J

I

~

W~C:0I.(!5S~O

JUSnfICAç~o

§ 39 f assegurado total inforT'lação às co~unidades locais interessadas diretattente, sobre o cumpritrlento do diposto ne.§.
te artigo.

'

~r.lq'culSfl":"'~"IIIr

DE srSTEMATrzACM

Na f.orma cerre redlgl.do, o item XXII do Art. 1LI colide fxo!!

-

talmente com a proposIção formulada pela coef ssãc da Ordem soc at •

JUSTIFICAÇÃO

í

f.~\t",,~V-

onde o limite mínimo de idade foi fixado em 14 aos, conforme se lê
no item XXII do Art. 2,12 de seu Anteprojeto. Cabe aduzir que referida proposição contou cbrn o apoio p r a t Lcar-ent r, unânime de todas
as
forças sociais ali representadas

.aMENOtt A.OlTIVA.

DISPOSITIVO EHENOAOO , ARTIGO

:><'Cf;z"
'I"

o Brasil ê um pais em desenvolvirrento no qual o
so desordenado poderá ceus ar danos irreparáVeis ao 1':e10
e eoa seus recursos naturais,

Sfuul taneamente, o acesso de toda:l as cãasses socl.:ds ã
riCJueza nacional é fundamental, pois o subãesenvolvimento pode ~
tituir-se no maior l?oluidor nacional.
Em ccnseqâêncí.e , deve
a
constituição prever dispositivos que ao r-eeoc tempo ",tendam a todos os interesses nacionais e não pern.i. tam o nascimento antecipado
de conflitos era nome desses mesmos interesses.

Acrescel1t:e-se ao final do ArtIgD ..91" do AfH;eprojeto a expressão

"'e de greve".

EMENDA lP04590·8

~ERTO FREIRE
JUSTInCAç~O

--I

l! evidente Que ao direito de sindlcalizõ:lção hà
de
corresponder o direito de greve, ccnrorne aprcveoo pela COl'lissao •
da Ordem Social. É o que se 1ê no caput do Art. 2" de seu AnteproJeto e respec:ti\W item XXIII.
O direita de greve aos se'rvidore$ públicos,

DISPOSITIVO EII.ENDAOO : ARTIGO

ainda

SUPRIMA-SE

°

Dessa forma,
texto constitucional deve prever uma hierarquia de compeeêneaa que represente ra gradação dos interesses ,
guardando-se a prefe):"ência do estadual sobre o loc,al e do nacional
sobre o estadual.
Este principio harmoniza os diversos n!veis de
maneira descentralizada, pennitindo a efef:.:Lva. eX:Lstência ee reder~
ção em prol dos interesses da nação brasileira.
Tal principio e,!.
ta - exposto no Art. 45, parágrafo único do AnteproJeto de Constituição da C01lllssão de Sistematização.

4ZO

EHENOA SUPRESSIVA

que de forma impl1clts , veio de ser reccnhec rdc por esta ccnu esão
de arst.eoet.rzeçâo, quando se pode ler no Art. 18- V-"e~ de
seu
Anteprojeto:
-e) a lllanIfestação de greve, enquanto perdurar, não
acarreta a suspensão dos contratos de trabalho'

420

J>d
•

O ARTIG0)27 DO ~PROJETO.

JUSTIfICAÇAo

I

! EMENDA lP04594-1

qlb

ou da relagão de empreqo públ!coólt(que grifamos).

JJFt'

Na forma como redig!.do, o Art.
rompe frontalnen~ I
te com o disposto no item xxrr do Art. 22 do Anteprojeto da comissão;
dao Ordem scc.í e i , já que, naquela Comiss:l:io temática, a idéia
que:
predominou, por unanimidade, foi a .de fixar-se em idade mínima.
de l
mIII -aecs ::;l']uph pm QIJP n mpnor podp começar a par t crpar do
mercado

~ lP04p7·8

~F'RfIRE

(!l

Deputado Pr.sco Viana
COMISSJ!:O DE SlS'TEHATIZACJI:O
nJ10'.~nlfK:.~i.o

í

q5

EMENDA DE AnEQUAi~O

do trabalho.

tv:.resq5nta~se o §~ ao

Suprima-se

.. A proibição de acumular proventos de lnatividade não
se aplicarã aos m lr ter-es da reserva e aos -reformados. quent.o
ao
exer-c f c tc de mandato eletivo. quanto ao de função de magistério ou
de cargo em ccm s sâo ou quanto ao contrato para a prestação de s er-,
vi cos t.êcm CtJs ou espec ta li aaecs ,

F/"iiY!3

iJó·

o

§~

rê'à"':J

, OBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVoÀLHO E FERNANDO SANTANA

%

Artigo}fr6' do Af=tt.eprojeto.

'

1E"O'~"""fll:~'i.O

4~

EMENOA HODIFICAíIvA

JUSTIFICAÇ~O

JUSTIFHATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ArUgo $ , AlIneas A e M, IncJso IV
As entidades de previdência privada fechad'as são uma
característica das empresas estatais e se constituem com o objebvo
ele complementar a previdência oficial, comprovadamente incapaz
de
"'tender aos recla'illOs .. no Que se refere Ptineipalt"lente à aposenta doria - de seus beneficUrios.
Essas associações - usualmente Caixas de Previdência
.,. lia prganizaclas livremente pelos funcionários das empresas, con _
t_o, é certa, com o respaldo da entidade que, nos termOS da
leJ.
ell previdência privada, sé denom1na hentidade mantenedcr a", encera
• aanutençi!lo dessas Caixas se faça com a participação, é óbvio, de
.. .us funcionários.
Os recursos a elas destinados pelas Empresas decor _
r.. de aprcvação de seus acionistas ( no caso de sociedade de eco,.11 Ilista) e estão taiS entidades organizadas sem qualquer
fim

Julga-se, de todo convem ent.e , manter no atual texto eons t t tuc cnel , o d t spos r t tvo , ate então vigente. que exc tur os
en t r t.e r-es
de
da reserva e os reformados da pr-c tb r cãc de acunu l a r proventos
inatllfidade ccn a rlamuneraçio prõprla de cargos ou funçnes pr-ev-rs-,
tos no § 59 da emenda ora oferecida.

As alíneas A e M ficam consubstanciadas em um único
IU,sP9Si1:iqo ..c cns dada pela Comissão da Ordem Social e, em ccnsequêncfe , o artigo 18 fica acrescido de mais um dispositivo, estabelecen-

í

do-se nova renumeração:

1'1-

"'Art • .J..8'••••••••••••• '~"""""""""'.'.'."""
s) Não será constitu!da mais de uma organização slndical em qualquer grau, representativa de uma cat.eqcr re necr.rse rooaí Ou
econômica, em cada base territorial,
( ••• ) Os empregados de uma empr-esa integrarão um l'Iesmo
sindicato, constituído segundo o rarr:'o da produção ou a atJ.vidla de da
empresa, garantida a representação dos s Indfca t os das categorias dJ.rerenc Iedas nas neqcc i ações coletivas."

EMENDA 1P04595·9

fl

@

1',u.JC6

J/J/<v4
h. .... a~/==wnloll,,·t=OIl.. i~

COJ,IISSÃO DE

SISTE'lATIZAÇ~O

DISPOSITIVO E.J,IENDADO. Art.~, inciso 1, altnea i)
Dê-se a alínea i), do mcasc I, do Art ~ a segaante redação:

JUSTlfICAÇ1W

Observe-se, por muito oportuno, que o Anteprojeto da
CoiI:bsàO de Sistemathaçl!o dá todas as gal::'9ntlas pat-a a organhação
d.fSls entidades, ccnrorne se lê na alínea "a", do its=m "do
Art
JIl- de seu Anteprojeto:
...) é l1vre a nenrrestaçãc Coletiva ec defesa de interesses grugais,
easccfat.Ives e sindicais."
•

-+

EMENDA HODIF'ICATlVA (DE ADEQUACÃO)

J~l'.!lYo.

1:<

Art. -!3'" .. "
I
.:J

Optamos pela redação dada na Comissão da Ordem soct ar ,
aprovada por unanimidade, que assegura a unicidade sindical, daí
a
modificação. Acreditamos que a adequação dos anteprojetos deve nhede-,
cer ao Que foi deliberado na comissão específica. As -at Inees constantes no Anteprojeto desta ccms sãc dispõem exatamente sobre o contrârio, ou seja, adl'litem a pluralidade sindical.

"ais ainda:a al!nea "f ti do mesmo item V afirma que a lei não poderá

i)

EMENDA lP04592-4
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Depuhdo PrIsco VIena
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COMISsAO DE SISTEHATIZAÇAO

::.

.
.

~:::.. ;~:~::. :~:~:::. â· ~:~::.~. ::;:;~~~~:. ~~;~:.:. i

integri.dade ftsica e mental são a tortura e o terrorismo, crimes de lesa-humanidade a quajquer titulo\i!!.
sesceetveaa de fiança, prescr-Ição e em seaa , respondendo por eles 05 mandantes, os executores. os
que,
podendo evâ tâ-ãcs , se omitirem, e os que, tomando conhecanentc deles. não oS ccaunacarea na foma da lei..

restringir ou ccndfcfcnar o exercício dessa liberdade.

&15515:0 DE

p.rt)4.. com a stguinte redaçio:

Art %li - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP04591-6

EMENDA SUPRESSIVA
;)60
DISPOSIT1VD Ef.lENDADD: ARTIGD

EMENóÃ

progre~

a"'\biente

!§i!'~J?J

lln"'JIl\1"IU;h-

JUSTIFICATIVA

--,

A emenda modificativa visa a inclu1t o terrorisr:o, como a tor-

SlSTEMA~~~;~i~"~"""~o'"

EMENDA SUPRESSIVA

q i!IIc>

3ql

5Q'l. 4'~

~

4iq

4!S-

,).M", }A-7, ~, ~,48l,492

DISPOSITIVOS EMEUDADOS:

tura, entre as cals graves ofensas ã vlda.
A tortura e o tcrrorisco são atoS que igualnente ofendeM a Vlda do cidadão, sendo que o terror1.smo, ao atentar contra as llberd.!,
des individuais de forma mUlto mais ampla e abrangente. estende
a
insegurança, o suplí.cio e o tormento fisico e mental a todos os ~n

EHE1lllA SUPRESSIVA
?i6D
DIsposItivo suprimido: Art. ~ e seu parágrafo único.

....

SUPRIMIR OS ARTIGOS :

I

,i
I
i

I

JU.slIFlCAÇ~O

Suprias-se, no BMeprojeto. o art.. ~e seu par&grefo único.
JUSTIFICATIVA

I

Pelo dispositivo do anteprojeto. 8 participação, no cust.eio
teio dos planos de previdência das entidades fechadas. de 61"gãos e
e.presas estatais que as patrocin8!l. sofre lilltltaçJ;;o_
Este dispositivo. caso: percaneça. inviabilizsrá as apOsentadorias supletivas, pelo que torna-se ~tlperiosa Q sua supressão,l
lncluslve para segurança de cais de seis _Uhões de trabalhadores e
dependentes que lhes são associados.

I

thví.duos~

O terror1Sr.l.O seletivo ou indiscriminado, SlsteMâtico ou cspor!
di co e tão ou ma1S gl'ave do que a tortura. não havendo
tlot1vações
Que possam justJ.fica:r tanto uma coco outra forma de ofensa ã v1.da.

, ã eX1stênc1a digna e ã integndade fí.si~a e rlental dos c1dadãos.

Os dispositivDs acima a serem suprImIdos encerr<::n as_'

~untos tipicamente de legislação ordinánO! ou, por sua natureza,
de!
de matéria reservada à edição de Dereto ~ criação e extinção de Fun

-1

dos e sua regularização adl'linistrativa - conforme, aliás, dispõe

o

EMENDA 1P04596-7

lP04593-2
I [!JEMENDA
Deputado 'r",o Vuna

artigo 183', incisos V e VIU, do proprlo anteprojeto da Comissão de
Sistematização. Ademais, o conteúdo dos artigos em lJ.de contemplam .~
referendas minudentes e s1tuações singulares. inadeqtJadas ao cara _
ter jurUdco- filosófico de uma L.ei ""agna que deve se ater sertp.e ao
estabelecimento de princípios fundamentais e diretrJ.2e$ de abrangên _.
eia generalíssima, sob pena de perder a perenidade que toda Carta po_:
Utiva deve ter.
•

f!l

~ ROBER;O

F··.... ~

FREIRE

fõV~;:u;]
eMENDA SUPRESS1VA

DISPOSITIVO EMEt.OADO: ARTIGO ~

..21ii!-

Suprlllir o item XXII do Art.

fa

J.4'í

EMENDA SUBSTITUTIVA

(DE ADEQUACÃO)

DISPOSITIVO :tMt:NDADO~ ARTIGO §J:'3'

tLU.. 'Ot=C..

UJiC,.~.:o

..'Uio

~

"..,,'' ' '..~,::::======-~~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO }&Z, INCISO XVI

'-Iof

ISi

~projeto,

que passa ter

1o'l

Art. ~ A um.ão, os I:stados e os }.IJ;1nic,Í.pios, ouvido o

Poder Legislativa, podem estabelecer concorrentemente, restrições
legais e administrativas visando ã proteção aJ:nbiental e ã defesa
dos recursos naturais.

§ 2,.- As limitações e restrições lega:Ls e administratl.vas estaduais não poãem dispensar ou d~minuir as exigencias fede-

do AMeprojeto.

v.nna

COMISSÃO DE SISTDtA'1'IZAÇÁO

EMENDA MODIFICATIVA (DE ADEQUA/fl)

§ 19 Prevalecerá a c01llpetêncJ.a da União quando envol ver os int:.exesses de mais de um i:stado e do Estado, se
envolver
os .interesses de rnaJ..S de um Mun.ic:!pio.

1a

,o 'n.eo

l:o'."l<o..,..

Substitua-se o artigo 415 do
a seguinte redação:

EM8IDA lPM589-4

D•• " ..

lo_,_:::_----.
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
.~uú;'<n'..

rais, nem as municipais podem fazê-lo em relação às estaduais.

o ;inciso XVI do artigo J..R do
guinte redação: -ISi
Art.

~proJeto,

passa ter a se

;w.r

-

.

XVI - exercer o comando supremo das Forças Armadas e p:r:over os seus cargos de of.1.ciais-generais.
JUSTIPICAÇÁO
O t:orovimento não é de postos, mas de cargo.
o oficlal preenche ca:tgo de que deriva a função militaI:'.
'l'â.l conce.íto COnsta dõ Estatuto dos Mil:i.tares (LeJ.. 6880.
de 19aO), em seus artigos 20 e 23.
A nomeação dos CO'nandantes Já está implIci ta nl") prov~mE.!!.!.
to de cargos de oficia:Ls-generais.

Assembléia NacionalConstituinte e 473
EMENDA lP04600-9

ÉMENDA lP04597-5

lU

~
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,~u~'IO/""'ulo/.ual:ll,"lIlo

11 - nenceeree-ea as seções deste capitulo
os artigos subseqllentes, suprimindo-se.

~~~;:J
~:7M

COMISSXO DE SISTEMATIZAÇÃO

a)
a parte final do Preâmbulo que reza:
·0 voto é secreto, direto e obrigatório,
e
as minorias terão representaqão proporcional
no exe.rcf cio do poder político;"

.....O - - - - - - - - - - - r
~_-_--_ _--TU"IJ~It,pot:.~b~--_-_---_---, ~----------'UfON~llI"O
(DE ADEQU~AO)
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO M, INCISCO

EMENDA MODIFICATIVA

.nm:
~

ALlNEA "rIO

A .Hneá "r" do inciso~ do arUgo
passa ter a seguinte redação:
Art.

;lIKIIt

Yf

fi do _rojeto,

sY

1 - anctua-se no Capitulo V do Anteprojeto
de
Constiu!ção a SEção II : "00 Sistema Ele! tonef", que passa a ter a
seguinte receção-

.

~-

r}
organi2ação, efetivos, material bélico, instrução e,2.
peclfica, justiça e garantias das Polícias Militares e Corpos
de
Bombeiros Militares e condições gerais de sua convocação, inclusi-

ve mobiUzação.

b) as alíneas a,b,c e d do inciso I do

SEçAo 11

c}

JU'ST"IFiCAC,IO

'1'orna-se imperioso resguardar, com a precisão lndispens!
veâ., a competência necessária da união para legislar sobre os as pectos fundamentais e genéricos das Policias Mili tares e Corpos de
Bolllbeiros Militares, visando a possibilitar suas- ccnvceeçêes ou m.2
bilizações, quando imprescindlveis.
A clareza e especificidade exigem, ainda que em prejulzo

da concisão, a modificagão proposta, uma vez que a expressão "es trutura básica" não abarca os assuntos Julgados indispensáveis para a padronização e adequação das Policias MilitareS as suas missões
• como forças auxiliares, reservas do E:xército.

Aos Estados continua assegurada a competência para suple mentar a legislação federal em assuntos de seu interesse.
Ainda que o anteprojeto tenha considerado o dispositivo c,2
mo originário do "caput" do Art 8'i', inciso XIX, da
cenrsaâc
11,
deu-lhe outra redação.
O que propOlllOS é mantê-lo na sua Integra.

EMENDA lP04598-3

(ti

r;;;~';"':J

Doputod. Pri". Vun'
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EMENDA DE ADEQUAÇÃO
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

~ 4t~

\r\-~
Dê-se ao art. ~ a segu rnt e redação:

"

Z1-

Art. )IJ' - O sufrágio é universal, e o voto, di-

d) as aHneas a e b do inciso III do art. ,2-S;

ZT

e) as alíneas a,b,c,d do inciso IV do art. ,..211';

Art. 31 - São eleitores os brasileiros ue, à d,!
ta da eleição, contem dezoi to anos ou mais. al1stados na forma
da
lei.

f) os artigos
rágrafos;

1" - O· alistamento e o voto são obngat6rios. salvo para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os def.!.
cientes rbicos.

Art.

~"l'l

~

- Os atualS professores adjuntos IV. do qtl.!,

Público, portadores do titulo de Livre Docente, eb r adc na instltu1Çáo
ea que está lotado. flcam .l:laSS1flcados no nível de Professor 'r1.t.ula:r
e passam a constituir quadros suplementares, com todos os d1re1t.os e.
vantagens da carre1ra, sendo exe anccs esses cargos ou empregos ã medida que vagarem.
JUSTIFICATIVA
Se não for coloeada a restr1cio proposta, aliás con-

2'

f

r;;;;;'''=:J
~"~fltJ
'Utel/lVI,,,ouo;lu

nUPOSnlVO

SUBStl!utno~

~
2~1-

~ublltitua-se o ~ do art.,..21i1 do {P"t,"projeto. que

passa a ter a seguinte redação:
Art~ ~"!>! O Prendentc da Repúbilca ;oderá decretar
o Eatado de Sit10. "ad referendum" do Congresso Nacl.ol1al, nos casos
de:
JUSTIFICATIVA
A gradação das medidas de exceção deve existl.'t. Não
se pode lançar mão de unt mestllo crieér10 quando se est~ diante de S1tuações tão dl.st1ntas quant.o o são. por c'Xempl0, utlla instab1.11.óade pPlítl.ca de origem elel.toral e uma comoçá-o resultante de efetl.va guerra
de agressão por parte de potencia estrangeira. Para 1Dstabi11dade inStitucional ou desordem resutante de calam1dades naturais. o contexto
perturbadO é o da ordem públl.ca e da paz social. O remédio é ma1S fraco, embora eminentemente pol!tlco: o Estado de Defesa. Nas sltuações
de comoção de repercussão naci.onal ou de agressão. fj1uLto mais graves
e capa:r.es de afetar a segurança do Estado. não sô do Governo, o relllédio deve ser mais forte e deve pressupor comando, não apenas autor ida.de. Rão
pode, por outro lado, esperar que o Congresso se reúna e
vote a t1edida do Estado de Sitio. já que aquUo que t.mbém II caracteri.
za é a capacida.de de prontidão na resposta.

a.

q.
j) o pardgrafo 19 ào art.

~.

JUSTIFICAÇÃO
A Emenda, ora subltletida ao exame desta cole!!,
àa Comissão, a rigor, não inova, nem altera o texto que se pr.=
tendeu sistematizar. Ela, apenas, reagrupa o que foi dispersado, e nisso'
alinha-se ao obJetivo prJ.rnordial da
ccnuseâe
sistematizadora.
Com efeito, a aglutinação dos dispositivos
concernentes ao processo eleitoral, num único capitulo ou seção, ê medida impositiva, Já que at.ende entre,outros, aos seguintes reclamos:
1) favorece sua pronta identificação no texto constitucional;

11 - a probidade administrativa,
III - a normalidade elegi timidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício
de
função, cargo ou emprego públicos da administração direta ou indir~
taj
IV .. a moralidade

para o exercicio do mandato.

§ ta - São elegíveis os militares alistáveis de
mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão agregados pela a~
toridade superior ao se candidatar~m Nesse caso, se eleitos, passam automaticamente para a inatividade quando diplomados Os de menos de dez anos s6 são elegíveis caso se afastem espontaneamente da
atividade.

2) eneej e tratamento sistêmico a matéria veE.
sada nas constituições antiez-Lor-ea , , de forma
dispersiva e desatenta ã sua relevãncia;

,J'

3) acolhe decisão dos constituintes da Comi!,
são Temática que, ao dedicarem um capítulo
ao Sistema Eleito~al, precedendo outro referente aos Partidos Políticos, pretenderam m!!
nifestar seu entendimento de que ambas as m~
térias se aproximam por sua interdependência
e igual relevância.

§ 29 _ São exigidos, como condição de elegibll.!.
dade, a fillação a partido politico e o domicilio eleitoral na circunscrição, por prazo m!nimo de sei; meses.

§ 12 - Co.nsiderar-se-á eleito o candidato
obtiver mai or a absoluta de votos.

que

í

E cabe aqui solicitar a at.enção do ilustre
Relator desta Comissão para um critério a ser considerado sempre, no seu árduo trabalho de sistematizador: onde se
impõe
opção entre propostas concorrentes, há de se dar prioridade àquela oriunda da Comissão Temática específica, cujos
membros
nelas se inscreveram, exaeanenee por considerarem ~a~matérias
nelas anal!sadas áreas de sua especialidade ou de sua ~rie!l
cia mais rica.
Pelo exposto, espero o acolhimento da Proposição.

§ 21! - Se ,nenhum candidato al.cançar essa maiorl
a. renovar-se-á a eleição, dent:rp de Quarenta e cinco dias
depois
de proclamado o resultado da primeira. Ao segundo escrutínio somente ccncor-rerêc os dois candidatos mais votados no primeiro,sendo e'"
leito o que reunir a maioria dos votos válidos
§ 32 - Ocorrendo desistência entre os dois candidatos mais votados, sua substituição caberá ao tercea eo mais vot,!
do, e assim sucessivamente.

§ 52 - E: de cinco anos o mandato do Presidente

e do Vice-Presidente da Repúbllca.

§ 7f2 _ Substituirá o Presidente, em caso de impedimento, e suceder-dbe-é , no caso de vaga. o Vice-Presidente

Art. 35 - O Governador de Estado será eleito até cem dias antes do termo do mandato de seu antecessor, na forma
dos parágrafos 12 e 2" do artigo anterior, para mandáto rte
qua t r a
anos, e tomará posse no dia 12 de janeiro do ano subseqüente.

z31

A1:t.)A'1,

.

I - o regime democrático;

§ 6S! - Não será permi tida a reeleição do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Governadores e vf ce-ücvej;
nadares, dos Prefeitos e Vice-Prefeitos.

EMENDA SUBSTITUT!VA

q'

i) no caput do art. )}1, a expressão· "efeaecs
pelo voto diretct e secreto, segundo o principio ma)oritário";

Art. 33 - Lei complementar estabelecerá os casos de fnegibilidade e os prazos de sua ceseacâcç tcmancc em conta a
vida pregressa dos candidatos, a fim de proteger:

nenhuma tltulaçâo academica compatível com a tltularl.dade.

lP04599·1

1['11
;lS7, ~e seus pa-

H

Art. 32 - Os mll!tares são allstáveis,exceto os
conscritos, durante o período de serviço ml1itar obrigatório

§ 4P - Considerar-se-á eleito o candidato a Vice-Presidente da República, em virtude da eleição do cendrdato
Presidente com ele registrado

Deput"do Prl.SCO viana

1$"3

a parte final do art. ,91) que reza:
"pelo sistema dist.rital misto, voto ma)orit!
rio, direto, secreto e proporcionil em cada
Estado, lrerritõrio e no Distrito Federal, na
forma que a lei estabelecer."

forma

sagrada na Just lca Federal de lI} e
instãnc1.as. ao longo dos ült1mos sete anos. ter-se-á imedlatamente a sltuação 1tlusitada de passa"
rem a contar as un Lve e s adade e federais com um quadro onde 80% dos pro
fessores serão titulares (catedrát1cos). fato 1néd1to em todo o mundo
Com li agravante de ser a ma10ria deles constltuída de docentes sem

EMENDA

'"

h)

• § 22 - Não podem alistar-se eleitores os Que
não sa;'bam exprimir-se na língua nacional e os que es tejee privados.
temporárlB ou definitivamente, dos seus direitos políticos.
§ 32
- Silo elegíveis os al!stáveis, na
desta Constituição e da lei.

'o
,,56,j"1", je,
Gtt

Art. 34 - O Presidente da República será eleito
na forma desta Constituição, até noventa dias antes do termo do ma!!,
dato de seu antecessor.

lIro das instltuições de Ensino Superlor do Sistema Federal de EnslnO

II

reto e secreto.

As Policias Militares deseropenham, a par de sua lOissão pJ:~

c{pua de Segurança PUbltca, um papel relevante e subsidiário na Se gurança Interna, em tempo de paz, e na Defesa Territorial, em t.empo
de guerra.

as alineas a,b,c,d,e,f,g,h do inciso

do art. P8Í l:l--

S

A redação ora proposta constou integralmente dos antepr,2
jetos das Comissões II e IV.

art.

z.t

)'Ifí

DO SISTEMA ELEITORAL

.

e

Parágrafo Onico _ ConsideraI_se_á eleito o candidato a Vice-Governador, em virtude da eleição do candidato a Governador com ele registrado.
Art. 36 - O prefeito será eleito até noventa d.!,.
as antes do termo do mandato de seu antecessor. aplicadas as regras
dos parágrafos H! e 22 do artigo s!ô!.
Parágrafo Dnico - Conslderar_se_á ele! to o can_
didato a Vice-Prefeito, em decorrência da eleição do candidato _ a
Prefeito com ele registrado.
Art. 37 - Perderão o mandato o Governador e
o
Prefeito que assumirem outro cargo ou função na administração públl
ca direta ou indireta
Art. 38 - Cada Estado e o Distrito Federal ele_
gerão. pelo sistema majoritário, respectivamente, três Senadores •
com mandato de oito anos.
Pa:s:ágrafo Onico _ A repI'esentação de cada Estado e do DistrJ.to f"ederal renovar_se_á de quatro em Quatro anos, a1-,
ternadsuente, por um e dois terços.
•
Art. 39 - Os Deputados Federais e Estaduais serbo eleitos pelo sistellla distrital misto. voto majoritário e propo.!.
cional, na forma que a lei estabelecer.

EMENDA lP04601-7

l!J

Deputado
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"Prisco Viana.
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COMISSÃO DE SiSTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

(DE ADEQUACão)

DISPOSITIVO EMENDADO
o Artigo ,.P12

ARTIGO

J''f aa,

dQilltI~#pro;le.tQ

passa a te.r

8.

ceJu1.ute.

re.dação~

Art. 23 - A língua nacional brasife~ra é o veículo oflcial B
legal de expressão e está presente na Bandc1ra. no uane , nas Armas e
no Selo Nacional. símbôlos l.nalte.rável.s da Nacio.
JUSTIFICATIVA
A presente modif1caçiio V1Sa. a manter todos os símbolos ll.acion:11.S que caracterizam. o Bras11, ji consagrados pela trad1ção e confir
mados pelas leis v1gentes, com $un respect1va no.menclntura oficJ.lIl.
O termo "1.nalterável.s" V1sa a mantê-los J.munes de tentat1vas mud ancistas, que desrespeitam as tradicões e valores da nacionahdade.
A e:J:pressão "vigorantes na data da promulgação desta ConstitU1ção" torna-se desnecessária. por ser óbvla.
A lingua, tal Coomo se fala e se escreve no Bras11, aCl.onadora do sent1meI1to de 1dent1dade cultural e histórica que une os bras ile1r'os. deve garantir a l.nalterabilldade dos símbolos nacional.S A expressão "língua nacional". presente em outros d1Spositivos, ê aqul csP~Cl.f1Cada por causa de sua função identificedora. Em nenhuma Constituiçiio anterior encontra-se o termo "português" IntroduzJ.-lo JUStamente depol.s de a nação braslle1ra ter alcançado plena maturldade I.!:.
ternrla e oral1dade pecull.ar. -ê um. retrocosso injust1fJ.clÍvel pelo que
representa de fl.delldade
ã
polítlca hngUística do EstAdo Novo
portuj;uês e bi:;~sile1ro, de tr1ste mcmórl.a Nem é normal cl:Ipregar-se.
em um texto c:onstitucl.onel. gentílico referente a outra nacl.onalidade.

• Aseembléia Nacional Constituinte

474

gão para todos os nrobferaas da va.da , é necessário al"lir ob,et.1vaI'le::!.
te sobre o tiexco produzido para encaminhã-Io no rumo certo, dentro

"'r---_-'-

_,

~In'u~n"o;a;lo_~

EKf:NDA SUBSTITUTIVA

1.3<0

MS1'OSITIVO SUBS'tITU1DO: Art.

JAÍ.

~

Jkf'lo /;t/rproJeto.

SubstituóJ-se o art.

que passa a

te1:" a se&u~ute redat.io 'l-~G.
Art.,Jkl - O l'reS1dente da Repúbll.ca poderá decretar,
ouvido o Conselho Const1tueional, o Estado

e iD1.nente iustab111.dade 1nstituc10nal ou at1ng1das por CalatDldades e a
turalli de grandes proporci)es.

JUSTIFICATIVA

pública e pela paz se e a a I , cabe-lhe a dec:l.5ão polítl-ca de neutrallzar
a instabilidade correspondente. Seu problema é de autor1.dade. não de

ria.

comando. Este exi:ste na decisão pelo Estado de Sit1.o. Por isso. manda

Se é de uma ccsuaeâc a ccmpe'têncae originária en
relação a de'tereunadc tema, o que decidiu tem de ser r-espea.teõo ,
realizando-se a compatJ.bilização, de que tratam o mesmo parágr .!
fo íim.co do art. 15 e o parágrafo priMeiro do art. 19 do RegJ.mento, a oart:lr dela. Ou seja: não é a sua dec1são sobre este ou
aquele assunto de sua temát1ca que se deve adaptar ao tratamento

P1:tendo z e sp e a t e a medl.da do Estado de Defesa à auto-

r1dade do l'res1,dente da Re.púb11ca como responsável ma10r pela c r dee

a prudencla que recorra ele a um órgão ccn s u Lt avc , de carâter p oLf t a.ec
com Um órgão de assessoramento pc!.

iAanente.

EMENDA lP04603-3
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SABOIA

DISPOSITIVO EMENDADOS. ARTIGO ~e7

D~ .. se ao art

q.la seguinte r edaçãce

1!Ó7

O Conselho Nac rcnaã de Comunicação. terá atrlbuJ.ção I
de estabelecer, supervisionar e fiscallzar a Pol!tica Nacional
de Comunicação, nas áreas radiodifusão e outros meios eletrônicos correlatos, respeitando as atrlbuiçi:5es do Congresso I~acl
onal.

§ - A lei disporá sobre a instituiç~o,comp.osiç::lo.coll'petêncie "
autonomía,\l1ncl.llação adminl.stl'ativa e recur sos necessâr í.cs ao"

funcionamento do Conselho Nacional de Comunicação.

JUSTIFICATIVA

Esta emenda tem como ojbetivo determinar a competência do Conselho Nacional de ücmurucações resguardando as atriburçees do Congresso Nacional em outorgar e renovar as concessões de rádio e televisão

EMENDi\ lP04606-8

produzida pela comissão que não tem a competência or3ogJ.nãr~a b~
eãce , mesmo que tal redação seja conflitante. Af1nal, trata-se
de Anteprojeto.

'rlC.~io

_,

4C z..

EMENOA MODIFICATIVA

cer- o cr,1.terio de deaxar- para. as disposições Í1nais a redação

COMISSÃO DE SISTEMATlzJ\ÇÃO
..l ... 0/_..

HAROLDO

" ' - - - - - - - - - - l U T t l /....IT.. oc:.çh

do mesmo dado em outr'a ccnc.ssãc de temática daveese , mas o contrario. A preferência é sempre de comissão que tem a competêncaa , Nos casos de difícil deliMitação conceitual, deve prevafe-

'VrA-NA-

r.T""

'EMENDA lP0460S-0

Esta af1rmação de ccmpe'têncae or1g1pária pressupõe que. dentro do processo cons t r.t udrrte , a palavra pr1ncipal
nos assuntos que integra~us temas é das ccuassêee ..
Prova adic10nal dessa comoetência originaria
é
terem as ccnc.esêes membros tJ.,1:ula're~~e suplemes. por livre escolha do ccns'txtumre , o que sign3of1ca serem para ele principais os temas de comissões em que está como t1tular. Fere todo
racJ.ocínio lôg1co a hJ.pôtese de fazer ele prevalecer em conu s-.
são, da qual é suplente, um ponto de vista vencido na com1ssão
em que o as;;unto correspondente ê dela por competência orig1nã-

aconte~

I

das circunstâncias de' sua '!.lrodução.
Pelo artigo 15, parágrafo único, do Reqimento Interna da
nssembãêaa xacaonaâ constitu1nte, é de connetência das comissões e
subcomissões a temãtica que lhes é atr~buída cor- esse nentment.o e
pelo das próprias comissões:
-As conu.ssões e Subcomissões , •• elaborarão as Normas r,~
rais e as ní.sccsãçêes Transitórias e Finais, relativas ã temâtlca
de suas ccwceeêncaes , cabendo ã Comissão de 5istel"lati"Z.at:'ão,
alén
de corroatib1lizá-las, a elaborarão do Preâmbulo."

de Defesa. qUl1ndo fgr ne-

eessár1.o preservar, ou prontamente restabelecer, em loca:!.:> detertll1.nados e ees er s ec e , a ordem pública ou a paz sce rat , ameaçadas por grave

que nio o condicione, como

que absurdos se acumularam e contribu.ições se perderam, como é o ci!
so da comissão que relatei, que ficou sem 40% dos seus dispositivos.

tJ

HAROLDO SABOIA

Decorre daí que'

seguinte:

"'-------

~q.

·Art.~ -

Não podem Ser supeamadcs pela Comissão de S1stematizaçáo,
sob nenhuma alegação, dispositJ.vos de comissões que
~êm
a competencia or1ginar1a para elabora-los.
2 - Entre duas redações sobre um mesmo assunto, prevalece a de
comissão que tem ccape'eêncaa..

tt1.DI..JIT .........O

---,

1 -

-----------------------------

§ 29 - A partic:~pação dos índios nos resultados financeiros liquidos da exploração de

riquezas minera.~s em terras ~ndígenas será
de-tezmí.nada em Lea ",

:3 - Entre duas redações complementares, torna-se camrt ou

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

~q9

supr íma-ae do § W do ArUgo ftfJ3 a segunda oração, que inicia q:ts

'tem

" ••• capacitação cientí f'z.ca e tecnológica ••• " até " ••• cepacrêeee
técnica" inclusive O § 19 passa a ter a seguinte redação:

precedência a da comissão que tem conpetência~a.'do a
outra como parágrafo, a-cem ou alínea, segundo seu eerrtadc ,

JVSTIFICACÃÔ

,q~

li - No agrupamento dos

art1gos e seus desdobramentos (seções 1
capítulos 1 títulos e partes). prevalece o sistema estabelecido pela com asâc competente.

1:: indiscutível, sob o ponto de vaeea da me lhor doutrina,que as normas consti eucí.onaas devem ser explic30 tas
Ao estabelecer que a participação dos índios, na h30pótese preva eee no
Art. 434, depende .de resultados operacionais - urra expeeas âc vaga - o AnteproJeto cria uma situação conflituosa. E a.sto porque
não existe urra só forma de apurar resultados eper acacnai.s , A rigor
a materia sequer tem estatura para figurar na Constitu1.ção, nas,
seJa como for, sua disciph.na há de ser rel'let1.Cla ã legislação ordinãr:la, no ãmbito-da qual se, poderá estabelecer regras analitlcas
e ob)etivas,?Jim_de. ..nãõ~suscitarem interpretações dúbias.

para fixação do criterio de remuneração das comunidades :lndígenas.
Assim, Justif2ca-se plenamente a <':ldJr2ss.ão õa
emenda ora apresentaàa.

pID -

Artigo
§ 19 tiA lei fixará a parcela dos orçamentos da União,
dos Estarias. do Distrito federal, dos Municípios, das entidades
da Administração Indireta e dos organismos públicos de desenvolvimento regional, a ser aplicada na capacitação científica e tec
nológica l'.

Em relação a este ú1tJ.mo critérJ.o, é neces séir-i.c
realJ.zação do conjurrrc f1nal "ccns-ca.tuaçâo'' como um. todo cr-.
gân1co, sãsrêmí.cc , que o agrupamento se faça riborosane'l'te, d"i
modo que:

ã

Justificativa:

a) na Seção, es'te j am os art180s que ver-sem sobre o me smc ~
tos de assuntos esoecí=1coS a Que se auer dar u., tra~aJ'len~o

A oração suprimida refere-se a detalhamento mccnpat Iveü
com o texto constitucional, e. não é surf cdentenente çenér.icc p.!

~;

b) no Capitulo, mais do que temas, estejem as ce'tegcr-aes

ou

r-a descrever o universo de atividades a serem financiados com os
recursos governamentais. A sua supressão torna o texto mais gen!
rlcl'J. sem aI terar o seu teor.

classes de assuntos especif:lcos, 9ue nerm1teM o errte-rdamento dos aspectos fundamentais dos assuntos r-er-e a s t
c) no Título, esteJan os assuntos esnecíf1cos da matér1a "Consll

tJ. tU1ção ,
pr1ncípl.os
d) nas Partes, estejam, f1nalmente, os const2.tuc3oona1s.
CO'110
pensamento biÍ!;).co nort,!'ador do corno orl"ân:lco nro'lria"ler.te
_____d1 t?, _chamado "Cons.J...ÜJUS~Q:~,\,.•,jl. rl.me:lra barte I"eral corl!.J responde- ao PreambuIo. a 2a. P"<t.:é'l:ê. -ã"ConSTI"Eu1çao tormal.
Pode-se exempl.ificar o cr.1tér.2.o -4 com a ':onst.itu.2.ç'ão v.2.oeE.
te: a matér1a "Constituição" tem, entre seus assuntos, a "or~aniza
ção nacional-, que tem, comO uma das classes, o Poder Lesoislativo"
o qual, especificamente, entre outros, trata do teMa ·CâIrara dos Do!:.
putados", onde se encontram divisões textuais normativas sob a forna de art1gos, com ou sem desdobramentos em parãsorafos, 1tens e alf

lUTa/'u'T"o:.~io

Emenda substitutiva n<')

~'\ "j
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EMENDA AOn IVA
1 'ó
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO JY1

,'0
Acrescente-se letra "e", ao art.p. com a seguinte redação:

"Restabelece d1sposit1vos e agrul)amentos de matérias das

e) Por velhice, aos 65 (sessenta e cinco) ano para o homem
e aos 60 (sessenta) anos para a mulher

comissões temáticas."
Todas as considerações desta Justificativa V1SaIl' a contr1-

ttqc"..
substitua-se, na Fundal'lentação que se segue ao
art11"10
~ todo o te~to discursivo-e>:oHcativo oelos orincípios redacionais que adiante se apresentam e, em canseqtiênc1a, reavalic-se _o
texto dos artigos 1<;> a 7Ó1;q~0"l as exolicarões das náqinas 51 a ;1,
segundo tais pnncípios.
Ficam restabelecidos no AntenroJeto de Constituirão, or~
rec1do pelo relator da Com1ssão de Sistenat1zacão, todos os disnositivos de comissões que tenham sido sU'Jrim1dos, desde que
di.,aM
respeito ã com'?etência que t1nham de elaborá-los.
F1ca restabe1ecida, entre duas reáa,:,ões de tUn mesno di<;positivo, aquela elaborada nela coz'lissão que t1nha a
com'"letênc:la
eM relação ao teMa, eliminando-se a outra.
Fica transi"orMada em ~ de arhqo toda a reoar-ão
ne
dispositivo de comissão COMoetente diante de outra l1ue lhe
se,a
complementar e esta, em narãqrai'o.
Ficam restabelecidos os aqrunal"entos de niSDosit1vos das
comissões competentes, com os respectivos títulos.
Assinale-se prazo ao Sr. Relator da comissão de c;istel'lCl.tizac;ão para COlõlnilt1bJ.hzar o texto do Anteoro1éto anresentado
diêposto na presente Emenda Substitutiva.
JUSTIFICATIVA

ao

Creio que, nesta Assembléia Nacional const1tuinte, todos
sabem gue fiz UI:Ja prooosta de reqimento interno na qual f~aurava,
CO::lO !?onto destacado, a elaboraC'ão de um proJeto de
Constitui cão
sobre o qual trabalharam todos os constituintes. Era a
a"licarão
ao direito constitucional do método h1potetico-dedutivo: um nr01eto np. constituição como hinótese det.1nida de trabalho, sp ....' ido de
esfo=r:o exaustivo, pelos co;)stituintes, de ,Jerificacão da validade
ou não áe cada disposJ..t3ovo do nroJeto, CO"D

'f

buir para que a Conissâo de Sistematização produza UI'l trabalho real
mente sistêtr'..ico, o que, de forrra al~uma, ocorreu até o recente moMento.

fi. proposta visa dar, também ao servidor público, o

Em outras palavras_

tratamento dispensado aos trabalhadores em geral, nos termos dare
dação proposta para a letra "d", do art.

Ji.2. -

constitu1nte, como :r:epresentante do povo, traz para esta
AsseIl'.hléia, onde interage COll' outras pessoas que tê!'l a JTIeSMa função,
sua visão da realidade em que tem vivido. Enriquecendo-se deliberadamente C01l\ o contato COl'l seus pares, debruça-se novatr'ente sobre os
O

fatos e fenômenos de sua realidade, que conhece, como foi dito, po;
experiência própria, e passa a 'i:!nxerçrar nela, muitas vezes, detalhes
de aspectos não antes notados ou sequer entrevJ.stos. Todos, poréJTI ,
têm causas, leis ou classificação nem sempre coincidentes com
sua
visão inicial do conJunto da :t~alidade. Esta visiio, se ele tem espi
r1to crítico e espírito público rea1S, é então -substituída por outra visão mais realista porque .resultante da síntese do que passou
a conhecer e do que sobrou do que c:onhec1a lnic~alJ'lente O resultado final d~ interação no contexto constituinte são propostas
suas
que, incorporadas ou não ao trabalho final, traduzem um esforço sé
rio no sentido de corresponder ã representação que/o povo lhe confe:
riu.
As propostas que o constituinte faz devem resultar, porta!!.
to, da aplicação de técnicas ou procedimentos especif2.cos corresp0!l
dentes ao método Jurídico que deve presidir o trabalho de

e1.;3.boro11-

ção da Constituição.
Infelizmente, não houve isso no trabalho produz1do
pelo
eminente Relator da Conu.ssão de S~stematlzação sob a fODlla de Ante-

-

-o~b
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EMENDA HODIfICATIVA
S-G..
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO.ft5'
I
S~
Dê-se ao inciso 11 do a:rt • .,.8?, a seguinte redação.

II - A admissão ao serviço público dependerá sempre de aprovação em concurso de provas ou de provas e titulas, assegurada
a as tensão funcional na carreira através de promoção ou
concurso
interno de provas, ou de provas e titulas, com igual peso A
lei
s6 estabelecerá l1mite de idade para concurso público, para cargos
que Clemandem atividade fisJ.ca OlT assemelhada, cujo exercicio possa
coletar em risco a vida do servidor ou das outras pessoas que possam ser atingldas ~elo desempenho do mesmo

proJeto.
JUSl!flCATIVAS

conseqtlente subst1.tu2:,.

ção e/ou complenentagão de todos os "ontas etuestionãve~s. UM t.rah!,
lho de cma para baixo, como se vê. O Coroe Constitu1nte, toc'lavia r
preferiu o contrário' partir do nada !?ara se cheaar a tuc'lo. A conseqtlênc1a da dec1são, sentimos todos aqora. COMO, porém, hã solu-

JUSTIFICATIVA

Pelos crii:érios adotados, ou pela falta deles, sob o argumento de "alte=ações", "incorporações", "supressões" e "comp(l.tibilizações", atentou-se contra a competência orig_nárla das co'tl1ssões
temãticas e produziu-se UI'I texto esdrúxulo, incoerente e confuso em

Acreditamos que a redação proposta explicita melhor a norma relativa à adl'lissl:io ao serviço público, já que em determ30nadas
situações a prova de títu] os é essencial.

--,

Assembléia Nacional Constituinte

este respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas
1tLa~ Corpo raciones Multinacionale-s em el Oesarrollo Mundial",Nov8 York,
1974.

Por outro lado, não deverá haver limite de .Idade para a a,!!
mIssno ao serviço público, já que esse ingresso depende de certame
de natureza fnt e Lect ua]. - o concurso público, que deverá ser ldên..
t íco, no caso de ascensão fun'CionaL
Assim, o legislador ordinário deverá ter em mente que
o
limite de ióade para concursos públicos deve ser considerado excei
são à regra.

VIl- P;rtanto , para que a reserva de mer-cado funcione em seus

HAROLDO SA80lA

rr=!,,'Õ'B=:J

tmi72ttm

cbjee r ,

vos, Imoõe-ae cortar o cordão umbelical que , porvent.ura , ligue a empr e ;
se a proteger, com matriz no exterIor, de cujo Inr.luênc a neqet Ivc seJa neccsaér Io resguardar
Para isto, a medida fundamental não' é a nacionalização brasileira dos
acionistas Isto constituiria um comportamento xenófogo
A medida fundamental é a inexistêncià de qualquer vínculo ao exterior,
seja sob a forma de reserva de lucros, seja de pagamentos de rcyej t es
seja de financiamentos externos, expedientes que constituen os instrumentos para
burlarlà reserva de mercado.
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os di ferentes concei _
tos incluídos nos citados artigos ~ § j e , artigo
e § le e artigo
~§42.
~~
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIYO EMENDADO. ARTIGO
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Inclua-se no artigo ,e6 as expressões "agrária" e "tecnológica" a palavra científica, que passa a ter a ~eguinte redação:

í
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

_,

<t~

>t4

f;fd
~ll1>

'V'

Acrescente-se parál\rafo único, ao .art. pP:f} com a seguinte redação:
Padgra fo único Excluem-se desta regra. as vantagens
caráter meramente indenizatório.

VIII - Em abono deet.e proposição I será útil recordar a lição de Tancr!.
do Neves:
"Cabe destacar que o capHal estrangeiro será Sempre beD.
vindo - até porque indispensável ao nosso desenvcj v.íaen.,
to - atenda a legislação e os interesses brasileiros
Reafirmo, clara e enfaticamente 'Que, em meu Governo toda
enrase do desenvcjvfmento estará apoiado no forlalecimeD.
to da empresa privada brasileira".

de

JUSl rrrcvr IVA

o dispositivo visa excluir, naturalmente, aquelas
vant agens Que visam atender a desembolsos conhecidos, inevitáveis,
e,
muitas das vezes já efetuados pe.lo servidor, representando o
recebimento apenas um reembolso.
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EMENDA MODIFICATIVA
substitua-se a redação do artigo

E/I'IENDA lP04615·7
HARO~OO SA80lA

)f11 -

será considerado Efnpresa Nacional, ressalvadas as demeLs
conceituações constantes desta Constituição, a pes oa JU
rídica constituída pAasileiros ou estrangeiros domi:
cHiados por mais de lO anos no Territóno Nec aone I ,
e
nele sediados, com capital não sujcito a ônus por financiamentos externos, nem a remessa de juros, dí c denccs i
ou royalties para o ext~rior, por parte de qualquer dos
acionistas
As fraudes serão punidas 'com a interdição do estabelecimento e prisão na forma da lei"

f:
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Dê-se ao parágrafo

H!

-,

~ ,?ol.(

ftff

\ ':!.oll
do artig0,)-111, a seguinte redação:

."o~

Y

Acrescente-se ao art.

y

zo
a seçurnte expressão.

/10
••• e art. MO.
Justificativa'

JUSTIfICAçAO
Para

j rat.a-se, em 12 lugar, de emenda aos artigos 29 e 3 2, respcctivame~
te dos Relatórios dos eminentes Constituintes Arthur da Távola e Har ,
condes Gadelha que .nãc aprovadas na VInil Comissão, transferiram~se a e s
ta ComIssão de Sistematização e ado.t.adas, parcaejmente , por V Exa
o
ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela
r-edação que consta do atual ART. ;rtJ. 30 I
Neste 'ceso , na forma regimentCll, cabe cnenoas modificativas ao texto,
independentemente da s s t eeat Iaaçnc , que será considerada pastel" iorme~

Cl5iiõ=f11lJ

Artig0.>tO - § 112 - ~ a formação de monopólio, oligopólios, ear té i s e toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, admitldas as ex~eções previstas nesta' constituição, cabendo à lei fixar as penalidades.

EMENDA ADITIVA
Za
DISPOSITIVO EHENDADO. ARTIGO

ã

1
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO

l:õi';;;AlJ

c

JUSTIflCAÇM

SISTEMATIZAÇAO

7UTD/.IU.TI.O:.·;:O

pela seguinte:

:>01

"Art.

í

E/I'IENDA lP04611·4

f'J

">0/

}ifí

E fundamental que o Congresso Nacional fixe em lei diretrhes gerais para orientar a atuação do poder executivo nesta ma
tér a , conferindo ao desenvolvimento científico maior grau de re:
presentatividade, pela ampliação da participação da sociedade, e,
o que é fundamental, maior estabilidade na atuação governamental.

tJ

Sala das Sessões, 29 de junho de 1987.

r.r

Justi ficatl ve ,

Estas expressões constam de encontro com empresários na r-es Ldênc La de
Abílio mní e , São Paulo, publlcadas nos jornais de 08/10/84 e com empresários no Rio de Janeiro, nos jornais de 05/11/84.

E/I'IENDA lP04610·6'

l:J

Art.)iÓo ~ 13
"Dentro de doze meses I a contar da data ela
promulgação
desta Constituição, o Congresso Nacional aprovará leis que fixem
as diretrizes das políticas agrícola, agrária, cientIfica, tecnc
lógica, industrial, urbana, de transporte e do comércio
intern~
e externo".

A modificação tem a finalidade de tornar explícito como
deixando
que a lei estabeleça as penalidades aos diferentes graus de abuso
do poder eccnõmi cc ,
pr Incfp i c constitucional a pr c Ib rção de taIs pratices,

compatibillzar com a redação do Art.

w

í

t.e

11 _ Entretanto, me~to considerada sob o angulo da Sistematização, e !'E.
dação do artigo ~ e totalmente inversa do conceito adotado, por exeeplo, no estabelecido para Empresa Nacional JornalIstica
(ART ~ e
S 19), como também de Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ARi ~
e § lO) e ainda na interdição de sociedades de capital est ranqe.i rc , em
serviços de assds têncüa li saúde (ART.)5~ § 49:).
"q
IJI- A. Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, toE.
mar ccnpat ívef s as matérias disciplinadas nas di rerentes cc-u s saes , de
modo a tornar coerentes e uniformes as postulações no Projeto da tO/'lst.,!.
tuição
IV_ Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradIções frontais e que exigem esforço profundo, para atingir conceitos que
reflitam o interesse público nacional a que, por difcrentes caeu.nhos ,
todos sentem desejo de chegar
Quando houver contradIção incontornável,entre duas formulações, curaor Lra a Comissão de Sistematização adotar a solução que atenda à esp i ração
do povo, manifestado 'nos progrmas dos partidos e na tradlçdo das tend~~
cias do direito anterior, hos casos de uma formulação adotada por vãr
as comissões, prevalecera o conceito majoritário. Este é o critério que
decorre do bom senso.

E/I'IENDA 1P04612·2
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EMENDA ADITIVA
~ISPOSITIVO EMENDADO

í

í

VI_ O que é reserva de mercado?
Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econõmica e
mercantil a favor de um setor de produtores, para que estes possam se
desenvolver, sem a competição predatórJ.a de outras empresas dotadas de
poder econõmico, susceUvel de inibir o crescimento dos produtores protegidos Constituem prática inclui da na legislação de paises I'lcos
pobres, inclusive nos é:stados Unidos, e graças a qual estes se tornaram a poderosa Nação de nossos dias
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficac!a
da reserva de mercado está na interdição de sua presença competitiva '
no setor. Para que essa interdição~ão se: transforme numa ingenuidade.
o legislador deverá tolher todas as formas de infllt:r;ação, pelas quais
reste a possibilidade de burlar o texto oficial
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedientes variados, desde que participantes do contrato social, mesmo minoritáriament.e possam conduzir as empresas, assim armados, a satisfazer os
objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro 'dO capital. Ver, a

HAROLDO SABOIA
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Dê-se ao parágrafo 21:l do artigo p.at1, a seguinte redação:

EMENDA MOOIfICATIVA
'3IS
'DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO}?6
S/li

Artigo 1I00!ã! - § zs - A lei regulamentará a propriedade intelectual, resguardados os interesses e direitos
ccf et r~.

fica alteratlo o artigo "Yt6 e seus parágrafos que passam a
ter a seguinte redação, excluído o atual § 2!2, r enunerenoo-ee
os
seguintes:
3/3

_

Art. ~ - Compete à União promover a Reforma Ag:árlü medi
ante desapr cr açâc , por interesse scc.ral , da propriedade territorT
a I rural necessária à execução de planos, programás e projetos de
desenvctvamentc social e eccnôsu.cc meda an t e pacenentc de ndení aa.,
ção em títulos da divida agrada para a terra nua, em dinheiro, pe
ra as benref tor-aes úteis e necesaér res
/
§ 12 - Os títulos da df vrda açr ãr re , com cláusula de exata
correção monetaria, serão resgatados no prazo de vinte anos, acres
cidos dos juros Leqa i s ,
§ 29 - A Lei deflnirá as zonas prioritárias para
Reforma
Agrária, os parâmetros de conceituação da propriedade I bem como os
módulos de exploração dê terra
,
§ 32 - A emissão de títulos de ãívida agrada para as finalidades previstas neste artigo abedecerá a limites r.ixedcs , anualmente, pela lei crdmar a ,
§ 41l - E: asseguratla a aceitação dos títulos da dívida agrá
ria a que se refere este artlgo , como meio de pagamento de
qual":
quer tributo federal, pelo seu pcr tacccou obrigações do desapropriado para com a União, bem como para qualquer cut.r a
f Ina Ll dade
estipulada em Jer ,
•
§ 52 - a Transferência da propriedade/objeto de desaprour I
ação, nos termos do presente artigo, não constitui fator gerador de
tributo de qualquer natureza. •
Justificativa
í

Justi fieativa

í

Não se discute o direito à propriedade intelectual, porém
é indispensável que ela esteja subordinada aos interesses mais aE!
pt cs da sociedade. A expressão "regulamentar~" engloba a garantla.

í

í-.

V_ O re~onhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer
reserva de mercado torne pcc rf cc a sua instituição nacional Houve DrE.
pcsf çêcs , nes te sentido, em todos os partidos e há pronuncJamcnlo~ Pub l Jccs dos senecor cs VIrgílio révorn , cae ee ChiarellI, Jarbas r'as s ar rnho, da deputada Sandra Cavalcanti, entre outros.
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EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA-

3'lf

Inclua-se no "ceputv do artigo ~, após "promoverá" a seguinte.
expressão "por t09as as formas que estiver a seu alcance" e prE.
mova-se ajuste no texto, que passa a ter a seguinte redação:
$~.r

Artigo ~ - no estado promoverá, por todas as formas Que estiver
a seu alcance, o desenvolvimento científico, a auto_
nomia e a capacltação tecnológlca para garantir
a
soberania da Nação, a melhona das condições de viela e de trabalho da população e a preservação do lrelOambiente.

A presente emenda busca compatibilizar os"artigos 39, item
XVIl, da Comissão da Soberania e dos Dueitos e garantias do Homem
l~ulheTi 31:l , da Comissão da Ordem Social e 34, da Comissão
da
Ordem Econômica
Suprimiu-se o parágrafo 29 porque é desnecessário
diante
do "ceput" do Artlgo, objeto da presente Emenda.

e da

EllDIDA

A atuação do Estado em
ser a mais ampla possível, ndo
uma política específica para o
mais diferentes instrumentos e
financeira I política e etc " 1
gentes e complcl'lentares

.,

'CnO/jlllTln~.~lo

Justlficativa
favor da ciência e tecnologia deve
se restringindo à implantação
de
setor I cabendo-lhe lançar mão dos
mcd1das de natureza administrativa,
de forma a assegurar efeitos abra~

SUpn.ma~Go

o

SJPll~Sl

art.~ft} seus

vA.

perSBrafoa.

lr.~USTIl'lcr.Ç10

O art•

..2bf,

c

GCUS

pa~s:ra!'os rcsteurlII1ps baronatos 11..tS

scrventie:s

de jU!itiqv., onde tabell~cG, o!icilÜ.s de resistros de i:nóvc!v c outro:! reo.w

hZD.1M oltornes fortunas, ndquiri.r~ poder poUt:LCO contr~r..o <lO J.ntcreGso

476

• Assembléia Nacional Constituinte

pÚblico o CO'1trciar.a::: 1'rontnl.':I.crto o lema do JU&t:Ll~a barata. c eeaec Gra~i_

ta. nue

po1slond~ tl~S

li.

o art.

J

do 60

~

o:.:erclcio doa serviços

notariD1.5

etlre&istrais ll •

do Projeto que estabelece:
"Serão osb.t:Lzad= 0.13 ucrvcntaus do foro ;Judl.c.ial,assim
definidttll por loi,respeitndos 05

dircJ.to~

.

XVI _ • ••••••••••••••••••

• ••••••••••

"b" - concessão de linhas comerciais de trensnor t,e aéreo, marítim:l e fluvial, vedacc o mon:lpólio

1.2.-

~.ir.ciso

eca o nrt.

~US1IfICACAO

liA loi c o Estado sarlJ])tirão a tcace o acesso

à ;Justiça. l'

!!!. ~I

E al!ncn x)

,,~ dever do Estado prestnr llSsistência jud:Lciltria {;li:.1-.u_
ta ecn quo não podem ter acesse à jU&tiçu sem ol:!.crJ.!'icio do
J:l1nitlO" indi::Jpcns:i.\ 01

n cx:!.ctçncia

digna."

APLI~

tt:f

TRÊs POO CENTO 00 SEU CRÇAMENTO , NACAPTÇM CIENTíFICA
TECNOLOGICA.

E

EMENDA lP04625-4

l: CONSTITUINTE DENI5AR MNE;;~---------~I ~;~~';~
r

I

b.tucion2.J.s citadas. rnorretin:n de rcee,
Por tudo ;1:.;to. a oficinllzaQE:o dos cartórios; U'õl ~Cl:Ia tranquilo c
Está no art. 206 da atual

í "

EM~NDA

Para 1986 exrte um orçamento que totaliza 4,3 bilhões de
cruzados a serem aplicados em cíeoere e tecocjoçre, o que representa aumento,em
termos reais , trmta por cento em relação a 1985.

uea conquista. de ordcl:l social.
Sala õaa 5CSDõos, 2B dc ;Itmho deA 1987

I_ . O" lo·, I

DE 5TSTE"'ATJZ~:AO

ADITIVA

e.

8

IOf.{

OlSP05ITIVD EMEN)ADO: AqTIGI) ;z1,.SEÇAO II

reerua-se na a::;:t:eprojeto:

O Ministeno da Ciêncl.S e recooicç,e, tornou-se o centro
do Sistema Nacional de üesenvoãvmentc Científico e Tecnológico

104

Art. ,UY.5 - A cânara oce üeput adas e o Senado Federal ncee r êc convocar o Primeiro-Ministro e os Minist rus de Esta-

Comparado com países em pleno desenvolvimento. o Brasil
pratâcerente não dispõe de eecarüsaos fiscal.s e recursos rmarceãros, a fim de
incentivar a tecnologia nacroret ,

do paia prestarem, pe s scafme-ite , informações de assunto previamen.te cet.ermtnado , d~.,tro d::l prazo ::fe 15 (QtJ!nze) dIas

Esta proposta visa lJJ1 acréscimo de lJJ1 dispositivo ao texto constitucional que determine à Unlão a eortceçao anual, através do Hmíatério da Ciência e Tecnologia, de três por cento do Produto Naclonal Bruto nas
áreas de desenvolvimento tecnológico ESta medida propiciará a geração de tecool09ias adequadas a exploração nacional das potencialidades do País.

EMENDA ADITIVA

~;.1~-

'Ll.UIllUC)llttlo/.UJCOlflllio

fi COMTSSA)

A Nova República rrudou o estilo e a estratégia
da poHtica
tecnológica do País. ao Iruufar processo de recomposição e pr.Q.
gressivo eerentc dos investimentos em tecnologia para recuperação da cenectoede produbva.

ofic1Dis âe rcgi&tro, poi.s esses serventuarlos, ante as dispOSiçSes ecas.,

e

í

ferrovias POlS, diariamente são sof Ic It aoas novas linhas com a cr!,),
lçã:l de novas câ caoes ou poj os çe radares de massa h..tmana. Que
se
movree-rt em aeâ as e st.r edes capilares desta aranje N3Ção.

..l.JSTIfICAÇAQ

:interior, as cais necessitadas de jUDt~qa, não haveeí.e nem tabellães,nel:l

N~

c c-reâ as ccnceasõe s de transporte de pas s aqe i r cs e'n rodovias

A LEI FIXARA OS CRITERIOS IEDIANTE OS QUAIS m:E!:!
TlVARA A POS-mADUAçAO,AS PESQUlSAS E BOLSAS te: ESTUDO DE NlVEL StFERlOO
EM INSTlTUlçOES DE a:wROVADA CP.PACIDADE TECNICA n

afirme n 1!llpo::dbilldndo da paGnr cu::tl1!l o taxo:;."
aI) 00 Serviços notm-inio e "re&istrais" í'orell< prestadoo e>:l cer~ter
prlvado,l!Icdlnntc o pcgamcnto de emolumentos. em muitas eeees-eas pobreo do

o corrente nos eer ee Julhciarlos de todo o 'Fals.

ccnsf dereecs imp::lssivel Passar p;olo Congresso

TUToJ~U"lrlC'.~io

SUbstitua-se o § 10 do Art. poS 3q g
A WIP.O , OS ESTAOOS , O DISTRITO FEDERAL E OS H..NIC{PIOS , MUALMENTE,

"

O crt. Jt:unIJ~1l1 00 encontra em conflito eee o ert. ~ do I'roJllto, ncstllo tomous
MA pro:Jtnq!i:o ;IurlDdicionnl ~ clIltui til. desde quo a purtc

CO:lO

10°

%-

Art.

(I.t~ti5

0.0 seus

ti

~\st~.iGUalr4cnto. 0111 eDntrad1.ç~o

O Art.
XV, nllnca a) quo p'l'cscrc\tl;

Constitu:l.çt!o,

A letra "b" do Inciso XVI, Seção II,d":J Artigo)il1;t:
passa ter a seguinte redação ,

A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que
conpõem o desenvo lv.imento científlco e tecnológico, como por exe!!!.
pIo a formação de recursos humanos, sendo recomendado substituíla por outra de seht mc mais amplo.

es tebej.ece

CO::lO

co car~tcr privado e~t~ ee contraw.çtto COI:l o art. 'f:Js-dO

ti tulnrcs.

[00

Justi ficativa·

de sua populaç!:[} vãvc ela exes-eee pobrc:!.ao

JUSTIF!CAÇJ{O

DISPOSIlIVO EMENDADO:

cons der aeca necessário est rp.n er um ar a ao para
q.re os MiniStros at enden à ccnvccação das duas Casas do Congresso.
í

Capitulo V, da Comunicação, Título IX. da Ordern Social
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo, remune _
rando-se os denais.

tJ COMISS1i.O

...
- Constitui mcnopõf rc da Unf ão a exploração de
serviços públicos de Teãeccmuruceções , comunicaçdo postal,tel~
grá fica e de dados.

EMENDA

una oas t e ministerial.

ta - O fluxo de dados transfonteiras será processado por ~!!
termédio de rede púbhca operada pela uru ão ,

§

cas

MODIFICATIVA

DISPOSITIVO Et'..ENDADO:

,,'4

~

Artigo

<.4

§ 22 - E assegurada a prestação de sevrçcs de informação por &!!.
tidades de t1ireitos privados através de rede pública operõlda p~
la União

§ 3" -

p::lis viria facilitar o a-uiamentc d::ls trabalhos n'3S meseas , e':!itando críticas par bar te de qu'?m os convocou, e posterg3çào e desrespeito aos renrese-it ent es do acvo , por aauefes a quem foi cc-trf edo

pU .....,.Du"'lD/.... uu'nio

DE SISTEMATIZAÇ1i.O

o arti90

~

do anteproJeto, passa a ter a

guinte redação:
~..y

1:: assegurado o 'Sigilo nas comunicações postais,telegráf,!,

Art. ;v.r§ - As Policias Militares e os Corpos de
Bombeiros são instituições permanentes e regulares, destinadas
ã
preservação da ordem pública, com base na hierarqul.a, disciplina e

eqou
telefônicas

Art. ~- E assegurada a liberdade de imprensa em qualquer meio
de' comunicação.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO· ARTlGO)5'. CAPrTUlO V~ PARAcRAFO 3 0

I

JUSTIF'ICATIVA

I

Uma Naçi:lo moderna e democrática só exercerá plenamente sua so _
berania se conceder ao Estado instrumentos de controle dos $crv!
ços básicos indispensáveis à sociedade.

Suprinam-se do

A emenda suprimiu a expressáo "~nclusive nas rodo\.'ias e ferro\<J.as f~;
derais", com a finalidade c1e evitar o conflito de competência entre I
o Estado e a União, esta responsável pela exploração dos ser\.'~ços de!
transportes n<ls rodovias e ferrovias federa~s, inclusive competente .

O parágrafo H do taprtulo V. do Artigo

I

para legislar.

Por conSiderar
Federação que vive cal""

3ft-

~~~T~~~~:"~::P

J'1

O artig0)3' Inciso JoIX, letra h, do AnteproJet.o
passa a ter a seguinte redação:

l1j

Art.ft-

JUSTIfICATIVA

°

Distrito tederal ur;a Unidade da

(noventa por cento) de recursos da

cal s. etc. etc. etc

DISPOSITIVO EMENDADO: art.)'9, INCISO XIX, letra h

~nSuprima_se o Parágrafo unico do art. ~ do ~rojeto.

911~

°

r:t7~Ja

5'4

EMENDA MODIFICATIVA

p5

jIS.

União, não seria reconendável a eleição de Governaoor. Deput.!
do Estadual e Vereador. poIs, no caso do Preslderrte da Repü bllca ser eleito por un partido e
Governador do Distrito F..!:.
deral por ,outro de tendênCias totalnente diversas, querr sal·
ria pre}üdlcado neste evento é o povo da capital. tonsequên •
cias viÍrias resultaria, ta I S ....COIllO. a não liberação de
verbas
suficientes no tempo que pcrnlta solucionar os probleoils
1,2

r=';~~P:J
COMISSÃO DE SISTEMATIZACJi.O

,q

JUSTlflCAtll:O

SABOIA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

ilnteproJeto~

JUSTIFICATIVA

Os serviços públicos de Te1ecomunlcaçõcs,comunicoçõo Po~
fãl, telegráfica e de dados devem. portanto I consti tuir monopólio da União.

HAROLDO

Gq

I

investidura m.1.litares, exel:"cem o poder de políc2a de manutenção da
ordem pública, sob a autoridade dos Governadores dos Estados,
dos
Territórios e do Distrito Federal; são forças aux~ll.ares do E),.êrcl.to,
e reserva deste para fins C!e rnob~li%ação.

r

"""-PO---------,)

T - - - - - - - nuuOO/nu.. UO/nHuu1D

..

COHISSJ\o DE

SISTEKATIZAC~O

I

pr:~'UTlCO~
~UU_

rZ

17

/2.

p
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EMENDA SUPRESS IVA

G1

h) tr~nsito e

transporte de pessoas e bens
nas vias terrestres.

A compatl.bilização do Anteprojeto impõe a supressão -doParágrafo único do Art. ~~flob pena de tornar a futura c"on§.
tituição longa. confusa e repetitiva. inserindo matéria que d~
ve ser :remetida fi regulamentação atrãvés da tegislação Ordin!

DISPOSITIVO EMENDADO, ARTlGO}-5: tAPfTULO V. PARAGRAfD lO!

JUSTIFICATIVA

ria
O texto do anteproJeto "t,rãnsito e tráfego interestadual e rodovias
e ferro\"ias federais", é confuso, em priMeiro lugar, porque
expressões "tráfego e trânsito" são equivocas, e, em segundo porque
a redação permitiria ã União legislar apenaa para trãns! to em roão-

EMENDA lP04620·3

I:

HAROLDO SABOIA

f!J

SISTEMATIZAÇ1W

pry"DO'~
pu...... '~nu'niohVlc.'''uio

r;-r----------nuoNu.ll"c.;lo

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVo EMENDADO: ARTIGO:

tl.iVcMU

3tj S

-,

tJ

CONSTJ1UINTE O::NISAq

regionais, locais, sociais e culturais, assegurando a autonomia
da pesquisa científica básica".

tJ CO"lISSAO DE 5I5TEMATIZACAO

fIS

JUS T I F I C A C ];, O

·Por conSiderar (I DIstrIto Federal uroa Unidade ca
Federação que vi \'e cal" 9D~ {noventa por cento~ dec recursos
éz.
União. não seria recomendável a elelç.ão para Governador, Oe~u.aco

A~NE;;~

P~U.... /~~M'JJb/lll'CO.,uio_------_,

SUbstitua-s~",asexpressão liA pesgul1a refletira" do parágrafo 12 do artigo~, por "As atividades inerentes ao desenvol
vimento c!entífico' e tecnológico refletirão interesses nacional.s,

O parágrafo 2 0 do Capftulo V, do Artigo

I

I

vias e ferrovias federais, permitindo aos Estados e Municípios lecJ.:-1
larem d~ferentemente que a União e não apenas sup-letivamente como c
a tradição brasileira.

EMENDA lP04624·6
~

SuprTman-se do anteprojeto

Estadual e Vereador, pois, no caso do Presidente da Re::úbllca s(!r

02/07 I

e

eleito por UM partIdo e o Governado!' do DIstrito tederal per

o!:!,

tro de tendenclas totalmente diversas, que!" salrlCl prejudicado
I
neste e\ento ê o povo da capital. Consequênclas várias resultlHI-

EMeNDA MODlFICATIVA
IOf:'
DISPOSITIVO EMENDAJO· AqTIGO yK;' S~ÇA!) 11, INCISO XVI, LETRA IOb"

amo tais cano

a não liberação de verbas suficientes no tell'po C:Ul:

perntta solucloflar os

problemas locais. etc, etc" etc.

Assembl& HadonII Candulnte e 477'
EMENDA lP04628·9

til

CONSTITUINTE DENlSI),R

A~N::";~;

ra ao texto constitucional duas inovações importantes, explicitando
dois princípios que são da própria essência do Instituto em questão,
embora frequentemente esquecidos em nosso PaIs: a) o de que o pedágio somente pode ser instituido quando se oferecer ao usuário caminho alternativo, s~m õnus e b) o de que o produto de sua arrecadação
deve ser objeto de vinculação estrita a obras ou meãhorenencos no tr
oho da rodovia em que se der a cobrança.

FMD6/RJ
0::1 07/8

ligo

EMeNDA 1.1001F'lCATIVA

j

JUSTIFICAC~O

Por considerar o Distrito Federal UMa Unidade da
F"ederaç.ão que Vive .CO" 90't Incven re por cento) de recu"sos da
União, não seria recol"'endável a el e r çâe de Governador, Dt'l'Iu:a
do Estadual e Vereador, POIS, no caso do PresIdente da Rê?~ bllca ser e.l e r to por UM partido e o GO'lcrt\ll.dor do nls1.rl to Fe
deral por outro de tendênCias totaln-er.te er ve r s e s , quer- sai:
r I a p t e J ud, caco ne s te evento é o povo da cap I ta I. COf1sequên •
elas virias r e cu l ee et a , toals como a não t tbe r eç âc de verbas
svr t el e r-r e s no r er-pc que permita s o t uc se na r- os p r cbl e ne s
is
cais, etc, etc, etc
•

DISPOSITIVO EM:N9AOJ: A'nIGD)M. SUBSEÇA'J i , IN:ISO I.

EMENDA 1P04632·7

/lS

o Inciso I
S8 ter a seçcmte redação;
Art

dEI Su':Jseçã:l I

I

I

dJ Artigo

(I

J..1-?' t P3S-

rr;~~;';~-;

CON'TlTUINTE OH,;S'R '''N,IR;)

f=Tã2i~;~

117-

-+

r , r - - - - - - - - - - - 1 U 1 D I J " " "t.çb-

I - ~~ls ter~. no mininl), dos :nef'1bras da câmar-a das üep rt aãcs ou ec senacc Federal

S-Y

EMENDA AOIl IVA
A~TIGQ

DISFJSlTIVO E.MSNDAD)

W.

CAF'tTULO rr , IN:ISO XVI!

EMENDA lP04636·0

LC~

,]UST 1 F

E.

Inclua-se no eot.ecr cj etc s
Art M~ •

co-is Ider aso s q re , rn:ldificar uma co-rs t i tuí çêc ,
por

XVII - conceder anf s t r a ,

é ato ee suna rej evâoc a , nã'J se-toe, pcr t e-rt.o, ser proposta
uma minoria

"-"'--"--"'=="--""'--''-''''

í

EMENDA lP04629·7

{!J

..".

---,

crmmTJ)lNTE PtNl S1;B ABNE1RO

PHDD/
2
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EMENDA SUPR.ESSIVA

(,q
r=;.~~;~

DISPOSITIVO EHENDAOO:ARTlGO ~ CAPTTUlO V. PAPIiGRAFO 60

JUSTIrrCJl.çAO

P:J"7;,El
r , r - - - - - - - - - - T l 1 1 0 / . U I U.. C.~lic

EMENDA MODIFICATIVA

COIl5TITU'"H OE'"'A' A""E'''O

se-ice a a-ü s t r a un ato qJE' c anistiado tenha s10::
e-wcf v.íco en o rob l en-as çr aves oe seçur artçs nscicnsl, CJ ce
e f r a-t e
a nossa Pé t r Ie e, ncrue Ime-rte as ccncenaçüe a são, ns esmêogê!d~;QIII=.i.:.
ria d3S vezes, or-et caae s contra p:.>lfticos, nada lI'?lh:.>r do qU?
o
Conaresso cer-a ser O.Jv.1dO I no mcme-itc de se ccncecer una e-u s t t e

_;

;'4

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO ~ INCISO XI, letra "d"

s up r t sea-s e

do antepToJe~o:

6q
O parágrafo 6? do CllpTtulo V, do Artigo

í

jI3.

S'<

O Artigo ffY, Inciso XI, letra "d " do AnteprOJeto

passa a ter a

segu~nte

EMENDA lP04633·5
,..,,
f:J COI~STITUINTE O:;::NISA':! A1UIEIR)

reõai;ão'

r'I

ART. ~_

----,

JUSTIFICAC,!;O

er;~~~7~
p:çj~~";;;;

XI

Por ecnsl dere r o DJstt'ito Federal ur-a UnIdat!e la
Federação que v r ve l!bM 9Dt (noventa por canto) de recursos er.
União, não seria recomendiYel a eleição de: acve r ne eee Deputa
do Estadual e Vereador. ee t e , no caso do Presidente d:R.epúblí
c e ser eleIto por U". pa r t l de e o Governador do DIs.t.rlto Fed':
r a I por outro de tendinefbs totlll:\ente et ve r s e s , quer: s e t e t a
p.rcJ\Jl!lc~do ne s t e evento é·povc: da capiul
Consequênclas v!
rias r e sb t r e r r e , t a l s t ceme , a oi" liberação de ve rbes su r re tentes quê pernita s c l ue l.ena e os' p~btemas locais. etc. e ee ce t e ,

r , r - - - - - - - - " '.."..".." " . - - - - - - - - - +
dI as VJ.BS àe transporte entre portos marit,!
mos e fronteiras naca one i.s ou que transponham os lJ.mltes de Estado
ou Território,

nIEND~

svp r íma-r-se d:.> e-rtecr c j et c

JUSTlf'ICATIVA

gD

O artigo

u-u.êc , de explor1r:, diretamente ou mediante concessão ou permissão, apenas com relar;ão
transporte aquavãêr í.c , deixando de lado o transporte eérec , ferro\l,ªrio e rodoviãrio.
A redação atual restringe a competência da

EMENDA lP04630·1

tJ

~o

SU?R::ssrv,",

DISFOSITIVi) EME"l~ADO· AIHIGO ~ SEÇA' II

e-r;

da

S~ção

Il

JUSTlrICAçAO

corlSIfTU!tITE nENISAR /l.RtlE(RO

A crosseçct r esta série ce vant açens 00= es t se:
do t ent ecc dí st r rbuí r , Incf sc r Iea nacanent e , aoei es OJe
t ver em e
s ar t.e oe entrar par-e os quser cs fUO':.10"81s do üave rnc , m..:itc e-r, ori
é

,~

••,.c_,_

ê

tOhSTITUlllH .tlllS" '''"tl''O

I 7 /

í

r , r - - - - - - - - - - ' I n l o f . . , n t w l u ; l o _ _..,-

..e S"'r""':-5 ursa Nação er- cve , to:la a SUEI ar r ececaç êe ce reec s t cs
r-e para eane r rc e r os s eua s erví oore s , ativos e Jne t a voc

7

í

-'-

EMEtlDA SUPRESSIVA

/3
EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP04634·3

(;q

f?

DISPOSITIVO EHEHbADO· ARTIGO.65: CAPTfUlO V

DISPOSITIVO EtlENDADO

QH~;7~~

COIl5'!TU IIlH otlllSAR AP.lltl "O

r=r;:i";m
m------------1UlD,.~I1"

supr tee a-s e do anteprojeto

ARTlGo..)J;", InCiSO XXIV

'suee reen-s e do ~projeto:

-+

...~i.:-------

,q

~'ll)

EI1EN DA ADI TI VA

O Artlgo)'S

Ir!

• , :'/3
,0\ Inc:lso XXIV -do' Capftulo 11, do Ar"tlgo j,Á

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO JH2. SEÇ,ll;Q I
JUSTIFICAc.!iO
J'U $ T I F I C A ç 1\

o

I nel ea e s e no anteprojeto:

ISS

1'01" conslde\al" o Distrito Federal ur;a unt da ere ca
Federação que vive com go~ (noventa por cento} de r e e u r s e s da
unt ãe , não seria recomendável a eleição de üc ve r na do r , üepu t a-

O Inciso XXlX da Seção I,

do Estac!ual e Vereador, pois, no c e s c do Preslde .. te da Rfn~~I.:.
e a ser e l er rc por um partido e o acve rne ee r co nt s s r vt e Federal
por outro de tendêncIas totalnente diversas, que'" saIrIa preJ,!:!
dlcado neste evento é o povo da caplt<ll. CC'nsequênclas vãrlollS
resultariam, tais COMo a não liberação de verbas sufIcientes
no tempo que permita solucionar os probleMas locais, etc, etc,
etc.

Art.

DENISAR

Ir'!
J-6'1 •

XXIX

Art190~a

s e sur n-

Sugel"lm'o.s a supressio deste Inciso, por consldererecs assu~to de leI Ol"dlnál"1;:l..

••••• , ••••••••••

- .. Nonear, ilPÓS epro\a:;:ão do t e ne r e s s e ~!.

clonal. o Governador do Distrito Federal

JUS

EMENDA lP04631·9

(!J CONSTITUINTE

do

te redação.

ARN:;~

tJ COMISSãO no srST~~~=~;-;RCAMmfl'O EFINANçaS

T I F I C A r

EMENDA lP04638-6

A

(l

E

'OIl'TITUIIlH OEIIISA" M'IEI'"

tJ

COHISSl'iO DE

SIST;;:~U;;:~";:/·"CI.I""

ConSIderaMOS qUE' de forr-i! nerhuna poderá !ter C:e~
vlnculacC" do Presidente da R.epúbllca, ef'" e>.erc(clo, o GOl/erro da

EMEIIDA HrJDIFICATlVA

Capltõl1 Sendo aSSIm, como sugeriMos a supressão do A t..fi..ç~'l
seus parágrafos, é necessiirlo a apresentação dessa eMenda.

DISPOSITIVO EHEIIOADO

e

1:3
ARTlGO;X; HlelSD XXII

13

EMENDA ADITIVA

O Inciso XXII do Capftuto 11. do Artigo
p.roJeto, passa ter a sl!gulnte redação:

.:J-6S'
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo.ç:l{f

EMENDA lP04635·1

E

.z6S

Inclua-se no art.igo.:?1J, o inciso III, com

tOIl'","'NTt OENISM

rr;~";~.;~

''''''''0

seguinte redação$

• 2

,;z6J
Art.

~_

EMENDA SUPRE551VA

JUSTIFICATIVA

do anto!

13
Art • .tfí •••••••• ••••••• •
_
XXII - pl"olbJçiío de trabalho noturno e Insalubu
aos lIIenores de le (dezoito) àno.s:. e de qualquer trabalhO a men,!
res de 14 (quatorze) anos, salvo n<8 condição de aprendIZ, ti fia,!.
tlr dos 10 (dex] lInos. por perrodo nunctl superfor 2 " (guntro )
horas diárias

.

III - Instituir a cobrança de pedágio ou
de qualquer outra taxa de utilização de rodovia quando não se oferecer ao ~suário caminho .alt.ernat.ivo, :Vinculando o produto de sua arrecadaçao a obras ou melhoriUrent.os do respectivo trecho.

;"7-787

JÁ

,q
DISPOSITIVO EHEllDADO· ARTIGO~ CAPTTULO V, PM.c;G~AF'O se

JUSTIFICAc1\O

Como o trab.llho norr.lal é de B (oIto) horas, cons.ld!,
ramos que o nenor npnmdtz deverá ter o seu perTQdo de treb.UloJi

SuprlMam·se do anteprojeto

A presente proposta, além de eliminar dúvida frequentemente suscita-

(,9

da a respeito da const.H:ucionalidade da cobrança de pedágio, incorpo

O parágrafo 5", do Capftulo V, do ArtIgo j/S

nunca superior a " (quatro) horn dIárias, parôl que tenha con.,!.
ções de nanter seus estudos. A dIfIcultar com poucljI tempo
....
trabalho, VôlMOS tilmbên dfftculUf' o tr'.bathó par. «.. te iIIeftOf"'.

-'!-

·478

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP04639-4

I:

~

..." ..

Como uma das o'Jriga;5es d:;,

JUSTlflCAÇJl;O

mos que o Pa l s ar nde não ten condí'ções de de r- e s t a b r l r d ade

___+

Tn1~/"'.""'.çãO

I

ecr-ese-itar cr cnos r ções , torna-se

SUgerltl'os a supressão dcsta letra, por conSIdera!.
r.T""

j

eq i s Lada r

mlJn.lcipal

e

é flscalizar Os atos do senhor Prefeito. examinar suas contas

~R'

CO"STlTlllllTE DEI/ISAR AR"E'RO

<10

ocupar

impossível um analfabeto

uma cade r r a de Vereador

trabalhado r-r- após 9D (noventa) dias de e xpc r r Ene l a ,
O bom funcionário ou o p e r â r t c para ter establlld,!

EHENDA SUPR,ESSIVA

de no seu emprego nno necessita de anparo legal, s omc n t e

13
DISPOSITIVO EMENDADO

relapsos,

ARTIGO)J(." II1tl50 XVII

Ineficientes e de s l nt e re s s a dos na SUil atividade

Po!.

tllhtoi-Urr"Cmpregado seI!' a menor ne rr vaç âc no seu trabalho. Con-

-

sideramos tambiim que um empregildo que corresponda a todas

0'''''''''.".,.-----

necessidades, nenhum ertp r e g adc r ten Interesse perdê-lo.

âup rr nam--ae do anteprojeto

OIE':l'A

A vigorar esta e s t eb Il r dade , vamos premiar somen te aqueles que acima nos r-e re elec s ,

13
a) o Inciso XVII do üa p Lt ul e 11. ,"o Jlrtlgo ~

!.creseente-se urne letra ~ ao Item I. do lH·t.
anteproJcto, do s cqu r nt e t co r- :

EMENDA lP04643·2

('J

COIIST'TUlIlTE DEIIISM AR'''''O

PtlOt1!RJ

2 I 7 I
"'''''"'''''~''-----------f'" Nação n50 COMporta 1:190"01 e heM no

futuro a proibi-

EIIUIDA SUPRESS lVA
rz,
DISPOSITIVO- EMENDADO: ARTIGO

EMENDA lP04640·8

I:

CONSTITUINTE nrlllSI\R \PUEIRO

...,

'~l.'.","~MlnIo',,,,,,.,",O

tJ-;;;;;;;;=J

Suprimam-se do anteprojeto:

r;-;";J!iJ

a) a letra "eu do Caprtulo I, do Artigt')-?

. . .,~"'. .,,===~-===~

COltlSSl.O DE SISTE/IATIZAÇ1.O

yf

C::~~::~~:.p:;m~::~o~ ::;~~;~;I~: ~::I;~;~ ~:~:;: :~: h~~:

, t.ão
:
to, em qua'qut:r pren~nc'o de ee r se , s e desf.a:erem primc .... um.:ontc
seus unprtgados e !-õ cn, ~It lIno caso, se desf.a:cm de s e o s e ar e s

JUSTIFICAC~O

INCISO XII

Sala das ~t"";;es.

,:3>

Não é Justo constar dit ccn s t

l nel ua s e no l nc l s c XII, do Caprtul0 fi, do Artigo ~
e

O

seguinte:

I

ten que não

especifica o que ê excesso de Lucro, o quanto, e, cue

ãee e rrnne

,

tulção un

COnstitUInte

CIII

ccns 1 dc r ancs que o as sunre
XCI - saTárlo-famrliã ae s, dependentes dos trabaif'!.
dores de baixa renda, com n;);ltino ~e 5 (C.lfiCO) fill-os.

CA~l..:'h[ ~lüHI

r cc t ae nt e de tel Ordi-

nária

EMENDA 1P04644·1

('J

""1<A'

COIISTlTl'IIlH

"''''RO

2 I" Ir

Como o Pafs necessita dIminuir a sua taxa de natalida-

No entretanto, reçonhecenos tocr de

DISPOSITIVO EMEIlCAoO

.....

ri,

Art.~ -

ARTIGO.Jà

IV co"'?lem~ntar,

qlJ~

í-,

St(

o so!gJinte.

SI

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
nos easc s previsto;
e-e ~e!

~errt,itir.

~stn"'lºe-iras

t:-ô"$item pele território n!
clon;a.J Oj ne-Jf· p;o;.r:oa"le;i:;o tec;.C':aris,;:!.',tf', Of'S::!f' c~e
ôt...tcrl:a:':'!
,gelo CO"lcres.s::l Na::1o'e!.

rclto um e::tlsal de btllxa renda ter até 5 (cInco) filho!..

EMENDA lP04641-6

]nc! ...a-s~ n:l in::iso IV, tio capítulo lI, d~ ar t

'SI.\.

90

1'-

e

das do lIlundo. ii uma fOr/;Ja de não continuarnos l ncene t ve nde de s nc-

OlSFOSIT:iV,) E"'~"'D:'~Q: A=iljGO ,..t§. C.cpthlLD 11, INCISO IV

EMEnDA SUPR.ESSIVA

de. para poder desenvolver e emb r ee r s e ~s Nações mais eeeeeve t vrsuradamentc a nataiidade

'5"\

E"'::"lDA ADITIVA

JUSTlfICAC~O

---,

a)

a letra "b" do Capftulo 111, do ArtIgo

forças

'L

fl

COII'>TtTUINTE DrUIShl' f,RI/ElltO
~ U 5 T J r

ficar
s:!'T<!l"'te- a eérg~ da U'~~:!, a!.Jto:-izõr ou per':>ltir Q.Je (orças. est:-én_
gf'H"~ translten- p-"'-lo te-rrHótJo n ..=iOr31, sen Que esta
d~c.is~o

EHEIIDA SUflRESSIVA
Sugcrlnos a supressão desta letra, por

13
DISPOSITIVO EHErlDADO

ARTIGO

JÁ,

['CI)M1SSAJ DE

I:CONSllTUIN1'E DENIS,o.=1

APtl:';~~"

--------,

02/0·/8
02/07/87

"

';0 Artlgo~

c..tl

EM::N)A ADI'TIVA

1>

Art. }li ~ ••

se'1t-:)res

e Se'"li<::lores.

EMENDA lP04649-1

~--,

........";;. ..",,
SISTE~l;'lTJZA'::AO

passe pelos le;!Um:.s IE'PIS'se,tan'tes d:. povo, qlJe SdO os
OE'putdd:!s

EMENDA lP04645-9
.....
tJCO~STJ1UJNie: D!NISQR A,NEIRO

SuprInan-se do ÕlnteproJeto

o) o int"lso X 110 Capítulo JI,

conslderur~

totnlmente inóqua sua redação

INCISO X

I ~E-º

Co"lsi~era"'cs d~ nJJta rf:S'Q'satriJH~a::l!.',

JUSTlfICAr-.ilO

•• •••••••••••••••

EM::NDA

• •••

X
~ O sallirIo do trabalho rnturno será superior
ao do diurno en pc.lo ncnos 50",; (clnquenta por cento), independente de revezamento.

S'J?R~SSI

S'L.

VA

OlSFosnlV,J EMENDAJD. AtlTIGJ.3D, s~ç~o lI, IN:ISD v, FARACR;l.fO 3':!

DIS?OSlTIVO EMENDADO: A':\TlG'J)d. C~~tTULO U, PARAGRAeO 22.
~1

,Suo rimam-se d:) anteprojeto:

,[1-

a) o parágrafo 2" do Capitulo II. d:)

Artigo

Y

Inclua-se no parágrafo J':! d:) Inciso V, dJ

90,)'0, o seg ..d nte

V -

sz.

tomO o sal5rlo noturno jii ten un <adiCIonai de 50~ (cln
por que" horD pôlBa a ser

o Pars n50 estE em condições de dar o que n50
trilhalham()!: ou v<lno!: pilr{l o caos
I

Sug~rim:)s

a supressão do Piirágrafo 211, e1l virtude d,) artigo ,4'7 ja e:spelhar cla:-ame,te os três po':leres.

tem.

EMENDA lP04646·7

'.,..

--,
r'~D!3/RJ

Ou

62.-

EM::NOA ADITIVA
DISPOSITIVO e:M;::ND~D'J: AIHIGO
ro 22.

C:OIISTITUIIITE DEIiISAP A t l l l E - ' - P . - - - - - - - - - . . . ,

r

tenham

satisfeito às cOildiçõe.s dos põrá:;Jrafos anteriores n!:. perderão
mandato, te'do os mesmos. UI!" :Irazo dE' la:: (ce,to e oitenta d!as.)oa
ra optar Dor um n:lvo partido.
~USTIflCAçno

f!1CiJ'l;lJTUltHE DEN]SA:j A=lNEtRO

O.., /07/ 8

EMENDA 1P04642-4

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§3V _ Os efeitos por fl3ttidJS Que não

ti;

qULnta-p~r'~~nto), nlio entendemos

ljS (quarenta e cinco) minutos quando, na realldude, a hora ii de
60 (seHenta) minutos
•

Arti-

z.~

Art. ;>D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIfICAÇJl:O

JUSTlfICAC1l:0

(!J

Co;

_ I _ l__

que será definido pc - lei.

Art. 1~ - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

p:r=

do

Selll'a adequa,;o pr-opc s t e s.ee- re ;1"'1"'1 ta a C!:!'tabi Ilda~~' n(\ ("ft1
P"'!90 pre' Isto) no "caput: do Item I. Tr<ltar-sc-ICI de mcr~ enuncl"~~;
teOI'1 ea , s em de s 1I nele pro,1t Ico. Jt g"r,]nt I a do emprcgo C'$t.H C' I dC"\ e I C'
$(\ I \ cr-$C ern
I nden I :"Ç~O que bene f I c I C o l ml'l cg.,d(\, (",]::0(\ '·Ollt 1'';1'1 (o, ~
fI cbeeent o , c ....t I nc;~C1. concordata ll' fal~nC' la da t nl~~,·.":.a de I ,al'I,lm
r- ~
en,prl.'gados ~em Qualquer a ...rlmo. ['a ftl(,SIll.:J f o ...ma • na C1C'orr~nela de r ••1"
te ('Ou InC'oll"arldlide do ("m~r(>9ad"'r
-

pr-c s c s

/3
ARTIG0)'l(,

m..

C'OIll a a'dt"qll"ç~O prc>po:-t a. t ... r; .,~ (\$ o C'mpl·tog.H)c> c ...c r(" I' "1#co a ("$tahilld'lde, et r-ev c-s De ';'('1.0 d e e-e rr e a Ind('111:aÇ~C> Que. 111'''' ',r
mOS da toUl. nda. c o r:rt $I"t.ndc e se C'on,pat I b I 11:01 Cl'>m a t r<ld I ç:i:c> de Ih ~~;
~~~:ltO trabalhlst.a. ou se j e , dOIS iSoal.Jrlo$ por ano de ser, l'i0 pr."-

EHENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EHENDADO

\3

"d) A d r spouse , fora dos casos pl'e\ IStOS ne s l e t r-a e a ,
~ e .!:. S~PI a, "1:'~('gul·<lI·ã, ,]0 emprcgado. o drr-c r t c -~
percep~i1o do Fundo de Garantia por Tempo de
SeI" ic;o
e , lIin~a, a uma Indcnl:i1 ção eor"'t"~pondente a UIl1 c:~s
de se l er-j e , por ano de ser , i~o pr-c e.t e dc (\.u frolção."

JUSTIFIC/.t1\O

ção do servlSo ext r ee r dt nâ e te

'\~E~U.\ÇÃO

l'E

Não entendenos Que a Ctlnstitulção deixe
de determinãr a O:lsiçã:: Que o elei:'c te,hê qJe tomar,
Cârnc;:,.. dcos
Deputados e cobosta por partldos polítJCOS

EMENDA lP04650-5
C.A?ITULO IV, INCIsa v,

?AttAGR!l,-

f?CONSlllUJN1E DE'NISA':!

tlRW=r:;"

In:lua-t~no a::I:t:eprojeto:

Art. ,.?9 V _

§2 11

EHEIIO" SUPRESS I VA
DISPOSITIVO EME:IDAOO

-

.
••••••••

••••••

Sã:! c;:)ndições de

•••••

• ••••••••••

eleg!bilid3d~

de

Ve-

EM::NDA SU?RESSJVA
S'tl
DISFOSlllV\) EMENDADO: A=lTJGO%" F:l.RA::;ttA-=-O tJNICO

rea::lor ser brasileiro, ~er alfao;tl~ad), estar no exercíc1.o dos d.!,

"

re.ltos politicos e ter idade min.l.ffia de dezoito a,os.

ARTIGO):::lf

supril"iam~se do

~projeto:'

:r~

a) ?arágrafo lhico do artigo)6
JUSTIFICAÇj:lO

SuprImam-se do a1tteprojeto.

JUSTIfICAçno
Sugerim:)s a su;:.ressão do Parágrafo tJniC''' d:! art!

a)

iI

letr<1

/3

"CU

do Capftulo li, do Artigo 'I:*-

Nào p:ld~mos aceitar qualqL.er cldad50 C<lndlcatarse a Verea,ça por un m"mic!p,lo, se"ll qJe o mesmo seja ..l("betizado

go 45 p:)rqJe o m.:smo já esp~lha todas as cOTPetências
dos três poderes

atribu!das

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP04651·3

(J CONSTITUINTE

....,

--,

D:NIStl.R ARNEIRO

JUS T I F' 1 C A C

EMENDA lP04655-6

rr;;~~';tR~

f'l

COII'T ITU '"TE DEHI5AR ARIJEI

DIS?JSITIVJ EMC,:NDAlJO: Atl:TIGO

3~

1"i'Túr,,:Ç

;:r,

C~;;.tJ.t1W.-!:I.

FARA~R~FO

rç-;";7!!J

Suprimam-se do aa:t!iJfoJeto: T~r..,or.
a) o parágrafo 19 d.:l C,.&P'~......lI, do

11

DI SPOSITIVO EHEIIDADO

:>~

Artigo

O Parágrafo H

~2_!...!..I. . I_f_~ ....~

'3-'

de do Artigo)

7'

...G->rc.'"

1'\0

e:v..C..so, (./d"-c..zo c.L..)0

J.,..p.,.,

ARTIGO)-2!. PAjtAGB.-kf'o-ro

y.

O

cen st de r aoc s uma d l s e r l n l n aç âc ã Mulher a inclusão
deste inciso na nova Carta l1a9M, jâ que trará dificuldades
consegui r emprego, principalmente se for jovem e casada.

EHENDA HOD I FI CATIVA

1"

EMENDA lP04659-9

[!J CQNSTTTI1TNTE pENT5j!\R

JI
do ArtlSlo.J-1' do ~projeto, passa

..,,,

-,

I ~;::eQ:=J
I flZ/'yfta

llBNEIBD

ter a seguInte redação

r;o----------"'''"..." .,,',---------------,

"

5u;;Ierímos a suaressãc do parágrafo 1". em virtujá espelhar claramente os três ccaeres ,

479

~;~~'R0

'o

CÇj~~~
Ef.f:NDA SU?::tESSIVA

~

fi

Art.)Z - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S~
- Os tratados a que se refere a parte f.!.
nal deste olIrtlgo serão levados. dentro de c.ento e oitenta dias
ao conhec:Tmento do Congresso Nacional.
•......... ~ob....;:.~

EMENDA MODIFICATIVA

.,{"..,S

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo

m, inciso

I

o

EMENDA lP04652·1
ECONS1JTUINTE

D~NJSAR

..

--,

p-;"'"''

;::IJOE!/RJ

,nQNe:tAD

EMC,:N)A MODIFICATIVA

inciso I do artigo 270 do anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

J2~r

Gr-

OIS;::OSITIVO EMENDADO

AttT. /26. S=:ÇA') I. INCISO I

A letra "b" dj inciso I I
jeto, passa ter a seg.Jlnte vedaç~o:

r

...ldo Jl.rtigo,.26 do s::::It:::ePf.2.

.

~

I

I'"l

po~ulaçllo

,'li""

CO",TITI,,"TE

JU5TIFICJl.TIVJ.
O princIpJ.o constante desta propositura é da tradição do nosso dJ.re!
to cons td tucaonak , DJ.spoS:Ltivos senelhantes e com o mesmo propósito
foram incorporados a todas as nossas constituições republicanas, a
saber: de 1881 (art. 11, inciso 10), de 1934 (art. 17, Inciso IX),
de T937 (art. 25), de 1946 (art. 27) e de 1967 (art. 19). A inovação'
.res i.de na parte fJ.nal da proposta, em que se procura atribuir eficá_
cia a esse preceito, vedando expressamente instalação de barreiras
fiscaJ.s ao longo das
va ea de transporte.
t: que, apesar de tão ant1ga, a proJ.bição de se impor limitações à
livre circulação de pessoas ou de bens pelo território nacional iIl;P.!
rentemente não eer- sido levada a sée-f c pelos çcver-ree esta::_:'!~, ':J~ I
insistem em lançar mão de um Instrumento medieval de flscll~lzeçio:
115 "ba r r e l r e s" Insta,ll1das 110 longo das reeevt e s , Nessas "b e r r e l 1"115" caminhões trllnsportando merClldorllls VII 1 105115 e eett eeee s
.io
f r e que n t eraerrt e .descllrreglldos, por mio de obrll niõ quallflcadll,
relento, Impondo-se lias usuirlos rIscos de queb r e s , estravlos
e
roubos, além de se reter por multas hc r-es os vefculos e IIS cllrg' ••
Esses Instrumentos- de fiscllllzllção já fareI' eba ndone dc s hi multow
anos pelos pilhes civilizados. A sua permanencla em nosso Pars
uma mar ea de e r r e se que nio se compadece com o IIvanço que Ji
con
qu l s t e no s em outros campos, ne eeeeeenre nó setor de e rens per ee , -

rr;~~;',EJ

ARII""

f:J1::::!';'JEJ

brasIleira.

JUSTIF'lCAÇRO

EMENDA SUPRESS1VA

Consideramos uma :l1storçâ:l na nossa põlfllca, a
cbr Ipet cr eo ace do voto oar s isto vem rn s tcrcencc o resultado d3S
eleições já que, por ser o~:jrig,)d:l a votar e cumnir um
direito
ccnet t tuc íc-raí , facilmente são presas dos re-ecscs cabos eleitorais
e ees r r a l s eleitorais Com esta obrigatoriedade e sem co-itte ce r
e ne n se interessar pela pol!tica do seu País, não a"alisam os ca~
didatos que es t âa ccnccr r e-rcc ao pleito eleitoral
Consideramos, ainda, o ato de votar, sej e
Quem for, o cceor aent c da sua obr qecêc d:terminada por lei
o exemplo d,s países ceseevotvrocs demonstra Que

DISPOSITIVO EKENDADO

)3
ARTlG0)l', INCiSO VI

í

í

13

í

EMENDA lP04653-0

l!J

JUSTIFICAÇJtO

.....

Urge eliminá-lo e o único caminho parll tanto é li noConstituição, at:ravês de dispositivo auto-llp1iclÍvel e explrclto.
cone o proposto De outro modo, il sua elll''Ilnação depe né e rra de 111terações nas le-gislações es t e éue t s de todas as unidades da Federll _
çãc, c cve ce r t er-en t e der-e nde rl a nu t rc s anos até que se e tt nçt s s e,
s e uojive l eb j e r r ve eet uaeee pela p r e s e n t e proposta •

SugeriMOS a supressão deste Inciso, por considera!:,
mos assunto de Lei Ordlnârla

--,

CQNSTITUINTt DrNISAR ARNEJRO

m-

tJ

.0

Suprlman-se do a-c:t::l!proJeto:
11)_ o Inciso VI do t ep l eut e li, do Artigoft.

a nos s c proposição é a maí s acer t aca

.~l..... 'n.'I'~/.~....' " I I e - - - - - - - . ,

COMTSSJl.1 D= SISTEMAl!ZACA'J

EM:NJA SUFRESSIV"
DISFosn rvo EMENDADO: ARTIGO

"li""

~,

AR'IEIRO

I!

l~

Y;

Suprimam-se do

o parágrafo

J

EMENDA lP04660-2
CAFtTULO rr , PACiAGRA.O 111
~õ1roj~tD:

IR,

..".

--,

[JCO\lST ITUlNTE DENIS~R A=!NE IRa

EMEIIDA HOOIFICATlVA

I~

a)

COH'TITOINTE

°

I'rP~'D'D"'''R--'J

EMENDA lP04657-2

('l

IC'·"'~I'''IC.~ic

.

- estabelecer limitações ao livre tráfego

de pessoas ou bens, por meio de tFibuto interestaduais ou interm,unicipais ou através de barreiras fiscais ao longo das vias de transpo!.
te •

l'?~e.b

EMENDA 1P04656-4

.

b _ são obrlg3tõríos o alistamento
dos
m;liores de 16 {oeacf t.c) anos, pcr em, o voto e racuj t at ívc para todas as classes da

' ...

I

......:..~" Teremos que levar em consideração tanbéM, o grande acúmulo de obrigações que terá o Executivo que executar pe r a
que a Constituição seja cumprida na sua rntegra.

L6TRJj "S".

~1-

Art.

,Jú{
Art. BO -

No momento er- que a Constituição for pro.,ulgaca.
que e s pe r anes seja no máxino até o final de de aenb r c , Imediatamente o Congresso entra en recesso, não sendo po s s Ive l , portanto, t cne r eonheeuaenee em trInta dias. o que prec.onn::a o
Art.

d:l Capítulo r r , do Ar!.

I>

p"

DISPOSITIVO EKENDADO

ARTIGO

y<.

INCISO XV

JUSTIF'ICAÇ~O

EH~NDA M,JDIF"ICATIVA
OIS?QSITIVü EMEND.:l.DO: A=!TlGO

I~

Suprimindo o puégrafo )2 passa o paragrafo
ser o )11 o q.J)) discrimina com exaUdllo a resp:mli8bilid3d? do

O Inciso XV do Capftulo li, do Artlgo~ do "IRi't"-epr~
j e ee , passa ter a seguInte redação

a
em-

211

creqedor no caso de CUlP3 0.,,1 desídia de slJ'a car te ,
Nll:l e possível em pleno limiar dJ seculo XXI

o

Artigo

13

se

í

/11/,

y,

SEÇAO VI

Seção VI, passa a ter a seguinte

/1'/-

.J..l'1 -

Art. J-fl - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XV - duração de r r ab e l ho não superior li La (qua
renta e oito) horas s enane t s , e não excedente a a (alto) horas

cutpar alguém sem Q..Ie o mesmo nem ccn'reça onde seu prepas t.c
está
ccas c-tanoa algum ato que ven'ie lhe prejudicar.
A parmenecer este pnágrafo 1" estamos vi:lltando

1/4,
y-5'",

Art •
O Con~resso Nacional reunir-se-á a~
almente, na Capital de necõcrrce , de 111 de fevereiro à 15 de de~.

diárias. com Intervalo para repouso e a I iJ"'entação

a id3d: mé:Ha, em Que os justos p3gam pelos pecadores.

JUSTIFICAÇ~O

JUSTIF'ICAC1\O

EMENDA lP04654·8

..,,,

--,

CJCO\lSTITUlNTE DENl5AI:t A:jNEIRD

f"S~;';',-;;]

NenhufiI Pafs do nundo atual conseguiu chegar ao

,

desenvol~lmento

rt

OIS?03ITIVO EMENDADO: ACiTIGO}6, CA=rrULO III, INI:ISO V

It
g0)'6,

r;~c COI'"

A exenplo do Japão, Est-ados Unidos, Alel"anha e agora,
Coréia, que, embora esteja atravessando UM perrodo crftlco
com
seu povo exigindo deMocracia, encontra-se eM sItuação eco;nõnlcofinanceira perante o mercado Mundial. excepcional Basta dizer- 11
que o superávit da sua balança cOl'lcrcial supera os vinte bilhões
de dõ1ares. Kas isto, trabalhando clnquenta e seis horas sei .... Is.

~~'77J
EMENDA AJITIVA

Qusnoo o Fa f s e s t e a necessitar que o
bIlec: dé uma deT1o-.straç-l;:l de aJsterida1e, de trab;lh, e
05 prcblelrss nó:1tr.le:15, n~::; po:lr:rr,os, d: forlr;
perrr1t1r q..lE c Co"gressc t~;:::ioilêl fu"ciono:: SQmente oito

pleno

sem um esforço nalor de seus filhos.

A não ser tO'lla::la esta me::l1da, falece-nJS a..l:orjdade para exigir das classes trab31hadoras QU? SU1S férias SEjam 11ll'itad3.s a trinta d18S
Com esta m?dida também, teriam os Congres51s-

tas 05 trjntã dlêS d? férias normalS de tojos os trôbalhedcrfs,
e os resta-.tes QJarenta e C1nco dias seda pua visitar
lac:>s. e suas bêiC,E'S eleltoralS

In:lua-se no i01:1so V, d:l capítulo III. dJ arti_
o seiJulnte:

n

Art. ,M
V _
h _ a.greve só terá validade ;lara

.
.

EMENDA lP04658-1

I'"l

CONSTITllI,ITf PPIISIIP ARt>:EIRO

EMENDA lP04661-1

efeito

['J

legal com a presença da 1Iaior1a d:ls associadJs da categJrla.

r:r

DENI5AR UNEIIlO
hCd.,~/CQMUh/.~lCnlJlD

I~

JUSTIF'ICAÇJlO

DISPOSITIVO EHEIlDADO • ARTIGO

verd3deira d:m,cracia praticada nJS sindicatos de classe

rONST'T!!!NlF

COHI ssAo DE SI STEtiAT I ZAÇJ'iO

EKENDA SUPRES51VA

Não é po'Ssível QU:lndo se d=fende a plena dernOCr!
cia, QJe um ato de tal magnitude, 0.1 seja. a d:flagra;ão d: greve
d: uma categoria, seja ela declarad3 por 50 (cJ.n:juenta) 0..1
10'0
(cem) associados de um sindicato =lU~ tem em seus Q..Iadros associatl
vos, com:! exemplo, 50aO (cinco mil) associados E e isto qU':i!
ve'il
o:orren:lo ultimamente com muita freQJência, o que não demonstra a

p:ldeI :r~
preo: ..::!
nEr,l"'...-~,
meses ::r

lJf',

EK(NOA S\JPRES5IVA

INCISO XIX

(,3,
DISPOSITIVO EKENDADO. ARTIGO pr. CAPTTUlO V, PARAGRAFO 1°
SuprimaM-se do

~rojeto

Supritlam-se do anteprojeto·

13
a) o Inciso XIX do Capftul0 11. co Artlgo)-4"

69O parágrafo lO? do CapTtulo V. do Artigo ~.

480

• Assembléia Nacional Constituinte
JUSl,FICAÇJ\O

§212 - Os membros de Conselho de O.. vIdores s,!
unf ve.r-s.aL, e
exercer êc suas atnbu!ções soem :lualquer rem..rneração dIreta 0.1 In-

r-êo eleitos, por voto direto e secreto, em sJfrágl0

Por e o nsi de r-e r o Distrito federal ur.e Unlêal!e da
(noventa por cento) de

federação que v r ve con 90!:

recurses

da

União, não sena r eeor-endáve I a eTelÇ"io de Governador, Deputado

EMENDA lP04669-6

tJ

'"".

--,

CONSTITUINTE DENIS !IR AQUt;]RO

r;.~;';~:;
(IT"(gi~t;-;;;-

~!rE'ta.

I

Estadual e Vereador, P01$. no caso do Presidente dli República e e r
e t ert c por ur; pa r t r dc e o Governador do p r s t rr t c federal per

JUST1FICAÇAO

ou

tro de eee êêner e s totalnente diversas, q .. es- s.at rr e c r ej uet ee ee
'
neste evento -é o povo da e a p I t a I t ens equêner es várias r e s c t e e rr.m. tols comO": a não llberaçio de verbas suficientes no t enpe que
pernlta solucionar os p robl eraa s locaIs, etc, etc, etc

E"IENDA MJDIF'lCATI'IA
OISFOSITIVD EM~NDAOa: AQTIGO

Com::l o ceaejc ce ínst Ltui r -ee o cc-rse Itic de Ouvidores é que seja de nes scas q re Ve.,h3m ajudar a
a:l'Tlinistração
m.,miclpa1, consideramos q.re estas-ten'1all que Ler um mínim:l de COl1w
dição de sobrevfvênc ãa e, q.re rep r esente una p arcef e da classe méera, para q.re possa exercer a ativida:fe sem ôn'JS c are o mm LcIp Ln,
motivo oar q.re não p:lderão receber sob qua Lq.re r título, ajuda
das

f6

O in=iso VlI 1 dEI Seção II I dJ Artigo

go

21-,
frlS,

JZ,

~_--

SEÇJtJ 11 INCISa IIl. LETRA "b"

cio. o servidor público assíduo, qlJ~~v-;;-sidO punido, ter~
direito a licença especial de 6 (seis) meses com todos os direitos
e vant aqens do seu cargJ ou em;:.re~PI facultada sua conversão em i~
denização p~cunjã1'Ía.

o

s~g.linte:

Art.

ln~iso

IlI, d::l

-"'....o"..",''''"'''.....o - - - - - - - - ,
JUSTJFJCACRO

.

III - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b - sâc privativas de brasileiras natos as
candidaturas para os car qas de Pres í.cente da Repúblicà, ~
de Esta'd::l, da üênara dos üeput eoos e d::l seeaee Federal.
dUSTIFrCACAO

•.,..

n ..

0-

Art.?" - ••..••. , ..•..••••..•••..•.....•..
§312 _ O mu,ldpio com pO;lu1ação
suoer Icr a
instituir Tribunal de Contas M~

nicipal.
JUSTIF']CAÇJl-º.
Embora o Br a s H não tenha muitos

rr;,;;'~~ EMENDA lP04667·0

tJ CONSlJTUINTE

H.~..."~.;i.

m.JnIcípIos co-

ri

S;::ÇAD

rr ,

LETRA

-e-,

Suprimam-se do ante;lfojeto:
a) letra "~dOI da Seçã, II, dÇl Artigo

EMENDA SUBSTITUTIVA

,..,,

----,
J

DEN}SAq AClNEIRD

f'l CO"15'AO o, S15TE";;·;;:;;·;·..,,·...·.. ~

jf

DISPOSITIVO EMENDADO: A=l.TIGO

a

artigo jiS do

p a L,

f'lcO"lmo DE 515TE";;';;;~;~"''''''''''''''
EMENDA SUFRES5IV"

o parágrafo 312 da Seção uní ea, do
anteprojeto, passa ter a s.e9!JJ.nte red3ção:

três 'llllhões de habitantes. acnaaos que, aquele que a t f nq r r este
vc Lume de coaut eçãc , deverá instituIr um Trlb.Jn31 de Contas .M.Jnjcl

--,

l:J CONSTITUINTE DENISflR AqNEIRO

Já ccns roer amcs uera ccnacf s ta aos servidores P.H.
blicos o qJe consta da atual Constituição Nã:l ooeemcs dí s cr Imfnar
os trabalhadores brasileiros. ruoaí cnar Ics do ceve eoc e os t raba-,
Ihedores celetistas, a não ser que também, na iniciativa privadll.
fosse estendido os masmcs direitos.
As pressões coe sofremos corno ueo.rt edcs , e senaccres , de une grande parcela dO.P:lv~ brasileiro pua conseguir um
emprego Público, é exet a-eeot.e pelas vantagens que este setor ccnquí s t cc , e, q.re acreditamos nos próximos cfnauente e-rcs , venham a
ser bene_f .t"~cojos ecve.í es qae trabalham na iniciativa cr Iveda ,

t1,

EM:;NDA MDOIFICAlllJA
DISP051TIVO EMEND:\OO. A=l.TIGO%. s~çn' 13'lICA, F,!lRAGqA~O Jl:!

três mIlhões d? naba tant.es deverá

Não podemos admitir qae não seja braslle~ro nato
o Governador de um Estad:l da Federação brasileira, quando se exige
que para a Câmara dos üecot ados e aa r a o se-rede Federal, sejam.

r.T"

ttn~/UI1"'~.t.=

art.L,

2r »

EMENDA lP04663·7

-,

(!JCO\llSSA'J DE S)STEM,11l2.ACA1
r.T"

Inclua-se na letra "b" l d:l

passa

ir;

f!JCONSllTUINTE OEN15AR AQNl!lRO

2'1

EMENO!l. ADITIVA
DISPOSITIVO EHENDA~O. A=i.T.

.....

J6

Art.? - ..••.••....••..••..•••.•••...•••..•...
vn _ a ceda lO (d:Z) anos de efetivo exercí

--.,

EMENDA lP04666·1

~=:ÇAJ rr , INCISO, VII.

ter a seguinte redação:

cofres públicos •
• ~ •••• ,~'cc .."llo'I""~o ..,".... ..:·

l:COHISSAo O'E SlSlEM,HlZAÇAIJ

f6

J'5!

~-_-

Substitua-se pelo de redação seguinte o parágrafO" 39 do
Art. 434 do AnteproJeto:

I er;;~; 107

_ _---_-n".,.vl".,~..l : - - - - _ - - _ - - -

EMENDA MODlfICATI'IA
IJfG;
OISPOSllJVi) EMEN)ADO: A~TlGO !JtlÍ, S~ÇAJ IX, INCISO i r , FAl:lA:;RA~O 1 12

r

J'';

o pará;Jrafo 1" d~ Inciso 1], Seção IX, do
144, passa ter a seg u lnte reja;ão:

JUSTIF1CAÇAO

Arti90 434, § 39

DISPOSITIVO F.MENDAOO:

cr;;.;;;;]

§ 39 - A lei. ordenará que a cata, a faiscação e a garmpagem em terras indtgenas
só serão permitidas aos Indios·.

A.ttigo

;rUSTIFICACXO
Art. llJCI - • ••••••• •••••••••
A manter o presente It e-n, ser-Ienes
ob't"igados a
utilizar os »ee-sce critérios para todos aq.refea que prestam os seus

.J-< - .. •... .•

• ••••••••••• ' •

•••......•.............

Torna-se indisl?ensãvel adequar a vontade dos constituintes que elaboraram o dispos1.tivo na Conissão da Orde"ll Social
ã sua verdadeira intenção. Com efeito, pretencl1a-se conceder com
e,..clusJ.v~dade aos índ1.os as atividades enumeradas no parágrafo que
se quer eraenôeüo, Todavia, una redação l.rnprudente destinou-lhes
ap~nas Ul:'a faculdade, abrindo, ass~rn, espaços a violações indeseJ~
veis aos direitos das comunidades ind!qenas, Justamente o~ bem tlaio
obJeto da tutela estabeleClda no AnteproJeto da Orden social.
Essas razões Justificam plenamente a admissão da

§l12 - 'Os Ministros, ressalvada a nêc-vf t ar rc edaoe na hipótese do exerc Icfc de nande to , terão as mesmas qar aní

serviços en q.lalq.Jer e-rt caoe pú':llica ou cr veua
í

í

tias, prerrogativas, vencimentos e Iwpedfmerrtcs das Minjstros do S,!!

Como o fun=ionáfJ.O público, o p3gamel'l-to quP
be é Proven~e'te dos cofres PÚJllcos. o..~ seja, e o produto da
recadação nacio1al, proco.Jra-se dar Ull privilégio qJe

n~o

ser estendid.J a O.ltras c1asse5 q.Je tafllbém merecem '10SS0

r~c!

ar-

d: efetiv<l

exercido.

JUSTlfJCAçAO

respeIto,

EMENDA lP04664·5

A':UJEI~~~·

G;'~~J:~
fui·~·~·

szI,

EMENDA ADlTIVA

í

vantag"ns d:. carg:J após ~

é possivel

p:::lrq.Je são trab31hadores.

(!JCQN5TITUINTE D!:NlS'lR

cer cr Tribunal de JJstiça e S'JlIente pccerêa aacsemee-ee com

DI~PO~lTIVD EM'ENDA:JO. ACHIG0)r.J, CAF1TuLO lI, IN:ISO XIl:f.

Inclua-se no anteprojeto:

5'/-

Art. !JfJ" - •••• ••••••••••••• •••• • ••••••••
XII! _ •• _.. •••••• •••••• • ••••••••••••••
"a" - executar os serviços de Folítica MaríUma, ~rea de Fronteira. através da Polícia Fed?ra1. e. por
este
mesm:l órgão nas rodovias, ferrovias e p:lrtos fed?rais.
parte
referente a crimes contra a vida e o P3trlmônio.

Cc)Osideramos exíguo o~ '::1n:o a.,05 de efetIVe. e1e.r
CíCIO no =argo ':Ie Piinistro, por isto estallJS propJn'jo a
altera;êo
para dez anos
QU3nto m,IlS im;lortante for a aJtorld-.ide, majs respeito deverá infun:l!r a:l po .... o '"lO eXê:rdCIO da sva profissão
Estanos pxep3ranoo uma Constituição não para
as
dias de h:lje, m35 PElra o próxjm::> mJlénjo e d:Yé':Jl.:Js mostrar às futuras g-=rações de =!..re os Prlvilégl0S já estavaor. seM:. extintos õ P=I-

emenda.

EMENDA lP04671·8

(l

tir dó Constituição ela,oraja em 1987.
ReperCute mu~to mal junto a todas as camadas sociais, os prazos curtos COll q.... e ml.litos HU'listros sã;) nomeadQs. e, lE
go em seguida. aposenta:los.
A=hamos ser de interesse d3: própria classe d? ma_
gistrados q.Je o respeita q.Je falamos acima seja infun::hd:l
àqueles
qJe c'1eg3ram a ocup:n os mais altos carg:;ls de justiça brasileira.'

EMENDA SUPRESSIVA

nos termos do § 2 0 do Art. 23 do RegiMento
terno

da

Comissão

de

Sl.stetrat1.zaçíio

tJCONSTITUltHE OCNISQR

'"".

--,

A~N::1RO

In-

- (Resolução n D 01/87

4i'.9

c.s.L

EMENDA lP04668-8

5upr;l.tna-se o Art. ~ e seu parágrafo únz.co.
~ ......o _

:MDI1/R ,

,JUSTIFICAeJ.o
Alél'l de ~er esta matérl.a ínfl"aconst1.tuc1.onal.
não tem cab1.tnento cometer ao _poder Públ1.cO encargo relatl.vo 6
d1.sciplina de enSl.no da escolarJ.dade padrão. blbora louvável a

JUSTIFICAcno

ti';

EMc.NDA ADITIVA

Aléll de ''Jrg,m1zar e manter o sistema de po11clt.em to10 territorio nacional. achamos q.Je deverá
constar elo
texto Cü'1sUtu:io"'la1 a alínea "a" que virá defina com m,l1S p:eClsilo as obrigações da União neste setor, por medida de segurança na
clonal.
-

Senador J05É RICHA

preocupação com a tnernór~a colet1.va e co"'! a l.ntegração cultural
da nação. é desnecessár1.o. e mesmo arr1.scado, abr1.r V18 de ~n

DISPOSITIVO EMêNDA:JO: ARTIGO"pr, SEÇM UNICA, INCISO III

m~nto

lncluaj;e
Art. fi4 111 §2 12 §312 §4 12 60l; (sessenta por ce1to) de

g~rênc1.a de autor1.~ade públ1.ca numa ~~est~~ c1enti:lca e peda9091.ca, sobretudo a luz dos Art1gos )-3' a }K do propr1.o AnteproJeto

no antetlrojeto:

••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
•• ' 4 ' " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D Mu,lcípio nãO! p:lderá 935tar mais de
sua renda com despesa de pessoal ehvo

ou In3t1vo, respo"1dendo judicialmente, na form3.(1a Lei, o
to q.le não cum;Jrlr este dispositivo constitucional

EMENDA 1P04672·6

(l

Sen,dor JOst RICHA

Frefei-

" . - - - - - - - -....0"••"...., ' , - - - - - - - - - ,

ti,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EH~NDAOO: A~TIGO%, s,.;::ÇAO l1NJ~A. INCISO III. PARAGRA_
'ro 211

(8

go)4": passa

O parágrafo 2lõ! d::l 1n:iso lU, S~ção Uniea, Arti-

ter a se;uinte reda;a::l:

(f-

Art. ~ .
111 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇAD
EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

A maioria eSMag3dora dos mu,1cíp~os brasilelfos
en::ontra ·se em sitUação de ~no;olvê"cla e. se não hOJvo?r um dlspcsit~vo constituclo,al que proteja as f!na,ças munlcipals,vamos co~
tin.Jar a fa:z:er D3S Prefeituras, cabides de em;Jfeg~ para
aoetites
eleItorais.

Consideramos esta, Ulla forma de :Jbrigar os senhB.
res Prefei tos a deilCar um saldo do se ... orçamento para a;llicaçâo e.n
obus.

terno

da

Nos termos do § 2!!. do Art. 23 do Regimento InComissão de S1.stemat;l.zaçào - (Resolução nO 01/e7

C S.).

Dê-se aos Art.
gUJ.nte redação:

We~do AnteprOJeto

a

se-

e 481

AssemblÇ..ia-NacionaI Constituinte
1995, não senão passivel de emenda, ne pt'8Z0 de
cinco anos, a partir de sua ansueaeçêc, devendo, nesse mesmo dJ.8, ser nomeado o Pr:l..meiro-Mina st.r-o e os õemexs l.ntegrantes do Conselho de
fohnl.stros.
§ I!! - Nesse caso, o Pr.lmel.ro-lhnJ.stro e dos demais
;Lntegrantes do Conselho de MJ.nJ.stros comparecerão perante. o Congresso xacacnaã para dar not!-

c ae

de

ser

EMENDA lP04679·3

EMENDA lP04675·1

~ SENADDR

fi
fõ2i'o071 fi
~';;~""""J

JOSÉ RICHA

fTf~~;':J

Seoador JOSÉ RICHA
'L~

..... 'c.w,.,lo'.u••••,.. i.

(Çi.~7!ã7J

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
'UfD/llJltl,,,,.çl0

___,

nnouu""o:,~,O

-,

Programa de Governo, vedada moçao

reprobatór3.l! •
§ 2& _ No periodo enc er-aox à data fJ.xada no cepwe, as
ccepeeêncae s e atrl.bul.ções da PrJ.mel.rO-Mln1.stro
e do Conselho de M1nJ.stros, como preva scc , no-

Nos termos do § 212 do art. 2.3 do Regimento Interno da üoeuseãc
Sistematização _ (Resolução n2 01/87 C.S )

supr:z.m1r do Titulo IX, Capítulo IV - cfêneae

de

Tecnolog:z.a os d:z.spositl.vOS aba:z.xo

3%,

Suprimir do Título IX, do Capitulo VII _ DA FAMfLIA, 00 ~ E 00

tadamente nos art1gos 183, l.nC1S0S l, IV a XI,
XVI, 186, anca sos 111, IV e V, serão exerC:1cas
euecaa eavemenee pelo PresJ.dente da Repúbl:Lca.
§ )0 _ Ate a data f:l.xada no caput, não se epaace o
•
d a epos t.o no Art. 162, ancasos VII e XXIII e paragrafo énaec , 167. 1nC1SOS I e rr. 168 e 182,
183, 1nC:LSClS r r , 111. XII. XII:r. XVII e XVIII.
184, )85, l8G, 1nC:LSOS I e 11 parágrafo õeacc ,

e

enumerados:

llli O parjq~afo ún~co do Art. ~;

IDOSO. os dispositivos abaixo"';~~[lCiados:

2'1 Art. ~ e seu parágrafo único,
31li Art.~ parágrafos 10 e 2 0•

, - § 5' ~,,:t. ~
2-~t ~.

JUSTIFICACXO

3'1';-

'NS-

Art. ~ - (inalterado)
§ l° - (1nalterado)
§ 22 - A cceneeêc de 'rransJ..çâo, que se:rá 'l.nstalada n~
1318 em que for promulgada esta cons ca tUl.ção,
e:Ktingu1r-se-à eeecaec meses após.
'
§ ) ! - As meda.de s leg1slat1vas e adtunistrat1vas previstas no ~ serão apreciadas pelo Congresso
xacc oneü em reg:Lme pr),or1tár:Lo e não serão sus-.
cet.Ivea.s de sobrestamento ou a:rqu1vamento por
Mudança de Legislatura.

Permanecerão. portanto, o Art. ~ e seus parágrafos; e o caput do Art.
Os d:z.sposJ.t:l.VOS que propomos supr~m~r, embora

'1tf':

JUS'TlfICl\tl\O

4/t,

Permanecerão, portanto, o art. !l2=5". parágrafos 112 a 42; e art.
paI'ágtl':lfos '12 e 2~

417.

.;.:tti.

Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas releva~
tes sobre o assunto, são mais apropriados para lei complementar. Consideramos QUe
não devam ficar "amarrados" ao texto Constitucional, pois será muto mais difícil
realizar qualquer alteração que se fizer necessária futuramente

JUSTIFICAC)l.o
A transição para a forma neopaTlament.arista ee
acveenc, como deseJada por considerável segmento da sccaeõeôe
bres:z.le1ra e por razoável número de Constitu:z.ntes, d1f:LC1.1It'ente poderá ocorrer em curto espaço de tempo e sem a complexa
adaptação tanto dos usos e costumes polit:z.co-adm1.n1strat:lvos
í~~~~~a~~oa~~~~~~~~: 1ntnncada e, c~m frequênc1a, ccmpj a cada

As oportunidades efetivas de :z.mplantação ben
scceeaeee de um empr-eendamentio desse alcance, que concorra para ecnso t adar e r ace amen ee a demccr-ac ae , para d:l.gnif:l.car a r-e-.
presenceçêe popular, para estab111Zar as ~nst~tu~ções, para
fortalecer o Parlamento. para reforçar as estruturas polit:l.co-paTt.:Ldár:Ltls, pa'ra mot~var e J.ncentJ.var o caeeeêc a exercer
plenamente sua caeeeeme , para :z.ntegrar li nação em torno de
uma organ:l.zação do Estado que esteJa a seu ae'rvaço , para aneexa r na prát~ca de todos os bre s i.aearos o voto d:z.str:l.tal, enf:Lm, para que cresçam o Bras:z.l e os bras:z.le:l.ros. eX:Lgem um
prazo de adaptação soc ae
polít:Lca, legal e adm:l.n:l.stratJ.va.
Tal prazo não pode reeuaar--se a poucas semanas de intervalo
entre a promulgação da Const:l.tuJção e a posse de um Pr:z.meJxc-xana s t ro , A transformação polit1Ca das menta11dades e dos
hiibJtos, sobretudo pela lembrança, tão frequentemente refer:l.da. do efêmero ep:z.sôdJ.o parlament1:J.sta de 61-62. esta a €>:_
9~r UI" pl.rí(,ao aoc:.;:t./..:::;..> b pez specc va da longa duração, como a
que se deseja con~rJ.r à nova orde I const:Ltu~onal do país
Adernais, o anee a.c e o clamor populares vão no
eent adc de uma autor:z.dade governamental legít:l.ma e serena, que
possa liderar o processo de re:Lnstl..tuciona11zação do país de
forma duradoura, sem se enfraquecer-se nem perder o controle
da real1dade econÓm:z.ca e soc rea da nação.
A mesma ceec.esãe de Trans:z.t;ão, em boa hora preva st.e pela Comissão da Organ:z.zação dos Poderes e aas t ema de
Governo, deverá ter tempo para arrrar a :z.nd:l.spensável programa-

contendo normas relevantes sobre o assunto, são ma:l.S apropr~a
dos pe.ra LeJ. Complementar. Cons:z.deramos que não cevem f:z.car
"amarrados" ao texto Constl.tuc:l.onal, pOJ.S será rnu:z.to mais d1fic11 rea11zar qua-lquer alteração que se fJ.zer aeceaséeae ãuturamente.

EMENDA lP04680-7

tI
f'J

fTf~;';'"""J

Senador JOSÉ RICHA

tÇi'~;r;;]

'UdOlO/U..,•• i.'"u,.O""'.I.

COMISSÃO

DE

SISTE~ATIZAÇM

_

â

terno

Suprimir elolitulo IX, Capitulo VI _ ).ElO AMaIENTE, os dispositi-

Nos termos do § 2!: do Art. 23 do Regimento InComissão de Sistematização - (aescacçâc n'l 01/87

da

4'i3

C.5. , .

Suprima-se o art. ~

vos abaixo enunciados'

4J'

1 - Art. 41ti e os inc~os de I a XlIIi
2 - Alínea k do art ~f
3 - Art
parágrafos 12 a 3":

JUSTIFICAÇÃO

.J1!.,

~ e .$,ouágrafo
Art.~;.-,;21. e

4 - Art.

5 -

6 - Art

.i2T, peraqrercs

Único,
A matér~"}J.·

Senador lOg RICHA

f"J

COMISSÃO DE SISTEV~TIZAÇÃO

Permanecem, portanto, o art

t? t;g

e ' t : fundido com a alínea

~.

EMENDA lP04677-7
_

Nos termos do § 2 0 , do Art. 23 do Reg~mento Interno da Com1ssão de S1stemat1.zação - (ReSOlução nO 01/87 _
c.S ).
Supnmir do Título IX. Capítulo VIII -do 1ndJ.o-.
os d1Sposit1VOS aba1Xo enumerados

J

~."'.-

êozJ07 /87

nlto/llJu'."'.çlo'

_

Nos termos do §""'22 do Art. 23. do Regimento Interno da
Comissão de SisternatizaçI:lo - (Resolução 02 01187 - c. S.).

[J

Senador JOSE RICHA

[J

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAQ

.u.....

/C.w ... lo/.u

•• ~"'t .. o

rr;i~;""iã!J

4. Art.

3. Art. ~ e seu Parágrafo Unicoj

4- Art.

til:

1'1:, 2- e 3-;
1" e 2";
)D a )°3,
parágrafo ún:z.co, e

terno

da

...JH€.

9.

Nos termos do § 2l! do Art. 23 do Reg1.mento J:nCom:z.ssâo de S:z.stemat:z.zaçâo - (Resolução nO 01/87

~

Art.~ e

42.

suprima-se, do caput do. Art. ".4-3"t do
to, a expressão "e do subsolo".

AnteprOJe-

311

JUSTIFTCAC}\O

~J ::flS.
Ar~.

q~

;;rr

~,

e parágrafo únlCOj
parágrafo único e incisos I e !lj
lO. Art. ~ parágrafos 12 a 3Pi
11 Art ~; e
3'>'1
12. Art. 399
..

SUPRESSIVA

c.s.)

5!! Art •

Permanecerão, portanto, o Art.
e 3 0•

Jª&.

incisos I e II e parágrafo único;
5 Art.~; Art. 3BBj Art. 389,
6. Art •
parágrafOS 112 e 2 12,
7 Art
B. Art.

W6, par~gr'afos
paragrafos
til: parágrafoS

Art.~,

3!: Art.

:3F
m parágrafos 12 a 42i
Art.~,
parágrafos 1G! a 32j
380

2.

.l,

EMENDA

1- Art.

Cl.I.!:.

1. Art.

p:r;;~'~;~

42S;

3721

3M perma~efrl,rão,

p.s~nto. n!:J!xto do An!.eprOjeto 2 o Art.
Art. ~'J ArL
Art;J!J7
e

ps.'Art. ~: Art $00: Art. )M',

Art. )96

e seus paraJUSTIFICACAo

{e>
A p:-:3P.f,sta vJ.sa a compatl.b:z.l:z.zar o Art. ~ com
o J.nC1S0 >. do art • ..ft.ff'; or:z.g:z.nár:z.o da comissão I I.

Senador JOSÉ R!CHA
r.r

'n'o/llJt'''OC''l1e

flYi!;7JIDJ
, ... 00un"o:~h,

art.~.

cio T!TULO

IX.

~

,,§ 1!! _ Para os fms do prescrito no ClIPUt deste- arllgo, as escolas co_
~

terno

da

Nos termos do S 2~ do Art. 23 do Reg:z.Jnento InComissão de Sistematização - (Resolução n- 01/87

"I/f,

c.5.l.
Suprima-se o § 5- do Art.

~.

JOSTIF:rCACKo

Trata-se de uma emenda d,,}-,fOlllPatibiliza;:ão
O dlSPOSl,.
tivo supra já está contemplado no indso X, Art pl CAPfTll.D II do TfTl.ft..O IV,
onde incluem-se os bens da União.

.,

Supresslva!. Ad,liva:

No
suprima_se do
a expressllo ndesde que n e subslltUB_
se os lm::,sCls I e 11 e o parágrafo único pelos seguintes.

EMENDA SUPRESS:r\fA

Nos termos do § 2Q do Art. 23, do Regimento Interno da
Comissão se Sistematização _ (Resolução n2 01/87 _ C.S.),

~

I

r:=~;';;;Çl

~

_

Suprimir o § 2", Art. %, CAPiTtA.O VIII.

j

te.

tÇi';;;;J
•• '

$i&:

normas relevantes sobre o assunto, são mais apropriados para lei complelflentar.
Consideramos QUenão devam ficar 'mrrad~' ao texto Constitucional. pois será llUi
torrais dificil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária. futurame..!!

P=;~~~"CJ

EMENDA lP04674-2

,u1o/.un"IC.~

&n

Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo

Os d1SpOSJ. t~vos que p*opomos supr1m:z.r, embora
contendo norras reliwantes sobre o assunto, são ma:z.s aproprJ.ados paTa L!! 1 Cot1}l'>lementar. Cons:Lderamos que não devam f:z.car
"amarrados" ao texto Const1tuclonal, po:z.s será mu:z.to mais difie1.) reah::ar qualquer alteração que se fizer. necessárJ.a fu.
turamente

r.r

...,

Suprimir do TiTULO IX. CAPiTULO lII, DA EDUCAÇno E
~

TUfOI.u....'•• ;.O

['J

adequadamente

yI

Tt.RA, os d:z.sposltJvos abaixo enunerados:

..
COMISsM DE S!STEMATIZAÇM

2~

e
I

,LI".... ,.O.,••.lo,••I'o",.,lo,

Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relell62
tes sobrE: o a.s~~"w, são /f,alS apropriaDOS para lel complementar ConSldera'llOs o.:e
não devam ficar "amarrados" ao texto Constitucional, pois será muito maIS difíC11
~eallzar qu~lquer alteração que se fHer necessária futuramente

.'1""'~/C," d.'"""C~"'1Il:0

grafos 1",

suf:z.c~ente

/ XIX e,;u.a. §§ 1" a/

EMENDA lP04681·5

fi

r.r

Senado! JOSÉ RICHA

2'!!

está

:/.:JS

contemplada nos art~90s

lI! e 251.

JUSTIFICAC1i;o

EMENDA lP04673·4

fl

___,

Nos termos do § 212 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização _ (Resolução n2 01/87 C.S )

~~~e~~~,me~~da~u~~~í~~~Oli:C~~~i~~oAP:~~:~~~~~~;es:5c;~:~~~í~i~;

.,.,-

..~'\'IC~-

,

das eaeaçêee gerais que se processarão pelo novo s:z.stema eaeatoral, nos anos de 1988, 1989, 1990, 1992 e 1994, consol:l.dará
- para todos as esferas de poder - a partic:Lpação popular sua
gestão da coa se públJ.ca, consagrando os me a s elevados padrões
de v:z.vênc1a democré't ace , Não se trata. poa s , de eaaemenec , mas
de planeJamento scc i eü e polit1CO de um êX:l.to seguro na prát1ca ç' lot:l.dl.ana das prescr1.c;ôes const:z.tUCl.Ona1S~

\:J

SUPRESSIVA

EMEI'WA
r.r----------TU'.(~

mumtárlas. filantrópIcos ou canfessllJnals serllo eqUiparadas às escolas
pubhcas e receberilo verbas do poder publico, de entidades púbhcas ou
da lmC19\l'.B- pnvada, desde que:
s) sejam adminIstradas com pattlClpaçllo dos Integrantes do processo

eduCaCIOnal e da comumdade.
b) comprovem fmalldade n!:lo lucratIVa e reapliquem eventuais exce~

dentes em educaçilo.
c) prevejam B destmaçllo de seu pBt~lmonlo, no caso de
encerramento de suas atiVidades, ou do dmhelro auferido com B venda
do mesmo, a outra escola comurntárla, filantrópica ou confessio_
nal ou ao podeI" púb!lco.
§ 2~ - As escolas referidas no parágrafo antel"lor) que se dispuserem a
ministrar o ensmo fundamental gratUltamenle, receberDo os
recursos
necessáriOS para tanto, nos termos da leI

A mi!ltéria está melhor e mais concisl:lmente reguIeda pela alínea e, do inciso V do Art. )If.~.2.

§ )2 • As pessoas f1slcas ou Jurldlcas/ que conlrlbulrem nos termos

§ 12 deste arllgo, go-.arDo incentiVOs fiscaiS, na forma da lei

do

.482

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP04687·4

JUSi"lfICAÇÃO

(!J S~NAOOR
Desde que as entidades privadas de errstnu de que traia o arllgo 3BO
atendam ês elClgêm:lss estipuladas, parece-nos mais ccnsentêeeo que, em cemeeneruee,
tenham elas todo o apoio do Poder Publico, em forma de verbas perfeitamente oeümda~. capazes de POSSlbllltar-'nes o cumprimento dessa tarefa e, de outra parte. .sel"ldo
In5tllu1"1'>"0; f\::>~hr"ul"'rf'r, qve O! ... _ ,.~ cor- pcec :'Il.=tt:. de cobri. parte dos custes (lei
lua eeceeçêo, não se eerrnam dessa obflgsção de lust_Ç" distributiva
I
Destacamos, euernars,

li

f'IYY'~';zã7J
m--

...'., ..

'Ul"f~

cc-n

üê-ae ao parágrafo único do art.

Na fupôtese de extlnçllo do entidade, buscamos prevenir, quanto ê eesUnoç:lo do respectivo patrimOnio, que não apenas seja ele entregue a entidade Similar
mas, Igu3lmente, o produto de SUB vende, se este o caso.
'
Introduzimos também proposta visando ampliar a ação wbe.drêna do
Estado, ao prover recursos parti as uucteuves particulares qJ~ ee dlspus~rem a oferecer
gratUitamente o ensine fundamental

t' 5enado~ JOSf:.

seguinte red!,

rrruo

cessérta
TI O ensino religioso,
sem distinção de credo, const,!
tuirá disciplina de matricula facultativa nas escolas da
rede estatal."

EMENDA lP04691·2

tJ ,SE.'{AOOR JOSS RImA

.JU5TIFlf:ACJfD

A dimensão religiosa é constitutiva do ser humano. d.!
senvolver pedagogicamente essa dimensão é .por tanto , um dueHa de
toda pessoa humana, pelo fato de ser pessoa e não pelo fato de pe!
tencer a esta ou aquela religião

er;~;;:J

RICHA

~a

do

Os disposihvos Que propomos suprjmlr são próprIos de
lei co-cr-eenter ,
Err.b:J:a reco-necercc a n-cortêrcra das normas neles ar-serr.,
dos, consfderaeos oue não de:velll ficar "am~"r?dC'~" 2(' re-to CO'l$ti1.u;;icP,a~. ;J:l!::
será corto ears di fiell fazer qualquer al tereçsc futura que se apresentar ne_

ção

Consubstancio, dessa fcrrna, e adequada compreensão da destmaçêo dos
recursos pebtrcce, pertencentes ti ~ 00 benetrcic de ~ valonzandc a liberdade
de escolhe do tldadão dentre lTlultlplas ofertas de escolaridade e prevemndo, pelas resselvas introduzidas, o rnercenuusme e o oVldez do Iuere, Inadequadas b excejsa
tarefa
:~t~~~t~~~ e de;educar, pOIS vlnculadl:! à constitUição da pessoa humana digna, livre e

EMENDA lP04683-1

Peemanecerãn, portanto, nesse CAPíTULO 11
IX, apenas os Artigos 339 e 340 e seus incisos

___,

~i"

Nos termos do § 2", art. 23, do Regimento Interno da
Comissão de 5istematiz.aç!Io (Resolução na 01/87 _ CS),

partfclpação, definida segundo a autcncr-na das

eeectes, mormente os Universidades, cada qual com seu modelo próprio, de acordo
sues peculiaridades.

r;~~;":J

JOSE RICHA

EMENDA

rr;;';W!J

5U~RES<;IVJ\

Nos termos do § 2"' do Art. 23 do Regl.mento Interno da ccnuesãc de Sl.stematização (Resolução n"
01/87
33'
supeame-ee o Art. J..r,[ do AnteprOJeto.

c.a.j .
Nos termos do § 2!:! do art. Z3 do
Slrtrmlltizaçtlo _ {Resoluçllo re 01/87 C S }.
Dê-se ao

par~graro lÍT1JCO

R~9lnllmto

oJI-J

do vrtJgo %

Interno da Comissão de
JUSTIFICAÇÃO

a $egumte redaç§o.

nA edccaçãc serã promovida e mcentrvada por todos os meios Visando
ao pleno dcs.cnvolvlmento da pessoa e uo ecrepromrssa do ensmo com
011 prlncfplos da liberdade, da democracia, do bem romum fi do repüdro a lodos as termas de preconceito e de dlscrlmlnaçIio."

Nos termos do § 2" do Art. 23, do Regimento Interno da

A proposta J.nvJ.abl.ll.za os recoHllmentos do SEh'lII,

üceussãc de Sistematização .. (Resolução o" 01/87 - C.5.).

SESC, SESI, SENll"C e f'GTS.

SUprimir do TITQO IX, CJlPITLt.D II, SE~ 1I- DA PREVI
JUSTIFICAÇÃO

oE.NCIA SOCIAL, os dispositivos abaixo enmeracost

:!.fi 35!?,
1. Art.~;>6'I,
Art. ~ e seu Parágrafo único;

Os pais sãc os prJrnelro.o; responsáveis para que seja atendido o dlI'Clto
que os filhos têm li educação. Portanto, li lnsuncrente draer que a educação deve
promOVida e lncentrvada apenas com a celabereçãc da familla ASSim como a
rarnrne

colabo~a com a pessoa, a SOCiedade fi o Estado hão de colaborar com a famlha
que o direito ebstretc li educaçlio se torne um direito de fato para o mdlVlduo

2.

para

~ e 3~ Parágrafo

3.

ArL

4.

Art.387 e.)"5-

únicoj
N'os termos do § 22 do Art. 23, do Regimento Interno da comissi!io de Sistel'latização - {Resolução es 01/87 C.5.}.

2?Ó
Acrescente-se, no artigo fiS1r do anteprojeto, acõs o vocáb.!!
10 "desigualdades" as palavras "econômicas reqfonaís",

3SS;
m-----------Te~

..I.......:.çiO

,,!!

ccostderercs

Suprimir do TíTULO IX, CAPíTQO lI, SEçAo lU - DA AS-

Escreva-se " ••• , a justiça social e a proçresstca reouçãc
das desigualdades ~ region:lis no País"

EMENDA 1P04689-1

) ec~"°--:=J

C"""O==-'=="E
Senador JOSé RICHA

~;/,

'l"J,
:::~ e

3. "'t.
:.

A adjetIvaçíio- excluirá qualquer equívoco.

te

SISTtNclA SOClA1. y os dispositivos abaixo eraseredcs.
3~b,
1. Art.~,.

portanto, no texto Constitucional o Art

a IV e Art •.JlIl, alíneas.! a !..

Os dispositivos que prccoms supnmlr, embora contendo
normas relevantes sobre o esemc são mais apropriados para leJ
ccrcreeentar
Q.lE: r.1;.:l devem ficar "arr.a.r:-4:::$" ao texto corstitucic.'l",:;', ..........'" "t.r~
Nito rrais dlficil realizar qualquer alterac:ão, que se fJ.zer necessária, futurs'IIe!,

Nos termos do § 22 do Art. 23. do Reglmento Interno da
COO\lssão de sistematizaç'do - (Resoluç~o
01/87 - C.5.).

2. Art.

PT~cerão,

,?6T, incisos I

___,

[:J

-.J

) p:ç;;;7ã7J

ro-rISS~D DE 5ISTEMATI;~;/cON,.. hfl...... nio

OS

Suprimir do rrruo IX. CAPfru...D lI, SEçAo I - DA SALoc,
dispositivDS abaixo enumerados:

3'1("

1.
2.

te.

Art.

Wt incisos

Art.

I a VII1;

5.

Art.

6.

,qrt'~J

~ parágrafos

::g;.J; incisos I

Art."j:%~ parágrafos 1V e 2vi

r.r----------ff""'/~f'''''.Ç.''

['Ç/'~1Zã1J
__,

Art. ~l

iJ€Y.

e parágrafo único.

343, .Nt/ Permanecerão, portantj4,f" texto do Anteprojeto ape~,~ incisos I e II e Art )71' incisos 1 a IV•

OS dispos1tivos que propCl..,oS suprimir, embora contendo
normas relevantes sobre o assunto SAÜJE, são mais apropriados para lei cO'i\j)l~
mentar. Consie ~ramos que não .devam ficar "amarrados" ao texto Constitucional,
pois será nu.1to mais dif1c.1l realizar qualquer alteração, que se fIzer necessária, futuramente.

do Estodo"_

JUSTIFICAÇÃO

r.r

••CN• .",fc.N'•• lofC•••• N",... - - - - - - ' - ,

J

CQMISSroJ DE SISTEJJ.I:l.TlZAÇl\O

~ •• , . -

CoYC7 /87

p:r;~~;~

RICHA

=f:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

nUU"'fc".. nlo".....'n ...

fWI'~~J1i!J

Nos termos do § 22 do Art
Comissão de Sistematização -

23, do Regimento Interno da

(Resolução nQ 01/87 - C.S.).

SUprimir do Título IX, Capítulo II, DA SECOOIOA!E: SONos termos do § 2º do DU. 23 do RegImento Interno da Comlssll.o de
SI5lematlzaç~o_-

(Resolução nl:! 01/87 c.s.).
Dê.se ao Item 1 do arllgo

"I

~

CIAL, os dispositivos abaixo

2

~

B

Nos termos do § 22 do Art 23, do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução nV 01/87 C.5.).

2?S:

tJ
(!J Senador JOSe

----,

TtI10N.,"'OC.~l:.

Exclua-se o artigo.,.290 do anteprojeto.

A nova formulaçi!io do artigo reconhece ao Estado o dever,
mlr B tamUla e a SOCIedade do mesmo. 580 os paIs e a SOCIedade que dele9am ao Es• tado o dever de educar, sem 'perderem 8 condição anteriOr de SUjeitos deste dever.

EMENDA lP04686·6

"as

As empresas estatais (Empresas Publicas e SOCiedades de Economia
Mlsta) não são "VinCuladas" li AdmlOlstração DIreta Elas são apenas "jUtlSdICfonadas".
As autarquIas li que se dizem "Vinculadas". As entidades ll'ltegrantes do sistema de pre
vldêl'lcla e aSSlsU~nCla SOCial podem permanecer porque sl:loaularqulas
JNP5, IAPAS~
INAMPS, elc.

a IVj

Art.

socied~e e

do AnteprOjeto os vocábulos

JUSTIFICAÇÃO

9.

seguinte redaçllo:

~ IOCISO I,

12 a 42i

8.

nas os Artigos

Excluam-se no arligo

Art.~~

3.
4.

7.

No~ termos do §~ 22 do 8rt 2:5.do Regimento Interno da ComlssÊio de
_Sbtematmll;tl:o - (Resoluçl!o n"! 01/87 C 5.).

de

Slstematlzaçl:lo - {Resolução nº 01/a7 C S}

•

r=;;.;;o

ao

TII'O/~"""oc.çi"

empresas estatais".

Art.~}

EMENDA lP04685·8
tJ Senador JOS~ RICHA

OlA educação, dlre\to de cada um, t: dever da famnla, da

r;r

Nos lermos do § 2º do ert, 2:5 do Regimento Interno da Ccrmssãc

"ti

3':3
Permanecerão, Pgl1:nto, no texto ConstitucIonal
Art')69i Art. 310 Irctsca I a IV, Art. ~, incisos I e II.
Qs dispositivos que propomos suprimir, embora contendo
normas relevantes sobre o assunto, são mais apropriados para lei complementar.
C!'''~!é~.a.r.:::!s que ,lio ceva- rJ.::...: ....-~;=ir.ÜOS" ao te ...to constitucional, pois será
rruito mais d1f!cll realizar qualquer alteração, Que se fizer necessária, futurarreJ,

Dê~se

P-'~;~~Q

RICHA

PYZ;'~0!J
Nos termos do § 22 do Art. 23, do Regimento Interno da
Cemissão de Sistematização - (Resolução nV 01/87 _ C.S ).

.J?'
art. J:R a

EMENDA lP04693·9

tJ Senador JOSe:

1 _ Art.

segumte redaçtl:o:

~
e seus parágrafos,
iBb

~ =:::: ~ e seu Parágrafo único;

democratizoçlIo do ensino em todos os n[veie".

li - Art.

JUSTIFICACÃO
A dlscrJmm8ç1io felt8, neste InCISo, Bem dUVIda "llo mclUl todos
aspectos passlvels dI:! democratização do ensmo. A nova redação eVita t:lrcunscrever
democrallzaçl:lo somente a alguns aspectos

enumerados:

.;.>7
Jfá
e seus parágrafos i

1"JJ

5 - Art.
6-Art ~
8

7 - Art. ~ e
8 _ Art.jtd

o sistema finallCeiro braslleiro é institucionalizado As
entidades que o integram, todas se classificam corno "instituição",
arobora a
personalidade jurídlca das mesmas seja de dIreito publico e de direito prlvil!l;l,
que vai desde a Autarquia até a firma individual
As instltuJções fmanceuas públicas se constituem
sob a
forma de autarQUla (Banco Central b COIlllssãode Valores Mobiliários, SUSEP), de

empresa públlca (8t'«S, Caixa Econômica), Sociedades de Economia Mista
(Banco
Brasil, Bancos Estaduais); as instituições finallCeiras pnvadas assunern todas
as formas societárias do direito brasileiro.

2g>

Quando O dispositivo em foco (art. prJ> exclui a responsabilidade da Umão pelos depósitos nas instituições financeiras, estará se referlndo ao segundo grupo, Isto é, às instituições financeiras privadas, pois não
poderá se eximir da responsabilidade no que diz respeito às instituiç1ks pútll!
caso

Assembléia Nacional Constituinte e 483
Quanto às instituiçl5es privadas, o Estado

~

se

eximir

da responsabilidade.

o que interessa saber é se deve se exirnh
o interesse publico na atividade financeira é que justifi-

ca a institucionalização do Sistema Financeiro

As entidades privadas,

para

~ SB\,\OOR JOSt

Basta que se insira
na Constituição os principios fundo!
mentais da Ttibutação, como o Poder de Tributar e suas Hmitações.

"'

As diversas competências e o mais QlJeestá sendo

se ccnstftuíren, dependem de "autorização" do Poder Público. sob a fiscaBzação

do qual atuam

Parte dos dep6sitos que recebem é recolhida ao Banco

contraproducente

tE;

rr;;;~;--;;J
'EK10/JUn"'•• çiO

--,

são de SlStema~~k=-se o § 19 do art

a33

?,

do Anteprojeto do Relator da ccms-

ChegOll o mcxnento de quebrar un vício que vem das Constitui
ções anteriores, denunciado pela autoridade incontestável de ALIll~AR BALEEIRO,
afirmando que: a Constituição Brasileira é a mais extensa do I!l.Jndo em matéria tr..!.

Dispositivo Constitucional proibindo esta
garantia,será
preferível que a situação permaneça como está, entregue à

~

rr;;'~

RIm"

Nos tennos do § 20 do art 23 do Regimento Interno da Conussào de
Sl.stematlZ<lçào - (Resolução nc 01/87 C.S )

proposto

como substitutivo daqueles 17 artigos deverão, pela transitoriedade da natérra,
ser deixados à lei corcrenentar,

Central,

como garantia dos depositários e o Governo tem interesse na poupança publica.
cadernetas de Pouçança, até determinado limite, têm a garantia governamental

EMENDA lP04700·5

tário Num biênio,ou mesmo numquinquénio ou numoecêruc, as condições que regen essa repartição serão bem outras, compatíveis às novas realidades, às novas
necessidades das diversas 6rbitas administrativas

butãria

lei ordinária

JUSTIFICACÃO

Ds novos tercos exigem que a Constituição se volte para a
OrdemSocial com maior interesse, sendo oecessérac que as outras matérias sejen
reduzidas. É bomo que se pode fazer com a maténa tributária, transferindo p!
ra a lei complementar sua parte menos estável

Quando não mars consultar ao interesse do Estado,essa pre.!
teçãc de garantia poderá ser suspensa, também por lei ordinária

o AntepTO)eto não prevê "Conselho superaor'' do M1.nl$téno Púbh-

EMENDA lP04697·1
I:J s=n JosF. RIOiA

ry;ID~"

A manter-se esse parágrafo, serra necessârac que se
dispusesse,
em algum lugar do Anteprojeto. sobre a exrstêncaa e f"~ahdade de tal Conselho.

~7ô7787
nno/.nJ.""••\ l D - - -

---,

EMENDA SUPRESSIV1I.

EMENDA SUPRESSIVA

terno
C.S.).

da

Nos termos do § 2t! do Art .. 23 do Reglmento Interno da comissão de Slstemat1zação - (Resolução nO 01/87 C s L,
suprema-se o lnC.1.50 V do Art. ~ do AnteprOJeto
26'1

Nos termos do § 21 do Art. 23 do Reglmento InComlssão de Sistematização - (Resolução nO 01/87
Suprlma:::~

parágrafo· la. do Art.

7':'.

).rv

texto da eã Inea "B". do anc í.so 11.
do eneeprcoeto,

2)

3)

5)

2~1

EMENDA lP04702·1
tJSE\..400RJo<;r R1Q{q

'n10'.~.."'..;1,;

r.r

F

~,

Dê-se ao rnC1SO IV do art.
do Anteprojeto do Relator da
Slstematl1açâo. a segurnte redação'
"Art.

f: COMISSÃO DE SISTEM;~;~~~i~h/m'O"'''i'
"'

I

Nos termos do S 20 do art 23 do Regimento Interno da Com1ssão
S1stemat12ação _ (Resolução nO 01/87 C.S.)

~OS~RICHA

lU' -

•

.

c.e
Co-

.

IV _ nomear. apôs aprovação pela Câmara dos ~utados. o Procura_
dor-Geral da Repúbllca. para mandato de 3 (três) anos,"

.. 'f' •• Ç••

__,

1UT.'~~

Nos lermos do § 29 do art 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução nt' 01/07 C.S).
das

JUSTIFICAÇAo

2[0

tuações hodiernas ~~ - não foi acolhida nem mereceu cestacue, cremos ser
de bom alvitre, l'kJma tarefa de sistematização bem concebida, operar a supressllo
do inciso mencionado acima, u:na vez que, dessarte, c~atibiliza-se formalmente
a questão cem o teor predominante na questão, que reserva aos Estados e à Uni!lo
os encargos da segurança e da defesa

1s;9

"Art.
- A parcela dos impostos federms e estaduaiS pertc:nccmtes
aos MUOlcrplot, nos termos desta COfl5tltUJl;iio. ser-lhes-li creditada no
momento da arrccadnção de cada Imposto, conforme dispuser lei com_
plementar federal".

Substi tuam-se os artigos;pS até.,.286 do anteprojeto

Malgrado ter-se mantido a referência a ücarcas Mun1c!
pais no texto da COO'<isslio 1~lArtigo 32), e repetido no Anteprojeto da Ccmiss'ão
de Sistematização {Artigo~. nen.~um outro ponto dos seus projetos define, r!
guIamenta ou descreve o Que seria tal Guarda, em flagrante contraste" com os di.2.
positivos que fornecem tais elementos acerca dos oenais corpos policiais. previ.2.
tos nos mersc 1 a IV dos respectivos ertapce,
Como é sabido,pelos relat6rios
da Subc.o.'t<issão dos V,uoicipios e Regiães e da Comissão da Organização do Estado,
que a propositura da criação de Guardas Municipais - independentemente das!s1_

DUssão de

EMENDA 1P04698-0

Inclua-se no Titulo VII, CapItulo I - Seção VI - Da Repartição
Receitas Tributárias, do AnteprOJeto, artigo do segUlOte teor

Nos termos do § 22 do Art 2), do Regimento Interno da Co_
mic;slio de Sislematizaç1!lo _ (Resolução n!l 01/87 C.S.).

252
Suprima--se o inciso V do Artigo:s;n.

ã

é

4)

Nos termos do § 2Sl do Art. 2) do Regimento Interno da
Comissão de Sistematização - (Resolução nl! 01/87 C.S.).

o dJ.sposltivo afronta o aneereese das um.ôedee,
r'eõe rea s que exportam para outras petróleo, der1. vados e energ1.a e, entre os maJ.ores preJudlcados desponta o Paraná que
produz 40 (quarenta) ml1hões de qUl.lowatts horas e consome
apenas 8 (01.to) mllhões de qU1.10watts.
Entre outras, a não 1.ncldênc1.a do IC"lPS na exportação de petróleo. ene rüa e e eeexveees para outros estados,
é 1.nace1.tável pelas reaêes sequentes
Porque é t écnacement;e 1nJustlflcável Consagra e lnCl.eêncae na ponta do consumo, pranc Ip.ro r epud aadc pelos
própr:l.OS Const1.tu1.ntes ao se l"emtldelaT o rca.
Do ponto de va s te eécae-eecnênuec-pct f eaee l.mpll.ca em
consearar-cse um ecsurec que cencr xcaer-ae os Estados consumadcr es
de ener-qa a em ôet rumentc dos Estados produtores.
Notadamente no caso da energ1êl produzida no centro-sul,
os Estado produtores es ee r aem, na verdade, sendo forç"dos 8 abr1.r mão da eeeevce tr1.butan..a em favor dos Estados economacement.e maa s poderosos. nos que aa a demanda
de enersae ej rr-ace supera as ccndaçêes de produção própr re
No Norte/Nordeste. Pará e aeuae seraem puna doa
porque despontam como produtores e exportadores de energl.a elétr1.ca
Igualmente preJuchcados serão os Estados do R10 de Jane~ro, Espl.rit.o Santo, Serg~pe, -de plataformas marí:t.3.mas
rl.cas em petTóleo. E o própr10 Estado do Amazonas onde
recentemente, descobr1u~se enorme lençoJ.s petrolíferos.
Não tem sent:ldo premJ.ar Estados consumldores em detr:l.mento de Estados produtores, P01S. nestes a exp-loração
dos recursos naturalS para gerar eletrl.cl.dade se faz as
custas do desconforto da população. de preJuízos econôml.COS e flSCal.S decorrentes da l.nutl.llZação de enormes
áreas de terra (e, no caso do Pará, de terras fértels).
Trata-se de casuismo 1nJustJ.flc<Ível que beneflC1.ará notadamente o Estado de são Paulo, o Estado economJ.camente
ma1S forte da Federação. que se locupletara a custo deoutros estados, notadamente do Paraná. pOJ.S o Paraná n~o
poderá trJ.butar a energla exportada para são Paulo. silo
Paulo trl.butará uma energJ.a que não produzlu; essa energ1a será agregada como "lnsumo" no custo da 1ndústrJ.a
paul1sta, cUJos produtos serão consuml.dos noutros Fstados. 1nclusJ.ve no Paraná COUlO o ICM é um J.mposto J.ndJ.reto CUJa carga trlbutárJ.a é suportada pelo consuUl1dor
f1.nal dos produtos. o que acontecerá em termos prátl.cos
é que os Estados consum1.dores vão arcar com o ônus d:>
lmposto. O Paraná é um grande consumJ.dor de produtos l.ndustrJ.all.zados em são Paulo. 1"ogo. embutl.cos no preço
dos produtos que vender ao Paraná estará o valor do 1mposto sobre encrgl.a paga em são raulo. Logo. são Paulo
vaJ. e:lCportar o lmposto, pert1nente a uma energla que não
produzJ.u, para o própr10 Estada produtor dessa energ18
AssJ..m, o Paraná Pl"Oduz II energl.a. nada recebe de lmposto
ao e>.portá-la e a1nda lhe será repassado (embutldo no
preço das lflercador1.as) o J.mpos'to sobre a ent.rg1.a paga a
são Paulo Trata-se de rematado absurdo
t. pOl.s. oportuna, necessárl.o, aCJ.ma de tudo justa a
suspensão de tal proposta.

_

lU10,.~n"'u;lo

o1USTIF;rCACXo

're i.s privilégios se encont.r-em prevfeees no capitulo VI do titulo 111 do aavre segundo do CÓdlgO Trl.butárlo N'aeacnea (art1gos 183 êl 193) e na t.ec, n· 6830 de 22.09.80. que regula a execução fJ.SCêll das Fazendas Públ1cas Federal, Estadual e
Munlcipal.
A Le1 6830/80, retirou do
âmb1.to do cóchgo de
Processo C.1.vJ.l a execução fl.sca1. onde se encontrava na vala comum, com o mesmo rl. to processual dos ôema a s ti tulos de cré:h to
do da r e a t c pr iveec , como a nota pr-cma s sôz-ae , o cheque e as ôupj ace t aa ,
dando-lhe T1tO e s.pecaa e pr1vl.leglado, õc r er-enc.rendo-a das execuções das obr1gações e ssumrdas por pe r-t a.cuj e r es ,
Ta1.s prJ.\·l.légl.Os. longe de se ccns t a tu rr em en- arbítr10. são õe t e rmmaõos pelo prlncípl.o unaver-se reence consa~ra
do da pre.. ej ênca e do 1ntetesse públl.cO sobre o interesse par t acular
Esse princíp10 tem norteado as normas que estabelecem e rue rment e o e rc a t.o de pr-ove pré-const1tuída com a presunção de llqu1dez e certeza que tem o título execut rvo do Estado,
a pr-e t er-ênca a no pagamento sobre os dema as crédltos. a não
sUJe1.ção ao concurso de creõeres na declaração de J.nsoll!éncJ.a ou
falêncla do devedor. a presunção de fraude ante a e j a enaçêo de
bens pelo devedor, com déb1to anecr-auc na div1.da e tn ve em fase·
de execcçêc , a 1.mposs1bJ.ll.dade de encerrar-se o anvent ér-s e , leveoee r-ee a concordata ou serem declaradas ext m te s as obraqa-.
ções do rar eeaec , sem pr évac pagamento dos créd i tos trl.butános.
além do rl.to eepeeaai e sumárlo que segue o processo execut a vc
! .... .=al pare d l:-:proprl.dçâo de hen!> ao õevedor
são estes, entre outros, os mecan1smos que têm
poss.1.b1ll.tado algum sucesso na cobrança dos créchtos dêl fazenda
púbhca, por SJ. só de d1fícil cobrança. face o grande volume de
ações entre o Poder Jud1c1árlo e o pequeno número de advogados a
dar acompanhamento a taJ.s ações.
A prevalecer o texto em questão.
e tornar-se-à
inv1.ável a Já dlfic1.1 cobTança. com a 1.nevitável desmoral1.zação
e descré,hto da Fazenda PÚbllca, que terá supn.m1do os 1nstrumentos que fortalecem a sua atuação em Juízo e fora dele, com
severa repercussão na arrecadação e nas finanças públicas
Ta1s prlv1lég1.os são trad1ção em nosso dl.reito e
sua orlgem no pr1ncipío da prevalênc1a do .lnteresse público se
perde no tempo. como, lnclus1ve. ocorre em paises desenvolvldos
e, dlga-se, com mal.or r1gl.dez do que em nosso País. Em certos
paises, como é o caso dos :Estados Unldos. o não cUmprlmento das
obr1.gações fl.SCa1S J.mplJ.ca. l.nclusJ.ve. em prlsão do devedor,
além de graves sanções f1.ncm::elras e o confl.sco de bens, não
obstante a grande trad1ção democrática que possuem.

JUSTIFICACXo

1)

"'

o diSPOSitiVO constituI o arllge; 34 do subslItutlvo
da c..omlss1Ic; da
Orgamzaçilo do Estado,nilo tendo SIC::1 apro\eltado pela Slstematlzaç~o InSistimos no
seu aproveitamento, pelo seu elevado alcance em fevor dos Mumclplos A
IOstltUll.'ão
do crédito ~llmultaneamente ã arrccadaç~o é uma prOVidênCia que torna lOcqutvoca ..
partlclpaç~o muniCipal, tornando o n1l0 pagamento como apropriação IMdéblta

JUST1FICACÃO

Em- nenhtmldlSpOSl.tl.\'o do AnteproJeto está defl.mdo o te;ré.' Jd:S'Tna."1dato do Procurador-Geral da RcpÕbl1ca, embora no mC1So \'1 II do ar!
se preveJa a ~ss3.111.hdade de sua exoneraç.ão "antes do termo de sua m ..e.stldura"
(a
a1teraçao dessa expressão madequada por "antes do t.énnmo do seu mandato" está
proposta em outra emenda de nossa autona).

):M

A escolha da extensão do mandato por três anos Ob)etlva cornpatl.blluar esse tempo com o do mandato dos dem31s Procuradores-CeralS eleltoS,
pre\·l.stos no AnteproJeto (art.~. § 20)
23/

EMENDA lP04703-0

t'

Senador .Jost RICHA
.U.'.'O/C."",O."U.'."'"'lo
COMISS$;O DE SIST:EHATIZAÇÃO

pelo

seguinte dispositivo'
Lei Complementar aprovará Código Tributário N!!.
.. AAT.
clonal dispondo especialmente sobre
1 - Discriminação de impostos federais, estaduais e municipaIS,

EMENDA 1P04699-8

-,l rr;;;;'~
I fi 02 I 07Zã71

L.=:::~~=[J
SENADDR JOSÉ RICHA

t' CDMlSsAO- DE SISTEMAll;~ÇÂ~o/.~"'nlo/'~"."""'o

EMENDA ADITIVA

Nos termos do § 22 do
terno

11 - Repartição das Receitas "Tributárias;

da

COm1.SS60

da

Art.

S.1.stematlzação

23 do Regiment~ ;In- (Resolução n· ;O~/87

12":1

c.s.).

UI - Obrigação Tributária; Crédito Tributário,
IV - Processo Tributário,

EMENDA SUPRESSIVA

Acrescente-se, ao f1nal do § 3° do 1I.rt
AnteprOJeto. a expressão. "do proJeto".

P11

do

V - Administração Tributána ..

terno

da

Nos termos do § 2° do Art. 23 do RegJ.mento InComlssão de Slstcmatização - (Resolução nO 01/87

202

c.s.)
SUpr1l1la-Se o Art
Tem-se em vhta, com a proposiçãolenl pri'll"leUO lugar, ~ ~
tabilidade da Constituição, que depende muito do poder de síntese dos
Constituintes.
Na indefinição econômica e política em que nos encontra"i:;s,
é telJ'lerário emitir na Constituição normas como as de repartição do bolo tritl,,~

~USTIPTCAC1io

~ do AnteprOJeto.

JUSTIFIC)\C]\O

A matérl.a Já está mal.S e melhor contemplada nos
termos do l.ncl.SO VIII do Art. ~ .tVtl

propõ~-se aqui a
especl.f1cação de maténa a
que se refere a reJe1ção prev1sta no men.':J.onado parágrafo, de
modo a delxar-lhe mais explicita a redação.

484 • Assembléia Nacional Constituinte
MENDA lP04704-8

(il

Senador JOst RICH,

~

COMIS~O

JUSTIFICATIVA

o temo saúde não ê tão abrangente quanto o termo HJglene.

DE SIST:~:;;;:~~:-~QIII"'"

saúde é c estado de uma pessoa. enquanto hígrene é parte da aedacana retatava ã Saúde e aos ~ ~ ~!~.
No amb rente de 'trabalho é precasc muito lnal.S que saúde. A Iuglene e a
segurança do trabalho, comoestã~ na ConstitUlção vlgcnte;;ão m.atornais abrangentes,
evo'lufdas e dmânncas ,

EMENDA 5UPRESSIVlI.

terno

da

Nos termos do § 2!! do Art. 23 do Regimento InComissão de S:Lstemat:Lzação - (Resolução nO 01/87

c.s.r

Como está colocado no éereprcjeto de OJnstltUlção, ora em

liame

/10

Ulh

Nos temes do § 21! do art 23 do ReglJ'lento Interno da Comissão de
Sl.stemat1'2.açâo ~ (Resolução nv 01/87 C.5.)

~

Dê-se ao inC1SO I, do art.
do Anteprojeto de Rt:lator da
nussão de SlsteInatnação. a seguinte reôãcâcr

Art.)-l1' - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:

rerrocessc uc dUcHO do trabalhador e em nada evoluiu.

"I _ mvestaôc na funcão de PrÍJtlel.To-Mmis~ro. Nmast.ro de Estado.
Governador de TerrItõno e Secretjirac de Estado, do Iust.ratc federal ou de TerntóTIo õ"

Portanto, o termo "segurança!:. hlRlene ~ ~ . é abrangente ,
completo. assegura ao trahalhador a ellrllnação dos msccs de aClde1ltcs e doenças
do trabalho.

supr ama-ee , do ãncaee I do Art. ~ do Antepro-

jeto as frases' "salvo quando o contrato e o eeepeceavc processo de seleção obedecerem a cláusulas unl.formes; ou for relativo ao exercdcao de funções defl.n1.das pela constl.tuição."

Co-

na-

debate,

JUSTIFICACÁO
JUSTIFICAÇÃO

o elevado múnus pdrlamentar, sobretudo no

A perenssâc de ocupação, por Deputados e Senadores, de
mê-ercs
cargos públIcoS, Ii"tJHOS dos quars não darcze-cnte hf!ados aos .!lnSClOS e mteresses dos crdadãos que os elegeram CO'110 seus representantes, provocaraa grande frus
tração nev ejeatores e ensejaraa a assunção de suplentes, que não têm a r-és-a rê
preaerrrat rvadade , 00.1 nen sequer passaram pelo CTl\O do voto.
-

pro-

cesso de consol:Ldaçâo das prerrogatl.Vas do Congresso nacional
e de :Lmplantaçâo progressiva de um reg1me neoparlamel1tarista
de governo, é l.ncompatível com exceções que gerem ocupações
paralelas ao exerc.ícJ.o do mende t.o i ecneaeutvo
E't'l
oar t rcut e r
de forma tão ínespecíf1ca, como na formulação que se propõe
5uprJ.m1.r A d1spersão de funções e a 1mpressão de sua def1nição depõem contra a dignidade parlamentar

EMENDA lP04705·6

r,

J$,

FW"~"L"J

Propomos, a supressão desse disposit1vo • una vez que
O assunto já está tratado de forma mais abrangente no CAPíTULO VI! que trata
DA FAMíLIA, 00 MENOO.

EHttlDA

Senador .rosé RICHA

e 00 IDOSO.

COMIss~a DE

Trata-se. portanto, de una Emenda de cOlf'patibl1iZação

MODIFICATIVA

e-n

Os cases, a nosso ver adrassfvers, nos termos do art rgc , são excru
savanente aqueles cargos assumdcs por nomeações. ôenussfveâs "ad nutttll", e vol':
tados da retamente aos mteresses do povo que elegeu taas representantes Iuccernador ou Secretâno) ou de ameresse enunenter-ente necacnat (l-umstro) em fun~
ção da corspcarçâo pcí Itaca ex rgada pelo erstcaa parranenrarasta.

Título II

G~~~"=:J

Senador JOst RICH'

t.:lS

empresas v:ibllcas ou de eccncma rmsta , ou chefaas de mssâc dlplonáuca, ao mvês de representar os seus eteatcres ,

/2',

SUprimir todas as alíneas e o rrcrse V, oc ArUgo
Capitulo

f'J

O texto oT,lgmal penlJtJria, tarr.bEm, que cadadâcs plp,ltcasser,
cargos eret rvcs con a segunda intenção de valer-se de'les para galgar pestes

Nos termos do § Ze, do Art. 23, do Regimento Interno
da Comissão de Sistematização - (nescluçãc nO 01/87 - c.s.),

SISTEMATIZAÇÃO

r;r----------"''''''''''".,.,'----------__,

Que vasa evitar a superposlção de temas.

terno

da

Nos termos do § 2° do Art. 23 do Reg1mento InCOID3.ssão de Sistemat1zação - (Resolução nO 01/87

C.5).

segu1.nte redaçã~~-se ao anca se IV do Art

EMENDA MODIFICATIVA

I~

J..DG do

AnteprOJeto a

IV- recomendar, ao Pr1me1.rO M1n1stro, o afastamento

terno

de detentor de cargo ou função de ccnraençe no
Governo Federal. anc tuaave na adm:Lnl.stração indireta,

ela

Nos termos do § 2- do Art. 23 do Ragul'ento Inccmaasêc de S1.stemat1.zação _ (Resolução n° 01/87

118

c.e.}.
r.r--

at eeee-se, no § 2° do ArtJ.go ).:t7 do
to, a expressão "noventa re a'' para "trinta dias" ~

Tt.,Of.U.. ,'te.~.~_---------___,

AnteproJo-

õ

JUSTIPICACÃO

Nos termos do § 212 do Art
dá CO;lÜssão de

S.istematlzaç~D

nao

n,

Trata-se de simples emenda eeeeeaeeea , para dar
eentaee ao dl.sposl.t1.vo.

23, do Reginento Interno

- (Resolução n2 01187 _ C 5.).

SUprimir a alínea!., do inciso

EMENDA lP04706·4

1, TíTlJ..O

r

12,
do

JUSTIFICAÇÃO

Art. ~ CAP!

pr;~;~

['J SEMOOR JOst R10l11

Quando alguma mat.ér-aa for ccnscde reda digna de
provocar er-enda à Constitu1.çâo. sê-lo-à por razão de ext r er-a
relevância e particular vaçêncae , Que o prazo s e je, pois, adequado ao seu exame ponderado e à agil1.dade que sua importâncl.a

rr;i'~URJ
r;r

tl1tOfJuST"'e.;to

----,

Este rüspoaft.rvo é tão óbvio que se torna ridlculo
constar. mesmo n1,J'll Anteprojeto de Constituição

Nos tenros do S 2° do art. 23 do Regnrento Interno da Cornssâo de
S1stemat1zação - (Resolucão nO 01/87 C.S.)

~

Não existe a hipótese contrária, isto é, não li. p01.
sível adquirir a condição de sujeito de direitos pelo nascimento morto

Dê-se ao incxsc VrII do art.
do AnteproJeto do Relator
da
Com1ssão de SlstematlZação a seguinte redação, supramndc-se, em conseqüência,
a alínea "d", do mcisc lI! t do art. 16tf.
1O'f.

Propomos, portanto, sua

''VIII - aprovar. por maiona absoluta e por voto secreto, a J.Jldicação do Procurador-Geral da RepÜbhca, bem COIOO a sua e>..oneracào,
de ofíCl0, antes do término de seu maI'ldatoõ"

exclus~o

já

nesta fase de

eX1.glr. Trl.nta da as parece-nos o mala e racea, mant rdne os
MB1S

EMENDA lP04715·3

PJ

.... ~/.~"'''.oh...e••,.. lo
CCltllSS].iO DE SlSTnIATlZAçJ.i.Q

SUbStl tua-se o

JUS!I FI CACÃO

era,

l'Fi"~"7Lã1
TUT~"~IT'

..

e.~io>

-

_

Nos termos do § 2l?, do art. 23, do Regimento Interno da
Co.:nissão de Sistematização {Resolução O~/B7 _ C5)
SUprima-se dg...lnt.eprojet.o da Comissão de Sistematização
o 1n......
I::1so X, do art.

}8.

de Cons-

tJ -

SlstematlZacão~s{~~~j~ ~1}2~1~~7a~s.i3

do Regimento Interno da

Colr~são

de

103,

JD1.

do Anteprojeto do Relator da Com1ssão

de

JUSTlFICACÁO

Toda vez Clue se proptie a reorgannafão do Poder JUdiC1ârio entre nõs s a tendêncla
voltar ..se a atençao para os Tnbunau
Superiores ou o Suprel"o Tri't:unal Federal. mantendo-se intocãvel
a
estrutura. a1nda oue se tenha mostrado incapaz de dotar o Pah
de
ul'fla prestação Junsd1cional rãpida e eflciente, 01v1dando-se a gran
de dlficuldade de acesso ao JUdiciãl"1o para a maioria da Eopulação7
São 'vànils e de naturezas diversas as causas dessa situaçao.
I'luitas delas 1ndependenbs ate do prõpno Poder Jud,c1ãno. Tres, pelo
Il'enos. todavla. estão r.art1cularrrente v,ncutadas ã organlZação
da
Just1ça. sua complex1dade, sua moroS1dade e sua dlStãncla dos fa~
tos
1a1s dificuldades senam resolv1das pela descentrahzaç"ão espaclal e adrr1nistrabva dos órgãos Jud1C1ãnos. com a inst1tulÇâo
da Just1ça !"unlc1J."a1, que assim estarla eresente e acessível en. todos os rincões des'te nosso imenso territoriO, const-t'J'f~~ :!e J(!l~;:;!!-~ :'3ra r=c..!l:l .. :o ..... Il:!oilS li: <lt.llzaOOS oe Paz e de I enores
l';feretfnõl'l'CS Junados EspeC1i115 ult'a Justlça sln,ples. de nto surrarisslmo. a exemplo do (lue ocorre nos Estados Unidos, onde os
Juizos
locais são de grande efleiêncla e celendade. que evltarr.
o congestlonamento das lnstãnclas superiores.
,.. Just1c::a tlunlC1pal. et'l nosso Pals, contnbu1ria para que
as COll'arCilS e os Tnbunais de Justica estac!uals se desafocoasself ell"
pouco ter;po AlCl'" d1SSO, contnbuina par. reforçar a nossa tOll'balida autOllrH~'H! Il"lJnHJral. Que, cairo sal'eJ:(l • tor.t.a C,S., apEt;ils dC1S F.-

e

_
O dlSpOSltlVO em questão dlZ que os prec:eltos regmentais e as re~
soluçoes do Congresso-I\a.clonal que "obJet1\'em assegurar o efetlvQ exercício de
suas CompetênClllS constuuclonals"••• "terão força de leI".'

11;;'

Ora, de acordo com a nossa tradlção JurídJ.ca e nos tenoos do art.

~o~~r~~~i~ç~~)~l:~o~~sci~~ç~~~t~o~;~~~~~\;~i~~;~t~~~deos~;~~~ {~~~
claramente, força de lel nos TeSpectlVOS ãmbitos.

Assim. o d1SPOSl.tl.vo. alêm de desnecessârlo. é impreclso, polS le~
~:ldeafO;::e~:~~~o de que as demal.s resolUções ou precel'tos reg:unental.S care~

JUSTIFICACA-o

São seI"elhantes as dlSPOSW.F~ do inciso X do art. 48
e 432. Como os mandamentos do art. ~ são mais abrangentes,co!!
tendo as disposições do lnciso X mencionado, tendo em vista
necessidade de eliminar um dos d01S dispositivos por razões de
sistematização e adeauação, preferimos a redação do art. ~ ,
por ser mais ampla.

teo;u~o~.u:;~,~·~o j.w-do ~e~roJeto

"Art.
Compete aos ftunic:.ip!.os criar, obedecido o d!~
I'osto nesta Constituição e nas Const1tuiçoes e le1s estadUil1S. JUiZOS Munic1pal5 const1tuidos de:
1 - JuizadostspeCla1s. sltlguhres ou coletivos, para Jul9 a r pe(1uenas causas e 1nfrações penais a oue se não comine pena J1r,l
vatlVa de l1berdade; e
tI - JUlZados de Paz e de Venores, COl!' ~tnbuição de habll.!,
tar e cele!:rar casall'entos e de or1entar menores.
,
JUSTIFtCHIVI'

_

TCUOO1ll1"te'Ç'~'

P7~~~""-]

SENADDR JOst RICHA

f:ó1i':J

titu1ção pelo seçu'jte.

SlStemat1Zação~r~-se o art.

EMENDA lP04707·2

f:J

r

&i~';M

,~

Não nos parete l!dequado que o Procurador-Geral da Repúbhea ' teflm
sua indlca~o aprovada pela Canara dos Deputados e sua exoneração, antes do térrunoOOiiiãii'aã"to, aprovadaA'Pelo Senado Federal.501OO preve o MteproJeto. llelhor
serJ.a 900 ambas as ctqJetencJ.as fossem de u:na U1lJ.ca rasa legJ.slatJ.va, dando_se
preferenc18 ao Senado. em Vlsta de suas funcões de rl:presentacão da Federacão.

Além dlSSO, a enenda c:ornge a expressão fllla1 do 1Jlciso que
ongmanamente: "antes do termo de sua mvestldura"

'"'"'.--o:-:~------

Senador JCS( RlCHA

sistematização.

de-

z equa aa t.o s ,

r;r----------TnTo'~un"'c.~b>_----

....

_

_ Nos texmos ~ § 20 do art. 23 do Reg:unento Interno da C'Llrnlssão àe
Slstematuaçao _ (Resoluçao nl! 01/87 C.S )
f09~

_
Supr~-se o § 80 do art. J.D5". do Anteprojeto do Relator da Co:n1ssao de Slstematnaçao.

I

/.

•

deres - o ExecutiVo e (). legislatlVO. O JUdlCl~t'lO vHia a com2lel'len~
tar essa nrecãría autonomla. Por outro lado. nao havenil soluça0 de
c:ontinu1dade na prestação Junsdic10nal nem na organlZação .da JUSt1ça comD um todo, l>0lS a cnaçâo da Justlça Mun1c1pal e o seu func1onal'lento ser1am recoulados nas Const1tulções e le1s estaduais, alen de
otedecer ã Const1tu1Ção da repúbl ica.

EMENDA lP04708·1

fiSENADOR JDSS

er";~~u

RI CliA

EMENDA lP04716'1

fõY';Yã7l

SEkl\OORJOSE RlOO

JUSTIFlCACÃO

_,

Íir----------luTOf.~nl',uç'~

tJ
f: 0l',1I~ m:; Sl!:tlIlfATI~~of"w'"lo/lUl ••w,,,'''
r;r

Nos tetn'Js do § 2i] do art. 23 do Regl1!lCnto Interno da Colll1ssão
5istematlZação _ (Resolução nO 0l/87 C.S.)

/3,
Suprima-se 1Jltegral1Jlente o inC1S0 XX do artlgo)4, "dos à1Teitos 52
do AnteproJeto de Constitw.cão da Comissão de Slstelil3tização. e
se o te~' ~~ Higiene ~ ~ .

C13l.S",

TUTO,...

__,

n"II:.~iQ

de

mclua-

105

~
O ~ do art )8l! Já diz que "os Deputados e Senadores são lJ1\'IO
Iavc1s por suas opnuoes, palavras e votos".
-

" .

.. ! e\TJdent: _que ~n suas opmlões, Eala\'Tas ~ votos só dev~r.I.

estar

c~~~~~~ea~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~s~~;U~ii;~:s~:U~~l~~
cl.a, e Ulobsenra"eL

Nos tetmos do § 20 do art. 23 do R~gl1ilento Interno da Com.1ssão
S1stematnação - (Resolui;ão nO 01/87 C.S.)
'3.f U

~o ~ojet('l àe

&mrlJl1a-seintegramente o artIgo
cão da ConJ.$:'ã':)· dz S~ste:natlzação. da seção 1. "Da. Sai)d~".

de

tonstitwR

Assembléia NacionalConstituinte e 485
Justificativa

JUSTI FI CACÃO

o reordenemento proposto para as alíneas constantes
do
inciso XI, de sorte a que passem a figurar no inciso XIII. e o r~
ordenamento das alíneas desle ãnc aso XIII, Justifica-se na conveniência de agrupar matérias de uma mesma naturez a sob um
inciso
relativo à proprIedade privada, daelo Que aqueles Itens se referem

Essa T'latérJd n50 é ~r(L ser tratada na Carta Magna e Sllt\ em tcc. 0.dmãraa , mesr-o porque a juraspruêêncra nacaonaj, c.antemacacnet mantém esse assunto na pasta do Trabalho.
Entende o legislador que o drreâto do trabalho não pode facar d1VJ._""~
dado entre doas Muu.sténos, além do que o termo "Saúde ocupacrcnaã'' não é abraa ~
gente e s:un parte de llJII sastema dencnunadc "Segurança e HJg:lene do Trabalho". A supressão do artago que trata de "Saúde Qcupdclonal", vem atender aos mtercsses do t.rabafhndor brdsJ.1e:lTo. p01S o referadc art:lgo vaofa
a
tradrcâo nncaonaj e unrversat de que as retacôcv e ccndicôcs no trabalho
são,t
e sempre foram, per-tenentes ao ~llnlsténo do Trabalho e não ao l>hmstêno da S:;u
de, 'u atar cesse aeennt c na carta ~t1.g;na fi mte-vencicro oc umevlM. tvrâruco e
d~ Indnle cert ar ral ,
~

a este assunto.

r

HAROLDO SABOIA

t'

SISTEMATlZAçnO

Saúde DcUp.IC10'l31 é uma denmamaçâo confusa no Bras aj , é de 0T1&e:1
:mglcsa e em nO<;5;' língua ÇjUCl drzer- "Saúde nas atavadndcs de trabalho" As CO'l
chl.êies de tmbr-Iho é que V;lO dctermmar se há rISCOS ou não ã antegr-rdnde fíS17

_ C
_J
" ••••,,'.."..."'......''' .. ---~---, 1!:Crl"~;----;;::l1
---.-J UMt.!v-f lX-I J

~ ~~~~1~~6~/=i~~~s~0~r~:~:n~;;~~t~~~ba~a~~~~e1 E como

:M

rncrua-se como inciso VIII no artigo J.1YC a expressão vcapacã tação científica e tecnológica nacional".

fJ.canam

"",o

~~~~~~v~~t~:b:all~ ~o~J~O~~~~~~~~~~;l~O~O~~:l;~~~~~ : i~~~~l~~ ~:be ~~
;d~nt~i~~ã~J~ ~~~r~~;a~fh~~e,

MedlClJ1a do Trabalho, fénas,

Artigo

sal~o,

x<
EMENDA lP04724-2

Inciso VIII - cepacf teçãc científJ.ca e tecnoló9ica

se a :f1.scallzaçáopenmmece no Muusténo do Trabalho de onde devem
emaJ}ar as Nonnas g-wgulamentadon~ de proteção e segurança 80 trab~lhador, faca
óbV1a a necess1da~e. de manlltençao desse servacc naquele M:1nisténo e não passá
-10 p~ra o}wusteno da ~ude, onde prcvocaraa confl1to de JU~o com reaIs
preJUlZOS a antegcadede Hmca do trabalhador.
~::fuJ","''''il '

Justi r cat vaí

r

HAROLDO SABOIA

I

~

SISTEMATlZAÇAO

..,....ts ..".'''......" . " - - - - - - - - , ,

í

A inclusão deste novo prIncipio dentre aqueles que or aen-

~~a~e~~~d~~~~r~.l~l~~~~~e~~n;~:b~~~a~~~ t3:~~;:1~~0 :~~;~t~~ ~n~~;;;~c ~~~

13

para o desenvol vament.c

Dê-se ao inciso XXI, do art.)4, a seguinte receção ,

_

li a CJrg3!!nação Inte macaonaj do Trabalho _ OIT o FÓTU1'l dessa rnaté_
raa c nac a Organ:..:zaçao "~dlal da Saude

~_,A_T1_Z_AÇ:...A_D

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

----.J1
...

~i

3dl
)Ir

JUSllFICATlVA

;}oi

fÇA;;7Pl

••

Dê-se ao parágrafo 22 do Artigo ~, a seguinte reoaçãc e
Artigo )21 ~ § 2 Q - As empresas ~ terão preferência no ace~
se aos incentivos e créditos públicos subvencionados e no fornecimento de bens e serviços ao poder público.

Dar ao § jt1 do Artigo pr1 a seguinte redação.

5'-

~ _ As

A proposta explícJta maior número de situações ccns Idereas
como trabalho em condições desfavoráveis, ao mesmo tempo em qU./E! in
rtroduz caráter m rerencfadc para o acréscimo salarial devido nes-,
ses casos, em função de condições adversas também dí rerencaacos ,

30/

_,

c?Z

.:>-

XXI - Proibição de trabalho em atividades sujeitas a contaminação,
insalubridade, periculosidade, radioatividade e zonas
geográficas adversas, salvo lei ou convença o coletiva que, além dos contr~
les tecnológicos visando a eliminação do risco r promova a redução
da jornada diária de trabalho e assegure acréscimo salarial,
em
função da natureza diferenciada da et Ivfdace ,

_

EMENDA lP04717-0 ,..,,--c--------,j 1:1::,"'''--'
COr<STITUINTE
.t.rCPI2DO t?:"LlI2
_ CJ,_ ~
r.r----------1U'O"~,"'

_

EMENDA MOOIF"ICATIVA
13
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO)4

ter-ão a ordem econômica tem como (].nalidade r-esse) tal' O
comfní o
do conhecimento c rent.Jfa cc e tecnológico como um dos r e rerenca aí s

caonet , ncn se aJ~ta <l atual Poj Itrca de Segurança do Trabalhador As rela;ôes
caprtafytrabafbc eao umversaínente pertcnemes ao H.lmsténo do Trabalho

r
r CMISS~O SISTEMATI·~~:ç~;""""""'''_·''_·'_'

fTPHOB'''-

tMi\iifii

lU10f'~UI',C.~.O

_ Essa é a tradIção_do drreatc do trabalhador, eenquxstado em 1944,
com a craacao do CIPA -.Colll1ssao Interna de Prevenção de ACIdentes, e está regas

O Sí.atema Ilruco de Saú~e é voltado ã Saúd{' Pu"bllca m,1<; não deve 1Tl~
tervar nos meaos produravcs, p01S ar o fator pnnc1p<l1 é a causa dos rasces 1S
~~l~dad/~~~~Ç~~ :~~~~~~~~edod~;~:~~;~o, que deve contanuar sendo de- respoJls~

seu parágrafo único.

A compatibilização do Anteprojetos impõe a supressão do Art..421
e seu Parágrafo sob pena de tornar a futura ccns t.Lturçãc longa,
confusa e r-epe t r t rve , inserindo met er-â a que deve ser remel1da à
regulamenlação at ravés da Legislação ürdf nér-La

$00

O Mum.sténo da Saúde cuida da Saúde Pu"b1:lca, ou seja-, pratica a me

)Z1 e

JUSTlflCATIVA

do trabalhador.

• Como -pode a Flsca1:lzacão Federm.na área do trabalho, Facar drvadr.,

ARTIGO ~

315
Suprima-se o art

EMENDA AOIT1 VA
300
OISPOSIllVO EMENDADO. ARTIGO)Z6
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EMENDA SUPRESSIVAS
DISPOSlTIVO EMENDADO

I r.rp;;iiB'--'

EMENDA lP04719-6

alíquotas do imposto de que trata o ítem II. não

Jusu. ficat1 ver

excederão os limites estebetecíocs em rl.solução do Senado Federal.
Sem alterar o teor do paragrafo, pretendeu-se conferirlhe um texto mais preciso e como e tc
í

.JJSTIFlCATIVA

r , r - - - - - - - - - - "...,.."",..,h--------------,

EMENDA lP0472í:á

A cobrança de illllosto pr(,g:'P:;!:lVO na tranenrssão causa mortis
iria gerar injustiça contra nerdefrcs , na maiorIa de condições paupérrimas, que por não pooeren pagar sequer o valor do mcosto causa

mortis,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 17

~OSABOIA

r

... ,•• ~.

Inclua-se nõtr-pttfó M, art. 17, inciso IV, letra Z' após
" ••• sempre que •• " o seguinte texto' "a introdução de novas tecnologias no processo de produção".

pela aHquota fixada pelo Senado, acabam vendo transformar-se a herança
EMENDA ADITIVA
:31S"
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTlGO~

num " presente de grego"

A redação é a que segue

3<tS-

:=t

rncf ue-ee ao final do parágrafo 42 do artigo;.átJ a seguinte
pressão

'1.:

ArtigQ 17 - Inciso IV - Letra
"I:: assegurada a participação das
cmarü aaçnes de trabalhadores nos processos decisórios relativos
ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de reciclagem,
prestados pela empresa, sempre que a introdução de novas tecnolo91as no processo de producão importar em redução ou
eliminaçlio
de postos de trabalho ou ofício".

••• "e deverá estar expresso no âmbito de todas as políti_
cas públicas"
passando a ter a segllir.lte redação:
Artigo

31'

5-GO -

T;-ansferir as alIneas "e"r "g", !Ih", "i" e "j" do inciso
XI : renumerando_se a de letra tlflt - para o inciso XI1I, reordenando-o da maneira que se segue:
IV

Artigo )-3"
inciso XIII
a) o exercicio do d1reito de proprieddde subordJna_se ao
bem-estar da sociedade, da conservaçlio dos recursos naturais. e da
proteçlío do meio ambiente;

§ 1;" - "O comprom1sso cb Estado com a Ciência e Tecno

Justificativa'

logia deverá assegurar condições para a ampliaç!io ;
a plena utiUzaçlio da capacidade técnico-científIca
~nstalada no pais e deverá estar expresso no
âmbito
de todas as políticas públicas"

EMENDA MDDlF]CATlVA
/2.DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO)~

A transcrição desta matéria, que conslava nos substitutivos da Comissão VIII, foi imperfeita, na medida em que
o texto
Que se propõe incluir aqu1 constava no "caput" do artigo correspondente. O texto transcrito, por este motivo, ficoo prejudicado

Justi f.lcatlva

no seu teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer o princí-

Este compromisso devera estar refletido em todas as modalidades de atuação do Estado, visando gerar ambiente ~ favorável
pleno aproveitamento e mobilização do conhecimento c1entífico
tecnológico naC10nal

pio constitucional naquele momento estabelecido.

EMENDA lP04726-9

f:l

b) D lei estabelecerá o procedimento para desapropriação
por ut1lidade pública ou pOI interesse social, medlante prév:la e
justa indenização em dinhe1.ro, ressalvado os caSos previstos nes_
ta Constltuiçãoj
c) as desapropriações urbanas serdo senlpre pagas à
e em dinhe.iro;

f) o registro de patentes e marcas estrangeJras subordirese ao uso efeU\O da criação;

g) o Brasil n~o reconhece o direito de uso exclusivo quan
do da crlaçlio se referir à vida, à al1m~ntaçlio e à saúde,
.h) os produtos e processOS resu) tantes de pesquisa que te
nham por base organismos vivos ngo serão patenteados;
1) por necessidade social, a autoridade pública poderá de
terminar a imediata utilizaçlio de obra cientIfica, assegurada
;
justa lnden1zaçfto.

HAROLDO SABOIA

r.r---:::-====::-_t~I.U'O'Co
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SISTEMATIZAÇAU
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vista

d) a de bens ch produção é suscetível de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública ou por intert.sse social,
desde
que necessária à execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento social e econômico, sejam eles da União, dos Estados ou dos Municípios, mediante justa indenização em dinheiro,
e) as marcas e patentes de interesse nacional são objeto
de con<;idcrflcãn priorHána para o d2~envolvim~.,t(l cientifico
e

1-

~lI_Of':1TJL-o.iiL)

--,
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SISTEI<ATlZAÇAO

EMENDA IlOIlIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO
Dê-se ao § 22 do Artigo

m::-:-~'u_

---,

:3'?"?

ftro

.ni?
,ro
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EI.\ENOA CONSTITUCIONAL
,3
DISPOSIllVO EMENDADO: ARllGO)4
Dê-se ao inciso

seguinte redaçlIo'

~

px.l'1,

13)

do art. >4, a seguinte redaçlio'

=

~

"A lei regulará a concssão de incent1vos~ e outras vanta_
gens a empresas e entidades da inIciativa privada ou púb1J.ca que
apliquem recursos eM universidades, instituições de ensino e pesquisa, visando ao desenvoJ'JilT'ento em todas as áreas da ciêncIa, a
autonomla tecno16gica e a ampliação do conhecimento científico, a
autonomia tecno16gica e a formação de recursos humanos especializados".

- Proibição a menores de 16 (dezoito) anos, de trabalho notu.!.
no e nas atividades definidas no inciso anterior, de qualquer tr!balho a menor de lI; (quatorze) anos salvo na condiçgo de
aprend.1z, a partir dos 10 (dez) anos, por perIodo nunca superior a
03
(três) horas diánas.

JUSTIFICATIVA

Jusbficabva:
A alteraçdo proposta tem a fina1J.dade de dar melhor redação ao texto, sem alterar seu objetivo

A proposta amplia a preocupaçao em proteger o trabalho do
menor de 16 anos, quanto .a condição de trabalh? desfavoravel, cuja
explicitação foi proposta na inciso anterior.

486 • Assembléia Nacional Const:Itulnte
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lMENDA lP04727-7
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EMENDA HOOU'ICATlVA
13
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~

.

~----------

EMENDA ADITIVA
3j:f
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO M

t3)

Dê-se ao inciso IV do art.)4, a seguinte redaçl:io:

....,,'". ,,",,"------------,

EMENOA SUPRESSIVA
~
DISPOSITIVO EMANDADD: ARTIG0)Jd9

;k3

Suprima-se o § 32 do art.

JP9, reoumerando

o que

se segue.

iJ1"

IV _ Salário mlnimo nacionalmente uni ficado, capaz de atender
às
suas necessidades vitais básicas e às de uma fam!l1a de 5 (cinco)
pescsas , a ser fixado em lei. Para a oetereunaeãc do valor do sa.I!
1'10 mínimo, âevar-ee-ãc em ccnsfcer açãc as despesas
necessárias
tom alimentar;~o I moradia I vestuário, higiene, trasnporte I
educação , previdência social, saúde e lazer.

nceacente-s.e o inciso IH ao art. }81.
Gestão demccr ãt Ica.et.ravés de critérios públicos,

Just1 ficativa:

participação de docentes ,alunos e funcionários e represen tantes da comunidade na escolha dos dirigentes~

Tal rest.rfçãc é incab!vel. As facilidades oferecidas às
empresas e fundações públicas, não devem estar condicionadas ã
e~presas

sua extensão às

JUSllFlCATIVA
•
O atual salário mínimo tem sido merecidamente criticado p!.
la sociedade bra~ilejra, por desatender, em seu valor, as despesas
essenciais que deveria cobrir, mas também um número médio de pessces" a ser considerado para a familia do trabalhador. Parece -nos/
lião bastant,. ampliar a naturezà dessas despesas a ser por ele ate!!.
dido. Optamos por considerar como uma base racional, capaz de refletir adequadamente o tamanho médio da futura família br as Ieare
S (cinco) pesacas , Essa proposto, a nosso ver. é preferível à vaga
expressão "e às de sua famIiia", para referir-se as
necessidades
que o salário mínimo deve at~nder.

JUSTIfICATIVA

do setor privado. Cabe ressaltar

que

nem sempre as atividades realizadas pelas empresas públlcas visam o lucro, boa parte delas tem finalidade social

Somente uma ação participatlva e dersocrat rca da ccmurucaoe
acadêmica garantirá uma ere t ave
eutênt i ca autonomia unI
versitána.

e

maa s

ampla,

o que não é comum na mrcf et rve pr rveca. Assim, o texto constitucional não pode cristallzar um pnnc!pio contrário aos

rnt e-

resses da Nação.

EMENDA lP04734-0
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EMENDA lP04728-5
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HAROLDO SABOIA

r.r--------,-- nt~ •• ""~~."'b/.""'e.,ltie

----'1

'----'=====--

r.r----------1UTe/.~n".u;

EMENDA HODIFICAllVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

;71iJP' _

,\F1ca alterado o artigo
se a ter a seguinte

EMENDA MODIFICATIVA
~rr.
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO~

Fii!o~

..'

!JD1

pa!

redaç~o:

~!!:~.~$-

í

dade~ep~;s:n~~~i~u~~~ao~ ~~~:;g;~~;:~, d~~ i~~~~1~;d6~giq~;md;g~~

ministração pública. direta e indireta, bem como em empresas concessionárias de serviços públicos, onde seus interesses profissionais, sociais e previdenciários sejam objeto de discussão e del1p) a

Rádio e Televisão.

.311

Inlnistraç~o

i~~:i ~is~~~~:~~o~oia~~~i~~~t:~ss~~~~c;~~~grantes a mesma proteção
i) a Assembléia Geral é o órgão deliberativo supremo da en
tidade sindical, ccnoet moo-Jhe dellberar sobre Sua constitUlçdoorganizaçl;o, dissolução, eleição para os órgãos diretivos e de re~
presentaçãoj aprovar o seu estatuto j e fixar a cotltnb.nçãJ da cat!:,
goria, que poderá ser descontada em folha, para custeio das atã-,
vidades das organhações sindicaiS;
j) as organizações s Indí ceas , de qualquer grau, podem es-,
t.ebeãecer- relações com organizações amdí caí s internacionais,
1) os aposentados ter-ão direi to de votar e ser votados nas
organizações sindicais,
tn) a lei não obrigará a filiação a sindicatos e ninguém Se
rd obrigado a manter a filiação;
n) os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação se
elal. conforme a leij
-

JUSTIFICATIVA
A Comissão de Organização do s i et.eme dos Poderes
e Sa s t ema de Governo,pelo relatório do ccns t tu.mte Egídio
Ferreira Lima, aprovado pela maioria da coeu ss ãc Tenática ,
acatou as sugestões da sub-coeu es ão do Poder Legislallvo,cuJO Relator ccns tf tumt e José Jorge teve iguall'1ente aprovado
propost de atribuir, como competência exclusiva do Congre~
50 Nacional a Concessão e nenovaçãc de
ccnceesac de Eniss~
ras de Rádio e Televisão.
Por outro lado, a Comissão da Família, da Educaç§o.Cultura e Esportes,da Ciência e Tecnologia e da Comunicação não apresentou ref et ôr.í c à Comissão de Slstematlzi!
çãn , O Consti t.uant.e Bernardo cebre i , ao sistematizar os t r a-,
balhos das diferentes Comissões Temáticas e ao elaborar, Le
próprio, o cep t ul c da üi êncâa e COl"',Jr,~;:_ .. :'~ t :r-::::-t:-'-'ld-.ltJ
ao seu
anteprojeto de Constituição não pode ecnt r ar aar I) dis
positivo já aprovado por uma ccnuaeão Temática, no caso, atri~
buiç1:io exclusiva ao Congresso Nacional para as concessões de Rã
dio e Televisão.
í

aust i racet avar
A alteração vasa somente dar mai or prec sãc ao texto
í

EMENDA lP04731·5
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ê

HAROLDO SABOIA
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EMEfiDA MODIfICATIVA
:31i
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO yJ1

nê-se ao parágrafo 112 do artigo

EMENDA lP04735·8

3~?

!JIrl,

B

'---

~ HAROLDO SABOIA

seguinte redação:

:39;

1~ - "A lei fixará a parcela dos orçamentos ra l.hlãJ,
dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das entidades da Administraçiio indireta e dos organismos pQ
bã Ices de desenvolvimento regional, a ser aplicada na capec r raçêc
cientIfica e tecnol6gica e os critérios gerais para nortear
sua
apl Jcacãc",

Artigo}iz'S -

(:J
SISTEHATIZAÇ~O
L......::=....:~=_=_
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EMENDA MODlFICAllVA
13
DISPOSITIVO EMENDADO: t1RlIGO)'tÍ
Dê-se ao Inciso

rr ,

la,

do art.

}4, a

seguinte redação:

I l - Seguro-desemprego para os brasileiros que, na data da promulgaçlaio desta Constituiç§o, por motivo alheio li sua vontade, estejam
desempregado~há mais de 6 (seis) meses, ou venham a assumir
essa

Jush ficati va
A alteração do texto tem o sentido de torná-lo mais genérico, sem alterar o seu significado. O detalhamento suprimido
é
incompatIvel com o texto constitucional.

ccndí ção ,

JUSTIFICATIVA
A nova redação proposta pretende haver aperfeiçoado a pro-

JUSTIFICATIVAS

posta do relator, já que estabelece um período de carência para
percepção do seguro-desemprego.

A presente emenda sistematiza e compatibiliza matéria apro
veda nas Comissões nRs 1 e 6, eliminando conflitos através de
um
trabalho de medjação entre as disposições das duas citadas comissões, conforme abaixo discriminado'
a alínea "fi" compatibiliza o art. ilQ, inciso IV, alinea"a"
da Comissão 1, com o art 611 "caput" da Comissão V,

a alínea "b" é originário do art. 612. inciso 11, da Comissllo 7,

a :~~n;~ "c" é originário do art.

SQ,

a ~~r~~;i:~;/1~rigináriO do art

4!:!, inciso IV, alínea "b",

inciso IlI, da Comi!,

a alínea t'e" é originário do art. 4", inciso IV, alínea "c"
da Comissão 1, com o art 61l, inciso V, da Comissão 7 i
a ~~!nea "f" é originárl.o do art. 7!:! "caput", da Comlssão
a ~~~~~:ã~g;; é originário do art. 7~, § 2; e art. SIl,
a alínea "h" é originário
a alinea "i" é originário
s1Jo 7j
a alInea "j" é origlnário
sll"o 7j
B alíned "1" é originário
da Comissão 1 j
a alínea "m" é origlnár~o
da Comlssão 1.
a alínea "n" é originário
da Comissão 1;
a alInea 1'0" é originá"rio
a alínea "p" é origlnário
são 7;
a alInea I'q" é originário
7;
ã al1nea "r" é origináIlo
7;
a ~~~~~~ã~s;. é origInário

.~I_u'o/~u,Jli.r:>/'~.~ ... ,,'ão

~-----------'llTo/.~I""t·Ci'

eecne

da representação será feita diretamente
pelos
trabalhadores e empregadoresj
q) nas entidades de orientação, de formação profissional,
cultural, recreativa, de assistência soc a I dirigldas aos trabalha
dores, é assegurada a participação tripartite de Governo, trabalhã
dores e empregadores;
r) a Just5ça do Trabalho poderá estabelecer normas e as en
tidades sindicais poderão celebrar acordos sobre tudo que não con=
travenha às disposições e normas de proteção ao trabalho,
s) é assegurada a participação das crçaru aações de trabalhadores nos processos deciSórios rej et avcs ao reapr cve I t aoent o de
eãc-cre-cbr a e aos programas de reciclagem, prestados pela empresa.
sempre que importar em reduçIJo ou eliminaçIJo de postos de trabalho ou oficio.

JPf

Dê-se ao 8rt.~, inciso XIV a seguinte redação
l i Conceder e
renovar a concesãc de
emisoras de

Artigo ~ - "Em setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de prccvçãc , ~ serão consideradas nacion~is empresas que, ;.b~m de atenderem aos requls.!.
tos definidos no ~. estiverem sujeitas
ao
controle t ecnot õmcc nacional em caráter permanente, exclusivo e ínccnmcj onaã "

.

a) é plena a liberdade de crqent aeção , constituição e ecde entidades sindicais para a representação e defesa
dos interesses d~s categorias econõmicas e pror s s ronat s s Incmstve
dos servidores publicos civis,
b) não será const! tuída mais de uma entidade sindical
em
qualquer grau, representativa de uma categoria econômica ou profls
sional, em cada base territorial,
c) os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sindicato, constituído segundo o rene de produção ou a atividade da empresa, garantida a sua representação nas negociações co te t rvas
d) a lei não poderá exigir eutcr raeção do Estado para' a
fundação de sindicato;
e) é va::I::dl ao Poder Público qualquer interferência na organização e rcnc acneeento dos amdrcatcs ,
f) à entidade s mdace I mcumbe a defesa dos direitos e interesses da categoria, individuais e coletivos, ãnc Ius rve como s..bs
tituta processual em que s t ões judlciáriê)s ou administrativas
g) ao dirigente sindical é garantida a pr ct ecüo nece~sdria
80 exercãcm de sua atividade iclusive o acesso aos locais de trabalho na sua base territorial;
h) as entidades s Indfcars poderão organizar comissão
por

ARTlGO

{O'

20, que corresponde ao

IV - O SINDICATO

bereçãoj

DISPOSITIVO EMENDADOS:

Corrija-se no lrcaput3o~o Artigo
a citação do Artigo
~ do ANTEPROJETO de Constituição e
a inclusão da palavra ~ após o termo produção A redação é
a que segue.

_

J1! item IV do ~{;rojeto, que

lO?;

EUENCJA MODIFlCATIVA

391:
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO

,;;tI
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6º. inclso

do art.

4Q,

I, da

da

ComlS-

lnciso IV. alínea "f",

do Brt. 9[1, "c ut", daCDm:tssã::l7;
do art. 911, § únl.co, da
Comisdo art

la "Ci!lput", da

Comissão

do art. 11 "caput", da

ComiSSdO

do art. 31 "caput", inciso II, da

SABOJA

)

I
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rr;:~.~';:-:J
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EMENDA SUPRESSIVA
I~
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTICD).&6
O Pnmeiro - Mlnjstro,brasileiro nato, sera nOmeado dentre os
membros do Congresso Nacional.

s _ normas gerais sobre produção e consumo inclusive sobre
a propriedade industrial e intelectual.
JUSTI Fl CACAD'

do art~ 4[1, lnclso IV, alínea "l",
do art. 4!:!, inciso IV, alinea''''',

HHROlDO

......",...".,."......,.
f~---COHISS~O DE SISTEHAT~,.'!A~O

Y

Inclua-se ao final da; alínea "s" do inciso ~ do Artigo
a ex_
pressão "e sobre a propriedade industrial e intelectual", que passa a ter a seguinte redação.

do art. 7e, § 1!:!, da Comissão 7;
do art. 6!:!. inciso 1. da ComlSdo art

EMENDA lP04736·6

l!J

a

Justificatlva:
A matérla "propriedade industrial e intelectual" vem assumindo ill'portância crescente nas relações econômlcas e politlcas no
mundo moderno cabendo, desta forl'la, firmar no texto constitucional
que é responsabilidade da União leglslar sobre ela. A sua J.nclusão nesta aUnea justlfica~se pela estreltêl relação que a maténa

Respeitada a distinç'ãO entre braslleiros natos e brasileiros'
naturalizados, não há porqJe estabelecer nenhuma distinção de!!.
tre os membros do Congresso Nacional
Ademais, qualquer menbro da Camara dos Deputados - com idade ínferlor à de 35anos _ pode ser, ate mesmo, na qualidade
de Pres~dente da Casa, SUCE:ssor eventual do Presidente da Re -

guarda com a produção e o consumo.

públlca

AssembléiaNacional Constituinte
EMENDA lP04737-4
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EMENDA SUPRESSIVA

/2

tJ

tJ).,T-RIStQ

EMEN!l!'

sussrrnrnw

ã

lo}

Dê-se ã alínea!; do inCISO IX do art.)!f do anteprojeto de Constit1.l;!.
çâo, a redação segmnte:

I:}-

.. Art.)<K -

VIAf.J{J.

.:::r-

::z!TJI

HUol_~~.

servação e

~

/1-

'''.;00

1?-

.p

Dê-se ã alínea "E" do 1nCl.SO IV do Art.Ydo

~e~roJeto

a seg.uinte redação:

Jusll flcaUva

~~

,.

.•• ••••.•

•• ~ •••• ~,.~.~~ •••••••••• ~ •• , ••••••••••••••••••••

C) A le1 garantl.rá a defesa dos ccnsosndcres de bens
e serviços, protegendo. nedaante prccedmentcs ericezes , a segurança, a saúde e os seus legíturos l.ntere!,.
ses eccnêmccs , em conJugação com os prmcfprcs de- 11
berdade de ãmcratava, de Iaberdade de nercadc e de
jaberdade de contratar".

Bmenda sub vt a tut rva a alínea "f" do anc aso IV, (lo Art ~

proteção do meio ambiente

/~o}--------

alínea C do lnCISO n. do art.)if

IX

.J.rí

flYi";'~~

COM1SSÃQ DE SlSTE~1ATlZAÇÃO

yf

Alínea b _ O exercício do direito de propriedade subordina-se
aos interesses do bem-estar da sociedade, E@..

p:rpi'~':j;6

A-

Tnto'.un'''.ocIO,

EMENDA lP04741·2

•

12

l' R.\ '5 0-0 \i I A-",

~--~----PLE~I_1'(t'c.w,'.Io'.u.e~WlJ100'-------__,

12
do inciso xIII do Artigo)"f a seguinte r-ede-

I1bOl

çãc,

Artigo
Inciso

I:J ,:\)"",

Além dISSO, não dispõe o Governo de um efí.clE!nte sistema'
de controle da boa aplicação do dlnhelI'o arrecadado por esses J.núm~
rcs or'gam smos CUJO volume não é pouco, corno antes referido.

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTlGD )5"

Dê-se 1:1 alínea

EMENDA lP04744·7

- da r c t amerrt e
parte da üm âo no cus t er c dos encargos da prl!Yldênc:lu
sccaaã , tem serva de de suporte para sustentação de poderosas e Ineficazes eutarquaas Intervent rvas (INCRA, IM, IBC, etc), bem' como
de um Sa s tema Previdcnc1árl.o monstrUOSO, agua Imerrt e me ãaca a ,
â

)

HAAOLOO SABOIA

e 487·

1'1

"Art.;.á""- •••.•.•..••••..•..•
A emenda tem a finalidade de apr-Imor-ar a redação

do

IV

item, sem alterar o seu teor

f)

EMENDA lP04738·2
I:J HAROLOO SABOIA

tJ

SISTEf.lAT

rznçnu

• •••••••
•••• ••••••••
• ••••••••••
- os s f nd a ca t os de c a t e gur-a a s p:rO!'J.sslona:J s
poderão estabelecer. em convença o ou aco!.
do coae t avc , o da r e a to de aceSSO aos
12,
cais de trabalho de seus representantes
dentro de sua base rexr-a ecr i ai".

JUSTI FI CAÇÃO
Trata-se a presente proposta da proteção e defesa
ccnsuscôcres , sem êivcrcrâ-ra da reajadade qte deve msparar a norma legal,
modoque os prmcfprcs basllares da OrdemEconÔ1ll1ca sejam caservaôcs ,

EHEI~DA

EMENDA lP04745·5

Sb

ADITIVA

A ÍlscaJluçDo não cabe aos s anda ca t os mas aos se rv r dor c s
'Públl.cOS r nve s tadcs deste poder. sc re na área do trabalho. na pr cva dênc ao , dos tnbutos , de obras, etc.
Os s rn dr ca t cs , na defesa c coordenação dos rnt e r es ses da
ca t e gor-i a Já rêm a Fa cuj dade de se dlrlglr às aut or-a dades aõnma st.ra t r vas para dcnunc r ar a ex.i s t.ênca a de a r-r-egu l a r r dade s , e a evt ns
então caberá a Ílscalização que. con s t a t ando e a s , l.mporá as pcnat rdadc s pre\'151.U$ na Le r , De resto, o d r-ea to de no t r I i car a cvi s t ênc i a de i r rc gut ar i dndc , mer entc às pr-e r r-cge t avns elos or-gnn r s mcs
s mdr cm s • e"t:í cc-is e graõc no pa"'ii~r ....rc ",o ,.I .. nce;ll't' nr t i go ,
ASSlt'l. o que se deve é e s t amul a r as partes lnt.eressadas.
quando aSS1.m lhes conva e r , a estabelecer o dlrelto de acesso aos

ARTIGO?1

V

Sb

Inclua-se cone incisoyf do Artig0..>f a seguinte redação:

56

Artigo

.>.í

t

Inciso...w

~-De-;--

'PR.t

'30-0

Esta emenda tem a flnalidade de explicitar a competência
dos Estados da federação na ma t e r r a supr aca t eoa a exemplo do qUE
já esta estabelecido para a uru ãc

supr.ina-se o Artl.go

nuO/lun",.. ; h - - - - - - - - - - - - 1
EHENDA AD1TI VA AS AUNEAS .Q c
Dê-se às

u ...."".""U

_

CO•

do

~~roJeto.

"ATT. / " -

I?; e I do f tem IV do art.

%

••••

o Presidente Tancredo de A1rreida Neves aflrmou no Encontro Nacional de Confederação e federações de~Trabalhadores. na Dm,
em São Paulo, em 09/11/84 que "o ensino gratu1 to em todos os gra,JS,
para os filhos da classe média e classes trabalhadoras é imperativo de JusUça social".
Somente a escola pública assegura o enS1no gratu1to Oes_
V1ar recursos púbi!cos para o enS1no privado é promover o CreSC11lB"1
tDd:staanretrlnaT..ocbers.irop.1ll..imfato-q..e\91l ocorrendo nas duas- últ1ffias

________

';'4';/

Os programas SOC:LalS, a que se refete o ar t i go g.9'S, são
aqueles custeados pelo empresaraadc , e só por ele. em beneffcao '
da saúde, do lazer, da educação e da ass as rêncaa dos ennregedos '
no comêrc).o • na 1ndúst.l.a e nos t.rensncr-ces ,

Cla1S.
Justo, pOIS, que a base de cálculo para mc rdênc i a das'
ccntr abua çêes , do empr-es a r-aa do , que cus t.eaa os ca t ado s programas.
ser a folha de saj âr-a ca ,
Uma vez que o ônus recai umcanent e sobre o emnr es a raa do, em prol de seus empregados, a base de cálculo deve pOSSUIr e!
't re a ta relação com o benc Hc ro que cada trabalhador recebe. a as to a dcut.rma chama de Relação de Cômodo.

Por f1m, buscou-se SUbOI d1nar a evolução social ao Incremento da produção e da produt1\'ldade das empre sas, de modo a assegurar o necessãno e lndlSpensã\el equ11íbr1.O como condlção pnmordial para a manutenção de empregos
a geração de novos e a melhoI'la soclal do trabalhador

P

n'"

A Enenda ConstltuclonaI
18/65 (art'" I"') restnngH!. o
poder trlbutante do Estado aos lIDpOStoS, taxas e contrlbm.ções de

EMENDA lP04743·9

J

C 1,)~:-?R I::;;;V;-A-;;Z·ot

r:i!~~·I~

(~~~~~<;-s\Q-~~r~l~T;~~·~Ç\~,·:=_=~_====1 l:.~s~~~_~

!>J-

• melhor:l3

".U/••

U"'S~---i.--------

Emenda adltlva ao Artlgo".64 do AnteprOJeto.

Entretanto. )ã o CÕdlg.O TTlb~tãno haclonal (leI n"'S 172 /
66) teve que reconhecer (art'2 l17) a sobrevl.vênCla de outras con trl.hUIçÔes compulsõTlllS, tais como contTl.bulÇâo SlTId1CaI, cotas'

bas~ ~~

a

ct:1culo tlas contnbmçóes parafle;cllls.

E:JET\DA SUBS1ITUTI\'A AO AR1IGO 342 •

j;G
"Art. )A1'" - A folha de sálãnos é base e),c1u
S1.va do Slstema de Segundade SOCl.al e so":'"
bTe ela, Tcssal'\.adas as contT1hulÇÕCS dc.stl.
nadas ã educação. a<;slstêncla e la:er
dos
trabalhadores. não poderá InCIdl.r qualcuer
out,r0 tTlbuto ou cont'I":lbulção

Recente Congrc.os;;o sobre D1r6Ilo Coletlvo do
Trab<llho, reallzado em são Paulo sob o patrocínIO da LTR, co!!.
ClU1U pela supres<;ão do Poder Norm<lt.no da JustIça do Traba lho, não se Just1flcando a dllataçiio de um poder que não dc\e
eXlst.l.r
Esse poder sufoca a negoclação colet1.va direta entre e.s partes J.ntercssadas. O que deve eXJ.st.lr é medlação
arb1.tragcm quando hou...e r impasse na negOCIação.

nuo"u.""t_Co~~---------

JUSTIFICAÇÃO

ã Cons-

t a tuaçãc descer a maniica as pr-épr-a as da lel or-dmiir-aa , tal como

.Bb

-

Emenda modlílcat1\'a ao Art • .26-B"
:>63
Supnm1T do texto do Art. ).Mí. do j!.Jl1:eproJeto a seguinte
expressão' "os de intervenção na domimo eCOnÔJlllco.

OI

JUSTIFICAÇ!,O
A folha de salános de\'e ser protcglda contra
a
ntllJtlphCldade de descontoS que sobre ela l1lClcel1 Entretanto as 1nst1 tlllções
COITO o SESI c o SE'':AI. organl:.adas e nantIdd<; pela lndú"1na, co...: o
SJ:S~ C' o 5E'\AC, organI2õl.C:Ols e mantld<l~_pelo ComiToo ;tc.r lonI:' 1.r~
d:ll;:ao de ser\lços prest.ados a lndustTlar10S c corlcrClarI0S, SCJl' no
setor àe atend1mcnto socaI como no de forMação profISSIonal

Rlgorosa~ente adl1'lnlstrados, \'oltado" para a lntC'
gração e aperfeIçoamento dos empregados. são mantldos con a c(lrtrl.':'"
b\.lltão àas empTesas lnóuS\r:lalS e COlferCl.alS com base na folh:l
cc
slllános
.
NdO é de ]ustl.ÇO, p01S, abruptamentt retlrar-sc
dessas lnst1 tUlções o supr1.mento flnance1ro lndlspens5vel à contlnu
J.dade de suas funções
~
A excepclonahdade pretenàIda pela emenda apresen
tnda, ressalvando-se o que 15 e;oste L que é de todo lntereSs<lntc pã
rtl oe; empregados seJa mantIdo. mantendo-se a eXClUSl\ídadC' da basã
SllJarlaJ para o SIstema de SeguTldade SocIal, COM apenas essa rC'ssal
va.
-

S"

lnclue-se no Art:ll;o

Y

do AnteprOJeto, o segUInte parã'gr!

fo úmco
" § úmco - Só em caráter e),.cepcional a 1el peTmlt1rá

a
tranSfC!'rencla ao setor prIvado de encargos do
Poder PübJ1CO, assegurando, en qualquer caso.
prêvla e Justa 1ndenização"

de prev1dêncl3, etc
Dltmte de tal quadro, as E1>Ic:ndas COnS\lt.uClt;.n:;n.<;

do Antepro]eto.

Dê-se ao artlgo.)kt do anteprojeto a seguinte redação

JUSTIFICACÃO

dé

reverter essa tendência

j.91

Por fam , sob a ôt rce da s i s tena t r aaçãc , njio cabe

• ••••••••••••••••••••• '"

r) - A ]e1, as con\cnções e acordos COlt'tl \lOS de trabalho, somente concederão aQS
trtlbalhadores novos dl Tel tos, na propo.!
ção do l.ncrell'c.onto da produção e da produt.lvldade das empresas "

JUSTlflCATIVA

Constituiç~o

•

q) _ As enta dades slndJ.cals poderão estabel.!:.
cel", em convenções e acordos coletlvos,
clausulas que não contrarJem as dISpOS,!
çõcs de proteção ao trabalho.

seguinte redação

E vedada a transferência de recursos ppúbllcos a estabe1e
cimentos educacionais que n1:l0 integrem os sistemas oficiais de en:
sino.
•

cadas Cabe à nova

DO ITEN I v DO ART I S

a segua nte redação

IV B

}9"S'.

JUSTIFICAÇÃO

ARTIG0;a6

3ftl

Dê-se ao srt.~

li

alí~eas

I?-

381

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

1/'''

Tais entidades são ,segundo Hely Lopes Me1.relles, entes'
de coope r a çâo do Estado, por. sem ob je t rvc de Jucrc , prest~rem ~
um survaçc em prol da s oc r edade , dai serem chamados programas s.2

r.r

r.r

~Zi-~

''''''''''''"qW
Emenda gupr-es sa va do Art

I

Joca i s de trabalho.

Justificativa

----.===J

h

il

J [TI}íM1)6

A-t./ Ir

'"

(! comss~o DE S]SiEMA~i'ZAÇÃ~OIn'••c.,••

í

- formular e implementar planos e programas setoriais que
ar iente(-fseu desenvolvimento sõc Ic-eccnôe ícc

o

crescnentc econõrrüco e o desenvol vmento sccraj ,

fi. prcpcs t.a lmposltl\'a do Sub s t r t.u t a vo , ~, 'renr e>
senta arrte r-vcnç âc na p rcp r-r eda dc p r r va da , por outra en t r dade pr1\'2.,

DISPOSITIVO EMENDADO

de

.As resrraçêes da Iaberdnde de ccnêrcíc qie prctejan"
ccnscmõcres serão senpre de aplicação gradual. COIOO forma de não prejudicar

JUSTIFICAÇÃO

......,./c.w,.. ;:.,.~.cowl .. l..

dos

r

Ç

s

1/69 e 8/77 Tetornaram essas contnbu1ções ao texto con$tl.tuclonal,
através do art Q 21, § 2 9, lnClSO I, passando a se constItu1r r.J""'.l
noV3 modalldade de tTlbuto. dn qual o Poder PúblICO ten ~E'ltO uso
abUSIVO.
A propósl to. ~Ianoel Gonçal ves FerreJ. ra Fl lho, ln Coment~
rlOS ã ConstItUIÇão BrasIlelra, pag 164. CItando Ruy Barbosa !'-O,l:".Jela "lmportãncla de<;'sas contrlbulções a\u1ta
tanto, pois, o volume dc sua arrecadação. no BraSIl. excede ã dos

Ta, chega a afIrmar que

lJnpostos, taxas e contrlbu1ções de melhorIa"
Por outro lado. a lnstltulÇão dce;sns contrlbU1çQee; COl:lO
lt'~"TUmC'H"C clc =-'t'r\Ciiç:i" no dor:ír•. c cconônuco, ou parn at(.nd(~ ,

JUSTIFICACq:O
o Estaclo, \'lgl.ado no seu tloder cle trlhutar, vem desce>bn!!
de> f(lrn.:;s 111dlreta<; de obter T{'cur<;os dos contrlbu1rote<;. ol>T1r a,,:o •
0<;, crc$n'ntt'mentr:, a arcar con tarefaS típIcas do POd(,T PúblJCO 1...9mo o prer.mch1mento de mapas, gUlaS. e um sem núnLro de docuonerotos
sob sanções gr<l\(..<;, 1Jm1tanào-sC' ao mero c"l..crciClc de flscal1:ar
punIr, o que parece Irrazoã\cl
Dai, a prc<;cntc proposlção,
que
Vlsa condun"r e<;te artIgo com as norMas regedoTas da atIVIdade pó bhca.

,- ----------"""'.""'-q~--------Emcndd <;UpTt'5SJ\a ao Art

}.P1.'

SuprIma-se o artIgo 494.
JUSTIFICAÇÃO

.?3C~'17-

prf'hm;:\r, ente ta artlgo está em flagrante contradição
com os artIgos
e
do anteproleto
Os artIgos CI taclos'
tlatam da Segurldade e das contribu1çoes para seu custeIo.enumeran
do exaustivamente o rol de contn.buições que a manterão, não cabeii
do, p01S lncorporar a este rol outras J.lE~ def1mdas.
-

3kl:'

488
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EMENDA lP0475().1
r=i:>ET', '1"1<.1'>"-'0

xa dc no ca~it~~~U~~~ ~;~~~S~çÕ~;1~~~Õ~~:s ~u~~~m~~~Ci~~:T ~n~~~:

tudo, qyal a t rens r t cr-aedade de suas normas, que aparentam s e r per
pêeues c n50 t.rens i tôr-a as ,
O artigo. OU!TOSSll'l. ora supr-amr dc trata gcne r i canent e •
de todas as ccntr rburções 50C1315, SCI'l mcnc ronar- a qual delas ho re
exas t ent es , se refere tl31S pr-eca saraent.c ,
1\0 t ernc cont r rbuaçêe s •
SOC13J.S, encm xaa-sc as 51nd1C315, as do Fij\RURAL e outras 1n5t1 tuíàas pelo Poder pêb l aco , que apesar de terem ca rac te r f s t i eas so
C1315, não se des t rnan ã pr eva dênc i a ou Se~uTldade SOCIal. Tal d-1.S
pcsa çãc r ru r i a como ccnsequênc a a o caos na admna s trnçãc niib Li ca -;em e spec aa I a da prcvadênc a Scc r a I

I:. !:.\TI\ stmSTlTUfI\'A NJ § 1 9 m A.lUlro;>a!f

=

''Art9 ;3D9 - ••• • •••••••••

....... .

esp:~~a~~~'ej~~~~~~~~~n~~c:~s~~~~r~~~~ç~~~~~br;~~:Sd~u u~~

r.r

J

Y" ,.3

5

.,. 1\

• •••••••••

Os ur-ab a fhu do r-es avulsos ou uennor âr r os nur t as vezes são
necessâTlos para a execução de s erva ços que não se JntcT1Jgam com
a a t.a va dade normal da empr-esa e. Jlor lSSO. a permissão deste t rpc
de trabàlho deve se r adma t a da , mas, tambéI'l. em ecndaçôes I'axadas I
na lei onllnãna.

EMENDA lP047544
L1:>é1' '1>/Z1 ,>c.o \) ;'';;....,

A mtenCnçEo e os t'\onopál1os são rt.edldas est.at.~ls e.... t'remas , as q'~:s d~
vem ser evatadas ao má:urno. perar t mdc-se a sua utlb=açal" arc~as cn casos e,,;:'"ao.!.
din5nos, (0,11 que facar- cOl'lpro,ada a necesaad-rdc de reg.J)anz.açao do... nc rcadoe ou a
preservação da sobcrarua nacaona'L

llno/.u'I"'~.;;:O

ÂSS1J1l. é que alteramos o ~ 1 9 , lnclumdo. normas que posslbll1tC""l ao ~
zsdo a utlhzação dos rcacs amervent.rvos , sen contudo tornar esse poder dlscncl,Ç?
nârac ou al"b1tráTlo A imcaatcva excjusava clo preardente da Rcpúbhca e o prazo
intcrvellnomsta fazen parte das normas 'rest.ratavas do poder estatal.

a seguinte

_ Nenhu!r'.a empresa privada será transfenda para o
ccntrcte do Poder Púbhco, seja por desapropr~
ção de açõeS ou quotas d!: seu cap~tal, seja por

D

e

qualquer outro mero, a nao ser apos expressa e
especiflca a~tonzação de lei federal, observ~
dos os pnnC1!UOS e obJetlvos da Ordem Econom.,!.
ca estabelecidos nesta Constitulção".

n

•••••

Ibí a proposta de norna que ora se faz ã ConS!ltulnte, apta a Inscrever
Carta polítIca que lTã reger no futuro os TUnOS do paIs no rol d,ls 1il31S rrolema.c;
j rberrus entre SUJS cont!ênercs.

--: :,osepicsviva ao;l.a,ri"o]1fe:~.:~:~~~~.~:. rm,eo
SJpl"una-se o ar-tagc

r

'f' IV s c.o

\J

I {'. tv

COMISS'O DE 51STUIATI1.AÇ_\D

OutroSSllll, a Umão pode 1nstltulr contnbUlçõcs que não se
cl{o:,tlncm
1l'~1S que terão característlcas SOClalS, e portanto estantlr Cll
ql1<1Jr,lcltls nD 1wldo l\aclanDJ da ScJ:undaclc SoclllJ. o que tomará I.,J ll1Tloo (>(,1 U';
grande c::nxtl úmca do rstado BrasílelTo, co"! rllllto 1'I.11S poder que outras 11l~tltUl
~:-::::. n ICl{,llil1S
I
Por ílJll. tendo CllI \lsta a relação de benefíCJ.o ou de cõrodo, e.....l.S
t.entes nas contrIbuições SOClal.S, tena il Segur1dade SoClal, que currprir obJeti\'o~
dlferentes ao que se propõe. umcamente para atender a esta relação, que nada t:'.:llS

.

dar ao EsUldo

O primeiro parágrafo encerra uma norma de proteção ã empresa pTlvada. a
flm de,lNltar excessos do Poder Público. coordenando-se comos demalS dlSPOS1tlVos
do capftulo da Ordem Econõmiea.

JUS To"] F J C A ç

O segtmdo par~grafo. tem por objetivo dellOCratlZ3!. de}1\3lJe~r3 marcante
e definitiva a const~ao da cconO'l\l.a naclonal, que a ConstJ.tulçao na estabelecer
para o país, merce da criação de um Conselho Naclonal de Econorua Produtivà, destl:..
nado a funcionar COIOO órgão opmat1vo da polftlca desenvolv1da pelo Governo.

A previsão não é inêdlta.e Já recebeu consagraljão na prãtlca. As Cons~
tuições da SUiça (art9 21 n.r. e~, e 32), da ltalU (art 9 99),
da Esp.!
e da França (art9s_69/11) deternu.
nam a aumência prévia dos grupos mteressados nas at1.\'1dades econolnlta5, antes de
a França,

Can efelto, o conceIto de dernocracla traz. el'l Sl a Idêla de partiClpação;
neste sentido toda democraCIa ê essencialmente partlCl.patlva. para pennltir a 1:!!
tervenção de órgâos de classe na yrõr13 preparação das deC1Sõcs do Governo, a flrn
t~b~~~d;ld~-~:das::re que POSS1Ve1, os mteresses geral.s com os mter,ses e a

AsSllll, fie deseja ver lnsen.da na
EconÔPllca a
de Conselho nestes JlIOldes, cell\Sq~fdo pantanamente porempresanos,
res e QJvemo
~

Ã

I

O

Estender esta prerroga tI' a a entidades, p r 1 \' a das.
slgn1flca atentar contra a garantia de segredo proÍlsslonal e dos
negócios, o que de modo algum se coaduna com o ldeal dcmocrãtl.co
e as liberdades ind1vl.duais.

Acrescente-se ao artigo

ral e dos 'l'unldplos eta no mãxlr.Jo 1 (sete) e

no

mínimo

5 (cinco).

_ \

,:IUSTlFICATIVA

O p'rccelto, segundo crenos, atende. aos anseIOS gerals da Nação e reVe!B:
se apto a inserlT a ConstltU1Ção Brasllelra no rol das 1M1S mx1emas Cartas Poh~.!.
cas da atuahetade.
\

A fixação do número de Conselhel.To5 dos Tribunal,.s de

rrr..- - - - - - - - - -.... " ......, , · , · - - - - - - - EllEl'\DA SUBSTITUTIVA AO ART

#-
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!:J

"Art.
Qualquer CIdadão será parte legítll'la p!.
ra propor ação populaT que VIse a anular atos les..!,
vos ao pat.r1mônlo públICO."

('l

JUST! F! CAÇÃO

UM'~13
tJ~;'~~
/0

yr.
If)

;J'Í

"VII - o intercâmbIO das conquistas tecnológ1cas e
do patrimônlo cult.uljal da humanldade, sem prejuízo

o intercâmbio das conqulstas tecnológIcas e do pa~
trimõnlo deve ser liml tado ã lnexist.ênc1a de preJuízo ao ).ntere~
se nacional, de1>.ando. quando for o caso, o dIrclto de resena

A emenda objetiva precipuamente eVltar o uso indi~
cnm.lnado da ação popular, sem posslbI1idade de rcsponsabl]JZa ção do autor, na hipótese do seu e>.ercícIo 1ndlscrlmlnado. o (Iue.
se oCOl"rente, poderá causar graves danos ã próprIa SOCIedade.
Re1e\'a ressaltar ser tradIção do nosso dlrelto que
somente o Cldadâo de\'ldamente quallfl.cado, na forma da Lel. possa utlllzar-se desse lnst.lt.utO.
!le outra parte, nâo t.em sent:Ido
um texto const.!.
tuc10nal descer a m1núclas talS corno questões re1atl\'aS a "custas
Judlciais" e "õnus da sucumbêncla", razão g,$,la qual a presen;e !.
menta supTJme o parágrafo ÚnICO do art.lgo jlf~'

EMENDA lP04753·6
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e:2~i·b~
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f A

de mercado para a le1 ordlnána.
Da-se ao lten XlIV do art.
A prevalência del'c ser do interesse mlClona). não
devendo o dlTC1to de reserva d~ mercado ser «:reglclo a norma con~
tituclonol, sob pena de cnar obstáculos 1ntransponívcis ao 1n-

redaçãO'

__

Emenda SUbstl tut~~~U~ ...~'fll." ••~

r

_
do AnteprOJeto, a segulnte

"X),.IV - Locação de mão-de-obra e contratação de
trabalhadores avulsos OIJ temporãr1O's, na
forma e condiçôes permitidas em leI".

senador

const:ituint~PÃ~reo Mello

",. . /.'". . . .

t;~(

31'.(

Sfr

Dê-se _nova reda~Tf aos artigos ~ e itens,3-91 e parágrafos, ~93
e paragrafo e J..B'1I e itens,que terao um só artigo,parâgrafos e

do lntcresse nacional."
JUSTl FI CAÇÃO

Co,!!

tas dos Estados propicia a perfeita harmonhação dessa condição c!!,
t:re os Estados, o DistTito Federal e os }lUnlCfpi9S da
Federação.
evitando que se criem disparid;;des inJustlficãleJs nessa maténa.

:]i:

Dê-se ao art. ~ do AnteproJeto de ConstitUIÇão, s2
prlmlndo-se o Seu parágrafo únlco. a seguinte redação.

\

tercãmblo das conqUlstas 'tccnológlcas.

o seguinte parágrafo

- o número de Conselhel.ros dos Tribun31S de Co!!.
tas do: Estados ê flxado em 7 (sete) e do D1stnto
Fed!,

t~balhad.2.

Dê-se a segUInte redação ao inCISO VII do art
do Anteprojeto de Constltul.ção:

/49,
!A<,

5

l~f1tUiÇão

Cooo se vê da redação ora sugenda, o ãrtigo da emenda não se bnuta a
siJllplesmente contemplar a cr!ação do çonS~lllO. mas defme-lhe desde logo as\a!~
buições e o IOOdo de canpoS1Ç30. A ldela e a de fazer o dlSPOSltlVO conter o 'I!Ilnl
.. necessáno para se tomar lJlIedlatamente auto~apllcã~el, excluY1do. pois o lil.SCÕ
da lllOvação cair no vazio das normas meramente programatlcas. 1J1ocuas se e enquan
'to não reguladas por 1e1 complementaI'".
\

EJ-lt"\DA SUBSrITUT1\A DO Jt:ClSO VIl DO ART.

Estas. as razões para a supressão dos disposltl\'tlS mencionados.

Não se justlüca a preVIsão onglna1 do AnteprOJeto, no sentIdo de estender o dIrclt.o ã lnfoTmação aos reposltó ~
r10S de dados de entldades pnvadas. O amplo dl.reIto ã lnforna ~
ção assume procedêncl.a perante as fontes núbl1cas. eis que nelas
se contêm dados de 1nt.erl;!Sse geral, re1at1vos ã coisa públlca.

Ma (art9 105 e 131). da Venezuela (art 9 109)

~~~~ ~t~ ~=V~:e~~~~~r: ~~~s =~r:s~t~~~ses,

I

I
I é que o fato gerador das contnbu1ções socialS.

Parágrafo únlco - Dar-se-â "Habeas Data" ao lcgít..!.
mo interessado para assegurar os dIrCl.tos t!:!
telados neste artlgo.·'

O d1SPOSltl.VO ora proposto Vlsa restabelecer o prunado da lnlC1at1va prl:..

VIANA-

JUSTIFlCà.C!,O

y)

a SegurHladc Soelal,

A expenêncla 1J1temaclonal tem d~trado que!? Estado 'toma-se cada
vez ma1s ).nteT\7entor. No Brasil, essa expenencla chegou as ralas do excesso, !.
travês da carga tnbut5n3 e da lngerênc18 estatal na 1IDc1atlva pnvada,controlll:!l
do a ma1or1a das grandes empresas naciona1s. restnngmdo a posSIb1hdade de deseI!
Voll'11'{'n1C'l.

EMENDA lP04749:8
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JUSTIFICAÇAO

rr

d,

e o parágrafo ÚJUco do artlso...345

De outra Iorna. tals eontnbulçôcS represt:ntam 1.Jr13 relação de b:;'N fi
CIO entre o Estad':l e o c:ontlü,u1ntc. nr.smo Clllando se1.1 sua an(.cClÔ:lçnO o(.}t ••
entldades prl\ilda<;
Est.a relnçâo de bt:nefíclo fi o fat.o gerador dac; td\ilS
45!ln,
os slndlcatos cobran eOntnbUlçôcs soClalS p3r<l defenderem seus SlndlC ..h:"d':!~. ('
nad:1 ID31S Justo, p01S. que tenhtlm .cOll:) base de dilculo o sa13no ou a folh<! de sal~
rIOS.

b) opl.nar sobre a repartlção, entre os setores
econÔlnlcos, dos recursos púbhcos, no ãmb1to
do planejamento econônuco govemaJ!lental"

Q;m~tlttJlção

fTI?i·~a

Ora, as COntnbUlções. na ID31S das vezes são t.a).3S, ou por pl c:c;tação
de SCT\71ÇO piibhc:o, ou pelo e>.ercíclo do Poder de Polícia. e assm sendo ter;;:o sel'l
pIe UI'I caráter SoClal embJtldo dentro de Sl V
-

a) opmar previa:nente sobre todos os proJeto~
de lel ou de Regulamentos do Governo em1l'oat.!:,
tia econônuca e sOClal;

i=~ :~~~s~~P~gu~~~l~a~~~e~ee~~~e~~~ee ~~6~~~a~en dcuar de

::::J

3~r

tt

.~-_-_-_n.~ulo/<.'''nl./lu.~
••• S I ; : . - - - - - - - - - ,

[d

PY;~I"6J

O artigo>tt trata de base de cálculo das contribUlções da Seg,urld..'\(le
SOClal, exclUlndo dessa base todas as demals c:ontTlbulções, e o parágrafo úmco do
artlgo %' deternuno que as contribtnÇÕÔ:S SOClniSlntegraM a5egundadõ! Soclal.

EMENDA lP04751-0

!? ])",,,,

_ Haverá um Conselho Nacional de Economla Produt,!
va, composto pan.tanamente por representantes
do setor empresanal. dos trabalhadores, e roem
bros do governo, aqueles deslgnados pelas org!!.
mzaçóes representantlvas de classe, ass:m cOE.
slderadas por lel.. kJ Conselho mcumb1Ta

m

I

I\-

Cabe ã írucí.at.rca privada crgarnaar e e>...plorar~a at rvrdade ecenêniea, r!:.
sen'a.mIo-se ao Est.ado as funções de ccrurcie, flscah, ..açao e reg'.Jlal1~nt.açao

redação'
5

••••

JUSTI FI CAÇÃO

e.eIDA ADITIVA MJ ART.

n

A locação de mão-de-obra não de, e ser vedada C0fl10 quer o
Arrt epr c j ct o • Hcd a e r-naraen t e , vem sendo consagrada em quase t odcs '
a
os países rnêus rr raf r aadcs , ncdrante da scanr me legal. que não
edm t e em a t ava dade s aner ent.es ã prôp r r a empresa. mas é p er-ru t r da
em outras que. mesno scn o 're Ie r r ôc car à t e r , são necessárias ao df:
senpenhc do serva ço , COlIJO a va g i Lânc ae i nt.e rna . a Lamne z a e outras
at i vrdades auxa Lí ar-c s , As s i m a locação de não-de-obra deve
p er-mr t a da em r aen tcs e eend i ç êes r a ga darren t e ín:ados en Je r •

,I

o n-.onop5ho de det.crnunada su' lda:1e.só P2
derão ser instituídos por lC1 ~e uu crat rva
excruswe do Presadcnte da Rcpubllca, 2 q',l31
determmarâ o prazo de vagêncaa e os rctavcs
Justlflcadores e cessarão assm que desapar!:,
cerem os motivos que os deterrunaren, indt;,.
pendentcnente do prazo estabejecrdc na rer
Instandôcre

~'1

Inclua-se no art1go)09'" do ~froJeto, dois parágrafos em

I

e

. ~'u.>v
.
__, ~~::.__:;_

f!J a:ro=!lE 5Isro"TIZAÇ!\O

JUSTJFICAÇÃO

l~ - A mtervcnçãc do Estado no domínio econê-acc

" ...---------.J f'Ç:::;'-;'-,

?Rl 'S <-O \J (/l-IJ A.......,,,.,,.'''......''.b

I

Dê.sc ao § 19 dQ art1gO;;; do AnteproJeto. a segumte redação.

postos
relação de cômodo entre o poder t r rbut an te e o cont r i buant.c
A
ecnsequêncc a , pcc s da norma do al"tigo
• ora s unr-amr do , se r-r a a
ncces s i dcdc de <J. gcgur-i dade sec s at en t o na s s ar a pr-e s t a r todos os
servaçcs que atualmente são cus t.eadcs por outras contrlbulçôes so
C181S.
YJi'"
-

[!J .bEl"

~-;'~~

=---------u".;s"","------

í
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VIANA-

itens:
31,(
art.)9'6:constituem patrimõnio cultural brasileiro os bens
de natureza rnaterial e imaterial. portadores de referência que
identifique a vida brasileira corno tal,no todo ou em parte; a
atividade e armemõria dos grupos formadores da sociedade;formas
de expressãormodos de fazer e viver;cria~s art!sticas,artesanais.musicais, folclóricas, 11 terárias, cientIficas, tecnológicas;
obJetos, docwnentos, edificações ,conjuntos urbanos, si. tios arqueológicos, paisagIsticos, tur!sticos, históricos, ecológicos, artisticos,cientfficos e indIgenas.
§ 19: compete ao Estado:
I - garantir a todo cldadão o pleno exercí.cio dos direitos ã participação igualitária no processo cultural
do paí.s:
11 - garantir a propriedade intelectual e o direi to autoral;
:II:I- proteger o patrimônio cultural brasileiro,respaldado
por conselhos representativos da. socIedade civi1,promovendo a x-ecuperação,o registt'o,a di'1usão da memória
social brasileira,at.ravês de inventán.os,tombamentos,
desapropriação, aquisição e quaisquer formas de acaute
lamento e preservação,valor1zi.lndo-o e difundindC'-:l:
IV - reconhecer,respeit.ar e apoiar as peculiaridades culturais regionais;

Assembléia Nacional Constituinte
v - incentivar e apoiar as manifestações cuIturaJ..S populares,
incluindo as de origem africana e i.ndigena,bem como aquelas cOJ:'l.sagradas pelos imigrant.es;

Os

31 1

arti~'i!..-e

átu8J..s):YÍe

sgts.com a matén.8 dos

JUSTJ:F.ICAÇÃO

sgtsl

A Assembléia Nacional Constituinte tem 9autado
sua ação pl:!lo caráter abrangente, progressista e JUc;to de suas propo
tas.

§ 29 - O Estado assegurará:

I - a liberdade de criação,produção,execução e divulgação
dos valores e bens culturais.
II - o .1ntercãmbio cultural interno e externa;
111 - o estimulo ã criação e ao aprimoramento de eecnoãcsa as
que. propiciem a fabrJ..cação nacional de equi:pa,.JT'entos,
instrumentos e insumos necessários ã produção cultural
no pais.

Justibc:ação

A lmlstu amola tem sido concedida a vários Ees.
-:11s

rnent.os , No campo admin~strathc, polí.tico, econõmico, e.~ ~o=m.!1.

Não se entende por que a cultura,que deve embasar todo o pro

cesso
a ser
A

IV - a regulamentação das diversas categorias profiSSJ.onais

):lrasilc~ro,esDec~almentea
çon!;~der:.321

(continuação)

educação e o enslno,continue
racional.

1l"atér.:..a de segundo plano.

Por que não ser estendida ã área mais

transposição de Culturil para primeiro plano,enscJará,oor

ae

JUSTIFICATIVAS:

A lei atual fixa em apenas dois anos c prazo pa

ra retorno. NJ.nguêro suspende por lazer seus estudos sacerãcc-es ,

dade cultural nos tem causado sérios preJuízos sociais e polít~cos,porque

o agrupamento desses artigos facilitará a cOMprer:nsâo do capi.tulo relativo ã. C.ultura,desde a sua identtficação1e:l..traida
do art.393 do antepro)eto,até as especifJ.cações da compe t.êncae
e das obrigações do Estado,que estavam espraiada nos diversos
arf:igos,parágrafos e itens.
Uma ve a agrupados os assuntos, torna-se mea.s fácil comere-

não sabemos, a rigor,o que queremos e para onde

mos.

gados a abandonar seus esecõce superiores no 19, 29. 59 & úl~i~s B~
mestres, depois de exigido e f1acrif~cante·vestibular, uor motivo~ de
ordem. social, econôntca, 'financeira efaté psicolõgica, premiaos pelas circunstâncias?
Ouantos chegaram ao último ano, ao penúlt~mo e
ficaram impossibilitados de se formar por ao, 15, 20 ou mais anos?
Quantos durante muitos anos não tJ.veram condi-

nova menba Ladada na população e enseJará também nova vJ.s5o do
sistema de educação e ensino,alêm da vavêneae dos cldadão s•
A evolução, o progresso, a própria socJ.edade brasileira deverão,
antes de tudo, refletir a Cultura brasileira, tão deturpada e
marginalizada, Com a aqu.ls~ção de hábitos culturais al~enrgenas,
pxeca.sanente pela acsêncaa de identidade cultural.

ções financeiras para concluir seus c~rsos e hnj e as têm?
Quantos foram obJ:"igados, por longo tempo, a de!
xar seus estudos superiores para aJudar seus pais ou formarem famílias?
Quantos pararam no caminho tolhidos ou desiludi
dos C'Om o regime político de então?
Quantos foram amped Ldo s por incom::oatibilidade d
horário ~ do trabalho com os estudos? Por intransigênCia dos 1?atrôes

CultUJ:"a não pede cont~nuar corno apêndice,mas coJo base,
precedência de Cultura à ::ducação darã inicJ.o ao debate
e,por força do debate,à modlfJ.cação e a reforma cultural.
A

iJ)

zrcs ChLfc.!õt

r,,-----------6g&U'.", ..

Quantos hOJe poderão ver suas esperanças e seus
sonhos realizados com a aprovação deste dispositivo legal?
O Pais carece de cientistas, de tecnologia,de
inteligências. Nada ma.is Justo do que a medida proposta.
A alega.ção de que os beneficiados estariam d~
satualizados não é verdadeira.

;.O

Incluir no art;l.go:;;-: onde couber, o s egu mt.e parágrafo.

fT!'~~;;'-:J
,~ ......,o"cw".10/JU'CC ..,••

Comlssão de aí.seeme tãsacãc

1J{

- A fl scar 1 aaçãc f~nanceJ.ra, cr çanentârua , 0P..!:.
'rac a onaâ e patn.momal do uas tr tc Federal, enquanto não
Fcr- ans t a Iada a Câmpra Leg rsfat ava , serã exercida pelo SJ:
nado Federal, medJ.ante controle externo, Com o auxãt ac do
Tnbunal de Conta'4Yl Distt'.lto Federal, observado o dl.~
posto no art;l.go ~ desta üons t tuaçêc ,
ã

rr;::;;PJ

l:.

31 ~

_

A medida proposta

l"

JUSTIFICACÂO.

redação recebeu ligeira alteração para compat~bilizar a
antinom~as,e aperfeiçoar o te)(to,agrupando os dois artigos qu
A

b!l-

A vingar "a autonomia de que trata o 81'tigo JI.i"( as
ele,!
ções dos Deputados DistrJ.ta~s, cOJ.nCldentes com a do Presidente da
Repiibj aca (§ 1 9), só deverão r eat r aar-ise dentro de d01S cu
três
anos. Nesse ant er-r egno , com a promul,gação a r nda neste ano da neva
Con s t r tu r ç âo , f acar-âa o cevemo do Das t r-a-to Federv:l sem ter a quem
prestar\.a.s· suas contas anuaa s , porquanto de s p'rova ôo de J.egislatlVO
prêpr-ao ,
vasa a emenda, pOI' con s egu rnt e , as s egur-ar , durante esse
periodo, o exercicJ.o co controle externo nesse UJ)1dade
Federada,
mantendo-o a cargo do Senado Federal.

EMENDA lP04760-9

(? Senador

..w.

--,

Constituinte 1i.URED MELLO

têm intima conexão.
•
cen
ocorre,entretanto,que o percentual de do~s e tres por
to respectivamente, não condiz com as necessidades de uma Cult
ra que preC'~sa sllir dinamiz.ada e aprofundada,para dar apoio a
toda a crJ.atividade brasileira,múl tipla, fecunda, ampla, diversa

~~~;~tes,culturalmente,ede

as e»tidades culturais vivere~
mendigando,sem conseguirem seguer meios essenciais para se

de~ so-

países ma~s desenvolvJ.dos culturalmente
orca
Não só a União deve, pela primeira vez,criar lugar no
•
mento,mas os Estados e os municíp!os,que apenas estã~ voltado
para o que se convencionou chamar de ensiho e educaçao.
cultura é força criadora e eficaz,e Uma vez que possamos
atingir um elevado estãg.io cultural, teremos super~do mU1tas
barreiras e crises.cabe,pois,ao Estado,e ao municJ.pio,pela
primeira vez, criar espaço no orçamento para a Cultura,mas de
maneira si9niíicativa e efet~va.Do contrãr~o,a falta de l:~cuJ:
50S continuará emperrando o crescimento cultural brasileiro.
Por outro lado,se os Estados e os mun~cí.p~os d~spuserelll de.
recursoS prevaimente cstabelec~õos,poderãoplaneJar,apoiar e
aJudar a de§cnvolver a cu)tura,p Ae modo especial,... cu:t.ora r
.,. prec i sa receber novo ~mpulso e cons~oeraçao.
reg10nal,que

EMENDA lP04758·7

'-------,]

tJ

Senador Const~tuinte Aureo Mello

Jil

Pê-se ao cap.III,título

..-J

E;;..~;

U"0'.u."tI~~10

J:X

do~l?rOJeta

da comissão de siste-

Acrescer ao

11,-,-,:>~

"Parágrafo ünico - O produto da contribuição com
.. o salárJ.o educação será adrnin~sb:ado, em cada unidade f:edérada,
uo~

insbtuição criada pelas empresas optantes, para atender a suas fJ.~a-11
hdades.

j~

secção 11
Da Educação

12
8 seg.Jlnte

reei!

,~._~

,

C'lsenador Constituinte ÂURI::O MELLO

rrr-------

1';

&':lTângt.'nte

f'I:)

redaçto lIc:lms.

ti

p~~oJ.,./Uw".1.I.ul.....3lI1o

Q

A-<Ft- J-..'~/-,D-o

..AcJ:!l~te~~aJJ,na1-do-parliQrtlfO-2fõ-do-~rtõA17'
~:l::se•...en;-coas~_Parágrefo...JQ..do-I!eSllO-Artlgo,
fI...exp.t:e$~~

JUSTIFICAÇÃO

1:; precJ.so não dup1J.car me~os para obtenção
dos
mesmos fJ.ns. descentral~:Zando a adm~nistração e apl~cação dos recur-~
sos, para rac~onalJ.zação de gastos e ot~mização de resultados, perm~
tindo a~nda que os recursos permaneçam na mesma reg~ão onde são gerados.

JU5TIF!CACAO

~~r -u.-J...f.'",b, .Q.., ffr

J:

!6.

~ ~ 8J~!~~ CX~~ TY'~~~j~ náylm=
de

objetividade o texto Constitucional,
teódc..

CCI1I

SE:o,

e

pre:julzo de seu c,,!!

~;;~;;]

rv;~';"0!J

tJCO'1ISSJiO DE SISTEI1ATIZ1'ICÃO
1t"O'.U..", •• çl~

DA EDUCAçAO E CULTUAA
Acrescente~'se

1J1

ao art. ),B-!r;" do Tí tulo IX. Da Or-

dem Social, CapItulo 111, Da Educação e Cultura, os parágrafos 19

29, 39 e 49:
n§19 - Fica permitido a todos os brasileiros

que,
pc:t "ltIOtivos diversos...
foram
• obrigados a suspenãer ~!,
us estudos superiores, a retorno às suas respectivas Faculd.3des, publicas ou privadas, a g:ualquer tempo, assegurando-se ã cada WlI os ci:
ditos nas matérIas Já cumpridas.

secção :t

art.fla a

:r

N11lg-h poder6 ser pr.1vado dos servIços pjbHcos eIsen
ele1s e 1rdl5pens~~els b so-~reviv~le, provada a absoluta ln::apaddade ;paQarrento.
JUSTIFICACAO

o seguinte parágrafo

§29 - Tendo sJ.do criadas novas cadeiras durante
a ausência do e:l..-aluno, a este f.l.ca obr~gatór~o o cumprimel]to desses
créditos.

Cap.lI!

(Os

_

A Jetta'lfQjlii art.)3. passa e ter

3:06

EMENDA AD1TJYA

DISPOS'lTIVO .EMENDADO: ARTIGO}-i"2.

Da cult.ura e Educação

~l tur.?

fJeDA K:OlnCATIVA

çl!o:

&DDA /ll)lT1VA

d-S'I

art~g0..;a.g

matização,a se:guinte redação:

D.

r=.w;;"'~

I rqjTiNi

ún~co.

EMENDA lP04761-7

e

tuSTlTUI"''TE LUIZ 9JYER

EMENDA ADITIVA
TITULO IX
DA 01IDEM SOCIAL
CAPITULO lU
DA EDUCAÇÃO E CULTURA

s.:.gllJ.ficasse nada para o pai.s.
Cul to.ra é fun6amental.E se é fundamental,deve ser 5uhcle
temente embasada, também com recursos, sob pena de permanecermo

C)(tremamente criativo O Estado tem

-------,1

C:aSTITUINTE LU]Z SO"iER

mo creio ÓJredouro en.nerar os serviços 00'0 estE!

"dD

correr esta criativióade,\?orque tal dinamismo enr~quecera o
pais, tirando-o óa miséria cultural em que vive!sem identidade
cultural,para uma sit.uação de luta. decidida,cap~z de revolucionar nOssos hãbit05,n?SSa vida e colocar-nos a altura dos

EMENDA lP04762-5

I:J

texto. Creio trais prude!'\te, dJrôt:bJro

n,as e> l..rl;llnamente 1l0l:tl.e,scm recursos, sem apoio,como se C\I)tllTél

TQant~r::a:~:::~o é

é um incentivo, ê "válida

Justa.

JUSTIF1CATIVA

art~:A

União aplicarã,anualmente,cinco por cento e, os
Estados,o pistrito Federal e os I'Iunic~pl.os,oito 00
cento, no mí.n~mo,da receita dos J..mpostos.na pre!:iervação,promoção,no apoio ao patrimônio cultural e
às atividades cuâcuraas ,
§ único:a lei estabelecerá plano de incentivos e ventagens que permit.am o Ulaior desenvolvimento cultu
ral,em todos os seus aSDectos,esDecialnente na
formação dos agentes e crodu tor-es de cultura, na
circulação ,distribuição e difusao da cultura.

Fosse assim teríamos que cancelar milhares de
diplomas de engenheiros, médicos, advogados, sociólogos, arqui tetos,
por não exexcexem a profissão por w.ais de. dois anos.

í

Dê-se nova redação aos art.jgí e ~2,englohando-os em um se-

Doi

anos não é tempo suf~ciente para alguém.se recompor eccnêmaca on f:!.
neneet-cemeeee ; sobretudo quando se é ainda Jovem.
~antos Jovens, homens e mulheres, foram obriga

v~

A Cultura posta em seu verdadeiro lugar,o de fundamento, criará

enôer o temãdo.No itf'''' :Q3'.).í'"aT,mtia da urt''':'rh~T'>- i:o"'do::
ecai foi extraída do art.)-9U,§ 29,porgue a cermanecex alJ.,'OOderá criar a ~ilusão de que só propnedade cientIfica rclat,iva
ã. invenção serão protegidas,quando,na verdade, toda ti criação
intelectual deve receber a protet;ão do Estado.
Portanto, o agrupaJnento dos temas correlatos,em um só artigo,
não só ajuda a reduzir o volume do anteproJeto,quanto garante
uma situação privilegiada para o capitulo referente à Cultura,

nece5sii;~

deste pais?

51 só,verdadeira revolução cultural. no pais.A falta õe id~nti

Ligadas especibcamente à Cultura.

na nova constituição.
3<Yt lJ'6 !J'J'
A rigor, todos os temas contemplados pelos arb.3.90,S9l,39-3
e
e seus parágrafOS e 1tens,foram,de alguroa forma ,aui cçn
templados ,merecendo, evidentemente, nova red<:\ção, para cómpatibi
lizar a redação anterior.

e 489

3 71

?1!}i

ocupariam os art.):r7 a 3&6)

§39 - :trdependerâ de vagas o reJ.nqresso a

-que

alude este artigo.
§49 - J-~o caso de extinta a Universidade, Faculdade ou o Curso, fica assegurada ao soliCitante a vaga em raculdade
do tipo em curso assemelhado ou <:i.fim, pública ou privada, mais oróxi
ma ã sua residência ou local de trabalho.
lO

fi;h)

Inclua-se. no Arhgo )1-1.. õo antepl'o)eto, o

S

J
J

com a seguinte redação:

906
Art.yn .....
f 3' - As disposições sobre

cursos minerais somente

Js.z~dj1.s,

minas e

se aplicam' às águas subterrâneas com

priedades e c8racterfsticas fl'speciais, definldas em le:l..

,
r,!!.
pr~

490

• Assembléia Nacional Constituinte

rOA lIãl:b '(-d!~

JUSTIFICAÇÃO

fi

Somente as águas subterrâneas. que apresentem c!,

CoH!SS!\O DE

SIST;;I~~;;~·;~;'mto.,

.

I - ...•.•...•.•

g) comprovada absoluta incapacidade de pagamento
n1nguém poderã ser pr-avadc dos servaçcs publicas de água, esgoto

lo

1'.i5. termais c 85 gasosBs. devem ser disciplinadas pelas

normas

que regem as jazidas. Ilinas e os recursos mâneraas , As demais
re~illle

vell segun

e

energia efétrica.

l'açteristicas e prcpraedades especa.eas , como. por exemplo. as tIll.n.=.
EHENDA ADITIVA

d.!:,

JUSTIFICAÇÃO

• DISPOSITIVP EMENDADO: A~O.

jurídico paralelo 80 das águas superficiais,
Para scbr evavêncaa dos serviços públlcos de energia

ponentes que são do mesmo ciclo hidrológico.

elétrica e saneamento ·básico. a absoluta incapacidade de

pagamento

deverá ser comprovada e não simplesmente alegada ou presumida.
Art.~

S

l~

- A 1e:L defin:trã as águas particulares e os

diTei tos e deveres de seus proprietãnos.
S

r.r

1U. .,IJ"I ..

2~

- São públicas de uso comum as águas

situ!.

das nas zonas periodicamente assoladas pelas secas. nos termos de

.4.v/71 V/f
EMENDA

!_.
"
(/7

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 65,
t!(Ahf.lvlJi..-'i:.
~

t...v

O Jp$<A~ J'.~.{'iJ:p,
.:~~a;o:

p""'-.

terl

Art.

i

S 6' Incluem-se entre os bens do Dlstri to Federal
I - os lagos em terrenos do seu domíluo. as
rentes de água

EMENJ)A"~A

que nele têm nascente e foz; e as águas

específl ee , que tenha Como

secas

Art. W- Ao legislar sobre águas. a

cnact~

rístlca e pubhclZSção de toda .. as água s •

suhterr!

águas que, em v1rtude de lei federal, s ej sm particulares,

~DA ~

I - a poli'tica e o sistema nacional de 2ft

hidrográfl.cB e integrando sistemas dos

J

i

Estad~.

do Distrito FedeTBl!

,

e dos Terri t:ór:Los •

• "l .... '.fC .....

I l - os que atualmente lhe pertencem ou que

União1

renciamento de recursos hídricos, tendo como unidade bãsace a ba cde

t7'~~
---,
I fl COHISSM DE SISTEHATlZAÇM·.,.vu...,..l<:---------,I 111-••••
t ?I')JU-)
I

d

I:

deU.ná:

CO!

nees subj acentes excfus avamente ao seu t.er-r r tõrãc , excetuadas

e rr ,

anteproJeto, passam a ter a seguinte redação:

As regiões perdcdacencnt e es scf aêas peâes
leg"isl~ção

I

':q'':'(!"{Ue;. ~f.,b... 'f.fl.. ..·c~.f.~:;C I I
• -O-ATtiiD SO e respectivos il1cisos 1

pr-ecz s en ser declaradas públicas. desde que sujeit:.as ao fim social

deve ser destinada

{

-DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 50, INC~~ÕS I':' rr,

A:s águas contidas unicamente numa propn.edade não
desta.

"9
:fi:$:. •••••••

C4

_

j1j),//IIt-/

JUSTIFICAÇÃO

&:::i- 6'. do Artigo fs:&'. do -.projeto,

DE SISTEHATIZAÇAO

r . r - - - - - - - -_ _ hOl.flV."..u;b,

1e1 especaat sobre a mat.ês-aa ,

~IVA.

_

cosnssro

,

C&~h,

lhe

II - os cr:Ltêrios de outorga de da r ea t c

vaer em a ser at rabufdos ,??

uso das águas:

JUSTIFICACAO

Para que se defina o domínio das águas s a t uadaano terT1tório do D1Stnto Federal~sem que s ej a ques t acnaêa a t rans
ferênc.18, pelo União. de bens que 11 ela são atnbuidos pela tonst!
tUlção. como as iguas, convem que se expresse quais águas
lli
cãuen-se enere cs bens deste.
I
Desaconselha-se a fixação cons t I'tucaonat de nr a zc
para a atTlbu1ção de bens. ao D1str1to Federal. pois, decorrido e~l
t e , a mal~ •.";i SE1i .. d1sct.tivel. J.. rcdG;~'" prcpos ra as s emcj ha-e e ""'
adotada para a Un18ô e para os Estados.
1

JUSTIFICACAO

ENENDA ADITIVA.

52

DISPOSITIVO EHENDADO

A competência da umâc , para legislar

ARTIGO;-t

águas. já estã previst.a

621

Inclua-se. no Artigo j1I. dQ ent.eprcj ete , o seguinte

ha~J.etra

-ª.

sobr

do inciso XIX. do Art. 49.

anteprojeto. Por isso, a def:Lniçâo da ptllítica nacional. do sistetn
assim como a referenda aos eritêrios de outorga de direito deverá

52

ser expree ses de outra ftlrma.

Art~J! •••••

4- §'?

- podera- transfen.r
. para o dcnumc
-.
A Umãc

mE

~

nos

nicípal as águas de interesse excâusavenent.e âcceã , situadas
Terrl tarias.

EMENDA

fl

JUSTlFICAÇÃO

r . r - - - - - ' - - - - - - - - - ' U.. '....U..,UC...

1ltlO/."It"......

Pequenas correntes de água, como córregos,

%

EMENDÀ AnITlVA. •

e ar-rcdcs , de interesse excfus ãvamente local. podetfl.,cam vantagem

DiSPOSITIVO EMENDADO: A~TIGO~.

se,
Inclull-se no Artigo?

1:e.5-1'. passando o at.~ Pará,erafo ünt ee

11.

ser o 5 29.

jl ....

Art,

S 1f" -- As Constituições Estaduais poderão tran.!.
lerir. para o domínio municipal. águas de interesse exc!usÍ\'aen-

EMENDA lP04770

.~

fl
/a~ r~/k@
I ~;-0
fl COMISSÃO DE SISTE;~;;~~C~~"..,,··""··-------=:J-· l::-;-;~VFJ
EMENDA MODIFiC~TIVA

te local:

52;

ter

8

n
5<?,

JAt.

águas que ," em vntude de lei federal, sejam par mcmar es ,
JUSTIFICAC};O

52
J'Í •......

A melhor exphcitação das

renas do Seu domínio. ou que banhem mais de um Estado, constituaml!
trIite coro outros pe Ises ou se estendam a

f~ UZOfA.<-<?=r.r--==-=-;:;:::
'u..,..
~~
(!l COHISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

F

'L1 .....

1o'1...

çio.

de um Estado

Os aq~íieros subterrâneos que uI trapassem o
tório de um Estado devem ser getidos pefa 'ümão , para eva t.ar a

sua

exaustão por urna umdade .federada • .em prejuízo de outra ou outras.

S~

4fl,

Se. nos termos do § 7', do Al"tigo)./f, do anteprojeto, os 'ferr1torlos J.ntegram a üm êo , as águas neles sitt''ld,,<;
~r~~encem•

s6

.,rt.

da

União. sem necessaôade de se consultar ,?utros artigos da Constitui

JUS T I F I C A·Ç Ã O

Inclua-se no Artigo JtÍ. do arrt ept-cj ete , o segui~

v:

dos

e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.

DISPOSITIVO EHENDADá: ARTIGO-ri:

te inciso

estrangeiro, .as

ma~s

águas do domínio

Estados tem por objetivo distingui':las daquela.s do domínio

..,..l.

S6

EMENDA ADITIVA

'terr~tõr:Lo

águas subterrâneas subjacentes ao terntório de

'c7

subterri

do ent.eprej ecc , passa

11, - os lagos e quaisquer correntes de- água em te.!:.

EMENDA lP04767-6 - ...,,D

..

ne as subj acerrtes exc~usi\'amente ao seu terrltôrio, excetuadas

seguinte redação:

,rt.

taeem, integrar os bens elos municípios.

5"6
Art.".n

rentes de égua que neles têm nascente e fD%. e as águas

O inciso 11. do Art1go
ri!,

Sb

l
r , do Artigo p.do
enteproj ero , passa

ter. a_seguinte redação:

I - Os lagos em ees-rencs do seu dominio. as , co!.

JUST1FICACAO

Pequenas correrrtes de âgua. como córregos.

O inciso

INCISO I.

IUll'''UU'''U .,'-,-.- - - -

DISPOSITivo EHENDADO: ARTIGO;ré. INCISO

chos e arroios. de interesse excrus íveeente local. podem. com vau

__

Só.

p.

--,

06--,C:"lf''If''-;f

r.r----------

EMENDA MODIFICATIVA -.
D.I5POSITIVD EMENDADO:. ARTIGO

integrar os bens muni cãpeas ,
do anteprojeto, o seguil!.

~

r raches

yt .....

V _ os bens que atualmente lhes pertencem ou que
lhes vierem a ser atribuiàos.

JUSTIFICACAO

2

ele

~DA l ~ ....·,-f/-'dl-'h'~~t-,Q---~I

w;t:'3

l: COMISSÁO DE SJSTE,;:;i·i~·çÃ~lo'·vm", ..

~~;

~--

l.

- _ - _ - l l.. .,,"~ ....

)

'u;l.,-------------

EMENDA HODIFICATIVA
DISPOSITIVO El-lENDADO: ARTIGO

li.

INCISÕ I.

O inciso I. do Artigo
ter a seguinte redação:
Art.

U. do ~proJeto.

passa a

U .....

I - legislar sobre:
a) as matêrias de sua cOl"".pe'tência e SupleTlentar a
legislação federal em assuntos de seu ânt.er es s e ,
b) águas, suplet1\'ól e complementarmente à Umáo

Se essa dispOS1Ção é aplicada ã UnlãÇl,

conforme

estabelece o inciso XI. do art."jl:J do anteproJeto, deverâ

ser

~dotada. paralelamente, aos Estados, q,ue têm, por exemplo, incluI
dos em seu dominio os terrenos marginais âs' correntes e aos

I!,

gos navegáveis. se por algum título não forem do domím.o federal ••

EMENDA NDDIFICATIVI\,

DISPOSITivo EHENDADO: ARTIq0)'Z. INCISO I, g

JUSTIFIt:AIjÃO
A importância dos rec.ursos hídncos para o atendi

IZ)

A letra!, do inciso I. do Art. )r5, qo anteprojeto,
passa a ter a seguinte reilação:

12 •

muni cipa1 ou part icul at'.

respeitada ã lei federal.

1<:

Art. ~ .......

mento

GOS

1nteresscs púbhcos aconselha que a competência dos Est~

dos. PElT .. leg1slar sohre águas,

~u!.lt.t.•

.;•. e c"orar,lcnfonttrr-.tntc

Umão. respcltada a lei federal. seJa colocada de fOrma c>:pressa.

AssembléiaNacional Constituinte
EMENDA lP04775-7

!!J

r=;:~';~'

NIDN AI ar"!AZ
.. ;:c"V••c.'Ul.

---,

'll""~"'W,

CDMISsM D[ SISHMATlZAÇM

rru"~-;;;;

Ak

Deputado üons t t t ui nt e que esta subscreve propõe que
ao art. m. tncr s c IV. do ~proJeto s e ae dada a s e çui nt.e r-e

dação:
Art.
I.
11.
IV~

Entende-se que a atribuição de nomear só deve ser exercida
pelo órgão de cúpula do judiciário da respectiva área, que te::'
a representatividade do Poder, tal corno ocorre como o
Govern.!
dor do Estado em relação ao Executivo.

A ncre-a objeto de eeenee d'; aos Tribl.me:15 a;Jene~ e
in:icia'tive do diplomll q.Jf;: eque Je outro dispositivo entrega a própria elo!=bon_
çso B sua r-espcnsebf Idoede ,
A:::IÊ!mais. o texto feIa genericamente: em -reeeecrr -

No que tange à proros":a ao Legislativo, modifj,ca-se li. reBÊ
ção da letra S. para. compatibJ.lizando-a com outros dispositivos
do mesmo artigo, :falar-se em Tribunais inferiores.
.Por outro lado, com essa ült!ma modificação pretende-se aI
cançar uma abertura que possibilite a criação de Tribunais J.nf;

vos reg"imentos internos", refe1"1nco-se t~m aos jU!2.es estaduais. o que n;'=
é COITÇIClt~vel com 8 organizaçôo judiciária de nenhum Estado

EMENDA lP04782-0

[J

riores sero as caracteristicas dos conhecidos TJ:'ibunais de "1ç;
da, gue podem ser ideais em determinadas circunstâncias e pouco
úteis em outras.

Os venc raent cs dos magIstrados

se

os Htnt s t rc s do Supremo Tr rb una l Fede
r-e'l , não podendo ultrapassar os des -:
-es , aos que r s
assegurada remuner-e ção não mre r-r cr ã dos Ht m s t r-cs
de

e

Estado. Nos Estados, os

•• t~..,O'CO .. "U.'IJ"O .. I l . l C - - - -

'""

o Deputado Const.1 tumt e que esta
ptie que ao art.

PMDS

tJNION ALBERNAZ

I

que ao er-t ,

~~ mcrsc

~

1 - Eleger os seus dirigentes. na

forma
da lei, e elaborar seus
regimentos
internos dispondo quanto à
competên
eia e o funcionamento dos respectivo-;
órgãos judicionais e administra-UvOSj

__,

11- Organizar suas secretarias I

os pró
prios e os Serviços au)(j1jares
dO';
Juizos que lhes forem subordinadJs,
velando pelo exerc.icio da
et Ivrcaoe
ccrz-ecãpnar respecti va,
Justi ficativa

.

1- •

11

.

Além de suprimir do texto constitucional

~

IX _ Noro processos disc:ipl1nares, as decisões

r/~ objeto do inciso III do ~projeto e deslocar para o

ministro!!tivas dos Tribunais ser-âo motivadas. ide2.
t1ficados os votantes e tomadas pelo voto de ,pelo
eenes, dois terços de seus reeeree,

'USTIfJCf..TI\,A
Com a emenda proposta, bus c em-s e do t e ('!;>,:oPfl'''''S' l,e"segurar uma garanta remuneratõna aos M101stros do Supremo Tr.!.
bunal federal. 2. Aprimorar li. redação da norma, que no texto o
riginal v'lncul e os vencimentos dos integrantes dos t r-tbuna ts s~
periores Federais aos de Secretãno de Estado. sem que se saiba
qual deles ser-ve r-r a de paradlgma

~

norma do

~proJeto

o que ccncerne ao provimento dos cargos, a emenda modlfica
O I para dizer que a e
leição dos dirigentes é, que se faz com observância da Lei, co;
pet.1ndo a regimentos internos a disciplina da conpet ênc Ia dos
órgãos internos dos Tribunais, o II para subtrair a
competên
cia para o prcvment c de CC>TQ!'S, olve,
s eçunco SE' entence , de
ve ser exclusiva do Tribunal maior da esfera considerada, Q~
tem a representatividade do Poder Judlciário.

está Ill.lito abrangente to:;:;

perece recional que dEcisões conce~sõr:la de férias ou licenças. por exelll;llc •

l::J CO"i1ssxo

(!)cijall aquele

cr;~;'''C

DE 51 ST[",Al1 z:~;;; o'co..,..

Jo,,~.....,.. l:.

~

especial.

nem que reclameM os cetr-os requisitos anote -

dos no preceito
00 mesmo modo, inúmeras outras cecrsfes dispensa:n
as formalidades pr-ecnnãz edes , que, entretanto. deverão ser observadas qUClnd:::'
se tratar de processo disciplinar. de que pode resultar. inclusive. a imposi_

rr;i~~---;;;

ção da pena de demissão.
Que e er-t ,
te redlJção

q
~ do

~g~

EMENDA lP04779-0

I'J

Art. t92.

(!ôl

m.lTSSÃf) DE

Dar

A emende pretende encerr-er- es d1scussocs e evite-o

ao ÀrUgo

lli, parágrafo

1~ do

capítulo 111,

data e.'t1 que terão atuallzad:Js os seus valores.

JUSTIFICATIVA
Procura-se dar uma abrangência maior à competência da União,
no Setor educaClonal introduzindo uma faixa ,importante do eli_
sino tecn,co e especialmente a pesquisa, tão necessaria,
desenvolv,imento nacional

EMENDA lP04780-3

l:
o Deputado"Constituinte que esta subscreve propõe que seJa
dada ao art.

~6

do -II:ntllprojeto, a seguinte redação:

HlOU

~

pOe que ao art. 'f!!:2',
guinte redaçto:

além de correções fonrais, especifica á errerrla que t:aJntém os
débitos das aut:arquias são executados pela rraneira in:licada na nonna, ~
ran:3o Ulla questão larSat.ente debatida nos Tr5.hmais.

Constituinte que esta subscreve pr.e.
inciso VI,
do ~projeto seja dada a s~

OJ,anto ao disposto no § 19, estipulou-se U'ta sansão para o caso
de
descunpriJmnto da. obrl9ação de'inclusão do débito no orçarrento, na hip5tese
oonsiderada, transfonnando em pa-feita a oorrra. Juridica que se
apresentava
COTO mperfeita por carecer de previsão de apenarrento.
No que toca ao § 29, a enenda. acrescenta a hip5tese de não pag'arrento

00 débito até o fJ.nal do ano seguinte

respectivo Tribunal,

a~

A emenda procura tornar explicito que as

previ
dêndas administrativas arroladas são tomadaS em processo da ee,!

IV - propor ao Legislativo:
ll} a alteração do número de seus membros
e dos Tribunais inferiores;
b) a criação e extinção de cargos e a f,!
xação dos vencimentos de seus membroS', dC'!;
JuIzes, inclusive dos Tribunais
inf~
riores, e dos funcionários auxiliares,

ma natureza e busca o aprimoramento da redaç~o da norma.

caso de sequestro da quantia

m
-

Atualrrente, se não houver violação da precedénc18, o pagarento p:x]=- ~
tardar-se iD3efinidallente. sem que nada ocorra:. Já que a intervenção
Ca
tlnião IlO Estado ou deste 00 ~cipio. para o fim referido, não teI'I SIdo P=:2:
vidência acolluda.

d~

assegurada amplê

fesa
Justi fi caU va

COTO

ressária.

tedoria do magistrado, por motivo de i!!.
teresse público, fundar-se-á em decisão
de processo administrativo, pelo voto de
dois terços, pelo menos, dos membros do

ce

EMENDA lPo4784-6
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(!l a::MlSs.~ DE SISTEJ1ZITIZl\CÃO

_

I,,>,?

o D?putado Oonstituinte que a presente subscreve prop:e que ao art 191 do

~roJeto seJa dada 11 seguinte redalfão:

cl a cria.çâ'o e extinção de Tribunais in!e
o Deputado Const1tu:lnte Que este subscreve proprõs
que se suprima do Anteprojeto o S 1" do art.
se

JUS'l'IPICl\TIVA

05

~ do

Aait;oprojeto, renumarando.

o inciso I, na redação do ~projetoJ .está falha por não
incluir, no rol dos que serão Julgados, 'os juIzes da esfera f,!;.
deX'al, embora relacione os Tribunais Superiores como órgãos jul
911dores. A emenda sana essa incorreção,
-

rles

já

§ lÇt .. Os Estados e o Distrito Federal e Territórios
Snstituirão a Justiça de Paz, reronerada, exercida p:Jr cic'l1rlãos

A norma referióa trata, confl1tantemilnte, de matÉ_
precedentemente disciplinadas.
O art.

I

Art. ~~ - As Justic;as dos Estados e do Distrito ~
ral e Terrltérios instalarão Juizados especiais, providos
p:>r
Juizes Togados cem irNestidura te"lp:lrária e cem partJ.cipação de
le1g::.s, na fase de o:.mclliação, para o Ju1garento de causas ci
ve1.s e criminais e execução daS pr1Jreiras, conforrre definid:l em
lei.

demll1s parágrefos.
JUSlIF1CATIVA

O inciso 111 representa li. lI.bsoJ;'çâo da atribuição de
pro
ver os cargos, que no "'ibIreeprojeto é dada a todos os 'l'ribunais.-

lb~,

Art. '1=92
.
1
..
11 - ••••• • ••••••••••••••••••••••••••
, VI _ A remoção, disponibilidade ou apose!!.

11 .. dispor, pela maioria de seus. mêmbro!õ..
sobre a divisão e organização Judiciári~ e prover os re!,
pectivos cargos da magistratura;

riores.

JUSTIFIC~TIVA

rç;~;~

lo

lI~g

f!,.

der81, dos juIzes estaduais e do Distrito Federal e Terr!
tórios, dos membros do Ministério Público êe suas respect,!.
,_vas-áreas de atuação, e dos Conselheiros do Tribunal
de
Contas local, nos crimes comuns e de responsabilidade, re!
salvada a competência da Justiça Eleitoral;

111 .. prover, mediante concurso público
provas, ou de provas e titulas, os cargos necessários ã
ministração da Justiça;

....

o ~~~utado

Art.
.. compete privativamente aos Tr,!.
bunals Superiores e aos Tribunais êe Justiça:
I .. O julgamento dos JuIzes da esfera

rr"~;D~'

ALB[RU.'

r.(:J"--C-D-M-IS-S-'-D-O-[-S-J-S;~;;';';e;~~~~~.,o

I~"

2f3.

~ necessária ao paga.'tel1to dos débitos de que trata este artíg:>~
constantes de precatórios judiciários asresenta:b;até 19 de jU!h::l.
O
pagarre.nt.o
"far-se-ã obrigatorlilltente até o fm.al do exerc.íClO seguinte.
_ § 29 - As dotaç&s otçanentãrias e os créaitos à::er
• tos serão o:msignados ao Poder Juehc::iãrio, recolhen1o-se as ~
tãncias respectivas à repartição a::crpetente. eaterã ao PreSlden~
do Trlbuna1 queproferiradecisão exequeno3a determinar o pagarmnto,
segundo as p:>Ssibilidades do dep5si to, e autorizar, a requer1m2nt:o
do credor não pa~ JX) prazo estalelecido no parágrafo anterior ou
preteri&> 00 seu direito de- precedência, ouvido o chefe do Ministé
rio Público, o sequestro da quantia necessária ã satisfaçào do ~
bito.

11 Compete preferencialmente 'a Uni~o organizar e oferecer
o Ensino Superior, o Ensino Tecnico IndustTlal e Agr~écnico
de N!vel médio, bem como promover e estimular pesquisas em to
dos os n!veis. 1I

pO:i

tÇj~;L;J

-

§ 19 - Sob pena de resp:msabllidade, é obrigatória
a inclusão, no orçam:nto das entidades de d!Ieito t=&llco, de Cbta

a seguinte

redeçãos

ré ser questionada em facE! da Constj.tuiçlJo. de sorte que perece rr.elhor que E,!
te própr:lo!! se defina a propósito.

r;:-~

~i -

EMENDA MODIfICATIVA

as inúlMre=. Questões surgidas eeer-ce do universo a ser consid~ra:lo para a ti
f:iniçõo do ~ espec:lal reclarlado para a a~rova:;ão de d:lversas mDtérill~~_':'
metidas li dec:lsão dos lr:lbuna:ls.

I
_.JJ

.Art.
Os paga:renl:os devido:; peka União,Estados
e Municlpio$ e suas autarquias, em virtud~ de sentença ju:llc.iãria,
far-se-ão na ordem de aprese.'ltação dos precatórios e ã conta eee
c:réOJ.tos re.sp=ctivos, proibida a designat;ão de casos ou de pessoas
nas êlotaç&s orçanentãrias e nos créditos extra-orçar.entários ater
tos para esse fm.
-

Fi!";7ã!J

JUSTIFICATIVA

!=;JfjrfMl\T;~~L"_. ._..·_.._""_.. _.._.. ·_..

O ~plltad~ COnstitulnte que esta, subscreve p:r:opoe que se dê ao art,
êb ~pro)eto a seguinte reda.~.

ry~~;'-:J

NJOU ALB[RUAZ

Porágrafo único - ti ~ Qualificado exigido I:,!
Te a ecrevecêe de Qualquer matéria será deterllli"~
do pelo número de Juizes do lr1bunel em condições
legois de vct er-,

Quelqúer regre insedda na lcgislllçêo local

EMENDA lP04783-8

F

",.---------,.."'''"."..,..

O Deputado ConsUtuinte Que cst.e subscreve propÕç

AfiQ!.projeto seje acrescido um p~rêsrafo único. com o segu1,:!.

a t:at!
arte

8 r-edação dos dois primeiros incisos:

JU511F1CAlIVA

A

pr.e,

~~~

IX. do Mr't:eprojeto se de e seguinte redaçso
Art.

subscreve
redaçll:o:

a seguinte

Art. 'W5 - Compete privativamente aos Tr!
bunais:
-

o Deputado tonstituinte que es ta subscreve propõe

os de Secretãno de Estado e os JU12es
dos 'r r-tbune rs tnre r-rore s não menos de
95~ de remuneração aos desembargadores

NION AL&RNAZ

seja dada

.

mt eçr-antes

t r-tbuna i s de Jus t r ça tambem não P,E.
ee rêe perceber ve nctment cs menores que

EMENDA lP04776-5

~

tJCO~jSS:'D o: SlSiE";AnZt;ChO
,.".-----------""""''''' , ' , - - - - - - - - - -

dos

l:

c·o;;;-

ALBERNAZ

r
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EMENDA lP04778-1

NIOH

ern;~;~

O texto preconizado possibilita, por exemplo, a criação de
Tribunai~ Rr::;iOl,':'!~, se hit..:arquin administrativa inferi ....r ;; do
';ribunal de Jusliça, at.t.nüt:nôCl )"eJ.hor às conveniências locais.

rão flXado5 COM dIferença não exceden:

te de dez por cento de uma para outra
ent rânc i a , e t r-tbumdn-s e aos integrantes dos Tribunais supe r-rcres e de JU!
t, çe não menos de noventa por cento •
do que perceberem, a qualquer titulo.

e 491

~~ij',

inciso lI. de

tiO

própr10 Tribunal

li

e

tTibuiçso dE: dispor sobre fi div:iseo e orgon,"zeçêo jud:S.ciór:ics, enquanto que o
art. ~. I. cuide do!! eleboreção dos regimentos internos pelos Tr1b<.mois.

eleitos px voto direto e secreto, cem rrardato de ~tro aros e
o:rpetência para a habilitação e celebraçã::> de cas3lfC1lto, atr,!
b.rlçõas conCJ.liarorlas e outras preVJ.stas em lei federal
§ 29' - Os processos judiciais que versarem sobre d!
reito~disp:llÚveis terão obrigatoria:rente u:na fase prellmina:" de
c:oncillação das partes.

• Assembléia NacIonal Constituinte

.492

Art.
~ Não podem ter essente no IMSfr.O Tribu't11
parentes constlngu!neos ou afins i!lté terceiro grau.

IX - são VedaÇÕes:

JUSTIFICATIVA

a) exen:er, a1n3a que em disponibilidade.q.1Z1l
~ un

JI. redação prq:-osta para o ~ altera o texto do ~Jeto que prevê
órsão roletivo escabinado, nercs â!Jil em sua nov.iJJentarâo que umJuízo s~

quer outro cargo ou erprego, salvo o
tério superior;

lar,precedido da atuagão de leigos na fase conciliatória. ExclUi t:am1X!m a ccepe
tência para a execução das sentenças penais que, pelas S1.US p!:cc' ~arida:1c~,q~
c:~ prhaUvas c1t1 liberõad~, ôeve s(>r e':::..-::jc:! dI? fom..:..centralizada ora e, ..-css:

plurabdade de ôecasêes e orjentaçõcs~ P.rocura ainda retocar

aspecro:

ra da função ou antes de assumi-la, vant.i!~;
1r.iIev.lda;

!on-.:J.s.

~cessãrio,

Em regLtte inflac.tonãrio,a :1Iredut1hi1idade n::minal dos vercanentcs

11

.

III -

a at:asse

I!IOS

-

l:!

I

por merecimento. llltel'ned,!

mente. eplJredos nll úlUme

entr~nclll.

Não se vê difererç.a ontológica entre r~r Ull'a ~cela da quanb.a

Com este en<:ndl!l prEtel'l:le_sE qJE

060

hejlll aClOSSC:'a

TJ"ibunlll inferiaJ" pl!lrll Tribo.lnal de Justiçe••sendo e investidura em qUl!llquer"!.
11!!5 cons1der":Sb COl'Il:l i'inl:ll da. clIrreirl'l.
A fórmula proposh no ....,rcjeto suprilll2 a

De resto, a :referência

o ec:esso llo Tribunel :lnferioJ". no referido Ill:Ide1Q

que eo ert.

~ do

OiElí porque

EJI'IEI'IDA lP04792-7
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rr';~~~~
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t1{ENDA ADITIVA

..

registral dependerá, obrlgatorlamente •
de Ilpuraçl:lo da idoneidade moral do candi
dato e de sua aprovaçtio em concurso pC:l!

~nclua-se

tigo

§ J2 •••••••••••••••••••••••••••••••
ções já

conquistede.~ e

na alinea "alO.do

-li. do ......pro)eto...a

~nciso

XV,do ar-

segui.nte expressão;
_
d) pão have;ã pr~são ~j.vil.salvo o caso de
devedor J:nadJ.molente de obriGação al1.rr.~mtar.

Por outro lado. pare isenteI' de custl!lS ~tuelment;
neo se exige e lnposslbUidl!lde do pllgemento. basti!lndo Que este cOl!Ç)r.:llllete o
sustento pessoiEll ou fllmUiar.

co de provas e titulos.

,~

DISPOSITIVO EMENDADO.. alinea. "a."·do inciso XV do art.1:3".

A letislaçBo vigorante é m5i!õ benevolel"iU ao prEl.
crever que nos Ju1zi!ldos de Peq.lEneS Ca.Jsa!:. só hé custe$' nOl:: Ci!lr.Or. t1e 1nterp~_
s:1'c;áo de: recurso da sentençe proferidi!l, o qUE néo serie edmitido em fi!lCC' da •
rest.r;l.çAo -do t.exto o"1g1ni!ll.

S 212 _ O ingresso na aUvldade notarial e

JUSTIFICACAO

Com /li ernendi!l bUsce_sc. port/lll'lto. resgul!lrdar posi_
que scrie.m perdida~ com i!l redaç~o do "projeto.

No nosso entender, a supressã.o da prJ.sã.o c;lvJ.l

3ustificaUva
Cogita-se de serviços públicos,

que

EJI'IEI'IDA lP04789·7

particul!,

res pod~ executar mediante: concesslio. Nao se trata, pois, de
simples delegaç50,' que haveria de oI"iginar de uma autoridã:e,

[!l

capacHando para a reaH2B~a:o de um eto outro servi-dor público.

fJ

contrato,

ennndiEl determina e insUtuJçeo de V!

(fõZi~'iillJ

o ....projeto represente -UfM involuçeo QUi!lnto A
situaçéa hoje' existente. por só Ildmit1r a gratuidl!lde el"ite e 1/I'QDss;lb1l1do!ldc •
ebsolut~ de PiS60r as despesl!!s.

Art. ~ _ Os serviços notariais e regi,!
trais sAo e'Xercldos em caráter privado ,
por concesslio temporária do pod-er pública.

Por outro lado,

fi

~

ras E:specii!ll1zedas onde eles SE: fizerem necessárIas.

JUSTIfICATIVA

• seguinte redaçAo:

I·

possivelmente existente. tlm determinado pedado.em eal&umll re&i&;,. sem sobre
Co!lrregllro eriirio eom despesas inúteis ou. pelo menos, dispensáveis.

Art • .j3gt:i ~ A Justiça seré lretuiti!l qUI!l1'ldo essim •
dispuser e lei e sCll'ÇIre que 11 parte não puder cu,!
teer es respectivas despe..ses selr, prejuIzo do SUl'
tento próprio ou de fi!lmiHé~

o Oeputrdo Constituinte Que esta subscreve pr.f!
plie que se dê ao art. ~ e seu § 2". mantidos os §§ 12 e 32 •

u::!

A fórmula proposte etende 80S interesses sett:lrii!1s

02 ;;'; /61

o Deputlldo Constituinte que e~ti!l subsc:reve propÕil
"projeto $eje. dlldl:l a seguinte redllçãot

nn . " yl1'..:.;i.e

5

t1p1c~""IE:ntE con~tJ.t..r::ional.

dispendiasiEl .mequini!l burocr';tica, presta:Sore dos Serviços de e;toio. pi!lre o !
lendimento de U!ll nÜmE:rO fIluito reduzido de causes. Nesse. E:sqller-e. rreSIlQ os J..i
Zt!s do 111 e do 2" graus dE: Jurisdiçêo f::.c.lIrill.'11 ociosos.

rr;Mó~"1OG

t'

ALBERNAZ

r.r

de

fII6:.érie

Mais breve, porém, li que se pretende mOl'ltar

tJNION AlBERNAZ

EMENDA lP04786-2

_ Onde houver conven:1inc:1iEl. serêo 1r.!

art.l~. "a~ejrb 1nortod:K~~s:~:ae:~~é:::;;:~ :i:::P~::~::u::.s:ç~:V i.

í.=l&

EMENDA lP04788-9

ccnr;t:1tui sim;:lles passelern pollr" o órgão mollior. independentcrrente de queisqur
outrlls c:onsiderllçÕes. -O que não é desejável. prlnc.iPlll';lente nos órgãos meno_
res. que contllm com epenas um ou dois representlll'ltes di!lqueles clesses.

seguinte':~)~~;I_

JUSl1FICATIVA

ã nu.htância p::llitico-partidâna dá idéla de atua

ção clara e habi t:ual.,en;ruanto que entendeu-se preferIvel que a vedalÇão
não conte c:an as qual!.

CllI;éo de lIdvogado e membros do MinistÉrio P'übl1co. pelos respectivos óq;êos ca

pro;:~

julgl!l-.ento de ceusl!ls de naturezo!l etrêria. CO'l'lO d!.=.
puser e lei.

a

ficaçées referidas.

clesse. pare 05 Tribunais de JusUÇoll.

mOH

Art.

sobre qualquer atividade daquela natureza, a.irrla quaJJ30

inc~_

esta sccscreve

titu!des varas eSj)eciel1za::las pare o procesr.o e o

C2

ter b:1'Jih:) de valor, para favorecer ura das partes em processo fEIldente ou
ser ajub.ado.

q/Je

Juizes Federais] sc{a incluldo. onde ecccer-, um el"tigo com e
mIl'ldo_so o ert. ~ [Seçóo V _ DI!! Justiçi!l Agrária]:

reprcd~

brada Judicia1.r.ente e haver, caro proveito We\7J.do, p::lr exenplo, um

JUSTIf)CATIVA

[!J

o Oeputajo Cam:titu1nte

que no Titulo V. Cop{tulo 1:V. secêe I\f (Dos Tribul'lais RegioMis Federais ed:ts

p:ol;

TrlbJnals de Segundo Grau far_

se.;; por anUguidade

tJ?iJ~;~

No que toca às vedaçOOs, a enerrla objetiva, princ1palnente, anpliar os ~
scs P'='stos sob a letra E. e alargar o conceito da proibição da letra .!:..
t'<:"""1:!CC t=-.. k.'Z,'-lt~ gole é. c.:Jrr~ õo tt.ag1.straao se revele COill o
receb1
rrento de valor~ titulo àe custas ou ~rcentagem ou que seJa represcntada
ebtenção de g.alquer outra vantagem indeVl.da. nn amtes as hipóteses estará ev.!.
denciada a falta de escrú};W.o, fa:endo-se cnnveniente a perda do cargo.

.

•••••• o • • • • • • •

~

rr;M;~'''

tem

nente dada,

Inciso III. do RlI:5eprojeto se dê a seguinte s-eeecêe-

1_

EMENDA lP04791·9
CJNION ALBERNAZ

pcccc significado concreto. A perda da substância, da capacidade de ccrçra dos
xendutentos, pcôe ser eJ<Pressiva e JeUtrahza;r: inteir~,te a garantia foxmal

o Deputa:::!", ConsU tuinte que esta subscreve propSa

OU'

mlI1s perent.es ainda motiva düvidi!ls sobre a isenção deles no aprec1llçêo de Q.P-'='
tões. mes'110 edministro!ltival;. que podem refletir sabre amer-eases fa'11111iElres

P'='rtanto, regular a rreteria em outro chplana.

l).1anto ã inanoItJ.bihdade, entendeu-se ne1h:lrsuprL'lU.rareferência eo art,
19Z. VI, q.Je trata tam!:é.m da diS?J111lnlidade e de e-osentaâorãa caro pera, ~
nada têm a ver ccn a garanba.

~

C deaoecenhc funcional. no mes'J1O órg;;o. de dois

nenter, a código Penal vigente aooliu a pena acessória de perda de~, en
quanto que o exercício ecc-cteôc de cetro cargo ou de atfvaôaôe p:>lit.J.co- ~
dárla não é crine.
,,~q,

Art.

As votações pare ind1cação de t:an::lidQtos, nE:ssas t:~!.
cunsténc1as. ii seecr-e penosa. seji!l por- pretender-Se fuSir a um indevido fa\::-!.
cimento. seja pelo constraJ'lgimento. em fac!;! dI! colega. por não sufrllgar o ntDe
de seu perante ,

dos JuIzes de carreira, en:zuanto que as vedaç:Ces est.eri!e:n-se a tcdos, irclusive
os terl1;orãrJ.OS.
lb que concerne ã vitaliciedade, a errerrla acre.scenta que os casos de pef:
da do cargo e a foma. do respect:.1vo processo serão eseecetecíôcs p:lr lei cmp~

p::n!.vel, o que MP ê xessatvado no texto origmaJ. l

~.

As. r-eteres ptlss:1b~ljd/'::!E'r. de ecesec, aos Tribul'leh..::
juízes que têm parentes nesses órgãos constitui fator que muitas vezes preju:l,l
ee ccnco-r-errtea com earcr mérit.o

A er:endapIO?5e-sea cornt;1ir p::mtcsque se considera equivo:::ados na reda~o
do ~)eto. No ~: expliclta-se que as garantias Brotadas são atr1l:Ã1tos

dlJrento.
Por outro 1Acb, só é ~sIve1 t.ransiq1r quardo se oog-lta de direitos ~

lIrt.

JUSTIFICATIVA

c) exercer atividade lX'litic:o-partidãrl.a.
JUSTIFICATIVA

fonMlldades previstas no ~rcJeto que. aliás, retardariam a tramitação ~
sular do prccessc- nos eesce, que serão nuitos, em que não se chega a um ~

80

d:ltivo. será ele cmccecc em disp0l'libllidade até q..e
casse o 1ll'Çletl1lT'ento.

b) ex..il?'ir, F"""lir'tar cc ~:=c.",="~, e q<E.lqJ-....r
título e sob gl1:1lgu~r prete>..1:o, "';uila gu; :~

tal. cam se dá quanto ao § 19,
!b que concerne ao § 29, altera-se ti f~ntlJla do~Jeto, conside."2da
c:arolexa e b.1rocraticanente, além de irnri:âvel na anplitude preconizada.
~ Os 1a'ef!d.os da oonciliação p:xlerão ser obtidas lIrlepen:lente7lente aes

que

Perágrafo único _ Em C/lSO ee acesso, por I:lntigui~a~.
de Juiz que tenha. no Tribul'lal, per-ente em grllu illpe_

1M31;
-

trah-se genericamente

de

NI1)H

ALBERHAZ

r.r

,U••• I1:'~

rrp,;:~;

......

d'l .. tG.. '.li~

,

CO""JSSllD Df 51STfMATlZtlÇ1iO

rrp;;;;--;;;

um

p=tr

inadJ.mplemento de obrJ.gaçio .alJ.ment~r serJ.a um retrocesso da no .. a
Constituição em rela.ção ã atual, uma vez que o dlreito do alimc"ltado,)á ameaçado no quadro atual por estratagemas usados pelo alinentante - como' por exemplo o abandono de empregos e a muda:l;a de do:lucil.J.os - estarJ..a desta forma constJ..tucionalt:'lante desámparado.

que .deve ter prazo de efJcác1a.
O,\Dãputado Constituinte que esta subscreve pt.Q..
pO"e que ao art. ~ do ~projeto, eliminado o seu parcSgraro
único I
seja dada a seguinte redaçlio:

No § 2[: c),jge-sl. d io;.uroçãu da .idoneidade n;:.:otl
do candidato, nlio se contentando com a s6 capacitaçl:lo inte1e~
tual demonstrada no concurso.

Art.
Dada 8 natureza dos serviços. o primeiro .requ!
sito parece assumIr a cnesma relevância que tem o segundtl.

~

EMENDA lP04793-5

.....

fJ"CONSTITUINTf.: ANNA t-\ARIA R A l l E - S - - - - - - - - - '
- As serventias da justiça do fB,

lO judicial são oUciais, r-emunerados
seus servidores pelos cofres públicos

os

..."'.."".,"----------_....

r.r-~---------"

\"0

O ~putacb OJnsti tuinte que esta subscreve prop3e que ao art. 19t do

projeto seja dada

i1

Justificativa
A redaçlio do~, no . . . .projeto, nlio parece
ser a melhOI". BUSCB-$e o seu aprimoramento. ao mesmo tempo em
-que se elimina o parágrafo único, que encerra. no que cone!';.!.
ne 11 remunel"õçDo, providência atentatórJ.a ao prlncipfo feder.!
tivo e se revela ut6pica ou ruinosa para os servidores. no c.!
so de nivelamento por baJ.xo. ou para diversos Estado, na hiP.2

JsIt!

seguinte redação:
Art.

tese da fixação ser feita tendo por paradlgma os que atualmente

~-

os JuIzes de carreira -çpzam das garantias
e, cx:no os t.e:nporãrlos, estãb sujeitos 'as vedações seguintes;
I -

são melhor

No que tange à cerreira. trata-se de lnovação de

são Garantias:
e) a vitaliciedade, não p:::dendo perder o ca;,
9=l senà:::l FOr sente:ça JOOiciãria, cxrn efJ.c!.
cla de o::lisa julgada, ros casos e forna ~
l:elecidos na lei o:rrp1errentar prevista
00

c:a.-out

do

art.

192f

b) a ina:!O\1ibihdade, salvo os casos de re:re
ção por llPtivo de Jnteresse OOblico;
c) a irTed1Jtib11idade substanCJ.al de
trentes. suJeitos, entretanto, aos
inp:lstos
gerais, inclusive o ae renda e os extJ:a~

duvidosa

conv~n1ênçia

administrativa,

1l0DlF1CAtlVA

Xl1SPOSITIVO EI'IENDADO:

Acr~sc:eote-se

.0

art

'l'

~

item VI do

~projeto

de Cons-

tituição. o se;ulntlt·
Art.

m-...

lha VI - Superaçio da. dencue};dade, e ducumlDações
re&ionals. sociais, étnicas. rell8,ioss!l. sexuala "
aS1S fortllas dI!! discritllln.çio.

etÁria .. e

d,!.

no mInim:J.
.10STU1CAÇl.o

I

ve.-r-.!.I

nãrios.

remunerados

EMENDA

r.r----------"""'"'''''.., , - - - - - - - - - o Or<putedo Constituinte q.le este sub~::::I"c...e pro;lôe c:.m
80 Titulo b. Cepitulo IV (00 Jud:1clericl. Seção 1 (Disposiçôes Gereis) do ~
(ePTDjBtO h JlCTesc:ents, onde couber. um erUr.o com fi seguinte redi!lçãot

Em se tratando de ellllanar Qualquer deSl&Ualdade e
di,!,
crlmlnaçÃo na nossa sociedade, li questeo sexual, como li. dos cld.!,
dios ou C:ldadÃs mar&inall~ados 'Por questão de ldade, nio podeI:
delx.·r dt!; ser explicltadoa em qualquer de!lniçio de prlnciplo5 Oll
normas q\,le tenbam I) propósito de condu:dr os setOTes qUI!! cotlpõea
DOSS. ortani~ação aoc1al. princ1p.lllente em 1,1111 daqueles considl!!rA
do' b.sito. co.o é o c •• o d. edueaçio.

Assembléia NacionalConstituinte e 493

1:EMENDA

JUSTIFICACAo

....· ---------.1 r.rp'·M"o".'--'
. L._J

lP04794·3

?A ..constJ.tuJ.ção da familJ.a fol. maté~J.a contemplada no art.
~ _ Capitulo I do presente ~proJeto, razão pela qual optarnos,com

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTE5

a fJ.nalJ.dade de sl.stematJ.zar o texto constJ.tucional, pela presente
redação.
EMENDA SUPRESSIVA

4 \'(?

DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go

~.

m

t"

alterãr os õene.rs

parágrafos

EMENDA 1P04803·6

EMENDA lP04798·6

.....

JUSTIFICAC1;o

I:J CONSTITUINTE

-,

tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
tJ coxrssxo
"""M"'''''''-

~roJeto:

Suprimam-se do

ai arbgo

O mesmo motivo nos leva a sup:-::.n;'r

SI STEII'J.TIZACM

rol

mente h.gado

DISPOSITJVO EP.EI'<OAOO

SuprJ.mam-se do

EMENDA ADITIVA

~roJeto:

a programas J.ntegraJ.5 de saúde.
a)

S 20 do artJ.go

>S>

~.

'P,J-·

JUSTI.FICACI;O

EMENDA lP04795·1

[!J

.....

--.

CONSTITUINTE ANNA "ARIA RATTES

,

S]STEo,I;;;·~,~~~~ug'""m.u.~

tJCOMISSJ\O DE

tJ-;:~;J

EME~DA MODIFICATl\'A
'1';-~
DISPOSITIVO Et-'.ENDADO. ARTIGO JS9 , S 10

o parágrafo lo do lIrtJ.go
a ter a segu1nte redação:

.,,,

eaaa seêncae J.ntegral ã saúde J.ndJ.vl.dual e ccãecave , contempladc no

anca se 11 do artJ.go ca t adc e,fJ.nalrnente, a prolbJ.cão da cxplorc;~o
dJ.reta ou J.ndJ.reta por parte de empr-e s as e cap~~~':.J.s de prceeeênes e
est.rençeaz-e Já se encontra no § 41;) do artlgo ~
Nossa
tuaçâo da maténa.

3S9 do

~proJeto

supressão va s e tão somente uma melhor su s rece
-

EMENDA lP04799·4
~NNA MARIA R;;T;~S

, passa

E';;~a:=J

(JCONSTlTUINTE

;53
Art.

~~

l%Zi~';!W

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 lo - O Estado as;egura acesso à educação, ã J.nformação, P. aos métodos cJ.entífJ.cos de regulação da fertJ.IJ.dade
que
não atentem contra a saúde
respeJ.tado o dJ.reito de Opçd.O indnJ.d~
.1.

JUSTIPICAC.KO
A prá't-J.ca tem denonstrado que a área Mater _

no-InfantJ.l, embora conhecida corno priorJ.tária sob o ânculo SOCl.
al, não tem saêc na definição e na J.mplementação de polltl.cas e
Programas de Saúde. As altas taxas de Morbi-Hortalidade, semenstram claramente a situação da infância brasiJeira.

EMENDA lP04804-4 _ .....

~

(ICONSTITUINTf ANI-.lA MARIA RATTfS

D § l0 DO ARUGO

m,

PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇM :
~j~

ART. 2:16 - São õrçaos da Justiça do Trabalho'

A fertJ.IJ.dade ê u-na pré-dJ.spos.lção ã fecundação e esta uma faculdade de produção.

EMENDA SUPRESSIVA
~~o3
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO i09
Suprima-se do 'Mr'Wprojeto o Parágrafo li g , do Art.

Nossa proposta de modlfJ.caçâo do termo "fecundJ.éc2epara -"fertJ.IJ.dade", .lmpl.lca na malor abran~enc.la que o últJ.mo ter-

§ 10 - O Tribunal Superior do
Trabalho
compor-se-á de onze
Ministros,
sendo:

mo contempla.
A regulação da fecundadade se restrJ.nge a própria fecundação, enquanto que, a regulação da fertll1dade, além de ab:anger a fecundação, estarã amparan~do as pessoas não ferteJ.s. danaolhes portanto oportunidades ã J.nformaçóes e métodos c.lentifJ.cos para
at.lngJ.rem através da f'e r t a Ladade , a fecundação.

30'

)09

JUSTIFICACAQ

JUSTIFJCACAo

fPl,

Estamos modificando o § 12 do Art.
em rece a
supressão da letra "B", do referido par açr aro , com a excfusãc
ccs
chamados juizes c i ess aet.ae ;

EMENDA lP04796-0

EMENDA lP0480o-1

rrp~Dã~

l!JCONSTlTUINTE ANt4A MARIA

R:;';~-S-_--------'

fl"Z;~';D

Vedar quaisquer contratações ou ecerssees , fora do Concu!.
so Público. pelas empresas públicas, socIedades de economIa ef s t e
e
fundações públicas significa acabar com a eficiência momentânea,ou seja, Impedir que ocorra ccnt.rat.eçêc de técnicos por tempo oe termíneoe ,
para a ef ebcraçãc de serviços especf rãccs , muitas vezes de suma impo:,tênc Is para a coletividade

E';~;:J

r;v;0fJ

p=.::~~J

....."...'''..., , - - - - - - - - - - - - ,
EME"DA A01XIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

~4

EMENDA SUPRESSIVA .:2~2
5UPRlf.'A-SE DO ART. ~ § IR,
TRA "B" •

1-5

ART~GO

_r,,-\

Inclua-se no ArtJ.go ];5 do ~proJeto • os seguJ.ntes
itens-: 11, UI, VII, xv, XIX, e XXIX .J..,04 13

no ~ROJETO

DE CONSTITUIÇJtO, A LE-

lDõ2;o'.lJill
D~-SE

AO ART.

~ DO -A~ROJETO

JUSTIFICACJtO

JUSTIFI CAC1i.O
A categoria dos empregados domêstJ.cos deve ser tratadas como as demais categorl.as de trabalhadores, mul.to e-nhora o caráter -<hferencJ.ado do el1'pregador.

Não
se
JustJ.fJ.ca
portanto tratamento dJ.íere:_ cJ.adl:i quanto aos benefIca os previdenciárJ.os como seguro desenpreg:.

_ _ _ _-r-'-«•."••• "". , , - -

Jacence remunerada ã gestante e seguro contra ecaâente do trabalh:l
e dJ.reJ.tos trl!balhlstas como
Fundo de üar ant a a do PatrJ.mónJ.o IndivJ.dual e Jornada de trabalho.

zar

EI-IENDA SUPRESSIV~

JUSTIFICAÇ~O

:2112

SUPRIMA-SE DO ARTIGO ~, § 2$1. 00 mBéPROJETO DE CONST1TUIÇ~O,A lf.
TRA "C".

acima vem compatiblh-

JUSTIF~ICAC~O
A instJ..tuiç:io de Juizes classistas na

Justiça do

Trabalho, nno condiz com o preceito jur!dico habitual, e dessa forma propomos sua eliminaç:lo na esfera máxima da Justiça do Trabalhe.

EMENDA lP04797·8

l!J CONSTITUINTE ANNA t--ARIA RATlES
"H..
tJ COM1SS70.0 DE SlSTEI'.ATIZI'C1-.0

,./~u, ..loru•• o.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EI-:EI:DADO: Artlgo
O art1.go
redacão:

m

~~& _ &

Art.

rr;:~-;
n.o

EMENDA lP04802·8 _ .....,

r:bV~'zm

PJ

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

'\

demais inst1tuJ.ções.
S 10 - o casamento relJ.g1.oso terá efeito civil, nos ter- .

s

!

20 - será gratuJ.to o processo de he.bl.litação e a cele-

bração do casamento.
S 30 - este.,êe-se a proteçêo db Estado e êe-mais instJ. tu!
ções à ent1dade famill.ar formada por qualquer um dos pais ou respo.!!.
sável legal e seus dependentes, consanguineos ou não.
S 40 - a legJ.slação ordl.nárl.a regulamentará a dJ.ssolução
do casamento.

h

E'p~;~~

fui;i.7'+]

EMENDA lP04806-1 _ .....

I

§ 32 _ O Poder Público pode intervir nos servicos
de saúde de natureza privada
necessários
ao alcance dos objetivos da poHtica naci.Q.
nal do setor, bem como desapropná-los.

--,

I

t: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTE5

~1p'

ARTIGO l5'5 § 32

Suprima-se do ~pr~jeto o seguinte parágC'afo:
familia, constituída pelo casamento ou por

re.1.to ã espec1.al proteção SOC1.al, econômica e Juridl.ca do Estado e

A t.reos rerêncãe das terras públicas da uní êc , dos
Estados e Municípios, será realizada-para as pessoas fisIcas br e saJeãr as , que não sendo -proprietários de terras, se quallfiquelTi para
o trabalho rural, através da concessl:lo de Direito Real de Uso da S..!:!
perfIcie, observados os limites de até.30 adnta) módulos
regi.Q.
nais.
320
Dessa forma, pretendemos corrIgir o texto do Art.
»8. Que determina a autorizaç:l"o do Senado Federal, para áreas SUp!
rior a 3.000 (três mil) hectares, -além de HmItar o tê.mêinho da mes-

tJCOMISSAO DA

seus parágrafos.

e seus parágrafos passam a ter a seguJ.nte

união estável baseada na l.qualdade entre o homem e a mulher, tem d.=.

mos da lei.

. .1••• <e/<.~ ....Hu.. ~.'....

COHIssAo DE SISTEMATIZAÇÃO

= - - - - - - - - - - -...." ...""...' . - - - - - - - - - - - - ,

~L

Me

-,

[JCONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

UE CONSTITUIÇão, A SEGUINTE. REDAcno:

-;2,>
ART. »8 - Terras públIcas da Uni:;o,Estados , rerrr.,
tórios -e Munic!pios semente serão tra~
feridos a pessoas r!sIeas braslleiras •
que se quali fiquem para o trabalho rural medi-ante concessão de DIreito Real
de Uso da Superfície, limitada a ext en
slfo de :m (trinta) Illódulos regionais -;
de expâoreçãc agrícola, excetuados os
.eescs de cooperativas de nrcooçao,

A instltuiç1lo de juizes classistas na Justiça do
Trabalho, não condiz com o preceito jurídico habitual, e dessa for_
ma propomos sua eliminaç~o na esfera máxima da Justiça do Trabalho.

A inclusão dos a t.ens refer1dos
o corpo do proJeto.

E;:~;~
ITü~~~

EMENDA MOOIFlCATIVA

JUSTIFJCAÇ;'O

li) CONSTITUINTE ANNA MARIA R;;';~S

O poder públlco estabelecerá Como de caráter prioritário,as

Ações de lIssJ.stencia Integral ã Saúde da Criança e do Ado _
lescente, garantJ.ndo a continuidade e execução dos progr~ _
aas Materno-Infantis, pela Rede Básica de Saúde. ,,,

4:1- O controle ã pe squa se Já está ecnt a.dc no a t.em VIII,
do arb.go ~; o pâ e ne'j amen't.c familiar deve ser um dos obJetos da

J ~~~flV

cr;~~~=:J

DisposJ.tivo emendado: Seção I cap. 11 do TItulo IX

~

ARTIGO

R;~~·ES

-'

*';

EMENDA SUPRESSIVA

Famib.a, do Nenar e do r ôcsc , Já encontra-se conver-aent.ement.e abordado no capitulo da Saúde, por se tratar de assunto l.ntrJ.n5ec~

ANNA: MARIA

fÇJ~'0H

~

o tema do presente a r-t aqc , anser i ôe no capitulo da

preceitua que a liberdade profis-sional e de organização de serviços
pr.1vados e assegurada na forma da lei e de acordo com os princípios
da PoHtica xacacoar de Saúde. O § 3S! opõe medo ao estimulo também
pretendido quando se prescreve a necessidade de complementaridade t
dos setores pr rvedca, Com efeito, a ação pnvada de saúde é de natureza congênere da ação do setor pub La co ,

S1STEM;~~;';~À~"c/'u, O" a$O:

.......--,
rr-PMOB-,

J l:PU~~fl?J

.1&10/.u........ io

MENDA 5UPRESSIVA
?~';
DISPOSITIVO EMENOAD01 ARTIGO :5D9
Suprima-se do

~proj;to

3D'

o Parágr.afo 30, do Art. )1)9.
JUSTIF'ICAC~O

o que

3USTIFICACAo
N§o é do interesse público a desapropr ~ação
do
imóvel onde se presta serviço de saúde, mesmo que certos
serviços
não condigam com a Politica Nacional de Saúde preconJ.Zada,pois J.sso
redundaria em onus elevados e impróprios para o Poder Público.
A Intervenç§o pretendida já está I.lar;segurada.de m!
lhor forma e maior abrangência, no ~Rut do Art.~.
Quando este

se pretende com a supressllo deste parágrafo é evitar Que, por exemplo, as sociedades de economia mIsta municipais, como
as companhIas de água e esgoto sejam profundamente prejudicadas,
até
mesmo ameaçadas de extinçao. caso n!:lo possam gozar de certos
benefi_
cios e subvenções. Torna-se imperativo lembrar Que a participaçao aelE.
n~Iia do Poder Público nas empresas de economia mista gera beneficIos'
, que contrIbuem para a con1Jnuidade da prestaçl:lo de serviços 11 cOlflunId2.

• de

494

• Assembléia Nacional Constituinte
.~..,

EMENDA lP04807·9

---,

EMENDA lP04811·7 _ .."'

---,

F CONSTITUINTE ANNA HM.IA RATTE5
r.r
I tYi;~flJJ f: C:OIHSsAo DE SrSTEHATI2AÇJl:o

(!l'CONSTITUINTE ANNA MARIA RATlES

r=!~~~:J

'I.I ... \l>fC.~'SfiO/IIl.'o.. Uio'

ra serão I necessâr i ar-ent e es tenmõas as üe tenacr ras Públicns,e aifl_
da, por força do m eoos t.c no Ar1. ~1, ser Ier- ainda defendas
acs
Procuradores do Estado , o que determinará, fatalmente, aos êat aoos.,
neebrcs um brutev e ans opcr t âve I aumento de despesas nos r espect rvos orçamentos.
Leve-se en conta por fim, Que as funções exercf ,
a
das pela Magistratura ~ aquelas exer ca des pelos or qãcs púbhcos
ela equrpar-eocs são drver scs , pois o Poder Judiciáno oeca ue as co,:
t.rcc ér s aes , conqueet c o r'llnistério PúbU:: "'~Enê..> f_~d;}h.. c arJ'caç êo da )e1 e opina nos fel tos judIciais e a Defensoria Públlca 6_
penas ee r enoe aque r es que por falta de ccoorções econômicas não po-

~p'~o',;:J

_,

~~+0J

" ' - - - - - - - - " " " ' " " '.....,.,-------------, r . r - - - - - - - - - - ...." ...."...,.---------------,
l(H

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA ADITIVA
1\/,)0
DISPOSITIVO EHENDADD : ART. ~
ht}o
ACRESCENTE-SE RAIS UH PARAGRAFD AO ART. ~ I PASSANDO O "PARAGRAFO
ÚNICO" A SER
INCLU{NDO-SE O § 211, QUE TERA A SEGUINTE REOA-

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO lR8

Suprima-se do

~projêto

a expr es aãc " ••• públicos e •• ", ficando

s-»,

artigo 8S5J.m redigido:

IIArt.

~t

J,~D

CJl.o :

ART.

Fica extinto o instituto da Enfiteuse.bem como
os direitos e obrigaçlSes dela decorrentes em .!.
'tll6veis urbanos de pessoas f1s1cas e • juridlcas
de direito privado. adquiriMo o enfiteuta.sem

J;9:tr ••••••••••••••••••••••••••••••

§ lo -

defesa.
§- 22 _

õnus , pleno dominl0 da propriedade. li

t

vedada vinculaçao ou equí paração
de qualquer natureza aos membros
do Poder Judiciário.

o instituto da Enf1teuse, quando explorado por pessoas f!
slcas e/ou jurídicas com fins lucrativos, r-eves te-ae nitldal"lente
d;
seu caráter anti-social, pois Que o lucro aurer roo na cobrança do laudêmio beneficia exclusivamente o senhorio direto e Mo a Comunjdad~.
Nãn se justifica a extil'lçSo pura e simples do instHuto '
da Enfiteuse para os imóveis de propriedade do Poder PúbHco de forma
generalizada, até porque há casos em Que o património histórlco,cuHu_
ral e paisagístico mantém-se por ele preservado contra a especuã açae !
llIoblliária.

'1

EMENDA lP0480B·7 _ ..n.'
ANNA MAlHA RAlTES

.

r.r;'~~;~

C-

_

EMENDA lP04B13-3

"' ..

,

tJCONSTlTUINTE ANNA MARIA RATlES

fJCOMISS~O

JU5TIFICAÇt!;O

JUSTlrICAC~O

I:J CONSTITUINTE

dem contratar advogados patrocinando a Pr ccuracor ra do Estado a sua

..

o Poder JudIciário é, na t r adaçãc da ordem jurld.=.
ca ocidental e denccr ãt ace e, especialmente na orºanizaç~o politltc
nacional, como se vê do tratamento recebãcc em todas as ccns t Jt.uãçêes brasileiras. um dos poderes do Estado, não se enquadrando o !I,!
gistrado nos ccncea tcs de funcionários públlcos ou servidores do E!
tado, mas sim como árgDo do Poder Judiciário.
Assim sendo, não se justifica a vmcuí eçãc ou eQuiparação de quaâquer natureza, que r Quanto as garantias I Quer quan.,
to aos vencjwentcs , vantagens e er er roçat Ivas et r buí des a um Poder
do z s t eoc , a qualc;..Jc: c...t ro servf ccr público. ')0150 es te s serão sen,
pre funcionários públicos regidos pelas ncre.es gerais do runcaona,
lismo e por seus respectivos estatutos.
Ademais, vincular-se ou equâpar ac-ae
servidores
públicos e outras categorias Inteqrant es da estrutura do Poder EXecutivo aos membros de um Poder do Estado, como é o Judiciáflo,repr~
senta a desceract er aeçac deste cone Poder, para torná-lo um Silll_
pães apêndice do ExeCuti vc ,
Por outro lado, as garantias, vencimentos c ventagens atribuídos aos menores do Poder Judiciário não são pr Ivt Iégios, porém um sistema pe prot eçãc do cidadão e da scc edeoe , como
um todo, afim de garantir à Magjstratura t ranqua i i caoe e independê!!.
era no exercfcãc de suas funções, o que não ocorre em relaçao ês d~
mais classes que, não sendo um poder do Estado, flcam subordinadas~
aos seus resnect avos estatutos.
ccnaader e -se , aí nce , que tal COIlIO se encontra pr!
visto no Art ~t a vmcuãeçãc e equiparaçêc do Ministl!no Público
ao Poder Jud1ciáuo. por força do § 112 do Art. ~, nue lhe é subsE,
quente, todos os direitos. vantagens e prerrogativas da Magistratu_
r a se rêo , necessáriamente es t errmoes às üe t er-sor r as Públicas,e adn;
da. por força 00 disposto no Art.
seriam ainCla nerer mas
aos
Procuradores do Estado. o Que det ermãnaré , rat aãwent e , aos es taccsmembros um brutal e ãnsupcr téveã aumento de despesas nos respect r ,
vt's orçamentos.
leve-se eM conta por flm. que as funções exerci_
das pela Magistrdtura e aquelas exercidas peloe; 6rg:;os públlco~
a
e)a tquipc:.r ..Ctos são diversos, pois o =-odc.r Juolcláriú d~cide as coE!
trovtirsias, conquanto o Min1stério Público apena~ fJscalIZa a aph~
caça0 da lei e opina nt.s felto<õ jUdicldlS e a Defensoria Pública a-

DA

u,.

J fJN/o,i/Pl

''' '''."

....,'.----------,

SISTEM"·;~T;çr.~""""""

.

~;~~~\~O~~~~~~T1~DOCAmePROJETO

ART. 4'iN' -

.

~Ó.f-

AR!

Compete ao congresso Nacional,ouvido o
Conselho Hae Ione I de COl"'unicação,outo,r
gar concessões, permissões. autor Lz a-,
ções de serviços de radiodi fusão sonora ou de sons e imagens

í

§-ÚNICO _ A Le a disporá sobre a cr Laç ãc '
do Conselho hêrcIona! de comun,!
cação, que terá entre suas" co!:
pet.ênc es ;
í

a) enc amrnbar ao Congres-so Nacional
proposta de ccnces sees , e permi!

sões para exoror açac dos eervf.,
çcs de rndí ct ef eva sâo ,
rr scai reer , na rorne da lei. as
emissoras de r éo io e televisão,'
em runc acnsnentc no pah:;
c) t... !.t.JplH,ar o uso de serviços de
rádio, en ondas especiais;
d) propor ao Congresso Nacional, o
cance ement.o de concessão de ell:_
pj
de
de
ct ej e
visão. -,)
-

b)

í

5~

§

casamento poderá ser dissolvido,
mediante acordo das partes,e homologação da justiça.

_ O

JUSTIrICACAo
Com a instituiç~o no Art.
deste .amoaprojeto,d=
que a lei não limitará o núner-c de masoãuçees da sociedade conjugal, achamos que a manut.ençêc do atual dlSPOS1 ti vc I oet ernãnaçêc de
tempo para a separação, cria uma situação análoga. Dessa rcrme .pre.,
pomos que desde que ambas partes estejam de acordo, a justiça hOI""':'
logará ãnedrataeent e a dlssolução do casamento

1J

..

EMENDA MODIFICATIVA
li '3
C
DISPOSlTIVO f:HENDADD : ART. ~ S 12 : SUBSTITUI· POR ES1A CON5TITUIClI.o .. POR "l. POR Lp COMPLEMENTAR -.

penas defende aqueles .que por fali a de condições eC:l:1l)micas

.

A 8lteraçl:io proposta visa transferir pal"a a legis-

1açDo ordinária, as garantias. os direitos e prerrogativas dos Dere!!
sores públicos.

.

C-.

Estamos propondo a aI ter ação do Art. 407 do
í

CJCOt~STITUINTE

ato de outorgar as concessões para explaraç&o e

prerrogativa do Presidente da República, e definlndo as
Clas do conselho

;;'5A~:DoE::E~:oO ilJBAA\:OR' A SEGUINTE
t.'-

REDAÇriO:

2.-'1'6

ART • .222 .. Compete li Justiça do Trabalho conclli_
ar e julgar os dissIdios
individuais
e coleUvos entre empregados e empreg,!!
dores. e as questões entre trabalhado_
res avulsos e as empresas tOllladoras de
seus serviços e as causas decorrentes'
das relações trabalhistas dos servido_
res com os Mur,icipios , os Estados e a
União , inclusive as autarquiÔls mun1CI_
pais, estaduais e federais.»)

JUS1IFICACJtO
Ntlo decorre da relaçDo de emprego entre empregado
e empregador enquanto questão t:rabalhista J o acidente de trabalho.
t açDo de perdas e danos de competéncia espe::fu.... da Justiça comum
conforme previsto no C6digo Civil Brasileiro.
A Justiça do Trabalho nDo está estruturada
para
tal julgamento, que implica em perida e e:álculos atatemáUcos.
56
além de a
na cidade do Rio de Janeiro, tramitam 150.DOO processos
Justiça do Trabalho ter por finalidade primacial a conciliaçDo entre empregador e empregados.

l~aClonal

o

dos seresta
corrlpetén_

de Conunicação.

HENDA HODlrICATIVA
40'3
DISPOSITIVO EIo'ENDADO. ARTlGO lã?

AlmA

t~Af:{IA RATTES

~

~o~

l',

Dê-se ao Artigo 4:l:5, do A,f:ft;eprojeto. a seguinte redaçDo:
40~

"Art. 41?- A UniDo, os Estados e os Municipios , ouvido o
Poder legislativo, poden estabelecer,concorre~
temente, restrlções legais e administrativas'
visando à proter;~o ambiental e à defesa dos r~
cursos natu:tais.

I

EIIEtlOA MODIFICATIVA
;nLJ
DISPOSITIVO EMENDADO : ART. 238
PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

lO

JU5TlrICAClto

ART. ~~ - Lei complementar federal disporá sobre
garantias, dneltos. prerrogativas
e
vedações dos lhembros do MlnistérI0 Público.

Pl'opomos a retirada da expressllo "prevalecendo o ChSP05~_

tlvo mais severo" por entendermos QlJe a aplicaçao Uas penalIdades serã
definida pelo Legislativo.

EMENDA lP04815-0

:!J
I

!H~

utll1zaç~o

viços de ract cdí rcsãc sonora ou de sons e 1l"'agens, tIrandc

r . r - - - - - - - - - - , , ,..""'''....,..- - - - - - - - - - - - ,

~J

~

~_

po-

JUS1IrICACAO
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ART.
SUPRIMA-SE DO -AR!5iEPROJETO:

auí

projeto de ccnst tuf ção , transferindo par a o Congresso Nacional,

EMENDA lP04812·5 -."'.----~---, pr'p'::,_.D'.S• -_-.J

'~"'-----------'Ir.r'p"M"o"a~

MARIA RAllEs

r

.. <

dem contratar ad/ogados patrocinando a Procuradoria do Estado a sua

§ 12 Ao Defensor Público s~o asseguradas
garanUas, direitos, prenogativas'
e vedações conferidas, por Lei Co!.
plementar, aos membros do Ministé_
rio Público.
JUSTIFICACJ\O

t'CON~TlTUINTE ANNA

n~o

servrços

~

defesa

" ,r;"

ART. Í>~-

EMENDA lP04Bl0·9

í

oreçãc

m.

..,-----------"'''"."" ".,-------------,

DE CONsTlTUIÇ1\o A SEGUINTE REOA_

çM ,

í

EMENDA MODIFICATIVA
lt16
DE:-SE AO § 50 00 ART. ~ A SEGUINTE REOAÇAo :

L·~~;n;-J

]

O Poder Judiclário é, na tradlr;~o da ordem juridl.
ca ocidenta) e deMocrátJca e. especJa)ll'enle oa or9aO)zar~D pOJitlcc
nacional, como se vê do trataltento recebido er todas as constitui_
ções braslleiras , um dos poderes do Estado, ndo se enquadrando o "1:.
gistrado nos conceHos de funcJoná!'los oúbllCos Ou servldores do Ef
tadül filas sim como ôr9~0 do Poder JUdlC1ário
Assim sendo I não se jUStl flca a vinculação ou eQuiparação de Qualquer natureza, Quer Quanto as garanUas,Quer QUD!?
to aos vencimentos, vantagens e prerrogativas atribuid?<; a um Pode!"
do Estado , a qualquer outro servidor público, pois estes serão serr.pre funclonários púbHcos regidos pejas nDrmas QC1'a.is do funcionalismo 2 por seus re~pectivos ps:tetutCl$
Ademais , vincular-!>c ;;........... ul .. õ:rar_s!::
Soe-rvldolt:!.
públicos e oulras CalE'goIlas lnlegl'aoles da estrutura do Poder E}(ecuUvo aos membros de um Poder do Estado , como é o Judiciário,repr!
senta a descaracterização deste como pode:t , para torná-lo um sim~
ples apêndice do Executlvo.
•
Por outro lado. as garantias. vencimentos e van_
tagens atribuidos aos membros do Poder .Judiciáno não são privilé_
gios, porém UI"l sistema de proteçDo do cidadão e da sociedade, como
un todo, afim de garanta à Magistratura tranQuilidade e independên
cia no exercício de su~s funções, o Que n~o ocorre em relação às d~
1':Ials classes Que, não sendo UM poder do Estado, ficam subordlnadôs'
aos seus respectivos estatutos
Considere-se, alnda, que tal cOlte se encontra pr!
visto no Art. ~, a vlncuJÉtçãO e equlparaçã~ d~(l~lOlstérIO ~ÚbJjcc
ao Poder JudicIáuo, por força do § 12 do Art ~l?, Que lhe e subs..=,
quente, todos os dueHas, vantagens e prerrogativas da M<lgistratL-

CONSTITUINTE

AN'~A

......

--,

.-

"'ARIA RAllEs

EMEI4DA suPRE5sIVA
SUPRIMA-SE NO ART. jk~, § H. A INCISO IV " CONTRIBUIÇ1i.O SOBRE O P~
lRIMONlD LIQUIDO DAS PESSOt.S FíSICAS u, RtNUM:::PANOO_SE OS OEt-'AlS.
,3S-

ART.

~

••••••••••••••••••••••• ,

S lo

..
I .

IIIII contribuiç~o sobre a
explora;~:
de concursos de prognosticas;
V - adicional sobre os préll'oios
dos
seguros pn vados

IV -

JUSTIFICACli.O
As contribuições sociais, Que formarao o Fundo Na
clonal de Segurldade Social, apesar do alto valor social,carccelll d;
correç~o, quando o inciso 11
já determina a contribuiç~o dos trã_
balhadores , na forMa de ta~açDo dos salários, e no inciso IV, a con
tUbuição sobre o patrimõnJo l1'ouJdo ria"" p"<:'''''oas físicas. PDr enu':
dt:r/tto5o Que provoca dupJ,a contri~~j5"aO, é que propcõ:'os
a supres!>~;
do 1nciso IV do aludido Artigo

Mr.

I

AssembléiaNacional Constituinte
E/I'IENDA lP04816·8 _ .....

-,

[JCONSTlTUINTE ANNA MARIA RATlE5

glslatlva, mediante proposta da maioria abSOl]
ta dos membros de qualquer das Câmaras

..

~~~~ ~

tE7~~JM

JU5TInCA!;i'iO

de boa fé ••• ", ficando o Ar-

E/I'IENDA lP04820-6 _."..

t:

3-\'-

bano de até duzentos e c íncuenta metros quadrados de área, adqulrlr ..lhe-á o domínio, po-

EHENDA MODIFICATIVA

dendo requerer ao Juiz Que assim o declare

tlt-SE AO ART.

I

---,

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATiES

~

AO 'AW~RD.)EIO DE

por set.ença , a qual lhe servirá de título pa-

lmif

E/I'IENDA lP04823.1_ .....
l:JCONSTITUINTE ANNA HARII\ RATTE:S

SEGUINTE

REDAÇ~:

tr;~~;;::=]
t§-;~~ftJ

~

EMENDA iUtRESSIVA
f TEM IV l LETRA" L "

n

SUPRIMA-SE DO ARTIGO FlJ, f TEM IV, lETRA "L". A EXPRESsA0
" Os sindicatos terão acesso aos meios de comuniceçêc social. conforme a lei
JUSTIF"ICACA.O
A perm s sãc aos Sindicatos de terem acesso
aos
meios de coeuní caçao social, escr i t a no ant eprt.jet.o de ccns t tui ç aa,
í

a nosso ver não se ecr iee ncce s sar i ament e à cons t a tua.çt;c
r eoer at
Os
que pretende tornar livre e ceeocr-ét ãca a sociedade b:rasllelra
aí ndrce tcs já tem t rvr e acesso aos meIOS de comcmcaçãc scc i a l , pOL
tanto dispensável a escr-atur eçãc deste artigo na ConstituIção.

EMENDA lP04824·9

['t:ONSTITUI"JTE ANNA MARI A--;~;T;·ES

JUSTIFICACJl:O
"~1

~-

nArt.

lodo aquele que, Mo sendo proprietário

ru-

,«

~CI'I

D~.SE AO ARTIGO 2Q3-, DO AN'f'EPROJETO DE: CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REOa

}'1'"1

11

Na atual conjuntura, t orna-se lnvLh'el Que os cer
t.ôrucs COr'ltinuem em eãcs do setor cr rveco , quando e dever do Estad~

B("

DISPOSITIVO EMENDADO

ARTIGO

B.,.

Inclua-se no Art.
Públicos Civis - o seguinte Inciso :

::? seção

II _ Dos

manter o dí re i to e acesso à .rust aça , de toda a oocuf eção , e os car ,
tõr cs co'n ser vz ços notariais e r eça s t.r e rs , estão intimamente llga~
dos ao sistema judicl.árJ,o. Dessa forma fundamentamos a ap r csent.eçãc
da referente emenda madlficatJ.va
í

Servidores

g(,

Art. ~ -

er;~';~~

lDõY;j.7!J

.. o:.çh

'utl/~~u

EMENDA ADITIVA,

~

..

,,~

r.r----------'UTtI'I\lIT,"U;~C------

EY.EHDA MODIFICATIVA

-;' ~
Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo'lIl da Educação
Cultura, que passará a ter a sesuant.e reddção:

e I este artigo alcança, também,os servidores da
mesma situação funcional que foram l.ncluidos na atual eâs teaatrca
de classi ficaçao de cargos sem a observãncia da remuneração
terlormente percemda mais elevada. '))

"

Ji~:ss& VII - au):ílJ.O suplementar na educação para cr1.anças de

pa~

":u:t. ;s::a:a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"'"'lg

§ 49- gs Municípios só passarão a atuar em outros nIveis
de ensino quando as necessidades do ensino fúndamental
e da educação pré-escolar est.1.verem plena",ente atendi _
dos."

JUS'1'l:FICAcAo
A eaucaÇ'ão pré-escolar deve ser oferecida pr!
.ferentemente pelos HunJ.cipios .. da mesma forma que o ensino bási _

o MunicipJ.o é a instância administrativa mais
próxima que tem conhecimento mais pront.o das necessidades das cri.
ancas e pode, se equipado, responder com maJ.or presteza ã demanda
da populacão por creches e pré-escolas. Já é uma tend~nCla natu ...
ral dessa dell'anda I!ypre~!:.l!;~-ge jut'Jto ã admJ.r.::o. ..lraçao muolcJ.f.al.
Mas é importante que se estabeleca a prioridade da educação pré-escolar imelhatamenta após a do enSJ.no básico, para lhe dar ga _
rantia de que não seJa preterida por outros n!veJ.s que não
são,
pela própria natureza de seus objetivos e cont.eúdos, como o médio

zero

até se.rs anos de idade e para o ensino fundamental, através de pro-

JUSTIFICAC]to

a educação pré-escolar,

..

_".:? J
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 3*9, INCISO VII

í

3"78

»a,

.

Inciso XI - Aos servidores públicos federais da
ttdminlstraçno direta e indireta que .. em ljecorrfmcia de r eeat.rutoração, c!assiflcaçao ou reclassificação de cargos, passaram ü in_
tegrar quadros suplementares em extinção com venc ímeo tcs fixados
numa única referência ou nível, ser-e at r abuf da a reeuner açao men-,
sal devida ao ocupante do cargo ou função resultante do no v o s s-,
tema, que corresponda à mesma pcs rçêc salarial ma a s elevada
que
antes lhes era conferida.

f)ISPOSITIVQ EMEUOADO: art. 3:8S, § 49
Inclua-se no § 49 art.
sando a ter A seguinte redação:

Público.)~

_

HlTOfJ~$''''U;.O

EMENDA ADITIVA

í

r.r

.2-03 - Os serviços notariais e registrais
ser-ão exercidos pelo Poder

í

CONSTItUINTE ANNA MARIA RATTES

ART •

JUSTIFICAC1i:O

JUSTIrICAçM

E

f:!Ol;;;'~5J

eAo :

E/I'IENDA 1P04821-4

Em nossa nova r eoacão ao nr t ~ do <~projeto de Con,!
t turcao, estamos corrigindo uma distorçQo que hoje verifica-se
no
campo. Os trabalhadores, Que, n!:io sendo propr Ie târ Ics rurais, usar-ee
durante três (o)} anos ininterruptos área rural e que a tenham ternado produtiva e nef e t Ivc r em fixado suas mor-emas , passam a
te: o
tUrello ao dominio, mediante a apl1caçao de eent.ence cec rat õr e O csput do texto do Ialtõeprojcto marca um retrocesso, quando o próprio eehtuto da t erra jã prevê este tipo de sentença.

--,

l!-'~;;~~-J

J

nlENDA MODIFICATIVA

f: CONSTITUiNTE ANNA MAR;-~~;-TES

-

E/I'IENDA lP04818-4 _ .....

=::J

c;

=

í

tal, possuir como sua, por três C03) anos ininterruptos, sem justo título ou boa fé, área rural particular ou devoluta cont Inue , '
não excedente a três (OJ» módulos r eüf onars '
tornado
de expfcr eçãc agr!cola, e a houver
produtiva com seu trabalho e nela t:1ver sua
morada perwenente , adQuirir_]he~á o dcmfní c
mediante sentença declaratóna, a qua j servi
rã de titulo para o reçf s t.r c lmot.iliario re;

pect Ivo

tJCOHISSÃO-;-~A.;;.~;~<;~1UOI.J .... uio

Ao propormos a aI t.er ação do Art. ~1,mantido o ué
rito da o ..C't"osS"'!S,:,, es t er-cs t crnaoc... to ãeovet rur a I como obr19<H..
social, desde que preencha os r equrs tos de suas e l Inees ,
t-l:~d ...n-,
do dessa forma a definlçQo de «runçêo social",que é uma med,lda defl
nida à Ircoservaçãc do principio da cesaprcprreção por interesse social
-

nê-ee ao artigo 329 do Anteprojeto a seguinte r ede ç ão r

F;~'~;'~

ARTIGO 18.

renovâveãs e preserva o meio
ambiente,
c) observa as drspcs rções lega_s
que regulam as relações
de
trabalho e de proouçãc e nêc '
motiva conr i rt cs ou disputas'
pela posse ou dOminlOj
d) respe s t a os ca r ef t.cs das po~
lações J.ndigenas Que vavee nas
suas imedlaç15es. ;t>

í

-,

flP27~~M

b) conserva os recursos naturais

vej com base na "boa fé" do ocupante? Esta evar eçãc será subjetiva el
nêc objetiva como requer dispositivo constitucional, principalmente r!
ferente à matéria

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO. ARTIGO

u~;;~

§ ÚNICO - A obrigaç~o social é cumprida
quando o imóvel
a} é rac10nalmente aprovei t eoo ;

A expressa0 "de boa fé" não ccepcr t e eensvr ac ac , Sendo Ir.
De que forma se irá avaliar a cccpaçãc de um

cocpr cvâ-La

MARI;;:-R~~;~ES

Ao

cf sêo na legislaçllo brasileira.
1
Na medida em Que o proprietário do Imóvel urbano não cumpre as determinações legais, deve o Estado intervir, inclusive desaprg
priando quando o caso eas rm o exigir. visando assegurar o cumprimento'l
da f'unç ão social da propr aeoace ,

~-;;W

3"

JUSTlfICACt.O

EMENDA lP04817·6

CONS1ITUIl;~O

1

"ART ~2-5 - O uso do imóvel rural cor r espcnea
uma obr Lçação soe i e I

ra matricula no registro de im6veis "

(JCONSTITUINTE ANNA

í

lI::;iJ.

fi, ••

"Art. )20-- Aquele que, não sendo proprietário de im6vel
ur-bano ou rural, possuir como seu, por cmco '
anos ininterruptos e sem cccs íçsc, imóvel ur-

I possível

r

"g

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~S

Suprl"l.aJ-Je do ~p:rojeto a expr ess ão
tigo fiá assim redig1do:

I

JUSTltICACAo

A Função social da propriedade mani res t a-se no seu uso ôw
dequado, com vast.es ao interesse social Esta função deve ser tradun_
j
da por obngações concretas, legalmente exí çfve s e de rdrudas com pr~

A arteraçac na redação do Art l:tõ visa a permitir que uma proposta de emenda, se rejeitada ou prejudicada numa s.es sêc leQlsla
t.âva , possa ternar -ee objeto de nova ecrecraçac , mediante apo i o ca
ria dos membros de qualquer das câmaras

31~

MtNDA SUPRESSIVA

e 495

qramas de matcrJ.al dJ.dãtlco-escolar. transporte. alimentaçi:o,
eêncae médJ.co-odontológica, farmaceubca e PSJ.coló9~ca. -:. J

J'usti fica a presente emenda eorriQ1:F Jnjust1çB
de que foram vltl;.as ocupantes dé dete.rn,l/l"u.. ~ i;.,lã",SeS dI: Soelvldo
res federaJ.s colocados em quadros suplementares,no decorre!" do !";
gIme auto:tltário que d~mlnou o Pais por mais de vinte anos. Nes~
situaçtio, além de terem scofrido drástica reduçdo de seus vcnc1me!!.
tos, como ocorr..eu-com os Tesoureiros e Conferentes tias
extintas
eutarquias subordinadas ao MinistérIo dos Transportes, flcaram esses servidores posiclonadas numa ànJ.ca referêncla salarial ,sem dI
relto a acessos a outras maIs elevadas. assim, totalmente.margln!
lizados das vantagens resultantes da implantação do vigente Plano
de Classi flcação de Cargos.
Por outro lado, vê-se o prop6sito do Poder Exe_
cutivo em nunca querer solucionar a situação desses servidores, '
ora, se eram detentores de uma remuneração condigna que percebiali'
antes da Revolução de 1~6~, como não restabelecer esse meSMO "st.§.
tus" financeiro, fazendo-lhes Justiça
Pelas razões aClma expostas, é chegado o momen~
to de se fazer justiça a esses servldores de Quadros suplementa_
res, concedendo-lhes a remuneração mensal Clue corresponda à mesma posição salarial mais elevada que desfrutavam antes do reglme
revolucionário. é o que proponho através da presente emenda à nova ConstJ.tulção Federal.

<l!lSLS

Entendemos que, este apoJ.o técnJ.co c fJ.nanccJ.ro é in
dJ.spensãvel para a garantJ.(l da quabdade do aLl:!ndJ.mento_~~Crl.dnça de
zero até seJ.s anos, contrJ.huJ.ndo ansJ.tl'l para que o cidadão bràslleiro tenha uma condição de sobre'lhvcncJ.ê:l mélJ.S dJ.gna, J.nclus,1.ve preven
do a conb.mudade de sua J.nserção no processo eàucacJ.onal.
-

EMENDA MOOlfICA.1lJA.
O~~SE AO ARllGO 1), ÍTEM XlIII LETRA "A" A ~EGUINTE REDAÇÃO.

ART.

"

n~

XIIl- A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA
PRD,EGlDA PElO eSTADO

e o superior, tão próprios para os Municípios.

EMENDA lP04819·2_ .....
~ TUlNTE ANNA

r:

"'ARIA RATTES

COlollSSAD DE SISTE~~t;~;;:~;~lo'M.C.'U1e

-,

a)

r=;;~~~"-:J

I

1J%

"Art.

fcmllSSHn

{D02;;;:mJ

EMENDA HODIFlCATI\'A
~~q
DISPD5IT1VO EMENDADO' Artigo 1=!8
Dê-se ao Artigo

"1 ••• o;'''.''UO'~~'~.'''$Il<_ _~

DE

-,

51o:TE:I!JlTIZAÇn:o
1tnO'~~'h

....t.<

-....,

.%prlmS'='Se ele A:PtoePi'Oj~"ln;Sau-''"';-;-e-sem_ea-r-&te-r_e-xproprirtá_
ficando O 0d ~-8-a'SSim-redrQrd"o:
nArt. ~ _ O Poder Público estabelecerá a cobrança do i!!:,

de bens de uso pessoal ou famili
ar é insuscetível de desapropria:
ção, salvo por lnarred,hcl interel
se secial, Ou utilidade eu necessi
dade püb]lt:a, mediante justa.e ll'"~
dlata lndeni2.aç~o, err dinhelro
assim exigir o expropnado
l:t

JUSTIrICAC~O

rin. . t I .

do <Am<.eprojeto a seguinte redaçao.

it~-

A matéria constante de proposta de emenda rej
jeitada ou havida por prejudicada s6 poderá t
ser objeto de novo flrojeto. na mesma sess~o le

posto progl'essivo, no tempo, a incidir sobre
áreas n!:io edificadas e n!lo utllizadas,de forma que se assegure o cumprimento da funçlío

cial da propriedade"

-

JUSTIFICAÇ.r;,O

SEI

A modificaç!:io do dispositivo incluído no Art. ~,
item XlII, visa U'l"S: rrêH..: deflnlçi;, !.c.bre a desapropn~çi;c nas áreas urban<ls, buscõíldCl a nece~~âTJa execuç~o dos planos oe desapropr.!
ação.

496
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EMENDA lP04827-3_ ..".
CONSTITUINTE ANt~A HARIA RATTES

---,

§ 29 _ compete aos Estados e uunJ.cIpJ.os, através de j ea, co:;

... ol«~ ... e'.~o<o~'''''''-------,

plementar estadual, or qanaa az e oferecer a educação pré-escolar e o ensino básico e médJ.o."

f

~.I

COI1JSST.O

DE

SI5TEllATIZAÇli.O

EMEH01. HODIFIChTIVA

<3':13

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

ss«,

<'111

- AtendJ.rnento gratu2.to em creches e prê-esccf as para as
'b >

te, do mêdao , Se cc-speee , preferencialmente. ã União cr çenaae'r

m

e

oferecer o ens anc super-a.or (art.
§ 19) e aos Estados e JolunJ.cípios os demais ní.veJ.s, não pod~ ser omJ.tJ.do o pré-escolar, do ccn-,
t~ãf~o ele ficaria som organJ.zaçào e oferta. Observe-se que o art.
item IV, estabalece COrno ôever do estado o at.endarnerrto em cr~
ches e pré-escolas para as crc ences de até 6 anos de aaeee ,

l:#:s,

Cr.18l!,

çe.a até ae a s anos de adede ,

EMENDA 1P04832-0
~ COl~STITUHHE ANNA MARIA. R~~~·ES

JUSTIFICAC1i.O

do crspcsto neste artlgo, neoaante Inoeruza-

çãc por tItulos da dfvada agrána "

A educação da cz-aança Menor de 7 anos se cons-.
t::l.tuJ. na pxar-e âz a fase da eeucecêc , aequa da do ens a.no bâsxcc e es-

INCISO III

Altera o anc i so III do artJ.go 1J~, -ae capitulo lI! da Educação
da Cultura, que passará a ter a seguJ.nte redação:

_3~~- 'Thdo o tretuebocr rural terá direitn assegura-

terras necessérfas ao curorasentc

JCSTIPICAC1i.O

r , r - - - - - - - - " " ' " . " " , ,.., , - - - - - - - - - - ,

n Art

do a propriedade. na ferra Indivadsal , cooperativa, cO';'d'oillnlal, cO:llunHaria ou
mista para o oesewotvaeeotc de suas at.Ivadades ,
Par8grafo llnico.- O E~tado prc-cveré a oeseprcorteçãc das

Justificação
E importante reverter o quadro perverso no campo e na cidade
que haja una ampla ae rorwa nqr âr i e , Agrícola e Agronôilica.

Deflnitivamente a ccns t i tumt e se colocar entre o ccdernc
transformador, de acordo con a Maioria da população brasileira,
os retrógados, conservadores, privilegiados e m no r Lt a r Lc s ,
Quando a ae roree Agrária a s tuaçãc é trágica. Países capitalistas, desenvolvidos a concent r açzc da terra têm un padrão
mémcs ,
em sociedades rü eer éve i s cano India - Paquistão ela e ran t.c
forte
e no Br as r I é considerada abeo l ut a ,
O capitalisno selvagem praticado no Pais nos deixa num pr aent ví.smc aqr é r i o , onôe 0,9" das prccr aeoaoes r ur a r s ( 47.800 grandes
propriedades) somam 31% da arca açr fcur tâvej ,
í

í

í

A l.nclusno da palavra "gratuJ.to" mant ê-n ccerêncae
outros a t.ens desse artJ.go, referentes ao e ns a no fl.tlda-ental.

CQl1l':SÃQ DI: SrsuHrUVÇAQ

com 05
ã extensão ao nivel médl.o, aos port.adores de de f i caênca a e superdotados e e·conchção para e ret.avax-ee tal da r e a t c , Quanto .1('1 art..!,
90

"~"

r , r - - . - - - - - - ...."'."'"..., . - - - - - - - 3')2
DISPOSITIVD EMENDADO: art JS:7

cr aencus sua razão é óbvan , sen ele o at.endamenco de lO ou

:lul crianças Já

atender~a

EMENDA lP04828-1
(lCDNSTITUWTE

ANt~A

d~sposto~

o

-,

_"~.

Aere:ll:ente-se no

rr;;;~~~

PARIA RATTES

.. ão, o e e gu a n t e
Lt,.

tçj~'.JjJ

e r t.

~9J

19:.7

do 1,~proJeto de ConstItui.

t e e-

â

Art.
IV -

ll:?..

EMENDA lP04836-2

t r e t eee n t c e e p e r t.u n r d ad e a 19u1l.is

Carllntla de
no

Por outro lado, 88,6" das pequenas propriedades (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil e oitocentos proprietários) ,spmam apenas 13,9% da área agricultavel Por isso, esse antlgo
grave problema nacional precisa ser atacado.
üeve a Reforma Agrária buscar resultados políticos (paz social) sociais ( digni ficar a vida no campo), econômicos ( POSSIbih tancc o Ingresso no mercado interno de milhões de brasilei;os e
a dIstribuição da renda).

e

EHENDA ADITIVA

~

d1SPOStO. Independente de sexo, etnia. I:or.i.

dade e deflclêncla:l fís:l.cas. )~

DEPllTADC

---,

sAu~r~~';RoZ

~ 8'p;~"=' HS

____---'J

EMENDA SUPRESSIVA
SUPRIMA-SE DO

ARTIGO~,

00 I'Mf:PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, A

no" 00 PARÁGRAFO ÚNICO

Entendeoos Que
çiio, tiS qua a s permanecendo

zes cj ass vt es do
í

1S1, es t ar-as estendendo t ambern para os

'tr rocner s

....J1 L

polítlCll

p'

tJCOt\Ic;SM DA

,~ {k2~.;-;lt]

......"...,.

"ART

'''4
2'18 -

!).JG

-lil.

,

Estalllos alterando o Art
do ttrfteproJfllD,
instltuiç~o dos juizes classlstas,apenas nas

de
Ju~

zes

tas de ConciUaç1jo e Julgarrento

_

class~stas

.

_

('CON'TITU1N1E ANil. "ARlA RATTES

... " ....IIO

.....

...,

nn~N

EHE'NDA ADITIVA
DISPOSITIVO

, PARAGRlú'Q 20.

ModifJ.quc-se o parágrafo 20, do artJ.go

1~~

E~nmADD'

Inclua-se no ArL

do capitulo da Fducacâo

e Cultura do i3l'l'tropro)eto de Const1.tu~ção que passará a ter a segu::!.!!.

ARTIGO

~do

II~I-

ioV: •.•

.~ 5~~~~

/~ ""~';"---_._-------,

r..mettrojeto o seguinte pGrágrafo·

rão ser aprofundados na Lei de ~:l.retrízes e Bases, ou outr<ls afins
que a complementam, comaderamos ~ndJ.spensável ínclUJ.r o atendime!!.
to educacJ.onal obrJ.gatõr:a.o ã faJ.xa de O a 6 anos.

EMENDA lP04831·1

l: CONSTITUINTE ANNA MARIA R;';~;E=-S
l: COMISSÃO DE SISTEH;;';'~~~i~"'''~''H'''~

_

) rr ~.;~; -""]

" "."' ' ' -----J
::=::J

[iJ";;-;;;~L-~

EMENDA ADITIVA
3%
DISPOSITIVO EMENDADO: art. ~t"3" § 29
Q::,J3

:

29 do art. 3"B3 a educaçdo de crJ.ança menor de

7 anos, passando a ter a seguJ.nte redação.
-Art.

J::.

~~_.

...,

~".'-::

nas. instltul;ões controladas pela prõprH.l Ulllão Jl

I

A relação de ed Ministraç:1o, cUJa característica é a hna
lidade .pÚ~llca,contrasta com a re:aç~o de d3reJto sLbJetivo, cuj<:! ca:1
ractcnsbcCi é a vontade do indJVlduo. O dlre!to de prop:rledade pode-

Em cumpn.rrento aos pn.ncipJ.os e$tabelec~dos nos art:l.gos
e seus incJ.sos; vJ.sando clarear alguns aspectos que dev~

!i

IIJU'~'-I"''''"'.~

bê-se a segl1inte. redaçdo ao artlgo ?9Ó. do ',ni-er'loJeto de Constltulç~o, da Comissão de SlshmatlZaç-ão'
"A Unl~o não se responsablllzâ por depõslt 's e ap11cações nas lnstlulções flni!.nCelras, Salvo se real1zados

JUSTrrrCAç.1lo

JUSTIFICAÇ:i:O

Inclua-se no

A aphcação de talS recursos através do BancCl do
Brasll S.A e deJnals instltulções flnanCelti!.s OflClC!lS federals
pelmltll li melhor controle ~ adminlstração. por parte do podcl
piibllco. pel"rnlllndo a obtenção de resultado" n'als favorüVels
em ternos de retorno econÔrtllco-soclal.

EMENDA lP04838-9

fA~

InstltuH a proteça'o amt:dental cono expansTIo
da
funçtlo social da propriedade prevalecendo a hrroitaçao sobre o uso do bem por parte do proprietáno.

6 anos, o enSlno fundarental c llIéd.2.o. »

~ ?lJ-g

Ar,te-~

JUSTl FI CAÇM

520 - Compete aos Estados e MunJ.cípios, através de leJ. comp!!;,
lI"entar estadual, organJ.zar e ofe:recer a educaçiio de O a

.0.7, ~ ~

~.

A aphcação dos recursos de que tratil este attlgo SC~
rã efetuada através do Banco do BrüSll SoA e dcnals
instltulções finanCelTdS OflCH1S fedu','ls IJ

'$IÍ

te xedacão:

p1~rt.

"yJ~

Da nesma forma que propomos a elimnação dos Juido T5T, estamos estendendo tall'bem para os Tnhunail;

EMENDA lP04834-6 _ ••".

MARIA RATTES

.","
.38'3

4.

Regionais do Trabalho.

..~.

DIsrOSITIVO EBEND1\OO: ARTIGO

âc

Dar a segulntc redaçâo ao § 19 do artlgo '#1 do
p>rojcto de Constitulçà'o da Comlssão de SlStenatlZdçlio.

JUSTIFICAC~O

n. lI ,
*a

__

üm

Os Tribunais Regionais do Trabalho serão coopcst cs de Juízes togados VJ tõ11.
cios, nomeados pelo Presidente da Repi
bllca, observando-se a proporC'10nalid~
de cstabelec::!.da na letra "a" cio §la do
Art
n

JUSTIfICACÃO

EHENnA MODIFICATIVA.

pêe-is

AdemalS. as t ns t r tc tçêe s f'r nance t r as t'e ee ru i s Of1C1<I15
são garantldas pelo Governo Federal, não cebcucc , .portanto, sua
pe r-t.r c r p e çâc no r-ere r t dc fundo.

EMENDA MODIFICATIV~14
O CAPUT DO ARTIGO tla, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇ1l.0

n ART. "2.-2.0 _ Os Juizes classistas das Juntas de
ConcilJ.aç~o e Julgall",ento, t.erdo
plentes e l"'aMatos de três anos, pe!.
mitida uma recondução"

(lCONSTI~lUltH~ AI~:.fA

tom esta emenda dt s
e que a
não deve continuar a s s umr ndo a r c s pcns ebr t r dada pelo atlvo c paS5\\'O de r ns t ri ns c l ven t e e, nc no s e mde ,
pelos danos ou pr-e aufaos que eque l as
c au s em a t e r-ce i r-cs

tur çêc b e r-c à r r a ou r t nancc r-e pr-t va dn
í

çM'

EMENDA lP04830-3

do

JVSTIFICAç"AO

--'J P-'~~'D;'-"]

SIS-l~CH;~;·~~ç<Ã~ .. I.,Mc~...,..

E!-lENDA MODIFICATIVA
D~-SE AO ARTIGO 220 DO.mfi.:::PROJETO DE COUSTITUIÇÃO A SEGUINTE REt:o,-

forma a permbr a

3-3'Ú

proteger a e ccncmt a popular e garcntn de pês r t cs c
aplicações atê de te rmme do valor.

r , r - - - - - - - - - - - ...~" ..."".., ,-----._---._---,
...,----------"'~

t rrc i s c V do artlgo

V - A cr-i e çâc de fundo mant t do com recursos das 1OSt1tu i çêes t t nence r r-e s p r r vadas , con o cb j e t i vo de

suas grandes d ar e t r a ae a

[DCO".STITUINTE A".N::.:.A..:.c'<A..:.c"'-"IA__R__
~~-'~·E;:.S

--, Er-'"':O
"B
0

EMENDA lP04829.0_ ....

e cn t a nu ar li c a d a r r cu t t a r a eenvs vêne xe
lIludanças

C:

Dê-se a seguinte redação ao

_

;Jt?

~lftet?rOJeto de ccns t t tur çâc da ccnn s s âo de Slster'latlZaçâ'o

dl:lCrllflltl.i!..

lIocilll e p o s s a b a La d ad e a e r g an a e a t a ve s da população, são

EMENDA 1P04833-8

Regionais do Trabalho

(1CONSTITUINTE ANNA'..c'''"''A~R;;IA'_''R"AT'-'T=.ES"_

r c r ae s de

que. sem dÚVIda. devalll ocorrer desde a def~nlção lfla10r de
de ação

Da mesma forma que propomos a elirnJ.naçeo dos jui-

talllb~c ds

neste prineíploConstltul:i=l

ve estar cxpl{eJ.to a elillllno.çâo de t od c e atl

JUS1IFICA~

&!~;.;;,-

r r r - - - - - - - - - - ....." ........ " . - - - -

JD5'IlFICAÇAo

LETRA

.

rá sofrf'r limitaç~es ad'llinistrativas legitimCis (devendo ser ress<:!J.vêdos o instrumento do tombamento, da Lei 6 902 e de proteç-ao de bacJes
hidrográfJcas) no interesse e benefício da coletJvidade
E necessáno pensar uma nova concepção consbtucional do
direito de propriedade (pública ou privada-, urbana ou rural)rigorosa_
mente vinculada à sua funçao social. de modo que o exercíClo
do direito seja facultado apenas em conforrndade con o interesse da
nidade, inibJl'ldo_se assill"' cond...t<'s .. t:e lesHas

EMENDA 1P04835-4

~L10~ ~~~ICB

r

. "._". .,.--._----l

.uT•• _~

_ _----'J

r-~'-:::J

'.;.q

Err.enjL! substitutiva ao Art 3Z6 qJe passa a ter a seouinte
ll'.9~~ ,que foi apravt!da pela Co.llJssão d3 OIdeln SOcial( art. 3~) , por U·K.nimld..de enfio co:..tl.. 'l';,ladõo pC'lo d~.Jlo reI alar:

JUST I FI CAChO
to. proposta VlSa compatlb1llZar
COIII a n(,\'a redação
sugerlda para o lnciso V. do artigo 336, que exclUl 11 obr1gator1~
(la(!!l: das lnstitu1ções flnanl;:eiras federillS oflnalS pt:rt1tlparen
do fundo para proteção da etonomla popular e gara'ltla de depÓSItos
e apllcações ate dltermllladtl valor,

Supdll'a~se

a palavra "pagador" do artigo

·~Ü

do ImJ;e"

projeto de ton .. titu1Ção da Comssão de S1stemat1zação.
JUSTlF I CAÇÃO

A n(lva redação visa proporcionar malor flexibll1}lade
para a execução financeira do ~rçamento da União.

Assembléia NacionalConstituinte e 497

íi:MENDA lP04840·1

t,;

t:.
(D

oeR!!ge:

.

.::;~:O~.W~,!:::~~:.'

SISTEI1ATIZAÇ~D

COJ1JSsM DE

J~~

lo

J ~~

A União dlspõe de insbtulções financeiras para a execução da pcl'l t r ce e conêm ca do Governo. COI'lO forma de max um z e r- a
ut11nação dos recursos plib l r ccs ê de fundamental tnpcr-t ânc r e que
t.e t s recursos. gerados e geridos. por organizações do governo, sejam de pcs r te dcs nas ms t.r tu çêe s t i ne nee r r-es da União, de maneira
li; formar um volume ma r c r de recursos disponlveis para aplicações
pr cr-t t ârf as , que induzam o de s envo t v uaentc econômico e social.
criando empregos e empreendunen t cs pr-o dut rvcs ,

o tratamento a ser dispensado ãs t ns t t ttn çôes f me ncerr-as ofici~is fe der-e t s não pode. fiem deve ser dr s cr mr ne têr i o ,
A redação ora proposta ens e fe dar ccndr çêe s ao Governo federal de dispor de mar or rlext b t l t dede na alocação dos recursos d(!sHnados a programas e proJ~tos de desen'lo1'1,mento r~9'cnal,
isto porque são raras as tns tf tu i çêes que dlspõem de ce pe ndénc r as
em todos os pontos do t.e r-r t iir-jo •

"
Transformar o § ünico do artigo .%4
2;89. do A1f.~proJeto
de Constituição da Comissão de Sistematização em § 19 e crH'I" o
§ 29 com a seguinte tedação:
• A arrecadação de tributos federais serã efetuada
1l
pelas institulções flnanceiras Of1C:iais federalS.

JUSTIFICAÇT,~

JUSIlt:'J CAçM

'",..- - - - - . . . . . , EJ"""''''-'

í

í

í

E uma medida que, antes de tudo, permite melhor e mais
racional utilização dos re cur s cs públicos em prol da sociedade

EMENDA lP04845·1

r

D,"UTADO SAULD

r;;:~"=';:;;j

ru.. pü:

pç;~;mJ

JUSTIFICAçÃO

/( centralização da arrecadação de trlbutos ferlercl1s

EMENDA lP04850·8

I?

r=tOt\ISSM Ot

nas institui'ções financeiras oflCiais federals permtir'ã rne1h::
controle e admi nt s t r-eção dos i-ecur-s cs publicos. p r-cpi c t endo ,
~
sim, a otlmização do fluxo de caixa da ürn ão ,

S- .......----.
J L.fLL=-.!:!S_J

DEPUTADO "'JLD RIJEl.'l!1Z

StSlt;~~;l~'~;ç~~'lw"'."1<

~'ô'j@=:J

t,f.;!..,

Suprima-se a expressão "pliblico" do c_ap.!Lt do artigo
~l- do ~~proJeto de ConstltulÇiio da ccmi s s âc de Slstem atlzação
supr ima-ee o 1nC1s0 VIII do artigo
de Constituição da tcmr s s âc de s ts t ene t t ze çêc

fli;

do

AÃ-t<!~roJeto

Compatibil1zação de redação.

EMENDA lP04846·0

Inclua-se no ln't:'t:e-f;>roJeto de ücns t.t tu t ç âo da üonns s ãc
de Sistematllaçâo, onde couber, o seguinte artigo'
(..lArt _

r=

O~'UT .'00

':l.LD CUS-'Ü-

::J
____=:1

rr::""";;J
rryi&'~"0!J

<>Q

O ertfgo -3:t6 do referido AnteprOJeto iâ prevê a estruturação do s i s teea Fj nace t r-c Nec t cne t , que de ve t-ii ccnpe t tb t j i z e r
as funções de todas as tns t r rutcêes f t ne nce i r as , tnc l us r ve as Df,."
dais de crêd1to da União.

Lei municipal disclplinarâ as cond rçêe s para abertura
i ns t r tu t çêes flna~
ce'l r-es no aunt c'lp o , subc r-dr ne ndc-es aos interesses

e funcionamento de dependências de

J\dlte-se a seguinte axpr-cs s ão "bem c~(T8 de seguridade
i dênc ra" ao Inc ts o XV do artlgo 1J:9 do An.teltroJeto
de üons t t tut çâo da üom s s ãc de Sistematização.

í

da comuni de de ,

sucr el c de pr-ev

"
JUSTIFICAÇM

As instltuições

ri

Pela importância da segundade s cc t a I e da pr-ev r dênc t e
na economia br-es rle t r-a e na vida de cada cidadão. em pe r t i cul e r-, o
Congresso tlac10nal' não poderã, em nenhuma opu r-Lum da de , de i xe r- de
eccepe nhe r e rr s c a'l r ae r as e ti vr dede s re t a t r vas a esses setore-s

e

de um p rc ccs s o de descapltal1zação.
_
Tem-se que preservar a autonor:na municipal. p01S e

I!J
L-

D_EpIlTADO SAUl

~-

n

.....

----.J LeEi

OiJElRQ7

'L,u.,'/c~.",h!"H'~I'Lo_
~~E.;_SISWIATIZAÇM
--_

~.J

-.-J'J ~ô'7iã7-J

ACrtScel;te-se Pilrãgra~o ÜO artlgo .~~ do to, epr c.ietc de ccns trtU1çãn da Comiss~o de Slstr.nallZação. com a scgulnte redaçãQ:

JUSTlFICAÇM

ne nce t r-as , especialmente os grandes

conglomerados. arr-e ca dam recursos flnancelros nc num c fp-c e os
des t t nam para aplicações onde
possí~el obter rneHl~r rem\Jner~
ção, preJudlcando. nur t as vezes•• a economia do mun t c r p t o atraves

==---' rorp-;-,·...._..·;:::-J

EMENDA lP0485l.6

Iij t tma ene l t s e , deve man.lfestar~se sobre a
ecnvoni Encr e ou não para a instalação e funclonamento de qualquer

"

parãgrilfo
~ As empresas e ent.tdedes du-e ta ou mdrretenentc
Utniio recolherão. ObrlgatO\'liliõ'tml..e. todos os seus tn\'utos nas ms
t1tulções fmencen-es oflC1a1S tederars , ~.,
-

t(mtrohdas

fl~1a

A comunidade que. em

dependêncl a de

1 ns t

.EMENº~ l~_~842.7 _

~

A centrall1l1ção da arrecadação de trjbutos f'eder-a i s nas ms rttulções rmanceiras oficiais federalS permltirii melhor controle e ad'lllrnstraç5<o dos
recursos públiCOS, prcptcrenco, aSS1m. a otmizaçâo do fluxo de ce txa de U01dl'

r tU1 ção fl nance t r-e ,

.....

---,

DEPUnDO SAULO OllEI?O:

r ; r - - - - - - - Pl"U,.".w,l,lc/l~'nwlll.lc

P;:~":'-;;;J

EMENDA 1P04852-4
tr=õEPUTAOO SAULO (lUEUlOZ

~~'~';;;J

:lS3

Supri •• -se o § 29 do artigo tal. transformando-se o
seu parágrafo 19 em parãgrllfo única. todos do .-projeto de Consti
tuição da Comissão de Sistematização.

sup r-traa-se

I)

artigo

ffí~ e

seu parágrafo único do An:te..

t"rojeto de Const1tulçâo da Comlssão de Sistematização.

0-

L-c.IJ~~[l~Tl.L.i...r_'D

_

" , - - - - - - - - - - .... "" .... ",,'.-------------,
l'~crescente-se a segulnt::, expressão "de p r-cv t dj nc i a "
no 1nC1SO -\'Jêll do ar-t t qo ~1 do (;l=l"e:projl!to de rcns t r tu i çê c da
tcm s s âo de s r s tene t t ze çê c

JUSTlFICAÇM

iffJ

o ntigo
do referido ....projeto em seu inciso lU
jii preve que lei do S1Stema financeiro Nacional dispori sobre a
organização. o funcionamento e 'as atrlbuições do Banco Central do
Brasil. Desta forma, entendemos que não sobreVlvem razões nem mo~
thos para a lIlanutenção deste paragrllfo no texto constituc10nal.

Pela -iature z a dto matéria. a mesma deve ser t r-a t ad« no
Ãmblto da lesgilação ordinãrlll e não constar do texto constltuclonel

'~I"

.... Io"/u~.,lo"v.<."Lo

JUSTIrlfAçM

e

O setor dI! previdênclas
de fundamental lmportenc1a
na Vlda cconômlca e socltl1 do Pals, devendo, P01S. f1car sujelto
i flSc.al1zaçào do Unlão.

pr:;;'''~'-;:j EMENDA lP04848·6

~ellIE.!llL.sru2JLJ~l.lEJ.P~

~3~

r.r-----------HIl"'.I"" ..~oc

Dê-se a seguinte redação ao § 59 do artigo 2Jl4 do
1'tn.tei?roJeto de CO!'StltU1Ç'5:0 da COm1ssiio de S1Ste matlZação:
Art.
§ 59

~4

_

Dem S1Ji'I8Ssrw..

nê-se a scgu1nle red<!ç'ão ao art1go 4"9"3 do '"A'11J'..i!prOJelO
de Consti luição

f.3-Z

LI.

_

I/O{,

••••
A contribu1ção do enpre9i1dor para o fundo de Garant1il
do Seguro Desemprego serã proporcional ao fndlce de
rotat1 vidada de mão-de-obra na empresa )

·Art.~-

Cabe rã 4S lnstituições financeiras OflClalS federals
assumir as {unções a que se refere o art. ~l desta
Constituição. nas condições e prazos flxados em lel
comple.mentar. "

JUSTIFlCAÇM
A sociedade deve dlSpor de 1nstrurnentos que inlbarn

1\ proposta objetlVa pernitlT· ao Governo êI possil.dlldade
de. med1ante lei complell'entar. utihzar. alêm da CalYa Econôllllca
Federal, aS clema.l$ lnst1t:.nções fõ;;ar.ceirüs ünc'l"l5 lcclcrals na
operaclonabzação do rundo Ilaclonal de Segurldade Socnd. de acordo com convenlêncías futuras e pecullaridades reglonals e setonalS
que venham a ocorrer V1sa. illnda. harmonizar o tratamento d1spe~
sado às lnstituições financelras ofic1<l1S federais na apllcação de
recursos pübllCOS em programas do Governo

-so

c

do artigo

1.1i.

EMENDA lP04849-4
~HS!;1i.O

=-

"1.I.,.'cu'llb/l"-U.tI.~

DE SJ5TEJI!lTlZAC1IO
III1;"~I""I.ll.

Dê.se a seguinte redação ao art1go 474 do lA"u:t:ellroJcto

4f!

Constituição da ComlSsão de SistematlZação

l.t.l\rt. 474 -Os recursos financeiros relativos a programas e proje-

tos de carãter regional de responsabll1dade da Unlão
e das entldades sob seu controle. serão deposi ta~os
em instltuições flnanceHêls OflC1illS federais de crêdito e por elas aplicados. »)

C---'llll!.!.!'=L!LJW1l"-"'JU
DEPllTtlon C>1l,11l n Q!!I:"TRQZ

l?

COHISSl\o

DE sIsTEilA~i~rç]\'~&/M""'Il~

J

e:ç;:"~"r~

I

(ITDii~7~

l
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo ünlco do artigo
J
i:9 do S:teií'roJeto de Constituição da COffi1ssão de Slstelilílt12ação.

" Parãgrafo Onico.

'1'1

JUS'IIFICATIVA
A prc'."isào para que estrang(.jros adotem um nac10nnl den,or,.!
tra incapacidade dos nacjona1s em zelare cuidar e rnebmo.
sustcg
tar os menores.

Essa previsão d~ adoção por est:"dngeJrOS não deve constar
na Carta Magna, por ofensa ã soberania do lJovo Brasileiro, con!lJ.
{7 - .
t.<lndo, pois, com o disposto na letra "b", do inclso l, do art ;1..') •

JUSTIrICAç~o

a pratlca da rotatlVldade da mão-de-obra
O texto lnsef) do no ~~proJeto i flcentlViI ao d's{H~nsa
em massa dos trabalhadores pois
terão a contr1bulção acrescHia
de aOlc10nai quanao' o número de emjlregados Q1Spensaoos superar os
lndlCe~ me(hos de rotatlYldade do setor. Ora, quanto malar for a
dispensa de trabalhadores maior serã o Tnd1Ce mêdlo do setor Portanto o 1nstrumento que se quer inibldor na verdade estimulador.
Por isso a nos~a emenda no sent1do de se dar nova redação ao § 59

l'

Suprima-se o § 0:2-..2, do art. 428"

As dlsponibilidades de calxa da. União
e das entidades sob seu controle serão deposltadas em uma ünlca
instituição f1nanceira oficial federal. As dos Estados, do Distrito feder~l e dõs Huniclpios, bem como dos õrgãos. entidades e empreus por eles controladas. em instltuições financeiras ofichis.')'

Inobstante, inexiste óbice ãe que a leJ. COirum trate
do terna, vez que não haverá J.~pe-d1mt.nt.o consti tuc10nal.

EMENDA lP04854·1
~_::tu'nte L~~~~<-'o

rr

------=-_=:J C::=J

-cowS;~Es;~;~,~:~~~;'~~~l:o~~ lu~

,

,-- ]

t1~~~:J

"

Art. ""-+2, XV, C - Rcd1ja-sc aSS1.11.

«

A ]cJ. ndo pre)Ud1Cará o d1re1to r,dqu1r1do, o at.o
Juríchco pe:rfel to e a cou:a Julgada."1)

A fórMula proposta, Já trad1cl.onal, é amplo. e dl..§.
pensa acréscJ.mos que podem tornar-se l.nconvenJ.entes,
em
face das varJ.ações dos fatos e relações da vl.da assoc1ada,
Cumpre não esquecer a lJ.ção, J.nclusJ.\c ele )urJ.stas
progreSSl.stas, de que a leJ. de ordem pÚbllca, embora restrJ.n)a d1re~to5, tem efe1to retroatlvo. A emenda quer ape~
fCl.çOilr o texto e ev~tar cont.radJ.çâo

498
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Just:l. f1cacão t preC1.SD cstaábelecer,

Lcon=.u.tnuúe...lJepu!.aili>~dlli>""rO"--Q_ ...:..-_---', ~;;:""-J

~/q:%'~a[V1i.:i.~C9'~ ) l'§7'oiL"7)
~~ e

SuprJ.l"ram-se o art.

auut.es ao poder do Estado,

ã

como anatrumencc e mediador da scbe r enae do povo.

EMENDA lP04864-8

f'l

seus a t ens e seus parágrdfo:;.

~

"''''

CDIISTITUrJlTE LUIS EDUARDD

I tw!'~~~

C.. pítulo III
No art. 1$, anc a sc 1X}gpnde se d.1z CÓdlDO.

JlIS'rÍFIC1\c1io

439

4/,0

chga-se

ar-t., ~ conflJ.ta co-i o art. -44JS.
Há. entre os dois ar t aqos , J.ncompatJ.bJ.1J.dades 16gJ.ca.

O

téCTIJ.C~'c:~~:;:a~~t::t:: :~::::: ~

normas

e~ notÓna.

Just1flcaç~

é

Qual deles deve Prevalecer"
O árt. ~ prevê a cn.ação de un.a ccruesêc de DJ.vJ.são

"O Estado bras~lel.10, observando o dl.spost.o no art. 3!.',
tem COMO f1nall.dade .1~terllas bés acas ,

Nos termos do art. ~, § 42, do 1OUteproJeto,

os prazos estabelec.1dos no § I!.' não correm nos períodos

de

recesso nem se a pã a cam aos proJetos dE' cee s rc.cecêc ,
ASS1m se p r-ece a tua pela extensão, con-utaerrt e ,

'I'err3.tor:Lal para apree a ar- propostas de criação de Estados

t de se apcr e r a crJ.ação da COIDJ.ssão.

Se o :rt. 3!.' Já ~c.clara que o Estado as;~gura a sobcri!
nau ao povo, e ôesneces s ar ra proclarar no art. ~, que "está
SUb'Tlet1do ecs design3.os do povo;'

dos pro jeuoe de códl.go. As ner-ne s de defesa do conSUf".1SFO

Por que?
t compreensível que a cceu.esâc haverá de traçar normas,

não têm tal d1mensão, e, de regra, pr eca sam ser elaboradas
com prestez.a

que eseeceaecerêc as condxçêe s rrdnar-ee , tant.o para ceaeçêc do

Por l.SSO mesmo, não se deve eeqa t.ar de c6dlgO

O vocábulo bés acc

1)

sofrer o ôeswembremenuc

não venha a perder neros de sobrevJ.vênc:l.B
A ccnuesêc deve ser 1nst1tuf'da para exam1nar propostas

porque esta vem I"U1to repet1va em normas pr-ôxarae s , Corpat1bJ.l,.!.

slstel1'a do processo legislatlvO, e ao mearnc tempo eva-te d:lf,.!.

za-se c artl.go com o contexto do (;::u..'eproJeto e sugere-se renC'v.§.
ção me as clara.

culdade na traml.tação da Lea ,

EMENDA lP04865-6

de cJ:1eção de Estados à luz de cr1térios sobretudo cécmces ,

ces ecêe de Estado que é uma ent a eeoe IT'tuto maa or-

COtISTITUIn'J'E LUIS I:DUA?DO

lUlc>/'u.""u~.g

Dê-s~ esta redação.

e
Lt

maa s cceprexe do que o Munlc!pl.o?
4 ?l.S
Como propor-se, COIT'O está Fe a t c , no art. ~, a cr1ação
de novos Estados e, ao r-eemo Lêmpu , pã e a t.ee r-e s e a l.nstJ.tu1ÇbO

C) A lei não pre;)ud:l.cará a dlre;tto adqu a rudc , o ato

aaquJ.r.1C3o, o ato Jurídico pe r ãea'to e

Õl

coa s a Julgada.

Os reprc senteneee do PO\'O breea reã.rc reumecs , sob a

'>,

proteção,de Deus cn xssembaéae nacJ..onal Constl.tuJ.nte, at a rr-amos nossa determ1nação de una dade , fratern:l.dade e d<>senvolvl.-

de UMa cceu ssêc Justamente para apreC1ar propostas ele criaçdo
de Estudos?

JustlflC~ção-

Haverá de se ponderar que é preC1SO a cceuesêc pOJ.S
tros Estados poderão ser cr-aedcs ,

pensa acr;scl.mos que podem tornar-se anconvem ent.es , em face

menta, dentro da ordem eeecceé e ace , fundada na just3.ça sccae r

A fórl"'ula proposta,

Ol!

Já trr adae Lone L, é empj a e d.1~

e no respeaec à convavêncaa pac!f3.ca de todas as xeçõ as ,
Asslm .1nspl.rados, elaboramos e promulgamos a presen-

das variàçõcs dos fatos e relações da vaôa as sccaede
Cunpre não esquecer a ll.ção, ancüus ave de

A ponderação caa , por i1ógl.ca, poa s , se r i.em adotados

pr-oq r e as r s t as , de que a i e i

eeae crl.tér.1os para cr3.ação de Estados, um, o atual, mcrer-snte po1itl.cO e outro, o futuro, pelo cr-auér ao polít.1co e maa s
as exaaêocaes estabelec.1das pela ccnc eeêc - área,J população,

Ja

ConstltuJ.cão do Bras:l.l

de or-dem PÚbl3.ca. emboru rt'str1...!!

ar-ea t.oa , tem e rea t.c r et.r-oat avc , A enenda quer eper re açc-

JUStl f.1caciio

Haver.1a o absurdo da eXl.stênC:lB de duas classes de Esti!
dos, estados de prl.mel.ra classe, est.ados constl.tuc.1omlJ.S

\

Fa:áW a&.!~~~'-~

litJ..cos, õeven conter todos os prl.nci:p.1os fundar.lental.S que r~

I p-;;~"=:J

gem a estrutura cons t.a t.uca cna L, como a da Const.1tu.1çiio da Iugusláv.1a. Quando conca aos , devem expr mu.r apenas as d1retrizes

lliiC37a

e aspirações eSSenCl.a1S que orl.entaram o leg3.s1ador cOnst1tujn.
te, evi.tando, em respel.to ao est1lo sóbr10 e correto, fórmulas
repetit.1vas dos mesmos pr.1nc!p.l.os. Dai, a redução do texto con..§.

".,

Art.

~~,

V - RedJ..Ja-sc aSSl.n:

tante do AnteprOJeto aos ternos da enenda, aprove3.tadas

LLV_ l'rCI'lOVCr a crJ.ação de condlçõcs de
que contrJ.bua para a fell.Cldade de todos.

'>,

)usL.1ça

~OCJ.C11

A referênc.1a apenas à Constltuicão do Brpsl.] decorre
da c.1Tcunstânc.1a dp o art. 12 Já def1nJ.r a form<l de Est.ddo c
gc\'erno e lhe car a dlni:'!:. C;.. ::~J.~;;.cação.

e.c

1.1do utJ.ll.zar-se recursos do Fundo NacJ.onal de besenvolvl.tren-

JUst.1flcaci\Q -

to para despesas dessa natureza? Como f.1car.1a o Estaado

f pela af1rmaçâo de um prl.ncípl.o que a Con~tl.tul.ção
eVl.ta a prevalêncl.êl de outro, ou um efaJ.to maléf.1co. 1>;;;0 é de

desrl!:"'~-"""ent.o?

Sobl

C\

que

lver:.a eeonom.1c<:-ner,LC?

As respost.as a estas e cUloras l.ndagações, são funClamenta3.S e J.mpresc:l.Od!vc1.s pari! uma dcclsão )ud1.c3.a1, raC1onal.

Ent~e os dol.S dlSrOS1.Ll.VOS confl.1tantes - Arts. ~1~'1~

L(?C!

boa tcicnl.ca leg1.s1at.1va prever condl.ções de Justl.ça soc1a1 P&:
las qua.1s "a felJ.c.1dade de cada um não C'uste a l.nfellCloade
de nl.nguéltl".

é promover a crlação de condl.ções que proporc.1.Q

Ui! a razao apontd COmo adequado, para, ~~~lst1.r ,o art. (AS,

O que l.mporta

f.1cando preJulhcado, portanto, o art. ~";7 que deve sur

nem fel1.cJ.dade a todos, coro quer o

su-

l:J

~

J ~.~:~~:J

CONSTlTU:tlTE LUIS I:DUHDO

~>RO:=2?~i.%!k2:*4<'d__=-.:=J ~~~
•

lUle/.~

~e.proJeto

"""1'---'

_

--~

,1v

Art
por

das as propostas, .1gualrentc, a outras, de cr.1aç5o de Esta/.. ,.'<..,

1'1, I - Subst3.tua-o;e a expre~são "cod:lf1Caç-eo progr(><:'~l.\.'a"
l!~fl.c';;cJ.a crescente .......

D1.vl.são

o que l.ntercssa, rcalment.e. aos Estados não é d
codl.[.1cação do d1re3.to internacl.ona1, sobretudo num l.ns-

Dê-se esta redação
Os rc.presental'ltes do povo bras1.lel.ro reun3.dos,

sob a

tante h1stor1co em que se dl.scute a própr.1a cOJl\·enlêr.cl.a

p:,-oleçdo de Deus en AssE:mblél.13 naC:l.ondl Const.1tul.ntc, a[.1rmaInOS nossa determ1n<lç;i"0 de unltlade, fralernJ.dado e dOS!!n 01V1mento, dentro da ordem democrd'tJ.ca fundada na Just3.ça socJ.al
.C

.~..

EMENDA lP04866-4

prcssD, CO'T,O se pede, nada 1.1-pedJ.ndo que seJam reaprcsentados, con5tilnt.cs do art. MI, perante a Com1.ssão de
Tern.tC>:ll.<.Il.

todas

as idéiils essencJ.al.s.

se à Un:l.ão recursos não estlmados, como esta proposta? É vá-

sofreu o

Quarido an~

Os preâmbulos são ccnca sos ou anali:tl.cos

EMENDA 1P04860-5
tr=CO':STlTUIHTI: LUIS EDUARD~'"

Seria urna dua11dade nada recomendável.

Dual ser~a a área de cada novo Estado a ser crl.ado?
Qual a população? Ter;l.a cond:lções de manter-se com recursos
própr.1os? Qual o custo de sua J..nstalClção? É correto atrJ.buJ..r-

ô

te
jur a st.e s

ar o texto e eva t.er- contradJ.ção.

arrecadação, adml.n.1straç50, estrutura fis:lca, econonu e , l1m1tes , entre outras.

der:lvados da ConstJ..tulçâo e estados de segunda classe, estadas
lega:ls, dcrl.vados de le.1s.

..,..: ?,...." .....,.., , - - - -

~-=-----

a

ccnuasãe de mva.eãc 'rez r a tor ae f ,
cons rõer-e-ise que para cr i e r !1llnlciplo são eX.1gidos r-eqU1S1tOS mí.n1mos, õevaõnment e comprovados. Como não se eX.1g:l.r
para

~

'"...

['C';;;;"=:J
~/-?~2k"'?~L~C?~",=""":::-",0,,,-_---, rM;;f@

tJ

econôm1cos, f1nance1ros, soc ae a s , cultura1s, cat.rut.uce aa , de.!
xando, ao Plenário, a decisão politictl, mD.S, vale subl1nhar ,
respaldtldCl em pe r eecex fundall'entado de órgão eécnacc que é

substJ..tui a palavra fundam~ntal.s ,

de defesa do consuml.dor. A emenda ccnca ae o l.n!c10 com o
ã

novo Estado COIT'O para que o Estado

rr-w;:.. . =:J

)

Título I I

no respe1to Q conv1vêncJ.a pi3c!fl.ca de toõas as I.Clções

dos códl.gos.
lJ- hJ_

Favorecer a c.r.1ação de condl.çí5es adequ"dds à que todos

Essencl.al é a ef1cácJ.a erescente das regras l.ntcrnaCl.On2:1S,
dada a íragJ.lidade delas até o troncnto.

tenlHll'l poss3.b.111ddde do e>ercíc.1o e:fct1.vO das liberdades esscnc.1
al.b. :>')
-

lHlSl.m l.n!:'pl.rados, elaborano:. e promulgamos a prcsen-

<o

Just1f:icac:5o ~1ttl1diQ do

Br~

o texto do J;t-~p'ro)cto não é claro e entremostra
obrl.gator1edade de uma l.guall.zação 1rreal. Uma Constl.tu1t;.30

~.!lílC·<tcão

Os prcánbulos $ão conC1SOS ou analitl.cos

Quenl10 anQ

não deve despertar esperanças .1rreallzávels

lítlcoS, devem conter todos os pn.nC'Jp:l,os fundanentais que r!l

A eMenda ajusta o art3go aos obJetJ..vos do .«l)J::f:proJeto, quanto

gem o estrutura con tl.tucl.onal, como d da Constlt.ul.çãl';l da 1ugusldv.1a Quando conc.1SOs, dltvom CXprl.lnlr apenas as chrctrlzes

ao c"ercíc::J.o c3as l~b(!:rddél(!:s.

Dê-sc ao inc:lso V do artigo 18 do Jn-•.l :ep'XClJcto de COõl!:<:J..tu

te, eVJ..t..mdo, em rec;peJ.to ao

~st.1lo

sóbrio e cc>rreto,

'"Art.

fórmula~

repct1.t1vilS dos masmos pr1.ncipl.os. Daí a redação do te:>.t.o con;?
tante do AnteprOJeto aos termos da enenda, aprove3.tadas
as l.dé.1os essenCla.1S.

18

. _

EMENDA ~04857-5

I:J

COU~TITLlIlnI:

todas

J ~~

~;,{~~ ai:"Ç?zt;;;;;;:&;çR;7--~ ~I;';7~- &"3

,

.

:or
Art. 27,

,....;:;??....

If/r - Supr:l.nam-se

... _ _

~

~

_ _ _ _ .

~.

cOIinet1~do

.

aos t:-abdlh'1dores decJ.-

que deverão por nel.O dela de.f"ender,

reM

con,o sobre

as providências e garan nas assegurado:!:;"ils da COTlt).nu::t.dade dos servJ..C:0s (>$senc.1aJ..s ã cO"'unl-daõe.

"»

T!t\llo I

EJ-~';C:;'---l

..,,,

~

dl.r sobre a o,!?ortun.1dade e o ãn'!;lJ..to cc intt:re!ises

quahr:~...;!=...

LUIS EDUAPDO

_ _ -

I-ne*o 'J - t l:t..v ro: a greve,

A referêncl.a apenas a Const1t:\Jldio do BraS.1I decorre
da c1rcunst5nc.1a dE" o art. l!.' Já dc.flnir a forl'la de E...t~rln E"
de governo e llJe der a devido:

r~o

da COJll1$são de sistcrn<l.1:l.zar.:ão. a semll.ntc redtll:;ão:

e aspJ.rações essenCla.15 que or.1entaran o 1egl.slador const3. tUln

ho art.

,!.', subst.l.tulr o vocábulo

ppnsal"'ll?lJ.1..Q

por ~~.

Justl.ficação

Just] flcacco

A nrc!Jenle

Etl'~naa

da9iÍo do J..nCl.sa XXIII,- do arnqo 2 0

o

obJetl.vo da ei"lenda é eVl.tar repet.1çâo da palavra per,s.f:.
mentos, dlente do que consta dos l.ncl.Sos.

da Ordelll soc3.al, que

é rnal.S concJ.sa

..

V.l.sa a reslabelecer a re-

do

~.t-~1)rOlc1.0 da

Con.!.ssiío

e corresnanàc t'\~lhor

ã reJ..-

vJ..ndicação qeral da classe trnbalhadora a respeito do ass.Jntb
as alim;.a5 !:. e

g.

da qrevc.

Sanc.1onar o denUnCHlnte tend{·nc3.oso ou de má fé consul:tstant.l.

o que os tri"balbadorcs deSelai" €i que na Con,,'
n1.~ .el.to "eral do õl.rcJ.. to ele 'lrcve SCH'I rcslr.l.çõcs. Tudo o gU-2 rcsultar do C:J..crclc.l.o dcsf:e dirc..lt.o
fl.cn ..ob a :reqênC3.il ilo o~dcn"'l",:,nto lurit1J..co (1eral do '1ili .. , nilo
havendo ncc-c!"c;J..d,v'::e de n~~'_~ ~.:=.~~c dctnlhadc, illJá$ i"'..... C'...:-i ..

am mãtérJ.êl de 1e:l. e não da Const.1tul.çfio.

a

t3.tUl.çiío

A forna de tram1t.ação de l.mpugnaç5o do nandato e a de

EVl.te-se a .1nco:J1patlb3.1.1dade das a1i:n~as com a nalur(»za do
tcxto constJ..tucl.onal.

\U·lil

que'

l.nscul1).l.do o

Consl.1l\l1çno.

f\

(\

fl.q~c

h~)Lj.<t

t:Csc;a ort1cTl c'c .l.dél dS o te).lo Ti\c-lhc'll

c'! o

sido aprovi\do pclil Comis,,;?o dil Ordc., "oeia!. / /"

,.;

Assembléia NacionalConstituinte e 499
Caba acre scent.ar- que esta últJ.Ma é que era
a Comissão comce tent;e par-a tratar da Matéria, tJ.)?J.caI'lE'nte d" ordem seca aã e não se lusb.fica que eevt.extc sela desprezado.

EMENDA lP04868-1

EMENDA lP04873·7

i?

I

C'

r.r

fTP"~~~..-

Cm{ST ITUINT[ PAULO MACARINI

conrssao DE SISTÉtIA~TiÂç·Ào"uoco., ..L,--------.

..'_h.• /cc.'uJ.1tW1u.,.. 1lI--COnISS7IO DE SISTtllATIZAÇ1l.O

Compatibilização de redação.

\

tJ 30/06?â!] EMENDA lP04878.8
O~lull!j

f!J

m ..

--,

EP~~'~'~

CONSTITUINTE PAULO MCARIIH

Inclua-se no Anteprojeto 'de Constituição da Comissão

,

E"õ"iI~;mJ

de sr s tenatf zaçâc .. onde couber. o segu tn te artlgo:

1r;;,------------,U../.....'"...l h - - - - - - - - - - - - - ,

Yt-6

nnO/NU'" 'ele

-,

•

EPHO;;':=J
_....

'Ul.,~UllII1U~b

'-'

P=;i~~-;fs7

JUSTIFICAÇ1l.0

.,...

CONSTlTUWTE PAULO HACARINI

lei municipal dlsciplinarã as condições para abertura

Art -

Adite-se a seguinte expressão "bem c(o~ de seguridade
social e de p revt dênc i e " ao mc s o XV do artigo ~ do Antepr.oJeto
de Constltuição da Comlssâo de 5lstematização.

e funcionamento de dependen~ias de 1nstituições f1M,!!
ce l r-es no município. subordinando-as aos t nt.e r-es s es

Dar a seguinte redação ao § 19 do artlgo ~do Anteprojeto de Constltuu;ão da Comissão de Sistematnac;io.

í

da eceum dade •
.. A aplicação dos recursos de que trata este art1go se-

ri efetuada e tr-e vês do Banco do Brasil S.A
instituições t tnence t r-as Ofl c t ais federais.

e dene i s

As tns t ttur çõe s f1nanceHas, especialmente os grandes
conglomerados. arrecadam recursos t t nanc e rr-cs no mum cfp t o e os
dest1nam para aphcações onde ê poss\vel obter melhor r-emune r-eção, prejudicando. mu r t as vezes. a e c cncnn e do mun t c f p t c e t r avfis
de um processo de des cep t t a l t z açâc ,
Tem-se que preservar a eu tcnoen e municipal. pois é
a comunidade que. em ultima analise. deve naru re s t e rvs e sobre a
ccnvenr êncr a ou não para a instalação e funcionamento de qualquer
dependência de instituição f t nence t re ,

JUSTI FI CACM
A aplicação de tais recursos e er-avês do Banco do
Brasil S A.e demais instittllções f tnence t r-as ct r c t a t s federals
pcrmltirli melhor controle e adffilnlStração.~or parte do poda rpublico, perm1tindo a obtenção de resultados met s favorãvelS
em termos de r~torno econêertco-s cet et ,

EMENDA lP04869-9

u

CONSTliUIMiE

r;r,;;;;~"---' EMENDA lP04874·5
~
CO!JSTJTUINTE PAULO MACAR~;~;

t:

P~UlO Mt\C~RIlH

t=;-;~~'í!iLJ ~rr.r------- ..1.t.'o'uw .. h','"'"',,.. 1.l'

~

CO/lISsM DE SlSHllf,nZflçhO

-"O"'J.L1D"'1!..!I"X'-,-,

lluo/.w..".u 1h

JUSTI FI CAçM

JUSTlFICArM.

Pela hnportâncla da seguridade social e da previdencu
na economia brasileira e na vida de cada cidadão. em particular. o
Congresso Nacional não poderã. em nenhuma oportunidade. deixar de
acompanhar e fiscallzar as atividades r-el at r vas a esses setores.

EMENDA 1P04879-6

~NSTTTUINTE PAULO MAC:~f;~1

fTi>;'~~"=:J

~'iis.
Suprima-se o § 29 do artigo.~.aS=i transformando-se o
seu parágrafo 10 em parágrafo único, todos do anteprojeto de Constl
tu1Ç'â"0 da Comissão de Sf s teme t i z a çâc ,
-

~~

~".~

Dê-se a seguinte redação ao inciso

do artigo ~ do

Anteprojeto de Constituiçã.o da Comissão de Sistematização

Suprima-se o artigo 'fite seu parágrafo ünt ee do Anteprojeto de Constitu1ção da üoens s ãc de s rs tena t i z eçêc

V - li. cri~ção de fundo mãntido com recursos de s t ns t-rtuições f t nence r-es pt-r v e das , com o obae t r vo de
prote'ger a economia popular e gar~nt1r depês t tos e
aplicações ate de t e r-mtne dc valor.

JUST! rI CACM

*

>p-9

í

Com esta emenda dispõe-se que a Unlão não deve ccnt t-.
nuar e s sumtndo a responsabilidade pelo e t t vc e pes s i vo de tns t rtuição bancâr-t a ou f t nance r r-e privada t ns o l ven t.e e. menos anda.
pelos danos ou pr-edufaos que aquelas causem a tor-ce i r-cs
AdemalS, as institulções r t nence r r-as f ede r-et s c r r c r e t s
são garantidas pelo Governo re de r-et , não cabendo •• portanto. sua
partl ci pação no re fe r-t do fundo.

EMENDA lP04875-3
CONSTliUJlJTE PAULO MACARINI
1---------·lul.,~'c ......lo/,.'cc..,•.ü
com ssxo DE 5ISTEI:kTIZACM

14~~0

CONSTITUINTE" PAUl

cnmssne

DE

o

t~ACAR;~;'

p:ry~~';':=J

SIST[I:;;·t;.'~ç·;:b'I."ul.H,lOto-------...,

Art

e:ç~;;;;-]

~.

§ 59

JSS-

-

'-11;;

·A União não se respcns eb t l t aã por depãs t t os e ap l t c ações nas 1nsti ulções fi nence t r-es , s e Ivo se rea l t zado s
nas institui;ões controladas pela prõpna ünt ão ,

~TUINTE

l:J

CDIIISS1I.O DE

í

33"6

EMENDA lP04876·1

rc;;,D'é=:J

_ _ _ _ _ _ _ HI.lo,./C.... JoloW.... 'lOl.o

SISHI;~;·;~~·çÃ'~Io',Wd .....,14

(TI!õ!ÔT6787J·--C.Q.llL~5.MLJ!f

r.r-----------.U1O'.W'''..t.~..

-,

'UU'I"""'U.'~

SISTElIATIZAC1J,O

Da. cilrJ

Fõii'~;m]

-----------,

EMENDA lP04881.8

t'

(i

f~"'dO Ante-

MAC;~~~::!--------=:=J-~ E2~'~:=J
,

~)iüjie7J

Pllrãgra~o

l!J,;.

Acrescen'te-se
ao arllgo
tio anlcproJtllO de
w1ção da Comissão de Slstemat1Zação. coma segulnte redação.
'f{rfrArt. m--Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de carãter regional de responsabil\dade da Unlão
e das entidades sob SeU controle. serão depositados
el!l 1nstltuições flnanCelt"ilS oflCiais federillS de 'credito e por elas aplicados.

JUSTIFICACM
A nova redação visa proporcionar maior flexibi1{dade
pAra a execução fittance1N do orçamento da União.
..,

CPI<STI TUINTE PAULO "ACARINI

COII~~~

pari'grafo
• As empresas. e entldades dIreta ou lndiretam".,tt
controladas pela UnIão recolherão. obrlgatoriamcnte. todos os seus trlbutos nas lO5
~ tituições financelras 011C11I1S federals.
JUSTJFICAÇAO
A centrallzação da arrecadação de trlbutos federals nas lnstl~
tuições fl~ancelras ofiC:la1S federals pemitirâ melhor COntrole e admimstração dos
recursos publicas. propiciando. assim. a otimizeação do fluxo de caixa da União.

EMENDA lP04872·9

lil comssM

CONSTITUINTE PAULO

COIllSSM OC SIS1E'",TJZÀÇ'Âõ"··..·'''........ ~

.........".....,.--7,------rJ

Suprima-se a palavra "pagador" do artigo
projeto de Constitu1ção da Connssão de SistematlZação.

I?

í

A proposta ob ae t t ve pe rm tir ao Governo a po s s rb t l i dedu
de. medr an te lel ccmpl ene n t a r , ut t l t ze r , além da üe t xa t c cnjim c a
Federal, as demer s instituições flnancelras o f t c t e t s federais na
operacionallZação do fundo Nac r one l de Sequr-r dade ãc c r a t , de ecordo com convenlências futUras e pecullandildes rcgl0nals e setoruis
que venham a ocorrer. V1Sa. ainda. harmonlzar o tratamento dlspen
sado às 'lnstitulções financeiras oficiais federillS na apl1cação de
recursos pübl1cos em programas do Governo.

O texto nse r-sdo no AnteprOJeto r ncent i ve a drspens e
Em massa dos trabalhadores p01S SÕ terão a ccnt r-tbur çâc ec re s c t da
de edr cr cna i quando o niimero de empregados dispensados SUperar os
Indr ces m~d1os de rotat1vldade do setor. Ora. quanto mai or- for a
drs pens a de trabalhadores mai or serã o índ1ce medlo do setor. Portanto o 1nstrumento que se quer i01bJdor E na verdade est1mulador.
Por lSS0 a nossa emenda no sentido de se dar nova redação ao § 59
do artigo~

CONSTITUWTE PAULO MCARINI

PAULO MACAR]NI

í

JUST! FI CACl\O

A s ocr e dece deve dr s po r de t ns t rune nt os que tmb en
a pr-e t t c a da r-ot e t rvr dada da mão-de-obra.

\IUSTlFICAÇAo

--,

tu çêes t r nance t r-as cf t c t e t s federais
assumir as funções a Que se refere o art. 343 desta
Constituição. nas cc nd rçjie s e prazos fixados em Le t
eomp1 enen ta r ••

JUSTIFICAÇM

í

.....

·Art.~ Caberá às r ns t

A cont r-tbu i ç ãc do empregador para o Fundo de üar-e nt r e
do Seguro Desemprego serã p rnpor c t cna l ao Indt ce de
rotat1vldade de nâc-de-cbr-e na empresa.

üê-s e e seguinte redação ao ar~igo 2:!f{f; do Ant.ep rcf eto de ücns t t tu i çâc , da ücen s s ão de s s t eme t r z açâc-

EMENDA lP04871·1

Dê-se a seguinte redação ao artlgo )W3' do Anter~roJeto
de Constituição:

~3'i)

llo~ II~

A proposta visa colllpat1bilizar
com a nova redação
sugE'rida para o inciso V, do artlgo 336, que exclui a obngatorie
dadE' das instltu1ções flnancefras federalS Of;CialS partlciparemdo fundo para proteção da economia popular e garantlil de depôsltos
e aphcaçõcs ate determlnado valor.

vec

De-se a s e avtn te redação ao § SQ do a r-t r qc
AnteprOJeto de Constltulção da ücmi s s ãc de Sr s t ema t l zeçâo

EMENDA lP04870-2

tJ

organização, o funcionanento e as atnbulções do Banco Central do
Brasil Desta forma, entendemos que nio s cb re vivea razões nem metlVOS para a manutenção deste parãgrafo no texto ccns t t tuc i cne I

Pela -ratur e ae de matéria. a mesma deve ser tratada no
âmbito da lesglh.ção ordinãria e não constar do texto cons t t tuc r enaj

JUSTIFICAÇM

r

O artigo
do r-ef e r-t dc an tep r-oae t c em seu r nc t s c J IJ
jã preve que Le r do s rs teae Financeiro tlacional d t s por-E sobre a

JUSTl FI CAeM

\IUSTIFICACM

DE SISTElI·~~·:;·~·çi~lom"u'''14
o tratamento a ser dlspensado às ínstltu1ções flnanceiras oflcia1s federais não pode. nem deve ser dlSCT1ffi1natõno.
A redação ora proposta enseJa dar condlções ao Gover·
no Federal de dlSpor de ma10r flexlb1lldade ~na alocação dos recur·
50S destinados a programas e proJetos ~e desenvo1vlmento regl0nal.
isto porque são ra;as as 1nstltu1ções que dlspõem de dependenclas
em todos os pontos do territõno.

(/-~~

Transformar o § único do artigo~. do Anteprojeto
de Constituição da Comlssão de Sistemat12ação em § lQ e criar o
§ 29 com a segulnte redação:
IOA arrecadação de tnbutós federais serã efetuada
pelas 1nstituições hnanceiras oficials federlns."

EMENDA lP04877-0

['J

r;r----------un.'......
'f6b
~

p:rft;~;[B]l
I....I ..

Suprima-se a expressão "publlCO· do caput do artigo
do Anteprojeto de Constituição da Comissão de SiStematiz.ação.

-----,

r=;;;;~~"~

f5lj';;mJ

fT7;I~B'=:J

CDNSTlTUIfHE PAULO "CARIN!

.....

CONSTliUINi[ PAULO tAACARINI

no

JUST! FI CAÇM
A centralhaçio da arrecadação de tributos federais
nas instituições flOanCelTas oficiais federalS permltirã melhor
controle e admlnlStração dos recursos publlCOS, proplclando. assim. a otimização do fluxo de caixa da União.

EMEI'IDA lP04882-6

.n

Acrescente-se a segUlnttl expressão "de prevldêncla"
do Anteprojeto de Constituição da

inciso~;E-r'do IJrtigo~

Comissão de SlsttmatlzaçdO.
JUSTIFl CAeM

-,

o selor de prevldenclils e de fundamental impor-tância
na vida econômlca e social do Pais. devendo, pois. flCar sUJelto
ã fiscallzação da União.

500

• Assembléia Nacional Constituinte
1 - a r eurd ãc

'fJ-7-

EMENDA 1P04883-4

I!J

OiSP05ihvo Erlcndado: Título IX - Capitulo VIII, Artl.gos tptr par.§.

tJ"!"MOS"-J

COtlSTITUIIm PAULO MACARINI

grafos

}lil

Il - a asacc eçãc
í

e 22.

UI - a crença

Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do A,!!
teprojeto de ccnst a turçãc a redação contJ.da nos Artigos seguintes

rw'~~mJ

IV - a s índrcef a aaçãc

v - a earu res t acãc

'fJ-1-

u-7l1 ,

~

l'.rt. ~ - A pesquisa, lavra ou exploração de
mmé r Los e o eorcve i t eaent c dos potenciais de energia
hidraulica
en terras indígenas, são prilll.léglos da União.
..

nê-se a seguinte red:ção ao parã:rafO Iimcc do art~9o
s s tene t r z ação

do Antepr-cae t c de Constftuiçao da rcsn s s ãc de

í

VI - a informação
VII - a par t i c rpação
VIU _ o meio ambiente e a natureza

§ }~ - A Lei t11sporá sobre as formas e condi
ções em que podem se r eaj i z ar as ações menc a cnada s no ceoct deste
Artigo, inclusive sobre o percentual do lucro obtido a ser dest.lni!,
do à execução das políticas indíga-nas r eq runa I e nacional.

Parágrafo llrnco
As drs pentb t It de de s de cana da um ão
e das ent t de des sob s.eu controle serão depositadas em uma Iin i ce
instituição financeira oficial federal. As dos Estados, do üt s t r rto federal e dos MUnldpios. bem

dos õrgãos. e n t r de de s e em-

COMO

IX - o consumo
§ ••• _ A Lei estabelecerá as formas e

os

l1mHes desses direitos.

presas por eles controladas. em tns t t tur çães r t nance i r-as cr r cr er s •
§ 22 _ Sob a supervr s.ãc do Órgao Federal r e s

JUSTI FI CAÇM

pcnséve r , sae perm.ltidas aos indios a cata, a raí sceçãc e a

JUSTFICAÇÃO

gafl~

pagem em suas terras.

A üm ãc duroõe de t ns t r tu rçêe s f r nance r r-es para a execução da pol f t t ce e conêen ca do Governo Como forma de maxt mizer a
ut.1112.ação dos recursos pÜbl1CDS ê de f undams n t a I tnpcr-t ãnc t a que
t a t s recursos, gerados e geridos, por organiz<lções do governo, setns

cêe

um

âc

b l " " . . " 'OU' dl'rl'lthO' cem

,

EMENDA lP04884-2

~;:.=J

]

~j-.s->'L~o_ç1L.5.t~ttL~~~;~~:;:_:OJI~' =..... --------J

I

~:".

est

õ

es-p r es so no,

tP2;Z;JiN

í

'f:jr
ArUgos

4*

í

í

mento.

EMENDA lP04887-7

tJ

Constituinte HOZf\RILDO

c&~~~~-------J

~_.;;~O_~

rr;::~::~::~;'~';Ol<u",~""o---------]

tJ92-;~7I?A

Emenda Substitutiva
VII~

ã

,nc,,,-;

....,--------""""'".,,' , , - - - OiSPOSItlVO Errendado: Título IX - Capítulo
gra fos 19. 22 e 3~.

assunto. DOS DIREITOS COLETIVOS O ob je t avc da emenda é a adequ.!
çãc e conpat ibr z acãc do Texto do Titulo I, que redIgido de mane a r a prcã rxa e cf scur save , conflita com cn spcs rt rvcs de cuercs
tópicos do nnt eprcje rc , além de não se enquadrar coa a forma
e
o conteúdo de corto entendemos deva ser disposta eet ér ra constit.!;!
cional Por isso, aproveitando o peosament c exposto apresentamos
nova r ecação , que sem alterar o nér a tc , compaUbi1l.za a
forna;
deixando para a Lei conplelientar e ordinária o possível detalha-

VIII e ). do Artigo ~, no Artigo a:;y Inc i so III, alínea "<:I", no A!.
t.lgo~. Inca se XIX. alinea "eu e em outros tÓPICOS do nnt enrcj e t c
de ccnst turçêc • Além dt sao , também buscar-es adequar o assunto ao
que pode e deve ser tratado como mat é r I a coost tuc s onar , de f s anoo
para a Lei Complementar e ordinária o restante.

E uma medula que , antes de tudo. perm te melhor e mer s
racional utllhação dos recursos piib l t ccs en prol da s cci e dade ,

~cº~"\.JJ'''ll!JL!-Im'l11I1OLC;;~_CANTI

í

vp-

A emenda ora proposta ao Artigo fi:s:frj parágra
fos lI>' e 2" do Anteprojeto de ccnat Ltuaçêo , visa adequar e cO/llpa~

jam
i t e ecs nas
t t tur
s f r ne nc e j r a s da
de ma ne t r a
a formar um volume mat c r de recursos d't s pcn fve t s para ep t r e açêe s
pr t or-t t âr-t as , que j nduz am o desenvolvimento e ccnêmrec e s oc r a t ,
criando empregos e empru end t men t os produtivos.
depcs

Os dj spcs t avos emendados re rer-en-se ao mesmo

.JUSTIFICACÃO

EMENDA 1P04890-7

['J

ccnst.Lturnt.e "OZARILOO CAVnLCANTl

f

Comiss50 de

Sistc;~·~~·;:~~~·~·O'M<O

- . " ,",. ".====~~

EMenda Substitutiva
pêrêY,l(,

ürsncsa t Ivc Emendado:

Título IX - Capítulo VIII, Artlgos

-4--yryãr.!

O

EHENDA DE ADEQUAÇÃO (MODIFICACÃO)

gráfos }" e 22.
Dê-se ao Capitulo Vlll, do Titulo IX, do An
teprojeto de Constituição a redação contida nos Artigos eeçumt es e

Dispositivo Emendado: Título
Dê-se ao Capitulo VIU, do Título IX, do An
teprojeto de Constituição a redação contida nos Artigos segujntes~

W-,

Art. ~ _ As terras ocupadas pelos Ino.ics ,
definidas em Lei e destinadas à sua posse permanente, são bens da
União, Que tem a Incuabênc Ia de oenarca-Les e protegê-las

~-

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAIJ,ENTAIS

Art.

§ l~ - Compete à uru êo a proteção a

ces sca ,
institujções, bens e saúde dos Indrcs , bem como promover-lhes
educação.

í

~
,O-

Art.
São assegurados aos índios direI
tos sobre a sua organização social. seus usos, costumes. línguas~
crenças e tradições.

das r Lquez as natur af s do solo e das ut r i cs ces e s a t eot es , nas ter
r as por eles cuup ada s , bem come dos cursos r.t ovr e r s , ressalvado o
direI to de naveçaç ãc

Art.

Dê-se ao ArUgo ~ do Arteprojeto de Constl
tuiçlio a seguinte receçãc ,
-

exc Ius r vo

§ lI;! _ Cabe ao índIOSS o usufruto

rr,

'O--

}l$ -

São direitos indivjduais rnvrcf

é-

ve I s-

I - a vãce , com existência d1gna e integri_
dade física e mental.

§ 21;! _

~

vedada a remoção de grupos

lndíge_

§ )Q - A criação ou a I t er aç ão de
reservas,
parques ou áreas indígenas dependerá sempre de parecer do
orgão
federal responsável previsto em t.e r e da aprovação do Congresso N~

yJ.1'

A ell'cnda ora proposta ao ArtlÇlo ~, parnara

'fJ-t

r

fos 1 2 , 22 e 32 do Anteprojeto de Const.ltu.lçao, v.ls~ adequar e co~
patJb1Hzar os seus disggsitivos con o que está expresso nos I.ncisos VIII e x do Artlgo~, no Art.lgo l~ lncjso I I I, alinea "a", no
Art1goJ4~~ lnc.lso XIX, alínea "e" e em outros topicos do AnteproJ!
to de Constluição. Alcn dlsso, tambtn buscamos adequar o assunto ao
que pode e deve ser tratado cono maténa constitucional, deixando
para a Lei Cornplell"ent<lr e ordI.nána o restante.

I

A emenda Ora proposta ao Artl.go~, par ãçr a
rcs lI;! e 2'1 do nnt erucj et c de Constituição, visa adequar e compat~
bi=.izar os seus difj;0SJ.t.lVOS com o que está expresso n{'r
ji-;--:~
VIII
do Ar"go
• no Artigo g IncIso III. alin .. "a", no A!.

;,t

a nacionalidade
a cidadania
a l i bcruacre
a fanil1a

---

Ugo-t---1'\ inciso XIX, alínea "e" e em outros topicos do AnteprOjeto
de Constltulção. Além disso, tambén buscamos adequar o assunto ao
que pode e deve ser tratado como r1aferia constltuc.lonal. de.lrando
para a Lei Complell'entar e ordináua o restante.

r

§ único - O Estado assegura os dheI. tos lnd.!.
vi duais na forma da Lei

EMENDA lP04888-5
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP04885-1
."••'
G~tuIntc HOZAR]LD~ CI\~ALCAtHI
&j:-s~<;~m·~~·::_~:~~~·~'to> o~ ... o

~

-~ ~-;;~o0=:J
-----~ tJ(J2-;~7iPA-
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Comissão de Sl.stlmütlzül;do
_ _ _ .....I.un"'OI .:

EJn7'~;1-mL

l..f!~..li1Z.J

Os dlspoSI.tI.VOS er.endados referem_se ao mes _
mo assunto: DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNOAI1ENTAIS O objeto da
emenda é a adequaç~o e compaUbUizaç::io do Texto do Título I, q-Jc
redigido de maneira prolixa e discursI.va, conOita CO'll dlSpOSlti
vos de outros tópicos do Anteprojeto, além de n~o se
enquadra;
com a forma e o conteúdo de corro entende.mos deva ser dIsposta roa
téria constitucional Por isso, aproveitando o pensaMento expos:
to apresentamos nova redaçllo, que seM alterar o mérito, compaUbiliza a forma, deh:ando para a Lei complementar e ordI.náda
possível detalhamento

_

Emenda SubsUtutlva
Dispositivo Emendado

Título

JV
Ir
S,/ /l1.<.I[-'O
~ - Capitulo 'lL"""'I, Art.fgOs~.(..(11I1

c...Á'>V,::t. .:,l'

Emenda Substitutiva

/di

DjSDOSitivo rlnl~ndado: Tít~lo IX - Capítulo VIII, ArUgo~ - par!
grafo uni co.
Dê-se ao capítulo VIII, do Título IX, do An
teprojeto de ConstitUIção a redação cenUda nos Art.lgo# seguInte/.

~i~~ulu-nt
• ..cJo~-An

t~et~~t-~o-~~ACf-Il~'9Us=&::e'gülli.te:; -

':-1 _

1mt.. ~ompete à União e ao Congresso Na
cional legislar sobre as garantias dos direitos dos .índios. ir

y.;.':!

Art. ~ _ A política I.nd.lgenista
nacional
será executado por órgão propno da adm.lnI.stração federal
§ único _ A LeI. estabelecera os
cflténos,
diretr3:zes e norll"as da polít.lca :lndlgenista, que tera cemo escopo
final a gradual, harmónjca e segura jntegraçao do índio à COllunhãc
nacional.
JUSTIFICAÇÃO

-fI- 'f

A emenda ora proposta ao Artigo ~; paragra
fo único do Anteprojeto de Constituição, v1sa adequar e compatibl
Uzar os seus ~sPOSI.tlvos com o que esta expresso nos I.nc.lSOS VIII
í4e X do Artlgo5"~, no Artlgo l~ indso UI, al!n('ê "~", no
Art1g..:.
ti $ , inciso XIX, al!õlc<:. "c" e em O\Jlros tOP1COS do Anteprojeto
de
Constitujção. Alem d.lsso, também buscamos adequar o assunto ao que
pode e deve ser tratado como matérja consUtucional, deixando para
a Lei Complementar e ordinária o restante

l

-

VI - a honra, a dignidade e a reputação
VII - a privacidade
VIII - a informaç:lo
IX - o lazer
X _ a criatividade
XI - o as110 e a não ex t r am ç ãc
XU - a propriedade pT.lvada
XIII - a sucessão heredi taria
XIV - a seguranca .1ur3:dIca

JUSTlFICACÃO

c~o"lal

.JUSTIFICAÇÃO

11
UI
IV
V

§ 2Q - A Lei estabelecerá a forma de
exec.:!
ção das ações creva s t e s no parágrafo anterior, objetI.vando asseg~
rar a identIdade et.nãca e cultural das Populações indígenas

nas de sua terras, salvo nos casos previstos em LeI..

EMENDA lP04891-5
A emenda ora proPosta ao ArUgo ~ do Ante
projeto de Constitujção, vjsa adequar e compatlbi1l.zar os seus d1s
o~:?l..i vos com ~2Que está expresso nos incisos VIII ].(} do
Ar~H/gp
IlI, alínea "a", no ArUgo~ incI.so1áil,

ti

:=J

CO"STITU",rE I1<RiO LI""

~SS1\O

DE

SISTEI~~;·;';/~~;~o/M .~t"""

l:--::~;'a'--l

"]-l tJ~·~~-=J

~o Artigo\~nc1so

'.j.',

alínea
e em outros tópI.COs do AnteprOjeto de ConstitulÇão. Alem
dISSO, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve
ser
tratado como matéria constitucional. deixando para a LeI Complcme,!!
tar e ordinária o restante.

Substitua-se o teor das

alínr~as

"a" a "m", do lnCISO IV. do

do Rnteprojeto de Con:.t.ltulçâo da Comissgo de Slste/J... tlZ~
ção, pelos textos dos artigos 6º, 7'1 e Bº do Anleprojelo"da
COll"i~
SdO da Ordem Sodal, reordenando-se as alíneas seguintes,
C0'l10 co.!:!.
ber, ficando a redação com as seguI.ntes adaptações,
para mantei" a

um formI.d<::de do texto:

m - - - ......"",. ..'''..........
~Q!11;~ão

~1
'::':"_~~'

de SistE.nmtizaçJo

"Art

l'f'

J11 • • • •

IV _ O SINDICATO
EI-'LNDA DE AOEQUAÇJ\.O (MODIF'lCAllVA)
a) é livre a orgam.< cão, cOnSl1.tUIÇd"o e adnlnistraçdo

de entl.dadcs slndlcais, bem como a assoeS ação aos sindicatos;

DispOSI tivo Emendado: Cap.ítulo III
DOS DIREI10S COLETIVOS

Ir:-:

\

Dê-se ao Artigo ~ do Anteprojeto a segui,!!
te redaç1:lo:
ElT'cnda Substl.tutiva

l}Art. ..18"" - SlI.o direItos coletivos invioláveis'

b) a AssembléIa Geral ê o órgão deliberativo
suprenc.!
da entidade !>lndlcal, competindo-lhe deliberar sobre sua cons t !tul
çl:!o, orgamzação. dissolução, eleIções para os órgãos diretI.vos e
de representação, aprovar o seu estatuto, e flxar a contubulçê:: da
categona, descontada e'll folha, para o custe10 das atlvIdades oa f!.!]
tidade,

Assembléia NacionalConstituinte e 501
DOS PRINCIPJpS fUNDAMENTAIS
Dê-se ao Título 1, Artigos 12 a fi a s eço mte redação.
Art 12 _ O Brasil é uma República receratrva.

c) não será constituída mais de uma or çaní z ação sH,di
cal em qualquer grau, r ecresentat Ive de uma categoria proCl:Õ5ional
ou econômica, em cada base tcr-ra tor e l
í

j

§ único - Todo poder emana do povo e COI'l ele

d) os empregados de uma empresa integrarão um
sindicato, constituído segundo o ramo de produção ou a a t r vrdade da

empresa, qer-eot s de a representação dos sindicatos das ce teçor aas
rerenc raoas nas negociaç6es co Ie t i vas t

é exercido, nos termos desta ccnst It cf çãc ,

di

recênc i e

I

§ ÚnJ.CO _ A scbe r am a do povo. a naclonaL:~
de, a c Idaderu a , a d1gnidade da pessoa humana, a r epresent e t i c Jcede e o plurahsmo po l i t r cc são os runoanent os da Repúb Li c a

na

organ! aação amdi cej j
g) à entldade s mdf ca I incumbe a defesa dos dI rei tos e
inleresses da categoria, mdi vãcue rs ou coletivos, mc Ius Ive como s!::!.

Art

32 - O Estado garante a sober am a

""O""U'''".;1o

1&

Art'90;ti ~ Inciso 111 - Dê-se a seguinte redação
§ ••

_ O legislativo, o Executivo e o Jud!-

ciário s110 os poderes do Estado.

h) para a deFesa dos an t er es s es dos trabalhadores,
as
entldades sindicais poderão organizar conu s sõe s por local c>
trabo!
lho. garantida aos seus integrantes a mesma proteção legal dispenso!
da aos dirigentes sindicais;

cer

ã

"111 ~ vencb-cntc não Inferior ao salárlo-mínlno vigente
para o setor pr lvádo , cbservccc s e-tpr-e, no que couber, o drspcs>
to no Incho V Co IC do artigo ~ 11

Art. 49 _ O Estado, nos 1 imi tes da Lei, exe..!:.
soberania política e eccncmí ce sobre os recursos na tu r aa s do

I';
JUSTIFICATIVA

do seu Território e sobre os bens criados pelo seu povo

necess~

ria ao exercício de sua atividade,"

Não tes- sent i dc lógico que a coní s são
de
s i s t ewet r aaçêo
tenha optado pela redação dada pela Comissão de Soberania e oc-,
Dl
rei los e Garantlas do Homem e da Ilulher em seu Antepr oj e t.c ,
Quando
a Comissão da Ordem socxa.t , com r-espcnsab rLideoe espec I r i ce
de dl~
cfpã mar a questão da crparu aaçêc s Lnd r ea I dispõe sobre a mat er i a ,
Nf,o se pode de scons r der ar Que a COtUSSAO OA ORDEH S(ICIAL

se

o ecrêsctec proposto encontra fundamento no fato de se assegurar
Igualdade de tratamento entre os servidores p.ibllcos e os empregados em geral no

a soberania nacionais

que dIZ respeito ã m:lOutenção do poder aquisitivo de seus vencrnenres e ã g.. r antia de dr re r tcs que devem ser Inerentes a qualquer r eqsme JurídICO

§ único - Será assegurado ao povo a partlcd.

peç ãc organizada na rcrneção das dec i s ões nac i one Ls
Art. 62 - O Brasil nan t er é tratados e co'll;)~
missos com os Estados soberanos e com organismos internacionais.

tinha competência específica sobre a Questão da organização slndl
cal, enquanto a ccm ssêo da sober am e e dos DIreitos e üar ant i a s
do Homem e da Mulher não tinha tal compelência
Veri fica-se que o eminente

Art. 52 ~ O Estado br a s í Le i ro tem como obje
t ívos rundeeent e s a liberdade, a igualdade, a livre iniclatlva-;
í

JUSnrlCAçM

í

courssuo DE SISTEIHIZAÇ1l0

Art. 72 - As relaçlles Interoac onai s do Bra
sil sêo rejnoas por esta ccos t r turção e pela Lei
í

1uun"I1"'u;1o

moepeece-,
cia nacional; os da r eI tos humanos, a soberania, a sc.tuçêc pac r f~
ca dos ccnf'Li tos, o di re to à emancmaç ãc e ao progresso

_

§ 12 - sêc pr i nc rp i os básicos a

s rs te

et.cr da CO'llissdo de

_

EHErmA HODIFlCATlVA

do

povo.

bstituto processual em Questões judiciárias ou adeuru st r at rves ,

i) ao dirigente sindical é garantlda a proteção

I

Art. 212 - A República Federativa do Brasil é
constituida pela unj ãc andí s soj úve I dos Estados e do üi s t r r tc Fed~
ral

e) as organizações s mdacar s , de qualquer cr au,
podem
estabelecer relações com crperu aecões sindicais mt.ernecaone i s ,
f) é vedado ao Poder ?úblico qualquer Inter

de processamento de dados a ser utu La.aadc pela unaâc , Aderra1s, uma tal
central~zação de sexvaços ~mpl1ca em ver~adê~ra g~gant~zação do
órgão
para tanto competente, além de v1s1umbrar-se, mesmo, ~ndéb:l..ta ~nterre
rêncaa do Poder Leg~slat1vo sobre o sxecutavc ..

me t e açãc optou em relegar a segundo plano o texto da coru ssac que
í

~ICATlVA

í

tinha ccepe tênc ra específica para o i sc ip Lí nar a matéria para optar
pelo mér r t.c disposto por outra comissão, buscando atender a or-mc
pio de cr qe. ização sindical Que tem mer ecf cc o repúdio de toda ;
organJi..... ·,c s rncncer , COM O esfacelame~nlo e pulverização das oroan1
aações existentes e com a asfhaa econõe-r ca do movment,o slncl~~al~

ArtlQo

§ 2S! - Preconiza-se a COdl r ceçêc do
r e rto e o es t abe Iec mant o de um SIstema de segurança capazes
de
criar uma ordem mt e rnacâcnej que assegure a paz e a justiça na
refeçao entre os povos,
üí

í

í

~G

gt - caput

- Dê-se a segu ln te redaç5o·

'66

"Art.~. Aplicam-se aos servIdores

JUSTIfiCATIVA

Art. 82 - Os tratados e compromissos internacionais dependem de apr-ovação do Congresso nacacoai •

A Comissão da Ordem SOCJaI iíprovou texto qa r-arrt r ndn
a
uru c a dade s nõ i ca I e condições e r rc az e s de manutenção de nov.werrt c
sindical
Veja-se. quanto ao segundo ponto, Que enquanto 2
CO"l~
í

A proposta resume-se na supressão dos tenros "alndõ" e
cas" ext c tcntes no texto do Anteprojeto

JUSTIflCAC1l.0

são da Ordem soe r aí dispôs
"a nsseem i e Geral e o órgão dellberativD sup r cno da e!3.
tidade sindical, compelIndo-lhe oej aber ar sobre SU2 con~
tltuição. organização, dissolução. eleições para os Ó!.
g30s diretivos e de representação, aprovar o seu cstat.!:!.
to; e fixar a contflbulção da categoria, descontada
em
folha, para o custeio das atIvldades das entlcldclc~,"

é

A Comissão de SisteMaUzaçà::J. adotando parCJalnente tC) lo
da Comissão de SoberanIa e dos DIreI tos do Hon,em e da Mulher, flXOU.
" a Assembléia Geral é o órgão deliberatlvo supremo da e!3.

tidade sindical, competindo-lhe dehberar sobre sua con~
tlt.uJ.ção, organização. dissolução, eleições para os orgãos
diretivos e de represent.ação, aprovar o seu estatuto,
e
fixar a contribulçJo da categoria. B.!::!! pode"á ser de~c0!3.
tada em folha, medlante i!.!1orização ~ escrito f!E. interessado, ti (gr 1 fou-se)

"~cíf'"

A penrcoêncla das referidas expressões sô enccnt ruva razEo de ser
quando cons tl t.ul am a Seção 11 do Capítulo I (Dos Tr aba lhador es e Servidores Públl
~s)
-

Os dispositivos emendados referem-se ao ne se-o
assunto DOS PRINCIPIOS fUNOM'I='NT,o.IS O objetivo da emenda
a
Adequ<lçlío e coepet íb i Li z eção do Texto do Titulo I, que r edr qaoo de
maneira prolixa e of acur s rva , con r l r t a com dispositivos de outros
tópicos do Anteprojeto, além de não se enquadrar com a forma e o
conteúdo de como entendemos deva ser dIsposta matérla
Constltu
cional Por isso, aproveitando o pensamento exposto apresentamo-;
nova redaçlio, que sem alterar o mérito, conpatibillza a
forma
deixando para a Lei Conplementar e ordináfla o possível detalh[j~
menta.

é

púb lreos C'VIS as se-

guintes normas·"

Com o rre rer-enrc diferenciado entre trabalhadores e s crv l dcres
públtcos, Integrdntes estes ültlm::rs da Seçiio 11 do Caprtulo VIII (O" Adm,nlstração Públ ,cal, nas palavras "ainda" c "especTrlcas" caem no VaZIO, devendo ser su
prlmldas do texto Se assim niio ror, sô trarã dificuldades. ao .ntérprete
-

.... '","<~""IIQI••"•• ,.II~

EMENDA lP04893-1
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Artlqo#e:;t- Inciso IV ~ Suprima-se

Como se vê. a Comissão o!. $Istenatização optou
por uma
fórmula dlstinta da aprovada pela COf'lissão da Drdef'l SOCIal, que tl
nha competência específica sobre a matéria. del.Xando as entidades
sindicais desprotegidas constituclonalMente ~ ~ dlz respeito aos
meios .f!! custeio das atlvidades

Emenda Subsll tutiva
Dispositivo Emendado:
grafos 12 e 22

YJ-~
Titulo IX - Capitulo VIII, Artigo.4--J5'S.. par!

H~ encontra razôo de ser a natureza da dlspos'ção contIda no I.!!,
ctso IV do artigo l)B, Impondo que a União, os Estados, o Distrito rederal e os
Hunlcfplos Instituam regime juddlco único para os servidores da Adl1lnlstração
Direta e Autárquica, ben como Igual plano de cargos e carreiras
A descentrallzaçoo de um servIço público CO/Tlt't.do a um ente au~
tãrqulco dá-se para sua melhor prestação justmrente por apresentar pt-cullar,ciades prôpr1as.
Essas peculiaridades prôprlas do serviço ImportaI I c.m cargos e

Dê-se ao Capítulo VIIl, do Título IX, do An
teprojelo de Constitulção a redação contida nos Artigos seguintes

As entidades sind1cals dependeflam da autorização expre~
sa por escrito de cada membro da cat.egoria para o oesconlo a favor
do Slndicato Grandes Sindicatos. com maIS de 100 OOD
lntegranles
na categoria janaIs poderão manter suas atividades, p01S é Impossl
vel materialmente se buscar o apOlO formal de cada integrante da c,!

'IJ!J

Art. ~ç::: O MinIstério Público F'ederaI, de
ofício ou por determInação do Congresso Nacional, e os índios, atra
vés de suas organizações ou do órgão federal responsável pela pOli
tica lndlgenista, são partes legítlmas para ingressar em juizo
defesa dos interesses e dlrei t~s indígenas

legoria
Nos pequenos SIndicatos. que congregam normalment(' eMpr~
gados de empresas pequenas. estes soFrerão. certament.e, pressões p.§.
ra não conlr~buirem para suas entidades de classe
-~

carreIras d.ferenclados daquelas existentes na Admlnlstrilç50 D.reta
Decorre daI Que, a não ser no que concerne a normas gerais, o
regime Jurídico e os plonos de cargos e corre,ras não podem ser Iguols
Alem disso, o Inciso que se propõe seja suprll'lldo ao falar em
regIme ünt-co, r;ollde com O ~ do artIgo e com Incisos anteriores, que, re~
ferIndo-se a servidores e aSargos e empregos públicos, adl'1,te expressamente ti
dUaltdade de um regll'\!! estatutário e outro regime celetista

§ 12 - A competência para dirlmu
dlsputas
sobre os direitos indígenas será sempre a Justiça Federal

Pretender-se que lrabolhadores rurais. que vJ.vem em cond.!,
ções subhumanas, venham autorizar por ~rlto desconto a favor da
entidade sJ.ntlical, é ma~s do que se pretender t.ripudiar sobre
as
condições de miséria· em que vivem e as dl ficuldades de suas ent1d~
des sindicaisj é, cerlamente. um ato de tentatlva de se aniquilar o

§ 20 ~ Ao MJ.Olsterl0 Publico federal lncurrbe
defender o dlTeitos dos índios em juízo, e. ao õrgão federal
ponsável pela política indigenlsla nacional fora dele.

JUSTIFICAÇÃO

movimento sindical rural

dirigenteS

Nã" se pode esquecer que os trabalhadores rurais e
s~ndicais esUio sujeitos a pressões que chegam ao

A emenda ora proposta ao Capítulo VIll do An
teprojeto de Constiulção. visa adequar e compatlbilizar os seu dlS

assa~

sinat.o.
Os demais dISpositivos sobre a organização sindical
da
Comissão da Ordem Social forar1 adolados. cano os acima mencionaoos,
depois de ouvidas as principais entidades sindicais do país

EMENDA lP04894-0
EMENDA 1P04892-3
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COUSTlTUINIE DAS O comBRA

_

!.;;ill

[;r::-""lt.7.~..

~

~.!/.

I

-_--'U.CH".UIt<.~to

-

EHE/lDAHODlrlcATlVA

ArtIgo

~b

.fiE -

Inc1so VII - Acresccllte.-se, ao final do dlspos! tlvo
" •••• caso em que não haver5 pagalnento e"l
ro n

~9"<

5~;~

-'

..... .,"'"",.'''".".,.~-----_,

~

positivos cc?n o que está expresso nos lncisos VI~I e X cfCl ArtigO~:
no Artigo ~Inclso 111, alínea "a", no Artlgo-fP3"#, lnC1SO XIX, ali
nea "e" e em oulros tOP1COS do AnteprOjeto de ConstltulÇão
alem
dJ.sso, tambel'l buscamos adequar o assunto ao que pode e deve ser tra
tado como matéria const~tucional, deixando, para a Lei cornpIementa;
e ordináfla o restante

FI"iEl':DA SUPiU::SSI\'7.
'0 0

Tt'l'ULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO II - Art • ...-9tr

-

XIII

JUS'rlFIC1\Tl\'A
Dava ser supr~rn~da. po~s não

nal,

é compatível COM

um texto const~tucJ.O

9.J.spos~ção acerca da rnan~rastação do Senado Federal sc>bre s:l..st.cn;

dinhel~

JUSTIFICATIVA
Além de o dispositIvo não se coadunar com a general.dade
prôprla de norma r;onstltudonal e de penalizar Estados e Hl,lnldplos COr", despe~
Sa que muitos não terão cond.ções de arr;ar, ele estã mo! redlç"do, por autorizar entcndllnento de ser dev.do o pagal'lento em dobro, em pecúnlil, quando
do
aposentadorhl do servldor_

502
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EMENDA lP04899·1

lJ

COElOifl]$BTNTE DASO COIMBRA

,

"""

I

tb;-;'~~

estar da sociedade,à conservação dos recursos netoraas e a -jbroteção do meio an...

A norma ê de natureza estatutãr1a e atendeu pl enanente o seu cbJeUvo. com prev Isão em leglsla.ção ordinária .. A sua Inclusão na lei Magna a de~
'i<!.t
merece e só ser v e para. desnecessariamente, alongar o texto

~----------11
... /~US".'UIIo

i

da signlflcação ecorêatce do ato expropriatõrIo e11 relação ao patn.rnônio do exprE.
prãeoc, conSlderada a base de garantia de seus dependentes,
d) o exercfcac do drreato de prçprreoede subordina-se no ben

JUSTIFICATIVA

,----------~ l:;:rifi;:~'~

As restrições ao

provlmen~o por

critério de parentesco

exlgE::IIl dIsclpl In a mais pormenorizada -sob pena de ser danosa -

EMEllDA ADITIVA

blente.

(art.~)

pes s Ive l em

só

A adeqJação que se propõe a presente emenda•lançando-se na

lei ordmiÍrla

1;"

formulação da Comissão Temáhca, leva em consideração a necessidade Imprescendiver, ecouude no moderno direito coeoaracc, de se prever mecenísros constitucionais que possibilltem ao poder público intervIr na propriedade eenaote indenização que disBngua entre o bem de uso pessoal e o bem de produção. entre o bem
objeto de especuteçãc,e o bem cuja destinação de proprietário é cCt'".pativel com o

~- Inciso X - Acrescente-s.e ao final do dIspositIvo:

EMENDA 1P04904·1

" ••• e garantldà a dl spontb l l ldade , quand o extInto o

til!,.

90 ou dec.lar1$~ a sua desnecessidade pe lo PrimeIro MIntstro (art
Inciso XI). com proven to, proporclo-

-tta.

"ais ao tempo de servtçc,"

r:=::------l)A'
li]

CO~ISSJ,O

.u ..."'.,..." .......,-----~

Dl: 51STI:!"PTIZArJio

interesse so:::ial

1']---

JUSTifICATIVA

EMENDA lP04908·3

EHI:HD,a StiPRl: ssrvx
ra que pcs sa

J

D

fi (;acuidade prevista neste artigo ê da mar e r lnportãncla p..!
Adl1inlstração reorganizar os seus quadros. repara ndo excess os que

p:r~~~;

"CLTON rnIOOPlC"

tJõ2J~.;t hr'~

os supcr-Ictem dI. funcionários rlesneccss1lrlos que prejudicam o e r iÍrla

to da Co.,iGS

EMENDA lP04900·8
!J CO'~SlIlUIN1E

DASO conmRfl

~

II

l!J

DISPOSITIVO

"'1.h'.I.. ~,,,lo"VI<.., , u h - - - - - - - - ,

COJl,ISS"O DE SlSlEIJAllZAÇM

~

~~
rn;-;'~'77ã!J

JUSTIFICATIVA

lUTCtNVn",:.~lo------------,

!J
[HElIDA SUPPESS1VA
Artigo

4C -

1:oa (v. art.

o seguro-desempre80
~'Í. inc. IV).

jã é aSGcgt..rado em out rc s tex
-

3~S,

Suprlrr.;;pse do texto a exprJ!ssão

Há duplic::t.dade de

'rex'ro s ,

Nenhura Psf s do mundo pode prescindi:- do conhecimento cient!fico sobre o átomo, sob pena de atrasar-se- na história.
Contudo, o controle do setor nuclear para fins bé
licos compromete a humanidade.A idéia de paz obtida pelo arlilalt.enti;_
mo é falsa e a cada momento põem en cf scc o planeta
O Brasil pode e deve aprofundar seus ccnbec ãnentos no manuseio de tecnologia atôMica, nas scb o ponto de vista ét ec não deve SOm2i'-Se às Nações que raaee ela corrida armamentista
num cb.j et Lvc su_c:da. Po: outro lado. sonent e pe!"ll'l!.indo acesso para a conunidade c me t If'aca br a s a Ie r a nos projetos nucleares. pedemos nos essepur er que o des t r no do ãt cnc ser-e r earnente ~ paz. e 2
saúde dos c Ldadão s bi'ssile!.ros.

" ••• transformado ou •• "

EMENDA lP04905·9

f\ troJnsrorllla;ão

ê um Instituto de direito adsurus t r-et rvo

de pessoal que pressupõe o desvio de função de cada servidor

Visa

ti

~ Cnnst.tu'nte

DttSO COTM3RA_1If . .

corrigir

umll situação Individuai, de fato
Ademais.. a transformação. também eenhccrda anteriormente
como rcadaptaç5o. não se adequa ao propóo;lto do constituinte de prcstiglar
concurso pübllco

" ...'M"'••'i.,

pela qual vários Atos Complementares vedaram continuasse

ti

_

í

o

Trata-se de expedi elite quc se mostrou Inconveniente. raz50

üê-se nova reoeçãc li! e linei:! "a" do

pc=é~=efo

:"Q do s=t.

í

~.
~~+

ser apllcado pelos

Estados e Bunt clples , Tais circunstâncias des accnsc Ibam que a transformação
venha a ganhar status eenstteuctcnet- lia melhor das hipóteses, deve ser rele-

~ado 5 ll'glslação ordinária

EMENDA lP04901·6
(!J CONSllTUlN1E DASO COWB'R,,'~,~"

a) dois, en esro!ha pa=!.tã=.!a t dentce advogados de not6=!.0 saber jur.tdfco. e condu tê ~l!~êda, r'OCl na's de de- erres de efeUva atividade prc rfss.tcnej , sendo un es:::o:"hldo entce nen";-')"i da Defensor.!a Pública da Justiça M!..:!.tar r edece

~ [IT-';;~;~'~

í

EMENDA lP04909·1

l:

IlELllJ'.l fnJIDl!CH

,

JUS1IFICATIVA
IUICt/U'"'' <;10

o ne renacr

-edera! estti ~_
nexpllr::eve!nen~e e-c:"u~do da ccnpcs ' çr':1 ec SIJpe=!.o- Tr: ~una:" w:..~ t ar
(511") a despe:to da !..gud::::lade de t=pt r-nenão q.. e de"p .... !st"=
en;
t re os membros da Adnin.!st=gçn~ da Jus~.!ça (Ju.!::, P=OT"ot.[l=,Advo~ad[ls)
.!gualdade cõnsag:rada no Antep=oje~n Const!.tu"':ona:" p.. los
llu;t=ps
Cons~l~uln~es, desde a subco-uesão do Pode::- Jud~riá=i'J e M~nistp-'o
Público.

EMEIH'lA ADITIVA

Artl!'1o~~ -

Acrescente·se um S 5'?

com

lJ

seguinte redoção

"§ 50 _ A Intervenção em entidades da Adillnlstr<!ção lndl
reta dos Estados e Hunl c lp'Ios , sob qualquer jU!ollflcatlvlJ.c

alh~

da que efetuada no exe re Iele de prerrogativa!> dl!:,clplln<II(.S

ou

de flscallzação c controle. fica sUJt.Tta prevla"l>:nte às

j t2'~:i::J

---=:J

~O>l!sSÃO-Jl!'--S!sr;~::;;;~;:;~O-'_~'_'''_'''
se

afastam as dúvidas que poderlan surgi r quanto ã possibilidade de!>~a lnt{ rvcnç5o,
através de órgãos d'5.clpllnares ou de controle e flseallzaçiio. no exercíCIO de
suas pn.rrogntlvas, Impondo-se a essa Intervenção, porém, as mesmas condi ç õ e s
formais. dil InterV<.nção tfplca.
A reclpçiio proposta compatlLIlha esses Institutos com o

regime

EJIEtlDA MODIfICATIVA

..(3

DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO

~4;

~'i'M!J

INCISO IV

(5
"Azot.

~J~\D~:=J

~

Inc- ... IV -

Salãr~o-mrnimo

suficiente a

atender_~

-

~'~~:L1
O texto da COlussão transfere para o Peder
gisla"tivo a f::Lxaçiio do salár::Lo-mi'n:uno.

SilO

O :mc. XVIII do art.

~do

Anteprojeto da com.tr
de SJ.stunat.ização passa a ter a segu::Lnte redação
-

"Art.

~••••..•••••••.••••.• , ......

Inc. XVIII - férias anuais ll

L:!=

A remuneração e a duração das f ér::Las para o c'"
prega_dO en geral são rel:ula·éa.s: pela CLT, no art 130 de modo ~

[HEI/DA

SUPRESS IVA

84

r,!;:

-"""""'' ' ' '---'l'

~.Suprlma-se.

1iPLIC~:fI.D ,:~

'r)-!OS :JE 50s OOS

<,f JS

ê:s-~;m:- I

Ll~"S,

ItmJ'lVES 00 fl1DO Es.crcrnCO.EH PESQUISAS CIENTIFICAS E 1ECrQOülCAS l!GA!,-lS f.!J pqo=

GRESSO E lMEPEl-r.x:!I.'CIA DO PAIs • INCO.1?o.~'JCI-SE
AO PA1R!HG;~IO JliACIONAL

O COtKCIM!NTO elE OCLAS r~:.L 1~

D F1.NJJ OC [ll'"...$9NOLtI'B:TD CIEt:T!f!Cn E TECrO_O'':lCD ~~~"
Em!!:lfID~ RE"'i'.ES~NTr.:FES

A1R.PVES DA CO:W!cmE CIEr-rrlf:CA,DE

e dos proprietA..'l!OS,DI'.s

CO ,OC~DO SUAS OI1ETR!ZES
A SUA fISCJlJ..!ZAÇAO.

TR~E.'-mIS

E:o.=>l~SAS

005

I">VESnO:JPJ'S E C(l

SEP8l f..PP.oVPDI:.s PELO CONG.'1ESSO

Não é essa a soluça0 papaz de perm1t::t.r a eleva
ção do valor do salário-:nínimo, sabida a sua implicacão no
co~
jun1:o da econom;LA e a nacessidade de estudos 'técnicos
precede;
tes ã sua fJ..xação, com o que o Poder Execut::Lvo, med::t.ante consl.ll
1:A, aoa interessados, terá melhores condições para -'l
expediçã~
de Decretos cUJa elaboração ê mais rápida do que q. da. ],c::t., COIU:)
eXJ.gc a fixação e publicação periõd~cos do salárJ.o-mím.mo.

n...'.v.......·•

~ pela

I

r~lI_

EJ.P""~GI\_

~~ ?'t.rU_

1·,\C!o.~l., E CO!~

.JJSTlrICN;AO:-

- EMENDA lP04910·5

~-;TITUn.T1' LYSJIITI:.AS r,~;~EL

.- ------------1'..Of·"""..

·~&O------i3t~-

----- ---

(J.nst~tucional,) e para preservc.r rt.servaC J.od:ícem..s e
recursos minerais, ou p&ra cÃecutar proGrD,::ius de alcance social.

ACfiESCEllTE-SE § 1 2 I RE:lUt,;EPJ.HDO-SE 03

m:,.... IS:

§ 1" _ A lDa::Loria absoluta do Con(.,reoso NacJ:'nc.l ct>be li
1niciativl:l de pr::>vocar B_dêcretaçã::> u::> Estad:'i de Defesa pare
preservar áreas reservados o indígenas, recurS:lS mJ.neraJ.s e
para D execuçuo de pr:.~ra::as üe alcance s:lciel, se constai~da
omissõo do Pres::Ldente da República.

~SSAO DE S15TEjJ'
....11;~ç;·'·ev".;:.,.u., ... ,u;:o

SubsbtuIr alíneas a,b. c e d do lncIso XIII do artigo

I

ACHESC==~TE-Si:., In FII,E, AO "CAruT" DO Ali!. Lof'J?

JUSTIFICATIVA

var5o.vcl segundo a. as&iduJ..d~de do tl"al:.õl.lhador de Irodo que
adoção const::t.tucJ.onal de 3D (tl"J..nta) dias de fêl"J.as e com
muneraçiio eM dobro alterari.a esse si.stema de ::Lncent::LVO

G!C/lS PA.'='J\ O DES=IN::LVM:::~TO NACIQ:{J:lL

mS1A 0'.... pr'IVl\!ll' QtE AitB1 f'l\S hI".EAS

e benefiCIOS reverterão a colehVlcade e não aoenas a êlguns p"lvil.:g.adCls

- ••••••••••••••••••••••••••••••••••

às necestJidades vita:t..G tio trabalhador e aS de sua família' •

I

400--~-

~Slrlf.!S D=: Eco.',,'I'l~!r\

A nova CorlsbtuIç'3o necessJta refo:ruln:l as ach:n~5traçõe~. c!~
rroc!o a toma-"'e'll--se coletlVas 1 tnpartidns enlre o Governo • os tr2~alhu:l 'rc~!:! os
clientes ou usuários. por sues cntidm:!es de repII.senlüç50 DcverãCJ se:, (ll.igld;;!s cc:n
intclra transpartncia. determinada no te::rto cOllslHuc.ionaL
5cria necessario tornar. ta1'"~E::n el"l :-el;:lçeo às e....J:'rcsas p'.r.licas, rr1lls preCIsa noma, par-a que a del'lDcri:!lvaçã::r g.,n."1c en rn:.ral!dz;cft { ef ..ra:'!<,-.
ens':!Jonáo a flSCahzê:ç~o const!ut1vl: l:!as e'il;J!esas C1ue, pert.enCL;'"I a todos Os lu::ro~

o ar1:. ~ inc. IV do AnteproJeto da Comissão
de S::Lstematizaçáo, passa a ter a seguJ..n1:e redação

dA lntervcnção estabelecido no Capftulo VII

_

.. AS 8rn[Sf'-5

ta § 1$1 00 MT.

005 ecos empregacos

.u,,--------

Intt.rvenção federal e I.stadual dncm

suJcltar-se às fornallcades exigidas para a Intervcnçdo em glral. Com I~t~

ADITrifl.

dE' Jl!s:'!.çE' H~:"·~..

LJ:O"STITlI'I"E OASO CO:.9R'

JUSTIFICATIVA
ti

Pú~!!co

NIS1PJ'm

EMENDA lP04906-7

formalidades estabelecidas neste artlgo. 1I

" emenda tórna claro que

7:/f.3~llC/~n'..u~.fl.,------------

_

_
seg.Jlnte relação

a) a bens de uso pessoal ou fa"'IJlar é Insuscetível de.sa;JrQpriação,salvo por inarredável interesse social, oultthdade ou necessldade pú~l1ca,
medianle justa e Imediata indenização. em din'leiro se assim exigir o expropnad:lj
b) o de bens de produ;ão é suscetível de desapropriação por
necessidade ou uBl1dade pública ou por interesse sodal. desde. que necessána à
execução de planos. prograr;lCiS e projetos de desenvolVImento social e econô.l'lco.sejam eles da Umão, dos Estados ou dos MU"'licípIosm rnedlante justa inden12a"ão
c) os critérios para df:terminar o valor e a forl'la de
ção por desapropr.1ação,constem eles da ConstituIção ou de leis.sempre levarão em
conta o não uso, o uso m~ramente especulativo do bem d~sapropriado nos ültll:IOS
três anos e, se bem da produção. a médIa da prodJt1vldade no I"esmo período, além

~nd~n!Za

1. A proposJ.çuo de se 9uprJ..tlir do &rt.

tl-~b

Wr

~, e parte

f~nlll JusiJ.f1co.-ac pelo aberrot;â:l Juríthca ae se lnsturar
csted::o de defesa ctlm c!:tnd:;l de euloôl'icúde públicu. O estnc::
de aeresa V1SD. à prcnurvD.ção dos J.m:tjtuJ..ções, e etn n'Jl:'..e de
ordem púb1:l.ca e da paz S:'Ol al úca o Estudo J.nvcst:l.do de po-

deres extraordJ.nón.oe para restabelecer o n'Jro:ml::Ldade no
proz:. nno- DUpcrJ.Or n Elessenta dlOS. O únl.c:l v:ínculo entre
cstodo de defesa e estado de calomidade pública ~ a defesa
civil, que na área atingida por catf1strofca neturo::Ls aCSU::le
o coordenaçiio do socorro human~táno, quel1Õ:1::plica rcntriç'5es
ua Eorontint' q'lt· c ':'onstitu::LC;ÕO dispenOd ens dJ.rcitcs ind:l.u-

1.l!!lJ s e

oolet~'Voc_•._

Assembléia Nacional Constituinte e 503
O ...p rccO'n1zado estado de defesa é, nem ddva de , ee t.ér-ae c ans t.a t.rc1ol}alj o es tada de ca'Le m dade pÚb1:l.CB, que pr-ovoca a maba La ae-,

çiio da Defesa C1VJ.l, é maténa de leg1s1eçíio ordinária, inclusive de âmbito estadual e municJ.pal.
2.

O direito de' associação, como o d1re1to ao sigilo da corres-

pondência e à prtvacl.dade da cceuní ce çjio telegráfica e teleJ'ônãca não poüe ser er-cenhedct em nome da " ordem públlce ll e da
l'paz eoof.ej,", áaeaçe grave e ataí.nen te à esteblhd;de J.nsh tuc10na1 é questão de polície c , na for o caso, de tropa das
Forças ArUiadas. L:as sempre dentro da 181.

EMENDA ADITIVA E MODIFICA'fIVA

ãubeta tua-ue ,

rncrso

Art.

pf:r~

aa

or d em pública" e ·paz. Doeial", certamente podem suspender
temporariamente garant::Las constJ.. tuciont:l::Ls, mas n6'o podem rf:yog~-f
las. Demais, é J.nadm:Lssível que o estado de defeso, que pode
viBir em caao de calamidade públJ.ca. autorize lesõo à d1.&n1.õsd
da pessoa bucena.
lI

I PPDT""":]

ffr

EI-J.E!lDA MODIFlcllTIVAl'sUPRESSIVA

4í

Art.i;;L - são atribuídas ao Derensor do Povo a

como o Art.

r

EMENDA lP04914·8
t' COl~5TITUINTr: L1SliNl:AS

-,

H1>CIEL

4~

4'.

Conseqflentelllente. justifica-se o deslocac:Jento ou transformação
do ~ 311 para o llcaput ll do artl.go, por ser mDt6nD hl.erarquicamente mais relevante,(vJ,&--a-'=:VJ:::J~cr,
,~.

!tIl

Pela mesma razão de relevilnc1.a, supr1.me-se o art •. ~r que
passa a ser o § 1" do;) art. ~z..... Y ~

o ~ III da redeç,iío or1.g1nal, transformado e::' ~ 2" I teve a sua
redação alterada para melhor cOl!lpatibll1.zaç,ã::l COCl o par66rafo
anterior. Ora, se cabe ao G'pngrcsso l1ac10nal eleCer o;) Defco._
eor do Povo. natural que lhe ce1.ba também a s..lrs destJ. tuição.

COIToI)

ora proposto.

'" •• -,;:------~-----, EJ-_'P"D"T"-""]

L-

----..1

1Ul~fJCt1'. . . .u,,-o__
"

No Anteprojeto de Constituição apresentado pelo Relator da

Comissão de Sisttt'latjzação;

1) Suprimir a alínea Q do inciso I do artie:o
2) Dar

à alínea 1: do inciso

11 do artigo

1

f:Jú27;:m.

lS."-yyJV,~·"~,, ..~:ç:,±,~"-~~S.===J
•

("sti\

p.
48;

ti/i a

se~inte

redaç;o'

Ut) são elegíveis os militares das Forças AI'Ciadas e
da.s torças auxiliares que, ao se cnndidatarel:t, se agregarão, coc:J venciIDentos, seis meses antes do pleito, praEO em que deverão se filiar

a partido político; os não

eleitos .serão autonaticar.ente reinteerados

à ativid<ldc 1

em suas respectivas corporações, set:l prejuí2"o funcionalj
os eleitos passarão

à resena, coo os direitos ad!!uiridosl!

3) Substitu:l.r a expressão "enquanto

8:::1

efetivo serviço", por

tfsaJ.vo se se agreearecll, no artigo ~. ,j-5'tY
J'ustificr..c;.'o
Com relação

80

'Voto dos militares, a Constituição deve fi-

r-estringir a condição de elegibilidade dos que contem :c:Jcnos de 10 a-

nos de serviço, e particularmente aos conscritos, que est'd.o fcl.rdados
temporariamente. Observe-se que muitos deles já são eleitores até
po.ra o inBresso nas fileiras, oorno ocorre com as Polícias Militares,

E;~;"

quo

fU2.f,.l!,

essa exigência.

EMENDA lP04918·1
r-=
LY<;~m;l\S ·;l';.~l
Con.õt.llulntc

LL

______J

~!>~~:~

-]

~~Gi;-ilJ

---~-----

o art • ..2SS:

! : J - - - - - - - - - - - - 1 l..

if-~"i

~/.

"lO

-- -

·I<~

- __

EhLNOh SUPRI;<:;SIVl\
Impõe-se a supressão cesse disposit.l.vo, de \-ez que
a matêria est'á tratada de modo rna.l.S abrangente e mais corretan;ente

/~.
Supr1.nH:l-~c de:! alínea "d", 1nc1.SO >"111, ort~,
pressão f:lnal "em dJ.nhel.ro"

<l ex-

no art.~ inciso l I .

7",

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP04915·6
liJ

..,"

_

.==--'
.

L..c~UlJ.\.L('_4:,juc."SJA~O~C~ie~l:::=:::;===== :::::;~==:

f:

ComissJo de

..

sistt.m:~';~~;~<;~· ula~'~~~"u~

~

P-P~',·"··_-...-.,
,,_--1

tJW/07p]

_

D1ElIDll n:O!Flc.--..rIV',

positivo de lei ao legislador, pelO fl.ns de reGulementaçõo,
se i'a;;a por lI\eio de parágrafo, e uão coC)o;) "caput" de artigo.
Essn Q ruzão para O deslocamento do IICllputll do art. ~ para

~),

Cbnstituinte Lysi.l1fJ.s ""cr;;L,

supr:una-se do AnteprOJeto de Const.l.tuiçáo

r . r - - - - - - . - - - - - I ... un"I""~.I..O

li boa técnica legielatJ.ve recomenda que a remessa de UCl dis-

o §

.....

rriJJ;~'W

§ 2° - Mediante represent<lçêo popular, que lel. regulamentará. o Def"ensor do Povtl poderú ser aubstJ. tuíd::l a qu~lque
~tempo por deliberação da maioria absoluta do Congrebso IlucJ._
onal, que na mesma sessão elegerá o substJ. tuto.

~R~:f~[;~g4~~f?

EMENDA lP04917·2

[J

p:olI

xar com clareza a. plenitude dos direitos políticos da catenoriaJ sec
Artl

tU:lções, que Já são órgão autônomos - Conselho Hom:.tár1.o
N'aC.l.onal:
Banco Central do Brasil - pela nomenclatura genér1.ca adotada.

§ l0 _ O Defensor Públ1.co ser~ eleito ;elo Congrenao
l:scional dentre c1.dedãos brasileiros com maia de tr1.nta e cioc
anos, de reputação ill.bads. e terá menceto ae dois anos, permi tidu uma s6 reeleição.

~~l~Rll~~~ ~o !~~~o~ ~I;.

c~m~tíve.l.s com o

C'i:tcito~

de à1.re) tos cOPO

aJustã.-st. r af'e a.çou-es e mel;or ã SiRtC,l.ãtic;) 1.;lte'):l"i1êl:J

L-..

1

torná-los

assuCJural~cnt(.

na Seção doe; Dl,rl,?:Ltoc Poli:ticos (art.

J:9:I" acrescentado, e, assim, subst.l.tU1.r <l remissao as d.l.versas 1nst1

inV101abl.lidade, os impedimentos, as prerroGatJ.vos procesBueio dos membros do Congresso Nt:lcional. e 08 vencimentos
dOD juízes do Supremo Tribunal Federal, prol.bido o exercício
de qualquer outro cargo ou função pública.

~ 30 - O Reg1.mento Comum do Congresso RacJ.onnl disporú sobre o processo da cle1.çüo re:fer1.du no parúsre:fo ante_
rior.
§ 40 _ Lei complementar disporá sobre competênc1.8,
organização, recrutamento, composiç[;o e funcJ.onamento de

rlrt.l.go~,

no

r.-r

~~ 1.nc.l.SO 111 para

poe;1doné.i,entCl do õ.ts'oos a t í.vc sobre

ticos , embor-a àiga re"T'lei to ao

câmb1.o, moeda, e 1nst:ltu1ções f.l.nance.l.ra (créd.l.to), para, em substJ.tu
ção. confer1.r-lhe o poder de ba1.xar nonnas geral.s sobre ta1.s assuntos
rel:l",,.vando-"c aos órgão~ aut.õ~omos Poi;.)der
reaulatTI"'ntar.:..:: 11't.5;11
modo, hií qLC ::'v lTo<.tCl.l.f1.car os Art. J;G1-, 111, alíneas, "c", "ã" e "e"

rov'~0?J

-!fff4,,)

.

(

JUSTIFICATIVA

projeto que tratam do eatado de defesa e d';l estado .de eítJ..O não
autor1.zam ressalva aos direitos assegurados no J.tém IV do art.

REDACÃO:

JUS'i'JFICJ.rfo
O

Atualmente. questões xeâecacnedas a câmb1.O, créd1.to e moeda eXlge
ráp:Ldas soluções c por esse mct avc não podem estar eujea ens aos proce
damant.os leg1.slat:Lvos trad:Lc:Lona1.s.
ASS1.m, aqu.l. no Bras.l.l, como em outros palses, orgaos maa.s
áge1.s,
vinculados ao Poder Executl.vo, vem desempenhando o J)':)der regulamentar
e de pol!c1.a concernentes a ta1.s funções. Entre estes órg~os destacam
se o Conselho Monetár:lo Hac1.onal, o Banco Central do Bras.l.l e a COJUS
são de Valores Hob;L1iárlos.
TodaV1.a, em geral as const1.tu1.ções são om:Lssas quanto a eY1.stênc1.
de ta1.s órgãos.
Por e;;se mot:lvo, propõe-se a cr1.ação de uma nova seção no Cap!tul
do "Execut~vo", onde são del.l.neadas as l1.nl'las bás1.cas dessas 1.nstitu1.
ções, suas atr1.bu:lçÕes, nomeação c mandato de seus d:lrl.gantes.
Nessas cond.I.ções, tornou-se necessár1.o mod:Lf1.car o 1.nC1SO XWl!:> d
Art. ~d, que atr1buIa ao Congresso Nac1.onal funções nonnat1.vas
sobr

C}l$. Aqueles instrumentos, inspirados em conce1.tos e~toritárJ.os

AHT. ~-lt:!'.'MO",,*S
I(?!
Dt-SE AO ART.
IX) A1i$E.?ROJl::.'TO DE COllSTlTUICAO A SEGUINTl:.

?

"

;.:~:,~~

ção do Senado FedcJ1al.

neeee em sue atual e infeliz redação. os disposi tivoa do Jlnte-

EMEI"IDA lP04912·1
~IF.AS MACIl:.'L, cOH~~i·'IUIU'l'E

:r:'

direi to poli:t ico

SECÃO VI - ro: t'i::'('Ã~'; 1
_ Le1. complementar podera cr-a e.r órgãos aut.êncnoa , dotado

de poder normat avo e de pollcHl, para regular a moeda
o créd1.to e o~
tros setores deterr.unados da, ordem econêru ce e ecca ar , outorgando-lhes
o poder de regulamentar certas e deternunadas âea.e , com a eceervêncae ,
sempre que possível. da publ.l.c1.dade do processo normat.avo ,
pardgrafo úna cc - Os membros dos órgãos autônomos se eâc nomeados
por prazo certo, pelo nresadenee da Repúbl1.ca, meda.ant.e prévae aprova

'fine, e expressão "r-eesufvedc o estado de
eítio e o estado de de reae" por SALVO liO CASO Dh GlUlVE .b
IllJIHE.lITE AMEAÇA 11 PROPRIA con~TITUIÇÃO.

de

policiais Il'iiitares e os bombeiros do exerci:cio ee eruatcuer

III _ nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os H1.n1.stros do
Supremo Tr1bunal Federal, do Tr1bunal de Contas da Unl.~o, dos Trl.bunaa.s superc eces , os chefes de nu.eejio d1.plomát1.ca de caráter permanente, os Governadores de Terr1.tór1.os eos membros dos órgãos autônomos.
"

.
A lei n:;:o poderá e).clujr C~ ni2Har!" .. ,

§ 30

::~: "j)}!':::::::::::::::::::::

t{r.-

.

§;9

neração. "

......

..
~

§ 19

d) membros dos orgãos aut.ônomos e dell.berar sobr,e a sua exE,

CAPíTULO

J.~

já-

"Art.

b) ••••••••••
c) dos Governadores de Terrl-tór.l.os:

prPDT""~

IV, ART.

-'-"

AnteproJeto.

a)

lI! -

tJ~;;:;EJ

EMEllDJ.DO;

4k

artigo", do AnteprOJeto de COl'stit ..d \ão, suprhlldo,

passa a integrar. ccr-o § 3... Cio artigo~, o texto do

·'Art.~I!?S. ••••••••••••••••••••

EMENDA lP04911·3

DI~POSITIVO

O

creda.cLca.a" •
CAPíTULO I _ SEÇÃO IV

de defesa, são, ainda assim. válidos os atos lícitos praticados durante a sua vie;'êncl.o. E pelos atos J.lícJ. tos, quem r-eaponde? t bom que ee explicite no texto a resp:m;abl.l::Ldade de
quem comete atos l.líci toa na va.gêncaa de um. decreto nõo r-ereren~ado pelo Cone:resso Nacional.

MODIFIC/I~IVA

.

XV _ normas qexaa,s sobre matér:La í:Lnance.l.ra, cemcc.ar , monet ár-aa e

A Emenda Aditiva que se prop3o para .::,~_é nutoJustifi_
cÚ}el. Se rvei tuô c -pel::l C:lnt'req~o Na cd ona L O decr-e t-i .1-. f' .. *~ :'

EMEJlDA

LYS1\:-'1?l\S Hl\CIFL

~

~-

"Art.

7

COllbTlTU111U LYSANI:AS'/'~:CIEL

tJ

CAPíTULO I - SEÇÃO II

4. O prqac de dez dias, cantedo do r-eceba aent c do texto do
atb,. para que o Congresso Nacional aprecie ~ decreto do e e t ac o
de defesa é deaaeaeâe , Também por ccer-êncac e boa eae veeauaae-,
ção, o procedimento deve s'ir como no estado de sitio: ou seja,
a com\l.nicação ao COllgresso é imediata e, se em recesso, o exame
da mat6ria tem de começar no máximo e'll cancc d1.oo. /lfl.nal.
tado de defesa ou estado de aítio são u t oa de exceçiic 'que, em
em eosência, se igualam.

f'l

EMENDA lP04916·4

liA

3. A prJ.vaçõo da liberdade exige, em qualquer circultstilncis,
que a priaão eeae legal e fundamentada, e que dele ser COlIlUnical~a ao juJ.z competente dentro de 24 horas, como dl.sp;e o
art. ~f alínea "1 11 do AnteprOJeto t>l.ste:::atJ.zauo. !, paa e , usa
quesrão de ccerêncae , E de s1atemutJ.zaçeo.

5.

'li

Mod1.fJ.que-se no TíTULO V - CAPtTUL<g I - SEÇÃO 11 o Art.
x:'J.
e na SEÇÃO IV o lirt. ~ lI! - ur.Ineae "c". "d" j. "e" e no
CAPiTULO II - SEÇÃO II o Art.
III
Sr
Acrescente-se ao TiTULO V~CAPíTULO I:g:W"1a SEÇÃO VI com um Art. ~

TITULO V - CAPiTULO I - sr;ç!\o In - Art. 1#:1'- Inc1.so III _ alínca e
CApITULO I I - SEÇAO I - Art..
Inciso IrI

Jf?-

IQ~

1<rt. »$f- ...
II! - •••
c, dos presidentes e d:Lretorcs do Banco do Bras1.l, Banco Central
do Brasil e da CoMl.ssáo de Valores Mobil1.ãrios e deliberar sobre a sua
e>.oneração, 9<lrantindo-se aos dir1gentes dos últ:lmos dois óxgãos
c).ercicio do mandato que for estabelcc:Ldo em le:L.

é or1.gl.nárJ.a da COln1.ssão
da Soberan.l.a e dos D1.re:ltos e Garant1as do HO"lcm e da Mulher,
excessão da expressiio que se quer supr1Jnir.
A redação da rl:?fer1da alínea

o acrásc.l.:o rcal1.zado por esta douta COrn1.5SdO de S1Stcnão se JustJíJca, una vez que muêa substúncJ.<:ll'l!..ntc o
sentido econôml.co-soc.l.al do d1.spos1.t1.vo.

i"at1zilç~O

EMENDA lP04919·9

l::=

-

c;.~

, - - - - - - - - - - - " " "..'''''4'.. - - - - - - - - - - - - - · -

Acrt.sceTl~e-se,

S1stemat).zaça~.

1,"1

.

Art. ~- •••

III - nomear, após <lprovação pelo Se"la~o Federal, os IhnJ..stros do
Supre"t'o Tr.l.bunal Federal, do Tribunal de Contas da Un15o, dos Tr1.b,!:!
na1.s Super1.ores, os Chefes de missão diplomática de caráter permanente, os Governadores de Territórios, os membros do Conselho t-lonet.:ir10

constitulntc·~~~~l\~-;;---~

r

ao art ~ do lmteptoJcto de:! Conll s~5o de
o paragre:!fo que segu~/~_
"Art.

"*"

.

..

§ 5~ As prerrogat.l.VéIS de que t.rata c~
te arl1.go não eX:lrncm os mJl:ltares, ass1.m como qualquer
outra calegor.l.a de contrl.bu1ntes, da 1.nc)d&nc1.o ou
do
pagamento dos 1.mpostos ger<l:ls, l.nclusl-ve do J.mposto s.Q

504

• Assembléia Nacional Constituinte

bre a renda e proventos de qualquer natureza e dos
postos ext.ruorô i néra os ;"

EMENDA lP04926-1

."..

-,

Ctonstituinte Lysâneas Maciel

f: üorm s s ão

JUSTIFJCAÇ~O

~.",

O a r-t r qo aEfi., a cem 11, do lmtepro)eto estabelece a pro."t

b1Ção de t.re t.enent.c tn.butárJ.D da fer-enc.reôo a rut.os econômc ccs equ:lvalentes, anc rus rve em razão oa cat eqcr aa prcre es i cne r a que pertence o cont.r-abuant.e ou da função por ele exe r-cc da , a nde pe nderrtemenue d:s
uonolllJ.ndr:1io )Ur.ídlca dos eenõc.ment.cs , títulos ou dJ.T€Ll.t.OS
Não obstante a proJ.bição ccnt.aõa na norma genéTJ.cf,3,CJ.ti!.

g,

bêr

de

Sistema:·:·::;;~;UIO'IU .. ~M

r.r

. . IO

'Ut&NUn'P1u;lo

-,

..

, . , - - - - - - - - " """",,

..•. - - - - - - - - - - - ,

EMENDA SUPRESSlVA

103TíTULO V - CAPí'l"ULO I - SEÇJ\O II - Art. ~
DlEHDA SUPRESSIVA

Artigo

10 7:

jW-

JUSTIFICATIVA
Não deve Constar do texto
vementie não se deva revest-J.r de
Assim, a força de lei que
mento e resoluções do Congresso
to ccnaea.tuca onaj.,

lnevsc V - Suprima-se a. palavra.

da, o Anteprojeto achou por
u t.a Laze r- ressalvas nos arts.
Tg
lativo aos Parlamentares e~. J.tem 1, alí.nea "cv , referente aos M1!.

u:..

transformasão ••• H

gJ.strados.

Se t.aa s ressalvas foraltl ]u!gadas necensé r r as , no
das r-ef eradas categorJ,as prorc ssacnea s , que hc j e se constituem
em
é, em ccnecqcênca a ,
ecs c r.lvcr qr , <. ".! ' l~f-~=-J":: <.r, fdÇi! coe relnçdo aos lUJ~ltares,que,

coneta.eucaonaj, tratér:ia que efetigarantloa constlotucJ.onal.
se pretende atrJ.bu:Lr
ao
regloNacional deve ser exclu!da do tel::-

cont r-abuant es pr1\'Jleglados do Imposto de Renda,

I atu~lmcnt.C',

goz<lm do mesmo prlvlli~io

A transforMação de cargtls é U'rl Instituto de drre t tc ed-ums t r e t rvc de pessoal que pres supjie o desvio de função de cada servr dor
B corrIgIr ullla SItuação s ndr vs dual , de fato

Visa

O ms t l tutc , enter rcrmente denoramedo "readaptação", não
ê adequado ao propôslto do ConstItuInte de prestigiar o concurso para provilllen
to de cargos pübllcos 'rrare-se de expediente que Já se sros t rou InconvenIente:

EMENDA lP04927-0

(J

ccnst.a tua nt.e LYS);NEAS MAC1EL

•

objeto até de dl~poslção em Atos Complementares, estahelecendo a vedação de sua
apllcação pe les Estados e HunlcípIos, Tais ctr cuns tânc tes dee aeons elhara que
llucNun'.·""vo

r.T

Na melhor das hi

pêteses , a matéria deve ser telegada ilo_legh,lador ordlnãrio

-

~,

nível de ttlrnpa11bllllaçâo com a emenda s upr e s s Iva proposta, p.:J:,!>

V

mentos, êJo I{I::I!;O X do

f1

Acrescente-se § 60

80

iJrtlgo~

·'Art. ~
IV - ••••

§ 6Q

_

A 1e1 diaporá sobre

B

artlgeq~co'llt' ~.:~t::

.bl após a diplomação. o rrenãat c
parlaMentar ..podere ~er ~mpugnado ante a Justlça EleJ.toral, 1nlã
tru1da l:I_açao com provas conclusivas de abuso do
pode: eccnoauco , corrupçao ou fraude: e transgressões elelotoraJ..s,
ti

JUSTIFICAÇAo

. ...

Os prazos precaueavcs eeeeceaeeaecs para a
dos delltos eüec t.craa s têm eat anuã eôc sua pt'ijt~ca

4-vg

Acrescente-se § 3!! ao art. ~nos sequant e s t.errece

ee ta E:::euda J.dltlva cana ta 00 J.nteproJeto

da Comillsão I (art. 5 11, V, "o") e io:!., Bem ruzão, flupnmiào
por essa douta COll'>lSauo. O disposi t.a vc era foco é de 1nellb\el

05 eafvfccfe s são isentos

"§ 3!!

do

ord~m

mcc.e t ave de Eotudo.

poleçi:io de SUB competência.

Não há porque cons:Lderar 8 população lond:ígena Buscet!
'vel da prestação do servJço mJ.IJ.tar obrJ.gatór.1o. Os :índJ.os,
conte).to da c1dadanJ.s, gozam de um "status" espec1al Sem a obri
~ da prestação do serv~ço m~litar, f loca em aberto o seu
1n
gresso ne.s fJ.leloras em caráter voluntárloo, do que poderão
apr~
\/e~tar

os

Como II l'erda do mandato eae t avc sempre fO:L matéria
ccnat.a tuc i cnaf , que deve ser ansc r a t a me r-ada anamem s

de
no

te).to magno, eeçe r rmos a lonclusão do da apcs â-t.avo que possibJ11tar<i a apuração de crlJres elelotorais mesmo após a d~plo"Ilação. '

JDST:IFICAÇXO

S de se presumir que a supressão em ceuee r-e suã tou de um equivoco deesa iluotrada ComlBsqo, que, por i'orça deste E:Dende,
terá oportunidade de corrigir a certl;H!lente involuntána extra-

o abuso do poder eccnênu cc , a reccnheeaee
a oeracéca e
e, em alguns casos, a complacêncJa da ,JustJ.ça Eleltoral, propicaem profundas dJ.storções na lE'gJ.tJ.mJ.dade dos pz e a ecs ,

ee'rvaço eu 1 i tar obrigatór~o."

importênclO coce g&rantJ.a ccnetc tuca cnc), e06 pe r-t.aô ea P::Il:ítlC08, que, de outra :formEl, flcl:Inam exposto O li dlss::lluçâo C::I::'ã

t. to 't;
objeto

- - - - - - - - , ""."" ,

JUSTIFICAÇÃO
ô

~,

'(. H. IX de. anlilD

orl;EwlZação e o~~:fuo-

c í.cnaeen'tc àoa partidos pol:íticosJ que nõo poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por declsÊio judiciol, use vez
registrados.

o párábraio obj e t.c

zc

argu-

fLJ ..... s

da S~ção li, do Capitulo V - Dos SerVldt:ores Publ.cos CIVIS.
Iguahl'ente de eeenca supr-essjve da tJtransrormação"

10ciBO V do er-t , ~.. nos termos

seguintes:

pula6na por

ção~

A supressão prcpos te torna-se Indlspensãvel, Inclusive, a

EJ,ENDA ADITIVA

AO ART.

{--'t .... " ••u", ....

De-se ao art. ~, 1nCl~O I\', al:lnea ja a segulnte reee-

a

transformação de cargos venha a ganhar status; constitucional

Da!>sa fOrl"D, a lonclag~bJ3!dade pré e>':lstlntC' il é'l1f'3cmaçiio se t.rdllSforlnará em loncompat~b~ l~oode para o p).ercíc~o
do
mantlato,

J.nd:ígC11as ilcu3turados
Const:J. tuinte LYSlI»E1.S MACIEL
Para lonver1.er a postura

colon~alista

que a

soc~eeaoe

adventíc~a

_ _ _ _ >lHe/.' ... ' , . 00

EMENDA

_

SUDSTl TUTIVA

Subst1tuü-se e redação do § l' do art.

~'I},.

pela seguin

"Lei disporá sobre a prestaçiio de
altcrnatJ.vos, de naturc.:a estrl.tamt'nte cJ.vJ.l,

J.mpõe aos :índloos. de ...e -se renuncJ.ar submetê-los
padrões e J.nteresses estranhos às suas trad~ções cultura~s. 1\&2
te sentJ.do, não se )UstJ.f1ca obrlogar os índ10s ao serv~ço
mil.!.
tar, lonstJ.tuJ.ção próprloa da nossa socledade, CUJO 5J.gnloflocado J.!!
clusJ.ve, (]l.flClolmente Ser:La apreend~do devlodamente pelos membros

.moNO""lji!'••. , - - - - - - -

I(pJ-

das SOC:Ledades J.ndígenas.
Além e~sso, sua 3amentavclmente ba~>.a população -cerca
de 250.000 lor.d.tvíàtJos - não chega a cor,promet.er as
fJ.oalJ.darles
do serv~ço m~litar.

ser\ lÇOS
àqueles

Por taloS motivos, propõe-sI) 8 completa exclusão

UArt.
§

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇAo

o domínlo da comunicação conduz.. a :Lnevlotável poder
de
conVenClmento da opJ.~~ão públJ.ca. lnfe3izlnente essa ...erdê:õe, que deverla servir a altos obJet1vos nac:Lonais, tetr s~do aprOVE J.tDõa para

A zedação proposta, que ret:Lra des Forças 1trnadas d CO!!!

p~tênc~d poSra atr1buir serv1ços alternat.1VOS, está em perfe1ta CO.:l
sonânci.a com a redaçii.o do § 2!!, do mesmo urtJgo, que dCloxa ao le-

,..,.---------". ,,,.,,",,.,-----

g:Lslador a dcs1gnação dos "outros í>ncurgos" que serdo atrlobuídos
às mulheres e ecles~iíst~co~, losentados do sr:.rVJ.ço m~3J.tar OU1~9i!.

AnteprOJeto de
Dá nova redação

tórloo.

Const~

tUlção

>rJ.

ao artlgo a:1"ã;.. acrescentando

o

~nt:'.!.

50 Vll.
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1 11

Dê-se à t11i'nea "b" do art. e:;1I do Anteprojeto de
tlt.UJção a segu1nte redaçãb'

Conlã

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) Compulsoriamente ccs 70 (setenta) anos de

~dade;

JUSTIFICAÇÃO

~

O disposto no :Ltem "b" do Art.
está em
confronto
com o dlosposto na al:ínea "a", l.ncloso 111 do Art. J~, do titulo 11
Dos d~re~ tos e Liberdades FUndaJile-nté~r' que consagra que "Todos são ~guins percltlte a ConstJtu~çi1o, a LaJ. e o Estado", na ali
nea "e", que consagra a ~gualdade dos d:Lrelotos e obrJ.g<lçôe-$
ão
homem e da mulher, na alínea tlf". que conségr<l que:: n~nguér'1
será
prJ.vlJeg~ado ou preJulhcado em nl2:eo de se>.o. ou qualqUer
cond~ção soc1õl ou :Lndiv~dual, niio se JustJ.f~cando a
dJ.scrlomlrQ
ção odloosa de ll.mlte de l.dade dlferénc:Lado quanto
belec:Ldo para a cornpulsórJ..a.

üo

concessões. que proporclonalmente Já superam, na atual adm1nlstração,
àqul:'las deferida~ pelo ÚJt.imo governo dJ.to :revoluciomír~o.

tJ~;~';~:J

~-----d_~..-~~-..:,-·~~~.'.~--~~~VJ

prazo

a formação- ou deturpação da consclêncla pol:íticé, causando const.rangJ.mentos e/ou :Lngerências nas em1ssoras de rád10 e de t.elcvJsão, seI:!
pre que benefic~a srupos espec:íflocos, SUJeitos ou vJ.nculados a deteL
mJ.n~da agrernlação pol:ítJ.ca
o texto sugerido nesta proposição procura pôr termo
8
essa prática indeseJável, permitindo que o Congresso, através de mecanJ.smos reVl.S:Lona:LS que adotar, acompanhe de perto essas centenas de

VII - ValorJ.zação do Trabalho.

"Art.

m.

I!! o Congresso ),ac1onal, a cada qua-

t.ro anos, promoverá 8 revisão das concessões de emJ.SS.Q.
ras de rádio, AM e/ou FM,de telev1são ou mestro das esti!
ções retransmlossoras de qualquer tlopo, lontegradas
não em rede."

dos

indJ.os do servlço tlUl1tar obrlogat.ór~o.

que, por :ullper<ltJ.vo de c(msc:d~nc~a, quelr<Jm
do ser\'.1ço m.1).1t<lr er. 1:t'mpo de paz."

_

1I.crescente-se ao ).rt.
,novo parágrafo. transforrranda-se o atual parágrafo únloco em § 22.

JUSTIFICAÇÃO
A Educação Brasl.lelra é,

até o presente momento,

elJ.-

tJ.sta e conser...a dora, não adm~t3ndo qualquer referêncJa ao ~rª
bolha Totlos os pro)et.os e nesmo e Le:J. que regu]arentou ref€~1.
da matérJ.a foram 1nterpretados como sendo apenas pari)
esco]<!::;
alt~rnat~\'as e de per~ferJa e,
por ~sso mesno. não lograram ê)'.!
to

.. ... ....

. . . - - - - - - - " ,,, ,, ,

O Trabalho deve ser dese~tigmat:Lzado na nova ConstJlu.!
ção e menCJ.onado no capitula da Educação como elemento de formQ
ção geral do ser humano.

E<Eh'DA ADITIVA
§
ART.~J3!>-

A referênc:J.a quanta 8 \/alot'J.zação do trabalho deve ser
introduzloda na fase escolar, no momento mesmo do ler e escrever.
Decll.nar todas as suas etapas, estabQlecer os dJ.relt.os
dos tri!.
'tIõ 1h a oor e !:', dar conllecJ.mento das prof~ssões, do
aproveJt.mnento

indispeosável

::'~:t

~ ..

co OOn!1l10 dd t~cnolog:la e oa f::,!
ênC"Ja rC'rm~tlrá uma educação adequ~d.. :. rcólJd ..de bra~JlC'Jre
Dessa forma, dim~nuJ.rer"os a tt'ér9~nól:ld ..de, a
c>.p30r.Q.
çâo da crloança. a exportação de nossas reservas e a
lomport.açâo
do conhecimento tecnológ:J.co.
u..

iI .........

,,~

DE VIDl>.

( ... ), e dlsporá sobre o c~ncurso púb1l.co

à. aoceaçêo

para o cargo.

T!_, ~ ..... <11.1="

SEJA O TRABALHO RECONHEclnq COHO O REf'EREI~CIAL

esl,!!

2'.

B~SICO

h:o.nda que a nor;::a gerel seJa o preenChlrne"lt:l de ceri::ls públicos p:Jr C:Hlcurso, no Juthc::.én.o nel:!! se:rpre é rFspe::.te:)!!.
essa reSra c:mstJ.tucJ.:'Joel, ti que Just1.f'J.Cl'I :r eàJ.taee-:t:>
proptlsto. De:r.e).s, qU:ld eOolnàat non noscet.

AssembléiaNacionalConstituinte

JUSTIFICAÇÃO

JUSTliIC.AÇ"'l.O

A incorporação,

e 505.

11 _ No estaco de

a 6ubdlVlSão ou desceebr-acent c de Estados

ô

ef eee , é vrcaôa a l.nCOl::un:L.ceblhdane dos

detJ.dos. 1:: a nceer-ent e a o:tissão no caso do estado

para que outros seaen criados deve ser precedlde por au t o-,
rizaçã:> legJ.slat:L.ve e consulta popular.

ê

e

s!tio.
liI _ }lecia =,UstJ.flca a cen s.rr-a e pr~n..tr.cJ.Bl:lento!> e pc!"llJ: ~-
tr:t'e!3 DI:: tr:i.=~·a. c ~..f.S r-ecj ec t.ãvc e C.. cc.c l. .. t..:~l .. tc ve s ,
ô

EMENDA MODIFICATIVA

ô

~

TiTULO V - CAPiTULO I - SEÇÃO II - Art.

VI e VII _ O mandado Jud:lcl.e1, r-equer-aô c com edequada funde~eoteçeol J.l!lpedJ.ré abusos e oaune em 5J.ta.aç;es de

TEXTO PROPOSTO

41{

IOJ-.
"Art. ~ _ Somente o- Congresso Nac~onal. por lei aprovada
por doa.a terços dos membros de cada Casa, pode conceder anist:la':

J.rt.

exceção.

~_

O t'l!:nt~ pe-et et cr- do JUÕlci6r.1o deve /::bren&er te:tbé:Jl a l:lberaade de ~:J,prensa, e:::' lie;el dur-e e e s-

,

ô

necessaTJ.a::r:e"lte et:L.D6::1da em ea t. .. aç;es ce que reine

JUSTIFICATIVA

o texto orJ.g~nal referia-se a concessão de ap.1.eb.a a auto-

EMENDA MODIFICATIVA

1°0

res de "atentados violentos à Const:L tUl.(;ão". Não se oonsequau atJ.nar para o que seJa o atentado violento. aascm, deve-se

o erbi treri eõe ãe ,

T1TULO V - CAPITULO I - SECA0 II ... fl.J:t.. ~ - Inciso V

excjoa.r

TEXTO
100
-,Art. ~ - t da cOlllpetência exclusiva do Congresso Nacional;
V - "deliberar quanto à incorporação, •subdivisão ou desmernbramen
to de áreas de Territórios ou Estados, após a aprovação das Assemblé!
as Legislativas interessadas".
-

do texto tal reet.raçâc ,

,..'''"" .." . " . - - - - - - - - - - -

JUSTIFICATIVA

~----------"

.."" ...".., " - - - - - - - - - - -

EMENDA MODIFICATIVA

,,0

TITULO V - CApITULO I - SECA0 II - Art. ~ - Inciso xvr'- Al!nea a

são substituldas as expressões "aprovar a incorporação" por "deliberar quanto ã incorporação" e "ouvidas as Assembléias Lecuslativas"
, por "após a aprovação das Assembléias Legisl:tives interess;das".

~

I

,r~

de-

n..

~

que, ~pos, seJa a materia ~ubmetida ao Congresso, para
: cao e, nao, para nova eprcvacec ,

)10

público, ou nela exercer função remunerada".

-

dclJ.bera-

JUSTIFICATIVA
diSposi:ivo
sista em reaecec a
mente abrani3ida se
exercer o poder de

JUSTIFICATIVA

r.r

EMENDA lP04932·6

Art.

sssle·;:;·;:t~~'::IIU':Ok'''"O

)'1 ~

=

'"

---,

m/ =

ll!rn!lAi'DJ;["'"
I - Art.

Deputado ~u.senador, venham a gozar de ditos benef Icacs , ao contrãrio
do texto original que impedia a vinculação do congressista à empresa,
llinda que os favores que esta tivesse obtido fossem bem anteriores.

- rncasc XI

106, aeem V, e 107, aeem IX;"

'U'o/'UI1""';;'O'

T1'IUID V _ C1\P1'lUID ri -

~-

k:t.~

~

, XI. ... "crJ.ação e- extinção de cargos ...empregos e funções públJ.cas
e f::Lxação da respeccave remuneração, ressalvado o d1sposto nos Arts

Constituinte lysãneas Maciel

ücsu ssão de

Por outro lado, por acz-edd tia x-cse excessxvc , reduaau-se a abrangên
cia do dJ.sposJ.tJ.vo a apenas aquelas empresas que, após a diplomação do

EMENDA. HODIFICATIVA

TiTULO V _ CAPiTULO I - SEÇÃO !I -

~

setor público
Assim, tambêm vetou-se ao Membro do Congresso Nacional
o exercício de poder de controle sobre tais empresas.

~

.1U..IlI"C..,Uh/'U.CO..,.. h

cosu ssão de SistematlZacaõ

rJ.zação do Legislativo, nessa altura, não ser a.e de grande valia, propõe-se que a realização da obra ae ju previamente apr-ovada

l!l
tJ

JUSTIFICATIVA

1U:t~ U anca so XI, fo:L. ícJ.J.GK, :ltem IX, aasam, prg

Por engane, a renu.ssão cons.tant.e do
ta ao Art. ~;~~:lao VII ao anvés de Art.

,).04

In -

Art.~

§ 20

r , r - - - - - - - - - - ...." "....",,'.------------,

põe-se a rnodtficação ecame ,

'JEcrO proPOSTO

"Art. ~-

EMENDA MODIFICATIVA

.

§ 19 ... lbs TribI:lmis cem n-l-rero 5UfeX'ior a vinte e cerco rrenbrcs P:;&rã
ser ccnstitulib Orgão Especial, cem o m1rúno de onze e o náxino de vinte e cãn00 integrantes, para o exe:rc!cio das atrJ.b.l1Q3es adrrdnistrativas e jurisdicionais da c:arç:etêrcia ch Trllunal Plen::>, tem o:no a uniformização da Jurispru:3ên-

eía,

caso de divergfulCia entre seus gnlfOs ou seções,"
§ 29 ... o Orgã:l EspeCial será cexrp:lsto, em um terço, M ná:dIlo, pe'los cen
bros l'l\!I.is antigos do Trib.mal, garant.i1rl>se aos derrais o preenchirre-rto da
cela restante, sob o stste-a de rcdizio

TíTULO V - CAPíTULO :1 - SEÇJ\O l.V - Art ..

{08

·'Art._.d<I~

:

..

m--

r.r

'un"Uu'''ulh

divifudo

_

EMENDA MODIFICATI~-a

T:fTULO V

§ 29 - "09Jperior Tribunal de Jl1Stiça ta.-rb2:n FOderã funciooar

Art.

}

que vem 'cem sucesso aesenpenhatib suas funções, pennitindo que os trlliunais can
um grando nú:rero de integrantes possamc:orn rraior facilidade cUIlpr1r suas várias
atrihU95es
Tcdavia, também a própria ~r.iência d~strou que se toma necessán.o
haver \mI s1.stette. de rodi?io parcial ro órgão. pe:mi tind.:>-se urra constante re."'lOvaçib de Se"l1S m:::rbrcs e una deseJável d~'flica Jurisprodenc..ãl
A ?Iteração do dIt..~, ~ 2-:, faz-sc ne~=:ss.na p~c. a~<::::':':: l'''s:s..wl
dúvida acerca da efetiva aplicação do principio ta.'bém ao Su~rior Tribu.'13l de
Justiça, retirando-se a expressão "Plenár3.o", s\lfÉtOua.

ConstJtuinte

A leJ. que o Supremo TrJ.bunal Federal declarar :L.nConstl-

Art. 98 - ••• _
XI - " c n a çâ o e extinção de cargos. empregos e funções pÚblica~ e
:fJ.xaçâo da ~§spectJ.va remuneração.. ressalvado o dJ.sposto nos Art8.~',
item V, e
:z.tem JB:f': Jl.(

Apenas aquelas le:ls declaradas J..nconst:ltucJ.onãl.S, ::InCl
dentalmente, J.sto é, em processos JudJ.cJ.aJ.s em curso, é que d~
vem ser excluídas do mundo JurídJ.co pelo Senado.
-

Art·,,~i •••
_
...
V - dispor sobre a criaçao ou extinçao de. cargos, empregos e fun
ções de seUl3 servJ.ços e fixação da respectJ.va remuneraç1E:o.
-

to.

Ji/r.

T1'roID VII. _ CAPl'lUlO X' - SE:Ç1iD III - Art.

*§

J-1-<'

COMISSAO DE SISTOOTeiz~çXõ<n,uIo

LYSAlIEAS·~m.CIEL

tro órgão.

AssJm, deve ser 6IJPrimido o dispositivo acima referido,

que ootorga,

no que o:nv::erne aos créditos tributários, a representação Judicial da \hião a:lS

Procuradores da Fazenda Nacional - que não se t::Ol'lfunde:n

<:ali

lbião.

EMENDA lP04934·2
LYSAllEAS h.J..CIEL, CONbT'iTUIJITE
COl..]SSjO DE

31l•

os

Prcx:uradoros da

ADUIVA
II, ART.

25!>'-~40
20 ilt o

~, APT,~;'~'f

sÚ'jf..'J.Tlzi.'t;1.ô~"··

11 _ (de crimes

2. JoCHEScEI1:tr.B: AO § 4\l, APdS A EXPRESSA0 lOS.::. JfiiOFOR ]"EGA1.":

c~~uns,)

~

pectiv6s Cesas;
\' _ (bl.1Sca e apreensão e::. o~l!ic:rho), coe l::õf:=nt:eõ':l Judicu1j
_ (e::o E~,pres6.a óe Serviços P'::ohcos), C~I:: or6.e:z: Ju:hcJ.Ll,

VlI _ (de be'ls), com oràelii Jud::lc1.al.

4149

Acrescente-se a _p~1&vrG PREVI,I. 6p~a ~.

2. hntegridade e ;tdenhdE.de pessoals), & liae:oceãe ce lc:p!"e'l2 ,

de conSC1~nCJ.f;!:

( ••• ) e fundamentada,
AINDA )lO § 4R,

SJJ;STITUA-SE A }.XPhES~O llDL'Z DIAS II POh

vedads e :l.ncomuD1.cabJ.1l..dede;

lI! _ (e televlSã:>,) €&ranhda, De :f~rllla de lei, e dJ.vulgaçâo de pronUDc1al'.entoo~grleDlentares em sues ree-

H

,

pação e uso temporário de bens e serviços púbtic.~s e privados, reap~ndendo tl UOiÕD pelos daoaa e cuetos -óecorreotes" ••

III, ABT, ~~yo
V E VI, ArlT,

ll

Ildo sigilo de correspond~nci811, "de eO'DJuniee.c;ã"3 'telegdf1ca
e telefônica", "e, na hipótese de ealamidade públ:1.ca, e ocu-

1. ACrlESCEJITE-6õ, NOS lI.OISOS SEGn'.TES DO ART,

tJ

parte do §

SUPRIMA-SE DO § JQ AS SEGUINTES EXPHE.SSOES: lide associaçõ-o

Can a criação da Prc:curadoria Geral da União, ercarregada de sua defesa jlrllcial e exl:ra]UdicizU. é lllcc:Itpatlvel a sua representação )uW.cial p:x o.!.

l:J

~t

..?31r
...y..
1. SUPRI1rl.A-SE DO "CAPUTll DO ART. ~, .!!! ~f "ou atingidao
por calamidades natureis de srandea proporções'l.

49.

JIlSTIFICI\1'IVA

ART,

CDNS'rl'I'UINTE

tJ

2. MODIFICAÇÕES: parte do § 4 g •
3. ADIÇDES: " ca pu t " do ert. ~, § 7 R •

Dmm SUPRESSIVA

3',

(J

1. SUPRESSÕESI "ceput" de art.

1tl1o/..UIl"••• ~h-------------,

§

EMENDA lP04941·5

EL:ENDA SUPRESSIVA/MODIFlCATIVA/SUBSTITUTIVA/ADITIVA

Sistematização

ADITIVA

AssJ.1Il, a J.nserção do termo "J..ncidentalmente" no dJ.spos.=.
tivo em tela tem por finalJ.dade eVJ.tar dÚvJ.das a esse respe..=.

JUSTIFICATIVA

VJ.sa a supr:ltnr a Pe}:pressâo "transfonnação" dos dJ.sposJ.tJ.vos mencionad$:.' que anula o prJ.nc.ípJ.o, eonsagredo no texto constJ.tuciona1
(art. $8), do acesso aos cargos púbhcos através de conc:urso. perITO.através de transformação passe para outra sem o específico concurso I!.J
blJ.co de provas ~
I

Lysâneas Maciel

.

tucJ.onal, por decorrêncJ.a de rggfesentação, nos casos estallClecJ.dos na ConstJ.tuJ.ção (Art. ~, I, fie"), não preCJ.sa
obJeto de suspensão pelo Senado.

t:lndo que o funcion~rJ.o ingresse numa carreJ.:ra de maJ.s fácil acesso e

EMENDA 1P04933·4

V1l

JUSTIFICATIVA

CAPíTULO 1. - SEÇÃO II - Art. -9B~/Z zncaec XI - SEçKo III _

vJto- Inciso V.

em Seo5ese 'l\111taS e5J:eCia1izadas"

~
A experiência Juríàica brasileira Jâ consagrou o uso do órgão EspecJ.a1 ,

$ -

TEXTO PROPOSTO

"Art.
~
Vl:I - suspender a execução, no todo ou em parte, de IC1
declarada J.ncidenta1mente inconstitucional por deCJ.são defJ.nl.
tiva do Supremo Trl.bunal Federal."
-

n:l

pa:-:

tJ

em tela visa a preservar a independência do congrc.,! ,
atividades privadas, porém, não estaria ela plenanão se arnped Ls s e que o Deputado ou Senador pudesse I
controle sobre as empresas que gozem de favores do

O

obras propriamente ditas, que t.er-d arr sido execut.asae aridependent smen-,
te de qualquer fl.scalJ.zação do LegislatJ.vo
ccnaaeer anéc que a auto-

- zncã.sc IV

"Art. ~- ...
ív - e:<e;cer o poder de cont.role ou a.,drtlinistrar empresa que, após
sua diplomação, venha manter contrato com pessoa Jur!dica de direi t o

terminar a lel1

A aprovação da implantação pressupõe Já teretl\ s rdo realh.adas as

~

:rlTOLO V - CAPITULO I - SECA0 V - Art.

Certamente o que se pretende é a manifestação pr êvaa da
Assem
\ bléJ.a Legislativa do Estado ou TerrJ.tõrJ.o obJeto de modJ.ficacão terr!
~ tor3.al pretendida, como se depz eende do ôc spost.e no Art.
§ 3Q, p~

10 0

Art. li)' - ...
XVI - Aprovar prevaeneneea) a realização de obrat federais de grande porte, conforme

EMENDA MODIFICATIVA

e rel:l.iS1ão.

( ••• ) vinte-e-quatro horas,

DAR AO \} 6 11 A SEGUINTE REDAÇÃO:

§ 6" _ O Oongresao Nacionel, dentro de cinco diell
conte.dOB da d~cretação do ..to, o apreciará, devendo per...manecer

"10

funcionamento enquanto viBoraJ" o Estado de Defeso.

J. ACltE5CEllTAH AO § 7 Q , IN FINE:

=!

( ••• ) e sem i'rt'~~!~~
r ~fon:i.er o cJtec.. t"l, ,,; ·~1·
e penaJ.meu1.e, peloa .toe ilícitos praticedos.

506

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP04942-3

tJ

Constituinte

j) - nãc 'rever-é pena de Morte. de t r abar'ics forçados.

JUSTIFICAÇ!"O

p-=-;~~;~

ELIEl RODRIGUES

de banimento e de prisão perpétua. ressalvando-se, Quanto à pena de

t:: preciso nãc duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins.

1D;;;-;-;,7ã!J

eprcve tancc-ee a rede

f fef ce existente. para racionalização

í

nr t

DISPOSITIVO EMENOAOO'

AD} TIVA

~

legislaç:!fo penal aplicá v e.I em caso de guerra ex t e rne e, no

ti

caso da prisilo perpét.ua,

A bolsa de estudo coos t t.ur I"'.=-

gastos e otimização de resultados.
EMENDA

morte,

de

í

os crimes de assalto e roubo seqcxccs

de morte e os de estupro, seqOestro •

.produç~o

e tráfico de drogas.

dida cescent raã aaccr a , capaz de atingir esse objetivo.
í

inciso 111.

JU.5TIFICAÇAO

Inclua-se, na r edeçãc do .í ncf so 111, do Art J79, do Ante~rojeto
Constitucional. a palavra "obrigat6rio", ficando o citado dlspo
s t Ivc legal, assim redigido:

-

í

Art"'~_

EMENDA lP04946-6

f?

Constituinte

A sociedade brasileira camin"'a. a passos Lar qcs , para

tG~;;;'~

ELIEL RODRIGUES

tTõZ!"~7!3

1 - ••

a

'llsteria do medo, motivada pela violência,cada dia eaa s acentuada,
princlpall'lente nos grandes centros u-t-ancs
A marginalidade com requintes de perversidade aueent.a

EMENDA

111 - atendimento obrioat6rio em creches e pré-escolas
para crianças até 6 (seis) anos de idade.

DISPOSIlIVO EMENDADO:

JUS T I F I C A ÇA O

AOIlIVA

assustadoramente,conforme comprova

Jq/
A;rt)86

Inclua-se. no Art 386, do A."teproJeto Constitucional/a expressão

ANISIO TEIXEIRA, o grande educador br as a Ler r n , já ensina
va , há décadas, a itnprescindlbiJidade da educação pre-escolar~
o Que vem sendo s eepre conlirmado pela ciência, princlpalmente
a pedagogia e psicologia.

e para a

e o mais recente ocorreu na própria Capital da Repóblica,

cursai, de l'IOdo que o c!tad~ artigo fIciJe

covardemente na 5QS 11'2, COm vários golpes, apenas porque gri~ou

C07l a

segU'lnte redação

quando recebeu a primeira facada. üuvfcamcs que
apenamento mais

tJ

ccmssxo

DE

forte,n~o

ra brutal e ecnetrccse,

algue~m

contra um

mude de idéia Quando o er ee , de roane.!.
í

ocorrer com um de seus entes queridos.

Enquanto os crfmtnoscs estão scf tcsvccm plena liberdade

SIST;;~~·;;;~~·~M'•• ""o

de

ir e vir em qualquer 'urr-a do dia e da noite, a grande earor i e da

A bolsa de estuoo Co."StitUI auxilio ao aluno e não à escola Se edete.mínadD local ~D eost.ir escola p,íbllca ou não for poss;vel a ela ate!!
der a tcdcs , ou ainda naqueles cursos não mmís.treccs por esteoetectr-eotos
craciers , se-rente os que díspcsere-n de recursos terão o priv1Ie;llo aos e.!
tuccs

EMENDA lP04943-1
fELlON rRIEDRICH

onde

uma moça de apenas' dezessete anos, de nome Marcia, foi ass.!.ssinad:.;

JUSTIFICACA:O

f!1

imprensa de todo o País.ver

corcessêc de bolsas de estudo a alunos que cc-crovaree Insut rcíêncla de re-

Art 385 _ As verbas pú~l1cas serão oest ioeoes 6S escolas públicas. ~
para c:o.'cess'ê:o de bolsas de estudo a alunos Q'Je cortorovare'll ln$ut ic!ê""1C!a de
reccrscs , podendo, nas condições da lei,e E:!"' casos excepcrcoais , ser duigidas a escolas ccntessfonets filantr6p1cas ou c~n1tárias1 desde que.

Sem a garantia obrigatória da educação nré-esccr er i os Poderes Públ Ices continuarão deixando cesetencnde s lO! Ihôe s de craen
ças carentes, ficando o pré-escorar ccnc privilégio dos Que possuírem
recursos.

ti

dadeiros casos macabros são levados ao t;on ...e cfeentc da pbpu Laç ãn

pcpuí açãc brasileira es.tá cada vez mais acuada, desprotegida.

crcsaç acavor eoa e sem condições de exerc i t ar o mesmo
sagrad~

na Lei maior do Pais

M~

dlreito,co~

Os cddadãcs 'rcnes tcs e trabal"'adores

nao podeT'l mais salr de casa.a partlr de deternlnada "tora da noite,
sem correr o risco de serem assaltados e assassinados. As mul"eres

EMENDA SUBSTITUTIVA

e crianças sofrem constantes perigo de serem estupradas e mortas

TITULO JI! - CAPITULO I
ART.

fi - iNCISO

de maneira selvagem e monstruosa.

EMENDA lP04947-4

J;V - ALtNEA E - N9 1

('J

SUGERE-SE 11 SEGUINTE REDAÇÃO AO CITADO N9 1

1 - OS ESPETJi.CULOS DE DIVERSÕES, lNCLUIOOS OS PROGRAMAS DE TELEV!
SÃO E R1\DIO, NÃO SERÃO SUJEITOS A CENSURA. CADA UM RESPONDEM,

l:

Esta

Co'stHuint. ELIEL RD"'IOtES

COMISSJíO

SIS;~~~;={;e~'~~c~~... ~ ...o

DE

NA FORMA DA LEI, PELOS ABUSOS QUE COfJ'.ETER.

x-,

~N'JA

JUSTIFICAÇÃO

DISP-JSlilVU EJ.'C:NJM>J
Considerando-se que todas as rr,anifestações estão sujea t.as às leis
de proteção da sociedade, não de faz neces sârac dar tal destaque
quando se faz referência aos espetáculos de diversões.
Considerando-se que haverã serviço de infor••ação e escaareerr-eeec
ao piiblico. sobre natureza, conteúdo e adequação de f ad xa etár~a
quanto aos espetáculos de diversões.
Condiderando-se que o menor estará protegido também quanto aos pr2
gramas das empresas de telecomunicações, quando da classificação
dagueles por fa1xa etária e horário.
Considerando-se ainda que o cidadão deve ter garantido seu dire1to
de escolha e que, os abusos por ventura eceee acs, serão pessfveas
de punição na rem-e da lei, JUSTICA-SE a sugestão da redação acana
r ste e'l',e1".cii e de recornendãç~Co do strorcetc dos Arhstas e Técnicos eMEspetá::J'
h": .,.- mverscs oc Pt.:::"a"t: e c: ~ _.::::'~_-;~:' ·.:.::i~.,,~ CâS E-:'10.. ~~E. a ...", .. 111!>la~ e I

(!J

Constituintel:l1EL

~C~~·

U'l

parágrafo úni

-

Art 372 - •••

parágralo único - tJ.erecerão recc-eecirento, estili".Jlo e aocrc, Incrusr-,
ve subvcm;ões,do poder público, as instituições Ou entrdeoes qae prestae se!
viços, de toma gratuita, nos setores de educação, essfstercre social e/ou r,!:,
ccperação de deficientes, toxfcô-ercs , alcoólatras e outros ccn desvie do co.r.
pcrteee-tc 001'11'.31
S T I F 1 CA

ç

í

Ainda ,sobre o assunto, ensina aeccer ia: "Para que UM" pena
seja justa, deve ter apenas o grau de rigor bastante para cesv i ar
os -rceens do crime. Ora, não 'lá 'lomem Que possa vacilar entre o
crime, malgrado a vantagem que este prometa, e o risco de perder
para sempre a liberdade. Assim, pois. a escr ava cêc perpêtua,subs
tituindo a pena de morte, tem todo o rigor nec es s é r rc para ara;
tar do crime o espírito me r s determinado".
Para certo tipo de crine, vâ r Ln s pa I s e a e s t ãc ac rceo.,
do penas ma.l:s severas para tentar d1mlnulr a Incidêncla de dell_
tos contra a vida. c"'egando em mul~os deles a ser adotadas a pe_
na máxima. No Brasil existem correntes favoráve1s à pena de mor_
te, entretanto, tendo em vista ser eontrárJa à cultura r-eliglosa
do povo brasileiro, entendemos Que a pris::lo perpétua seria um me10
termo para punir. com maior rigor, os del1nquentes que C:Oll'eleffm
crImes de assalto, estupro ou seQUestro seguidos de norte e ni: fêbrlcação e tráfico dé drogas.

Jl. O

Trata-se de ccoteecrer , com o apoio do Governo, as instltulções
Q'.Je
prestam o relevante c necessérac servrçc de atendimento aSSiste"dal a pessoas carentes, cooperando CCYTl o poder publico no etendimeotc dos deveres soc1a1S, àqueles que não dispõem de meios Pto;:lrios para se sustentarem, ne'll de

r=';;;;;;;:J

RODRIGUES

í

Inclua-se, no Art 372. do Anteprojeto constitucional,

récuccs

EMENDA lP04944-0

ADITIVA

co, cema seçomte receção.
'JS

:l_p

í

acesso aos dema1s d.lIellos Que lhes ass1stam.

M';if?J
r.r----------

"

".,--------

EI-iENDA

Art~

DISPOSITIVO EHENOAOO'

inciso

EMENDA lP04948-2

l: Constituinte
fl COHISSAO DE

MODIFICATIVA
IV.

n .....

ELIEL

tende a piorar se não 'muve r una ação mais
í

Art 372

í

situaç~o

enérgica por car te elo Estado Na 'tt s t õr a do Direito Penal ,encontra
mos várias correntes que defendem penas mais rigorosas para crimi
nos os reincidentes, de alta periculosidade e aqueles que
cOlJ'ete;;
crimes "'ediondos.
T"'Omaz Alves JunIor em suas nnnct.ações 'r'reõr cas e Prá
t.Jcas ao Código Criminal. afirma: "E, como m s s eecs , o pensament~
do legislador punindo é corrigir e moralhar o cef í.nquent.e , com o
fim de ver se alcança um novo ,",omem para a sociedade, se ainda não
ficassem satisfeitos ....cumpre variar de pena, como de pr.ls~o sl~ples
para prisão com trabal'lo pelo tempo que se ee te a-ames se , e,
no
caso de uma Quarta reincidência, fosse a pena elevada ao inderitli
do. até dar provas de ter mudado de sentimentos e inclinações pe
la sua conduta e ar repenoteentc na pr sãov ,
-

ROD~;'~·UES

rr;:~~~'-----:J

otEJ

tJY2i

A lei assegurará ao acusado a mais ampla defesa.

O inciso IV, do Art~,

do Anteprojeto Constitueional.
pasSB a ter a seguinte redaç~o: •

EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO:

Art;;J;F- •••

I -

.0

o

j

US T 1

r

1

c

A

respei-

3'1-3

Art );/J;- - O dever do Estado com o enslno, efetivar-se-á
diante a garantia de:

r; A o

o dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com
os meios disponíveis. mais convenientes e possíveis. COm o !'lenor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por 1550, não
• se deve restringir sua atuação,de modo a não tolher, em
cada
momento e em cada local, a forma possível e mais ..conveniente. I

A gratuldade,\:Iara aqueles que apresentam insuliciência de recursos, é
necesstiria para dar oportunidade iguais para todos, evitando-se assim a lor_

Intelectuais de classes mais abastadaS, dimlnoimfo-se

os
desniveis Que provocam barreiras estratificadoras. equaciO"li'nrlo-se. fin:J!r't'.:

te, o!> nlveis socIaIs.

EMENDA lP04945·8
RODRIGUES

rne~

JUSTIFICAÇAO

E dever do Estado garantir a tOdos os conhecimentos lunda-nentals O
direito de opç;o da Jamília é sagrado Cada pai. cada lamíha quer, deseja
f ilhas de acordo com seus
punci'pios, suas crenças e suas convicções, e nllo.61mplesmente, aceitar a instruçllo ,1trpDstapelo Estado ou por QUe'Il quer que seja.

ELIEL

EMENDA lP04950·4

EMENDA lP04949-1

[J

Constituint.

rm!'~yn]

FY~~~"~

ELIEL RODRIGUES

000

..uotN" .. u:.~h

_

~

r=;,;:""tr;:;-;;;')M

--------

;
EMENDA MODlrICATIVA
Ir/O
DISPOSITIVO ALTERAOO;- alinea "bOI do Art_ .41li
tllC

Dê-se a letra "b" do Azot. 416 do Ateprojeto de
Constl
tu5ç!:io, da COl"Iiss;:o de sistemati:!açao. ~a seguinte redaçao.
Art. ~f6
Dependen' de prévia autorJ.Zaçll:o do Congresso

-

Nacional:
a) •••••••••••• _ •• , •••••• _ •••• , ••••• __ ••••••••••• , •••••

de mate:-ia1s fé=tels e fIssês. óe indúst=ias de alto pot.encial
poluldor, de dep6sitos de reje.tos de alto risco, inc1usJ.ve red.!
oativos, QuIm1ccs e b.:::cterlológicos. bem como de Qualquer p=D.1~
to de impacto anb1el'ltal.
3 U 5 T.I F I C A C 1t O

EMENDA AOI1 IVA
\Z.

DISPOSITIVO EMENDAOO:

mals a letra J, com

Acrescente·se ao Art }B8, do Anteprojeto tonst1tucional, o segJinte Parágrafo lhico: 3ç:?
Art ~_
Par~grafo único
As empresas que mantiverem escolas para seus emjJrega_
dos e os fllhos, ou dependentes destes, ou a eles concederem bolsas de estuoo,
pcderl';o descontar as despesas no recolhimento do salário_educação_

! r.r

cmlls.s~o m=: SJSTE}'AT!z,Gf~r-",,,o

~---------..... ".,,"<>,"-----------~

Arl:I::7 inciso I

,,,-

Inclua-se, no inciso I do artigo l"J, do Anteprojeto Constitucional,
EMENDA ADITI'{A
DISPOSITIVO EHENOAOO' Art _
$":>

li]

b) a inst<:laç:!o ou ampliaç:'!o de usinas de grande po~tei
hIdroelétrlcas. termonucleares. termoe.!étricas, de processataento

5Vo;;;J
r=;~;'~

~1lliS.l..ui,UI{lE~~;;~l\.YA~~tiTL-.

Suprima-se da redaç~o do "caput" do Art :a:rJ, do Anteprojeto Cons
titucional, a expressão "públlco", ficando o referido Artigo ass;
redigido.

e deve ter a oportunidade de educar seus

Constitulnt.

'18

3~3

recursos, em estabeledmentos estatais Ou particulare ....
tal'ldo-se o direito de opç;o da 1amUia.

I:J

Art

o

IV _ gratuidade de ensil"1o 1undamental e. no pré-escolar
e nos demais nlveis, para toóos que comprovarem insuticiência ae

maç~o de elltes

SUPRESSIVA

31~

Art 13 •••

1. o
e)

o

o

00

a seguinte redação.

/110
A nova i'edaç::lo proposta para o artigo 416
estabelece
a forma técnica correta parque nao se refere aos reJe~tas sone!!
te radioativos, mas tambél'l qutnicos e baC~2r!ol6g1cos, entre c~
tros. Embora reconheçamos que a proteç~o a preservaçZio do me!o

ambiente é 11m direito !ndiv..dual e coletivo fundal'lentel,
a l!:.
tra "b" do inc1so Vll, do Art. 18,refere-se espec1f1canente ao
risco de dal'lo à VIda e ao melo an~iente em consequêncÚ de <lt.!,
",id.. cl'.. s. ir,dustria.ís O art1go 416, ao estabelecer - requisito
constitucional para as mesmas atividades. cria uma superposiç::tc
Oe. idéias.

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA 1P04954·7

EMENDA lP04951·2'

~lmr

SANDRA

rr-cn;~STITUINTE

CAVLACA~~'~a

r,r-,-

EMENDA
EIIENDA

~'ODIF!CAT!VA

M~

1Utellunl1'•• ;;:o

SI

EMENDA SUPRESSlvA
DISPOSITIVO EMENDADO

DISPOSITIVO ~~~~D~.~~;"~;.!90 4$ - jncf sc III

Dê-se ao

E!!E.Yi

"01
~ -

do Artigo

~nciso r rr ~rt. ~uinte r eoação s

I(<J'I

DISPOSITIVO EMENDADO: caput do Artigo

Art.

lP04958·0 ..'''---------,1 r;rp'r"L""~
t:EMENDA
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SANDRA CAVALCANTI
. C.....!
~

CAVJ\l~~·~TI

r , r - - - - : : : 7 r....- : - - - - 1 U l 0 /......"'IC.~h-----------,
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SANDRA

Q:<S.

.~7

e 507

ARTIGO 1"

--,

Parágrafo único

111 .. Autorizar ou realizar empreendimentos
desenvolver atividades que ponham em risco a vida humana,
equilíbrio eéo16gico ou o rnéio ambiente, ou Que importem
er ter eçac do patri,mOnio histórico ou da paisagem, após consulta
ao Congresso Nacional.

a seguinte redecão s

A Un!:l:o, os Estados e os Municípios,

ouvido o poder legislativo, poden "E'stebelecer,concorrentenente,
rest.r ções legais e edr.l5.n!stret3ves Que visen a pr-ot eção 8Iilb:e.!l
tal e e defesa dos recur-sos naturaj s ,

Suprimir o texto" nos termos desta Constituição"'.

í

§- }2 _ Pr eveâece a ccnpet êncãa da Un:Ulo quando

A emenda proposta visa resguardar a r epr es ent eçêc
da vontade do PO\'O Que prerrogativa do Congresso As
dec i sües
plebiscitárias, adotadas quase sempre por governos autoritários
aão mLlJ tas vezes usadas em proveito de interesses econôs» cos N;J
se pretende. com a emenda. subtrair do povo o direito de
decl.
dir em ques t.ões que exigem rcrmaçãc e Inrormação espec e r aade ,

tiveren envolvidos os snt.ece sses de nais de

Ut.'l Estado, e prevalece a competência do E~
todo se eatfveeem envcâvâdcs os mt.eresses I
de Mais de um Hunic!pio
fi 22 - As llraitaçties e rest rs çees estaduais,
le

f

)0 -

,)USTIfICAcno

JUSTlrtcAcno

e~

gais e adninistrativas, "não poden dispensa;
ou diMinuir as exigências federais, nem as
municipais poden fazê-lo em ~elaçao as est~
duais.
As ccnuní.dedes locais di=etenente inte:ress.§.
das, terão total acesso às fnrormações
s.Q.
bre o cumprimento do disposto neste artigo.

í

í

Por outro lado. o plebiscito, quando rea l a aadc na
localidade "diretamente envolvida", pode i .. t er rer r nos lntere~
ses de outra rearso, Que pode até ser diretamente prejudicada
Uma regiao produtora de eet.ér as-pr Imas pode. por exemplo. ver
reduzido o seu potencial de progresso. se não puder
funcionar
em virtude e decf sâo plebiscitária injusta da popu.l aç ão de 0o!!
tro centro

Trata-se. evidentemente. de uma expr es sêc desn.!

cessér ra , pleonãstlca e óbvia.

EMENDA lP04959·8
['

C-;;;A~~~NTI

CONS' lTUlN'C SANORA

fS;~"'

í

f"\??i·;1I.!''1

í

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART1GO 22

JUS11r:CAcno

O artigo 2" passa a ter a seguinte redação'

No Brasil, paIs em desenvoâvrnento , o progresso de
sordenado pode causar danos irreparáveis ao melo ambiente e aos
recursos naturais.
Simultaneamente, o acesso de todas as classes soei
ais
riqueza nacional é fundamental. O subdeeerwcjvfeento , ;:
• final. é o maior poluidor nacional Em ccnsequêncfa , deve
Consituiça:o prever dispositivos, que ao mesmo tempo, atendam a
todos os interesses nacionais ~ não permitam conflitos enteei
pedes em nome desses interesses.
O texto constitucional deve prever uma hierarquia
de competência que representa a gradaçao cbs interesses. guarda,!l
do-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional 50
bre o estadual. Este princíp~o harmoniza os diversos níveis d;
maneira descentralizada e permite a atuação da r eoer açãc em de
fesa dos interesses da nação br ear ef ra
ê

EMENDA lP04955.5_ .....

l:J

CONSTI'UI NTE

r . r - - - - - - - - - - 1U 1o,.... U".A;;;.-
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r.r

CONSTITUINTE

SANDRA CAVALCANTI
•• (~ ••'o/~~ ..,'.io' ...o<... ,.,IO
COMISSTIO DE SISTEIJ,ATIZACAO
nUO/

~

2º- ....••. .•....

.•.•.•.....

.

A República federativa do Br a s r I tem, COIT'O fun
oeaentos , a Soberania do povo. a nacionalldade, a c Idadarn a , ;
dignidade intangivel da pessoa bunana , a repr esentaçêo pot It r
ca e o pluralismo
-

_

);1

JUSTlfICAcno
Pé r a IJm text c CünstlLul.lurldl. 1Jd~l.dm a nnas
sf ces , cf spensanoa-se as adje t Ivações e expa rcaçües

o,!

í

.lJSTlF'lCATIVA

COOl

o disposihvo supracitado é, no todo. reocooârcra do Art.
diferentes palavras. o mesmo que este diz.
É, portanto, imprópria sua permanência no texto

5~

EMENDA lP04960·1

r'

[!;~''' ..~

lDõJ;;1J!tj

.ll101't...;b

,

CONSTITUINTE

_mo'

SAlmRA CAVALC-AN-'-,--------'

EMENDA 1P04956-3

l: CONSTlTUINTE

SANOfl.A CAVALCANTI

r , r - - - - - - - - - - . u l 0 /.....n""'.\b

\2-

ARTIGO --l:3

-INCISO 1- alínea d)

_

al!nea a e b:

Suprima-se a a.l Lnea

a) Todos tem diÍ"eito a receber infotmaç~es

,IS

verdadeiras
de interesse pessoal. co.te t Ivc ou geral dos 6rg~os
públicos.8.!!
t.arquã es , empresas estatais e 6rg::los privados, que exerçam furçl:les
delegadas do poder púb l aco , podendo os interessados ou seus prccu
radores, Independent.ecent e de requerimento e .imediatamente
apés
simples sor Icãt eção verbal examinar r.tcnes , documentos, plantas e
processos administrativas ou outros, obtendo. por igual forma, no
ato, cõp es reprográficas e be Lí oqr éf acas

Art m

b) Este preceito constitucional será obrigatoriamente dl.
vulgado e afixado na entrada de todos os õruacs mencionados, re~
pondendo administrativamente os responsáveis por informação falsa
ou negalha da prestaç:lo da obrigaçl:i.o acima est3.pula.da., po-r abuso
de autoridade, na forma da lei, sujeitos ainda aos procedimentos
judiciais compatíveis.

Trata-se de texto Que fica melhor em
pitulos do nnt eprcje tc ,

.EMENDA lP04961·0

3J5TIF1CATlVA

['

CoNSTITUIN'E

SANDRA

CA;~Z~ANTI

c~

p=;:;~"o~

fWio'i@J

Como exemtc, temos a diferença de estrutura. calado. equipamentos
de bordo e ou~os. entre os navios de longo curso e cabotagem. pod~ndo os primeiros invadirem o eercacc dos últlmas. sem a contrapartida recfprcca, em face
das limitações destes

í

13

outros

A propositura se deve ao fato de a redação acterãor do P.I't 323 não
ter contemplado a mrerençe existente entre os diversos tipos de erofesas, explorando tipos distfotos de navegação. embora todos seJam prormetâraos de embarcações nacionais.

Ti'

Embora o Titulo II tenha previsto no artigo
drverisos
Instrumentos Jurídicos p:ara assegurar as Garantias
ccnstrtucíorers,
verfrace-se no !tem IX. quanto aos Direitos e Liberdades Jndiv cuare ,~
j.et.ras .! e É., que la norma reconhece o direito, mas não prevê cem
clareza a obrigatoriedade do ali estipulado.
A CQnstituiçlio vigente neste passo dispõe de mecanismos
maIs eficientes para implemento dos direitos, como se vê dos § § 30
e ~.5 do artigo 153. permitindo aos menos aquinhoados fazer ve Ler o seu
direito, sem ter que recorrer. desde o primeiro momento. a proced.=.
eeotos judlt:~aJ.s onerosos e demorados.
Assim. propõe-se, es t Ipuraçãc de exe r-cf c ro
do cf re i to,
mediante procedimento administrativo. buscando-se favorecer
os
menos amparados eccncmrceuent.e , evitando-se, também o
assoberb.§.
menta da Justiça

<z

dfl inciso 1 do ar t

JUSTlfICAcno

9- 6ico - soeente poderão explorar ercreercmeotos pesooefros, navegação Jnteraor e de cabotagem, as etoresas nacionais, para estes
f1ns constituídas.

í

E.

- "São pr1vaUvo~ esoerceções nacionais, a navegação re cabotagem
nacional e pareete nacic:nal da cabotagem Internacional, a navega;ão
interior ~ atividades pesqueiras, salvo os casos de recessroece
pCbh 91.4t

Parágrafo

5;~"'
[Ifõ:ti~:0):'

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSIT1VO EMENDADO.

EMENDA ADITIVA
lZ
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13- INCISO IX, alínea a e b

ecrescente -se

Art.

E~N'JA SlF'RESSIVA
(r(
DISPOSITIVO EMENDADO: O § 2~ do Art. 3"2-4Suprima-se o § 2" do ar t
4" \

dizendo,

EMENDA lP04952.1_." ..- - - - - - - - - ,

I e:r;,;":;I rw~~ I ,

SANDRA CAVA;CANTI

I? emISS'O lE SlSm"1IZ:;;~·" .."·,o,."..,.,,...

,

í

l:J

-,

EMENDA SUPRESSIVA
\2.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~

Virti, portanto, a presente proposta, atender a necessidade de crere
ç:Jo êqceres QUe desiguais. devem ser tratados com desigualdade.
-

-INCISO I alínea f)

Suprima-se a alínea

1. do

inciso

I~

do art.

ti

JUSTIfICACAO

EMENDA-1P04957·1

ID

CoNSTI'UIN'E,SANORA C/lVALCANTI

f'C';;',"tP!'Zt-ll

O texto deve ser renetido ao capitulo sobre c
Menor. previsto no Anteprojeto.

r , r - - - - - - - - - - T E U . , ..... ', ... ; ; : . - - - - - - - - - - -

EMENDA lP04953·9 - ..,"

f?

CONSTITUINTE

f:J

cOInssno DE SJSTFMATlZACAO

prp"r'L""-

SANDRA CAVALCANTI

l:I:f::'"""t.:•.;-:-;;;:;

,~( ..I.'o'~.",uJo"y"."'U;:O

~

••

r,r

1tU.'~"~I">1:.\

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDJlDO:

?;$"f
ARTIGO

m

_

EIJ,ENDA DE ADEQUAÇAO - ADITIVA
J
DISPOSITIVO EH::NDADO ARTIGO 4;J_ mei se XIII
Acrescente-se a ejInea ~ 20 inciso XIJI.
AlInea a - "Executar os servrços de polIcia mar!
tima. aérea' e de frünte!r~, através da Pol Ic l e federal, e, por
este mesmo Org~o. nas rcocvtas , portos e ferrovias federais.
parte referente a crimes contr a a vida e o patrimônio."

EMENDA lP04962·8 _ .....

[1

CONSTITUINTE

---,

SANDIlA CAVALCANTI

fC~;~"

1D0!;;~
1U10ll..""'•• ;Jo

r,r

EMENDA SUPRESSIVA
_DISPOSITIVO EMENDADO:

/2ARTIGO t3 .. INCISO I .. AL!NEA g)

o<
Suprima-se a alInea .9. do inciso I do art. l?}

e seu parágrafo único
,)USTlfICAcno

Supr1ma-se o art.

3H

~"3

JUSTlfICAcno

e seu parágraf"o único

~USTIfICAçno

Suprima-se este artlgo~. . ~ seu partigrafo.
pois
ples sl;o incompatíveis com o àrtlgo J89- do mesmo AnteproJet.o

e:

evidente que, no texto do anteprojeto,
flcou
fal tando ajustar a competênC1a dô POliCJ2 federal. que vai at.!:!
ar no setor marítimo. aéreo e de fronteira. com o setor portuá
..!:.!2.. ~ e ferroviário, onde se passam essas aç~es.

A matéria é absolutamente inconstitucionai,inv,!
dindo áreas pr6prias da economia e dispondo. de forma ampla
e genérica, sobre problema de conjuntura. t,Entra em choque
o capitulo sobre taxas e ta r! fas.
______

_
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JUSTIFICAcno

r:EMENDA lP04963-6 CA~;~CANTI
CONSTITUINTE

I:J

E;;~'~

SANDRA

•• "'''h

,

.U"",O".~Ul0/1"'

o texto do caput é J.ncoTlpatIvel com outros
sitivos do Anteprojeto, além de ser ~ e ~.

l§i!~~~

COHISSn'O DE SISTEHATIZAÇM

.!2, quaj quer
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO.

'Z-

Suprima-se a al!nea

!!. do

COMISSM OE SISTEMATIZACM

que seja a sua natureza, goza da mesma Líber-dader

Como esta proposto, o paIs mergulha na eaí s a!!:,
pld·1J.u~1l;l11udul::", que "~lll a~ !IIdl~ a1l1.1Yd~ Ut:lIIU'-J.d\.ld~ Lc Le r etr,

INCISO 1 -alínea h)

ARTIGO E

dispE,

E:. evidente que a escolha individual do esnet ãco

EMENDA MODIF'lCATIVA
"fI!
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO tl=113

1<

_lO rica extinto o instituto da
enfiteuse em Inéve Ls urbencs,
sendo facultada, aos foreiros, a remf s sac dos aroraoentcs
exãs
tentes, médiante a eqc.re tçêo do domínio direto, na ccnf'ormatíaee
do que dispuserem os respect avos contratos

inciso I do art. 13

EMENDA 1P04968-7
JUSTIFICACAO

Trata-se de uma louvável esp fr açãc , mas

é mat!
ria que está disciplinada de outra forma em vários pontos
do
Anteprojeto.

[J

CONSTITUltHE

PJ

COHJSSAD DE

Cf\V'~~~ANTI

I

SJSTE~~·;;"'~~ç~~·'·U•.h

....'------~

SANDRf\

rr=;F'l'··-:

§ 12 Aplica-se svbs Imar Ianent e , o que daspõe a leglsl~
clãúsula

f:õJi~'i7n!

ção especial dos Imévej s da União, quando não existir
ccnt ratueã

§ ze Ds direitos dos atua i s ocupantes inscritos
~f1csm
assegurados pela aplicaçJ"o de out r a modalidade de ccnt r at.o ,

EMENDA SUPRESSJVA
12..
DlSPOSITlvO EMENDADO· ARlIGO P , INCISO VII

EMENDA lP04964-4

[J

CONSTITUINTE

PY;Z'--

SANDRA CAVALCANTI

m-~----""".''''''''''''''''''''--------'

I:J

EMENDA MDDIF"ICATIVA

tz,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

'é

§ 3>< i\ enfiteuse cont.inuará senoo epj rcaoe aos terrenos
de mar i nha , e seus acrescidos, situados na faixa de segurança de
100 (cem) ee t rcs de lat"gura, a partir da orla marítiha.

e) f) e g)

JUSTIFICACJ\O

fIPJ!~'j~

COHIssnD DE SlSTEMATlZAçno

arí.nees

5tJprimam.se as

JUSTIFICACAO

o

instituto da enfiteuse ainda é um dos melhores ans t ru
mentos jurídicos aplicáveis ao controle do uso do solo, quanto
proteção ambiental, prese rvaçâo da ecologia e de frelO contra a
prIva t az a çãc das praias

Basta sequa r no exane do texto do nntep roje to ,
para Que rc cue cJaro que ele se choca, frontalmente, com O coe
vem disposto no mc sc VIII, a l meas a) b) c} e d). Ah se a!!
mj t e a es Ls t ênc a de entidades, particulares ou publicas,
que
coj e t en informações
O texto do mc so VIII ccr respcooe a uwa reall
dece "0 eu-rdc eode rr-o e 93r3ntp n c rdedãn contra Rh~l<;n<;

INCISO II

í

Se o povo brasileiro pode frequentar livreMente as pr~
las e ainda conta con uma razoável p re teçãc er-ur ent ar da costa,
deve tal privilégio à enfiteuse,apllcável aos terrenos de n-arHtla,
pertercentes a uruêc desde o descobr Iqentc , por o.í re i tc originario
da Coroa Portuguesa
•
Esses terrenos, inalJ.enável.s en seu ôcmí m o pleno, fu'1cionam como da que entre 05 terrenos a Lcd a.aas , Lavr-es de qualquer
reeeeacãc, e o mar, posSlbJ.lltando a apllcaçâo ee natural polítJ.ca
contra a especulação lmoblllárla, em benef Icao dos que não podendo
adqua r a r- terrenos Junto ao r-ar , est.e r i em imped rdcs de frequentar
as pre r as , p01S os acessos a elas ser rem rec'iaacs ,

í

o texto passa a ser assim:

í

1- A nacionalidade.

JUSTIFrCAçAO

EMENDA lP04969-S - ·...· ,---------,1 r.rP·;·L"'·~
SANDRA CIWALCANTI
. L......! r
_J

A supressão das expressões restantes se Justi f.!,
ca pela sua redundância

CONSTITUINTE

tr=CONSTITUINTE

r;r-'P'~'L"~

EMENDA lP0496S-2- ....· -

[J

. L.1

SANDRA CAVALCANTI

r

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

~)

Nos terremos i.nt er rorea , a en t i t.euse presta relevantes
aerv rcos , ao 1l'1pedlr a utn La z acâc Ind r scr rr-nnada do solo, POSS1bJ.IJ.tando o controle da ocupação urbana e rural e a aplLcaqão de
normas reguladoras da estétJ.ca e da ca.reuí.ecac vaãr i e , ~antes dca
Estados e MunJ.cíploS as sumr r em esse papel.

vz,

ARTIGO

a

INCISO V ,al1neas a) b) c) e d)

Se a enr i ceuse tavesse r-erecaac a dlvulgao;ão confer rêa a
outros a.nsc rumenuos ,uridJ.cos. ae r r a ela ber-r entend1da. dada a _m"
s rmpk ac i dade quando ~omparada co") a de outros lnstltutos de )1.11._
r e i t.c ,

o inciso V passa a ter a seçuí.nte r ecaç êc ,

v- A Constituição da Famllla, pelo casamento, ass!
EMENDA AOlTIV,\
DISPDSl1IVO EHENDADO

I~

ARTIGO

t~

gura:
INCISO III - alínea d)

No aforamento, o proprletárlo detentor do dcmfnao ple"lo,
ao ceder o dO"lín10 útl1 ao rceexrc , retendo conslgo o do.,ínl0 dlreto. estabelece urra espécae de ccnãcmrmc , va sendo eseeberecer

aja função social da r-aterru dade e da paternidade,
como valores Iunoanent.e rs ,

Ap6s a oat avr evqruccsv , acrescente-se a expre~
stlo" religiosos, raciais, étnicos »,
Suprimindo_se a forma ant e r i or " étnicas,raClais
Ou de cor"

à

polítlca de uso ordenado do solo. O Eore r rc deverá pagar ao Senhor-ao ,
ant1go propr1etárl.o antieqr'a L do solo. o foro anual e o

b) a plena Hberdade na educação dos filhos

Laudêrm c em caso de a La e na ç ã o da sua parte na propr1edade, ou seje

c} nenhuma da s t Lnção entre filhos

não

e

o dominlO út11

legitimos ou

adotados.
go.

d} proteção e estímulo à adoção

entendi ela como expropriação Cio domInio direto pertencente
nncrf o ,

JUSTIFICAcnQ
.JUSTIFICAcno

o texto,tal como es t formulado, não se cOf'lpat.!.
biliza com outros daspcs i t ivosç cue cons t an de outros capitulos
do Anteprojeto

Ao extJ.nç~o da enf.i t euse cozo,.... prevista no texto do artl- I
pcôer i a impórtar em grave ônus para o Tesouro uacacnat , sendo

Por outro lado, aqueles que

ocupam

ec S!.

terrenos

da

ã

uní ão , Estados e Municípios, de Iost rtui çaes e de par t rcuí area ,
Neste capitulo, basta r ep i s t r-ar os fundamentos
Em outra parte do Anteprojeto, o desdobramento destas teses se
fará de forma maas explícita.

Além disso, o esní r i tc da lei é bem claro.
considerar como cr Lne lnafJ.ançãvel qualquer discrlmlnação ~
tentatória aos direitos e llberdades fundamentals
Ora , o que vef'l ocorrendo em matéua de espetác,!:!
los púb!J.cos, peças teatraJ.s e novelas, onde várias rehglões
tel"l seus valores submetidos ao achincalhe e ao deboche, eXlge
q'Je a Constituiçtlo inclua esses grupos
reI1QlosoS no elenco
dos que sao protegidos pela lei.

í

A supr easêo da a.Hnea e) se impõe em fum;1!ío de
dispositivo conflitante, ofereC1do no capitule. sobre a Famílla

EMENDA lP04970-9
CONST I TUI~TE SANDRA ~V~~~jUlTI

t:
(1J

EMENDA lP04966

01_

\:J

CONSTlTUIHTE

'1

..,,·

SANDRA CAVALCANTI

.

embora regularmente inscritos como ocupantes, pe r de r r am co-r a e~
tinçl:!o puia' e simples da enfiteuse, o instrumento adequado para
regularizar suas posses onde construiran benre t or aas ,
daí pr~
ver-se a aplicaç1:l"o de outro tipo de contrato para evitar-se
subvers~o do mercado inobiliário, COm graves consequências sócio~
econôm1cas, a fetanclo principalmente os menos favorecj dos.

r.r'P'~'L"L..- r

COMISSno DE

EMENDA 1P04972-S

SISTE~';;·it~~Cç~~.I."".w.. ,J:o

l:

3~r

n

Suprima~se a express~o " inclusive os de natur!.
28 domésbca e faniliar, com a única exceção dos que têm a sua
origem na gestaçl:!o, no parto e no aleitamento".

Art.

3S1

~_

redaç~o,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO.

mantido

Suprima-se a alínea

•

O Poder Publico nao subvencionará

JUSTIFICAcno

• 3211

Essa supressl:!o se impo!:!, até por uma questão de
maior s.eriedade para o texto Consti tucional.
Trata-se evidentemente, de uma inserç~o indes!:,
jáveL N~o há hipotese, pelo menos até agora, mesmo em face do
mais respeitávels anselOS de certos grupos. de divldnft<:l) Icom OS
~Ia responsabilidade da gestaç~o, do parte e do aleitamento

\=

CONSTlTUItHE

SANDRA CAVALCANTI

_

SUPRESSIVA
tZ
DISPOSITIVO EHENDADO. ARTIGO ~

INCISO IV-alínea e) itens 1,2 e 3

Suprima-se a alinea.! e seus itens 1,2,3

inciso I do art.

\~
t)

_,

Trata-se de texto desnecessário. Se os deveres
existem, o Estado, para cUl7'pri-los, deverá orçá-los e dotá-los
de recursos.

§'!.J:'

~ncentivo fi~

'"

E~lENDA

-INCISO 1 - aIfnea c

.s. do

JUSTIFICAC,nO

A emenda tem por flm ~~lmon1zar o disposto
art. ;;Hó com as dlSposlções do art. ).5:.5,
e do art. 367.
Com efeüo, o § H! do art. 355 diz:
" § 12 _ ~ vedada a destinação de recursos
pQ
bl1cos para investimento em 1nstituições pnvadas de saúde Com
fins lucrativos."
3l.:1
E o art ~ estabelece:
"Art
E vedada a Subvenção ou
cal do Poder Püblico às entidades de previdência privada com fins
lucratlvos. "
,~~
)&/
Tanto no art. 3;i:5, § 1~. como no art. 3&7,0 Que
se veda é a Subvenç~o de insb tuiçi:les r":ri vadas com fins lucra
Uvas, seja na área de saúcie, seja na da prev~dênCJ.<i t.;;o há r~
21:10, pois, para tratar dlferentementc as lnsl1tulções de eetuc~
çao.

J.GJ-

f'T":p';'L''''----'

C-! r

,"-

ARTIGO la

instituições de educaç~o (;orn fins lucrativos".

JUSTIFICAcno

EMENDA lP04967-9 -'""·---------,1

sm~;~~ANTI

EMENDA DE AOEQUAÇAO
J,g{
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 3"86Dê-se ao art. 366 a seguinte
seu parágrafo único·

EMENDA SUPRESSIVA
12DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1?J. - INCISO IlI- alínea c)

CONSTITUINTE

Como está redigldo, o art ~ impedin8,
por
exemplo, que fundações sem f~nahdade lucral1va pudessem rec~
ber subvenções do Poder Públ~co, uma vez que restringe o <lux1.
lia financeiro a " escolas confessionais, filantróPlcas ou COM.!!.
nltárlas."

EMENDA lP04973-3

[=

CON5TnU-II"E

5ANORA CAVALCANTI

l:

COIlJSSI\Q DE

SI5TE~·~~~'~~·~~·~·!M~h"'"

EMENDA MODIF!CATIVA
DESPOSlTIVO EMeNDADO

3~/
ARTIGO 38"6

Onde se lê " podendo, nas condições da lei.
casos excepclonais,", leia-se " podendo, no entanto, n

\

Assembléia NacionalConstituinte e 509
EMENDA lP04977-6_ .....

3USTIFICACAO

fi

CONSTlTUINTE

EMENDA lP04981-4

~

SANDRA CAVALCANTI

As condições estabelecidas nos incisos I e II iá
definem a exceocfcnaj rcaea e di ecensem leJ. e apec a a I NO má:(J.m~
o Poder Público deverá regulamentar os incisos. de modo a facili

ter c reconbec.cnentc t1l:l4utda~ condições.

CONSTITUINTE

~

COHISSAO DE

S~V;Z~ANTI

fS;~~

SISTE~~~';~~·ç~~"""··"·'·

fIP!i2'i"i!i

rrr-

EMENDA SUPRESSIVA
')"H
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO "3.25'" - INCISO I

EMENDA SUPRESSIVA
2')
DISPOSITIVO EMENDAOO. ARTIGO 53 - INCISO IX

"'!.:n

CONSTITuINTE

_I1

TtIfO/.~n.":.~h,

-

EMENDA lP04974-1 .•

I:J

tJ

.l'

Suprima - se,do art. D9_ inciso I • a excr essuo
n a partir ~os sete anus de idade, permf t i oa a matrícula a par
tir dos seis "anos "
-

SANDRA CA\'ALCANtl

I

Suprima-se o Inciso IX do art. 1%1

_

uuo/.u""'C'~.o

,Sq

JUSTIflCACl'lO

EHENOA SUPRESSIVA
DISPOS!TIVO EMENDADO: ARTIGO ;m'A

JUSTIFICACAO

Suprimir a expressão n respaldado por conselhos

sentet Ivos da sociedade civil.

Se Já existe permanente correiçDo judlcial, não
cabe sujeitar a Organizaçll.o Policial Civil ao Ministéno Públl
co, .sob pretexto de evccatur a , supervf sãc e correição de proc;
drmentos investigatórios.

A matéria é típica de uma futura lei de Diretr!
zes e Bases da Educaç1:io

rep!'~

EMENDA 1P04978-4
!J

JUSTIFICACJ10

CONSTITUINTE

SANDRA

lJ

CAV~~·~-AN-T-I--------~

EMENDA lP04982-2

t:

••U ..'o/Co.' .. Jo/.~u••,"Jo
COMISSl'IO DE SISTEMATIZAÇAQ

A expres sãc é vaga e não cabe em texto constitucional.

CQNSTITUltfTE

ry;~'~

SANORA~;~~~CANTI

~';Tlf1EMENDA lP04975-0
CONSTITUINTE SANOR~V;;:;'ANTI

,

cr;;~oo

I!J

EMENDA DE ADEQUAÇl'lO
DISPOSITIVO EMéNDADO: ARTIGO

lDõI;Õ''1' J~

I

r . r - - - - - - - - - - ....""'.,,.., ' . - - - - - - - - - - -

i
I

3.11

EMENDA SUPRESSIVA
~~Vl\(,J
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO :J94-I\INCISO II

supr ímae-se , do inciso II do art. '94, as expres
scês " espaçes cênicos, cinematográficos, audiográf~cos. vLdeo
gráficos e musicais, e outros espaços a que a coletividade at;i
bua signi r.tceçac , ,.
-

I

I

~

_ INCISO VII
EMENDA MODIfICATIvA
)0,
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~ -§ 4"

Ao texto do Anteprojeto, depois da
plementar, acrescentar:

.

o
palavra

§ 4" " A admf s são de empregados nas empresas p.Q
tü Ices , sociedades de economia mista e ruooacees públicas, S!

ao ~ do ans!no ••• ate ..

rá feita eerü ante processo seletivo. consubstanciado no concu!,
so público e em outros procedimentos de evef reçac , mais e1ab.E.
rados."
Trata-se, evidentemente, de uma ccr-reçãc , pois
s6 o ~ pode receber o auxílio previsto no inciso VI!

JUSTTFlr:Ar-nn
Embora concordando que o ingresso ou a admiss:;~
de pessoas nas instituições caracterizadas como Estatais,Soci!
dades de Economia Mista e Fundações, se deva realizar por prE.
cesso avaliativo, considero que a preconização do ~ ~
bl1co como único procedimento a ser utilizado, é bastante re~
tritiva e impeditiva de Que outros processos seletivos maa s eI!.
borados, Já adotados por algumas instituiçl:ies,em estágio mais
avançado de compreensão das questões de Recursos Humanos, possacontinuar usando equef es procedimentos. "

JUSTlfICACl'lO

EMENDA 1P04979-2

Um extr~mo rigor comanda o capítulo sobre Educ!
ção na parte relativa a destinação de verbas públicas, Ali se
est ebe Iecem normas rígidas e Exigente;;, pare as esco Ies per t Ico
lares, s6 abundo exceção para as fllantrópicas, comunJtãr~as
ou profissionais. No entanto. o anc í.sc II do art. 394 é exlre

l:J
~

eament,e liberal com as mesmas verbas públicas, quando se trat;

CONSTITUINTE

SANDRA CAVALCANTI

__- _ - - - - - - ,..'o"~.",,..; . o - - - - - - - - - - EMENDA HODIFICATIVA E SUPRESSI,>~~
alSPOSlllVO EM'c:'HOAOO' ARilGO 3"8+ e f'arágrafo único

de repassá-las, a critéuo de uma vaga ccfet.Jví deoevpar a áreas
ainda mais vagas, chamadas de espaços 1 Cênicos, eutoprâr Iccs ,
videográficos e • . outros! I I
S~o dois pesos e duas medidas, que se revelam
absolutamente incompatíveis.
Dal, a supressão proposta.

texto do § 41:1 passa a ter a seguinte redação

~

o parágrafo únJ.CO do art 3B1 deve passar a ser
o caput do artigo, ccm outra r-edação
E o caput do artigo deve ser suprimido r tcendc
assim

NDA lP04983-1 _ .....

~

CONST ITUINTE SAUORA CAVALCANTI
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CONSTITUINTE

_

SANDRA CAVALCANTI
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Artigo ~BJ~ " O ensino rellgJ.oso constitue das
ciplina obrigatór~a nas escolas públicas, sendo facultativa ~
matrícula"

Fff~""-'

Wi'~'lm

COHISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
luTo/N$I"le.~;:.,

~t

!In.

eaflul

e

,~~

PRTIGO 31i2

JUSTIfICACl'lO

_

JUSTIFICACAO

o-&J.f:."",
EMENDA He~
DISPOSITIVO ALTERADO:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EM[ND.qDO

Esse disposJ.tivo é a forma t radi c icna j da estr~
tura educacional br a s í.j e i ra e não pode figurar, apenas,como ~
parágrafo relativo ao ensino funclamental Além di eso , a
rer!
rêncaa deve ser feita à escola põbj rce , pois as escolas confe.§.
sionais, evidentemente, já gozam desse d i r-er t o , até mesmo
p!
las suas carac ter Ist acas próprias. "?iG
A supressão do art 3s=1, do Anteprojeto, se i.!!!.
põe por uma questão de adequaç ãu ao restante do texto Não co,!!
vém amarrar o conteúdo mfrumo do ens mc fundamental a um texto
de lei

palJgiãfos i e 2.

11Acl.,.....,-,A-<.~ ~ :

1'lê.!::se.JIo capnt do aftt90 -417 a segointe ! ~
I1rt. ~ As at.ividades
nucleares, no território
na
cional, se destinam exclusivamente a fins pacf rfcos ,
§ 12_ A responsabilidade da Unillo por danos decorrentes
de atividades '~uc1eares independe da existência de culpa, fica"tdo
vedada qualquer limitaç:1o relativa aos valores Incemaatõr cs ,
§ 2Sl- Ao Congresso Nacional cabe fiscalizar o cumprir:en
to do disposto neste artigo.
-

~~er'ma-s.e

vel com o art.

este a:,Ugo. p01S ele está lncolõpat,!
nnt eproj e t o ,

'6"9, cio nesnc

~1 ~ ...:'"
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CONSTITUINTE

f'l
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SANDRA CAVALCANTI

.

L...eE.~

.uw•• 'O/cow.. ,I.I•• ,CDWlO".
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f!I1El'IDA lP04980-6_.....,

(TI

JUSTlfICACl'IO

CONSTI TUINTE

,..--,

SANDRA CAVALCANTI

tG;~"

rç;Õ~

o

principio básico é limitar as atividades nucleares a
fins pacíficos, eiim~nando-se quaisquer outras rcrme s de aplic,!
ção , ajustando-se à tradição de nossa polibca exterior a
favor
do eesarmanentc nuclear e da proscrição universal de armas
n~

previsto no parágrafo 1S! origina!
No anteprojeto está previsto o controle pelo Poder Públ!

o CongreSSO Nacional pode ouvir e escolher indivíduos
des vinculadas aos setores interessados

ou socied.§.

~

D€!-se, ao ceput uma nova r edeção , suprimindo
paréqre ro único.

o

11 A ecucaçãc , direito de todos e dever do
E.!
será promovida e incentivada por todos os meios, com
a
eofeboraçac da família e da comunidade, visando ao pleno dese,!!
volvimento da pessoa e ao ccnprceu ssc do ensino com os princ;!.
pios da liberdade. da responsabilidade pesacak , política e SE.
eial, da democracia. do bem comum e do repúdio a t.odes as fol.
mas de preccncef to .«

t.acc ,

Acrescente-se 'ao Parágrafo único, um novo

par!

grafo.
§ 2Sl_ Os Estados os Municipios, os Territórios

e o Distrito federal ampliarão a sua rede de Delegacias Espec I
ais para a Mulher, que deverão ter, prioritariamenteJcomo tit~
lares e pessoal especializa dós , Delegadas e policiais remin~n;s.
JUSTIfICAcno

eo, mas ,no parágrafo 3Sl, a flscal!Z:aç1:io é feita pelo Congresso Il,!
cional. Isso conflita com a expresaãc Poder Público. Além disso,
a fiscalizaçao "supletiva pelas entidades da sociedade civil" não necessita ser explicitada no texto constitucional.A fiscaliza
ção pelo êongresso NacIona I já signi r rca ouvir a sociedade civil:sae notórios os múltiplos usos da energia nuclear nos segmenttos
da saúde, da agricultura e da indústria.
Em cada caso, bem como na geração de energia életrica ,

>=rI

____r

.. n""A;..O

ul1~",

cleares.
Quanto à responsabilidade civil, o enunciado que prop.Q.
mos se refere aos danos decorrentes de atividades nucleares,o:r.!
gBndo..se à Un1:1o, ilim1tada e objetivamente, pela sua ocor r êncaa.
A nova redacãc é mais adequada à linguagem e à pos~;i;o
brasileira em ,. foros" internacionais Nao altera o conteúdo do

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSI nvo EMENDAOO' ARTIGO

O sucesso alcançado até hoje com a implantação
de Delegacias Especiais para a Mulher, com titulares Delegadas
do sexo remínãnc e com corpo policial remírunc , especializado,

O texto do Anteprojeto foge da boa norma de r e
dação constitucional, na medida' em que coloca, no parágrafo, ~
conteúdo principal do objebvo do processo educacional
O texto proposto aqui é urna emenda da autoria do
Constituinte Prof. Solon Borges dos Reis e me parece a mais ccrn
pleta de todas, inclusive porque menciona o compromisso do en-

merece ser consagrado no texto constitucional, como uma das im
portantes conquistas sociais e jurídicas, da mulher brasileira. -

É..!.L.

JUSTiFICACAO

sino com princípios de responsabilidade pessoal t pol!tica e s~
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COmissllo de Sistematizaçlla

EMENDA DE AOEQUAÇAO
DISPOSITIVO EMENDADO:

INCISO IV

EHENDA MODIfICATIVA
l3
DISPOSITIVO EMENDADO' INCISO I-AR!. D -cap.l1. do título 11

Iq~

Substi tua-se no Art. lW>

" GARANTIA 00 DIREITO AO TRABALHADOR MEDIANTE RElAÇAO DE EMPREGO
ESTAVEL.. OU INDENIZAÇAO PROPORCiONAL E PROGRESSIVA EM RELAÇAD AD
TEMPO OE SERVIl;O, NA fORMA DA LEI E RESSALVADOS:

Onde se lê: t~IGOS
Leia-se aurzss DE PAZ.

Após a expressa0" níveis", acrescente-se: "de

forma direta, em vagas oferecidas pela rede de escolas estatais,
da
rede privada, nos termos da leL"

bJ através de bolsas destinadas aos alunos carentes/nas escc l as

A) OCORRENCIA DE JUSTA CAUSAi
B) CONTRATO A TE~HO.OU CONTRATOS CELEBRADOS COM j::MPRESAS QUE EXli.
'CUTEU SERVIÇOS DE OURAçno TEHPORARIA. EM RA2AO DA NATUREiA DI15
TRABALHOS EXECUTADOS.
C) PRAZOS OE;,FINIDOS EM CONTRATOS DE EXPERIENC,IA NA FORMA DA LEI,
O) SUPERVENIENCTA DE FATO E'CONOI-Hro TNTRAN<;pnN1vEL TeCNTrO OU OF
INfORTIJNIO DA EMPRESA, SUJEITO A COMPROVAÇAQ JUDICIIll."

JUSTIflCACAO
1<1'?t Esta proposta tem por objetivo melhorar a r-edação

JUSTlfICAC"'O

Art.

A .rea]jdade brasilel;a, neste per-t cuf ar , é muito

substituindo" leigos ll

•

palavra

vaqe , por "Juízes

EMENDA lP04990·3
~TITUINTE SANOR~~u~;lCANTI
_.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO
alInea f.g.h.

pr

FY;~'.'J

No regime da Lavr-e empresa. todos os riscos são atribui:
dos ao empresário. Deve ser rejea teoa a inamovibilidade
dos ei
pregados. Não se pode conceber que tenha o empregador de
convi
ver COflJ empregados insubordinados. ind1.sciplinados
ou que n';o
venham correspondendo , profissional e tecnicamente.
Aliando_se as atvars m sposãções do FGTS com as medidas
ora prcpce tas , procura-se atender. ôc lõ... ""llõO tempo, os ãnter eses
dos 'enoresér ros e o dos empregados. embcs essenciais à Produçllo
e ao desenvolvimento nacional.

tWi~Jm

COMISSAO DE SlSTEHATI2AÇAD

~

JUSTlfICAcno

rr;;~~"'

••I.'cu.c.~I"U

'~I.'_ICO",

EMENDA lP04986·5
CONSTl TUJNTE
SAHOR~;~;:'CANTI

do
de

de POiZ

conforme consta do § j s do mesmo Art. ~ e. por ccnsequêncf e :
efetuar. também. a necessária compatlb1.lizaç1:io das respectivas
disposições.

í

Os países ricos, de forma democrãtlca. usam
o
sistema de bolsa de estudo e se dão mui to bem com 1550 IlQui no
Brasil, "cs abusos praticados nesse setor. deamct-aj a zam o preces
50.
Mas isso não impede qUE!; o s a s t ema s ej a bom e possa ser J.;
plantado de forma mais correta e mar s bem f'Lsc a.l a z ada ,
-

~.

DêZ", que se er-cc ...t.rce- i-pli::;. to::. r-a :::.iü;;~o ca Ju:;t.i;;Oi

grâ';e. C:sludõii, oe graça, em escot es orit.id~:". U~ que pooem pa
gar E pagam COI'l imensos sacr Lrf c Ics , os Que não dJ.spõe~ de r;
cursos Principalmente no 39 gráu
-

Tendo em vista a atividade de natureza sazonal de vér I
os segmentos da economia, seria inviável estender aos trabalhêd~
ree dessas categorias pz-n r.Lss acna Ls a indenizaç::lo prevista noCaput do artigo.
~ ccntr-e taçãc está vinculada à realJ aeçãc de serviços de
natureza rtao pereareote, limitados às dimensões dos trabalhos execu
teces pelas empresas. Esta a raaão da redação proposta
para;

Art. iJ:Inciso lI-alínea!. ec 1.2.3 e 4

A "alínea! ficará assim:

577~'1,fri

e) leI complementar estabelecerá outros casos ele

Inel.!

gibiliclade.

letra

EMENDA SUPRESSIVIl
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO:ff -INCISO VI -Per ãçr arc único

Suprina-se o inciso VI do art.

ir

li

'3" 3 ~

b".

Aliás, o parágrafo 5'2. do art. ~. prevê pena Ll rtaríe
adicional ao eepreçadcr que eretnvar dispensas excess Ives.

Suprimam-se as alíneas f. g. e h

EMENDA lP04994-6

JUSTI~ICACAO

I!J

CONSTITUINTE

lu.. '.un"...

m-_"

lodo o ercebouço do nnt eprujet c está fundada na
legítima representação polHica da vontade popular, atraves do
Congresso.

rr;;~1m
_

~h

-

O uso e o abuso da figura do PlebJ.scHo redunda
em conflito com a atividade parlamentar
----

,

-

rr;;~'''

SANDRA CAVALCANTI

Todos os dispositIvos suprimIdos são matérIa de Je r co.!!!.
plementar.

JUSTIfICACltO

I

'

lEn./.lUn"IC.~h

_

3-{t.

HIENDA. ADlTIVA.

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 3-:18 -

EMENDA lP04993·8

['J

~ Para compaUbilizar. ~ preca sc limitar o PlelJis
cito a casos específlcos.ni!lo se admitindo que ele sela uma "cr
ma rotineira de exercfcfc da cidadania
~-

EMENDJ.l MODlf1CATIVA

DISPDSlTIVO EMENDADO: Caput do art ••'4-_cap. II 1 do Titulo I I

,..,,--------.J iõrp",'L""-

EMENDA lP049!H:!.

(il

CONSlITUINTE;

=-

SANHA CAVALCANTI
nl •••

_

'.'«..,..hh~"'." ••••

_,
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Ar.L

roy-.:-; ••••-

--,l" (-oVajl?:"

.

El1EHDA DE AO[QUAçno
OISPOSI TI VO ENENDAOO: ARTl CO

L

}t- E proposta

a seguinte redação s

" SAO DiRElTOS SOCIJlIS DOS EMPREGADOS URBANOS E RURAIS.
A.E.t:H DE OUtROS QUE VISEN A MELHORIA DE SUA CONOIÇAO SOCÍPl."

301

"!JJ:J
,JUSTIFICAcno

EMENDA lP04987·3

(!l
(!J

3CI
O art. 3'9"1 passa a ter

CONSTlT"INTE SA"ORA CAVALCANTI

COMISSnO DE

SISTÊ~·~~~~~<~'~·~o'.ua<o~,ui~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EI~ENOAdo:

O conceito de " trabalhadores" abrange empregados, pro!!
fissionais litlerais e autônomos e até diretores de eooresas ,
O
anteprojeto de Constituição. em seus incisos. trata de " re açãc
de emprego". t1pica e exclusiva dos" empregados"

a sequmt e redação'

_
11 Será cons
cer aca empresa nac ronal a pessoa
jurid1.ca constituída e com sede no Pais. cujo controle de cap!
tal esteja. em cara ter permanente, exclusivo e incondicional,
sob a t i tul er rdade de pessoas físicas ou jurídicas ocmrcf l redes
no Pais. ou por entidades de dLr e a t o púbhco interno."

í

í

ti

ARTIGO Z?

EMENDA lP04995·4

~r.r

JUSTIFICACP;O

2~

Suprina-se o nrl:1go 23

Este artigo, evroenteuente , sobrou de alQum te=.
to. na hora da conrecção do ae Iat.ôr ro Não deve r rçurar neste

FP";~""'

CAVALCANTI

,.<&.<MI.~I'~J<I,,,
•• ~J:,~

_.

p:ç;j';W;:-

l'c.,.,,,,,,,,...~lo_--_--_-_-__

~

l~

EMENOA SUPRESSlvA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 1.8-INCISO VIII- letra b

11

sorc-Jea-se a letra b do Inciso Vll1 do art. 18

cecr nno ,
(uma

SANDRA~

COMISSno DE SISTE"ATlZAçnO

J'/

l'Io r efacõr ro está oito que o t.e xt o 00 ar t , .sov
do no teoruje tc tem origem no art. 3e ( ceput.) do Anteprojeto
da VI ccaaasac No entanto. o texto publicado nüc confere
O
texto exato do art 3$1 é o que aqui se propõe, como m~d1.da de ">
adequaçãc ,

JUST I F I CACAO

CONstITUINtE

redundância oesneccs s âr re

,JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP04992-0
GONSTITUINTE

t'

eEMENDA lP04988·1
CONSTITUINTE

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO

rr;,:~''''

SAtlDRA CAVALCANTI

EMENDADO: ARTIGO

>-33

EMENDA lP04996·2

expre~

~

interessadas

_

Ao § 1; • após a expres;i;io 11 Policias Militares."
acrescentar: ti poderão no entanto, ficar a cargo das Guardas
Municipais, nos Hunlcipios onde as Guardas vierem a ser organi
zadas e implantadas nos termos da Je r ,
-

EMENDA DE AOEQUAÇAO

A ccncordêncr e das conunidades diretamente

está Imp j Lca t a na prévia au t or a z açãn do congresso Nac Lona L,
legItimo Jf!prt:~t:oldole.

tw!';~

CONISSAO DE SlSTEMAT1ZAÇAO

r.r----------fU1G"U1"....~ ..

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

lNC1SO 1

Suprima-se I do Inciso I do art. '1i5il. a
são " privi1Itivamente"

flY~~"»

fõ1!;;W;
2..: ;'

m- -

SANDR;-~;~~lCAtHI

l:J

§ 12

CONSTlTUINTE

SANDRA

~A~~~CANTI

t«

EMENDA SÚPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADO' ARTIGO 19

1(/

Suprima-se o artigo W
JUSTIF'ICACnO

o texto constitucional não deve estabelecer

,JUSTIFICACrto

e2,

te tipo de exclusividade. uma vez que, em muitos casos. a eçêc
penal pode e deve ser promovida pela prépna autondade polic.!,

lJ1

2;;5~

Trata-se de adequar o art.
§l g•

~

.,)USTIFICACJiO

mc so V, com o
í

art
Criada por lei municipal, a Guarda Municipal
sumIrá, naturalmente, as atIvIdades p rev.rs tas no § 12

ao!

Uma Constltuiç~o. define pr mc Ipaos , Este art!
go é. apenas. a constataçl:lo do óbvio. 00 õbvrc que o talento de
Nelson Rodrigues cnarsarIa de "ululante" ••

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP04997·1

f'l

CONSTITU'NTE

SANDRA CAVALCANTI
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EMENDA 1POSOO4·9

Aceita a redação da a Lfnea a} I 2 feto de a xa de
estar protegido pela Canshtuiçlil'J,pol.S so será suje.i te de dHe1
to à Vida ( inciSO I ), pelo nascimento com vJ.da
A. posfcac pro9resslsta~ ell! relação ao oesc i rurc ,
é a de defendê-lo de Qualquer ato de ví.cj ênc a , tortura Ou d.i~
ctim,lnaç.iio.
Nenhum brasileiro pode se! impedido de ~.
AçeHar que [I braslleiro só é SUJelto de d1rel.!:2 se nascer com vroa , é acea tar a (orne, a ml séria. o abandono
e as doenças I Que provOcam milhões de abortos espont ênees ,
~ eceat er , também, Que por falta de apoio da s..Q
ereceoe , su Iher es de mulheres se vejai"l induzidas a matar seus
o.1\'\os, ainda no ventre.

_-!

~.riJ
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CONSTITUINtE

tJ

CO"USSP.O DE

SANORI\ CAVALCJ\NTI

SISTE~~·;;~~ç~~·/I"~O"'UI.

í
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Mantendo-se o texto, suprimam-se dele as segu!!!

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

\2.

ARTIGO 1i.f

INCISO:<l

Suprima-se a expreasae

11

conforme e lei", no c~

puto
Suprimam-se

as alíoeas

E.t.E.'~J~,.f.,.9.d!t.!.,.J..

t.es espressões
A moderna retcrcaí e , que é uma conquista do pro
gresso da cf ênc e , pcê diante de nós uma reaj rcaoe lnqUest.ion!
vel: a vida do feto
considerar o feto como um ser vlvo,sel11 a condi
c:l;o de sujeito de dlreitos Constitucionais lnvioláveJ.s, é der
robar todo um. arcabouço jurídico de defesa da vida.
E aceitar a violência, pcf s o aborto provocado
é urna violência
E aceitar a tortura, pois o aborto provocado é
uma forma horrível de tortura.
E aceitar a pena de acct.e , J)ois tl aborto 'Jroyoc!.
do é a ccndenaçêc, à morte, sem tribunals e sem direito à d!.

b) "desde que qualquer deles est.e ta a ser-aço tio

JUSTIF'ICAÇJl.O

í

B,\:asil li,
c) ( lntegI;al

"erma de Jea ,

11- " os que,

..idoneidade!fl.!!.

ral~n

~

ç RO

J U 5 T I f J C A

A supresaãe da exoreasâc " conforme a lei"
üeve ficar a alínea a), Que me parece extrelllame!!.

te oportuna.
nes , as demais I devem ser remetidas aos catl!tulos
sobre CULTURA, CIENCIA E TECNoLOG!A. em outra parte do Antept.2.
jeto,

.rese ,
Num texto ccos t i tucf cnat nooerno, progressista,

Cabe à Constituição oe raru r princípios. Todas as
minúcias e pcrmencresj de como os nr.íncrptos devera ser
postos
em Drática,$:ão ea t ér a de lei complementar ou lei ornj.nâr ra

minorias
etapa do
etapa da
turidade

í

e amparo aos indefesos • .2. !tl2... ser vivo à espera da
ne ecaaeotc , à espera da e t ap a da rnrêncaa , à espera da
adolescência, à espera da etapa da eaacr r.dece , da 1lI~
e da velhice- esse ser vivo vai ser ~ a fIcar de

EMENOA SUPRe;:SSlVA

D15POSlnvo

E~lENOJ\Do:

,1,
O inciso VIII do art.lb-cap 11

(orl3

Essa é uma pcs ção retrógrada, elibsta, ccnsej;
í

JUSTIF'ICACnO

vadora e cruel

r.r-

,UUIJu.,,,... ç h , - - - - -

EHENDJl SUPRESSIVA

,

zJ

PISPOSITIVO EBENDAOO;

r:EMENDA
tI

ARTIGO :Z!I

lPOSOOl-4

í

CONSTITUI",E

SANDRA CAVALCANTI

COmSSAD DE

SlSTE~·~~;~;~';·~OfM •••,n ..

=~

í

1(nO/l"n.,".~i.----------~

",3

Suprima-se o artigo

A constituição prevê salário lllínil'lo
Quanto aos
ní scs
salariais devem ser ob.te.to de livre ne9oc,l.aç~o entre as par t es ,
que porlem anaJisar as pecuj Iar irreoes reçacnaí s , as condições es
per-Ie s de cada empresa cu de certa cat eçcr a prDflssiomiJ, fa1e~
do o ajustamento compat.lvel e des~Jado Polias. esse é o fUf'lciof\,ê.
eer- te. d~ t:hB"a~B ••eçec . . <;;~~ cc.lctiva

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSlTIVO EllENOAOO:
JUSTIF'ICllCJl,O

,
V·

ARTIGO l3

INCISO 111

.!l,!.

Sl/primam-se as aUneas

o arOgo 25 diz tudo o que está dito no artlflo
24 I ele fOl"ma mais correta.

e

.J.
EMEWDA S\JPflESSIVA

.JUSTlfICAcno

OISPOSIT1.VO EME!{QAOOt

A natér.re está mais bem dis~osta no capítulo es
pec aa I dest madc à familia, ao Menor, ao Idoso e às pes s.cas p;-r
t adc r e s de nerrcrêncf as
-

CONSlI,UI",E

Suprima-se o art.

l:Y~~"":J

SANDRA CAVALCANTI

~

ARTIGO 6 2 /
6Q

JU5TIF'ICAÇ~O

Elt1ENDA lP04999·7

fi

_

TUIO"U"""'~i.o-

- - ,...olJ"..,' ...

EMENDA SlJPRES5IVA
~5'
oISPosHlVO EMENDADO. ARTIGO ZZ; -

o artigo 69 não é um texto Constitucional. Tr!.
ta-se de uma hnguagem conjuntural .che i e de desejos e
aspira
ções , que fica melhor em ní scur-scs polít~cos ou em panf1ctos.~
desnecessário, por inteiro, pois sobre os seus desejos vai ser
conat rurce todo un arcabouço Jurídico.

W~'mJ
;;O'------------,

INCISO 1

(INTEGRAL) e

INCISO V ( PARCIAL )

EMENDA SUPf!EsSIVA

-Suprima-se integ!tllmerlte o INCISO I
• -Suptima-se narete inente o INCISO V , a par t i r
da expressão" até a e xpr e s s lll o" pr-o f1 s s i ona l "

DISPOSl TIVO EMENDADO:

ARTIGO

"ta

-INCISO VIl! alínea e)

Suprima-se a alínea!=. do Incj so VIII do art.

~

EMENDA MODIFICAnVA
D1SPDSITIVO EHENDADO

JUSTIFICACAO

A ej Imí necãc total do Inc i sc 1 é õbva e

rania não se exerce aUa~és de p t eb Isc s t cs , que s§o exerciclo;
t ípãcament e cerect er.í aaoor es do enfraquecimento do poder legi~
j

O artigo 50 deverá ter a seguinte redaç!lo:

t'rat.a-ee de matéria ccajunt.ura.l , Que hoje pode
ser- va s ta de um jeito e amanhã, de outro. Não cabe numa cons t i

at Ivo ,
O pâetn sc

tUl.l;~Q.

to é uma forma de consulta popu l a r que
se ajusta, de modo per fel to, aos chamados regimes autor i t r- ias.
Quem garante o exercic.lo de ecoer eru e é o Parl!
menta, eleito por sufrágio universal. da r e t.o e secreto
Quanto ao Inca se v, basta o enunciado, sem
as
í

Art. 59 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

o Estado exerce soberania po.l Lt i c a e
sob r e os recursos ne turat s e bens crIados da pa!s.

â

~
CONstl'TUINí(
~I\.NDRP, CIWAlCANT!
'--'=~='---'=~=='-'--

=-

~<u •• "'''o"UlolS~ .. O~I'·...

--.--ll rr';~~'=:J

~

COMJSSAQ nr SISTE;.j~;~;'~~·~~·~·IS".~O".. ,i.
'--'==:'=~=~='---

_...,

~) 1:JFIô'~ffiJ EMENDA 1POSOO8-1

COIHssAO DE 5JSTEHATiZACAO

EMENDA SUPRESSIVA

EfI,ENoA ~QQinCATlVA
DISPDS!TIVO EMENDADO

,z

ARTlGO 1.3

o artigo

i}

w

\2.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTlCO ~

-

ter a

seguinte redaçãc t
a) IlAdquire-se a ccndr ção

I:

COIlST11UINTE

tJ

COI<\ISSnO {)€

SIlNDRI\ CAVALCANTI

SISTE~;~~~;~';~O/M"."U~

INCISO X

INCISO I alinea .!.

inciso I alínea! passa a

o verbo não deve ficar no ~. uma vez que
1) pnncip10 é para ser ap i
ceco , e cortam-se ,mal$ uma vez, as
redundãnclas
í

EMENDA lPOS003-1

Suprj/lla~se a expressão
r a do tempo disponível no traba.lho:'

e a utilização cnad.Q.

EIiENDA SlJPRl::SS1VA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

q/

w:.

Suprima-se o artigo
de sujeito de

J;

diTe..!.

to tI v$da .oesce a eoncepçãcj
JUSTIFICAcno

Trata-se de compabbJ.l.lzar a alínea a)com a ali

nea i}.

eccoemrca

JUSTIF'lCP,Cno

ressalvas

cr-

ARTIGO 5Q /

JUSTIFICACAO

A sobe

JUSTlflCACAO
Na verdade, trata-se de uma expressão vaqaç a ni
vel de plataforma ou prograne.
Mi'io é matéria Constituclonal

3USTIFICACn:O

Todo o conteúdo dg~.ar~!. 10~~~está contido,de f0l:.
ma obJe'r;iva e sucinta, nos art. 7Sl:, 89 e 9Q. 'r rat.a-se de recuo
cHinela e de l.ínglJagern lmpet-tlnente.
-

512
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\

ror outro lado. a separac;:~o da

EMENDA .1POSOO9·0

rr

CONSTITUINTE

r.l:J:r-C-O-H-lS-S-AO-O-E-S-I-STE~~·;~·~~ç~~·,·um.'

I;T----------

.. ~

é

p

ra

j

etr ve do d t spc s r t r v c fOI

é

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

~

SuprIma-se

~c

ncr-

OI

r nc. ou c se e te , Fr nelme nt e , co (l~

c ns

-olee, d" t."rr~!> ...ã e

l'

dC' u t Illd.,de r~~I,ee)"

('01"1"

pl~b I I e a

ut I I I dode

'lUIsltos :1'lIpcrfl th,mCllte rC'petídos nos

.c

o art. 1il-

Não se c(\mprc-C'nJe quc co,at.,mcntc numa

rnc

r.,r.,

PI'("("I1~'h"1

ncce s s, I r c

fundament.al quanto

fo.1

C'ar~ nr C'

1-"(\

da

1111"'~'-'C"

",ão pode- pr-c spc r-ar- a dlcC't(\mla e a C".,tl"'.,dlr-;ca.

1 ("_

a sllpl'cssâo.

r s os I e 11

I nd I spcns~\ e I a adC'qu;)ção. s-em s.e a lt .'rilr

Pcr-t anto,

ar-e a

sol~dc, se dlst"st.lm...le o In\e$.[lmcnto prl\.,.i......l ..,.!!

populac;~o.

"",,

,,-.

à

do o pede r p~bllco não tem mc r e s ou recursos para o atf'ndlmC'I'IlO

,'U "'~

cr-c .. d.ta,.) ...

~,·.lnlll.1"',

O nane; ('Outro: confisco, espoliação.

fll.l/lt!('I_

ol C'''pr:cssão e or r-c t e ) e o::, Itens I e II rOdC'ln

.103, "d(\ Idamlntc caelol"-1r.,da~

t"nt~"'e t

Ahsurdo adml t i r-zt' I nt er-v ('n,~o e dt'sapropr. aç~('I

nl .... p.!:

de Es r odo

':ilIS ainda,

o de: prefLrC'nC:lar c.n'tld<ldc.s s em fln"- lu-

$uprlmldas e e-n o aer;"'''''I'':;I
10

é

cilrldade e caridade n;o

('ratl\OS [c s t e

TUto/."II'....lh

EHENOA SUPRESSIVA

IgrC'Ja

mlte o pri\ ,1~9'" de e-$c(\las c onfc s s r cne r s,

SANDRA CAVALCANTI

~ala das Sessões. em

cQntC'~do ou o m~I'lto de pt-opc s t e

_ _/ _ _/ _

JUSTIFICACAO
C'onst I tu i nte GASTC":E R IGHI

frata-se apenas de uma plataforma de polItica e,:,
terna, boa e bem articulada.
Todos os seus incisos estão repetidos ao longo

.J;onstltulnte GASTDNE RIGHI

do texto Constitucional, em capítulos mais apropriados.

\

\

EMENDA lP05013·8

~~~uI1N~5~A~?~~CAV~~~':AI:::H=I----------'J~~':J\~~=~~~~~~{~~;;;~
t'

COHISSAQ DE

SlSTE~~~~;~~·ç'~"~M.mu....o

J rr;;;~1.Jm

\1

T~u.II"""'.-';d

('lEl\eA DE'

\

\

$Upl IInu-se o art.

EMENOA 5UPRE55IVA
1i
DISPOSITIVO EMENOADO. ARTIGO f.Í
\

11

Suprimam-se Os § 111 e § 211 do art. ti?

saI

\'.10

t;n~\d

3li4 do

..I:

1503

J 83

êc er-r-e que o ..art

rr ImCf.o-Mlnlstl·O e 1\.lO

'\l' ela

,,~

~ cr;\el que a,rc$saf\a

bt'm mc Ius i c c privil~glos a

i de-

!

fC'1

d~:>t I n'ê;ão de recursos p~b II cos para

,f"

"UU

., ...

~.ão f'oderão r-e-c cr-r-c e-

II!-",l-

:::UC'ENE, SUI}A4.

E~:6RATUR

à

A:::::: •

Co I:r.a [C'onc.mlt:a, <lO F"'r[S. f

C'''' our r-e s entidades. Mat;. a GC'I\C'ral

\ a ler de s.r e s, cr~d. tos r'~b 1I ee s para I n\ e s t Iml.ntt> I"m

_/_1

da, 5<";.,,. '"

~c..n't..tulnte \;~:::i~"E

Meators.

"-''''50 ,;,,("... ,,-1

A.bsurdo 11"Ir'C'd,r-se que h o s p r t e r s , ilmh...lat;..rlC'.... 1"1",, .lt~
e s c s de

RI,';HI

cu

\

anál.se e outros não p o s s ern se vel er- de cI·';'dltC's.

e ecur-ec s

In("l"l1t I\C'-'

p~bllcos para sua apllc<lção. modernl::aç:io {'Ou <lt;'

de eqUipamentos essenClcllS

CONSTITUINTE FRANCiSCO R0SS1

r

rwe s t Imcntc> em i ns.t I tu 1 ç~t"s pr.!.

a I.ru!"p (\U qt..,)lquer cadela de m(\t.~IS. bord~l$ e u be r t c e- " ••.1"1';;"

\

EMENDA lPOSOll·l

I

\ adas de sa~de.

10.

rco$opC'.tad<J

\>.".

funduç~cs e empresas p~bll("as.

n~o se concebe a cstrolnhd d,scrlmlnal\âo de se imp('dlr

de .·onI"C

cu

0'$

§§ 3 2 e 1 2 • bem como o "c aput." do art. ;:;, do ilntC'prOJeto. que PIO.!.

Por outro lado. est; se ..nO\,lndo no m~!"lto. pOIS a ('(\n.,s't:;.lt, naQ

12 do art • .J$S. do ant,·pl·ojrto.

D referido dISPOSltl\O colu/e e se iZH"OIllPoltlblll:a ro.m

ant cpr-o.j c-t o ,

E.te d ..oo .. t " o "da :S:cumu la<.o de 'Oo.<ot.,do"a,.
o ClI»ncer c no ai t

_

>~1

Suprima-se o §

,slot.,;tl.,.'J.:J l',d~m :::C'clvl n~Q II'I"Õ$ e s r c rC'~lrlç;;Q c

T:tata-se de matéria repetlbva, que está mais
outro capItulo do Anteprojeto.

1

fi

;::;:

·,.·..~.•· •. ~·i·

EM(NDA DE C0MPAT IBlllZAÇ~O

E \'l' if'ATl8111 ZAC'ÃO

aCll1nuh,aç<lO c\entual, por' ela, de qualquer M,nlste'

JUSTIFICAcno

bem sltuada em

AN~UA\ÃO

.

_.,._.~

à

coletiVIdade em regiões C'l\dt" $Ó

.~.\r'r"·<l

e'.I~tllll

ei$otabeleclmentos de s<l~dc pri\oJdos.

COMISSÃ0 (lE SISTEIIHIZA\Ã0
ConstitUinte GAST(\tl.E RIGHI

- ---------- ---- ."" ,-,-.,',_._--E~IE\DA DE lC~IPATI6111ZAO:Ã(I E AllE~UAtÃO

C"p"dll"-$e a InCidênCia de qu.,fquer tl'lhuto .,u ("(\I't, ,j.ui-

Ass I m. passar~ a ter a segu I nte redação

çãc> nu folha "-ala!"lal
"fle::a e:r.tlrlto o pagamento de subsidlos e de dem<:llS be
neficlos dos e,,-Preslot'nte~ da Rep~bllca. e,,-Go\ern:;
dor-cs de' Estado e dE: c:r.-Prefeltos fhlnlClpals.
obtl:
do$. em função do e"erciclo d(\ cargo, CIJJ(\ tempo
O~
e:r.crc í c Io será eons I derado apenas como contagem pdra
efeito de aposent<:ldorla, nos termos dc~ta ConstituIção."

é

o
110

de con"'tilnO O(\S 't".,1>alhadorC's e C'utr'as

(\U

::aclas pelo pI'~prlo tmpI'('"gaoo (s'tarlam ~t.ndo il"lpcdldas.
pcn ...ô("s ,.)c\ ,d.ls a t""p(\"'as e fIlhos d("I)..:JI"'lam de f'odcr

são milhares dL e"-prefeltos em todo o BraSil que e"erCe-

rt>I" dE'sr(.r.to f..m folha

ram seus mundatos e não tiveram, corno a Inda não t;m. cons I deraclo e,::

QO

se tempo de exercic,o de moJndato como \'~lldo puroJ efeito de conta-

sal\o rolri~.

·,N....

~

h:'"

sem fel' Iado s ou dom In90s,

la

prcfe I to,

à

':-h,gariamos

ab(I'I'ac;:ào de

IM'SmO a (":r.pressão

"01

CO\t~l"'''''

estabelece que:

I

de- SegurIdade Socla'" confl,ta ("om D artigo ':;4) que ("$t.:J!>clct;r

$eus () Itens alto b.3ses diferentes pari) a Seguridade 5(\Clal SIH'

f ...m;ào.

o Enteprojeto dessa Egregia Comlssão de SlstematJzaçrio l no seu a'1lgo
306 reconhece a Ordem Econõmica, fundada na tivre .lnlclatlva e na \!
Iõrizaçrio do trabalho. bem como a propri'edEde privada; no art. 7LJ3

In\ ,.llo, I '::<lr {'O ilJ~ •

" os serviços notariais e registrais são exerCIdos em cara ler
pr ivado. por deI egação do Foder Público."

-,1

folha de <:;al';I"los ,;. 1>a"-(" C'''("1..:;.I

1

C<';"~E'1

;-

Er.tre os Citas necessõrics 20 E:>.ércicio da c!c;:,oan12,lncl_=--H

C'$

Ora, r,1;o se pode exigir Que ,exercEndo tal

('Ir

gistrcs de nascirentos e os processos de::
Ab$urdo o dlsposltl\O que e"'ge compat.,b,ll::.,c';o (" .,.,,~U!

P:Jo

,.;lo. som('nte possi\c,S
Sala

e"[Jrpamcnto

du~ Sc~~o~!'.

d!;'leg~ç~C'

e:rr

do, o fEça gratuitanEnte.

fi-I

nanc lada.

n,ulto honrosas e"'ceç~l's.

letra g.

]11, letra 9 o segUlnte

JUSTlrI CAÇr.o

a\l'~-'

As prÔPl""C1S
$oCr"

~,

ta, 111,

.. para os comprovadErrente carentes de recurs.os"

pC'eu-

de Garan't la por Tcmpo de SE:I'\ IÇO.

At~

gem'de tempo para fins de oJposcntadorla, o que confl9IJra grande In_

dedl cam-se em tempo I ntegr;) I.

artlgo

Acrescente-se ao artigo

por RlOI·te cm m~tuas. a$Slst~",;la Ir,';'dlca. pI·estações de ("(\"II"Lr.l-

t:1\as holbitaclOn.lI$

JUSTIFICATIVA

Just I Çu com aque Ics que, quando no c",crc i c Io do cargo de

Dispositivo enendado

Imposto de rend<J na fonte, as contrlbul(;~es de

prl\ado .coletiVO, as mensaCldades dc Sindicatos. aSSOCiações,

ff'~?AlIBILIlAÇAO

EME"lDA ADITIVA DE ADEQUAÇAO E

In~mC'ra5 dl$PC'5ICj;'{'"$ .1" ;)n-

,ncompati\el com

tetn'oJcto

I

hób~li~a:;ão

põ- ..

:.;-

cê~c~"'-':-<:

F'har uma total gratuidade sobre tais alas é irll::omp:tí\el co,.

C'

J!'::'='

nhecilrento da atividade pri\ada , Que neccssêr:ar,ente, de e sei ;[-_ne-rada. Péira se cornpõtib!liz"r a total gratuiC<i!oe. nece~s~rIO SE:!;;:
estabelecer o córater público dos servir;os reQistrÕJs. o oue n~C' fr-l

em _ _ 1_ _1_ _

~eito.

Fara melhor

adeQuar;~o

nantenha-se

o

carater prívEdo dos serviços r-c·

t2!'iais e re-gistrais, deternf'andC-SE a gratUIdade de lã:,S alcs.

EMENDA lPOSOI2·0
~~=---c;;-.;silUiim- ê,ii(.i:(R1éH1----~~

~Ei~::::J

rr----- ·~~-i$s·Ã:;~~~~ ~·;~T'i:'~;~;lt~Ãçio------J

rJ~~ -/~~:15;]

com -o § 32 do artigo

.

•

••• _ .

,~I

• •:i: _ _

~up'·lm.:t-se

o par~91"lfo

(I

~as de

tl;'"t(\

é

do olntC'proJeto nl"cc!1-$ltadt"oldcq"'o'l"ão

1,.. 1_

C'studo c que ("ur!>an; c"-co 1.:1$ pr I \ .:1.1.1$, n.3o se pode dt" I "03' J('

,nlrp,;u;::lr a

rl'~!õa"d.

"CilPut" do <ll·t.

§ 3 2 do art.

~

3:5:'S do <Q;ntcproJC'to.

que se \ 1$.1 SUPI' Imil" ;

,e.

i Il("Onput ; \ C'I c -1.;.tt,nf a

do '~03).III, do al·t

e seu item li, ao art.

~

l::a:fif ,u.'

e mais ao alt. 4SI.

t~

dos do antcproJt'to.

,

Pc los ÔI spos It I vos C I tadC's, asscgura-se a pro~'r ICOof.hie pri
\.'lJ03 t' ol 'h· ....lN ...p rl.lc;:âo .lpl.n.lS polr.l ut 111"hlde_p~bl

~C'l'-pcn,)uC'

mll"!;!"$ de c ...tud...nt('$ Cu, '''t('' ... qut. hC'J" rcrcdH'm

I;)

contra o dl .. po~to c3as 'etras .!, ~ e

II"IC à Inlc"latl\a P'I_
\ ada que o ml n I stra!'"'; sem I nller~nc ,a do !'(\der !'~bll
("a. "-.11\0 p<'ll a fln"- de .1IltOI·I:"1ÇàCt.
1·f'conh('\"II".nt\l
e crede nc I olmL nt o dc curLe'$ c "-upcr\ I "-~o O{' qUoll 1.1",l,

1"'0$

\

,qq

Art. ~ - As \el b<ls r-Cblll:<l"-. "-olho bol$a5 ~ie ,",tudo. selão destinadas às C$c-OlolS pl~bll<:.lS, r ••dC"Il.i('O •• m
('iI"'os <:"Cf'PC I onu I s e na f urm.:J da le I . $er .lpl, r-i1d.'l'"
('111 benefiCIO de entloadC's de cn$IOO $em Fins lt'lldtl
\05 de\ld.lnlcnte cad.:Jst,·adas c,.mo dI;' Iltlll.i.ldC' I'I~hll:

olrruu'.ol'

tUItos nao havena necessidade de fJxação do vólor dos er-olur.:enlos •

[\IEl\(IA DE l'l'.'!'ATlBllIZ.\tÃO

I·cd.lçâo:

,~I

<a.
Par~91'afo Único - O enSIno

--

t'<lnprC' m~'d'''lnt'C' prcÍ-\la e Ju,;.ta ind~·n.=ac;:ao

I

"-o, rr.. n<nhum drsrC'sit IVO se encontra o
~rL"'a C'u

$(1"\

dlrt'.~o

I('(.s prl\ados. como pC'dc.r da UnluC'

C'I"I

I("a

(\U fln '(\~"l' ..

dt:' Inte!'"\rnç'tH' ("m .~
(\IJ

I

d,nh."o._AI.m.:J·!:._i

dC' ("'tado.

i

n :E!':lDA SUPRESSIVA.

·I.<ll1'

.i:

~

:-cgu I nte

·10 . . . . . '

·

d

pelo Qual se estabelece que o \alor dos

e reglstrais é estabeIecldo por Lei federal.Fo$sel'l intelf<::"ent~ gra-)

O~-se ao ai t. ~

-~~

emoJumentos reJativos aos .. tos pratJcados pejos serviços notônais

._ •

. ' · ... ~.ic

~

- - - - - - - - - _ 1. . '0

ê:~

nas para os comprov;;;dãrrente cãre::nles de recursos. Que de-les n~o ;:o.::.r
~resclmHr •
Dessa rom'a haverá lacr~b..(im a cOlilpàt1biUzaç~o dos .. rUgos referidos.

1'1:-

Dispositivo ell'.endado: parágrafo 12 do artigo H&.

I'P'
suprime-se do parágrafo prin,elro tio artigo ~: a express30:

• •••• " habilitação" ••••

_

I

Assembléia Nacional Constituinte e 513
C' ""C'r\ I çcs de que se s-er-v em os c I düc:~os c ont I nUdr.10 a s-er-

JUSTIFICATIVA

•nqu I obco do e nc

A p reeente emenda retira do texto a expr ess ão'' betn r teçacv , peis o
pr ocess c de preparo do ce easent c é de ccmpet ênc ra do Registro CIVIl,
í
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EMENDA ADITIVA DE COHPAllBILlZAÇAO
Dispositivo emendado: artigo 9ll 'lI

Sala das Sessões,

' •• "ou dos proventos" •••••

"

A Emenda apresentada visa aperfeiçoar o dispositivo constitucional,
a terminologia adotada no Anteprojeto. que no
caput do art • ..as' ao referir-se li aposentadoria fala em proventos, pre'
cavendo_se assim contra interpretações dúbias ou equivocas.
Na redaçlIo proposta serlIo cCJrjtemplados objetivamente os herdeuos de
pendentes do servidor aposentado que recebe proventos e do servidor em atividade que percebe remuneraçUo.
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Nota~se

que a hip6tese mais corrente é a do falecimento do servidor
já aposentado que _ recebe proventos e que estaria contraditouamente

dos arts

,

excluido na redaçUo anterior, se aplicada interpretaç:to com rigor
terminológico.
Para o aperfeiçoamento técnico,o artigo em foco fica com a seguinte
reda...ho :
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beneficio de pensa0 por morte corresponderá li total1di!,
de da remuneraçlIo, proventos. grati ficaçDes e vantagens
pessoais do servidor falecido".
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Assim, passará a ter a seguinte redaçi;o
~Nenhurtl brasilelro sera exladitado, salvo o naturalizadc.
a naturall.zação for poster.lor ao crime que houver motIvado o pedido
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Dê-se a seguinte red ..çãO ao paragrafo único do articlo Ant'i!.projet.o de Constituiç~o da Comissão de. Sistemathaç~(X

Parágrafo Unico~ As disponibilidades de caixa da Uni§o e das entidades sob seu controle ser~o depositadas em uma uniêa'
institUIÇão financeira ofICIal federal. As dos ~stados. do Distrito
Federal e dos I~UOlCípios, bem como dos órgãOs, entidades e empresas
por eles controladas, em instituições financeiras oficiais,
ElIE":DA5 DE C0MPA1IVtLIZAÇAO

1 - $upl"'llrolm-!'e as e,prc!'sôes "bem como prest"olçôe-S de- sc:'r
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O art. 3$1 do AnteprOJeto passa a ter a

;ncllto lt:l!atol"', ào COI'\I?8tlbdt:.ar as pl'opostas das co-
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mi $s~es tC'mát ICilS, optou I ntegralll1cntc pc la formu I ação da Comi ~s~., V.

te redação:

nl;l que ",e ,,,f(.l<, ao", trd,utos dt' (,Clml'cttnc"l<l dos munlc;pIO"' ••,h.1I,,",o-

"Art.
A ordenação do transporte maritJ:i;'o
intern",cJ.onal, respc1tadas as dJ.sposl.ções de acordos bl.latera:is fJ.E
ltIados pela União, observará a predoml.nãnc1a dos navioS dc bandeua

n.:ondo l ot <lI mt'ntt' <l SU9l st';o conl Ida no olnt t.proJt't (I d", roml ",~ão I t •
rrofundllll'( nt e I nJust o 10'",1"", com os mun I c; P I (ls f (11 C''''t ti r.:ldi ('"aI (lpçiio

Estü .... unlr'.HlC's que r('all;;am <l qU.l"'C tCltal,dadt" dolf; (\I'rol""

m-

e reaistro brasJ.leJ.ros e do pais e>.portador ou importador,
tes iguais, observado o prJ.ncipio de recJ.procidade"

A lJnl~O djspõ~ de inshtuIções fInanceJras para a ex,!
cuçãoda poHtice econômica do Governó. Como forrra de rradioJzar a '
utili2argo dos recursos públ:ccs é de fundar,ental impc.rtihcia
ql".S
tajs recurS05 T gerado!> e geridos. por organ12ar;ões do gO\Erno.
jam depositados nas instituições fin ..nceIras da Un..ão. de raneHa a
formar um volume 1T'2ior de recursos disponíveis para apllca~ces priE:
ritánas, que indu2am o oes(:nvolvimento econômlCo e sOC:la!. c:r;ando
empregos e empreendImentos produtlvOS.
Ê uma medida que, antes de tudo, permite melhor e '
mais raCIonal util12açi;o dos recursos públlcos em prol da sociedade.
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setor de pr evrcênc e é de fundamental rmocr t êoc aí

Com esta eoeoca dispõe-se que a uru êo 030 deve cont rouse as sue r ndc a r esoons atu Ja dede pelo ativo e passivo ce 105t1tl.,ção bancária ou ranance i re privada insolvente e menos atnoa
peJos danos ou prejuízos Que aquelas causem a t.erce rr as
noes-e a s, as mst rt ur cões r nar.ce r r as recer e a s cr c s ,
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na va da eccnõsu ca e SOCIal do Pais, devendo, po i s ficar suje r te c
r i scar r e ac êc da un. ãc
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Acrescente-se parágrafo ao ar t a qc 2BS' do anteproje-

cc r t ant.c.

to de Constituiçiio da Comissão de s i s tecat Laação,

sua participação no r-e re r Ldc fundo.
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indiretamente controladas pela uru ãc recolherão, obrigatoriamente,'
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~al conf'La'ta com o pr~ncíp~o do "cepur" do art'~go
e Lavr-e a cr~ação de per-caces polit~cos e, aanda ,
~dé~a de que os per-t ados devam SUI'g~r a par-t ar- de
dação do anca.se IV todos os part~dos que sur-g rr-em
rão que ser necessár~anente grandes

Dar a seguinte redação ac § 12 do e r t rqo ld4 do not e ,
projeto de constituição da Comissão de sf s ten-et r aecêc ,
_ A aplicação dos recursos de que trata este artigo será efetuada através do aencc do Brasll 5 A e das demais Instituições
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Suprirra-se o artigo ~ e seu parágrafo único do I".nle-,
projeto de ccns t Ltuaçêc da ccec seãc de sf s t eee t rz eçêc

Huito \.ãl~da a partJ.cipaç~o õcs r.cva-rer-t cs sociais ol'(;.anizacos -,a
Pd...Lm s cr-e cêc PúblIca, porén ql.anóo r e s se ãvece s as r-es pec't avas o::u.
-tcnon aes , se j a ~a recer-ecêo , dos !:s"tados ou llllnlcíp~cS4 Da fOl:a
COJ'lO redJ.g1da a alínea "h", e s s a part1cipao;:ão conf.igurar~a a pr-c -.
sença de um poder ?aralelo junt c aos Execut~vo5. o que ~nV:labl1::.
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~ rr"p':.~'.,

_••_...-.-

Pelá natureza da matéria, a t:esma deve ser t r-a t ada no
ãõribito da legislação ordinária e não constar do texto constltudo-·
na}.
._.

~

10·'.... 1· ..

•

~.:

_

Constituinte FRANCISCO ROSSI

Illb
~

Supnma_se a expressão "públicos" do côput do artigo
do Anteprojeto de Constituição da cosu s s.ãc de Sister..allZação.
üê-se a seguinte r-edação ao artigo 493 do Anteprojeto

de Constl tu.íçãc
"Art.
Compatibilização de redação
ConsUtU.lnte FRANCISCO ROSSI

-

~ A 1!.'O_SJ)~9·L..,.
c....fRANCISCO ROSS,"-I

-=-~

_

~~I-:;;~~·D~ SI;T~I;~cT~;·;;Ç~ll'~J-'· ,~·"ul· •.._

.

.

- .-.-

~-

Caberá 6S institui-ções rlnanceiras oficiais federais'
assumir as funções a que se refere o art. 343
desta
Const.l turçâo, nas condições e prazos fixados em lei I
complementar. OI

_~L..",

[:J

.J

_.~;~

- -- ..J I:J 0;;-;;'

I

-~il

l.c/..ltf:.,.C.------------·-.,S3

Suprima-se o § 2'2 do artigo:s:B, transrormE'ndo-se o
seu parágrafo 12 em parágrafo único, todos do ãnleprojeto de Con.§.

cade e-edd anf e lei ccopf eoent er-, ut Laz ar , a Lérn da Caixa t ccoõe íca
Federal. as demais instituições financeiras oficiais federais
n,a
oPE;rae!or-alização do fundo Nadon.. } de SeQundade S~cial, de acordo cum con"E:ni~nClas futuras e peculiaridades regioniUS setorJC!ls'
Que ver,h&m a ocorrer. Visa, ainda. harmonlZar o tratamento dispen
sado às JnsbtuIções flnanceIras af.ic1aIs federais na aplicação d;
recursos públicos em programas do Governo.

<o

-r,

,1>

.---.----

uê-ae a seguinte redação do artigo Z9G. do Anteprojeto

A proposta cb je t rva permí t r r ao Governo a pcs s i br IL,

de Constituição, da Comissão de Sistematização:

í

"1\ União não se responsabil1l:ará por depós.ltos e apli-

r

~

cações nas instituições flnanceiras, salvo se reallz~
dos nas instituições controladas pela própna Unlão.

tituição da ComIssão de SIstematização,

ConslJ tulnte FRANCISCO ROSSI

O artigo

5z!l
:ou do

referido anteprojeto em seu inCISO

111 já p~ev'é que .. lei do sistema Financeiro Nacional dispora sobre a organização, o funClClncr,ento e as athbulções do E'ãneo Cen_
tral do Brasil. Desta rorna,t<ntendt:;ffio5 que nãe sCtb.;e~J\l:m !'õzões'
nem motivos para a ITI<inutenção deste Pãrágr~fo no texto constItue.!,

cna1

·----- - --·- -..,...
r

o ••

--------l

A.pr~posta visa compatilJlizar COf'l a nova reclaç'ão SI..gerJda para o 1nC.lSO V. do art1go 313<i, Que e:J:clui a obngaloried3de cas instltUJçÕes fll"lãneeHas federaIS oflcia1s DartJClparem do
fundo peTa prfJleçào da economia popul&r e garantJa de depósitos e
aplJcações iJtl! determInado valor

,."

AdIte-se a segUInte e;cpress20 "bem como de segurldc::e
soclal e de previdéncla" ao inc1So xv do artJgo 23 do knteproJeto I

Constituinte FRANCISCO ROSSI

de ConstituJção da Comissão de SJstematização

Constituinte FRANCISCO ROSSI

Assembléia NacionalConstituinte e 515

EMENDA lPOS038-3

~NTE DIRCEU
~

PJ

".,,"

---,

tARNElRD

HI ••• Q/ID.. 'ulo"u.. o..

".lo

-,

COMISSÃO DE 515TEMIlTIZACAO

XX - A HONRA, A DIGNIDADE E A REPUTAÇ1\O,

rc;:;I~~':J

r:r;,O,A;J P COMISSÃO

XXI -

EMENDA ADITIVA

EMENDA AOl1IVA

ê

a

a)

da vidapf, particular e familiar;

Titulo IV

Título IV

b) da moradia, nela n~nguém poderã penetrar ou

Capítulo 11

Capitulo II

"ligo ."

assegurado a todos o direi to de resposta

ofensas ou a informações incorretns, a reercsta far-se-ã nas mesmas condições do agravo sofrido;
XXII - A PRIVACIDADE:

OE SISTEM"nZACÃO

5"4

permanecer senão com o consentimento do morador ou por determinação
Judl.cial, salvo em caso de ffagrante delito, ou pa-ra acudi-r vi.tima
de crime ou desastre;

Art. 49'

'V

Compete à União

Compete à União

_ Regular os serviços de transporte de pas s aqea r cs e carga,

XX!II - do s~g~10 da correspondência e das
comunicações em geral, salvo autor~zação Judicial,

_ Elaborar o Plano Plurianual de Transportes

VJ.Sâ'l::!O

proteger o usuar i c e prover a adequação dos serviços
XXIV -a amaçem pessoal bem come a vida intima
familiar não podem ser d~vulgadas, publicadas

JUSTIrICf\ci\O

JUSTlfICACi\O

ou invadidas, sem a autorização do

~nteressa:lo;

xxv - não haverá empresas e atividades pz-a.vada s

A ccnpet.ênc aa da União nesta mat r i a esta em função do des envc
é

"imento espontâneo. e às vezes caôt.acc , da m310rJ.a das c i.daces ura-

objetivo maIor da polltica nacional de transporte- é or i ent ar r

desenvolvimento de um sistema que atenda plenamente às neces s Iueoes

dos trabalhadores urbanos, conduzindo a um ampas se estrutural que •

de transportes do Pais. tanto no Que diz respeito à mcv acnt aç ãc d(

traduziu no desequí Líbr ac c rõru cc entre a capac i dede de pagamentc •

paseaçe i rcs , quanto no que se refere a mercadorias. pelo mais bmxc
custo global para a cconcnu c nacional.

CONSTJTUIlHE DmcEU

ç

os de transportes.

ACESSO A REFI:ntNcIA E INrORHl\.çÕES SODRE 1\ PHOJ'RIA
PESSOA
XVIII - ê assequrado a todos os o acesso às referências e informações que a cada ..un digam respexec , e o conhecimento
dos fins a que seldest~nam, seJaM essas registrad;:Js por en t.Ldede s
particulares ou públicas, anc fus ave as po La c La.í s e militares, sendo eXigivel a correção e atuali~zação dos dados, aecevês de processo Judicial ou aseuru s eeaeavc sigiloso,

CAr.t;;;~~·

..

~-----------TCOO"$lI"••~;;O,

XXIX - é proibido o registro informático sobre
vacções pes soaa s , atividades políticas ou v;1.d(!l pr~vD;da;

,

EMENOA MODIfICATIVA

de
sobre

XXVI - o Estado não poderá operar serviços de
informações sobre a vida in tina e a íaml1iar
das
pessoas,

í

dos usuários e o alto custo de produção dos se rv

EMENDA lPOS039-1

tJ-

o

sileiras de media e grande portes, e o achatamento do salário r e a I

i

investigação e prestação de infornações
a vida íntima e fam~liar das pessoas,

ã-

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO I DO TITULO II DO ANTEPROJCTO 00
RELATOR DANDO_SE NOVA REOAÇAO

XXX - A INFORMAÇ1iO

Tltulo IV
DOS DIREITOS Il-iDIVIDUAIS
Capítulo II
Artigo

r~

so -

I

Art.

I ?- são

ôa.re i.t.os e lJ.berdades andav.tdua í.s iE.

XXXI - Todos têm dire~to a receber inforrnacõc.s
dada iras de interessa particular, ccfetavc ou geral, dos
órgãos
públicos e dos órgãos privados com funçao socJ.al;

vãoãêver sCompete à União

I - A VIDA; A ~XIST~fooCIA DIGNA E A INTEGRIDADE r-iSICA E MENTAL;

- Legislar sobre
a

ccnces s âo , autcr aeçêo , exploração e aproveitamento dos cursos
í

11 -

d'água para transporte, mediante apresentação de projetos

de

NACIONALIDADE, PELA. QUAL SE p;:nTENCE AO

ro-

RIA PARA INTEGRAR A SUA SOBERANIA,

IV - Todos são ;l.guais perante a conseã tuacâc , a Ica
e o Estado,

A axpe r Lêr-c a a vem oencns t r oncc que. os projetos de hidr/,!lttrJ.-

cas , raramente cont emplam o« setores potencialmente ntuant c s aoõs

a rornoção do lago. O selar transporte talvez seja o mar s pena l

í-,

c uíc , pos , a não Ieo lnntcçüc de cc Jusas nas bnu<lgcns obü t ucu l i zu
qua l que t tipo de InuvilllCnl..lC;:'io de ca r qo na lallr

~

r o , lÀrnando-St

rntns~~rnn!lll.l...!iI!!r"nlo no tr.Jnrp~Q.~t.,rtE....2:~/sil(ll~iroSI

n,l__

moda!idade de t.r ane pcr te de menor custo ooer ec cnaj

v -

Todos têm direi to de exigir a prestação

jUriS-

dicional do Eztaào, como gnranti:l da plena cf=.
ciência dos d~rel.tos ae aequr-adoa pela Constltt1
ção e as leis;
VI - A Le a, punirá coro crime l.naf~anc?vcl qualquer
discrim~nação atentatórJ.a aos da.re tos e
liberdades fundamentais,
í

í

VIr, - O ho~em e a mulher são iguais em direitos
obrigações;
VIII - ninguém será priv~legiado ou preJudicado em r,e.
eêc de naseaneneo , etnia, raça, cor,
idade,

EMENDA lPOS040-S

fi

"tJ~C-O-"-Is-s-Ã-o-O-E-S-I-ST-E~~·;~·~~;i~'·"··O.,.$iO

cas ou r~losóficas, def~clencia física ou rrun-

cç';;;ft7l

EMENDA ADITIVA

tal, ou qualquer outra condaçâo social ou J.od,!.
vidualr
IX -

Título VII1

serão gratuitos todos os atos neccesêmcs
ao
exe rc.Ica.o da cidadÇ..'1ia, Lnc Luaa.ve os de natur=.
ae processual e os de registro c~vil;

XX).'V - ê assegurada a proteção, conforme a J.e1,
part~cipações indiv~duais em obras coletivas, e à reprodução
imagem humana, inclus~ve nas at.ãvaôeôes esportivas;

X - lei complementar garantirá amparo especaeã
maternidade, ã inf5.ncia e ã velhicc:-;

~

§ ,.

.

São privativas de embarcações de bandeira brasileira. salvo caso
de necessidade pública, as utilizadas
I _ no transporte aquaviário, nos portos, terminais. atracadouros
e Iundeatícurcs , sob jurisdição

naciona~I

11 _ no t r arrspu r t e, aquaviário nas atividades de engenharia. c í.eo-. I

XX).,,"VII - são asseguradas a propriedade de marca
none conercial;

í

de

indústr~a e co n-ércio e a exclusl.vidade do

XX)VIII -o registro de patentes e marcas
s ubo r-da ne-eae ao uso efetivo da ciração;

I

estrangeiras

XXXIX - o Bras] 1 n;1o reconhece o dire~ to de uso
exclusivo quando o obJeto da criação se referir ã vida, à a1J.menta~
e ã saúde.
XL - os produtos e processos resultantes de
qc.isa que tenha por base organismos vivos serão patenteados;

pea-

XLI - por necessidade social, a autoridlldC! pública
poderá determinar a imt!diata ut~lizaç50 de obras cJ.entíÍJ.cas, JUsLa indeõ1~zação;
XLII - O ASILO E A N1\O E>''I'RADIÇ1i.O
persegui-

dos en razão de raça, nacional~dade e conviccõcs políticas, filcs~
ficas, ou em razão de defesa dos direitos e liberdades
fundar.c"tais da pessoa humana;

XI - A LIBERD1\DE,
XII - ninlJuém será, individual ou
cote t ívaeenee ,
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coi
Sé! senão em va r eudr- do ]~l.i.
XIII - sao livres a locomoção no território naca onaã
e, em tempo de paz, a entrada, a permanênca a o
saída do país, respeitada a lei;
XIV - é garantido o evercício de qualquer
oficio ou prof-J..ssão;

trabalho,

tlflcas, de pesquisa, de exploração de recursos naturais e no
apoio uar t Imo nas aguas de jurisdição nacional.

às
da

XXXVI - é garantido ao inventor o privilégio temporário da utilizaçaõ do invento;

XLIII - ccnceeec-ee-ê asilo a estrangeiros

cap!tul03{~
Artigo

sexo, co-npcz tiamentic sexual, estado civ~l, nato!!
reza do trabalho, relig~ão, ecnvãcçõe s POlítl-

rr;:~~"~

COW'llT!IT"IE OlOCf U CAOUEIOO

XXXIII - Os abusoc que se cometerem pela imprensa
dema.1..s meios de comunicação ser30 punidos;
XX)."IV - aos autores pertence o direito exclusivo
utilização, publicaç30 e reprodução comerciais de suas ececs , tra."!E.
missivel aos herdeiros,

III - A CIDADANIA,
JUSTIrIcACii.o

ARTls-

VO BRASILEIRO E SE ADQUIRE A CONDIÇi',O NeCESSÁ-

múltiplo aproveitamento integrado e preservação do equ i Hbr i o '
ambiental

A

XXXII - A EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL,
TICA: CIENTIFICA E TtCNICA, CONFOR~lE A LI:I.

XLIV - nenhuma brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, se a natural~zação for posterior ao crime que houver
motivado o pedido;
XLV - a necetdva de asilo e a expulsão de refugiado
subordinar-se-ão a amplo controle JUrisdic~onal;
XLVI - as representações diplomáticas e consulares Cb
Brasil obrigadas a prestar aes raeêocs.a e proteção aos bras~lcJ.ros
em ex'í Ho e aos seus fam~liaresJ

xv - é assegurada a livre manifestação ~ndivl.dual de
pensamento;

XLVII - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSI:GURAD1, E PROTEGIDA
PELO ESTADO.

JUSTlrICl\çiio

~

introdução dente ma té r La é da grande l/llporUincio pari) a eco-

nomia nnclon;;!!, por evItar que

-.dtl.S-J:l.Q.Ll.e.r.I:..cl.r..ns.. . .hnnrr.~rns

mcreildorias~ó!>salll ser ransporln-

hnndclrns de con~~~IC'- ~
riam atrasar a entrega ou praticar uma pormes de fretes con raril

aos interesses do País.

XVI - A CONSTITUIÇÃO DE FA.\llLIA, PELO CASA:-lEN'l'O,
XVII - ê plena a l~berdade na educação dos filhos;
XVIII - não haverá d~stinção entre filhos nalurllJ.s, I=.
gItimos ou não, e adot~vos;
XIX - a lei protegerá e estimulará a adoção;

XLVIlI - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por uca Lad ade pública ou por interesse social, mediante
prévia e Justa indcn~2ação em dinheiro ressLllvados os cnsos
previstos nesta Const~tu.!.ção.
XLIV - o exercI cio do direito de propriedade subo:,dina-se ao bem-estar da sociedade, e ã proteç50 do meio <lmbicntc:

.516

• Assembléia Nacional Constituinte

~
L - as desapropriações urbanas serão sempre paqas
a vista e em t:hnheJ.ro;

,

LI - A SUCESSÃO HE'RE'DITARIA
LII - A SEGURANÇA JURtorcA
A lei e o Estado garantirão a todos o acesse

li JustJ.ça:

JUSTIFICATIVA

P.t:ocuramos, apenas, através de supressão, sistematiZar o texto, to::nando-o compativel consi.qo próprio, COM o texto
aprovado pe Las Comissões, e enxugando-o de matefia n.5o ccns e.í eucão-.
•1

l

Nem uma palavra foi acrescade ou alterada no te},.-

to do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sistemãt.1.ca •
Procuramos, apenas, através de supressão,

_
c om is:o, apresentamos a plenárJ.o um texto me xs ad~
quado a UMa Constituiçao.

_ Com isto, apresentamos a plenário um texto

mais

adequado a uma Constit.uição.

LIII - a lei não poderã exc.Luar da apeeeaaçâc CIo Poder Jl.ldJ.ciãrio nenhuma lesão de dJ.rel.to:
~
z.rv - a le1. não preJudicará o a.ireito
adc:uin.do.
o ato JUrl.dico perfeJ.to e a coisa Julgada, só terá vigência
após
a publicação e, se for restritJ.va de direitos e liberdade"
não
comportará exceções e não poderá tcr~ efeito retroativo; ~,

COMISSÃO DE SISTE!'lATIZAÇ1i.O
7

Lv - não haverá prisão ciVil:

sa eee-

matizar o texto, tornando-o compativel consigo próprio, com o te!
to aprovado felas CO'Il.1.ssões, e em.:ugando-o de matéria não const.1..t~
cional.
•

MENDA SUPRESSlVA AOS AItT5.
ANTEPROJETO DO RELATOR.

r<:'m"'Ju""~'~'"
rse ~ DO CAPlTULO

77

~

VIII DO TtTULO !V DO

Suprima-se os artigos 7~-6 do capitulo VIII
_LVI - não haverá foro privilegiado nem Juizo ou tri
excaçso ; flJ,nguém será processado nem sentenciado
senêo
pela autoridiJde compctente;

da Adl'linistração Pública.

bUna! da

r.r---------''''."._'''''.,'.---------.--,

2J,

JUSTIFICATIVA
LVII

-não hii critno som lC!i anterior que o

fitlenda substitutiva do Art.
seção I do Capítulo r, do Título V do
Anteprojeto do Relator, dando-se a seguinte nova eeoecsc,

defina,

n!!m pena sem prévia cominação legal:

17

Nem uma palavra foi acrescida eu alterada no tex-

S pr.ína-se parte do § :zg do Art4 H:

to do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sisternática 4
LVIII - presume-se a Inecênca a da acusado até o trânsito em Julgado da sentença condenatória:

Procuramos, apenas, atravês de supressão,
matizaJ: o texto, tornando-o compatível ccnaaqc próprio,

LIX - nos processos coneeneacscs , a instrução

será
contradit.ória, e em todos os casos o Julgamento serâ fundamentado,
sob pena de nulidade; a lei assegura anpla defesa em qualquer pro
cesso, com todos os meios e recursos a ela inerentes;
-

17

texto aprovado pelas Com.1.ssões, e enxugando-o de

com

matéria

LXI - o preso seêe informado de. seus direitos
das razões de sua pr.1.são, tendo direito ã assistência do. farnib.a e
de advogado da sua est:olha, e a com ele entrevJ.star-se antes de ser
ouvido pela autoridade competente:

não

Nenhuna palavra f'oi eceaetee ou alterado o texto do anteprojeto
epresent ecc ~ Coniss~o de SJstenatlzaç~o.
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o texto,1
tornando-c co'apet.Iveâ cms í.qo próp;:-io e com o texto aprovado pelas Comlss11es, c enxugsndo-o de matéria não consl:1tucional.

mais

adequado a uma Constituição.

COHISSÃO Dl:: SISTE'lI'i.TIZACÃ.O

r.r-------------"TUTO/."U...::..· ...- -

LXII - a prisão de qualquer pessoa será comunicada,
dentro de vinte e quatro horas, ao JU:LZ COmpetente e ã familia
ou
pessoa indJ.cada pelo preso e, quando for ilegal, o Juiz a relaxará,
proraovendo \l responsabi1idEldc. da. autoridade coatora:

JUSTI[!ICATIVA:

constitucional.

Cem isto, apresentarnos a plenário um texto
_
LX - ninguém será preso Senão em flagrante delito,
ou por decisao e ordem, escritas e fundamentadas, de autoridaãe JUdiciâria cOlllpetente:

Art. 96" - •••• 4 • • • • • • • • • 4
§ 2 g .. O núraerc de Deputados, por Estado ou pelo DhtrHo FerJ
deral,seré. estabelecido pela JuSiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com os ajustes neceesér Ios pa
Ta Que nanbum Estado ou o Distrito Federal tenham me-7
nos de oito Deputados.

siste-

-&t êj

Er.EtlOA SUPRESSlUA DOS ARTS.
e
LO IV DO ANTEPROJETO DO RELATOR.

~

DO CAPtruLD VIII

5EÇ,l;i1} I DO Ttru-'

coarssxo

'

supri.ma-se no f:.oàor os Art.1.gos 81 e 83, dando-se a

seqm nte nova redação à Seção I;
DISPOSJÇ~ES

LXIIi - ninguém será obrigado a dar testemunho contra
sua própria pessoa, o silêncio do indiciado ou acusado n50 sctã ancri,minLl.tõri0 E vedada a rcalizacão de inquirições ou de
interrotório~ sem a prencnç50 de advoqadn e .. na puo;êncla dc~tc, ...fIc t"rnrc-

JETO 00 RELATOR, ARTS_

G:E.AAIS

REDAcnD

~1
Art. -&l- - Supr.imido.
.- - 84-"'----....
Art. lB- - Suprimido.

4

DE SISTr:"r~TIZAçÃO

EMENDA SUElSl1TUT!VJl 1\ seCA0

E

1 DO T1TULO V, DO AHTlPRO_

in,.

DANDO_Se A SCCUHHE

Suprima-se em parte os artigos

101

os artigos

iy:o'CAPI'iüLO

~,2:9.iób,itn

1;:&6,

riS

e

!HJ-- e

no

todo

lI. ~

I\!-2

rol e 1"9"2, dando-se a seguinte nova redação LI se-

ção -:I.I das Atribu:tções do Congresso Nacional.

JUSTIFIcr.'I'I\lA
Nem uma palavra foi .ecrescaaa ou alterada no tcY.to do anteprojeto apresenttldo .ti COMissão de Sistcmãt2.ca.

sentante do Ministério Público;
LXIV - o civilmente identificado não será

ã idcntiílcação er'iminal:

submetido

-

LXV - é mantida a instituição do Júri, com a organIzação que lhe der a lei, assp~urado o sigi.1o das votações, a plenlt;.ude de -defesa do rêu e e soberania dos vereditos" com os recursos previstos em lei, e a competênci}3. .excâuaãve para o
Julgamento
dos ccânes dolosos contra a vida;

Procuramos, apenas, através de .suwrcssâo, Sistematizar o texto, tornando-se o comoativel conS.1.90 próprio~ com o
texto epecvaee pelas comissões, e enxugando-o de matéria
não
(:onstitucional

II - .orçamento anual e plano plurianual de investi
mentos: dJ.vida pública; em.1.ssões de curso forçado:

4

~dcguado

Com isto, apresentamos a plenário um texto
a uma constituição.

mais

V-:I.II - organi~ação administrativa e Jud.1.eiána da
união e dos Territórios:
IX - suprimido.

LXVI - os presos têm direito ao respeito de sua

di2,.

»idade e intcgridadf! física e mental:
LXVI.I -

ê

dever do Estado 2llantcr condições

~DO JO....~

responsã..

vel; a obrigação de rep"LIrar o dano e o p,,:rdimento de bens poderão
ser decretados e executados conta os sucessores, al:.é!J limite -do v!.
ler do patrimônio .t:ransfcrido;
"LXIX _ o Estaàp indenizará o senteneia-do que
ficar
preso além do 'tempo da sentença, sem pre)utzo da aç"5o pena
-eeneee
oD oDut-oridadc rcsponsãvel;

LXX - ." lei assegurará a indiv1dualizacão ae pena e
não adotará outras além das que seguem: pr~vaçlio de liberdade: perda de bens en caSD de enriquecimento ilicito no cxercicio de funcão
pÚblica, em desemepnho direto ou deleqado, 'Ou na condIcão de administrador de empresa concessionária de serviço público, entiaade de
representação profissi,onal, entidade da AdmJ.nistracão Indireta, fu!!.
dações mant.idas·ou subvenc:f.onadilS pelo Potler Público e institu.1.ções
financeiras; multa, que será proporcional ao bem Jurídico atinqie'o
nos crimes que envolvem lesão patrimonial; prestação social altern!
Uva, e suspensão cu J.nteriJição de à1.reitos;
LXXI - o processo Judicial que versar a vida

ínt.1.11la

e familiar será resguardado pelo segredo de Justiça,
LXXII - -é dever do Estado prestar assistênc.1.a
ciária gratuita aos que não pedem ter acessb ã Justiça.

ErS='J!\

CO'USSÃO DE SlSTEI.·ATIZ}\C~O
rrr
·~~t~,.:;/~"I"'....-õ.
, EltEf:i)A SUBSTITUTIVA A SECA0 rr, CfPtTULO V!U no T!TUL.O IV .. ARTS. t6.
5. 97, ee, 69, Slq,J'pl~m~.?stUiJEP~Ri~jOo~D~J:f51~~!.,tJ:\là~~"~~neDl'7ç;~8

e no todo os
Arti90s
redação ã, Seção -:I.I;

~,

,)USTInClI.TIVA

Nem uma palavra foi' acres~lda ou alteJ:'ada no texto
do anteproJeto apresentado ã Cornissdo de SistemátiCa.

aut.orização nara celebraç50 de ecnvêntcs c

XII -

acordos para

e),,~cuçiio.

de serviços c obras federais;

XIII -

•••••••

'"C

89, 90, 911..@findo-se a -seg:uint-e nova
-

Art. 9-9 ..

nos SERVIDORES POBLICOS CIVIS

s.r

XVI -

•••••••

:Art. ~ç - ••••
Art. gs - ••••••
I - Suprim2.do.

b) suprintIdo.

III - Suprimido-4

Art.. leU - Suprimido,

04

rv -

Suprimido

,,'

'0"-

4

Art.. 1OJ. - Suprimido

VI - Suprimido.
VI'I - Suprimi.do.

Art:~

!~t_I_:ll'~Uprimido.

X - suprimulo.
11 - Suprimido

4

4

'"

1'02 - Suprimento.
10~

Art. mi - t: vedada a acumulação remunerada de car
90S, funções püblicns, 4empre9l)~ e proventos.
-

Art.. liS'3 -

JUSTIFICATIVA

[!9_ :.~~prlmido.
Art. s:r - 44 ••

Nem UMa palavr.a fo! acrescida ou

alte~ada

d) Suprinlido.

to do anteproJeto apresentEldo ã Comissão de Sistemática.

Art. 8"8-- Suprim.1.do.
-:I. - Suprimido,.
al Suprimido.
bl SupnTniQo4

tizar o texto, tornando-o compatível

§ 29 ::--·~~prlmido.

judi-

- suprimido.

XI - ....... 4

apropr1a-

das, nos estabelecimentos penais;
LXVIII - nenhwna pena passará da pessoa do

x

EMENDA lP05045·6

11 - q~Upr:J.mido.
Arte:tSuprimido.
Art. 90.... .!. Sucrirnid.o 4
q
Art. rn ! Suprimi40.

no tox-

Procuramos, apenas, através de supressão s1sternacons~qo

prõ?rio, com o texto

aprovado pelas conhssões, e enyugando-o de matéria não constitucional.

Com isto, apresentamos a pelnârio um texto
adequado a uma Constituição.

mais

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP05048·1

fl

T~.rollUI1.,,~.çlo,-----

EHENDA SUPRESSIVA DE PARTE DO ART

jr7

Supn.ma"'se

,HHT

parte do art:l.go

Procuramos, apenas, atravês de supressão,

SUPRI"IOO

JUSTIF1CATIVA

tucionaL

(spcção III - da Cãmara dos Deputados).

Com l.sto, apresentamos a plenário um texto mais

Nenhuma palavra foi acrescida ou alterada no texto do
anteprojeto apresentado li Comissão de Sistematização.

adequado a uma ccnsta.eurção ,

JUSTIFICATIVA

.

SUPRIMA _ fiE

SUBSEÇAO 11 -

sist!

matizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o te!
to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não ccnstq

correspondente

517

Parágrafo ünfcc - Suprima-se

to do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sistcrn5tic::

,

106, SEÇJ\O lI! 00 CAPíTULO I

DO r1TULD V DO ANTEPOJETO DO RELATOR

incisos IV e V.

Art.

~uprlt\a-so

m_

S 1· Nem uma palavra fo.l. acrescida ou alterada no te.li,

fu/'~WLJ

CDMISSt'\O DE SISTEl-ll,TIZAÇÃO

IV -

JUSTIrICATIVA

rr"'~~u

Deputado JOSE [GREJA

•

'.

Prccuruecs , apenas, et.revés da supressão, sistematIzar o
texto consigo próprio, e. cor: o t.exn aprovado pelas Comissões
enxugando-o da manér-La não Constitucional.
•

Nem uma palavra f"oi acrescida ou alterada no te>.-

to do anteproJeto apresentado à ccsc.ssâc de S:l.stemát:l.ca.

Procuramos, apenas, através de supressão,

sa.see-

matizar o texto, tornando-o compativel consigo própn.o, com o t.e.c-

~omissões,

to aprovadc. pelas

e enxugando-o de matéria não

constJ.t~

COMISSÃO DE

cional.

s~~;~:;;~o;~i~·''';;'

SI VA A

1sto, apresentamos a plenãrio um texto

Com

mais

adequado a uma Constituição.

I

~0É"uPI\'f(At;RAFO

RT

(l~;~;J;J

32 DA se no VIDa CAP TUL

EMENDA lP05054·5

do-se a seguinte nova redação:

['J

Jel'J'TA f>v

=u; ,

tJ-PTB~

PAS REUNIÕES

lr.r
:J

,~~~I~"'/~o."•• lo/IU... W'.. l:o

conrssxo

~

I

DI::: SISTEflATIZACÃO

1:;;2;~;-;ã7J

IIt

lP05049·9 .....
flEMENDA
:DepVõAlJo ::ro.u:' '-c--Gi2.é---J-A----~1 prNO

Art.

~

- •.•••••

j[F

&i'~;J;J

§ 39 - Suprimido.

Suprima-se em parte o artigo 1-&2', dando-se a

JUSTIFICATIVA

Suprima-se, no todo em parte, os

art~9'os

'"

~ 109,
lU8,

110, 111 e 112 dpndo nova redação a secçâc V (dos Deputados

se-

guinte 'fJ.bva redaçâo à Seção 11:

__,

1U'o/'UU'flU~.O

DAS

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex-

REPO-

jJ8

to do eneeprojeec apresentado à Comissão de Sistemática.

e

Art..

Senadores) adotando-se a seguinte nova redaçâo'

ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE: DA

BLlCA:

~-

Procuramos, apenas, através de supressão ea seeeatizar o texto, tornando-o compatlvel consigo própr1.o, com o texto

","ot,

Art. 1:$8: •••••••••••

aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitio-

XVI .. prover os seus postos de oficiais-generais
e nomear seus comandantes;

nal.
§ 59

r

XVII -

Supnmido

'Com isto, apresentamos a plonário

§ 69 - Suprim1.do

\Li'

adequado a uma Constituição.

XXII - Suprimido.

§ 7fi' - Suprim1do

§ 89 ~ Suprimido

XXIII - deterrnJ.nar a rcalizüç50 de referendo que

I/l

o congresso Nacional vier a determinar.

Art. ttO: •••.•••••••

r.r

..~I ......IC~.'II;;O'llI&C... ,lIlo

XXIV -

~

-=-=::-::-=~lIte"UI
... IC.~1.-------------,

rrr-t-t-

CAPlTULO I DO TUULO V. DO ANTEPROJETO 00 RELATOR DANDO-SE NaVA

§ 1'0' - Suprimido

REOACRO

supr1rna-se em parte o artigo

M,

da Seção

JUS'l'IFIChTIVA

VII,

dando a seguinte nova redação:

§ 39 - No caso de decisão do Supremo Tribunal Fcdcrnl,

'N~uma palavra foi acrescida ou alterada no tex-

to do anteproJeto apresentado â Comissão de Sistemdtica.

em ação popular, a perda do mandat.o será declarada pela ncsa
da
CâJDara eespeeeava de ofício ou mediante provocação de qualquer
de seus membros ôe partido polit:1.cO ou do primeiro suplente"

XXVIII - Suprimido.

1\ PARTE DO ART. i i«, INCISO VIII,SEÇtlO VII,

EloEID1\ stSSTIlUTIVA

DAS COHISS/}ES

M(

~.!

Art.. H'ot -

plena defesa.

§ 19 -

Procuramos, apenas, através de supressão,

...

••••••••••••

I~

- Suprimido

VIII - Reunir-se

para a mesma finalidade, qua!!.

do ocorrer identitlado- de matéria com outras Comissões do

Com isto, apresentamos a plenário um t,c)'lo

coz
j

o texto aprovado pelas cceuesêes , e -enxugando-o de t.\3t.éria nãc

2. -

.

n»

Art .. H5"-

constitucional.

.

JUSTIFICATIVA

Com isto, apresentamos a plenário ~ texto mais

Nam urna palavra foi acrescida ou alterada do -texto

mlequado a uma Consti-tuição.

•• rd.,e'u",".I",ulo•• ",OO
corUSSÃO DE: SISTEHATIZ1\ÇÃO

do anteproJeto aprese!1tado ã ComissSo de Sistemática.
Procuramos, apenas, através de
tizar o texto, tornando-o .compatlvel consigo

prõpri~,

sistem,!
Suprima-se no 'todo o Artigo 165, dando-se a segui,!!

com o texto
ecnsef.eu-

te nova ret!açâo ã Seção UI:

cional.
.. t ..... 'co.".. lo'.v••, . , I I 1 . t - - - - -_ _~

n""'.un"'c.~oo

parte do artigo

fO~

~,

.DA RESPONSABILIUADE DO PRESIDENTE

Com isto, apresentamos a plenário um texto
~

~o8

mais

Art:..

~!'3

DA

REPOBLICA

...

~-

adequado a uma constituição.
Art.

dando nova redação

ii se cção V do Senc!do Federal.

l~:

--.

~1I"'1VI1"'''~1.or----

supr~ssão,

aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de lllatéria não

r.r

mais

IX - Suprimido.

Procuramos, apenas, atravês de supressão, si.!,
tematizar o teyto, "tornando-o compatível consigo própr1.o'l

crcnat ,

adequado a urna Consti tuiçSo.

maioria de dois terços de seus membros;

texto do DnteproJeto apresentado ã -co1jlisssão de Sistemãt1.ca.

I -

"-

Congre,!.

so Naci-onal ou da outra Casa Legislativa, mediante delibLração d~

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no

Art.

te~

to aprovado pela cemssêcs , e enyuganao-o de matéria n50 con'itit~

,]tJSITIFICATIVA

Suprima-se

aí.sue-

matizar o texto, tornando-o compative1 consigo próprio, com o

·· .. ·1;~
Art.

......

.c01415S1\0 DE SISTEHATIZ1\CÃO

lI! - Suprimido

segurada

..

lc:.tc

~-

Suprimido.

JUSTIFICATIVA

'Nenl.uma palavra -foi acrescida ou a; terada no tex(

.

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

.

Procuramos, apenas, através de supressão, sist.ec,!!.
111 -

.

tlzar o text.o, tornando-o compatIvel consigo próprio, com o texto

A) SUPl:!roido

aprovado p~las Comissões, e enxugando-o de matéria não

constitu-

ciC'l'1al.
VII ..: Suprimido

Parágrafo Onico - Suprimido

Art.

Com isto, apresentamos a plcniirio um texto

417
1-11$ -

•••••••••• , •••••••

adequaâc a uma Constituição.

mais

518

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lPOSOS6-1
Deputado JOS~ EGR[JA
li.J
"...-------." " ,'" " "

covrssxo

'lC~ ~JlCI:i

.ffi"5.... 4"1"9,

.. .. ..

... .....

DE

----------,

fITC'~'7!ã!J

SISTE"mTIZ1lçf.o

dando-se a seguinte nova redação ao Capitulo V

co-rssso

- !: assegurado aos ne í.os de

artigo

rr;;~;N

DI: SlSTI:'l.ATI7hÇ;rO

I - democratização do acesso, permanência

e

ges

oj,CfJ:1'lG I 3<r:1·
SupriTT'a-se, no todo ou em parte os ArtJ.gos 4"0'0, 4"UJ., ~,

4'a3-, dando-se nova' redação

-lI - liberdade de aprender, ensinar, pesguisar

ao capitulo IV:

dl.vulgar o pensamento, a arte e o saber;

comunicação

amplo ee-excj c o da liberdade, a serviço do desenvolvimento

- Para a execução do previsto no

Art..

aneecacc-, cbeôecer--ee-êo os eeçuantes p:J:J.ncipl.os:

tão do eneano em todos os nivel.s.
39&

DA CO:-1UmCAçiio
Art.

EMENDA lPOSOS7-0

pr"'~~B:J
Deputado JOsE: EGREJA
l!J
"...------- ......."........" ........, , - - - - - - - ,

3'l'1/J"o:L
todo ou em car-ne 05 Artigos 4"tS,4U7,

suprira-se no
~

p_.~~~o~

inte-

í

DA CItNCIA E: TECNOLOGIA

gral da pessoa e da sccaedade , da verôeâe , da eh.minação das des.!,

111 - plurarismo de adê í.as e de institul.ções

de

en

sino, públl.cas e pravaôes r

gualdaàes e inJustJ.ças, da ãnôepeneêncãa econôma.ca , polítJ.ca
Art.

cultural ,do povo hras í.Ie a rc e do pluralJ..sl1o J.deológ3.co.

-

Estado promoverá o desenvohf11"lento,

O

c=.

entí.fJ.co, a au ccnonu a e a eepaea eeçêc tecnolõgJ.ca, para a me Lhcxae
parágrafo íinacc - 05 meios de co-icní.ceçâo e

ser-

viços relacionados com a liberdade de expressão não podem, dJ.rcta

IV - valorJ.zação dos profl.ssJ.onal.s de

das ccnaaçêes de vada e de traball)o da po:;mlação e a ore serveçâc cb

ou Lnda r e camenüe , ser cb j e tio de monópolio ou olJ.gopõlios, por par

§ 29 - A lei garantirá a pronriedade intelectual.

V - scpcs-eçâc das dE'sJgualdades e discrilnJ.nações

te de empresas privadas ou entidades do Estado.
le~,

!oi 39 - t: assecurasa pelo rstado, na for1'la da
Art.

- f: assegurada a lJ.bardade de

imprensa

regJonais, sociais, étJucas e religiosas.

aplicação das normas brasileiras, da metrologia legal e da certJ.!2:,.
Parágrafo Onico - O chefe do Executivo COMpetente poderá· ser

cação da qualidade, visando ã »rc eeçêc do ccnsumador ,
em qualquer maio de ccmumceçâc ,

responsabilizado por omissão, mediante ação civil pública, se não
§ 49 - O Est.ado deverá assegurar eenôaçêes !lara

p,)rãgraío único -

1\

pubhcação de veiculo J.mare5-

so de cOMunicilç5o n50 depende de Lâ.cença de autoridade.

diligencJ.ar para que todas as crianças

ampliação e a plena utilização da capacidade: têcmcc-ca enca race l~
talada no País.

tração d~reta e anda.r-e ta privJ.legiarão a cepecaeeçâo caentd f Lca
- A pz-opr-a edade das empresas Jornalísti-

cas e de radJ.odifu1são é pr ave erve de brasileiros nacos ou naturalizados há rre í.s, de dez anos, aos quais caberá

a z eaponeaba.La dade

eecnotõçaca nacaona I 'como

critér~os

para er ccnceaeâc de

ensino fundamental

idade escolar, residen-

obrigatõr~o

e gratuito.

e
Art.

- O ensino, em qualquer nivel, será minJ..!

ancent.a-.
trado no idiol"la nacional, assegurando às ações

vos, de compras e de acesso ao mercado brasJ.leJ.ro e utilizarâo,pr!:.
f er-enca a L,

eM

tes no âmbito terrJ.toria1 de sua COMpetência, tenham direito

parágrafo ÚhJ.CO - O I:stado e as entidades da adMl.ni~

Art.

ensino

todos os niveJ.s,

me i o amaaerrte ,

na forma da le:l-, bens e serviços ofertados por

indig~nas

também

o emprego de suas linguas e processos de aprendizagem.

empre-

sas necaonaa.s ,

principal pela sua aclJ'linJ.stração e orientação intelectual

Art.

§ 19 - !: vedada a particl.pação aCJ.onãria de

Art.

pes-

soas Juríchcas no capa t.a L soe a e I de empresas Jornalí.sticas ou

ee

radJ.odJ.fusão, exceto a de parta.dos politJ.cos e de sooaedade de c2,

tor eeeeraunente de produção, serão consi.de.redas nacional.s

valores cuj tueaa.s e artísticos e suas especificidades regionais.

empre-

sas que, es t í.vor em sUJ,eitas ao controle tecnológJ.co nac i cned
Parágrafo único - O ensino religioso, sen distin-

caráter pcxnanenee , excrusave e incondicJ.onill.

pital excf usa var-ent.e nacional.

- A lei fixará conteúdo mí.nimo para

ensino fundarrental que assgurem a formação co-num e o respea.cc aos

- :Em setores nos qua a.s a tecnologJ.a se j e f!.

ção de credo, consb.tuirá disciplina facultatJ.va.
Art.

- A unãêo, Os Estados, O dJ.strJ.to Federal

e
Art.

os t-lunlcípios propJ.cJ.arão. na forJ"la da lei, ancent.dvos esneca r ãcos

§ ,29 - A particl.pação ccrer aea no põ1rãgrafo anterior, que só se efetiva;rã através de ações sert direJ.to a voto
não conversiveis, não poderá exceder- a trJ.nta por cento do

a instituições de ensino e pesqu i sa , a uruvcreãdedes , empresas na-

crcnaas e pessoas fislcas que .rea Laaem atividades destinadas ã am-

capa-.

tal· social.

- As unJ.versl.dades gozam, nos termos

Lc L, de. cut.onomí a did~tico-cientifJ.ca, adnunistratlva,

I - indissociabilidade do

pliação õo conhecimento cientiflco, .? eaeaea eaçâc cJ.entífJ.ca e

da

econõrrica

enaano, pesquisa e ex-I

tensão,

autonomia eecnorêqace , de acordo com os ObJetivos e prlor~dades n~
cionais.
Art.

- co-npcec ao Congresso NiJcJ.onal,

gar concessões, pcmuasõcs , eutccã.acçõce de serviços de

outor-

II - padrão de qualidade, indispensável ao CIlJ"lP=i-1

J'USTIFICATIVA

mento de seu papel.

radiodi-

fusiio sono rc ou de sons a imagens.

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no te),.Art.

to do anteproJeto apresentado ã cc-a seâo de Sl.stemãtica

- A União, os Estados, o Ol.str.l.to

Fe:!e-

ral e os Municípios organizarão, em regime de colaboração,
Art.

- A lei criará mecanismos de defesa

pessoa contra a promoção, pelos ma i os de ccaemcaçêc , da

Procuranos, apenas, atravês de supressão,

eâu-

observância da legislação básica da

sistecação nacional.

matizar o texto, tornando-o compatível consigo próprJ.o,

cia c outras fornas de agressão à família, ao menor, à êtaca

ensi~o

seus sistemas de

da

violêno t.er

CO'I\

púto aprovado pela comaasêes , e enxugando-o de matêrJ.a não constit:=.

blica e ã saúde.

ca onaã ,
Art.
Art.

Je-

- O Estado implementará medidas que

vem ã adaptação progressiva dos meios de comunicação, a fJ.m

de

permi tl.r que as pessoas portadoras de deficiência sensorJ.al a

da

Com isto, apresentamos a plenário um

- O Poder públJ.co assegurará recursos f.!,

nancea rcs para a manutenção e desenvolVimento

te~to

mais

?OS

seus na s temas &

ensino, tendo corno base padrões ninirnos de qualidade e custos, d.!!,
adequado a uma Const:l.lul.ção.

finidos nos termos da lei.

fala tenham ilcesso ã informação e ã COMunicação,
"Art.

Art.

-

t

polítJ.cos

assegurnda aos partidos

critén.os

a utilização gratul.ta do rádio e da telavJ.são, segundo
debnidos em lei.

l'l
",--

-

O

ensino é livre ã .l.niciativa privada, que

rninistrarã sem ingerenc.l.a do Poder Público, salvo para fJ.ns

EMENDA lPOSOS8-8
l'l ;pefll!1-11M ,!\)-'t'

são da qualidade.

cOllIssiio DE SISTE~1ATIZACÃO

"""N" .."""

Art.

tros

meio~

- Os serviços da

rad~odifusiio

e de

c:'etrônicos constituir-se-ão, sob regime da conce!is30,

e na fOrMiJ. que a lei determinar, pelos sistemas, privildo e

esta-

3':\3,

~~, I 7~~1 3~~ I ~~b~im-\~:s3'&5n/o 3~~d~ 3~~ ~~2~7r~:9 ,0~·I~rlt34<.~' ~'

I

do Capítulo 111, da Educação e Cultura, remanescendo

I

3VJ:, 3'B":, 3:8'3, 3$'5,

:rs:n,

39:0,

~, ~,

3'9:3,

~,

~,

SW'l

a

e

339,

segui,!!

-

A Lel. defJ.nirá o Plano Nacional

de

educação, de duração, de duração plurianual, visando ã art).culação, ao desenvolvimento do sino e ã integração das ações do Poder
Público que conduzam ã erradicação do analfetismo, uniuerzalização do atendimento escolar e melhoria da qualidade do ensino.

te nova redação;

tal.

-

_
3~:2.,

Art.

de

au~orização, reconheciJ"lento e credencJ.anento de cursos e suoen-i-

DA EDUCAç1\O E CULTURA
JUSTIFIChTl\'A

Art.

• As empresas comerciais e

industriais

são obrigadas a assegurar a capacitação profissJ.onal dos
Art.

Nem uma palavra f 01 acrescida ou alterada no texto do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sl.stemãtica.

- A educação, dJ.reJ.to de cada um, ê dever

trabnlhores, inclusJ.ve

do Estado

a aprendizaJTI dos

l""enore~.

em

cooperação

COM o Poder Público, com associações ern:r>resariais e trabalhl.stas
e com sindica tos.

Procuramos, ê'penas, atX'"avés de supressão,

sisteParágrafo únJ.co - 1'. educnçuo serS pro.~lo"Jda

matizar o te...to, tornando-o compatí.vel cpnsJ.go próprl.o, COM o tez:
to aprovado pelas CO"'1.J.sseos, e enxuganclo-o de matéria não

consti-

centivada por todos os meJ.os, com a colaborilção da família
comunl.dade, vl.sando ao pleno desenvolvJ.mento da pessoa

tucional.

e

i,!!

e

da

e ao com-

promisso do EnsJ.no com os princIpJ.os da IJ.berdadc, dn democriJcl.a.
Com isso, apresentarros a plenSrio UM texto
adequado a uma ConstJ.tuição.

do bem comum e do repudio a todas as formas de pnColltc
discrlmlnaljâo.

§ 19 - O Estado estunulará a criação e o aprimor,!.
mento de tecnologl.as para fabrJ.cação nacJ.onal de

11

•

do

equipamentos,

J.nstrwnentos e insUMOS necessárJ.os li. produção cultural no País.
;

I

II

Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua
tegridade e de-senvolvimentc., o patLJ...., ê.r.u, ..

~s

manifE.5tôções

inãa

AssembléiaNacionalConstituinte e 519.
cientifico, a autonomia e a capacitação tecnológica, para a melhs.
ria das condições de vida

e de trabalho da população e a preser-

vação do meio ambiente.

EMENDA lP05060·0
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§ 19 - O casanento c1v11
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,~Ui.,~UOI/II.lo/.I/

t:! forma de

constitui-

ção da famíl1a, sendo gratu1to o processo de hab1l1tação e a c.!::

•• uIUIo

tçJ.~"U;

COMISSÃO DE SISTE"lATIZACÃO

lebração.

§ 19 - A lei garantirá a pxcpxa edade intelectuaL

§ 29 -

o casamento relig10so terá efeito c1v1l,

nos termos da Lea ,

§ 29'-

t

42\(,

assegurada pelo Estado, na forma da lei,

~

aplicação das normas brasileiras, da rnetro!og.J.a legal e da

tificação da qualidade, va senõo ã proteção do consumidor legal

e

Suprim<ml-se, no todo ou em parte, os artigos 4:3:1,

::{ ~~ m ~~~d~~~~ .t'se~~eL~~~a
e"

redação

§ 39 - Para efe1to da proteção do Estado, é rncc-

ao

nhecida a umêc estável entre o homem e a mulher, como

Capitulo VIII. -

da certificação da qualJ.dade, va s ando ã proteção do consumidor.

§ 39 - O Estado deverá assegurar ccndaçêes

para

DO INDIO

§ 4Ç' - O casamento pode ser dissolv1do nos

a ampliação e a plena utilização da capacidade têcnico-cientíbca

expressos em lei, desde que ha.j a prévia separação Judicial

instalada ne país.
Compete
Parágrafo único - O Estado e as entidades

da ad-

- Em setores nos

quais

edu-

ja fator determinante de produção, serão consideradas

Art.

- Os pais têm o direito, e o dever

qualquer xdade , e os filhos raaa.oxe s têm o dever de

amparar os pais e a obrigação de o fazer na velhice, carênca a

euxc.Lí ar

por

eles

habitadas, as utilizadas

para suas

Drod~

atividades

tivas.

Art.

r-eae-

- Os órgãos públ1cos e privados

ser-ente

que

tambem em vista a melhoria das condições de trabalho dos

§ 39 - As terras ocupadas pelos :indios

es-

são

bens cnat í.enãve í.s , imprescrití.ve1s e indisponí.veis a qualquer tí-

pecíficos a instituições de ensino e pesqua sa , a universidades, e!!l
presas nacfonaa.s e pessoas f:isicas que realizaM atividades desti-

tulo, vedada outra destinação que não se j e a posse e usufruto dc s

nadas à ampliação do conhecimento c1entíhco, à capacitação caen-

próprios índios, cabendo ã união demarcá-las.

autonomi~

011

§ 29 - São terras ocupadas pelos Lnda.cs

nacio-

ral e os Municípios propiciarão, na forma da lei, incentivos

de

das populações indí.genas.

nacionais

A União, os Estados, o Distrito

de

manter e educar os filhos menores, e de amparar os enfermos

poderão implantar programas de planeJamento famil1ar
-

de

quatro anos.

enfermidade destes.

nal em caráter permanente, exclusivo e incondicional.

Art.

por

mais

será ministrada, no nivel básico, na lingua materna e na portuguesa, assegurada a preservação da identidade êt.naca e cultural

a tecnologia s,!!.

empresas que, estiverem sujeitas ao controle tecnológ1co

mais de doas anos, ou comprovada separação de fato por

§ 19 - A educação de que trata o parâ9rafo anterior

ofert~

dos por empresas nacionais.

Art.

União a proteção das terras, 1nstituições,

cação.

fica e tecnológ1ca nacional como critérios para a concessão
de
ânceneavcs , de compras e de acesso ao mercado braS11eiro e ub.lieeçãc , preferencialmente, na forma da lei, bens e serviços

â

pessoas, bens e saúde dos índ10s, bem como promover-lhes a

ministração direta e indireta privJ.legiarão a capacitação cienH-

tíf1ca e ã

enticace

fami11ar. A lei facilitará sua conversão em casamento.

lias.

- !: dever do Estado e da sociedade prc-

Art

Art.

- A pesquisa, lavra

ou

exploração

de minérios e o aproveitamento dos pceeocxe i s de enc r-os n

f8l:!I

ges, e de habitação, saúde, educação, lazer e segurança das

tecnológica, de acordo com os obJetivos

prioridades nacionais.

tenh<m
cõnJu-

porcionar ao menos assistência especial.

'In eee-

JUSTIFICATIVA

ras Lnda.qenaa somente poderão ser aesenvcfvaeas , no caso de ocr!
gir

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.

O

interesse nacional e de anexí sb.í.rem reservas ccnhecaae s

suficiente para o consumo interno, e exploráveis, em outras

- Será estimulada, para os Menores

de

fa1X: de dez a quatorze anos, a preparação para o trabalho,
instituições especializadas, onde lhes serão assegurados a alir:.ell

§ 19 - A pesquisa, lavra ou exploração de

naã ,

min!.

rios e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica

Com isto, apresentamos a plenário um texto
adequado a uma Constituição.

Art.

par-

tes do território brasileiro.

Procuramos, apenas, através de supressão,sisternatizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o texto
aprovado pelas comissões, e enxugando-o de matéria não consU1:u::.1e

que trata este artigo dependem da aprovação do Congresso

.mais

tação e os cuidados com a .eeüôe ,

de

Naci,g,

nal, caso a caso.

Art.

§ 29 - A exploração de riquezas minerais
terras indígenas obriga à destinação de percentual do

valor dos

- A adoção e o acolhimento de menor

rão assistidos pelo Poder Público, na forma da lei.

resul tados operacionais ã execução da política indigenista nac12
nal e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo

EMENDA lP05059·6
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I
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asui.
§

I{

j

29 -

O

com ass tseênca.e )uíridica, incentivos fiscais e subs Id ros na

forma da lei.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se em parte os Artigos :t1r.G e lii<;:J.,dando-se

a seguinte nova redação ã seção

irre3.!!.
Públi-

c~s,

§ 39 - Aos índios são permitidas a cata,
faiscação e a garimpagem em suas terras.

IG..L

acolhimento de menWem si tuação

lar, sob a forma de guarda, será estimulada pelos Poderes

estabelecida •

fut07PJ'

COMISS1i.o DE SlSTE!1ATlZAÇ1io

§ 19 - A --adoção por estrangeiro será pE"rmj tida.

cal!.

ao

gresso NacionaL a fiscalização do cumprimento da obrigação

-,

IV:

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.

Art.

- Estado e a sociedade têm o dever de 8:!J!

parar as pessoas idosas, mediante politicas e programas que
DO CONSELHO DA REPÚBLICA

Procuramos, apenas, através de supressão, sistemat.izar o texto, tornando-o compatlvel consigo próprio, com o texto
aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não consU1:lrio
naI.
-

140
Art. I6'6' - ••••• ~ ••

v - suprimido.

Com isto, apresentamos a plenário um texto
adequado a uma Constituição.

VI.- Suprimido.

VII -

gurem participação na comunidade: defendam sua saúde e
preferencialmente em seus próprios lares; e impeçam

asse

bem-estar,
discriJ'l1na~

de qualquer natureza.

mais

- ~ão desobrigados do pagamento da

tar.!

fa de transporte coletivo de passageiros urbanos os cadedjios

br~

••••••

,n
Art. l"'SV -

sile1ros em idade superior a sessenta e canco anos

III - Suprimido.

EMENDA lP05061·B
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Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no teYto do anteproJeto apresentado ã comissão de Sistemática.
Procuramos, apenas, através de supressão,siste::tatizar o texto, tornando-o compativel consigo próprio, com o texto
aprovado pelas COMissões, e enxugando-o de matéria não consut:ci2
nal.
Com isto, apresentamos a plenário um texto
adequado a uma Constituição.

JUSTIFICATIVA

r,r-----------"'''''''''.." ...

JUSTIFICATIVA

caí,s

Suprima-se, no todo ou em parte, os arts
41~, tll'\ I ~~I
_.
4:2'4, ~, 4W-, dando-se nova redaçao ao Cap1tulo VII:

41"

4"2'3,

DA FAMILIA, DO MENOR E DO IDOSO

Art.

- A família, base da sociedade, tem d1:.

reito à especial proteção social, econômica e Juddica do
do e demais instituições.

Est~

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex-

to d~ anteproJeto apresentado ã COMissão de Sistemática.
procu~os, apenas, através de supressão, sistema...
tizar o texto, torni)-ndo-o compatível consigo próprio, com o texta
aprovado pelas c~issões, e enxugando-o de matéria não consti'b..d.o
nal.
-

Com isto, apresentamos a plenário um texto
adequado a uma Constituição.

mais

520

• Assembléia Nacional Constituinte
~} f

Art.
'LhU'o/.o~

!!J

.. Jo'h •• n, ..l.

--,

I

-

O Congresso Nacional estabelecerá

rr-....-

norte - incluidos os casos de acadent,e de trabalho - velh1.ce,

ArtJn 3 - J.. :'.si cuõ..á un

11 - aJUda à Il'anutenção dos dependentes:

fundo de cceservaçãc e

recuperação do meio ambiente, constituido, entre outros recursos,

I

proteção à maternidade e à paternidade,

111 -

por contribuições que incidam sobre as at:Lvidades

nO,

417,

4H,

4#/,

4i1;, do

~

capitulo IV, remanescendo

potencl.almente

tez e ~r=::

JUSTIFICATIVA
IV - proteção ao trabalhador em 5J.tuação de cesecprego involuntário. ãncâcsave mediante proqr-ama de seguro
eue
proporcione auxilio de valor compativel com o último salãrio, per
periodo correspondente ã med1.a de duração de desemprego no Pais.

te~

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no
to do anteproJeto.. apresentado à Comissão de Sistemãtica.
DO MEIO AMBIENTE

ProcurElr.}Os, apenas, atravês de supressão,

siste-

mat1.zar o eextc , tornando-o coropativel ccneaçrc própr:Lo,
Art.

é

an

o parto:

se

guinte nova redação

brado

natu-

rais e adotivas, notadarrente ã gestante, assegurado descanso

poluidoras e a exploração de recursos naturais.

SupriMam-se, no todo ou em parte, 05 arts. 41~,

re

clusão, ofensa criminal e desaparecimento;

rais e do meio amba.enbe , em caso de manifesta necessidade.

Çoy07/B7

cobertura dos eventos de doença, a.nva La.dez

I -

pa-

ra a convocação das Forças Arnadas, na defesa dos recursos' natu-

- O meio ambiente ecologicamente

eguil!

texto aprovado peias Comissões, e enxugando-o de mat.êr-ae não

be.1T1 de uso CO'l\U1n ao qual todos têm dire1to, devendo os p~

Art. ,) L - ~ assegurada aposentadores:

com
con~

a) com trinta e cinco anos de trabalho, paz-a-

t1.tucional.

homem:

deres públicos e a coletividade protegê-lo para as presentes

Com isto, apresentamos a plenário um texto

futuras gerações.

mais

b}

adequado a um~ - Consti tUl.ção.

Art.

-

c) com tenpo olnfer1.or ao das mcda Ladade s
ac ar-e ,
pelo exerci cao de trabalho noturno, de xeveaemenco , penoso, insalubre ou perigoso:

Incumbe ao Poder Púbhco:

EMENDA 1POS063-4
VúJYt5}o .:IO~

I - manter Os processos ecológicos easencaa Ls
garantir o manejo ecológico das eepêc aea e ecoesas eemasj
11 - promover a ordenação ecológJ.ca do solo e ass~

t'
t'

dJ por velhice aos sessenta e cancc anos de

"""1

'.U"'~'UWI"lO"~",OWllUO
CO'"lISS~O DE

SISTI:1"JI'tI21>CÃO
e) por ãnvaaaeee ,

_

''''0',~'''''c.Cio

-

111 - definir, mediante lei, em todas as

Suprima-se no todo ou em parte, os Artigos

unidades

3v1 e 36f da

da Federação, espaços territoriais e seus conponentes a Serem es-.

3ilC

pecrefmente fllotegidos.

seguinte nova redação:

estabelecer a J"';onitorização da qualidade

ASSISTE:NCIA SOCIAL
Art.

ar.l-

biental, com prioridade para as áreas criticas de poluição, med1.-

Art. ~l1
Nenhum benefIca c de prestação contin_.!
da terá valor mensal infer1.or ao sa}ãrio mfrumo ,

36rJ, 36ó~

Seção:ttJ:, - Da Assistência Social, acrescendo

DA

Art. ,()- A assistência social destina-se

àqueles

A participação dos órgãos e empresas

ee

previdência supletiva para seus s~

vidores e empregados não poderá execeder o montante de

\l ~ -

Art.
controlar a produção, comercialização

A asaa s êênc í.aâ

na-

Parãgrafo único - O disposto neste artigo aplica-se

dente de contrJ.bu1.ção à seguridade social.

ra o meio ambiente e a que La.dade de vida:

à prev.ldência parla.:nentar.

Art.J{{ - As ações governanentais na área de
tiênca.a soc i aã serão financiagas com recursos do Fundo

VI - exigir, para a instalação de atividades

de Seguridade scca eü e das receitas dos Estados e

aesaaNacional

"lU~lJ.cipios.

tencialmente causadoras de degradáçãb do neao amblente, es tudc r~
Art. :.'t /

impacto anbiental.

- Todos os serviços

JUSTIFICATIVA
easã.suencaaa e
Nem \1I'Ia palavra fol. ecrescaõa ou alterada no t.es.t.o

dos que utollizem recursos rtibl1.cos submeter-se às normas estabeleVII - garantir acesso livre, pleno e gratuito

.dS

do anteproJeto apresentado ã Comissão de Si..stenátl.ca.

cidas:
Art •

informações sobre a qualidade do meio ambiente:

VIII - psor-cver- a educação ambiental em todos os niveis de ensino;

.fi

J - A partir de sessenta e cinco anos de xdade ,

procu-;amos, apenas, através de supr cssêc , solste-::;ati

todo cidadào independentemente de prova de eeccãbamento de contri-

zar o texto, tornando-o compatível cons aqc próprl.o, cora o

buição para a Seguridade Social e desde que não possua outra fonte

aprovado pela Com1ssões, e enxugando-o de mater1.a não constoltuolci.e.

de renda, farà JÚs ã percepção

d.e

oensão mensal equivalente a

con~"::.c':::=l!

para éS. proteç.!io
ambiente e a conservação dos recursos naturais, assegurada a

texto

naã ,

salãrio minimo.

participação na gestão e nas decisões das instituições

contribuição

dos xespectavcs beneficiãr:Lo$.

scca aü compr-eende o CODJU'l-

to de sérvaçcs prestados de forma gratuita, obn.gatória e indepen-

a

prego de técnicas, métodos e substâncias que ccsrper eem risco

IX - cepacr t.ar a

;t ~ -

tf1ta1.S no custeio de pl.anos

individuos que não dispõem de meios própr:Los para se sustentarem.

ante redes de vigilância ec:otoxicológica:

v -

Ld a-

de:

tJ;;~;J;

gurar a recuperação de áreas degradadasJ

:IV -

com trinta para a mulher:

C<lm isto, apresentamos a plenãn.o um texto mais ad!.

do

quado a uma Constoltu1ção.
Art • ...;'/1 - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades

públicas

relacionadas a meio ail'biente õ

sem fins lucrativo; dedicadas à pesquisa ou ao ensino, hab1.litaçãq
reabilitação e tratamento e tratarento de pessoas portadores de d~
fjcjênc.la

x-

tutelar a fauna e a flora vedando,

forma

JUSITFICATIVA

da lei, as prãticas que as coloquem sob risco de extinção ou subNem. uma palavra fo~ aceescaõe ou alterada no

metam os animais à crueldade;

tex.to

EMENDA lPOS06S-1

do enteprojeec apresentado à ccro.ssêo de sxaeemê et ce ,
Procuramos, epenas , através de sueressêc ,

XI - instituir o sistena necaonaã de serencr enentc

de recursos hidricos, tendo como unidade bãsica a baca.a hidrográfica e integrando s a.s t eraas

especIfico~

de cada uru.dade da

Fede-

sa.s ter-a-

tizar o texto, tornando-o conpativel consigo próDrio, ccn o
aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não

t.extc

I:J

JOSE EGREJA.

--=----:-__

rrr

l:

cional.

ração.

3~ot

Com isto, ecreeeneemcs a plenerio um texto Jf,;us
Art.

- A União, os Estados

e os Mun1.cip1.Os,o!!

due-

quado a uma Constoltuição.

Emenda substitutiva ao Art ;.:}g- do Anteprojeto do Relator.
Substitua-se a redação do Art."S?tr, constante do anteprojeto pela seguI.!!.

Art. 417 - As atividades nucleares de

.

3oZ..t

trições legais e administrativas visando à proteção amb:Lental

EMENDA lPOS064-2
" ..., --.,..---------,j Er~/.•;"(J bOuTJ'Ji)-v .:rvJE/ e 6-lU:JA
. l~ I " ,

qualquer
m-----------tt"'o'.~nl'

Art.~ - 11 D acesse às terras desapropriadas por interesse 50.. eia! fundiário rural será permitido a trabalhadores rurais brasileiros
ou estrangeiros que morem no BrasH a mais de cinco anos, não proprietários de outro mévej. rural que lhesassegure renda familiar surãc ren-

te para viver Cal!' dignidade e será feito mediante cessão de direito.r!

COMISSÃO DE SISTEHATIZl\C"Áo

natureza serão controladas pelo Poder Público.

3.t-z

té:

vida o Poder Legislativo, podem estabelecer, concorrentemente,re!

e ã defesa dos recursos naturais, prevalecendo o dl.spositl.vO lT.ais

,u~I"'~'c.Il''';.,$''''.w'ni~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇli.O

cons t.a tu-

aI do uso da superfície, vedada sua venda, 2l.rrendamento ou cessão

... ~h~---

_

a

terceiros, exccssão feita para o caso de sucessão hereditária, f.uHlOte
prazo de no mínimo cinco anos (para a aprovação da capacidade do ce~

o
§ 2Çl - A atividade nuclear em território

nacioSupriman-se, no to~o ou em parte, os arts.

nal somente serã adroi tida para fins pacificos.

3;~,
§ 39 - O Congresso Nacional fiscalizará o cumpri-

36{ e

36,1. da

36f,

3b"4l,

Secção 11 da Previdéncia Social, remanescendo

seguinte nova redação:

mento do disposto neste artigo.

Art.

I f - A exploração dos recursos

fica condl.Cionada à conservação ou recomposição do mel.O
afetado, as quais serão eXigidas expressamente nos atos
trativos relacionados ã atividade.

Parágrafo Unico - Se não ficar comprovada a capacidade
como
produtor, referida no "caput" deste Artigo, o órgão federal arrecadará
a área para novo assentamento de. outro trabalhador rural
JU5TIF1CJll1\f~

DA PREVlntNCIA SOCIAL

A redaç'ão acima objetiv's garantir o sucesso dos assental;le!!.

minerais
arnbie~te

'adminis-

a

sionário como produtor), após o qual, comprovada esta capacidade., serlhe-á outorgada a respectiva escritura definitiva da área cedida".

Art.,,?

I ) - Os planos de previsão 50c1.a1 do

de Segur1.dade Soc:La1 atendex-ão, nos temos da lei, aos
prece:Ltos

Siste:::a
segu1.ntes

tos na medida em que limita a trabalhadores ruraol·s não propuetários o
benefício da doação púbHca Por outro lado, exige que o assentado prove realmente sua capacidade" COmo produtor e sua vontade de produzir
ra fazer jus à posse da terra.

p~

AssembléiaNacional Constituinte
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F

JOS~

Art. 254 - suprimido.

e 521

(r"u/., ri' ~.r'fb;' 4(f.)

~t. 255 - •••••

EGREJf.\

"i':i' ?' ,?.r4 eljr:;o I:!"J;,,:

CDMISs1io DE SISTEMATIZAÇÃO

r,r

Hlll"'''''no.:..çiG'

--.

r:'I<'fl

uS1o/.wl1'rlC.~1D

JUSTIFICATIVA

.t'l3

31&'

Emenda modificativa ao ,§5!! do Art.~ do Anteprojeto do Relator.
Modifique-se o l}rt.~S" do Anteprojeto para a seguinte redação.

Suprima-se em parta 9

Artigo

.>,-<

7/ //, 4':11

NetrL.uma palavra foi acrescida ou alterada no tex-

-rT6", dando-se a

to do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

guinte nova redação ã seção v;

Procuramos, apenas, ata-evês de supressão,

§50: _ ~ assegurada e aceltaçã~ dos titulas da dívida..,agrárla a
que se refere este ArUgo como meio de pagamento de qualquer trl
buto federal ou obrigações para com a União, bem como para qualquer outra finalidade estipulâda em lei I exclusivamente pelo expropriado ou seus herdeiros.

siste-

DOS II.1POS'!'OS DOS fAUNIC1PIQS

matizar o texto, tornando-o compatlvel consigo próprio, com

.2-'1-3

texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não con!,

Art. -i!71T -

••••••

titucional.

JUSTIFICATIVA

~

Procura-se com esta emenda assegurar o mínimo razoável de condições de sobrevivência, fixando-lhe direItos para utl
l1zação de tributos da dívida agrária que receber.
A supressão da expressão 'ao portador'. tem a Int.ensão de evitar Que os titulares da dfv Ida agrária voltem ao Es t apor
do Imediatamente à sua emissão, como pagamento de impostos
grandes empresas recolhedoras (por exemplo, IPI sobre cigarros L
privando a União da arrecadação em mOr)tante i~ual ao da emissão.

Com isto. apr...seneaacs a plenário um texto

tramissão "inter vivos", a qualquer tItulo

II -

acessão fisica, e de direitos reais sobre

imõ-

EMENDA lP05071·5

veis, exceto os de garantia.
III -

mais

adequado a uma Constituição.

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza

f'l

••••

.:fiMtf

/)Jp-

•• t"•• './tC"'$"o/'~' •• lI'UÕ<>

f'l

COMISSlio DE SISTE"'.ATIZAÇlio

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra -f01. acrescida ou alterada no

texto

Suprima-se em parte o Artigo 245, dando-se a

se-

do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sistemática.
guinte nova redação ao capítulo 11:
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-se o compativel consigo oróprio,

EMENDA lP05067·7

l:

COM

as:-: '::'~:: t-c::, Comissões, e enxuganão-o de matéria não

DO ESTADO DE SITIO

o texto

Art. ]..(t- •••••••.

constitu-

ciona1._

DEPUTADO JOsE EGREJA

Art. 2<~ - ••••• _••

cc-nssxo DE SISTEHATIZAC'lio

•

E~~HOA ~pPRESSIYA.HO
:~LÃT~~~

3fj.

I

OU'~~";;~~;;

3~~

TODO
DOS ARTS 35:l
3,9 35& 35f
o ;SGo/DA SECA0 I. CAP!TULO, II DO T!TULÓ IX ÓO ANTEPR~Jdo DC
Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts. 3~31,

3~(, 3Ytf, "356.

35i e 360'.

dando-se ao

•• UI.... ICCll••• Õ<>I.u.ccll••• lo

coarssxo

>
Art. 24&-

DE SISTEMATIZAc;J\O

",-

unot.".....c.çio

Suprima-se em parte os AFtigos
do o Artigo

.Titulo IX

•...••••••

VII - Suprim1.do •

3,4

35(. 35;1.

-

262,

2'Je

JUSTIFICATIVA

2Dá'

e no to-

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do eneepeoyeec apresentado à Comissão de Sistemática •

dando-se a seguinte nova redação à Seção I:

matizar o

a seguinte nova redação:

Art. ,,;; -

sis~e

Procuramos, apenas, atraves de supressão,

DOS PRINCIPIOS GERAIS

secção I

eexeo, tornando-o compatível cons1.go próprio,

COM

C' ':C"{

to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não consti:-

••••

tucional.
Com isto, apresentamos a plenário um texto

§ 19 - Os tributos destinam-se a prover a

União,

os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios de receitas

para

satisfazer as necessidades públicas a seu cargo.

I!) _ A

Art.

saúde é direito de todos e dever

§ 2q - Suprimido.

do

§ 39 - Supnm1.do.

Estado.

3~~ -

Art.

O "Estad'O assegura o direito à

_ implemen'tar;ão de politicas econôrna cas e

Suprima-se em parte o Artigo :-.Ho, dando-se a

.

guinte nova redação ao Capitulo I:
DO ESTACO DE DEFESA

§ 19 - Suprimido

acesso universal, igualitário e gratu1to

às

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, õe

29 -

a cobrança acumulada das

contri-

.2,K

Art.~-

,)1"- .....-.

Lei vedará prática cientificas ou eo-per ímeneaa s

que atentem contra a vida, a integridade física e a d1.gn1.dade

r: vedado

buiçóes referidas no item 11, deste artigo.
Art.

acordo com as necees í.dades de cada um.
Art.

da

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou aI terada no e.exna área da saúde, a

li-

berdade de exercício profissional e de organuação de eervaços

JUSTIFICATIVA

Pr.!.

veaee,

to do enteprcjecc apresentado ã Comissão de .sae temã eãcc ,

Nem uma palavra foi acrescida ou aI terada no tex-

Procuramos, apenas, através de supressão,

to do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sistemática.
ode

i\

§ 2q - O setor privado de prestação de servlços
t1c1 ar na a i t~ la da
\lIa-

ferênc~a e tratamento especial as entidades filantrópicas.

Procuramos. apenas, através de supressão,

§ 19 - O Estado assegura acesso

ã educação, ã

siste-

to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de materia não consti-

matizar o texto, tornando-o compatIvel consigo próprio, com o te,!

tucional.

opção

~=~

tucional.

formação e aos métodos cientificas de regulação da fecundidade que
não atendem contra a saüde, respeitado o dire~to de

ind!

siste-

matizar o texto. tornando-o compatlvel consigo próprio, com o te!,

to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matérla não consti-

j ç.;

•••••••

§ 49 - Suprimido.

26$ - Suprimido.

Parágrafo único - Suprimido.

pessoc ,

jI;f - S assegurada,

~%',

2Pf-

I - Suprimido

fi

Art ..

_

unouu,,,,,.,~lo

de

outros agravos ã saúde i

,t...+?4J'
- A

~

§ 5. - •••••

ciais que visam ã eliminação ou redução do risco de doenças e

11 -

=~'

COMISSÃO DI: SISTF'iATIZACÃO

saúde
Art.

I

Ml'lJ'l'"l'&<J

§ 49 - Suprimido.

mediante:

de saúde

EMENDA lP05072·3

f'l
f'l

I - suprJJnido.

DA SAODE

mais

adequail0 a uma Constituição.

isto, apresentamos a plenár1.o um aex to

mais

adequado a uma Constituição.
Com isto, apresentamos a plenário um texto

mais

adequado a uma Constituição.

vidual.

Ar)::.

Jfo/- A Lei disporá sobre as condições

requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos humanos p~

Et.e/'OA SU3STITUTIVA AOCA.DlTULO VI 00 TITll.O IV, Arts

ra Eans de transplante e de pesquisa.

I

;fu 'e ~f, DO ANTEPROJE:-:-O
-

00 RELATOR, DAn:Xl-SE NJVAREOAçAo

,

'.

Suprimam-se, em parte, os Arts'i6E e/69, dando-se
JUSTIFICATIVA

coarssxo DE SISTEMATIZACJ\O

a seguinte nova redação ao capItulo VII.

r . r - - - - - - - - - - f u ' o / N n l.. ~.;.O,--

~

Nem urna palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sistemâ tica.

DAS REGIOES DE DESEhVOLVIHENTO ECONOMICO, DAS

suprima-se no todo o Art. 254. dando-se a seguinProcuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatlvel consigo próprio, com o texto
aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não consU1:u::io
nal.
mais

Ar.t.

DAS FORÇAS ARMADAS

Art.

Com isto, apresentamos a plenário um texto
adequado a uma Constituição.

AREAS METROPOLITANAS E DAS l-lICRO-REGIlJES

te nova redação ao capitulo UI:

#:f-

.

11 - Para efeitos administrativos,

os

EstIr"-

dos federados e o Distrito Fede:-al, pode~~ associar-se em Regiões
de Desenvolvimento Econômico e os r-::unicip.ios en ãeeas Uetrop:li't!
nas ou

Microrreg~ões.

Assembléia NacionalConstituinte e 523

EMENDA lP05078·2

t:

p:r;~';'=:J

JOSÉ EGREJA

~~Jã7J
13

Emenda modificativa do inciso XVII do Art • ..!if

/3

·Art.~-

b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores
decidir sobre a oportunidade e o ãrnbi to de interesses que deverão
por meio dela defender;:

Art. " - A lei não poderá estabelecer distinção
entre brasileiros nat.os e naturalizados, salvo

c) na hipótese de greve, as organizações de classe adotarão as providências que garantam a manutenção dos serviços indisoensãveis ao ~tendimentoe üee r-cce s s Ldadc s inadiãveJ.s da
comunidade;

Art
A aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira não implicará em perda da nacionalidade brasilei-

2L_

ra.
Art. :::- ~ - A lingua oficial do BrasJ.l é o Portu-"
gués, e são sinbolos nacaone í.s a Bandeira, o Hino, o Escudo e as
Armas da Rep3.blica.

d) os abusos ccmetaôcs SUJei tam seus responsã..eis

•••••

XvII - Será permitido o serviço extraordinário mediante ..- ;,egociação
Individual entre empregador e empregado garantida remuneraçao super.!,
ar àquela do horárIo normal e nos casos de emergência ou de força m~
Icr , na forma da lei

às penas da lei;
VI - A VISIBILIDADE DOS PODERES

Art.f-Çi -

O povo exerce a scber ar-La pelo s\.frãgio una vez-s a L, secreto e J.gual, no prcvmenec ôas funções de governo e legislação:

a) Aos sindicatos e às associações em geral
reconhecida, mediante requerimento, a faculdade de ex~gir do Estado
a informação clara, atual e precisa do que fez, do que faz e
do
que programou fazer, bem como a eXJ.bição dos documentos correlatos, não podendo a resposta exceder de noventa dJ.as;
ê

JUSTIFICATIVA

A maior garantia constitucional é a liberdade de cada um
As disposições de ordem pública, imperativas e lrrenunci,!
ve s , jamaIs poderão vir em prejuízo do indivIduo, especialmente
do
trabalhador, desde que não tenham por motivo o interesse público.
Ora I como explicar o interesse público de que ninguém po.!!
sa trabalhar quando bem lhe aprouver, desde que receba correta remun..!:,
ração e respeito pela sua menifestação de vontade?
A proposta deste Artigo do Anteprojeto, provocará ccnst ajj

1 - pela obrigatoriedade de concurso público
provas nas funções de JurJ.sdição e administração.

í

te mal-estar entre patr6es e empregados
Tanto é verdade que os patrões necessitam, vez por outra,
dos serviços extraordinários. pagando mais. ~anto os empregados, mu!
tas vezes, desejarão trabalhar mais horas para suprir
necessidades
particulares ou para alcançar objetivos de seu exclusivo intesesse

COMISSÃO DE SISTE'-1ATIZAÇÃO

I -

e pxonovcr- as eçêes qce visem à defesa dos interesses que
sentam

DOS DIREITOS COLETIVOS

b) são prevati.vas de brasileiras natos as
daturas para os cargos de Pre s adent.e da Repúbl~ca, e do
Federal.

par-.

candiSenado

JUSTIFICATIVA

repre-

Nem une palavra foi acrescida ou al eereee no eexto do anteproJeto apresentado à ccr-a ssêc de Sister.âtica

- O MEIO AMBIENTE, A NA'I'lJREZ~ E A IDENTIDADL

Pr-ocur-amos , apenas, atravês de supressão, siEte"i',!
tJ.zar o texto, tornando-o compativel cons rço próprJ.o. com o texto
aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucaoneã ,

Com isto" apresentamos a plenário um texto
adequado a urna Constituição.

a) Todos podem reunir-se pacificamente, em locais
abertos ao público, sem nece ss adade de al!ltorização nem de pré.io
aviso à aut.o r adade , salvo, no último caso, quando a reunião J.rte!.
ferir no fluxo normal de pessoas e veiculos;
bl é livre a formação de grupos para reuniões pe-

E ':' VOTO.

.ALIST1-~..!::rrc

a) são ccndaçêee da candidatura para ca:-gos
vidos por eleJ.ção, a elegitiil"idade e a escolha em ecnv e-içêc
tidária;

a) Todos têm direJ.to ao meio e-nba ent;e seda.o e ê::;
equJ.líhrio ecoJógico, ã mel~orJ.a da que La.dade de vxda e à preservação da r-eeureae e da identJ.dade ha s tôrí.ca e cultural dê ccã e-cz-.
vidade,

1 - A REUNIÃO.

anvao'l âve í.s

III - A CANDIDATURA.

HISTORICA E CULTURAL.

são direitos e: liberades coletivos:

o

DIREITOS POLITICOS

r - são direJ.tos politJ.cos

II - A ELEGIBILIDADE.

c) o zequer-amenuc de J.nformações não será
anêeferido sob alegação de sigilo de Estado, salvo nas questões
qae
digam respeaec às relações diplomâtJ.cas ou militares com
outros
Estados, e, nas questões econêmicas e f a.nanceLr-as , pelo tempo necessãrio à preparação das medadas quando o pxêvac conhecinento d..!:,
las pode torná-las ineficazes ou favorecer o enz-Lque camenzo iHe!,
to;
VII - A PARTICIPAÇÃO DIRETA

V~II

(1· -

Art./'

As entidades e associações representativas de irteresses sociais e coletivos, vancuj.adas ou não a órgãos públ: cos ,
seeãc parte: legítJ.ma para requerer informações ao Poder
Público

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO lI! DO TíTULO 11, ART. lê 00
ANTEPROJETO DO REU\TDR, DANDO_SE NOVA REOAÇJ\O

Art.

DOS

b) o dever de informar de que trata este
ancfsc
abrange a realização da receita e as êesceses de investimentos e
custeio dos fundos públicos, obriga a todos os órqãos fe·deraj.s,l:.!!
taduais e municipais, da AdminJ.straçâo Direta ou Indireta, e
se
estende às empresas que exercem a t avâôedes scc i aa.s de xe Levâncz a
públJ.ca, ressalvados quanto a estas as que dJ.gaM respeJ.to a custos e anve s tnmentos sem repercussão na balança coreexcaej, do Pais.

de

mais

IX - O CONSllHO

riódicas.

o

11 - A ASSOCIAÇÃO.
a) 1:: plena a liberdade de assccaeçêc , inadJnJ.tJ.das
as de carãter paramilitar;
c) a invilabilidade do domí.cf Lao

sedes das ent.a.das

as~ociativas

Congresso Nacional instJ.tuJ.rE, por leJ. comple _

e exuens ava

e) as eeacca.eçêes relJ.giosas e fJ.lantrópicas poà;
rão, na forma da lei, manter cemí.cêrros e cr-eae tôr-aos próprios.

,.~

.

'''''"."".,,''

]U' "'/

EMENDA SlJ3STITUTIvA 110CA?!TU'..('l \ \ .SEÇÃO lI, AAT5'RELATOR, DIl"l!Xl-5E NOVA REOAÇ"Ãi:' TITl.lL.O II

Procurarnos l apenas, através de supressão,

siste-

e •.; H; DO ANTEPROJ~;O 00

Suprima-se, no todo o Artigo 31 e en parte o ArtJ.go 30, dando-se a seção 11 dos Partidos PolitJ.cos a
sesuinte
nova redação:

matizar o texto, tornando-o compatlvel consigo próprJ.o, com o t~
to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matéria não

DOS PARTIDOS soi.t-ncos

constit~

ciona!.

111 - A PROFISSÃO DE CULTO.

Art.
- ~ Lavr-e a criação de partidos polIUeos , Na sua organização e funcJ.onamento, serão resguardados
Com isto, apresentamos a plenário um texto

al os dã re a tos de reunaãc e associação estão compreendidos na liberdade de culto, cuj a profissão por pregações, r!,
tuais e ceramond e í.s públicos ê livre;

.......,."

CO"lISSM DE SISTE.'-1ATIZAÇ~O
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteproJeto apresentado ã Comissão de SistemâtJ.ca.

dl as entidades associativas, quando e>.pressa-e!2
te autorizadas, possuem legitJ.midade para representar seus fihados em Juizo ou fora dele;

DEPu1 AOO JOSE EGREJ"

JUSTIFICATIVA

às

e às de ensino;:

EMENDA 1P05081·2

l:J

wener-r , ':édi qo de De!esa ec Consuru dcr ,

ma!&"

sober-am a nacional, o regime de'õlocrátJ.co, o pluripartidaris':.::l

os direitos f undeme n t aa s da pessoa humana, observados, os seguintes princípios

adequado a urna Constituição

I - filiação partJ.ê,ária a s s equr-ada a todo ci;;adãe:
no pleno gozo dos seus direitos políticos,

_
b) respeitada a liberade individual de
pa::,t:!.cipar, é Lavre a ssãsuênca a relig~osa nas entidades CJ.VJ.S e militares e nos estabelecimentos de anternacjic coâe t i.va ,

11 - proibição aos Partidos PolítJ.cos de ut).::'izarem crçeru eeçêc paramilJ.tar, bem aearn de se subor da nar-em a e'1tidades ou Governos estrangeiros.

COMISS1\O DE SISTEJ.'.ATIZAÇ1iO
IV - O SINDICATO.
a) t livre a associação profissional ou sindical,
a lei não poderá eXJ.gJ.r autorização do Estado para a funda cão de
sindicato;

EM::ND~ SUSSTITUTIVA ~OS CAPITULOS IV E E. SEÇÃO I, 00 TiJUl_O 11. Arts
00 ANTEPROJETO 00_RELATOR, O,(\N:>:) NOv~ REJI\Çll:o

b) é vedada ao Poder Público qualauer J.nterfe:-éncia na organização sindJ.cal;

Art.

L[ -

2t a 2i

Pertencem ao povo do Brasil:

I - Os brasileiros natos.
c) à entidade sJ.ndical inc\Jl'"",be a defesa pos direi
tos a interesses da categoria, coletivos, inclusive como substituta processual em questões JudiciãrJ.as ou administrativas,

ge~ros,

a) os nascJ.dos no Brasil, embora de pais est:.-andesde que estes não esteJam a serviço de seu pais;

d) a AssernbléJ.a Geral é o órgão deliberatJ.vo
premo da entidade sindical, competindo-lhe delJ.berar sobre
sua
constJ.tuição, organização, dissolução, eleJ.ções para os órgãos d!,
retivos e de representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a c0I!.

b) os nascidos no estrangeiro, de pau brasi1e~
ro/; ou !:',ãe brasJ.leira, desde que qualquer deles esteJa a se:.""oiço
do BrasJ.l;

tribuição da categoria, que poderã ser descontada em folha, mediante autorização por escrJ.to do interessado

c) os nascidos no estrangeiro, de paJ. brasileJ.ro
ou mãe brasJ.leJ.ra desde que registraàos ar.: repartição bras:!.:eira
cOI'!pete"lte, ou, desde que venhar;, a residir no Brasil aTJtes
da
maiorJ.dade e, alcançada esta, optem pela nacionalidade brasJ.:!.eira
em qualquer tempo,

e) a lei não obrierarã a filiação a sindicatos
ninguém serã obrigado a manter a fJ.1J.ação;

11 - os brasJ.leiros naturalJ.zados· os que, na forma da lei, adquJ.rirem nacionalJ.dade brasileira, exigidas aos ori-

v - A MANIFESTAÇ1iO COLETIVA
a) ~ livre a manifestação coletiva em defesa
interesses grupais, associativos e sindicais;

de

ginárJ.os dos paises de linguas portuguesa apenas resJ.dências
um ano inJ.nterrupto e ideoneirade moral.

por

111 - aquisição de pe r acna Lf dade Juríd-ica de direjto púbhco, mediante o regJ.stro dos estatutos no Tribunal
Superior EleJ.toral, dos quais constem normas de fidelidade e dis:J.pl!
na partidária.

IV - eXJ.qÊncJ.a de que os part~dos SQJaIll de à:,:bit.o
nacional, seI'! preJuizo das funcões deliberativas dos órgãos estaduais e municipais, e 'tenham atuacão perrranente, baseada na doutrina e no prograr.a aprovados em convenção.
§ 19 - Os partJ.dos polit.1.cOS terão acesso
meios de comunicação soclal conforme a lei

JUSTIFICATIVA
Nem uma palavra foi acrescida ou aI terada no texto do anteprOJeto apresentado ã Comissão de Sistemát:tca.
Procura."'os. apenas, através de sup:-essâo, sister.:a
tizar o texto, tornando-o cOl"'pativel corsJ.go próprJ.o, corr, o text~
aprovado pelas COMJ.ssões, e enxugando-o de matêira não constltucJ.2
na!.
Com isto, apresentamos a ple>'JârJ.o um texto
adeqquado a urna ConstJ.tuição.

mais
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I - a porção de terras devolutas
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renos de seu dOl"línio, cu que banhem mais de um Estado, constitu~
liI'lito:-s coe outros paIses ou se estendam a território estra-.;:"..-

~

~~ ~CUII<TES

, El'Ol>\ SlBSTl'!lJITYO '" T!1tIXl ty, C"'lT1JLO 1, aJlT5.
M'llEPR93ETg DO REbt:roR; )JAHOO..SE .. SEGUINTE RE6~i

I'MljU>',;tt ~úu:'f<'

1-.rtigos 33, 39 e 41, dando-se ao Titulo 111 das Garantias Consti-

DO
t. •

111 - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limitrofes com oütros países; as praias mari.timas; as ilhas cceêmces
e as rnar!tirnas. excluldas as Já ocupadas pelos Estados da
da~
da promul'i1ação desta ConsU tuição;

tucacne s a :;eguJ.nte nova xeôeçêc
í

DA ORGANIZA~O POLlTICa ADMINISTRATIVA
GAP~TIAS CO\:STITUCIO~"'IS

DM

Art.31 - A invJ.olabllida::;e al:solut.a dos

milita-

11 - os lagos e quaisquer corrente de água e::: ter-

J

ht?-

p.rre A"!do Ante.e.rojeto cc ~21ab:-.
:S1. ?':r e;:43, e parte dos

EM::rDA~I\'A lID mot, O lII, A.rts
dando OC!ã recéçêc suprir.a-se os Artigos

indispensável

ã defesa das fronteiras, às fortificações e construções
res, bem assim às vias de comunicação.

IV - o espaço aéreo;

Art.
- li. organização politico-adm~nistrativa&
Reptblica Federativa do Br","sil compreende a União, os
Estados,
o Distrito Federal e os MunicIpios, todos eles autônomos em
sua
respectiva esfera de competencia.

direJ.-

tos e liberdades da pessoa e eas prerrogatJ.vas í.ne rent.es ã necacna Ladade , ã scberana a co povo e à cr aeeana e , é garantJ.ca:

V - a plataforma continental;
VI - o mar territorial e patrimonial;

§ 19 - O Distrito Federal é a capital da Uniã:::~

! _ pelo "habeas cor'U',ls";

VII - os eeeseeee de marinha;

§ 29 - Os Territórios integram a tlnião.

11 - peló "habeas data",

VIII - os sí.tios arqueológicos. pré-históricos

do

os bens que atualmente lhe pertencem ou

que

subsolo;
§ 39 - Os :Estados podem incorporar-se entre
si,
subdividir-se ou desnernbrar-se para se anexarem a outros ou !ortnarel"l novos Estados, mediante aprovação das respectivas
A!;senbléias Legislativas, das populações diretamente interessadas. por
prebisci to. e do COngresso Nacional por lei complementar.

111 - pelo mandado de sequr a-iça ,
IV - pela ação popular,

v-

pela ação peTJ.al p rd vada subsidlãna.

VI - pela ação requisJ.tõrJ.8 de J.nforrr,açõcs e

i!J -

§ 69 - as Estados, o Distrito Federal e os
cípios poderão ter símbolos próprios.

34 - ConcC'::ier-se-ã

- cabe ã União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Munic.ípios cumprir e fazer cUI'lprir a
Constituição
Federal. as Const~tuições dos Estados federados e as leis I zelar
pelas inst.ituições democrát~ca.s. bem como legislar e editar normas sobre todos os assuntos de suas respectivas esferas de ccmpeeêneí e ,

pre a-

"oebees de cc ",

I - para es seqarar' o ccn'recrne .. to de in~or-a;-ões
e rf'ferências pe s soaa s , e aos fJ.ns a C!ue se destiTJ.1U". se j er.... elas
reg1stradas por cntJ.dade.s particulares ou pâb La ce s • .!.TJ.clusJ.'l.t: as
policiais e as fn1.litarcs. exctusavaeente às pessoas sobre :J'.Je verse- as
informa;ces

Parágrafo único - Consti tui ccnpeeêncre ou encargo do Município o que for predominante interesse local, do Estado
o que for de interesse supramunicipal. e da União aquilo que
representar interesse nacionaL

11 - para a retJ.hcação de dados, se não prefen.r
fa::.ê- jc atra vés de processo JudlcJ.al ou e.ârlJ.n1stratJ.\0 sJ.gJ.!cso.

-â

Art.

não

aeeareôc por' "l-abr-as corpus" ou "heb r-as data". seJa o
resp=nsãvel pela J.legahdade ou cl.uso de poder pessoa física ou )uríc.:.ca,

~

parágrafo ún~co - O ;t't-'l"ldato de seguranca colet.1.ve, para proteger direJ.t.o lic:thdo e certo não ar,parado por
"olahabeas-corpus" ou "habeas óata", seJa o resp0TJ.sável pela 1leêalida de ou abU$o de poder pessoa fisica ou Jurídica, de d1rei to p ...-

(~it-

Qualqtl...r =1dacâo, part1do

Fe-

I - manter relações internacionais e

particiPar

11 - declarar a guerra e celebrar

a paz;

111 - organizar e manter a defesa nacional;

I

7V - permitir. nos casos previstos em lei cc:::.plementar. que :forças estrangeiras transitem pelo ti:rritório
nele permaneçam temporariamente;

v -. decretar

o estado de sitio e a intervenção f!

deral;
\'! - autorizar e ~iscali::!:.:, l! p":-~ .. ,;ão e c c:-ircio de material bélico, amas, explosivos e substãncias tóXi:as:
VIl: _ em! tir moeda;

lei federal;

VIII - fiscalizar as operações de natureza financei'"
ra. especialmente de crédito. câmbio, de capitalização e bem como
as de seguros;

e

111 - autori:ar ou reali:ar empreendimentos ou desenvolver atividades que representem risco ã vida humana. ao equ!
librio ecológico ou ao meio-mnbiente. ou que importe em alteração
no patrJ.món.1.o histórico e na paisagem.

IX - estabelecer polIticas gerais e setoriais beDõ
como elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvol
vimento económico e social;
-

JUSTIFICATIVA

Nacional;

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no textc
do ante!"roJeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

ou permissão:

XI - exploret.r. diretanente ou mediante

dor.
Procuramos, apenas, através de supressão, Sl.ste:;::~
tizar o texto. torna"l.do-o co:rpatIvel consigo próprio, com o te.cxtc:
aprovado pelas Comissões. e enxugando-o de matéria não constitu-

parágrafo único _ Isentan-SE: os e.ltore-s. e'"l ':a~s
processos, das custas JudJ.ciais e do ônus da sucu..::.bén::::.:.a. exc€.ção
feita ã l i tiq~ntes de .. ã fé.
cabe ação penal pnvada

união~

x - manter o serviço postal e o correio

meio anhier.tc, ao pat.r1....ên:to h1stÓrl.CC e ct.ltural e ao

39 -

ã

cional~

Com isto. apresentamos a plenário um texto
adequado a uma Constituição.

subsJ.dJ.ána

na ausência de ir.iciat1va do t-l1n1stério P:bhco, sCJa qual
for
o cn.ne. desde que SLi!. persestJJ.çz;o processtl31 não esteJa con:=_c12

~

de OTgani2ações internacionais, be1"l como assinar cenvêaaes e ecavençêes s

polítJ.co,

at:so:::!ação ou sir'ébcato é parte legi ti.,a pa=a prop::r acão po::::_lar
que vJ.se a anular ato J.le.gal ou lesivo ao pat.ri~ôluo FÍlol.:!.co,
à
moralJ.da:1e administrat.i'l.ã, ã co-ruJil.cade:, ã sociee5de CJ:'. geral, ao

Art.

- Compete

a~

I - estabelecer cultos relJ.<jJ.osos ou
igreJas.
subve!1cioná-los, embaraçar-lhe o exercício ou tl'anter com eles ou
seus representantes relll.ções de dependência ou aliança, ressaho~
da a colaboração de interesse público, na fOrIlla e nos limites da

11 - Recusar fé aos docurnel'1tos públicos;

blico ou privado.
Art.

- A União. aos :Estados. ao Distrito

deral e aos Munici.pios é vedado:

r-andado de sec ur ar-c a pa-

ra prc t eetc r df re r to liquido e cer cc , il"âHldual ou cc Ie t r vo ,

de direJ.to púlJhco ou privado.

Muni-

Art~

11 - nas transgressões ê1!.ciplinares se-a os
le;a1:õ da ap'.:raçio ou êe puna ç âc ,

Art..3S' - ccnceee e-se

§ 49 - A União prceeveeê , prioritarimente, o
veitamento econômico dos bens de seu domínio localizado em
giões menos desenvolvidas do País.
Art.

por dLeç a La dade ou ebc.so de poder:

Art.

rã designada como Faixa de Fronteira, ccnãorme dispuser a lei eee
pIementar.
-

tegração ao Estado de origem.

I - ser.pr-e que alguê:m so~.e. ou se accue er-eacado de so!'rer vãct êncae ou coação ea s- a liberdade c e
tcccr-ccâc,

suoos t os

§ 29 - A fa:!.x!' interna de até ce.:n
quUã.-et.ro5
de largura, paraleli:l ã linha divisória terre~tre do territór...o Do!.
cion<tl. é considerada indispensável ã defesa das frOnteiras e se-

§ 59 - Lei complementar federal disporá sobre
e
criação do Território, sua transfoPllação em Estado ou sua
rein-

Conceder-.!:::e-ã "bebeas corpus".

lida

forma prevJ.sta em lei.

rão por lei estadual.

Parágrafo ürucc - Qua'quer JUi20 ou T:-ibl..TJ.al, observadas as 1 egras da lei processual, é cc-peeenee per-a ccro-ecer ,
processar e :ulgar as garant1as consti tucionais.

i.\tribu!dos~

§ 19 - t assegurada aos Estados e Munici.pios
torâneos a participação no resultado da exploração econômica
plataforma continental e do mar territorial e patrimonial,

§ 49 - A criação, a incorporação. a fusão e
o
desmeJ"lbraeJ'lnto de Hunicí.pios. obedecidos os requisitos previstos
em lei complementar federal, dependerão de consulta prévia, me:Uante prebiscito. às po;mlôç:B.:.& ~iretamente interessadas. da eeeevação das Cãmaras de Vereadores do s Municípios afetados e se oca-

exi-

bição de sccv-entcs r

Art

IX -

lhe vierem. a ser

nac~onais de

I

Aéreo

concessão

a} os serviços nacJ.onais. interestaduais e in:.erteleconunicações;

b} os serviços e instalações de energia elétrica
e o aprovei tarnento energetico dos cursos d' água pertencentes

União;

caiS

XII - organi:ar e manter o Poder Judiciário. o "'..1nisterio Público e a Defensoria Pú:bl1ca do Distrito Federal e dos

nada a C;'..ch.a ou a re.Jrcscnt3ção.

XIII - exercer a classificação de diversões
cas;

públi-

XIV - conceder anistia;
COMIssXa DE SISTE."1ATIZAeXO
~UTONu

A,..t.

L,'O

•

Cabe ação dhzta de declaI"aç~l) de

iot'on5t.

titucionalidade nos casos de nornlas de qualquer grau e origen., ou &tos
juriscfid0l13is:; ou administrativos de qualquer natureza e hierarquia, que
lnv18bH's'zem o pleno exercido dos direSto$ e das l1berdades constitu_
cionais e as prerrogaUvas inerentes à nacionalidade, à soberanie
do

S/J,~
P.'
. ....st/.....
__ 00

.. "OC&;i.o

_

SUBSTIJUTl~A

I~.

EMEIIOA
AlI r1T\A.O
eAPtT\A.O U, ""TS
AHm'flO,>ETO DO Iln.UllfI. IlAIClO-LHE A SZ:CUIIlTE IttOAÇaOr

XVI - conceder anistia;

DA UNIJ\O

povo e à cidadania,
Art.

41

- As ações previstas no art

(.)

s~o

gra_

o

xv - planejar e promover a defesa permanente
tra as calamidades públicas, especialmente as
secas e as inundações, com li participação dos Esta.dos.
ReqiÕ6S
e Municípios; e

~t.
- são Po\deres da União O:
Legislativo,
Executivo e o Judiciário, independentes e hannõnicos entre si~

XVII - planejar e promover a defesa permanente cc:-tra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inuncações, com a participação dos Estados, Regiões e Municípios; e

tuitas, respondendo o EstfJdo pelos honorarlos advocatícios quando
autor for entidade beneficente ou assocatlva de âmblto comu"ltár:?, Ou
pessoas física de renda famiHar inferior 11 dez salári:ls minir"t1"o

§ 19 - to vetado a qu"alquer dos poderes
de).-é'iJar
competencias a outro poder, salvo nos casos previstos nes6 con!
tituição.

Procu::-amos atravf'S de supressão, sistematizar o te.Kto,

tornJr.do-o compatível ccnsJgo

próprio , com o texto aprovado

ComIssões, enxugando-o de matéria nz~ constitucional
COi"l isto, apresentam:JS a plenário um texto
adf:"quaoo a ume ConsU tuiç:lo.

pelas
uais

n,
_\
\
... , ......""-\~J:l13.Q0')"

~
-

§ 29 - O c~dadão investido na função de um

não poderá exercer a de 9út.ro. salvo as exce'ções previstas

ooder
nesta

Constit.uição.
Art.

-

Inclue.-n-se entre os bens da Dniâc:

XVIl:l: - legislar sobre:

a) direito c:ivil. comercial. penal, Agrário, ele!
toral, rnaritimo, aeronáutico, espacial. processual e do traba1~o
e normas gerais de direitos financeiro. tributário, urganIsticc e
das execuções penais;
b) desapropriação;

Assembléia Nacional Constituinte
c) requisição, de bens e serviços eãvãs , em
de perigo iminente, e militares, em tempo de guerra;
d) águas, telecomunicações, infonnãtica,
postal e energia 1

In - as ilhas. fluviais e lacustres, e

caso

IV - as áreas da raba de F'ronteha e as terras devolutas não compreendidas dentre as da União.

serviço

Parágrafo único - S~O lnth.sponível? para outros
t.ia dos metais;

,

I

aérea

trãnsi to e tráfego interestadual e rodovias

h)

.. legislar sobre as matérias de

11 - organizar a sua JUstiça, observados os
cipios desta Constituiçãoí

prin-

111 - estabelecer diretriZes g;ra1S de oraenação de
e

i) jazidas, minas, outros recursos nunere f s e ma-

j) naciol'ialidade, cida6ania e naturelhação;

IV - organizar policiais civil e militar e
de botr.beiros militares.

seus

expulsão de estrangeiros;

organizaçâo Judiciãria e do Ministério

Art.
- Os subsí.dios do Prefeito, do Vice-pr!::.
feito e dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municical,
no
fim de cada legislatura l para a leqtslatura seguinte.

Art.
.... O nãseec de Deputados â Assembléia Legislativa corresponderã ao triplo da representação do Estado fe....
derado na cã.mara Federa.l e, atingindo o número de trinta e se:'s.
será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais ecama de doze.

m) emigração, imigração, entrada, extradição

n)

corpos

de

d~reitos;

Públi-

§ 19 - O mandato dos Deputados estaduais será

Art.

de

qua tro anos.

tiva dos Territórios,

Art.
.... O Governador de Estado será eãea to até
cem dias antes do termo do mandato de seu antecessor, na forma da;
parágrafos 19 E' 29 do artigo anterior, para manôe rc de
quatro
anos, e tomará posse no dia 19 de )aneiX'o do ano subse:qô'<:r.'t.e.

seguridade social,

p)

diretrizes e bases da educação nacional í

- Compete privativamente aos "l.uniclpios:

legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante e suplementar as legislações federal e estadual
no que couber r
I -

co do Distrito Federal e dos Territórios; organização adtnJ.nistra-

Q)

- O nún'.ero de Vereadores da cãrnara Muni-

no Município, não podendo exceder de vinte e
um
vereadores nos Municílcs de até um milhão de habitantes e de tri!l
ta e três nos derrais casos

seu território, obJetivando coordenar o desenvolvimento urbano

rural, e preservar o ambiente; e

1) populações indígenas, inclusive gi!rantia

Art.

eipal será variãvel, conforme dispuser a Constituição do Estado,
respeitadas as condições locais, proporcionaln,ent.;. ato eleJ,torado

ferrovias federais;

talurgia;

IV - organização das funções legislat'ivlls e fjsca ...
lizadoras da câmara Municipal; e

§ 29 .. são condições de elegibilidade de Vereador
ser prasileiro. estar no exezc Icdo dos direitos politicos e
ter
.1dade mInima de dezoito anos.

sua eompetênci<ll.

e suplementar a legislação federal em assuntos de seu interesse;

e

I:Il - proibições e incompatibilidades no exerclcio
da vereança, aplicado, no que couber, o disposto nesta Constitui..
ção para os membros do Congresso Nacional e, na Constituição do
respectivo Estaào para os membros da Assembléia Legislativa;

§ 19 - Os Prefeitos e os Vereadores serão subnetá.
dos a Julgamento perante os Tribunais de Justiça estaduais •

.. Compete aos Estados:

Art.

po11t1ca de crédito, câmbio e transferenc::ia de
valores; comércio exterior e interestadual;
f)

g) navegação lacustre, fluvial, ma.rítima,
e aeroespacial, bem assim o reaame dos portos.

fins

as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórIas, neceasdr fas à proteção dos ecossistemas naturais.

sistema monetário e de medidas, tItulo e garan

e)

• 525

11 - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrig~
toriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prezos fixados em lei.
111 - criar, orqanizar e suprimir Distritosr

Parágrafo único" considerar-se-á eleito o candi-

IJ

dato a vãce-ccvemaecr em virtude da eleição do candJ.dato a

q) flore.stas, caça, pesca e conservação da

Go-

pt~

'IV - organizar prest.ar os serviços públicos de
dominante interesse local r e

vernador com ele registrado.

natt.-

§ 19 - COMpete, ainda, ao Municlpio·

reza;

Art...
r)

-

O

Prl::felto será eleito até

noventa

dias antes do termo do mandato de seu antecessor, aplicadas as r~

nomas gerais sobre saúde:

gras dos parágrafos 19 e :19 do at'tfgo 55.

- Compet.e à União legislar sobre o uso

Art.

Parágrafo Onico - considerar-se-á ele1to o c':l.Oê:.-

dos recursos hídricos integrados ao seu catr!mônio

eaec a vãee-nrereãec , em decorrência do candidato a Prefeito

co-i

ele regJ.strado.

JUSTIFICATIVA

organizar

11 - implantar programas de con st; ..ução de moradias,
bem corno promover a melhoria das condi.ções habit.acionais e de saneamento básico da população;
111 - manter, com a cooperação do Estado, os
9ramas de alfabetização e o ensino de 19 grau;

Art.

Nem UIlla palavra foi acrescida ou alterada no tex-

- Perderão o mandato o ceveenaacr e

pp_

Prefeito que aasumã ren outro cargo ou função na administração

to do anteproJeto apresentado à comissão de S:l.stemãtica.

I - fomentar a produção agropecuária e
o abastecimento urbano;

pro-

IV - prestar, com a cooperação da União e do Estado, os serviços de a~enção pri,ã:r1a ã saúde da população; e

blica direta ou indJ,reta.
V - promover adeguado ordenamento territorial.

Procuramos; apenas, atraves de supressão,
mat.i.~ar

siste-

J1JS'l'IFICAT:rVA

o t.exto, tornando-o compatí.vel consigo próprio, com o te!.

§ 29 - Os Municlcios pOderão prestar outros SEttv!

to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de tlIatéria não constn t,!!
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex-

ciona1.

rios.

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemática.
Com isto, apresentamos

li

plenário um texto

maic
Procuramos, apenas, através de supressão,

adequado., uae ConstitUição.

siste-

matizar o texto, tornando-o COMpatível consigo próprio, com o te~
to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de trlatéria não consUtE
cional.

mais

adequado a urna Constituição

5ISTEl"oATIZ1l.ÇJtO

SEÇ~O ONICA

DA FlSCKLUAÇJ.O FINMCElRA E ORÇAMENTARIA ~JNIClPM.

Art.
- A fiscalizçaão financeira e orçamentária dos Municlpios será exercida pela Cãroara Municipal. mediante
Com isto, apresentamos a plenário UM texto

COM!SS1$O DE

ços e desempenhar outras atividades, mediante del.egação do Estaco
ou da União, sempre que lhes forem atribuídos 05 recursos necess,!

controle externo, e pelos sistemas de COntrole interno do
Executivo Municipal, na forma da lei.

Poder

§ 19 .. o controle externo da Cãmara
Municipal
ser§:. exercido com o auxIlio do Tribunal de Contas do Estado.
DO ANTEPROJETO 00 RELATOR

OANOO-SE NOVA REDA AO

Suprima-se, nf;) todo ou em

~ ;:;, do capItulo In,

p~rt.e

os

~X'ti90sfffi::

DOS ESTADOS FEDERADOS, .reaenescenâc

a

r.r----------

seguinte redação:

.

~u,., ul1,"u~h,

_.,

l,l-,~Lb~<

n·

Et-EIDA SLaSTlTUTI....A AO CAPITlt.O I v, TITu..O I v, Al'ts,$9'",.6"(,Gi'e.e; DO

CAPITULO

DOS :tSTADOS

Art.

AlflEPRQJE10 DO RELAiOR. OIlNlJ-st A SEGUINTE RED~D:

rxr

~I ;i,

FEDEMDOS

- Os Estados se organiza:, e se

b2, b.f',

Suprima-s;e, no todo ou em parte,. os artigos)r.f,~
remanesêendo a seguinte nova redaçao ao CapItulo IV = -

desta

observados os princIpios

Constituição.
- O Municlpio reger-se-á por lei orgãd-

Executivo,

e

ca , votada em dois turnos e aprovada por dois terços dos

§ 1" - São poderes dos Estados o Legislativo,
o Judiciário, independentes f: harmônicos entre si

§ 211 - Saõ reservadas aos Estados todas as

elas que não lhe sejam vecedes ,
.

§ 3" - As Constituiçaes c!c.s Estados

ecmoe tên-

assegur~~ãO a

rnernb:.-os

da cêr-ere Municipal, que promulgará, atendidos os pl:incipies

ea-

tabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respctivõ

zs-

eaãc , em especial ou seguintes'

da
de

I - manifestar-se, perante a cãrnara de
res, sobre o orçaMento f!.Iunicipal e ser votado;

Vereado-

11 - fiscalizar o desempenho da administração mu-

manifestanc1o-se pera!l

te a Cámara de Vereadores, sempre que julgue necessário;

dos Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo realizado
'todo o Pais;

I - as águas Superficiais ou subterrâneas, fluentes,
em óep6si.to ou emergentes;
nlarítimas já ocupadas

§ 19 - Ao Conselho de Ouvidores, constituído
de
.;epresentantes da comunidade, em especial de entidades econômicas,
profissionais e culturais, competirá:

I - eletividade do Prefeito, ao Vice-Prefeito

§ 4-" - Incluem_se entre os bens dos Estados

P.

Art.
- Corno órgão subsidiário de controle"
atividade municipal, a Lei orgãnica poderá criar um COnselho
Ouvidores e regularã as suas atribuições.

nicipal, no curso da execuçâe orç'a.mentária

pler,a

autonomia dos Municípios.

II - as Hhas oceânicas
Estados e tolunic!pios;

§ 39 - O Municipio com populaçio suoerior a três
milhões de habitantes poderá instituir Tribunal de Contas
!1unicip.;!l.

regelt
DOS MUNIClPIOS

pelas Constituições e leis qUe adotarerr"

§ 29 .. O parecer prévio sobre as contas que
o
Prefeito deve prestar anualmente, emitid.o pelo Tribunal de Contas
somente deixará de prevalecer per decisão ce dois terços dos
eee
bros da Câmara Municipal.
-

pelos

11 - imunidade e inviolabilidade do mandato
vereadores, no território do HunicIpio, por Suas opiniões,
vras evotos;

111 - receber queb:as da comunidade a respeito

dos
pala-

do

funcionamento da administração municipal e encaminhá-las aos

ór'"

gãos competentes, provide.nciando, quando for o Caso, Jl\edidas

de

apuração da responsabilidade de servidores municipais.

526

• Assembléia Nacional Constituinte
serão

§ ;!9 - Os membros do Conselho de Ouvudores
eleitos, por voto direto e secreto, em sufrágio universal,
exercerão suas atribuições gratuitamente.

§ 39 - Será conferida legitimidade processual
Presidente do Conselho de OUvidores para representar. perante
Poder Judiciárjo, sobre qualquer abuso de autoridade, eeevac

de

poder ou má aplicação de recur;os públicos.

JUS1IfICACi\O

.f ..' A emenda incorpora o reconhecimento constl.tuc:iQ.
aI de aglomerações urbanas, (cf.Art.70 do anteproJeto),formações ur-ene s que se e eneme Lham às regiões metropolitan;s e têm presençã dl..§.
eminada no terrl.tório brasilel.roo Esta expressão des~gna as for...a ões urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana
de
ois ou ee r s munl.cípios, ou pelo exureveaseeenee da malha urbana de
IIn sobre o territórl.o de outro. ben como pelA existência de intensos
luxos lntermunl.cipals. rf'presentados por ees teeee.. nt~c: d::irlos de
cascas e por' demandar'em tratamento l..ntcgrado de 'diversas funções pJi
1icas.

Maior estímulo à navegação de cabotagem para pessoas

nhas

imple'llentando medidas de saneamento financeiro do setor.

..

~;~; ~

por alguns Estados da Federação e consideradas no imbitodo
Gover\ederal pare efeito de execução de programas urbanos integra _
dos.

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex-

Procuramos, apenas, através de supressão,

siste-

II\lI.tlzar o texto, tornando-o compatIvel consigo próprio, com o te.!
to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matéria não constit.!!
c10n81.

Com isto, apresentamos a plenário um texto

Jllais

Bdequado a uma Constituição ..

rj

re-

estimule a prática de economia de mercado, quanto a tari fas e li-

AI{ "glomerações urbanas eonena tu em presença evidente no terri tório br~
ai~eiro. Essa categoria espacial já é eeccebeeaee e debnida pela Fun-

to do anteprOJetP apresentado ã comissão de Sistemática.

bens.

gUies do Pais, podendo-se. a partir dais definir uma politica que

daç~IBGE.

JUSTIFICATIVA

e

dundará na r eduçãc dos custos no intercâmbio entre as vãr res

r;J'~M

~

. . , . . - - - - - - - -_ _ 'U1D'.1II1 .....;h

A lei Federal 6 ..766/79, que dl.spõe sobre o parcelamell
to do solo urbano. possibil1tou aos Estados. em seu Art._13,- inciso rr,
o estabelecimento das lSeguintes aglomeraçpes urbanas:·~H1~r.;ei6/ÂI.':CDec a
ne 5403. de 01.06.83). Goiân1a/Go CI.ei n! 8956. d'e 27.11.80); Fl'õrià _
nópolis/sc (Art. 79 da Lei ne 6063. de 24.05.82). AracajU/SE üei
n!.
2371. de 30 ..04.82) e Vitórie/ES (Lei ne 3384. de 27a11.80) o

Ao título VIII, Capítulo I - Da Ordem EconômIca e financeira
Acrescenta-se ao ArH

aee

"Artigo

m -

o
~

o••••••••••••• _

.

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

5. Para uma ad~qUada integração das ações dos municípios integrantes de uma mesma Comunidade sócio-eConômica do própr.io EA
tado, ::Lrnpãe-se a criação de instâncl.Bs tlIicrorregl.OnalS como entidades

Parágrafo ümee - A funçt10 social da propriedade é equeâ.e Que atenm
ao ordenamento Territorial e ao processo de desenvolvimento sõcacece
nêmfco estabelecidos em lei municipal".

púbhcas e territoriais, para os fins a serem mencionados na lei com _
plementar federal. A articulação dos planos e programas de governo
em imbl.to microrregional, possibilitará ao Estado federado e aos Municípios interessados llIa10r racionalidade de aç~o ..

JUSTIFICACAO

o dispositivo sugerido pretende estabelecer critério objetivo pere
de te rnunação da função social da propriedade sendo a pedra angulc:- ti
c roenement c territorial e socioeconômico do espaço municipal. a f_nção soe i e I da propriedade não pode ser quesU'lo omissa e nem ficar su
Jef t e a svb.Iet rvãsucs ,

1

EMENDA 1POS092-8

EMENDA ADITIVA

Dê-se ee

1Irt ..

,Pf"7fl

,f?fli

Título III

(D

Capítulo I l
~eguinte redação:

adrnini~tro'tt.1vos.

.

~~; ~

CONSTITUINTE DlRCEU CARNFlRO

r;;i';;;;J
S]STE'MA_!.J.1..B..ÇML-:::::=======:::::....:::~~~~
.Ltu.... /C~.>SS;D'.UI<ul .. le

MODIFICATIVA
DISPOSI2'1Ve 'EMENDADO: ARTIGO 67
EHEN01l

q1

f!J

E'~tados

Art ..
Para efeitos
os
federMlos e o Distrito Fedet'oI poderão eSSOC.1ar-se em aeaaêe e de Oe~enVo1.
talento e os Municípios em Reg.1ões Hetropolitana~, Aglomerações, Urbe:aI!' e Microrregiões.

COJ.USSAO DE

Art1goY~

Ao Titulo IV - capitulo II - Da UnUio

Co.pete à União

ACRESCENtE-SE

Instituir impostos sobre transporte de qualquer natureza.
.Ao

Parágrafo único - tei Compll!!llI~nte:r federal dp.!lnirá
• critérios b,;'SlCOS pa re o e~tabeleciÇlpnto (1.. Regiões de Desenvo]vl.faento. Reg1õe~ Metropo11tanas, 1Iglomerações Urbanas e Microrregiões.

50

tade no sentido de que o preço de cada serviço de transporte refI!

\:l

eJ

CONSllTUINTE DIRCEU CARNE1"'R"-D

---,
~ ['T;:~';'~

o planejamento nac a onaj é elemento indispensável para ot1mi2aç~o
dos recursos. cemocr at a aeçêc das decisões e compatibilização de
ações setoriais.

ê: também O único elemento capaz de coibir as intervenções easuf st cas , muitas vezes de porte gigantesco.
í

EMENOA AOITIVA

Titulo IV
Capítulo IV

Art,

piar.

No

título IV - Capítulo IV- Dos municipios

ACRESCENTE-SE

Compete privativamente aos Municípios

li,'''

Ao artigo

- Organ1zar e explorar diretamente ou mediante concessão. autori-

zação ou contratação. os serviços públicos de transportes coletI-

"Artigo

vos de passagelros urbanos

Ji'L

o seguInte' parágrafo:

~- " " ' ••••••••••••••• "

•••••••

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

Para assegurar a função social da propriedade e exercer
com eficácia seus demais poderes, o município disporá dos segui
tes instrumentos:
§)12 -

JUSTIfICACAo

t

I - desi3propriações i
11 - edi ficação compulSória i
III - parcelamento compulsório de glebas,
IV - contribuições de mélhoria;
V - limitações de uso e ocupaçlío do solo;
VI - tributação progressiva. e

preciso conferir maior eficiência operacional e organizacionéo:!.

ao transporte municJpal de passageiros. de fOrma a reduzir os cu.!
tos e dar atendimento satisfatório às necessidades da populaçãc •

a expansão urbana, constltUl. uma realldade fát1ca, sociológ1ca, e
e trDnsforma. entre nós, em região metropoll tana, quando definl,da

através d;' racionalização das linhas e a

uridl.camente como tal, ou permanece como silllp1es aglomeração urbana
ontigua, enquanto não constl.tuída em região metropolitana nos ters do art .. 164 da Constl.tulçâo Federal".

gara~.Ja ~f

COnfJablli:l!

V]J

c::e. seg_rançã. conforto e rapidez adequados, il'2'1'ôjCOrres
t'xpertativas do usuário

EMENDA lPOS090·1

e poder polít1.CO, rste últlmo caracterindo pelo feto de terem como
úcleo u..a capitlll estadual.

Nacional".

DOS MUNIC1pIOS

tropo11.Ul1ne" e em italiano "regione .. etropo11.tana". todas querendo
designar um caso partiCUlar de "conurbação" ou "aglomeração urbana"
("Dicionariode Urbanl.smo" de Carlos "lberto Petroni e Rosa ICratz de
enisberg. Cesar1ni Hnos, Ed1tores, Buenos Aires, 1966) onde se rl;i5tram (l.) altas densl.dades demográficas. (1l.) malha urbana
cont,.!
ua submetl.da 8 adml.nistrações municipals d1st1ntas: {,11i) 1ntensos
f1u):os pendulares dl.ários de pessoas, entre o núcleo e a perifena;
onc:entração de recursos fínanceí'Cos e culturais e de poder politl.co.
osé Afonso da s1lva. em seu "D1.rel.to Urbean!stico BraSl.leiro". ensia que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua ........ que resulta

erenCl.am por apresentatem maior porte demográf1co, mal.or concentraão de recursos fl.nanCelros e cultur.us e se constitul.rprn um Centro

••,"

[Çi'~;;;J
COM'ISSAo DE SISTEMATIZAClI:o'===;;:======::----=::::::::::::::::~

Como abono. eanae , 11 emenda, deve-se destacar a cor.
reBpondêncl.1lI existente entre 11 expressão "região lIletropo1itana". em
português, e em inglês "met'ropolitan region". em francês "region me-

:3. I.s t"egiões metropolitanas consti tu em-se • f0lltO .já
e disse, um caso particular das aglomerações urbanas e dera!;. se di-

de

JUS1IFICACÃO

EMENDA lPOS089-8

"A Regino Metropolitanll no Brôl''ll' r ~C'!J TC'g1rre JurídICO". de
tor ace
"ndrade Azevedo; "ReglneS MetropolitanA:': uma necr-s .. árlA rp~~
de concepções" e "Regiões Metropolitanas, Reg1me Jurídico". de Eros
Roberto Grau; "DireIto Constitucional e regiões J1etropolJ.tanas". de
Deul Hachado Horta; "Problemas Tributários da Degl.ão Metropoll.tana",
de Sérgio Tostes; ""s Regiões Metropo1l.tanas no Direi~o Brasileiro",
de Sérgio Ferraz, pare citar só 1l1guns títUlos.

"regieo de desenvolvimento" como "região de planejamento". "r~gião
dlllinistrativa". "regl.ão abissa1". "região fisiográfica", "regi.ão '1.1.
orine,,". "região mí1l.tl!lr". "região natural". "região urbana" e tan-'
as outras.

e dos planos plurianuais

ta seu custo econômico em regime de eficiência.

~c

2. O lJrgumento de que é preC1S0 reservar a palavra
'regiio" para nomear IIS "regiões de desenvolvimento" é louvável. No
ntento. 11 palavra "região" ganha significados diversos quando devia ~ apropriadamente Ildjetivada. "ssim, ela é empregada para qualif.!.
ar realidades distlntas. nio só nos casos de "reglão metropolitana"

e território nacional. através das nor-.

desenvolvimento urbano e regional, a serem aprovados pelo Congres-

Visa. nesta Emenda, a definição de uma política tarifária cr Iee

1. " em!:>n::!a pretende. em prill'eiro lugar, eeeeaore r
. a manutenção. no texto eene t s rcc renar , da e:-rpres.sÃo "qegião f>1f.:troP2

re regiões metropolItanas de autoria de lnSl.gnes JurIstas brasile1ros - "Redl.str1buiçâo de Rendas Tt'l.butárias em regiões Metropolitnna".
c "dl.lson "breu Dallari. "Instltuição de Rcg1nes Metropoll.tanas
no
r.si1", "Instituição e ...a min1stração ele PeglZ::':' rnetropolitdnas"

í.tern XX, como segue:

mas urban!sticas de interesse geral

JUSTIFICATIVA

llitcma", consagrada em ã mb 1 t o eens ta euefeee r , adrninlstrativo. ar:adê,mico e )uríd1.co. t s.1gnif1C:atl.va já a coleçio de diplomas legais {eeraís e estadut:ns cclltada a partir do estabelpcl.mento das atuais n.,Q.
ve regl.ões metropolitanas, pelas leis comp1empn'tares de n!!s 14 e 20,
m 1973. ccnsaeerévea e. também. a ljtcratura jurídl.Ca di5pon!vt'J s.Q.

artigo~o

"XX _ Promover a ordenação

JUSTIFICACJl;Q

• ~t •• OUO,cD..lssiDIJIII.e.,'.b

COMlssM OE

SISTEMATlZAC~O

reserva de áreas para preservação e equipal'lentos PÚbhccs"
JU5nncAcl\o

'------~J rr;;:~.;.~

O dispositivo sugeudo aperfeiçoa os contextos e define Com pre
cisão os mecanismos de estab;lecimento e controle da função so:
ci aI da propriedade •

fPJ~...lC;!lO'!!NSaJ.,UIl!TU!!JIJ!N=TE=O=IR:C=EU=C:A:RN:;E:IR:O=:::======~
-f'l

-

nder às

J I'l-;;;j'~M
-

.

EMENDA lPOS094-4
EMENDA AD1TIVA

Titulo VIII
Capitulo I

AtUgo

~§

20

A na\legaçlio de cabotagem para transporte de bens e pessoas é priva
tiva de navios nacionais, salvo em situaç15es transitórias de pIe Mente n~ce-:sidade pública reconhecida por ato do Executivo.

fi
f'l

.

r~-::::~:_:' """o'" m - "" "U::" oom""
- - - -

A alínea a

- - - - - ....u ......... ,' •• h

J

do item VIIl,tlO artigo W' pelo seguinte:

"a _ TOdO:' têm direito aos equipamentos públicos, à cidade como
um todo. ao meio ambiente sadio e em equilíbrio ecológico. à II~·

Assembléia NacionalConstituinte e 527
lhoria da qualidade de vida e à preservação da natureza e da ide
tidade histórica e cultural da coletivIdade".

~.

~

Os I:stüdo:::: c m;:1J.f; cf;pecificilJ'Icntc oc Hunicípios
I're::::cntam naior scr:iJ.l.1ilJ.üadc c eonnce.ír-cnec na detcr~inaÇ"ão
de
prolJlcn;:1s loc;)i:::: uc pre::::e:rvo.ç5:o ee neio nmbienLc, r-aaccs
rcltl.:i
c.:.u a i s devem ter li. po::::!Õibilidaàe de solicitar aJud;) das Forças IIrm!
êae , c:uando scuc zccursoc físiCOS c f1ni:mcciros r.õo I crmitiren
a
estruturação de uma política efetiva de eercse do rncio ar-bdentie ,

ef'-'-V

A - crédito

rural, fundiário e agro-industrial.

JUSllFlCACAO

o disposHi vo suqer roo abrange com a amplitude neces s ar aa o
í

EMENDA lP05095-2

tJ

CA~~E·;'~~D

CDN5TlTUINTE DIRCEU

tJ-;~~~":=J

&ºHl~D~~;;~~~~~J:'=·'JliO---------J rs;;'~;mJ

No Titulo lI, capítu;~~-~:u:::';':':::a popular,

r

O item lII, do artigo

o estabelecimento de linhas de cr éd i tu fundiário é um inportante instrumento na implementação de uma polltica
agrícola que objetiva não apenas a reorganização da
estrutura
fundiária brasileira, mas também o desenvolvimento s6cio-econêmi
co dos pequenos agricultores e minifundiários.
-

EMENDA lP05103-7

l!J Constituinte

,.,,

---,

Senador Dtrcel! CarneIro

r . r - - - - - - - - - - T..TD/~Un'''..çio

EMENDA lP05099-5

-.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. artigo~

Senador Constituinte DIRCEU CARNEIRO

?023

Suprima-se do anteprojeto o artigo...J-31"

3-.2.?>

~,

d

SUBSTITUA-SE

JUSTIF'ICAÇJ:lD

ace~

50 do cidadão ao espaço natura] e ao espaço urbano, traduzindo
terrllorialmente direito and.í v dua I e cot et rvc ,

~

Justificaç§o
D estabelecimento de projetos agropecuários,
regiões de novas fronteiras agrícolas, mediante a utilizaç§o de reArt. 5S' - A alienação ou concessão de terras púcursos provenientes de incentivos fiscais, favorece o estabelecimento
blicas
federais, estaduais ou municipais, exclusivamente
para
e grandes propriedades, perpetuando a estrutura latlfúndio-minlfún_
fins de Reforma Agrária ~u colonlzação, com área superior a três mil 'X
io, em regiões cujo aproveitamento racional envolveria o assentame!!.
(3000) bect ares dependerá de aprovação pelo Senado F'ederal
to de pequenos agricultores ou agricultores sem-terra, pct.encfaâeente bene rac ér Ics dos projetos de Reforma Agrána.
JUSTlF'ICAçAo
O

pe Lc seguinte:

"111 - as populações locais, através da manifestação pelo menos 5%

do seu eleitorado, poderão ler iniciativa da lei de interesse respeE.
tivo do bairro, da cidade, do estado ou da regHio a que perlençaH.

arti~.~

passa a ter a seguinte redaçãa

?aO

í

JUSTIFICACAQ

o (l1SPOSltlvO

sugerido e.s t ebe ece de forma pr ec i se e Iunc ronej o exe
cicio do dt r-ea tc comum t er Io, garantlndo a gestão democ r at r ca do ter
r a tdr c nacional .je ao nível desta constituição
í

í

EMENDA 1P05096-1
fi CONSTITUINTE ;;;;CE~' ~~;';;'~RO---

(:J

COMISSÃO DE

.----]

Neste pedodo histÓ~ico, quando a sociedade brasileira
reclama a execução imediata de um programa de Reforma Agrária, nãotei:
sentido alienar ou conceder terras públicas para outros fins que nâc
o assentamento de agricultores, minifunciários ou sem-terra, e'n projt:
tos orqamaados pelo Poder eõcr rco, por cooperativas ou mesmo entidades de classe.

r . r - - - - - - - - - - U n o / . u n.. 'eaçio

I;r;~;~'~

EMENlA loOOlF'ICATlVA

DISPOSI1!VO

SI~;~~~~IL~~~i~u'''l0-------J ~'~?mJ
. __ U""M"'''....
_

>~~

Dispositivo Emendado: par~~~fO 2"', art.~
O parágrafo 29 do artigoypassa a 'ter a seguinte reda-

seguinte:

3..2 L{

Arty- Os assentamentos do Plano Nacional

'-r~:)

EMENDA MOOIFICATIVA

SUBSTITUA-SE

~ pelo

artig~

Efoel)ADQ.

:>;:>~
O artigq..33i passa a ter a seguinte redação

No Titulo IX - Capítulo VI - Do Meio Amblente

O artigo

----,

ria serão dotados de

ção:

JUSTIF'ICACl'iO

de Reforma Agrá-

centro urbano, Quando estudos de viabilidade tá:nica e a DI§.

prfa localização geográflca dos projetos assim recomendarem.
§ 1•••••..•••••..••••.•.......•..••....•••••••...••••••••
§ 29 O responsável é obrigado, independentemente da exi~
tênc~3 de. culpa, a indenizar ou reparar integralmente os danos
causados, pela sua ação ou omissão, arcando, quando necessário,
com o ônus e a responsabilidade da elit'linação dos produtos tóxicos ou poluentes causadores dos danos ao ser humano e
ao
meio ambiente.

"Artigo:J!R - A União, os Estados e os Municípios, ouvido o poder legislativo, podem estabelecer, concor;entemente, restriçõe
legais e administrativas visando a proteção ambiental, à defesa
dos recursos naturais e a garantia da função social da propried
de, prevalecendo disposi ti vo mais severo".

Ln

Nem todos os projetos de Rerorma Agrária serão rearraeocs
áreas distantes de centros urbanos e nem todos beneficiarão um número de fami lias que justifique, economicamente, a ifll)lantação de um centro urbano

Acrescentando a "garantia da função social da propriedade, tal
mo este dispositivo sugere, terna-se mais eficazes as ccnof çêes
de ação do pader públ1co

NDA lP05097·9

~;~;~:J

Senador Consh tuinte Dirceu Carneiro

tr2J;~JW

JUSTIFlCACÃO

Muitas vezes a ação lesiva ao meio ambiente e aos
seres
humanos decorre da utilização de produtos químicos não permitidos p!:.
la legislação, sendo a destruição destes produtos um processo
que
pode envolver custos elevados, os quais devem ser cobertos pelo infrator e não pela sociedade, através da ação exclusivá dos
órgãos
governamentais ..

EMENDA lP05101-1

l:J Constituinte

,\.a\,.k

Emenda MeàU".lc ti"a

CJCOMISSAO DE

?16

Dispositivo Emendado: Artigo~Parágrafo 19.

EMENDA lP05105·3
CONSTITUINTE PIRC.~",o

['J

CQMJSSnQ Q.E

SI;;,;~~:;w~~~eU'nlo_-

No título IV, capitulo VI - Oas regiões de Desenvolvimento Econõ
-

H

--,

OIRCEU CARNEIRO

)

~'~~~~~
SUBSTITUA-SE

I 1]?ji;;5!@J

SISTEM~~;a;;;~;~'lo""m."ue
' ..'O/~U'U"~.;;;O

--,

D parágrafo 211 do

te redação I "1.L"VVJ...II"\f"\LAC.Vl.d.;l·

f}-l.

3<.6
Art • ..l3Y-

a ter a seguin

~ d-.t.Wl.~

-

EMENDA MODIF'ICATIVA
DISPOSJTIVO EMENDADO:

..

§ 19 - Lei a9rIcola, a ser promulgada no nre ac

de
de
atuação dos órgãos integrantes de setor público aqricola, estabelecendo obJetivos e instrutrentos de
polItlca aqricola, a saber:
~.~.:

..~

a ter a

e')

Art.

~ ~

artigO~pelO

seguinte:

"ArtigO~- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
................................................................,.

11-

a

+ passa

31~

t. adotada a escala regionai para o planejamento e adminis
tração, devendo os planos de desenvolvimento e os orçamentos públicos levar em conta a lntegração rigorosa das ações se t cr e Is
com os objetivos t er r a tor re ra de desenvolvimento"
§ 2l:l -

í

~

..

Parágrafo Onico - A funçi!o social é cumprida qua!!.
JUSTIrICACl'iO

do o imóvel:

.

.",

artigo

01
A letra!, do Parágrafo Único, do art.'2!S
seguinte redaçdo:

um ano, disporá sobre as atribuiC"ões e fOrJllas

tJ-:~~~~·""]
~7;~;J;J

euco , das áreas metropolJ.tanas e das micro-regiões

...

r.r-

artiqO~passa

o Parágrafo 19, do

:=J_.J

__---- J

[TI

8) está sendo racionalmente aproveitado.

o dispositivo sugerido objetiva o aprimoramento do texto em lermos conceituais e operacionais da norma.

JiiSTIFIéÃçÃO
JUSTIF'ICAÇJ:\O

A atoal estrutura do Setor Público Agrícola permi-

tiria a elaboração ~ implementação de planos de curto, mêda.c

EMENDA lP05106-1
A e}(.pressão "está em curso de ser" tacionalmente
aproveitado permite uma interpretação legal Que ravnrecer a os
m6veis rurais improdutivos, dificultandu sú~remaneJ.ra o processo de d!
sapeepr eçãc ,

[TI

I [TI-;~~~"'~

CONSTITUINTE DIRCEU CAR:;;;;;;-'

í

mesmo longo prazos para o setor

ag:dcola~ não

sendo necessário

criar uma nova estrutura para esta finalidade.

No

sentido de ev.=.

í

tar a proliferação e a superposição de 'órgãos públicos com a me~
ma final1cacc

eeraa

rccorr.~.,dãvel

reorcamaar e orde'1ar a

atu-

ação das entidades já existentes, evitando-se assim as despesas

EJJlMlSSÃlLllL5~~~·~~;;~·..,.._".._'
________

~

••

~_=:J---" tçj~;7;;J

n ..O/.".'''...I;'OO

-.

No titulo IV _ Capitulo IV - Dos municipios

lP05102-9
••..·-------~I fõrp",'I'O"B'~
l:EMENDA
5eno.dor Con::::ti tuinte Dirceu Carneiro
. L...._J

decorrentes da instalação de urna nova organização burocrática.

5UBS1ITUA-SE

"

O Hem V, do § 111, do Artigo ?pelo seguinte.

"V _ Promover adequado ordenamento territorial e desenvolvimento
COMISS~O

UIENDJ\ NODIFICATIVA

......'o/.ow, ..l.,....OWIIlI.o
SISlEMATIZAÇ~O

sôcãc-eccnêefcc , med!ante planos de desenvolvimento integrádo,

DE

' ••TOI.UIf"OC.;l.o-----------,

r.r
EMENDA

~

11

,,:J-C.
o!SP~

1:1::.,)-..
31~::'-

artigo ~, ,p.tú~,

1.~I\ll~'

nováveis periodicamente e aprovados por lei munic.1pal ........

412DISPOSITIVO E!-U:.11D1I.DO: 1\!t'l'IG07

O

'112-

art.ig0...J.1~rassQ il

~-

JU5TIF'ICACM
t.er Q seguinte retloçiio:

Art.
- O Congresso Uacional estabelecerá normas
rara a convocação da!> Forças 1.rtn;:1das na defesa dos eecueecs Jlo.turais c do meio amlJientc~em ceee de rnaniíe:::ta necessicJadc xeconheca
da pela União ou JlIcdiante solicltat'Ão dos Estndos C: MJJnicIpios. -

'O espaço urbano, predominante no âmbito municipal, requer um prc-

cesso dmânfco , renovável per odrceeente como éru ca forma pcs s Iveâ
de ordenamento As questões ligadas ao uso do solo e à funçao St _
í

cial da propriedade, por exemplo. só pode ser contr_olada a part::-·

528

• Assembléia Nacional Constituinte

'I

dos planos de desenvol vimento integrado I onde os usos e funções

I"F-I"

\:MENDA lP05114·2

AttigoA - jr'- E

são estabelecidos de forma clara e impessoal, livre de casufsecs e

I'f

(!l

subjeti ví.cades ,

tJ

EMENDA lP05107·0

legislar sobre

(:J

CON51UIIlNJE OIRCEU CARNEIRQ

- navegação aquaviária. aérea e aeroespacial, bem assim o regime

I!l
L

ÇOM1SsiiO DE ~lSTEMATIZAÇao

EMENDA ADITIVA

TItulo IV
Capitulo Il
oArtigo.,ld

~

,

)(,(111

A racional operação dos serviços de transporte visa evitar s,!

TItulo VIII

Compete à União

cri ficar a competição sadra , pr6pria de uma economia de mercado.

Capitulo I
~

~ ~

rç;~;7Fl

COHISsAo DE S!STEMATIZACÃO

dos portos.

JUSTIFICAÇJ\,O

Artigo

pr;:~;'~

CONSTIJIIINJE DIRCE!! CARNpRO

rrr------- ..uoouo/uon"lO/IUl<ePl.'1o

Compete à União

legi~lar

3/5·

~

«<:>

315 de

p~

fU

EMENDA lP05111·8

~ I\L&<~';"

f!J

" A navegação fluvial e lacustre para transporte de mercadorias e
passageiros é privativa de embarcações nacionais, salvo

tS'~~;~

CONS!lIUINIE OIRCEU CARNEIRO

lação federal, Estados e Municipios poderão leglslar

tçj'';;]

;5 situa-

sobre:

a - Transporte de pessoas e de bens que, sob prevalência da

le~ls

suplet~v!.

mente.

ções definidas em acordos laterais ou bilaterais:'
EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇJ\,Q

JUSTIFICACAo

Titulo IV
Nas economias de mercado, a seleção do meio de transporte

e,

Esta emenda objetiva assegurar níveis de acessibilidade e

~_

• Artigo ..pJ- _

decisão lógica do usuário, que busca o menor custo total par a ces-

a

tos compatíveis com o poder aquisitivo das populações que nelas r!
sidem, em particular dos segmentos eaa s carentes.

locar sua carga desde a origem até o destino, levando em conta, •

Compete

linda, velociade do transporte, tempo despendido e garantia de

~

União

Legislar sobre

.aior incolumidade. Este custo total inclui, portanto, fretes, cus

a - direito civil, comercial. penal, agrário, eleitoral, de trans-

tos de armazenagem, custos de manuseio, custos de transbordo. cus-

~aior atenção a~ 'tran

porte terrestre e aquaviário. aeronáut_ico, espacial, urbanistl.

e pr cpcrc roner e eaf cr es ~1J~ryções de comp'eliu_1
vJdade com as demaIS mOdalidadeS de transporte

co, processual e do trabalho e normas gerais de direito finan-

tos de perdas e avarias e custos do tempo.
porte s.q.l::

A

.:.t=:::; : "

ceiro, tributário e das execuções penais.

f1I1ENDA lP0510ã·a

('l
I!J

EMENDA SUBSTITUTIVA

ArtigO

JUSTlfICACJ\,O

.'J?-

§ 39 - Dê-se a

CONSIITUINIE nIRCEU CARNEIRO

COHT5Sl!o DF

SlST~~~:;II;;:~~e~.um.'II&O

proporcionará às diversas modal.idades integrantes destes setores
de t ranspcr te, de pot f t cas e diretrizes compatíveis com os aspeE.

EMENDA ADITIVA

í

tos jurídicos Jner ent.es aos mesmos.
Titulo 111

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05112-6

f!J

Ar~lg0 J>!I'S'j

CON5!1IU!NIE OIRCEII tARNEIRO

A redação original contém impropriedades que a redação
proposta visa corrigir.
Assim. "incorporar-se ent.re si" na realidade se reduz a
-fundir-seIO. expressão mais adequada.
-:A ordem em que foi relacionado o condicionamento ao CO.!!
gresso Nacional e às popUlações interessadas, deve ser direta
sucessiva. a fim de eliminar li. possibil.:1dade de posições contrad!
tõrias. dos representantes da põpulação em relação ao resultado da
sua audiência direta através do plebiscito.

Compete à União
Explorar diretamente ou mediante concessão. permissll"o. licença ou

EMENDA ADITIVA

contrato o transporte de passageiros. de carga aérea, terrestre e
Título IV

ea ri t Inc
JUSTlfICACJ\,O

Capitulo UI

oArtigo~

seguinte redação:

-§ 39 - A !usão, subdivisão ou desmembrament.o
dos Estados. par; fomarem novos Estados ou se an!,
xarem a outros. obedecerá aos requisitos previstos
em Le1 Complementar federal, e dependerá de consu!
ee às popUlações d1retmnente .interessadas, mediante plebiscito.-

A Int rccuçãc do direito de transporte terrestre e equavf ãr rc ,

Capitulo II

~o:;i

lidade necessários ao desenvolvimento orientado das cidades, a ::u.!

CBPítUI.l\il! ;( II(

uma

Sf

o transporte coletivo, ao lado de sua importante participação
no total dos deslocamentos urbanos, tem como clientela predomi _

DDS ESTADOS FEDERADOS

nantemente as classes de menor poder aquisitivo, porém, já se vem

COMPETE AOS ESTADOS organizar e explorar, diretamente ou mediante

notando que as faixas mais pobres da população esUo encontrando'

concessão, autorização ou contrato I os serviços púbUcos de tran,i

dificuldade para utilizá-lo, em decorrência da elevada incidência

portes coletivos de passageiros interlllunicipaJ.s.

I - Art.

§ 2Ç1

.nJ5TIFICATIVA

EMENDA lP05109·6

[!!

~j'~

J!l
T.1roID V - QU>1rozD 7I - SF1;1iD

de 5eU5 custos nos orçamentos familiares.
JUSTIFICACÃO

Ehcen'ado o rrandato 00 Presidente da Pepública, não se ccecece que o

~;';'~;

CON51JJUINIE OIRCEU CARNEIRO

rç;;;~

lleSIrO

~

preciso ccn t er ar maior e r.i c Lêncã a operacional e organizacio-

rer;raneça

IX)

cargo.

Assim, é :lnOOJodispositivo deteJ:minando que ele deva deixar as fun-

o5es nessa época.

nal ao transporte inter regional de passageIros, de forma a redu-

zir os custos e dar atendimento satisfatório às necessidades de •
pogulação através da r acfcnaj aaação das linhas e a garantia de
conflabilidade, segurança, conforto e rapidez adequados, para

Titulo VIII

responder às expect at rvas do usuário.

Capítulo I
Artigo

*

JU'~

I:V,)

•
C:l!.

lUTII/.un" ...;iD'-

315
a",c

3J5

cio

r!Wf'

e,

u ...~

T1'IUIDV - CAP=

A navegação interior será regida por legislaçno especial.

rr;:~';'~
.lluooeftO."'.h/n••

JUSTIfICACJ\,O

e.,"lo

CQMIS!iAo DE SlSTEMAlIZACAD

---,

cr;;~;;;J

A crise energética, que se instalou no mundo civilizado, prenu!!

ciando o fim da era do petróleo, impôs que se repensassem as con-

-ae os usos da ferrovia. da navegação interior e da cobct eqee ,

,

rn -

S»;'\D II ;:

\1P

Art.,lOó:

J

H

~

"Art• .J.Bff - O PrJneirp Mfnistro será hrasileho nato, n:rmado dentre OS
n:enbros do Congresso NacJ.onal o::m mais de 35 anos..nJ5TIFICATIVA

I

Inverteu-se a ordem redac1cna1 o::m o c:bjetivo de dar mais elegância eo

EMENDA ADITIVA

eeeee,

cepções imperantes em matéria de transporte, voltando a eval re reeTitulo UI

meios de transporte teoricamente mais eficientes, do ponto de vi,!

Capitulo ~

ta energético, como grandes soluções para reduzir drásticamente o

Artigo?" - XIII

l')

CONSTITUINIE JOAOUI" SEVllACOUA

umãc

lJ

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA lP05i Í9.3

consumo de petróleo.
Compete à

EMENDA lP05110·0

I"

CONS!lIUINIE OIRCEU CARNEIRO

,

nmm M:DIFICATIVA'

"'t.clc>-e;("~

pr;~~~-~

- Organizar e manter a Polícia marlf:ima, rodoviária. aérea e de fro

J lojpT~O' J
J lo) ~7m J
021

teiras.
EMENDA

tÇ.~';mJ
JUSTlFICAC1i.Q

SUPRESS I VA

33"

J>v>J<-t k Ú>"""t, 1-""",1"

Supr-j me-ese o a r t Y d o a ~ o

EMENDA MODIfICATIVA

Somente a União. através dos seus diversos mecanismos de poder
Utulo IV

de policia poderia definir normas Que proporcionassem a organiza-

C.pitulo II .,1111

çDo da polícia lIlariti••• rodovUrh, afre. e de fronteiras.

ConstitUinte JOAQUIM BEVILACQUA

Assembléia Nacional Constituinte
Nacão,

pcsaçâc nesaa da

Para CCl1IpOI' o lJlJIX10 do

deve pron1:anErrte ~J..gJ.r

nossõor'dei1il\:iEntõjlJIÔÍdioo6l:!mIIa.J.5'ta:!'danOa~

e 529

JUsrIFICAcAO

,
o drspcs.rtavc sob propcs'ta de rr.odJ.fJ.cação estabelece. ao

Caro. J.gUalmente, de outra parte, é ~eral O entench.mente da ccoveruêncie de se adotar una ccostatuieâo s1i1tétJ.ea, C01lSJ.d~
reses que Serl.a solueão adequada a atender esses ObJetivos, dar-se
a
essas dJ.sposJ.çÕes da natureza das constantes deste Ato. fop;!ê de IMnda

,~

WCl.O

do mandato do Presidente da

Repúb!J.ca 'ter-ra caro rererêncre J..fUC1al o lIÚCJ.O do exercjcao hnance~
ê que deverca ser ccnsaõereôc COlTO 'terôo cc-o tenro m~
caal. o ardere d:l mandato preaadeneaal , poas ê err- razão de assegurar ao
Presaderrte eãearc e errpossado a arrtegr-aâadade da execução do Oocare-rtc ,
que a T€gra em causa passará a ser mscnrte no texto constatucacnaâ

mente ccns'tatucacnal , mas vl.abJ.lJ.Zando sua 'transposacâo oporttma pama legJ.slaçâo oc::mplementar OU ord.mãrJ.a~

EMENDA

art1go

revês da reôecêo ora propcsta , que o
ro, quando este

$ubst:Ltu:L-se o termo "Saúde" do 1nC:l..SO XX ao

Y

"Dos D::LreJ.t os SOCl.8J.S". do AnteproJeto de

ccns t a-.

tUJ.çiio da cceuesêc de SJ.stematJ.zaçâo, e acrescente-se o termo
"olJ,g1ene" adequando o texto para:

EMENDA lP05122-3

Seguranca .!!. H:LgJ.ene Q9. Trabalho

COfo'lSSJ.O DE S!S'I'EMJlr.'I'UJlr.Ç1.o

JUSTIFICATIVA

o termo "Saúde" Já e~~ J.nserl.do
~lado .na :eção 1, "Da Ss\lde". artJ.go jJtt$ que d a z
A Saude e dJ.relto de todos e dever do E~tado".

z ea t o de todos, anc rue obv.1.amente a classe

:omo as éemaa,s

e

contem-

é d.1.-

ora se

trabalhadora,

ben-

portant?>?.. é redundâncl.a. r epe t a ç â o e o termo

e anedequade no art:l.go)Aí. anca se XX.

Mesmo porque o termo "Saúde" na área do tra-

ba~ho não é tão abrangent.e quanto o termo

HJ.9J.2~t

Enq..Janto
Saude ret.rata apenas o eat euo de uma pe eece , a lh.gJ.ene e par-

te da medac a.na e aos eavevscs me aos de conservar

EMENDA lP0512G-G

['J

li

Saude

No amb:J.ente de trabalho é preC3.SQ muJo to tr,aJ.E
que seúõe , A Segurança e HJ.gJ.ene do trabalho como
es t é
•

ConstJ.tuJ.çâo en vJ.gor é mUJ.to maa s abrangente ccn-pã e t a
lUJ.da. dJ.nâm1ca e assegure. ao trabalhador a • elJ.mJ.naça~

r

3~=t

A

supu::::: anteoretmente o 1nC150 VlI do

_art~:oYãa~ se:ão 1, "da Saúde". _do AnteprOJeto de

ccns t r-.

tuaçec da ccmi saeo de s.i s eeme t aa aeac

II

I

ã

pe t a t avo e a ndev.idc , pOJ.S no ar t aço )·,fíhnCH'c X>.I Já pre-scr!;
ve o "controle tecnolóQJ.co vJ.s<=F,dc ellllana .. âs ãs ~". roa

'ª

r-ee do trabalho.

é

Co'!' r e re r êr cae

evo
tios

ê

I
I

fÇJ~;;J

Q~!

Drenda Supressiva

Suprina-se no item I 00 artigo % a eeeeseãc !a~ ~ ~ ~ ~

Já pr es c r e ve c r-e sr-c

t.e aõo , além de outras, qUE' asseçw::-alr ac

trabal -,a::or

e

co~

coma-

meeeee a segurança e ccr-t r c-re de ne ao em-a ent e

ccnsszo

...I./c•• lld./I"" ••

~:

O paradJ.gna do Orgão do Ministério PÚblico Junto aos Tribunais ee
Contas do Brasil é o que atua Junto ao Tribunal de contas da união ('IOJ). Te."l,
p:l1S, caráter abran:Jente esta JustJ.fj.cab.va.

Dai a raaâc de ser aa presente Justliu:ati"a. que caracteriza a
mmifesta espeeiah:zação desse órgão do MP Junto ao 'ICU, caro tal reconhecida
desde a sua criação em 1896.

IHD::tt;. SUPRI:ssrvA ;.n AUrEPROJETO DORElATOP

o J.te1l' lU do art

I - Desl.oque-se o conteúdo das dJ.sp::lsíçÕes lndl.cadas a SeguJ.r para o Nro

ss

~ fiel eeecucêc, ten põ!CllJ.iaridades e flDl.cõesespecif1cas, diferenc:~
das, portanto, daquelas prevaseas no art.237 deste Anteprojeto, as quais
não
lhe são aplicáveis no todo.

,.'i.

.rarens o ~ ~ ~ 19:!. integrou o .t!.~. Senpre
nanteve
uma fCsu;ão~, caro cmvén. aliás, à ~ atuação junto ;;\0 'roJ, _ um ~
gâo, ele prépno, todo especial dentro dj'6rganizacão dos Fo:1eres do País

IHDIDA H:lDIFICATIVA N:J AN1'EPROJErO 00 RElATOR

a que se refere o J.tm li, substJ.tumdo-se, ~e,as referên
esses tliSpositJ.vos pe:tas c:orrespmdentes pI'eCel.tt1aÇÕes'
-

Estados e do Distrito Federal, ecm as nasnas garantias, veôecêee, dtreatcs
e deveres previstos pera os ôeears rrerbros ec Ministério Público e can
funcões definidas na lei de sua organização."

$E

DE SISTI:'1ATIZAÇM

Supl'JJi'a.se

<l'f

"Art m,-lIplica-se, no que a:ruber, o disposto neste capItulo, aos
tnellbros 00 Mlni.Stérie Público Junto aos Tril::tJnais de Contas da Un:iâo, dos

O Orgão especializado do Hinistério Público Junto ao 'IOJ, se bem
que sendo tccrc tcôo Mlnisténo Públic:ol), basicalrente, fiscal ~ lei ~ ~

EMENDA lP05123-1
CONSTITUINTE JOAQUIM BEVIA~~~QUA

l:

r.r------.~I

acrescente-se no nesm capItulo 00 Mmistério Público.

I

]0 parte, r e f er-e nt e ao me r c

er-c c ent e , o anc i sc \'1 de art:::go.J;1-:

no AnteproJeto de ConstJ.tu.1ção, ora em debate, houve um retr~
cesso do d a r-ea t e do trabalhador.

p-.:~~'oo~

Deputado JOAQU!M BtvILACQUA

~aditiva

.JUSTIFICATI\A

O J.nCJ.EO VII que da z "controlar a qua rdede
do meao emtn enue , ~ .2 f!B.~" é redundante. r e-

I

I

ccnea tU1nte

-z.{"b
pr.

JU5J'IITCN;J..!J

.. b1EiS a

II- INCLUA-SE. NO!INI'EPRaJI:IO. O SmumrE

11
"ATO IYIS nrsroslçOES DE M'IUREZA CONSITI'UClmw. TRANsI'ItlRIA

Art 19 As d].SJlOsJ..Cões constantes àJs artJ.gOs subseqUentes
deste Ato deverão ser ~ ã legl.S1ação canplellEIltal:' GU orchná
X".J.arespectJ.va dentro de um ano da data da praIUlgação desta Const1tu~

EIlENOA ADHIVA DE ADEQUAÇAO t Cor-'PATIBILIZAÇAO
Oispositi\lo emendado: art. J>O

l.(4;r

-

~

Na seçllo 111, do Capítulo VI, que trata do JUDICIARIO E DO HINIS1E-

parágrafo únJ.co. A moorporaoão de que trata este artJ.go
deverá ser feJ.ta pelo Congresso NaCJ.onal. mechante decreto-legJ.slatJ.vo

/)..

"'.

Art. 29

RIO PUBLICO. acresentar o parágrafo 1I2 do Art •
redação.

·c\,n·

O conteúdo das alÍneas a segtlll:' mdJ.cadas. do art

1. - tOOas as alíneas do 3.tan I,
JIl
2. - as alíneas ~, ~. h. ~. ~ do J.tan m I
3. - os núneros 1, 2 e 3 da. alÍnea "eu do itan IV,
\lo - as alineaS!!. E.. E. e g do J.tan V,
5. - as alÍneas ~ a ~ do 3.tan VIII.
6. - as alíneas ~ e E. do üem IX,
7. - as alineas ~ a.1 do l.t~

tJ.tucJ.Onal

o~ :;~~:::de

do prec:euc, po:.s. €Xlge sua ebrunaçâo do textc

EMENDA lP05124-0

l:J

CO"''iTTTUINTE JOAQUIM

co~

- alíneas

!

a

!

EMENDA lP0512B-2

h do
.!!do

1 - as aIineas É.a
2. - as al.íi1eas .!! a

art.1i-.

Pres:'dente e Vice-Presidente dêntre os MinIstros do Supremo
Tribunal Federal e o Corregedor Eleitoral 'dentre os Minis _ •

.21
.?Jd

tros do Supremo TrIbun~l
Art

os Il§ 19 a 59.

de

Justiça.

•. .

Faragrafo único_ O Tubunal RegIonal F.leito'ral elegerá Precabendo ao outro;; Vice-Presidençia e a CorregedorJâ. Rec!=_
na1 Eleitoral ao Juiz rederal cOlõlponente do irjbunal
-

conteúdo do i'rt

Art. 10 O S 19 do art.
11 Tcx:lo o conteúdo

Art

m.R,;) '..•••..

sIdente um dos doJs desemba"gadores do Tribuna] de Justi~a.

art. ~. ~ e alineas.
~;
?~ ~

arts"t~~ ~ ~~

.

os~tenslaV,

ao' O § 10 do

DISposit1vos emendados:

Art. ~:<~~
Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá 'ieu

üem lI.
J.tem IV

.;~ 79, T~ o <imteúdo dos arts. ir/ a ~
Art

~;;:;m]

Na Seç::lo VII, que trata dos TRIBUNAIS E JUtZES ELEiTORAIS, o parágral'o único do Art. ~2Ve parágrafo unico 110 Art. ~, passam
a
ter as seguint-:!s redações:

69. Os segumt~ àJ.SPOS:l..tJ.vos do al:'t.

Art. " . Todo o

--------..,J Fi,""'-:J

EI:CNDA 1-1ODIFICATI\'A DE ADEQUAÇAO E COMPATIBlLIZAÇAO
Incluarn-se, no Titulo X - Das D1Sp:lSJ.Çôes TransJ.tór;ras, as se
gumtes d2.SposJ.CÕes.
-

.t}
Art. 50 Os seaumtes d:l..sp:>5:l.."t:l..vCs do art 2€

1 2 -

..".

fIYON51IlUlN1E JOAQUlM BEVILAC:""QU;;;-A

=:J

J.tem VI. ~ e alÍneas,
alÍneas'!! a ~ do ltem VII,
J.tan VIII. ~ e almeas,
alÍneas E. a .c! do ~tem IX.

Art. 49 Todo o conteÚdo do

Art

sos, que foi transformado pôlra Superior Tribunal de Justiça,
a este ficarão integrados para efeito de percepç~o de pro
prerrogativas dos Ministros em exercic:1o

BEVi"~;CQUA

í,

-

Port. ~ •••••••••••••••• :.:.:~:••••••••••••••••• __-,.: ••••
§ 42 _ Os Ministros aposentados do Tribunal Federal de fleCu!

do J.tem lI,

2 - alíneas a-e b do- J.tem III,
} ....~ alinaas ~ a ;, ! a ~ e
ao itBn IV,
4. - alÍneas E. a .& do itan V;
5
6
7
B

a seguintlJ: I

ventos, assegurando-se-lhes osiiH~.smo'iõ-dit"e1tos; vantagens -e

8 - as al3:neas.!! a ~ do J.~ :crI,........
I}
Art 39 Os segu:urtes d15fOSJ."tJ.VOS do Art. J:B"
1

..Mtl com
l./<{r

s Arts

almeas.
!I e !Ii:1f

35:3,
Jlj J

t1 li~!

Art. 12. O parégrafo ÚJuc:odo art. 414.

1'"" t.,(, Gw.,

JUSTInCAçftO
i,.r1M '
A Dnenda tem em VJ.sta tão só fazer constar co ~eto dJ.sposJ.
de natureza tranSJ.torlas aprovadas
a
,., ssão V e que foram arutJ.das~
que J-ne>.J.st6'l tlegras ass€l"elhadas
roveJ.'tadas titulo de CCl:\'a"tab111'l.acâo

::5
_

#

.

~:

EMENDA lP05125-B
As d.J.spoSl.ÇÔes mdJ.cada.s nos arts 29 a 12 deste Ato
não t6n aquela natureza~prÓpria'dasprecel.tuaç&s de índole perm:mente que devem f1gUI'ai' num texto c:onstüucJ.Ona1. Os ob]etJ.vos que, J:OI'
elas,se busca aJ.cançar CQITeSpOndem IIlaJ..S exatamenteamteresses nutãVeJ.Sao COX'reI' dos anos e por 2.SS0que meJhor qevam fJgUI'âr na 1egJ.S
lação ordmárJ.a, cuJo processo de m:xhficacão e pela Z)3Zâo mesma ;;
necessÍdade de sua atualJ.ZaCãb não deve estar stlJeJ.to aos embaraços
que se inscreV€l'\ nas Const:l..1;).ucÕes para o processo de sua mxlJ.fJ.CêCão
Caoo,.m entanto. há um consenso genera1:l..Zado de.
que preceJ.tos da oIdem dos :urlJ.cados não devem esperar lIaJ.S lOI1gaJlleJttê
para que sE! torn6ll e;.ug!veJ.S, ê de se ac:eJ.taroque :urtegI'€lll eles o elBE.
• co cbs ordenamentos que a Assemblêla NaCJ..Olla1 ConstJ.tum1:e, por una ~

tICONSTITUINTE JOAQUIM BEVI~~~QUA

pr;;;"~

•• n •• './c•• ,'.l./I"IC•• ,..lo

~

CCt1ISSlio DE SIsrmATIZACPD

rç;::WiJ

ilIDIDAMODIFICATIVA AOIINl'EPR01Ero ro RElATOR

15'/

Dê-se, ao

",,",. J,há

§

19 do art ~ a segwnte redação

\'1

l°. O J.nÍCJ.o do exercicl.O f.lJ12lnCeJ.I'O colncadll'á CCM o
.l1lícJ.Odo mandato d:l PresJ..dente da RepÚb1J.c:a"
§

u.'el'c...,t.~i.

:c;t~------..,

I~.

Sllprlmam-se no J.nciso 11 do art • .lA-4""á ~"'plessão: "com
mandato de seis anos, não renovável", b<!rn camo no S 10
do mesmo artigo a ,""prossão: "ressalvada a ni:o vlotaliCJ.edade, na h.lpõtC'sc do c~ercicJ.O do mandato."

14"

O art. j..t<e seu S lo do .AntcplO)eto de
passam a +ter a seguinte redação:

Constituição

"Art. 144 - Os f-lJ.nlstros do Tnbunal de Contas da União
serão nomeados pelo Prcs:l..l!ente do Con';]rcsso ~ac:l..onal, dent.re bra
sJ.le110s ma10res de trJ.nta e cinco anos, de idoneJ.dade
moral;
de reputaç~o 11J.bada e notórios conhp.:cJ.lnantos JurídiCOS. c:conõm1cos, fJ.nanceiros. ou de aàm1n~stração pública, obcdpc1dils as
scgu1ntes cond1çõc:s:

I - um terço, J.ndicaõo pelo Pres1dente da Repüblica,c/
aprovação do Senado Federal;
11 - dOloS terços, c:scolhldos pelo Congl"esso
sendo:

Nacional,

530

• Assembléia Nacional Constituinte

ai

111) sendo Idv res a filiação e a associação, a

um terço dentt'e pro!1.ssJ.onaJ,s indJ.cados por en

b)

I

e

j

a r 't l. c 1p a ç ã o
de 'trabalhadores em órgãos púb11cos f a ca r-à me Lhe r- se

tidades reprcsentatJ.vas da eceaeaase c.1v11, nã
forma que a lei e s t.abe Lecer j
e

preva.s ta no Capítulo da AdmInJ..stração PúbHca ci, .........0
~f~~to~~O devendo pe rmanec er- na parte refer~n'tc b s an-

um terço dentre ;'udJ.tores, substitutos laçaIs
de M1nJ.stros, ou aenbros do z..in.1.stér1.o PúblICO

rança do Trabalhal:3or. As relações capl.tal/trabalho são
ver ee reeme percanemes ao M1n1st.érl.o do Trabalho.

t: a organJ.2ação fnt ernecacnaj do
OIT o Fórum dessa rnatér:la e não a orgat"l.zaçào

IV) a par t e normat ava da Jus~o-Trabalho já es'tâ p rcvas
ta no ar t , 222 do AnteprOJeto.

Junto ao Tr1bunal de Contas, por este J.ndicado,

~~i~~;;~std~P;~~~~u~~;~~n:d~~;~~~~c~~~~nll0 os

('l

JOAQUUI BtVILACQUA

tJ

JUSTIFlCA,ç1;o;

COMISSÃO DI::

da

o saee er-e tlm co de Saúde é voltado 'll Saúde Púp01S aí o
re ecr pT1nc:1pal é a causa dos rasees , aat,c é. a prevenção da
aCldent.e: de t.rabalho, que deve ccnt.anue r sendo de eeeponsacllJ,c.sde úru ce do "'l.n1stén.o do Trabalho.
cf a ca mas não deve anue rva r nos: rr,e10S pz-odu't av es ,

EMENDA lP05132-1

S lo. Os "K1nlstros terão as mesma s garant1as, prerrogativas, vencameneos e :ullpcdl.mentos dos r-l1nJ.stros do
Super10r
Tr~bunal de Jushça e sonente poderão epesenear-ee com as ven ee
gens do cargb após cinco anos de e reeavc exercícJ.o.
-

Trabalho
Munl:3l.el

~aúde

)

""___JI

SIST'-'E"";~"-·~'_'~-=;~"'·~"'";.i"'~'_.. _..._.'_.b

A presente enenda se ctrC~~e à !s~c:uação do tc>.to
apresentado no anteprojeto COm o teor dos AtlteproJQtos Tl:!nátl.C05. e~pec1alme1'lte
referente à Organização dos POdC1CS c sistelll~s de governo.

EMENDA MODIFICATIVA (Ao Anteprojeto

Antepr~)~~~s~~t~l;~~;~t~~=:ã~n~~;lel ~~mA~t:;~~)~;:' Tcn~

_

pr;~;""'~

fuj:~flH

°

do
tico 3~m que se consagra a garantla da VltallCledade para os)ü1
zes e maglstrados.

dô Relator)

·11 ,

besloque-se o conteudo do art. )5 para Disposições
Trans-itôria.s, cJ!m supress~o "dõ:puágrafo único:

Essa discriminação também é 1ncompatível com o disposto no art. 208, S lo, letra C do Antepro)e}o da SlstcmatlzaçSo,
(art.I04,510 do Antepro)eto TP-illát1CO' que preve o prov1mento de.
1/3 das vagas entre os or1undos da magistratura de prirnc11a 1nstâncla (eemc es I!Ud1torcs) e do Min1stério Pub11co.

• .EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO

. t~t~ :"';:::São ~sségurados ã categoria dos trab·alha':
.eeree d0J!leS~l.~DS, a ..partir da data da promulgação des
.ta Constl.tu~Ç!O, alem de outros que va s em ã melhor1.a-

14

A emenda busca assim assegurar a garantia da V1t<'ll1C1c
dade a todos aqueles que V1erem a ser aavcs eados como
nambros
do Tr1bunal de Contas.

, -, ~~:>loque-se~ o conteúdo das alín~as supra para o Coirtul0
VII, do Titulo IX, que tr~ta "Da Família. do Uenor e do }:::'so".
::

ê:

priv1légi~ ~~~::;f~o o v~::~~~~:~~~e t~O1:tod:l.;~r::aal~~~:~t~~
que se confere ao próprio cl.dadâo, a fim de que pOS$a contar cl
.~u;~~e;~~~:~ ~~d:~~~~~~~l~ee s~~?~~~~~~~~::e

.

Art. ~ _ 'item rIr, al:ínea h
_/
item V, al1neas aO-; b , .c, -,a,
..

·dc.'5ua·cond1çao sccaaâ , os dU'eit:os previstos nos i'tens
lV,"VI, IX. X, XII. XVI, XVIII, XXV e XXVIII do art.I"
l1es:ta C~nsti'tuição, b=m come a l.nt:egração ã prevl.dên_
,~a4.~~~i;o~_~~is9 rreVio de ~espedida, ou éqU1.Va~ente

~~~:~p~S~~5~~~ibi1J.%ã-10S, el"itninando-se, quando for o ca.:0.

1::'.: JUS1'niCACÁO

daque Les a quem 11'1-

O saudoso constituc10nal1sta PONTES DE MIP~z.'mA, com a
sua ceconhecaôe ôutor1dade, as s am se expressou, a propós1to do
tema:

ae r ccns t.a r ào

.1lI51'IFICACI(O

i:x~~m~~{:~~~~~lo~alr:~c~~~;~~i~~ ~i~~~~~u~~~:g~~a~:;

.' No.. Caprtulô dél:,s ~.arantias Individuais, no que se re-,
fe:re ã Famílu., bes ta ser aant adc o enunciado do caput do inciso
pois suas alíp.e-3.tJitoda;>,:t'1;.:atam dé detalhamento prôpTlo ou jã

ã ca'tegor1a dos trabalhadores domest1cos. atendendo aos receios

da
laboTl.osa classe de que não venham ser devadaaenee contemplados na
legislação ordlnária.
•
..

·Vitalício, ou, pelo menos, de longa duração,
preClsa
ser o membro do Poder .Judic1árlo, para que se lhe ass!.
gure a independenc1a e se lhe aprovel.tem as e»per1êneias na arte de Julgar.·

!,

Os receios não procedem, ·porém. pois pela -redacâc UI
primida ao art. 14 todos os 'trabalhadores, urbanos e rueaas , fazea
jus aos df re s.ecs ali e tencadcs , Assim ••a manutenção do tratamento di
ferenc1ado aos empregados domésticos, constan'te do art. 15, alem deconfigurar um:a 1njusta discrlm1n:J.çáo dessa c'àtegor1a. poderá a dar
a en'tender, no futuro que. tais 'trabalhadores nunca farão jus aos
demal.s d.1reitos enumerados no art. 14.
•
Essa a razão de nossa proposta de deslocamento do
disposihvO para D1Spos1ções TransltÕrl.D.s. mas com v1.gênc1.3 lmed13ta ,como se que'r.1dclxando 5. lep.sl:lçiio o:,d~r~-:.~ a 1nicint1.v:l de rei::ula.r os deíliais d:lTCHos ossegu.ndos oos trabalhadores dot"éstlcOS.
IA ;>uprcssõ~ do p:;rãgrafo único nos pa'rcce õhv1:J.. já
fi~irlOcg~tg ~:g;~~~de salono m1n~mo~4,IV) ,a gratutdodc do tu

E d1ante:
·A vitallcJ.edaõe isenta da/prt'"S'S';~, c:a 1nI.l.U~nCla e cas
sedoçâas da parmanência. que cepi:!nderia do Po\"Qr E...~
cuUvo ••• • tComentár10s à Const1t\11çfio dI! 1967, Ed1tOra Rav1sta dos Tribuna1s, pago 543).
A emenda. além do ma1S, tem o mérit.o de eV1t03r a cr103ção de du,,"s classes distl.ntas de mi3gist1ados com i\ss~nto na fila:!.
ma Corte. aos quaJ.s são confer1dos as mllsn3s atribu1.ções.

%

J2r

previsto nos arts.
a
do Anteproje'to.
Do' lllé:·smo modo a previsão de uma Lei Complementar par,
garantir amparo especial,ã mateJ!pdade, ã. infância e ã velhice
(alínea h do Hem 'lU, do atot.)aJ é JilU$ apropt':l.3da ao capítulc
prôprl.o da familia. do menor e do 1doso.

Ademais, afigura-se-nos J.mprõprio que Just ..;rt"nte
aos
membros daquele Tr1bunal, escolhl.do!;> pelo Cong1(~sso
N'ac10nal,
não se outorgue essa garantia tão prest1.g1ólda pela doutrina.
A justa ólscenção dos Aud1toras, que 550 os .Juízes
da
Carreira e dos Membros do M1n1stérl.o púb11.co, ao posto de ~linl:!.
tro não se compadece com o cnráter de tenporar1édade.

EMENDA lP05133·9

A temporariedade do mandato só se casa bC!m com a eleição dbS prof1Ssional.s das entJ.dadc.s re:prcsentatl.\.c!'s da sOI.:1,",d.. de civil Pl'c.v1sta no l.nC1S0 11, que f1ca r.:antl.da.

l:J

Os auditores e rembros do Ministp.rlo Publico, u~a vez
alç.!:dos ao posto de M:a.nJ.5tro, alJ. devem pernan&cer at.é
a
se.!
ap05~ntaõorla, ate p~rç;ue pode acontecer ç;ue, com e::ercic1.o do
mandato de 6 anos, nao perfaçam eles o tempo neCe$Sar10 pio1-a a
aposentador1a.

EME~DA

SUPRe;SSIVA

Supr~ma-$e

As garant1as trad1C10"loal.S da l'ag1stratura partance'll niic$
ao titular mas â própr1.a socl.edade que terá Juizes 1munes
d~ ..
qualquer influencia de natureza subalterna.
~

EMENDA lP0513S-5

p

A eles, que palm1lharam toda a traJetór1a de ur'la .:ar
reira dediclroda ao ofíCl0 das contas, não deve ser atr1buido Ui:;
rrero nandato, mas o exercicl.o ple,no êa função ç;ue coroa a s\..a
carre:lra.

A prOpós1to veJa-se a argunentação do
em recente prQccsso.

~_u,'" 6<>V'~.""'UA-

ê'

JOAQun, BtVILACQUA

l!J

COMISSliQ DE

I

fT!~;""'--'

SlST~;I~~~~;;;.~/&.. u ..,,~-------~1 rç;:~ffJ

30

Jontegralmente o artJ.go ~ o Antep~o)eto de COnstl:t.u1Çãio da COllll.ssão de S1stematl.zaçâo,
da
seçao I, "da Saúde".

EMENDA SUPRESSIVA AO MTEPROJETO DO RELATOR

proferida

Suprima-se o conteúdo do

S 20

'i'!

do art. ~

,JUSTIFICATIVA

A3
Essa matér:la )á está l.nsen.da e contémplada
no art.lgo Ydo capítUlo lI, "Dos Dire1t.os Soc:lal.s", port.anto

EMENDA lP05130-4

('l

..,.-

(!J

~é redum3ante. repetJtl.va e lndevlõa, mesmo porque E-st.e' assun-

JOAQUIIl BEVILACQUA
nul....'tc.'.tlellu.""... to

--,

te não é pêra ser t.rataõo na Carta "lagna e Sl.m em Lel. Ord1rár1a. alem do que a Jurlsprudenclá nacl.onal
e
l.nternacl.onal
I'"e"t.em essa tr.at.Érl.a na uFa!'t.a do_'Irabalho". e não na "de Saú-

comssÃo DE SISUl-IAT}ZACÃO

I

I
I
-'I

o,'

DilllOA H:!DIFICA'lIVA NJ ~lI'EPFDJI:I'O 00 F.n.ATOR

Er.ter,ce o le;:lsJõ:3or que o Õ1reltc ÕO trabafl.car d1Vld1dC" ent.re do:\.s MJ.nl.$t.érlo~. alei!" d::l
l.nt.eresses
de ":.rab2:ltacor bri=.s1lE1ro. P01S c refer:<.do 19:rt.l.go \.lc1a a t.ra
olçà:> neclcnal (: unl.Versal êe q\..e as relações ; ~ondlções n~
l'1c ...ão p,,=e

q .. e o t.erl'c . Saúde Ocupac:10naj. ... 'l.er-. at.ender- 'aos

~ATI2ILIZI:i-SE PS.. D1s.~~ICOES ~lU: q~.I\,'!m'l'O E rtSCALIZAÇÃO

F.nlANct1RA; ceM O DESI.DCA"lü1ID ros Am'S ~ a J9t 00 Tf'I'ULD VII, PARA
O T!TUlD !I, CA?!'IUlD 00 PoDE? Lp3IS'..&'"IVO, S1JBSEÇ.'l!) 1: Str'J"D roR!'.ES?O!!DI:TE5
NJ PROJErO DI: OPS;A'1ENIO E À FISoo.IZAC1\O r;r:A:lCEIP.A, ORC/lW"I'kuA E PATFJ!1)rlIAL, NAfURHA AÉAIXO

EMENDA lP05131·2

ê'

JOAQUIN BtVILACQUA

r . r - - - - - - - - - - - " ,."U""IC &Çh- -

_

U

EMENDA HODIFICATIVA AO ANTREPROJETO DO RÊLATOR

Con relação
1) dê-se

ã

às

alíneas do inciso

Iv

do art.

~

aI.inea .!. a seguJ.nte red.a~ão'

na) São • livres a filiatão e a assoc!ação profis
.s10nal s~nd2cal. regulando o Poder PublJ.co ape-nas os reqU1S1tos para seu regJ.stro e para sua
representação nas convenções coletl.vas de trabalho.";
.
U~ suprima-se o con'teúdo das alíneas

l,

,S, .,K,

i. i;

nI) deSloque-se para o Capítulo VIII do Título IV
(ou para onde couber), () con'teüd~ da alíneas 11

2 e E.j e

11-'

tV) !!esloq-:e-se o con'teúdo da alínea,4"; no a'tinente
• JU$t:J.ça do Trabalho"para o 3rt·.

pz:

t.ra=alhe- S6:, e se:rpre feraI'". i'ert.l.nent.es ao "'l.r.1st.er1o ÕC
lra~aJno E r.ão ac "Il.lu.ste:'lC oa Sa.J~E. Tratar
deSSE: assunt.o
na Carta r'a;a-a e :;.ntE<rvenc ...o::.r,~sr'l~ 1nde'l.J.do, t.lrân:íco e de
ínê=le eôrtarlal.
s.súdl;, Oct.r:'a:::~o~.a:!. é uma deroT'll.raçào CCT'fUSê
~.': eras::!
e =e- er:'::lt-" irc:!.esê: e e- r::'5Sê líncu8 Ouer cl1:zer·
"Paúde nas a'tl.\lca=es de 'trata:!.h:' 1>.5 con~hções de trabaHo

'JVSTIFICACilO

~ctermina o dispositivo em questão que "O Regimento
Comum do Congresso Nacional disporá sobre o processo da eleição
réferl.da nest:e ar~l.go. Como nem~ o E.!E.!:!! nem.os demal.s parágrafos
do art. 151 fazem rêferêncl.a expressa a eleJ.ções, só o fatepi;Jo
o ar't. 152, deveria a regra elil questão ser para 'este deSlocada.
No ent:anto, sendo a elcl.ç.ão do Defensor do Povo Uma at.'r1buição do
Congresso Nac:lonal. é ocioso recomendar que sobre o aSsunt.o disponh
o respectJ.vo regimento ln'terno, polos este deverá contenplar tod~s
as ...i n2'térias da competenc1a COll\um das Duas Casas do Legl.slativo.
Dal. :ugenrlllos a: supressão do parágrafo em causa.

é que vão Õet.ermlnar se há r:lSCOS ou não à :lnt.egrldade :fíSlca do trabaJhador. Ouem CUIda dessa matérJ.a no Erasl.l sel'"pre
fol. O Mlnlst.erl.O do Trabalho que, além dE< outras atrl.bU1çÕes,
zeJa pela Segurança e demaJ..s d1reltos do trabalhador.
Como pode a Fl.scal1Zação Federal na árec 'JO t.rcbe:1ho, flcar d1vHhda entre do1.s Hlnlst.él"lC S,
ou
-E:rt.e~C:êr
ao M:J.n~stéTl0 da SaJde" E corno fl.Carlarr a~ -;~goclaç=Es COl1e_
tn'as na área de segurança do trabalhadorO M1n1St.ér10 da Saúde CU1da CJ Saúde PÚLuca, o...
S'!;:é }:Tc':.lca a lTe:ô:J.c::.ra preH:ntl.Va, 1'"as T:t5' prcce5"scs Fr::.=-tl\C5 e re 5'15"t.e,a ele traL2:1"lo cabE ac. ~J.rl5"t.ér::.o do 7ra=éIr:; e a;ãc fl!:ca11zadcra 6 r,c.::-rrat.lza:S:ora. eI'", 'to:;::.s c:!: Sf::::r-=~
t~=
!-.::H:-rsrla d& 5ec ..rê.nça. t'~ºlWle, l':eõ1e1r.é de ';ra=a.~::
: !;'r:.cJ: , !'::;.ânc, l.::e-':. ...flca;ãc e dura;ã:: cc ':.r~:'é:-=
SI': a f:;!'ca~Jze;~c I=f;rl"a~i?Cé r,::
.....r ...E t4:.::
c:
';T;!,'::=.i"",c, Ct1 C~CE ~E'I.'e .. er-f:~aT as ':.rrê: 1:;;(>='-:c-=~":a:::;"t"as
;:T::":E;~: e 5';:-~,1rsn';"a ac tt"='l::.1~.5Õ~::"
f:loca e'l:..:.e: a r~::"';;J:_;;!>;:-=
c- r=-~:E-;~:: :;H'H: !'e:,\ ...ç: ~=:: .. elf: ~·:'''':.s":"ç_;: e "ã: :::::.:~=
[;::'ê. \7 "_.:.!:térl~ êa ~",_::e, o~l=e ;-::-.:.::,:;.r.8
:_:,_!,,;.,;õ::, c~- TU::!: l=n::_~==s a lr':e:;:r:c=::~ ~::_:.= :::.:

.=

EMENDA MODIFICATIVA (Ao An'tepro)eto do Relator)

,1~
j€"para

_ .......

P'!slocar o_c,;nteúdo da·alinea!!. á:.:e. .inc: IV,do ar't.
o~e~p:tQIo_VIII, do Tl.'tulo IV (ou para .onde couber).

==.: __ ,::.

21íl
JUSTlFlCACM

•M.JOSTIFlCACM

I) a nova redação absorve o conteúdo das alineas b e c·

são consequên;:J.as-~a
liberda!!e s:J.ndl.cal cons1gnãda n~ alínea a. tornando_se
dis~cl}savel o !egl'amento nelas estabelecido; no caso es
pec:lfl.co dôl aIl.l}~a 2. !!cresce que a alínea e do inc::J.so11,.do art. 18 )a preve a mesma proibição; -

U) o conteúdo das aHneas S. i e 1

Considerando que a s1ndicahzação ê livre Cart.lB. IV,
a) não há porque manter a paT"t1.c1pacão dos 'trabalhadores prevista nos
ChSPOS1tivossob prQpos~ã.de des~ocaJ:len'to, en'tre as regra~ aplieável.s
aos s 1 n d J . . c a t o s . ·
.

AssembléiaNacional Constituinte
tico 3~m que se consagra. a gari!ntla da vl.taliclcrade
Juízes e magJ.strados.

.",..

TlU.'~Ulfl'lt.çã.

para

os

serviço ti data da instalação da Constituinte, a e tet Ivaçãc no cargo
de titular, na vecêncfa ,

53

Essa dlscnmJ.nai;áo tarnb5m é ~".ati."{.~ com o disposto
no art. 208, S lQ, letra C do AnteprOJeto da
Slstenatízi'l.;'ão,
(art.104,SlQ do AnleproJcto Temático) que plevâ o prOVl;;;anto de
1/3 das .. agas entre os orcundcs da rrãg1stratura de pr1,I?ira r ns
t.ãncia (como os audl.tores) e do Ml.nlstério Púbhco.
-

~

EMENDA l>lODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

12-

~

O substituto - denominado Oficial MaJ,or

3) desloque-se o conteúdo da alínea f para onde couber no capítulo Teferente ã Educação e 'tultura;
4) desloque-se o conteúdo da alínea h. com as devddas
adaptações, para o Capítulo das DJ.Spos1ções TransHEnas

Por outro laó"o. é~Sl.l"', COülO aos xrru s eeee do '1'r1bil"õal são
os prêclca.r.entos do cargo de Jol1J"lstros do Trlbl.-al Su
perl0r de Justlça, e se am devem SE:r atrlbuiêas aos s c s 5ubstlt~
tos e s l.nc1spersâ"Ecl.S sarantlas const1tuCJ.o",al.s. para be•• êes.<=~
pe nhe r em suas eareree Jucl.cãr,les.
é

Com esta~ e-ienda , di-se ao texto U-e cor?at~b:.b.zaç'~o e de
quada. eis que se ccr-seçue ao mesmo tE:Ir'PO resguardar a hlp.rar=
ç:~ia que eeve ex.í s t a r entre o TJ.tular e o Substituto

1) As alíneas c e d são detalhamentos para a implementação da garan

..

tia ã vida,-devendo ser deslocados para a parte de orçamentos; -

2) o aesmc ocorre com relação ã alínea e quando se refere ao excesso
de lucros, recomendando a boa técnlçã legislatJ.va que tal dJ..Sposi
tive passe a constar do Título da Ordem êccnêmaca e FinanceJ.ra õ 3) da mesma forma deve ocorrer com a àlínea e que trata da educação
de crianças pobres I
-

EMENDA lPOS140-1

4) por se tratar de uma regra temporária, ainda que o seja apenas
!eses, a regra contida na alínea
siçoes tranS1 ecraas ,
til

h é

mais aproprJ.llda às drspc-

EJ:':

L.!]!.--

neout edc Constituinte JDI..(lUltl, EEVIL,oC(lUA
~

PJ

'_I".~/.~~I,lo/h'.I

.. "Ii: _ _-

,

Comhsão de sf st evat aecsc
í

EMENDA lPOS143·6
•

~~~~~:I,;~~~f~~:~~~~O:

ARTIGO:wr

F>íi ~

t=Comissilo de 5istematfzacão·

p

O .E.!lQ.!!!. do artigo ~ passa a ter ii seguinte red'açfto:

~:

....".....

,,··/~j----

- --- -

Suprlma-sc no 5 20 C!o- art • .l-f'f" a C,,"P1CSSÃO: -qua·utQ ~"ll.
substituição 3~S la))l,stros- ficando a~:.i'l\ rcJ:i'j1do o !l'
20 do art. lA'C:
r~

J".

-Além de outras- atrJ.buiçõcs ceflnH!a5 em lei, os l.uJito
res quando no e)"l!lcicio dCl roncãe, tem as rra.sm.\s ':JólUfl.
tias, pu~rr09ati\'as e it:lpcJ!t.lantos cee titul ..l rt"s.-

rr=;~';'!

Deputado Constituinte- JOAQUIM BEvILACQUA

•.I.....'"~ .....le/'....C'..'"lle,------_,·i

el b

-----

alguns Estados -

o-Art. 97, § 1s!, da ConsUtuiçlio vigente ~ figura imprescindível'
no exercício da serventia. remontando sua criaçl!o ao Decreto n fOl• • •
6.986.de 25 de fevereiro de 1.935 (art .. 15). Pratica. simultaneame..!!,
te com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa p~
siç§o após muitos anos de serviço prestados à justiça.
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça; que
aos
Substi tutos nomeados e em exercício há mais de cinco anos quando da
instalaçilo da Constituinte. a esses antigos servidores. que ao lado
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais resccnsab.í Hdades , seja cerceador o direito de acesso,~ vacância. Seria uma res
trição injustificável numa carreir?aos qUe'\,nela militam há
anos
e que têm a justa expectativa de galgar seu derradeiro posto.
N:lo se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido d.!:,
signado para essa função de Substituto. A Emenda faz expressa ressalva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais
de cinco anos, muito antes. portanto, da instalação da Constituinte.
E que a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço.

def~rldos

JUSTIFICACÃO

~m

é servidor de carreira regularmente concursado, consoante prescreve

Õs J"ud1.~res e zrcecr eecc es dos Tllbl.na2S de co-v e s s âc
proíJ.ssiona1s de -carrG:l.ra, detem cãrgos de r-atureae per",;;,r""nte,
não tendo s en t r do , portanto, permlt1r-se ..s ua eseencêc ao ca r co
de ",l.nistro por urs tc.-?OS e, peseeeaeer-e.. t.p.. r.:ban.ã-Ios -a ;s
ee r e hierálç,u1ca.
-

2) d~sloque-se o conteúdo da alínea e para onde couber no Título referente ã Ordem Econômica e Panancedz-a ,
com a necessária compatJ.bllJ.zaçâo;

-.,JUSTIFICATIVA

A emenda buacac aaa am assegurar a qar ent ae da Vl.tallCl.~da
de a todos aqueles que vaerem a ser investldo.s como membros d:;;
Tr1.bunal de Contas.

Com relaçã·o às alíneas =. a h deste dispos1tiVO·
1) des tcque-ee o conteúdo das alíneas c e d para
onde couber na Seção Il do Capítulo 11 I dõ TITulo Vll.
(Dos Orçamentos), mediante compat:J.bilizaçâo;

e 531

a.!~
"Art. ~ Os investimentos do setor público e as de,!;~:sa!
releUvas aamortização eao paçementc- dos serviços ea di'vida, O::Cfrentes de oper eçêe s de crédito, serão eutcr aacas em cr ç anent c ::l~:;i
anual aprovado por lei de iniciativa do. Primeiro~Minjstro, que er;licltará diretrlzes. objetivos e metas. tendo em vista promover o
~
senvolvimento, a justiça soclal e a progresslva redução das desiçwalí

...."...

EMENOA SUPRESSIVA
35/
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO _

I

,

"

~i;1-;;;]
_

_

I

"'~.,.

I

---/,//

?»/

SuprIma-se o artigo

dades no Pal's "

~

JUSTIFICAÇAo
JUSTlfICAÇllO

•
A presc::nte eIrenda se cxrecnseee..·c li adet.!Uõtt50 do tr.:1~a
lho apresentado pela Comiss50 de SlStC'3tilt"ção, õJ.rt. ~ I ;
n (art.91 e incisos da Comistõiio de Sist"lnat1?a-ç~o 3). /90
o te),to t.al como apresentado não oferece ao auditor c;ue

~U:l~~i~a~:n~:i1~n:::n:~~ !~:1;~~c~o~:n~5~ ~~i~~~;~~o~~ conta~

!

O audltor, no C!:xelcicio dC! s1,,~s funçõrls pt'-C'UI1i!;1~C.S, '!
c'l's.sita de ter as ~(!5n:as sarõllntias ~lJe se ôltri!:.u(õ:m acs
:~lris
t.ro., exataf".e-nte porque dC:5~-;,pe-nt".,l.m f.lnt!o ce J\llgar. E o Ju19!.
Clor r-recis.. Estar livre cas E'res~õC':s. v~-.:a.::l -eI.:l.s ce or.le "·11ErC!:m.
A de-nomi"tação ce Auôit.or ~ ..ea ~"'"ll a "·c.r ccn o
o'!'íc'io
de auditaçc.rn e de auditori .. ['.as SlCo com o o!icio cc! auc!lre,l.e.
de ouvir e )ulçar, o que .. e:z c!esC:e os l='rirénHos çe- r.c$-sã-h:Hé
ria .. atravês da f1q\õra de p-~. C;ue era o -:".C::l'!' c"tüos I:CS ;\:1

~A ee enda pr ccvr a c:lr.petibHlZar 05 t ext cs apr esentaeca , eel u Cor;!ssões III e V.

cOnf~Hii-

)J

O litigo )l:. S 5" da C-omi-ss:o III
com o
arte
(caput) da ComSss~o V. Ao proposto nii Coeissão v poderia SEr 2dI~!l:-!
n;;-:as despeSiis rel.tivis i iilTicrtizaç'f.o e êO ~;.;a=e,.to do-s ~ET\!;:'!:
da d-i'vJda decorrentes de operações de crédi to contntiidoS". no~t::;~l
Ilcntos plurlanuaís-, o que atenderia ;'0 ménto dii CO':.iH~O 111, ;!.:: ! :
o Con;resso se pro.'lUl"leiiir sobre essas n;;:térias qlJ! cc:'\sta!~:; dos Flurii;nuê;s.

A atuação do sistema financei.ro , presidida por critérios e,
condições que assegurall sua funçl!io de- instrumento de desenvolvimento.
A consecuçilo desse objetivo ê preservada mediante a presença do própr:t'o Estado. por intermédio do Banco Ce-ntral que orienta os
fluxos
IllOnetárJ,OS nos Ilercados. N130 se....justifica a restriçlio do artigo, sobr!,
tudo o.c!itêrio em que se bas.e1a,. pois que é restritivo à eficH-neia
do func-1onamento em termos nadonais do sistema financeiro

o disposito que pretendemos excluir pode inclusive impedir
• transferênc:1a de poupanças lndividuais de um Estado para outro, c~
trarlando o principio maior da Ube..rdar;fe de- iniciativa e da l1berda-·
de~de utni~açllo,doS bens individuais.

:u:s ..

Nac1ona~ ~ ConstituJ,nte,

Assembléia

-;&
A C!enoll'lnl:çio ,unc& l!ubs:.-st.e na Jl.st);& MiIltar,
qual o referido 90za de toC:aa as sarantias ca ragistraturll e- te:'
acesso ao StI:r)C~Tlor Trlt.unal Milit.ar. 0100 lado C05- Oficlais G.-.r."'rais das 3" .. rr;a"s,,'

A C!:):ceçio do S.T.F •• tc.:cs G.Eo t..lb·.H·... 1S Juoiciários tê::.
aCl Soua cotl,poslçio Juizes oriunco;_ da carr~ira.
OI.' auditorc:II. tanto- quanto os Ministro:ll.
n,.i:o::ssl.tam_
cr.sP_ garoant.ias que funciona. nio em. proveito del~s. MaS do
próprio ln~eresse púbUco e do juri!dicionado.,
~.
~
O S.T.F. tem pá9inas lapidar~s sobre o assúnlo rr.ostrando • import5ncioa de se proteger. o auditor dos at~ques ~o J::au aª
.. inistrador. invastido do poder de damitir por no:lo te~ tido su~s
contas aprovadas

EMENDA lPOsi41-0
Oeputôdo

constftu-in~e

pr;;-... -

JOAQUIM BEVItACOUlI

1

fuí~',;m:
1".

~

~

.

2.i 6

- EMENDA MOOlnCATlVA

C

, r.r------------.....'......
• 'i

'~J

(=comis~slo- de

~

DlSPOSJ11vO EMENDADO:' AFUIGO.,U1"",

Substitua-se a 10cuçllio "plano plurianual- pela
expuss:-t.
·orçamento plurianual'", efeUvando tal .alteraç:o em todos as
outrast
noraas que tenhall a mesma expressl:lo (p-lano plurJ,anual).

;~",,,,,,,

...,..I.,...u ... ,..~

SistClIlatizaçlo

EMENDA MODIFICAllVA

JUSTlfICAÇAO

~~

"' A elteraçlo do nome do instrumento operac.J.onalizador dos c,!.
çamentos, a médio prazo, objetiva coepatibilizar o disposto no
iirt.
1
4" e outros relativos à Seçlo do Orçamento apresentados pela Com!ss20

I

III com o disposto pela Comissão V

"S

Art. 62.,- ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
7'- •••••••••••••.••.••••••.••••••••••••••••••••••

11 - um terço dent.re Aud1t.oles ou f"''-lI'bros do lo inistério Públ1co Junto ao Tubunal de Contas, por este Indic<!do, em
lista trip11ce, alternad1!Mente, segundo os Crl.térl0s da anl19u.!.
dado e merecinento; e,
III - um terço, escolhJ.do pelo Congresso '\ol.·h".,al,
com mandato de S01S anos, não renovável, dentre ploflssionals
indicados por entIdades rcpresentatl.vas ca socl.edi'de '·lV11, na
forma que a lel est1!bclccer.
5 lo - ••• ••••••• •••••••••••• • ••••••..•••••••
S 20 - Os Aud1tores, substJ.tutos 1~sa1s (·05 "'1015tros, terão <:s ne5ITas gara-.t::a5, prerrogatl\~S. \l·~,r..-_r,to!;' e
inped1mentcs dos Juízes dos '1'rü.u,l.:l.S FC:SI0~ã::S F.::.:::c!"c.s.

A Comisslo 111 no artigo 4" I inciso II se rerere a orçamento plurianual e no inciso IV desse mesmo art. li" e no art. 7A
fiiiZt
referências a planos e programas nacionais e regionc:is de desen\ olv!mento, enquanto que a Comisslo V só dispõe sobre "plano pluriénual [ff
investimentos". ConSJ.derando que outras Comissões fiizem rerere:i::12 G
"planos de desenvolvimento" melhor compatlb!liza:, as redações, -a ...t=:
do a da comls~111 e alterando-se a Comiss~o V de "plano plu:sar.:-'
aI de Investimentos" para "Orçamento Pluriiinual de lnvestJrentos".
50 mantém a posslbilldade de Planos NacionaJ.s e P2oicna!s de D~,!;emC'!
vimento \'Írem a ser eprovdoDS Pt:jo Con~.e!>so coro C1S::C:; a Conl'!;~~C ::1. -~

O presente tevto 1!'stá ill~-.?.?Ê"el ::eo- " i!:.rt.. s~'. I do
l.r.t"'proieto da SisterE:itlZl:.ç~O 1,tt;Jt: ·21
do J"r,~e-:"lc.:"'to ':"c-s-

ã

s~guinte redaçl:io:

Arto 290 .. A UnUo n:io se responsabilizará pelos depósitos ou
pe-las aplicações nas instituições financeiras, observado o disposto
no art.

!lI

inciso

J,.:
7

JUSTIF'ICAÇll:O
Adequação da redação do dispositivo, tendo em vista a alterã"ção proposta no art. )36, inciso V.
Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987

:1:

Assemblé.u

I~acional C~tltuinte,

EMENDA lPOS142-8

ar; _02 oe

JUlhO de

i7~7

I

EMENDA lPOS14S-2
Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

r=;;';':J
ffiJ~;mJ

••~.

(!J CONSTITUINTE JOAQUIM BEVIU\CQ::"U::"A----------, p:r;:~~"~

tJ COMISSÃO DE SISTEH~Tii;çiõ'loJ'ul.u,m-----------.....".......,.-----

A presente ",...enêa se circurscre...e ã !'s=.s.~~.s!2 ':0 t.cxto
apresE:ntado no ãr.tepro)eto com o teor dos },ntE-pro)ctos ';c,áticos, espec1almente(lo rEferE:"'lte i Orgar.1zéçi:.o êos rcêcrf:!' e ~:.s
terr,es dE governo.

-,

3lU' ;vi ~-_

O artigo J!Xf pass8 a ter

Esta émenda. objetiva c.olllpaUbillzar as. propos'tas apresenta_
das pelas Com1ss~es UI e Vo.
,

>C~h _ _- - - _ -

,..

DJSPOSITIVO EMENDADO: ARTJGO

De-se ao inciso 11 e respc::ct1"as alíncas a e b, e 5 2Q
do art. ~ do AnteprOJeto de ConstltulÇ'50 a se9~lnl; 1('~3.t50:

em 02 de julho de 1987.

EMENDA AOITIVA
DISP_O~lTIVO EMENDADO: Artigo.2O'Í

(lctj~'0M

--,

19""1

_
Inclua-se no Art. 'jfit5' do anteprojeto, o seguinte parágrafo,
renumerando-se os demais:

Art.
§ 1·

1P'- .!~'?
_

.
.

§ 212 , assegurada aos substltutos,Que
contem mais de cinco anos nessa funç~o ou pelo menos quinze anos de

;K Z

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

ARTIG~

INCISO V

",zg

O inciso V do

art.~

Art.~

_

v-

passa a ter a seguinte redação:

.

A criação de fundo mantido com recursos das
insH tuições financeiras e da União, com o objetivo de proteger a economia po
pular e garantir depósitos· e aplicações até determinado valor.
-
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•. Assen1bI&II"IadônaI Constituinte·
JUSTIFICAÇAll

JUSTIFICAÇAO
A lnsU tu1;lo da lIlodal1dade do seguro de crEdito é providên
c1.a salutar que deve fazer plrte do conjunto de norees reguladoras dO";
_ercldos rinance1ro e de capItais.. tal COMO proposto no artigo. Todavia. tendo em vista a natureza do bem a ser protegido, Isto
a poupinça popular, , de toda eonvenUncla que a 'Unllo também particIpe,
dlndo esforço, I fim de vhbl1J.zar a geraçlo de recursos em montante
suficiente para ~ atendl11cnto dos fins propostos.
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estabelecido no art. 262.

E"ENDA MODIFICATIVA
DISPOSlTIVO EHE~OADO~ ARTIGO.;wtí'; INCISO II

Assellbléla Nacional Constituinte. em 02 de julho de 1987.

~

passa .a ter a seguinte redação;

:lJ'i

.

.

11 - a transposiçUo, o t:emanejamento ou a transferência,

por

EMENDA lP05151·7

qualquer forma, sem prévia Bu'torizaçtl:o do Congresso Nacional, de
cursos de uma dotaçilo de crédito orçamentário para outxa;

ee-

• Deputado Constituinte JO:;I-M-BE-V-I-LA-C-D-UA-----...,
'\.~U""/~_lJlaoll..:t.'Jlk

~~ENDA MDDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

JRd.

PARAGRAFO ÚNICO

Suprlma-se o parllgra'o único do .artigo

3USTIFICAÇl[O'

~.

JUSilFICAÇltO
Crande parte das entidades do setor públlco sobre as quaIs recaí
1'10 8 restriçlo desse diSPosit1vo desenvolve atividade econO~ica no;
eercados para o qual é indispensável o suporte do sistema bancário.
É
considerado o volume dos serviços prestados p~los bancos ao setor põ-,
bIJco federal (tais ccacs recebimento de tarifas, cobranças, pagamen_
to de salários, operações financeiras, etc.), no qual se incluem soei
edades de economia mista, empresas públicas e outras entidades
cen-,
troladas pela trní.ãc , Além disso, em diversas modalidades operacionais
dessas entidades, são os bancos, tanto públicos como privados obriga
dos. por força de contrato, a manter conta de dep6sito para 'atende;
os lançamentos de débito e crédito decorrentes dessas operaçêies~
que, por outro lado, facilita os controles e os prccedímentos de
brançe tanto para a empresa flnanciadil COIllO para os bancos.
Assellbléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

Deputado Constl tuinte
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E"ENDA MODIFICATIVA
.l'\'DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO J!R'". INCISO

do artigo

~ passa

-,

V

a ter

a

seguinte redação:'

A.t.j97.

0-

.

inído. sem autor1~ação do Legislativo, de
nãc 'incluídos na lei Orçamentária.
D

~

~~

projetos

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.
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EMENDA SUflRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO P'fi, § 2S1

Suprima-se o

§

2S1 do artigo

IJ-!,(

A.t.:;:xr.

..

_

I

31O

lf/tf

_ Em conseqüência suprimam-se os artigos;>Hre..fr2"'r.

JUSTI,FICAÇAo

A norma do art. 376 já está contemplada na alínea ·c" do
inciso II do art. 270 que veda B instituiç:io de impOstos sobre o patr1mSnio, renda ou serviços das institu!-ções de educação e de ess rs-.

tência social, sem fins lucrativos. Parece mais técnica e adequada. 8
l1nguagem usada pelo citado no art. 270, que se refere a impostos e,
rae, a tributos.

de

I!. possível compatibilizar-se Q texto do art. 1I21 com o elenco da já citada aHnea ·c· do item II d:o art. 270, com a
redaçDo
que propomos. Assim sugerimos SUB supreesêo,

o Poder Executivo desenvolveu mecanismos que permitem. hoje. alterar o aprovado pelo congresso no que diz respeito i; natureza
da cesnese ,
Assim, O Poder Executivo pode "trocar" cea .net.ereae do tipo
"construç:!:o de lm6ve-l" por outra do tipo "aquisiçUo de 1nóvel" "Ou por
·aluguel de imóvel" com as implicações sociais e ecceêeüces diiÍ al:Jvi,2
das. sem a expressa autorizaçl:l:o do Congresso.
~
O argumento de que é necessário. durante a execução crçaeen
Urla. alterar 8 programaç:\Ô. não deve levar necessarhmente à slte:
façl5es sem Butorizaçllo legislativa. As alterações rtais urgentes. po-

.

c) patrimônio. renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive soes fundações i das entidades sindicais de trabalhadores;
das instituições de educação. d~ assistência social e das
entidades
dedicadas à defesa dos recursos naturais do meio ambiente. desde que
sem fins lucrativos e observados os requisitos da lei.

o item 11 que analisamos procura, COI:' use redação Itõis êt>e.=:
ta, porém imprópria a um texto consUtucion21 (categoria de proQrSC2-1
Ç~c:.), ;..::;r relaUvamente nova e avessa ao ~en'dirnento dos não acost.Jl"',!
• dos à linguagem técnica, dar maiores facilidades ao Poder Executivo pe
ra alterar a Lei Orçamentá:ria, durante a sua execução do que as enco;
tredas no atual texto constitucional. Com a r edaçãc proposta no anteprojeto s6 estariam vedadas as transposições de uma categoria de programação para outra, mas se poderia fazer quaisquer transposições em
relação à natureza da despeaa, Poder..se-Le tirar de investimentos para inversões, de pessoal para serviços de terceiros, de obras para equipamentos. etc. apenas por decreto ou, Quem sabe, por algum ato mi;.
nister!al, sem nenhuma sat!sfaçl:l:o ao Congresso Nacional. Isto significa a inversão da ordem jurídica neste País: normas menores a alterar leis aprovadas pelo Poder Legislativol

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 19B7.
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dem ser atendidas pelo que está previsto no 1nciso II do § 1St do art.
293.

fui:'?@]

(JComiSSlJo de SIstematizaeão

Ressalte-se ainda que alterações poder:!:o ser feitas inclusi
ve eedlante as medidas de urgência que o processo legislativo previ~
com autorizaçfto do Congresso NacionaL Este terá assim oportunidade
de. julgando o lIlérlto. apreciar B real necessidade. a oportunidade e
8 propriedade, em nome de toda a soeiedade.

l . ., . . , _ '..

...,

IU~'

EM~NDA MODIFICATIVA
J<f~
DISPOSITIVO EMENDAOO~ ARTIGO.2OtÍ. § 1Q

1"14
_ O § til do artigo.2atJ passa a ter a seguinte redação:

A argumentaçiJo de que orçar li "estimar". isto é. "preverrl e
que nem toda previsão se realiza. sendo passível da hip6tese de eât.eraçl!o, pode ser ecntcrnaca e minimh:ada com o desenvol vimento e aperfeiçoamento das técnicas orçamentárias. Com a impossibl11dade de
se
alterar a programaçl:lo pré-estabelecida, sem õ;utorizaç~o. legislativa,
o executor aprenderá a melhor orçar, abandonando a prática hoje v!gen
te Que. muitas vezes, o Ievem a racIocinar por ebsurdoa "para que ar:
çar bem se facilmente se pode alterar o que foi orçado, o que foi informado e aprcvadc pelo Congresso Nacional?".

Art • .J"".I'1~

,g

.

TrJbunaJs elaborarIa propostas orçamentárias pr6peres , sendo-lhes repassado o numerário correspondente a sua dotaçJo
segunda o disposto no art. }a1fi
§

Os

ZjS"
JUSTIFICAÇAO

Deve-se"- lembrar. ainda que o dispositivo -em quest âo do anteproJeto apresenta contradição em relação ao disposto no Art. 302, tor
nando_o inócuo. Se não houver dotação orçamentária suficiente para a-::'
tender um privilégio qualquer na área de pessoal, bastaria se
fazer
uma transposiçl.to de um elemento qualquer da despesa para o
elemento
"pessoal" que surgiriam, como num passe de mágica, oS~l'ecursos p,ara
se atender aqueles privilégios de interesse de um adllJinistrador.
Assembléia Nacional Constituinte. em 02 de julho de

.

11 -

e

cAO

Trata-se de emenda de redação que procura adequar o dispos.!.
Uva à técnica legislativa, sanando o- lapso que poderia levar à s1tuaçllo :absurda em que um projeto incluído na proposta orcamentária
e
respeit.ado pelo Congresso, excluído portanto da lei orcamentária. pudesse ser iniciado.

EMENDA lP05148·7

guinte redaçl:lo:

r.T

1;
.J U S T 1 F I C A

: . ; _.......

_ A alínea "c· do inciso II do art. 270 passa a tt:r a se-

Procuramos com este emenda incluir o dispositivo apresentado pela Comiss~o III que nos parece mais compatível ao contexto do Dl!
t.eprojeto nas partes relacionadas com o sf s teea de governo (Parlamen~
tarismo), com O papel do foder Legislativo e seu forteledmento, COIiI.
a transparência dos atos e gastos públicos. e -com. o cpri"ofanento d ..
gesUo governamental.

proposta semelhante, '8 emenda que era propomos tem por objetivo impedir prática largamente hoje utilizada, decorrente da reaaçio falha do
texto constitucional vigente. semelhante ao que é proposto no anteprE,
Jeto.

,-'------------,
JOAQUHI BEVILACQUJI,

m-;;'ü!H

ARTIGO~"H'!

Como bem saUentou D Senador José Richa em Justificação

EMENDA lP05147-9
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DISPOSITIVO -EMENOADO: ARTIGO pa'; INCISO rr, ALiNEA rlc·
ARTIGO see: 3'\'0

í!Z~

EMENDA SUPRESSIVA

~

t=COlllisdo de Sistemat1l:aeD:o

fÇi'~7!ã7l

o inciso V
&>12-

.o dispositbo que sugerill~s excluir trata de 'tributos mcidentes sobre a transcissllo. 'Por raorte. de bens ou valores. Essa no,!
lia já está compreendida no inciso II do art. 277. combinado com o
§
61l do eesee artigo e eee os principias gerais do sistema tributário,

A parte suprimida do dispositivo em qvest.ãc , ~
"em
duodéclmos, até o dia dez de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade", conflita com o disposto no art. 300. Considerando que a r,!
daçllo deste último é mais adequaria.
sugeriMOS
a e)Cclusllo daquel'e trecho.
AssemblUa Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

1~e7.

~ 947

EMENDA lP05153·3
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~

Deputado Constituinte .JOAQUIM BEVllACOUA

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP05150-9

l ....

------~

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA
Esse artigo Que pretendemos suprimir contraria o espírito
da proposta da Comissão lII, adotado no anteprojeto, de fortalecimento do Poder Legislativo Com sua supressão terá maior relevância
e
significação a participação do Congresso Nacional no processo or,;ame!!.
tário, de acordo COll\ o que foi proposto peU Com~ssão UI, coadunando-se esta sistemática, inclusive, com o modelo parlamentarista apresentado.
Assembléia .Nacional constituInte-. em 02 de julho de 1987.
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EMENDA SUPRESS'VA
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIvO EMENDADO: ARTIGO 2!f'$'. § 1"

;:"··..''' ..

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO)1", I):CISO XIV,

~

Il..
Suprima-se .,~......eo-inciso XIV do artigo ~

...,

U"G/~"""UçliG

1?V;;';flt]

Dê-se a seguinte redação aos incisos do § 1S1 do art.
Art.

I

§ 111

m.~~

üi

~

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 1.

Assembléia NacionalConstituinte 'i e 533
-~>

.'

"I
_ autorização para operações de crédi tos por anteciP!
çlo da receita I desde que nilo excedam a Quarta parte da receita total
estimada e que sejam liquidadas no pr6prio exercícIoj
II

_

EMENDA lP05156·8

- i------J

~-'CõmSs~QDE-~;~~;~~:;:~~~U.:~lIb-

____·U10., -, '.;i:

autorização para abertura de crédito suplementar;

alteração da legislação tributária indispensável P!.
ta a obtenção das receitas públicas;
,
III

_

25"

Dispositivo emendado:

normas para sua realização; e

JUSTIFICAÇJl.O

Busca-se. comesta sugestão. a compatibili;ação do disposto no8Et "J7
da Comissão V com o estabelecido nos artigos :34e 36 da Comissão 111.
Const;'tuinte~

em 02 de jult.Cl ce i';õi

De utado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA
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EMENDA MODIFICATIVA

a seguinte

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO~, § sg

Substitua-se no
"um décimo"

~

512 do art.

JUS T I f I C

"ar t

~a

"ç

"'

< __

xvr-

ART.~~

d} -

rr=~';'~":J

BJ

I

-
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-::~::D:~:::::r::::::'d:S:::c::::i:::::·:ê:::::~i::d::s ::::::::'" 'li
são trabalhadores os quais sofren inusita-do desgaste físico e el:l2
cional, quando não risco de vidaJ
_ os refcrJ.dos a= t, xsees , como igualMente os ATORES L:r:RIC05 ( cantor
xes de Opera ), por força da necessidade de se me-rte rera em plenas
condições para apresentação em cena, is:o é, ao público, mesno no
períodos de férias, obrigam-se a realizar exeueeâvcs exercí.cios

rio e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quaiS]
exigem grandes sacrifícios pessoais;
,
- esses trabalhadores t~m ainda lim.! tado tempo para o exercício de
sua carreita profissional, quando a elasticidade dos eãsecree, a
flexibilidade e leveza do corpo ficam preJudicadas; o enrigeciment
das articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocaisl
entre inúmeros outros sérios problenas acentuados pelo avanço dos
encs , dificultam e até impedem a atuação em espetãculos, consegue!!.
temente, compromet.endo a at.ividade profissional.
Assim ee-isc , necessário se faz garantir a aposentadoria a esses
trabãlhadores, quando em vinte ( 20 J anos de carreira, após qran
des sacrif!cios pessoais pela sua arte e em prol do desenvojvdraenec
cultural de nosso povo, jã não se encontram em condições de prOsse
guir no exercício de sua profissão.
-

< -

INCISO IV - ALINEA D

ASSEGURADA A LIVRE ~1ANIF:&STAÇÃO !NDIVIDUP.L DE PENSM1ENTO,
ID!:IAS

1

..

mento.
Considerando-se que a Nova constituição que ora está sendo escr!
ta, tende ã uma maior valorização e fortalecin:ento da sociedade
civil e, conseg.uentemente, ao forta~ecimento e real garantia das
instituições detnocrãtice:~.
Considerando-se' aindêl, que qualquer tentativa de impedimento da
Ilanifestac;ão do pensarrento vem ferir frontalmente a Declaração 2.
nlversal dos oireitos do Homem, da qual o 'Brasil é um dos signat

seja compatível com o orçanento pluria,:!ualj eindique os recursos necessários.

JUSTIFICAÇAO

Considerando-se, por fim, que a manutenção " in totum • da refer! I
da ali.nea em seu número 3. abre um precedente ã censura proi.oitiv a

"Emenda de que decorra aumento de despesa global só
será
ob 'eto de deliberação quando ... ", Está cassado o direito da Comissão
Mista oudo Plenário de se manifestar sobre emenda, à senejhaoça
do
modelo constitucional vigente I Preliminarmente ef ecém resolverá
que
uma emenda não pode ser aceita sem que seu Clérito seja apreciado!

por estender-se que
tamente subJetivas.
Assim. JUS'l'IFACA-SE
que a rnanutenç50 da
clpios de liberdade

i

I

Esta emenda é recomendada pelo SIl"ldicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Paraná e da Associação Nacional das Entidades
dos Artistas e TécnIcos.

r r r - - - - - - "'uJ..../co~I1.1./I~If ....'1R

(!J

CtJ.I1S$AO DE SISTEJo'.ATIZAÇAD

stFRlMA-SE O AAT~

I

tl~.

Causa-nos espanto a constatação, no artigo 133, das limitações, restrições e cerceamentos ao direito de emendar, inerente à pr§.
prJa atividade legislativa.

"tjel"l':'s a;o=a quando, de-ac.círdo com o substitUtivo, uma emenda do teor acima referido será aceita: quando compatível com o "pl,!
no plurianual de Investimentos ••• " Entllo. aquelas compat!veis apenas
com as leis que, de acordo com o § 2R do artigo 291 autorizem investi
sentes cuja execução ultrapasse um exercício, não seriam aceitas, vez
que esses investimentos não se integram ao Plano Plurianual de Inves..
timentos Públicos. Tal distorção decorre, como já enfatizado por nós,
em emenda que .apresentamos a este artigo 291 - § 2R, da redaçtio ambi-.
gua do referido parágrafo.

I

- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de
conservarem em forma ideal seu organismo ( músculos, cordas vocais.
memória ativa, etc. ),a cuidados especiais com alimentação, vestu!.

--,

-,=:~~:~=.:~~==1

§ 312 s6 poderá ser aprovada emenda que

•

I

ção atravês do DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda do E,!
tado Novo, provocou uma perda inestimável às culturas brasileir
Considerando-se que após 1964 a Polícia Federal assumiu para siresponsabilidade da censura , tornando a cultura e o artista "casos de polícia" e, em nome da ordem pxcmcveu UIna_ verdadeira caça
àqueles que, por seu direito inalienável, expr-easevem seu pens,!

a ter a seguinte redação:

Art.)31 l)lj

Ei

ccnsãôeranão-sa que o direito de cidadania implica na liberdade .de
escolha, cabe ao Estado democrático apenas .informar e esclarecer
público quanto a natureza, conteúdo e adequação de faixa etária
dos espetáculos de diversões, éomo também, no intuito de protege:
o menor, classificar tão somente por faixa etária e horário a prg
gramação das empresas de telecomunicações.
Como a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência
aOS programas de televisão e rádio são opcionais, a ação do Estado
deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, garanti,!! •
do assim a plena manifestação, beM como a liberdade de expressão
do pensamento, de criação, produç'ão; circulação, difusão e de ace§.
ec aos bens culturais.
Esta emenda é de recOrflendação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Esoetácu.

FILOSOFICAS, POLITICAS E DE IDEdLOGIA5, VEDADE O Jl.NONIJiATO,

f:H

J>' passa

t

I

EXERCER A CLASSIFICAÇJi:O POR FAIXA ETJt.RIA E HOR1i.RIo DOS PRO

80

t}

DE PRINCIPIOS STICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOS1I.S, DE

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~ § Jg

,

,

JUSTIFICAÇÃO

pá .~ .....

'llmt/iVU"'Cl~R

tçí~;7;J

O § Jg do artigo

•

REIlAçKO AO MENCIONADO INCISQ XVII..:

GRAMAS DAS E':J1'RESAS DE TELECONUNICAÇOES E A INDICAÇlo

SUGERE-SE A SEGÚINTE REDAÇÃO A REFERIDA ALlm:A D :

EMENOA MOOIfICATIVA

~~

CLARECEDORA QUANTO AOS ESPETJí.COLOS DE DIVERSÕES.'

EMENDA SUBSTITUTlVA

Deputado Constituinte JOAQUIM 8EVILACQUA

INCISO

SUGERE~E A SEGt!~NTE

TITULO 11 - CAPITULO I

I

Ulmt/#U'..,...; b - - - - - - - - - - - ,

TITULO IV - CAP!TULO 11

ART.d•

COMISSÃO DE" SISTEllATIZACPO

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 19B7.

---,

~~

"

diários,

A sugest~o proposta procura compatibilizar o disposto no §
39 da Comissão III com o sugerido no .!:,aput do art 34
da
Comisslio V.

"'..

,

..m--------,J r-r'~;.<ii----'
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AO

412 do art

EMENDA lP05155·0

,::;

EMENDA MODIFIc:À'l'IVA

lII- exercer a paIrcia de mirou e a merJt Ir-e , aérea e de fron
nas rodovias e ferrovias federais. nos portos e aeroportos, na parte referente a crimes contra a vIda e o patrImõnIo\"

expressão "um terço" por

""

)

rr'-;"~-;

ar t , ,2&S.IlI
~,

...

ta.TOO FRIEDRICH

í

'''. ----------,

EMENDA lP05154·1

(!l

Acrescente-se ao art. ~, lU, o dispos.itivo cor respcndent e
ao inciso lI, do artigo 23, do Anteprojeto da Comissl:lo VI e
que foi suprlmido, no atual projeto dessa Egrégia Comiss~o
de Sjstematizaç~o,por evidente t epsc , desde que não há qualquer incompatibilidade com outras disposil"ões, seja da eesr-e
Comissllo ou de outras.
E o seguinte o teor do dispositivo a ser -es teur-adc , qee estabeleçe como ccepe tênc a da uru sc cetravés da Polícia Feõeral" 1I- execut ar los serviços de polícia marítima, ;:Iirea e de
fronteira, através da Polícia Federal, e, por este l'It!smo
crqão nas rodovias e ferrovias reôera i s , na parte refere!!
te a crimes contra a vida e o patrilJlónio."
O presente dispositivo ainda merece reparo, de modo a ter
melhor edequaç ãovacr escentencc-ee que esses serviços são ell!.
cutados pela PolIcia reder2l,. também nos portos e aeroportos;
de fato, a pol!eia rr.aritilJ.a e eér ea é nesses Jccaa s que é ex,;!
cida e a policia de fronteira, na rraiaria das vezes, t ambem e I
o é .. Para melhor adequação a redação do uí spcs i t Ivc deve ser

VI
_ limites para emissão de moeda e de títulos da dívida pública no decorrer do exercício "

Assembléia Nacional

·-__.

~~< ..~

EMENDA lP05159·2

EMENDA ADITIVA DE ADEQUAÇAO E COr-:PATlBIL1ZAÇAO

IV
- normas para a aPlicação dos saldos orçamentários f1
nenceiras verificáveis ao final do exercício,
_

----<---=:1 .~~.,:cu::]

~CONSliTüINTEGASTõ~R~~~i

~

c~tado.

INCITMlEN'l'O e DISCRIMINAÇÃO

JSUTIFICATIVA

são expressões a! "

a presente emenda, por considerar-se ainda
redac;ão constante no anteprojeto, f~re os pri~
contidos nos incisos e a1.Íneas do artigo supr~

31")

_ E TAREFA n.N)AMENTAL DA CG1ISSAO DE SISTEI)AnZAr;~D ORDENAR

OS lOOOS, COlIPATIBILlZAR MP. fOOMA

lO cooEtnO

E O QJE ~ Itf'RA-CONSTlTUCIONAL.

I

< - - '

A presenteí a presenta emenda por recomendação do SIndl::ê:o
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de uíversaes do Paraná e da Associa;~:J Nacional das Entidades dos Artistas e Técnicos.

I

I

!

I
1

outra hipótese que poderia levar â aceitação daquelas emen_
das seria, ainda, a sua compatibill:taçllc com a "lei de diretriz orça_
rnent4ria" que ninguém em si consciência pode descrever. com plena con
vlcção e clareza, em que consistirá!
-

o

texto proposto no substitutivo, em exame, adiciona, ~
~ ~ , a essas exigências para aceitação de emendas,
outras
restrições "a indicação dos recursos necessários, de$de Que proveni_
.entes do produto de operações de crédito ou de alterações na legislaçUo tributária" Não permite, pois, ao Congresso Nacional a indicação
de outras fontes, tais como a diminuição de outras dotações orçamen_
tárias ou mesmo a própria anulação, a transferência de alocações ou
reservas gerais (reserva de contingência, por exemplo>, etc.
"Não se pode contra-argumentar com a possibilidade da multi_
plicação de emendas e a conseqüente pulverização de recursos. O poder
de emendar está .!~ à existência de recursos e à compat1bi11da_
de com as matérias anteriormente aprovadas pelo Congresso Aceitar es
se falso argumento, e aprovar aquelas restrições, significaria a com..
provação, por nós constituintes, da incapacidade do Congresso para apreciar as matérias orçamentárias."
Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

fEMENDA

lP05158·4

'-'~-------'I '?:MiB"----'

talOO FRIEllRICH

.

c..:.

_J
.:lISTlFICATlVA:-

r.r

tE1 CXH'LE~NTAA. POOE !olIITO 8EIol DETERMINAR OS PR55U;:OST::S
DA "flN;AO SOCIAl." PREVISTAS NO "CAPUT" do Art~ ?:>1:;'"
ALIAS, E: O Q.E HJJE OCc:AAE,SEGlNX) OEFINIÇAO CCNS,A.....E

nnllolllS.. ' ...

~.

EMENDA ADITIVA

DO "ESTAnrrD

TITUL03i~ - CAP!TULO II - Sf:çXO II

DA 1ERAA " QUE, OOORA GESTADO NO AUTORlTARISIJD

RECENTE HISTORIA BRASILEIRA, E MODELAR ANTE A OISPOSIÇ~

Aro'. 3S ... ALINEA C

c::uE

M~NCHCU A

SE DESEJA St.!?"-l-

MIR.

SUGERE-SE A SEGUINTl': REDAÇJtO A CITADA AL!NEA C :
C ... COM TEMPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES ACIMA:

Ql.E

PELO EXERCI CIO tE:

TRABALHO NOTUlmO, DE REVEZAHE&TO, PENOSO, DE CO~lPROVADO DESGA.§.
TE F.tSICO E EMOCIONAL, INSALUBRE

ou PERIGOSO:

JUS'I'lFICAC~O

JUSTIFICA-SE a adição de • COMPROVADO DESGASTE FIsICO E EHOCIONAL ",

na redac;ão da mencionada al!nea C, no sentido de garantir tarr.bén ao
BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LIRICOS, a justa aposentaô..2.
ria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que :
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, cono os artistas de inúnerasj
funções CIRCENSES, iniciam a aprendizagem d~ profissão, assim co":\
na grande maioria das vezes começam a exerce-la na mais tenra ie.,!
de e, a preparação técnica e art!stica para o exerc!cio da mesma
exige extenuante t;rabalho diário;

(!tõMISSAD DE SISTEMATIZAÇÀ~·"'·/C.~"oI.,.u,~R.,UI4

1U1'0/. . ""U~h======~====~
30,!-

SlFRI~-SE

O ART.

m,

.lJSTlrICATIVA
E TAAEFA FtNJAMENTAL DA COMISSP.O OE SISJEMAiIZAÇAO ORDEtiG.R

OS TEXTOS,COof'ATII3ILlZAR NA FORMA,

N')

CONTEtIDO E O QUE E

INFRA~CCNSTlTLClomL

534

• Assembléia Nacional Constituinte

EMEI'lDA lP05169-o

e cex:zpat!veis

l"

senvolvinlento econõtdco-social do Brasil.

CONSTITUINTE JOAQ CALMON
COMISSAQ DE SISTEMATIZAC"D

_ _-_-_-nn'/Jvt_ch'_---_-"""':-_---,

~_-Sl..t:lr1ma~se

'0'
o Art. D:-

r;r----------<tIIlft/Nnwouçlo

EMENDA

!loa de vinculação estabelecidos no Anteprojeto, supera a contrad,!

('lí

entre dispasi t ivos que, como o utlgo 384, contemplam
9S

9.!
de

EMENDA lP05172·0

- JUSTIfICATIVA
-'-

l'i1

___,

proposta em tela objetiva reàrirmar a
equiparaç:lo entre
os Conselhos dos Tribunais de Contes e os Desembargadores do Tr~b~
nal de Justiça do Estado, a exemplCl do que se dá com os
Ministro;
do Tribunal de Contas da União e os Ministros do Superior Tr.ibunal
de Justiça I na conformidade do artigo ~'44.
A

9.FRlHA-SE O AR~ 3:lJj
.:usTlrICATIVA

..e: TAREFA

_'

--,

f

l:

~--

-.~.......'eH'nt.'llIIc.."uio,--..:.:..-----,

l!J COMISSRoO DE SISlEMATlZACAD

303

• 5

O disposto no S J" deste artigo não 'se aplifundaç~es

públicas educacionais"

JUSTJFICllÇJiO

O

~;VHJ

art.p

lSfI

EMENDA lP05166-5

de-

( sabido, por outro lado. que o ensino, especialmente
par;!grafo

3".

o superior, às vezes fica a cargo de fundações públ1cas como é o c,!

can a seguinte redaçao:

50.

S 3" - A peecotse promovida pelo Estado, a ser desenvolvida pelas lk1iveL
sidades e Instituições cio Governo, contará emsua gestão com a participação aU
'Ia da iniciativa privada, através da aç~o conjunta do governo. CO/lU'Údade cient!
fica e emresa,

JUSTIFICACAO

prevê 11 aplicaçlo de recur-

senvolvimento do ensino.

E>EIllA nolTIVA
39g
DISPOSITIVO E>ENOAOO - ~

screeceete-se ao

IIrt~ ~ do ~~rojeto

sos da umão , dos Estados e dos Municípios na eanutençãc e no

ca.4ISSJl.O DE SISTEMATIlACAO

• Jl.. Assegurar a ~art1clpaç~o organizada do povo na formação das
declsries nacionais, defender a democracia política, econêmica e aociei • e fazer respeâ tar a cooU tuclonalldade e a legalidade. to

(!l

5Q -

ca b

INCLUA-SE ONDE COUBER: (, ~
EMENDA ADITIVA : AfU ..:r€ - INCISO II

SENODOR 101m

)09

Acrascente-se ao Art. 1éY o seguInte parágrafo:

",'ocach.,.---------_--.

por exemplo. da Universidade de 8ros11ia.
,03
O

S 3" do artigo !!89, se aplicado sem qualquer outro

dispositivo complementar. levaria à conclusão de que seria vedada a
destinação de recursos otçamentár1os às Universidades Federais

~A1 uou

... . . . . .IC .. " ..le"....u.'u1a

•

<ta--.

o, êovº?lRZ 1

"nt/~lttTWIC&CM'-'=------------,

EMENDA ADITIVA - DISPOSITIVO ALTERADO: ART

r ; r - - - - - - - - - - f l K f t /...

l:J

pr-;~~~=:J
~ ..

"

COHIssAo DE SISTEHATIZAÇAO

17M~;'''=:J

NELTON FRIEDRICH

I

_ ..... Jc..... 4J."'~-.alD

Fl.NJJl.'oENTAL DA Ct>IISSAO ~ SISTEMATIZAç.~ CflDENAR
OS TEXTOS, CQJ?ATIBILIZAR NA FOO1IA,NJ CONTE1Xlo e: O t!l.E E IfÇ~STlro:IONAL.

EMENDA lP05165·7

setores.

os quais. por 'Sua relevância social. eeeeeee tratmnento especial.

f!l SENADOR CONSTITUINTE JOJ{O CALHON
un".....t .. oc..Ci.

de-

ção criada pelo arUgo 297 e, consegQenternente. el1mina conflltos

~

- Os Conselhe1ros dos Tribunais de Contas ter§o
eesmcs direitos, vencãeentcs., vantagel'ls. prerrogativas.
rantlas e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal
Justiça do Estado.

E:: tarefa flJ'ldamental da Comisstlode Sistematização ordenar
os textos. ctJll1Jatlb1l1zar na forma, no conteúdo e o que é Infra-constitucIonal.

sua condição de setor fundamental para o

Assim. a emenda propo$ta, ao ressalvar todos os ea-

--,

ADITIVA

DISPOSITIVO EHENOAOO:

3JSTIFlCATIVA

COJ:l li

rUTIlIUllT.,C&Ch·

~

.1/ff

A participação ativa dos segmentos da sociedade. clXtUl'Üdade cientifica,
universidade e empresa, envolvida diretamente com a ciência e tee:nologla.
em
açlfo conjunta COOl o governo. é condição base para o desenvolvimento tecnológico
nacional.
Essa orientação é constatada em praticamente todos os países desenvolv,!
dos e em desenvolvimento que apresentam sucesso em seu programa de oeserwotvíeen
to tecnológico;
.
-

EMENDA ADITIVA _ DISPOSITIVO EMENDADD: ART

Acrescenta-se ao artigo ~ um parágrafo jg, com a seguinte redação

'3'18

o

o

S 3 Q - A pesqufse promovida pelo Estado, a ser desenvolvida
pelas Universidades e Instituições do Governo, contará em sua ge,!
tlto com a participação ativa da iniciativa privada. através
.çifo conjunta Governo, Comunidade Cientif1ca e Empresa.

da

sidades particulares •
Os superiores interesses do ensino, (que levaram a elo.!!
ta Comissão de SlstemaUzação

l~pos

assegurar lSS da receIta de

ti

tos da União e não menos de 25" das receitas de impostos dos
dos para a eanutençãc e

desenvolvim~nto

salva que se pretende fazer ao §

31l

Esta-

do ens%o; justificam are.,!

do 8rtlgo

~,

pois do

contrõã_

rio eccrzerãa colid!!:ncia ent.re os objetivos desse dispositivo

(que

pretende equiparar empresas púbHcas e prIvadas) e os objetivos
JUSTIFICATIVA

artigo

A participação ativa dos segmentos da sociedade, comunidade
científica, universidade e empresa, envolvida diretamente com
ciência e tecnologia, em ação conjunta com o Governo, é condição

EMENDA lP05171·1

I: Senador João Calmon

base para o desenvolvimento tecnológico nacional.
Essa orientação é constatada em praticamente todos os países

desenvolvidos e em desenvolvimento que apresentam sucesso em seu
programa de desenvol vimento tecnológico.

r=;;;;;;;~

"1l'jl.

Q

re-

EMENDA lP05173-8

r;;;~;"'=:J

-Art.

fui;;-P]

I - vincular receita de natureza tributária

)!I'f - r: vedado:
ór-

li

(!J

CDNST)"TUINTE JDJ\D CALMO;;"

gão, fundo ou despesa, ressalvados os cases previs-

tos

nest~

Constituição;
MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

I;'

EMENDA

Q,O,!..

EMENDA lP05168-1
(lCONSTI1UINTE JOM CALMON

"'"'-------,1 ~P:O·B"'..----,
.

~

DO

Cllpltulo

Sistema Tl:lbutãrio Kacional, contraria outras vinculações não

~

mo as FrevistBs nos artigos 384 e 392.

A vincul.i;:lç5o estabelecJ.da no artigo..aa.. ;
seguirldo
uma tradição constitucional e a unanimidade das aspirações naelo-

nll1s referentes à prioridade da Educação, objetiva conJuga.r as a-

___,

volver o setor educacional. Para o atendi.mento dessa.
O

SUPRESSJVA

~

t:l!,

nos importantes aprovadas nas Comissôes temáticas pertinentes, c2,

ções de todas as esferas de Governo destinadas a IllBIl.ter e
flKft/lUn"ou;...

do

---l

CDMISSAD DE SISTEMATIZACJ:l:D

J'i'1

INCISO IR

I)

Y

o art. 297. item :t, ao fixar o princIpio da não vi!!

produto da arrecadação dos impostos lIIenc:onados

A pr~sente emenda Objetiva adequar o foro e Julga.ento a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. de molde a
manter coerente o principio de equiparação em relação aos Desemba!,
gadores dos Tribunais de Justiça.

J!.

Dê-se ao inciso 1", do artigo
do Anteprojeto de Constituição da
üceüesãc de 5istematizaçao. a seguinte redação:

culação da receita tributária, ressalvando apenas a repartição do
JUSTIFICATIVA

ARTIGO

.

JUSTIFIC1\ÇÃQ

Inclua-se na letra "b", do 1 tem I. do artigo 20'S: "os
Conselheiros dos TribunaIs de Contas dos Estados. do DistrIto Federal e dos Munic1pios".

DISPOSITIVO EHENOAOO:

o qual poderia ter

do

'I,ll/

EMENDA

i:i;

dação acima proposta.

DISPOSITIVO EMENDADO: ~ ~z..
Dê-se II seguinte redação ao item I do eee , 297

EMENDA ADITIVA:
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 28'S

."..

Para eliminar a contradição. torna-se necessária a in
czusêc de mais um parágraro no artigo

EMENOA MDDIF'lCATIVA:

do

(que atribui recursos às entidades educa-

cionais, inclusive fundações pabl1cas).

flõY'~7illl

'.

__--_---_-l.n'J~U'f1flC~"_----_--_--,

(!lO

jJ2 do ~~rojeto

Anteprojeto da Comissão de SistematiZação:

EMENDA lP05167-3
r{ SENADOR JO~O CALMON
~

hc2.

'lesse aporte de recursos para elas talllbém deveria have: para Unive.!.

.1IS11FICATIVA

COHISSOO DE 5T5TEHATIZOCOO

..,.

sob

a forma de Fundação, Ilediante benefício ou subvenção, pois '"quese

_,

referido dispositivo estabelece que

If

"11:1 - garantia do dire1to ao trabalho fllediante relação de
emprego
estável. ressalvados:
e) contrato a termo;
b) ocorrência de falta grave;
c) prazos def!nidos~'elll contrato de excer rênera, atendidas as
peculiaridades do trabalho a ser executado;
d) sueervenrêncãa de fato econômIco 1ntransponIvel.técnico ou
de infortúnio da empresa, sujeito a ccep rovacâc judicial i
e) prévio pagamento de 1ndenizaçl:fo proporcional e p;,ogressiva
tendo como base o saldo do Fundo de Garantia do
Tempo de
Serviço na data da deeu ssãc sem justa causa. na forma
da
lei.

desen-

f"inalidade •

União terâde aplicar nun-'

JUSTIFICAcno

ee aenee de 18\, e os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios
251, no mínimo, da receita proveniente de 1mpostos, inclusive

A-Ií

Suprima-se do ~ do art. ).46". a seguinte
"no que couber".

expresslfo:

ãecorrente ãe tranfer&nc1as.

A manutenção e o desenvolvimento do .Ensino. em

ãos os graus. foram e continuam sendo atividades- de prioridade
JUSTlFICATIve
A alteraçaa produzida no E.!EE! do artigo 148 visa
empre.!
tar 11 igualdade de tratamento na organizaç~o dos Tribunais de
co!!.
tas dos Estados, do Distrito F'ederal e dos Hunic!pios

cUscutIvel no PaIs. E para que elas nio sejAln relegadas a

toi~

segun-

do plano. ê neçessârio que se esUlbeleia, a nIvel constitucional,
como sempre ocorreu, uma fonte certa

te

p€!J:mllnente de recursos que

assegurem à Educação as aplicações e 1.nvêst1.mentos indispensáveis

Prellminarmente, pretende-se eliminar a edg:€-.:-la de comprova
ção prévia dayfalta grave capaz de pôr termo ao contrato de
trabi
lho.
Com esta medida. é evidente. nâc se está tirando do empregado
o direito de apelo ao judiciário, sempre Que entender arbittária a
8t1tuf1e do empregador. Pretende-se, somente agilizar o processo de
contratação de novos empregados e, em ccnsequêncâa evitar a estas
nação da atividade produtiva.
O emprego estável é parte integrante do patrimôn~o do
trab,!
lhador e da sua fam!l1a, de sorte que as regras sociais devem est,!
belecer dgido controle sobre as possibilidade de rescis:lo de
CO!!
trato. A melhor forlla de evl tar-se o rompImento sem justa causa ~e.!.

Assembléia Nacional Constituinte

mais
se vinculo é a oneração progressiva ao empregador, que tanto
pagará
empregado demitido quanto maior for seu tempo de trabalho

I

6 fixado em 7 (sete) e do Distrito Federal e dos follntcípios
- em no Klárlrro 7 (sete) ~ no m!n1mo 5 (cinco).

na empresa.

A emenda ora proposta decorre do fato já provado em nossa hi,!
t6ria de ser inviável qualquer sistema que, aparentando
J:rroteger
ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez do mercado
de
trabalho que prejudique e afronte a liberdade de conbatar, trim,!
forllando-se, na verdade num obstáculo li. criaçlJo de empregos.
EstabIlidade no emprego sem a contrapartida de
garantia dos
neg6cios é uma equação insolúvel. As eventuais instabilidades
da
economia. fatalmente. comprometeriio a prôdutlvidade. a eficiência e
• competitividade. transformando a criaç~o de emprego num verdade.!,
ee- fantasma a assomcrar o empreendedor.

EMENDA lP05180·1

A fixaçiio do nCrnero de Conselheiros dos Tribunais ~e Contas dos Estados
propicia a ped'eita hal1llOn1zação dessa condição entre os Estados. o Distrito r.!
deral e os !'lInidpios da reoeraçãc, evitando que se criem disparidades injustif.!.
cévets nessa matéria.

('J

EMENDA ADITIVA
tLl'U./c......lU._.. a k o - - _ - ' -

nllCft/Jw.Tllluç.ôl--------------,
1"3

EMENDA MODIFICATIVA

ARTIGO 319. § Til

DISPDSITIVD EMENDADO - Art.

g

inciso XV

I'

hê-ae ao inciso XV, do artigo j.r6', do Anteprojeto de

Const!

Acrescenta_se ao § 1'1 do arUgo ~, do ~rojeto de ConsUtuiçfta
da Comissão de S!stematizaçrIo:

tuiç~o

••• e promover u desenvolvilllento do Ensino Técnico e Agr.!cola.

-XV _ A jo-rnada máxima semanal de trabalho é de 48 (quarenta e
o!
to) horas, podendo ser reduzida mediante acordo ou ccnvençãc colet!
va de trabalho.-

da Comissão de Sistematizaça.o,a seguinte redaç§.o:

JUSTIFICACRD

Os Estados e Hunic!pios t~m, via de regra, pouca tradição e,
inclusive pouca capacidade financeira de desenvolver o Ensino Técnlco, quer no setor agr.!cola, quer no setor industrial.
De outro lado as Escolas Técnicas Agr.ico18s, as Escolas Agro
t6cnicas e as Escolas Técnicas federais tem sido responsáveis pei;
maior parte do Ensino Técnico ministrado no Pais. tanto sob o
as
p6cto Quantitativo. quanto qualitativo.
~ Neste momento um dos programas prioritários do Ministério da
Educação é exatamente o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino
'téeruee que está implantando 2DÕ unidades de Ensino Técnico em to
do o Pa.fs.
Essas ações essenciais da União ficariam relegadas. sem dúv!
da. a segundo plano. COIll- os enormes prejuízos ceccr eentes , se
dispositivo constitucionaJ. não adotasse a emenda crer ecrea.

-'----------"

\!OI Constituinte JoAO CALHDN

.

• ... al.-Ico.n..lU._ _ a l e - - _.......

~

EMENDA MOOIFlCATIVA:

tulçDo

'.

TUnl'_T"~'-'-DISPOSITIVO EMENDADO: ART

-,

•

EMENDA SUPRESSIVA:
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

EMENDA lP05178.9

----, t=L.J"""~="'-'-"--''''''''-''''''''''''JO~O
CONSTITUINTE

const!

I

CALMON

~

COMISSJ\O DE SISTEMAT12ACRO
~

-

rr=';:~·B=i

A'i2

',K

'r" t'" ,"-' ~~

I [IT'õ;i.~7[!'7J

JUSUnCA.T1VA

N1

116 •

excl~

li'!

s1va da Seguridade Social e sobre ela nlio pod.ê.
• rIS incidir qualquer outro tributo ou contribuI
çlio. salvo se par~ôtend:v~hs finalidades
pro!!.
vlstas nos arts. faa-'~ desta Constituição."

Suprima-se do item I. do artigo 1516. a expresdo: "dos
Conse!.heiros dos Tribunais de Contas local".
•

--T.,;f".IUft"IC"'C1a'-_---------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

"Art~ - A folha de salários é a base

JUSTIFICATIVA

ri

fÇ7~7Wl

=
_.:i!i

Dê..se 8D artigo ~ do Anteprojeto de
a seguInte redaçtlo:
/"lJ';'P

:>,Oh

Devido ãs férias e feril!.dos. o Brasll já tem uea média anual
de horas efetivamente trabalhadas menor do que várlos países. neles
incluídos os l'IIais ricos e desenvolvidos.
O prceessc de desenvolvimento do Brasil ifttpae a
necessidade
de todo o povo participar desse esrorço com multo trabalho e
ded!
caçfto.
~ A reduçfto de jornada illlpUca obrigatoriamente em
lnvestillen
toas indispensáveis na aquisiçl!o de equipamentos para manter o nível
de prcduçãc , situaçfto esta que atinge de forma diferenciada. setores
industriais e 'l'egl!!es distintas.
Concessões e benefícios adicionais que representam
aumento
de custo devem ser resultado de negociação entre empregados. Esta é
a única forma de impedu que haja .Injustiças ou desequilíbrios
ao
se atingir. a nível nacional, todos os setores e todas as regii5es.

r:r"p':.D'a~
~

C

Acrescente-se ao parágrafo Ta do art. T44. a seguinte
e!,
pressão s -direitos e vantagens". ficando o parágrafo assim
redigi
do:
S Ta - Os Ministros. ressalvadas a n:lo-vitaliciedade na h!
põtese do exercício de mandato, terDo as mesmas garantlas.direitos,
vantagens. prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros
do Superior Tribunal de Justiça e somente poderfto aposentar-se com
as vantagens do cargo apés cinco anos de efetivo exercício.

Dbjetlva:..se com a Incâusão das expressl5es "direitos e vantA
gens" .. assegurar na- sua plenitude a igualdade dos Ministros do TeU
aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
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presa, sendo matéria apta a acarretar profundas alteraç~e$ na estr~
tura social do Pefs , nâc deve, de fato. resultar de imposições est,!
tais, mas de negociaçlJo entre os parceiros sociais.

_ O ronero de Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados

'0

•

Dê-se ao ceput do art • .lJ(.$, a seguinte redaçfto:

W_

Art.
O Tribunal de Contas da Uni::lo. com sede
no Di,.!
trito Federal e quadro próprio de pessoal, autonomia orçamentária.
financeira e administrativa. tem jurisdiç~o em todo País.

A presente emenda objetiva adequar o foro e julgamento
a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos
Estados, do Distrito .Federal e dos Municípios, de molde a
má'nter
coerente. o princípio de equiparação em relaç50 aos Desembargadores
dos Tribunais de Justiça

I

JUSnnCAç1l.0
JUST!FICATIVA

Q~"

..Jk2'".

O ert •

na redação etuar , proíbe a utilizi!,
çl!lo da folha de pagamento como base de cálculo de qualquer tributo,
assim como de qualquer contribuição não destinada à Seguridade
5.Q.
cial.
Ora. existem hoje conhecidos e eficazes mecanis
mos d~ promoçl!lo da Educação fundamental (Salário-educação) e de fOI.
llIaçl!lo profissional (Contribuições para o SENAI e SENAC). cujos
r.ê.
curses são obtidos mediantes contl'ibuíções calculadas com base
folha de pagamento.
Como essas contribuições não podem ser identi f1,
rreeees , em sua totalidade, com contribuições destjnadas à Segurid.!
de Social, conforme definIção constante do artigo 1~torna_se ne

,;>:>io.

iiti

(!l.
r.-r

l'Un/..... flnc"'C.ô.

E>EMJA ADITIVA
DISPOSITIVO EMElllAOO:

~ lo{ "i .
&<.('1

Acrescent_e-se ao ert1go )P8', o seguinte parágrafo:
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EMENDA SUBSTITUTIVA
TITULO Ih-CAPITULO I
ARl'.

EMENDA lP05179·7

!!J

3 TCnONus".,~"'Cilo,

~

P'-

INCISO IV' - ALtNEA E - N9 3

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO JotENCIONADO N9 3

CONSTITUINTE JOAO CALMON

-

cessdrio modificar a redação do art~ para que este não f3s v.!
nha extinguir.
O fundamento para a modif1caç~~~~aç~
nhel da Comi~fto d~~~stematlzaçlJo, é o de que o ~o, nos
seus ar~igos pe..JWr assegura a continuidade do ensino gratuito
dos empregados. fat.endo mem;§o expressa ao salário-educação, assim
como assegura a "capacitação profissional dos trabalhadores, incl~
sãve aprendizagem dos menores". o que é feito atualmente via SENAl
e SENAC.
sé 8 constituiçllo mantém esses servrccs , seguri!,
mente Illantém suas fontes atuais de recurso, que são contribuiçOes
e se.lário-educação. Como o artigo
prevê a impossibilidade
de
cobrança de contribuições como essas (calculadas que são sobre
a
rolha de pa.:5am~~to). fica evidente a contradiç:io entre ele e
.rUgos
e ~ citados.
'7" ./
Hl1: necessidade, portanto. de compatibilizar eo!
~es três artigos. o que se faz COIll a redaç~o sugerida para o
art.
~ como acima exposto.

-;1ft

A presente emenda objetiva emprestar autonomia
orçament,!
ria. financeira e administrativa de molde a assegurar a independe!!
ela na fiscalização dos recursos públicos, cuja .compet êncda .const!
tucional lhe é deferida.

..,

t

VEDADA A SUPRESSÃO, AINDA QDE PARCIAL. DE .ESPETACULO OC PR.Q.

GRAMA. RESPONDEN,PO CADA UM, NA FORMA DA LEI, PELOS ABUSOS QUE
COMETER.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

'{

Art.

}.K.

inciso IV. !tem "d"

Suprima-se o item "d", do inciso IV. do artigo 18. do Ante
projeto de Constituição: "é igualmente livre a organização de ass~
ciações ou comissões de trabalhadores no seio das empresas e estab;
Jecãmentcs empresariais. ainda que sem filiaç~o sindical.
-

JUSTIFICACJ\O
Ainda que seja admissível a organizaç~o de comissões de tr,!,
balhadores para tratar de assuntos especificas e bem determinadas
(a exemplo do que já ocorre com as Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes. as CIPAS). não se concebe que isto se faça indiscrimi
nedamente , e na pr6pria Constituição, a pretexto de objetivos vago-;
ou mal definidos.
Além disso, inovações como a constante do texto do substl tu
Uva devem surgir nãc pela iniciativa de um Estado protetor. al1á5~
em crise. mas como resultado da prática da política da ccnvençãc co
letivas. nele incrementada com ênfase.
Os avanços soci.is Só se apresentam reais e
harlllônicos,
quando provenientes da rorça gerftllnadora os pr6prios
interessados
e nDo quando criadas artJ flc1almente e paternalísticamente pelo E,!
tado.
Por outro lado. nlio há que se perder de vista que inovações
como esta, implicando em interferência ..do-n'8balhador na-vida~ em

JUSTIFICACJ!i:O

Considerando-se que a censura proibitiva. desde a sua oficializo!
ção através do DIP - Departamentode Imprensa e propaganda do Estaê
Novo, provocou uma perda inestimável às culturas brasileiras.
Considerando-se que pós 1964 a Policia Federal assuniu para si a
responsabilidade da censura, tornando a cultura e o artista como
• casos de polícia " e. em nome da ordem promoveu urna verdadeira
caça àqueles que, por seu direito inalienável. expressavam seu pen.
eamenec,
Considerando-se que a Nova Constituição, que ora está sendo escri t •
tende à uma maior valorização e fortalecimento da sociedade civil
e, c:onsequentemente, ao fortalecimento e real garantia das institu
ções democrâticas.
•
Considerando-se ainda, que qualquer tentativa de impedimento da mo!
nifestação do pensamento vem ferir frontalmente a Declaração Unive
sal dos Direitos do Homem, da qual o Br~sil é um dos signatários.
Considerando-se, por fim, que a manutenção· in totum " da referid
elInea em seu número 3, abre um precedente à censura proibitiva,
por entender-se que INCITAMENTO E DISCRIMINAÇJi:O são expressêies a!
tarnente subjetivaS'.
Assim. JUSTICA-SE a presente emenda. por conside%ar-se que li manE,
unção da redação constante do anteproJeto, fere os princípios de
liberdade contidos nos incisos e al!neas do artigo supracitado.
Esra enn:b é de recomenclaç:l:o do SIndicato dos Artistas e Técnicos e:n
Espelá'cu1os de Diversos do Paraná e Assoclaçt~ Nacional daS Entidades dos Artistas e Técnicos.
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• Assembléia Nacional Constituinte
ees , o Tribunal de ceeaneaes Constitucion<:lis poderá: ser ·acionado Pi!.

títulos da dívida pública.

ra 5uprJ.r a ceuesâe, reconhecendo a J.nconstJ.tucionalidade et e ...ped1.!!.

No entanto, é mais que justo que esta prerrogatl.va
não seja aplicada àqueles que resid·indo em 1móvel própr1.o, de modo
que nesses casos a indenização se dê sempre previamente e
em

do u!:':; sc-~ejça nernet.ava , que valerá como lei enquanto o legislotl
.,,-

'II1G/#1l.'''lu'••

--,

, DEtDA ADITIVA:_ ]ncluir no~rojeto da Constituição os ~eguintes dispositi.vos.
Art. E criado do Tribl.nal de Garantias dos Direitos Const,!
tuelonals • da Soberania do Povo, da Nacionalidade e da Cidadania
§ ,; Cortpete ao Tribunal da Garantias ConstitucionaIs apre-

ciar e julgar emúltima lnstánc:la, os recursos interpostos de despachos decisórios
e sentenças prolatadas nos autos das ações previstas no art.33 I ajuizadas eradefesa dos direitos e liberdades individuaIs, coletivos ou políticos, e das prerrogati-

vo eão ercvadeneac a J.ntegração legal da norm.'1 ccneta.eceaene r ,

EMENDA lP05184-3

1". NELTlN FRIEllUCH
.,,-

vel com o exercício de qualquer outro cargo ou função pública, salvo os membros ee
l'aglstratura e do Ministério Público, ainda que
~sentados.
§ 511 _ Lei corrplementar regulará o processo de decisões do
Tribl.nal de Garantias e os mecanismos que assegurarão a IndependêncIa de seus
Juízes.

EMENDA 1I0ITIVA
DISPOSITIVO E~IENDADC: ARTIGO 265
.,,-

-z.!D

}.:nclua-se no Art. ~ o seguinte

inciso

v:

-e.\0

Art. ~- •••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••
•
V - A parcela dos impostos federais
e
pertencentes aos Municípl05. nos termos eesue Constituição.
ser-lhes-á" creditada ~no momento de _arrecadaçio de cada l.mposto, con
estaduai~

forme

dispu~er

hd complell'lentar federal.
JUSTIFICATIVA

As transferências- automáticas de recursos públ1COS,
eevasues no Sistema Tributário Nac1onal. ea roc efl.cácia terão na media em que :e dêell'l no ma1S curto espeçc de tempo. Em face da sl.stell'átia e reeeeee ãeee exaeeenee. hoje em todo o país. não deverá haver ébaáculos para que 1.$SO se opere sem grandes dificuldades. A determ1nação
esse requi~ito.através de lei complementar federaI.perm1.tl.rá que
se·
dote tal procedImento somente naqueles trl.butos cuja natureza permita
ue l.SS0 ocorra.

tbs artigos Al e 42 do Anteprojeto aprovado pela Comissão da

Soberania e dos Direitos de Garantia do ~ e da M.J1her, instituiu-se O Tribunal de Garantias dos Direitos Constitucionais, da Soberania do Povo, da Nacionalidade e da Cidadania, não comt~lado pelo ilustre relator da Comissão de Sistematização •
teceres estabelecer mecanisroos eficazes ,céleres e rigorosos para aplicabilidade constitucional • Há Ull sentimento entre os brasrfefrcs
de ~e a\ constituição e as Leis não são para valer. Há que se rc-cer com esta
concepção presente em nossa sociedade E sem dúvida, o Tribunal Constitucional
é U1l ill'portante Instnnentc de fiscalização, controle e aplicação da Constitui·

CQMISS~O

DE: SISTEMATIZ1\çAO
'".O/.UIf'''U;lo

-.

EMENDA MODIFICATIVA 3 Jf.
DISPOSITIVO EME~DADO' ARTIGO l:t:Q
31~

O Artigo ~ passa a ter a

,.C..,et_flnu;I1-

_,

aeDA AOITIVA:_ Incluir no ~rojeto da ConstituIção os seguintes dispositivos:
Art.
I:. crIado do Tribtnal de Garantias dos Direitos Const:!
tuc10nais , da Soberania do Povo, da NacIonalidade e da CIdadania.
S 11l ~ete ao Trlbls1al da Garantias Constitucionais apreclar e julgar emúltima instáncia, os recursos interpostos de despachos decisórios
e sentenças prolatadas nos autos das ações previstas no art.3)', ajuIzadas em defesa dos direitos e liberdades individuais, coletivos ou politicos. e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à cidadania.
•
S 22 Os conflitos de jurisdição qJe envolveram o Tribunal cf='
Garantias serão resolvidos pelo Congresso Nacional.
Art.
O TribLnal de Garantias Constitucionais é canposto por
nove juízes escolhidos en eleição secreta, pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta, ·entre representeotes das classes trabalhadoras, magIstrados, promotores,p:r.E,
fessores universitários de matéria jurIdica, advogados, todos de reputação ilibada e indiseutiveis serviços prestados à cOllU"lidade e indicados pela sociedade civil , na forma da leI.
S l Q - Comporão o colegiado do Tribunal os nove nomes QlJe obtl
verem o voto de dois terços dos meroros do Congresso Nar::JlYIal.
§ 22 - 'D mandato é de QlJAtro anos, '1~dada a reeleição.
§ 3Q - ti Tribl.l1al elegerá entre secs.jnteqrantea, segundo as
normas estabelecidas em lei. seu Presidente, coe fica no cargo por tJll biênio e é
reerecrvei , respeitados os limites tenccrais do seu mandato.
S 411 - A flJlÇaõ de juIz do Trlblrlal de GarantiasJ imcompaU.
vel como exercfcíc de qualquer outro cargo ou funçãO-pública, salvo os membros da
magistratura e do Ministério Públ~inda que aposentados.
§ SQ - Lei COITÇilementar regulará o processo de decisões do
Tribunal de Garantias e os mecanismos que assegurarão a independência de s!'!us
juIzes.

segu1nte red<'\ção:

3,,-

çêo,
Ilél

EMENDA lP05187-8

I!J NEL100 FRIEDRICH

Art.

normas estabelecidas em lei, seu Presidente, q.re fica no cargo por Ul'I biênio e é
reelegfvel , respeitados os limites tell'()Orais do seu mandato.
S Ali - A funçaõ de juiz do Tribunal ce G==a·,t...ê~ é imc:OIl9atí-

_,

Tl.lt/~fl',ca;lo

vas inerentes à nacionalidade. à soberania do povo e à cidadania,
S ~ Os conflitos de Jurisdição que envolveram o Tribunal de
Garantias serão resolvidos pelo Congresso Nae1ona1.
O Tribunal de Garantias ConstitucionaIs é cctocstc por
rcve juízes escolhidos em eleIção secreta, pelo Congresso NacIonal, em sessão conjunta, entre representantes das classes trabalhadoras, magistrados, promotores,prE.
fessores unIversitários de matérIa jurídica, advogados , todos de reputação lliba·
da e Indiseutiveis serviços prestados à CCllfU'lidade e indicados pela sociedade civil , na forma da lei.
i 111 - Cocrporão o colegiado do Tribunal os nove nomes que obt1
verem o voto de dois terços dos mell'bros do Congresso NacJ?ll<l1.
S 211 .. O snandato é de ~~ro anos, "~dada a reeleição
§ 311 _ O Tribunal elegerá entre secs Integrantes, segundo as

dinheiro •

AlIás as mais modernas Constituições comterrplam este sisteque atribui ao Tribunal
ora sugerido cctc " c~et ~cia Privativa da

.:M'isdição Constltueional"
A pr0p6sito O Professor Jose Afonso da Silva ,sobre
UrIa diz que : ..
AI está una profuncla tnJdança no sistema vigente.Hoje, a jurisdição constitucional segue o modelo americano, em sua essência, ou seja, reaHza-se pelo critério difuso, segundo o qual QUã.lquer juíz pode declarar a IrccotistueiOl"lalidade da leI, ;:== \'1a c: f>.ceção,istc e, pela argÜição da inconstitucionalidade em defesa do réu no processo concreto
ESte sfste'lla n ã ~ por 51.
a eliminaçll:o
da
lei declarada inconstitucional. tanto que outro Juiz pode enten~ê-

-In const1.tucionül em ,outro caso concreto. Isso cor responde
trntl.lmento c'es1.gua1. porque num .cnso o réu ganhou a causa

loi acolhida sua

~rgU1.ç5o de

1.ncons.t1.tucionalidade. no

perdeu p:l1'CJue não foi acolh1.dü. f certo que. entre nós.

um

li

porql..e

outro

ele

desde

a

Constituiç5o de 1934. vem desenvolvendo outro critérJ.o. o da juri~
diç:io co.crmtrada no Suprcrno

Trib~nnl

Federlll. por via de a;;ao dl.-

reta do Procurador-Geral da República. que a propõ~ ou não segundo

Art.~

- Aquele que não senc1c:. proprIetário de imóvel urbano ou rural. possuir como seu. por ~ anos ininterruptos,
de boa fé e sem epes íçêc , imóvel de até duzentos e canquen tn metros

1. A emenda cons1dera que a função básica da propnedadc
Imobiliária urbana é sua efetl.va utlll.zaçào. ASS1ID sendo, a transferê!!.
cia de domínio em caso de posse, deve corresponder ao l.nteresse de que
a propr1edade cumpra, efetIvamente. seu papel social.
2•• Em face das carênCIas hab1taCl.Onal.S e das form<1s de

• Nos artigos til e .42 do Anteprojeto aprovado pela centssãc da
Soberania e dos Direitos" de Garantia do Homem e da Mulher, instituiu·se O Tribunal de Garantias dos DIreito-s ConstitucIonais , da Soberania do Povo, da Nac!ona_
lidar:le e da Cidadania, não CO'lItellplado pelo Ilustre relator da Comissão de sfstematização •
tevercs estabelecer mecanismos eficazes ,céleres e rigorosos para aplicabilidade constitucional • Há un sentimento entre os brasileIros
de que 8\ Constituição e as Leis não são para valer. Há que se rooper COOl esta
concepção presente em nossa sociedade. E sem dúvida, o Trlill.rlal Constitucional
é lJll i~rtante instI1.J'llento de fiscalizaçãO, controle e aplicação da Constituição.
Aliás as mais modernas ConstituIções cantellplam este siste_
Ilêl que atr.1bui ao Tribunal
ora sugerido COO"O" tompel ~cia Privativa da
.:M'isdição Constitucional"
A propósito o Professor Jose Afonso da Silva • sobre
tér.1a diz que : ..

ol'"adia V19E'ntc-s "n"l ag1oll'f'rados dE' hab1.ti'l;:êics subnormalS de nO"lsêÍs c.!,.
ades. é preferível deixar expl'cItO. no entanto. no'texto constitucig,
111, que se adqu1.rirá por usucapião o imóvel indispensável à Il'oradia
o pOSSUIdor ou de sua famílla •...---..·

AI está una profunda IllJdança no sistema vigente Hoje, a ju.risdição cO!'stitucional segue o rodeIo americano, em sua essência, ou seja, realiza-se pelo critério difuso, segundo o qual qualquer juiz pode declarar a locO!1_
tistucionalldade da lei, por via de exceção,isto é, pela. argÜição da inconstitu-

quadrados de área, ut1lizando-o para sua moradia ou de su~ faro{1,1a.
adqu1rl.r-Ihe-á o domínIO, podendo requerer ao Juiz que a s s am o decl1!,
ce , por sentença, a qual lhe serYl.rá de título para matrícula no registro de imóve15.
Parágra Eo únICO - Os bens públicos não serão adquHidos por usucapião.
JUsTIFICIITIVA

sua vontade e convicção.

o

o;:lonalidade em defesa do

sistet'la puramente concentrado

num

TrJ.bunal

lações

tradicio~ais.

Espera-se que esta Assembléia Nacional Consti

~uinte r:lod:õ.fique essa relação. Mas uma Corte Constitucional

loi acolhida sua argl.1J.ção de incons.titucionalidade. no
r ; r - - - - - - - n c . b..'ccu".lc/.... C•• ,.Jb

COMISsAc DE

'pcu)c:m porque não foi acolhida.

EMENDA

SUBSTITUTIVA

(.).,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO yJ. INCISO XIII.

-o o Peru. a Guatemala. Espanha. Portugal. além da Itáb,a. da Ale-

~t1N"~

De-se

l}

"C •

aI1.nea c do inciso XIII do

12..
Artigo j3'" 21

c1iç50 co-centradi]

é com a decisão do caso concreto. e se

fi

pu-

der fazê-lo sem a·preocupação com a questão de inco'1t:t.tuCl.Onalidade t.ranto I"'c!.hor. e a ConstituJ.ção vai ficando desprestigl.ada.

Por

outro lado. o s:t.stel:la d3.fuso encara a questão de const 4tucionCill.dJ!
d~ de um ponto de vista puraoente técnico. um~· Corte ConstitucJ.o-

naI vê a questão sob o prl.sma dos valores políticos e sociaJ-s

seguin

tras. Justirl.cam a mudança de regime.

Imp:Jrtante também, na proposta. é a cons1.deração de inconst1.-

t

algo que vem sendo adotado em

para a c!et1.vaç50 de promessas

Trata-se de

t

certo que. entre nós.

outro

ele

ou~ro

desde

critério. o da

ti:

juri!J.

na Supremo Tribun<]l red~rll.l. por via de açao ci-

sua vontade e convJ.cção.

m~dida

contit:1.tucionai~

qutros

l.ndispensiÍvcl

dependentes de pro-

vidências leqi:l1s u:l.tor1.ores. Se ess<]s providêncl.<]s não

são

o sistema puramente concentrado
as desaproprJ.ações urbanas necessárJ.as
à execução de projetos de interesse social serão pa~as em" títulos da dívida púb1l.ca. com cláusula de atualização monetária. resgatáveis em
até dez anos. em parcelas anuais. J.guais e Sucessivas.
acrescidas
dos juros legal.s. A ~nden~o de proprJ.etário de
um ún::Lco imóvel. no qual seja morador, será sempre feJ.ta previarrente
dinheiro.
0-1

ton;).-

nUm

Tribunal

Especializedo

n<:isceu e desenvolveu-se na Europa. As Cortes Constitucionais

ap~r.g

cem .hoJe corno uma espécie nova de. poder moderador. sem predomínJ.o.
entre o Poder E:...ecut1.Vo begcmônJ.co e o Legislativo üinda com (orõ:l.!!
loções tradicio~ais. Espera-se que esta Assembléia Nacional Consti.
tuitlte modifique essa relação. Mas uma Corte const:t.tucional

JUSTIFICATIVA

in-

corporaclos no texto constitucional. Essas razões. entre tantas ou-

po"(.'os: Portugal. J;ustria. etc.

um

'te t'e6açào:

Constituiçdo como objetivo único. No sistem~ dJ.,fuSO como o nosso

tucl.onahdade por omissão.

li.

porque

reta do Procurador-Geral ~da República. que a p:'opõe ou não segundo

A vtlntftgem é que se te;rá um tribun<!l voltado para a defesa da

preocupação dos JuIzes

da

-,

SISTEMA.TIZAÇ~O

Constituição de 1934. vem descmvolvc:ndo

cspe-

...---....

a eliminação

tratamento c1esigual. porque num =lI.SO o réu ganhou a causa

cialJ.zada "~n, sendo adotada em todo o mundo. RecentcMcnte. adotou-

manha. da Turquia, etc.

si,

-la. constituciontll em outro ca~o concrc.to. Isso corresponde

nnsceu e desenvolveu-se na Europa. As Cortes Constitucionais apar,!t
cem hOJe como uma espécie nova de poder moderador. sem predomínio.
Qntre o Poder Executivo begcmôn1.co e o Legislativo ainda com form!:!

~~e~I~i=c~~~~t~r

lei declarada inconst.1.tucional. tanto que outro juiz pode entendê-

Especializado

~inlizada ,,:!:n

sendo adotada em todo

~

cspe-

mundo. Rcccntcmcnt.e. adotou-

-011 o Peru. a Guatemala. Espanha. Portugül. além da ItlÍlJ.a. dn 1\lc" dpsapropriaçào é um instrullIento 1nc:hsprnsável à exe
cuçlio dos planos urbanísticos e de desenvolv1.mento urb"Jno. }too mesmotempo, é l.mpresclndivel que se assegure ao proprietárIO desapropriado 1.ndenlZação Justa. }lo. disposl.ção de que a proprl.edade l.mobl.liárla
urbana deve atender a sua função soc1.01 é o cam1nho para solver o
confll.to entre o l.nteresse l.ndl.vidual e o colet1vo.
A atual Constl.tuição assegura a 'desapropnaç50 da pr.Q.
priedade rural em títulos da dívl.da pÚblica. para garanta o l.nteres
~(l. 5"cial da produção agrícola. Por l.gual razão, nas c1dades. onde:
problema fund1.ário assume cada vez maior llmpl1tude: just1.fICa-Sc
IlItnbuir ao Poder Públlco a POSSl.bllldade de promover a juo;ta l.ndcni
zação do propnet&no dcsilPr'!1pn .. ~~ pOr intl'rrsse ur.!!anÍ:;tico
e:

1uanha. da Tilrquin. etc.

.............--

A vantagem é que se terá um tribunal voltado para a defesa da
Constituiçd:o como obJetivo único. ~o sistema difuso como o nosso a
prcocupaçSo dos juízes é com n decisão do caso concret.o. e se
~e~

faze-lo

~e:n

a'preocupação com a questão de

pu-

incontituciona~ida

de tanto r:elhor, e a Constituição vai ficando desprestigiada.

Por

outro lado. o sistcoa difuso encara a questão de constitucionaliClE.,
; àe de um ponto de vista puramente ~écnico. um~ 'C;rte Constitucio: nal vê a questão sob o prisma dos valores políticos e sociais

in-

Assembléia Nacional Constituinte
eeeporeeos nc texto constie"Ueional. Essas razões, entre ttmtas ou.-

Flnl!lllllcnte, deve-se reg1strar a inconven1ência
de
ee tentllr definir 05 ,;equisitos da distinr;io no texto
constituciolJll1 fe8l.!rel,que regularia li; questão de longe e sem precisão. lIuit.o
mélhor
condição terá a constituição Estadual de
estabelecer es-

'triDs.. justificam o. Jtl,udança de: regime.
lmp:l'rtant.e também. na proposta, é a consideração êe inconstitucionnhdnde por omissão.

t

algo que vem 'Sendo bdotedo em

po~os: Portugal, 1i.ustrin. etc.

TratO-fie de

medida

paro n cfctivnçiio de premeesae eonstitucionnis

.\ndispens';vcl

d~pcndQ.ntes de

vidências leqo1s u~tcriorc~. Se eesee providêncJ,ns niio
des, o Tr.ibunolrl de

~.r:Dnha5

ConstitucionDis

qutros

p~e2:"éÍ

são

f

pro'"

li

NELTa< FRIEQRICH

l'l

ra fõuprir e omissão. reconhecendo a inconstitucionalidade e e:tpc11in

vo põo providencie

Tratamento priot!tário ao setor ecucatccnej , especialmente às faixas etárias mais jovens é fundamental para o Brasil.
Educadores, pediatras, psico.l.6gos e blológos , em grande
parte defendem o ensino pré escolar o quanto mais cedo melhor I até para o ceseRÇIenho psico-fIsiCO das crianças e para que estes sofram menos a-rte as dívesgéncias sociaIs existentes entre nós.
Já no lS!_e 251 graus,obrigat6rios, permitirão a indispensfvel formação básicCl das crianças e aoolescentes deste país.
Nada é mais prioritário. entre nós do que a eocceçêc,
E só 1J7Iesforço glga'ltesco da sociedade e do governa pcssfbIlitará que a ultrapassagem de etapas para vencemos a fase de subdesenvolvimento educalconal e cul tural em que estamos.

EMENDA lP05190-8

se];" acionado pD,

(!O UNI] sentença norrn8u.va" que valerá como lC!i enqunnto o

NerhJn País que se desenvolveu deixou a Eclucação em pIa""
seCOOdárl0.

.~s parâmetros.

(,!l

tom .. -

• 537

lc!gisl~ti

intc9raÇaO lego} do nortl1'1 constituc:ionnl.

EMENDA lP05194-1

,
Art.68 - As Regiões de DesenvolvJ.mehto, c:on~tittJrcJas
por uni~edes fe~erada5 limítrofes, pertOnt:ente::- ao meSMO complexo
geoeconf)mico. eec cr~ades. modificedas ou extintlls por lei)feê!crlll,
rbtiC:1cftda pelas Itsselllblébs teghlativas dos Estados C01'Jponent,,:,.

r=';;;õ'a-

l:J NELlDN fRIEDfllCH
--::-::=

I õ r - -__

'Lt.lllO\l"I.,•• h/'~ •• I.,".lo

fui~';m

(: coHISSJ\O DE 5IlEMI\T1ZAÇAD

'1""'#lI,,..
311

_

'tI~1t,

""""",,_ _ 1'&.n./"III""ICaç1a,

~

m.pSo o Art.

...,

fI! - 05 plenos de (1esenVo)V1I1lento f! 05 orçamentos
públu:os- lavaê'ão etl\ conta as petSulhridlld65 das Regiões de De!'en vo1.
vãeente, tanto e,m relllçio
despesas eeeeentes quanto ~s
de cepi

s

es

-A,::r.c1 do s1stt:la Finance1:ro lfaC1o:oe.! di.por;'.!.~clus1ve 80brllt
1: - a ZlUto:rinqão para o :f'uZld.ol:la:tento ~ 1J:1stituj,çS'e::: f1ncncé:04S.

bem

CO!DO

dos est~belec1::ento:s de Jlegu.zo.~<!vidênc1n o ce.p1tal1za.9 iíol

:xI • cond19ões par~

tiJ,iae

rerere o

ti.

12' - tei CnmpleD1entllr federal ch!:porá sobre li criação. organização e gestão de fundo" reglonai!t ele desenvolvlomento.
bel:' ~omo ecbee a pctJ:"tlcipação da Unilio e dos tstados intlCl'grente!1 da

pllrl1eipaQ~ dQ eapUal estrl:.IlGc1ro aee :U;.st1tu1-

[te

uter.l:or.te:2lfo e:t l'1st4,«pecial::uentel
a) os ~t:orossoa z:"old.O:oÚs'

VfJ'-

Re~pllo de ueeenvcâvaeenee ou sua composiçêo.

b) e• .ftCortoB iJltemadonÚ:il
c) mtério de ~ecip~d.de.de."

JUStIFICATIVA
A eltlenda ao exclu1r a expressão "econômico" procura
atlotar o conceito Illais illllplo de desenvolvillento, não deixando de
incorporar o econômico, Dlém das Outras dimensões do própr10 desen\rolvimento.

8.

10 .. A.aa't~ria do inciso II rpe
JU"OpSe.811ptiér e~tá ~z:f.:!.dn
1101bc1so :t, uotL vez ltú-e, se fia Lo1 do S1ste::ltll'manc:e!.:'O d1spo:,l.inc!u..
nVe ,lobre o ftlntiDl1nmento das 1nstitu1çS'es 1'il:umcciras," 61w:!.Cllmtc,cua

1e1 tl'~ deeil!.il:' aobra pa:rti.c1p~tto elo cap.1tr.1 ~stranr;dS'tl

tlC$!:.Ç5

ins'toitui

OÕC1h

O iJtóprio relb\'or, nos parág%ll"o"
8ubsequentes ao
territoriais do desenvolV1Illente-" e "fundos regionai:;: de dêsenvolvimento",<:o.!.
robore.ndo Dssilll e. justificetive inicial lIclwall. exposta.

2.

-

"~put" se retere a "planos d~sc~volvjmcZlto", "objeti11os

~ • J. putic1pa9Eo obrl.gattrl& de ~p1:\;bl e%rtr~&t:1ro lll)S e!lh_
belbe;tmcnhs de prcv1dancia, cli!lpos19Eo qu. cietorrl: do 'l:cxto que se p:'o_

p'õo auprlc1:t'. no ~~.f~ ref'ol'e ao Compon@tê a. oaildo , est~ era confll ~o
com o 1;.40 do art~~'il:ÜjJU

3.

fI!'!ca p1"O;l.bido a exploroç50 direta. cu 1ndirota,po1" portl: d~ c::l_
:~::: ~ ::K~:C:;~ ;:r~~cedêncj,a. estró1ngeirn,do!l scr;J.ço:J de: e5:11::_

'0 .

So o

ort~cstobolcca

lI\Se

o "S1:rtel:1:1 Financeiro

• • • emr os J,ntere5ses da coll)t1"l1dado
clp: c1ramstêt1cie.a, CCIUl1derzr

fi,

outro ·18do, D emenda 6up-ilfte o fll! do Ahteproje-

to, por consióerar que ao Be estabelecer, no"caput" do Art.' 68. qR
Regiões ~f'rão criadDs. 1Il0dif1cadas ou extinta$ PO't' le; #ederel, e qlPl1
permitir;". em sua elaboração. que o legisladefr, defina a existêncta OJ.mo
de Conselho Regional, ou qualquer COlegiado ou mecani,:smo análogo.

I

..!!E.!1~..

tmtqr.o:do .!a lei.de 1'orma a promover o tcscnvolVÚ1cn1.o oqu11i\lrnllo do 'J.>n!."

Por

J...

nQ..r.'1". ANUAI.I~ENTE .A UN!AO APLICARA NUNCA MENOS DE V!hTE
PC1i CENTO , E OS ESTADOS ,DISTRITO F'EDEP.Al E OS M',Jo:IC1PIOS TRINTA POR a::NTO.!ll Hl
NIHO_,OA P,ECEI1A RE5U.lI\NlE 00 Jtof'OS1OS ,NA MA.~O E DESENI/OLvIt-efTO 00 EMSItl)jC01 PJauc.e.~ N:I lN1cIO DE CADA EXEPC1CIO ,OOS VALOOES E OESTINAÇ/ID R$'ECTl-

observando,sc r19?ros~me~tf! 11 integreção "IIS ações setoriais
fece aos objetivos territoriais do desenvolv1mento.

eer ,

JlmIJWI, 5Ul'RI1aR;
9ÕCll &

SJ.BSTIlUIR O • C#fUJ' • Cb MnOO" FUI:"_

"

a dita lei poder.l.a,«= deter.::dnlf.-

~
Entre es referes precccpaçães nacionais deve esta: a e:lca;'r:"Esh proposta busca reccperer os aros ele tlesestíll"'..,J!e que t!venos em nessa País! •
pr.ll"lClpairner,te a partir do golpe militar de 1964, tIõ érea eckJcl!clonal e eetbcr pre
par~r o nesse ena"'l."'Ii!l)
De 1965 a 1985 houve redJ;~o cr!nlnosa do perCUt'ltual da O'Ilb
eorteeee roa ed.;:aç30.De 1~ cleclinamus pera 2,92: ( no pe:íodc co Cal Ernesto Ge::..
seJ). Sé o Pa:"2f;:Js! e o li<:I!t:! aplica ••m nas AV.E;-.!C2S m=n:,s QUe o .9rasil.M.:.~l,
não se aph:::e ~e nãc se te:-; Interessa.ser Issc d~\e'll:ls M.J::;sr l e se o en!:ill:: ~~
ve se: COl"..siderad~ lSlÕ direito de todos, e dever CI: Clooe= ~.mHcc viabili:::::ar rect:: ..
sos para ettrprir tal princípio, com a parlic1pa;iA::: da sOCledade.definir S~.JS _
ohjetivos.
A melhOr concepção e o melhor 1:~.,teJdc que possamos pretende:
da educação é fã:.!er dela UIi ca:nin.';o de transrOI"l'l3~ãj.li~rla~ão.desen"olvlmt'ltc
da consciência crItica e polítIca,formação Integral, del'lOCrátlc~ e soUdár!a dJS
brasileIros.
Mas recursos materiaIs e tunancs, os lntIUllentos Indlspens,;.
veis para realizar una ca.".in."'Iada.depel"Jdem IJUHo de verbas disponive!s.
AssIt!\, os P"!rcentuais cesta p:opos.ta. alem de aU!'len~U o
volune de recursos lnvestidcs no ensino • o~jet1va t.rla dlstrlbu!ç;;o ll"03!.S jus~
ta t:lcs e:'\C;;rgos. etlueadon;;is entre as esfe:as da red~:a~ão e lJ("ta evoluçãn q~_
lltat1v.a e quantitativa do sistema do e'lsino brasileiro •

4csac~Dc1h~vel A partid.pat;to de capitnl es...

tftn&eiro nas ~st1tl1iql!e3 ~1nnI1ceiraS ou 110S estabeleC1::lentos ete se~:'Olou.
4. JlreT;1d;nc1a. cu de ca;l1ta1:iz~~ão. ESsa conelusão do legiole.do~ o::'d1nL-io

t.r1:ts21&d& :a. BO:-"1: os intc't'csl1es

da coleti~c!tde".CC1t:O p't'esc:re"e o IU.co

art

EMENDA lP05191-6

{?

Na100 PUEDRiCH

~ eate.ra. obstada pelo inciso :II do e.:rt~que se prete:de 5Up:tof-d.r,onde,
ct.d.p.e.4a e 1ne'Ve~ve1::le:l.te. ~ estabelce:1.da z. :p.utiCipação 110 ee.p1tal
utS'llnseU'o :OaB i.J:u,t:l,.tlà9S'CS 1'1Jl:tnceil'aS e 2100 est"abe;tec1J:lentos de seGUro,
prondbcia e ce.pite.).i%a9~. acitHt da. 'lei o:t'dil:1~.I!., pois a presença do

TI.ra/,v""... ~Ia
EMENDA 110DIFICATIVA

capital eatn:e;e1ro estar1ll.Sse,s:.l:'da por l1tl proceito const1tuc:1one.1.

DISPOSITIVO EMENDADO: 'l'tTULO Da CAPiTULO VI

O cont;l1to t,pois, e'f1Aente e a EUp:resd'z..se icptie.
40
(o

~ }'or ~lt;1.co :,

:lmporte:lte

09sin~ que n~o

DlsroslTlVO

houvo na V CotdDSio

Si"te=e 1':i.l:ut~o inte:ll;~ de assesurar.na CCl%:St1tuj,qiCl, a ;larÜcipaç&,

segU,1.ntc'

cannUdA do Cll-p1.tal estX'i1ngei.ro na::> J.nDti.tuiQ~C5 :f'i.J:wnce1ro.s c nos estabe..
6oba:\;cs.prev~"ceu t) entcnd1.J::l,cnto de que a ttad:ria devor:l.a ser trar..s1'e.-iI1.&

.....

a

ld.

ord1.J:l~Q..

coco ConutlL do

ort~aprovaa.o

o que

dev~

Propõe-se novo títUlo pé1~a o cap.ítu~o VI.
este capítulo trata da orgunização regJ.onal em d1St1ntos

De fato"
n.íVe1s
_ I

macro e microrr.egionai"s - e escalas d,1St1ntas de formaçõe's u;banasregiões met.O?Opo11tanas e aglOmerações u'l:'banas _ que melhor' estaria;:::.
tituladas na manc"ira genér.l.ca da proposta.

EMENDA lP05189-4

fi
~

ordenar o
estabelecimento de :Lnstânc18S aC'm1.nl.strat),vas reg10nal.s.
mostra
a
preocupl:lção dos const1tUJ.ntes com a 1ntegração das ações setor.l.al.S
A formulação de um capítUlo, dest1nado

2.

taTa< FPIEllllICH
COMISSXO DE SIST;~:;;';;~~~~"","hJ.

li

face aos obJet1vos terr1torJ.ais do desenvolv1mento,
just1fiCilndo"se aSS1m a tldoção de um título ma1s abrangente c c.onpreens1vo~
/

=~
lME1lDAOO' ArtIgo%, q/

11

Inclua-toe no Art. 53 um lJOVO inci%io.logo após o.:l-1'r
il
com a. redação abaixo e renumere-se olotual inci~o.prr

r:EMENDA lP05192-4
lu'a/~V'''t1ca~h

estabelecer,
btendendo li c:dtér:;r,os :regiomds e locais de qsturez.<t. econôtnica,
soei~l ou cultural. distinção entre Hunic:i:pios no
tocante às 81,J1lSc:ompetênc18s. ti
•

.JUSTIFICATIVA

é reduz;!.r' 05
..inconvenientes,
desde a Constitu1ção de ).891, da óefin1ção
uniforme
e
o 'DbjetJ.VO da emende

vigentes

~r1ma~se

ft

1\rtl.go
do

lnciso

l\:rt~ a

Yl

segul.nte

redação'

JUSTIFICATIVA
A emenda

teM por OPJet1vo .l.ntroduZl.r, entre as competênc1as da Unloão.a de elaborar e e:..ecutar planos naCl.OniUS de ordenação do te:rr1.tón.o. As Const,1.ttu.ções bras11c1J;"as, até hoje, padec:aram de uma aguda carência dech"lpos1.çi5es relat1vas
ao
espaço
terr,1.torl.al e às condl.ções concretas de organl.zação da
vüla na-

c1.onal : a d1strlbu1.ção da população e suas at1.v1.dades
tór1o. a ~tl.ll.;w.ção
de recursos natura loS c cquipatnenloS
vos do paí.s.

terrl.~

proc1utl.-

o atual Anteprojeto de Constl.tul.ção, no títulO relatJ.vo à Organu:ação do Estado, e.vançeuao mclt.u.r entre
compctênC.tél dos E'stados a de "estabelecer d.r.retr.tzes gera1s
de
ordenação
de seu terrl.tórlo. ob)etl.vando coordenar o desenvoivl.mento urbano e

Na10N fRIEOOIOi

})6"X'e$.

. ;ir -A Ccnstit.uitão Est,aduZll' poderá

~

".;rf" - estabelecer p:tlít1.C3S geraHI e sctorlal.s bem
como elaborar e executar planos naC10na1S e
regJ.on<ll.s de ordenação do t'E'rr1.tórl.o e de dcscnvolv1.lI1ento ecoPôll\1.C:0 e Socl.al."

",US'1'IFICAC'1'lVA

proValo-

E1'1E1'ID1\IX)

ao l.nciso

X.

x

DA ORGAN1ZAÇÃO REGIONAL

lec:1l1lt:1tol! de l>t&Uro,prev:1d~d.a e IC:!.p1ta]J.~a9Z'o, cns, dien"tc I!os aci:r.c:!.os

pa.n

n~-se

ltodiiique-se o t!tulo do capítulO VI, adotando_se

--,

5'!

EMENDA H:::oIFICATIVA

---,

:'>01:

o ar\:.. 301:_

rural, aproveitar raCl.onalmente os recursos natura1.s e preserVar o
arnbl.ente" CJ.nc$.so 111 do Art.52}, o mesmo fazendo em relação DOS
Muntcí.pJ.os:"promover adequado ordenall"ento terr.\torial.
mcdl.ante
planeJamento e fontrole do uso e ocupação do SOlo urbano e rUral".

3JSTlnCATlvA

&
O disPDSiip conflUa c~ os conceitos eobre a materia emiti_
da nos artlgos t..lnciso. II e };Q e jnc~so5, .H!!, IncHos II e VIl, do que consta do
te)(to sobre CUnç.1a Tecnologia e outros registros deste Anteprojeto.
llLérn , é óbvio, ser un co~1to que atinge a soberan!a , interesseS e segurat"IÇa nacIonais.

eimétncados competências e encargos municipais. A s!ndrorne de :l:i!lletria reinante faz COm que t.odos sejam dO'l1stituc:ional
e
le;altIl.ente tratados de mtlncJ.ra :1dentic<s, o que não cor:cesponde,
em flblIlIol\'t.o.
realidede e impede que os Est.adc. 3 possam melhor admini,s~ral Il.S d1ferenças e desigualdllldes presentes em seus
territôrios_

e

para completar essas d1SposJ.ções,relatl.vas aoS Esta. doz. e Municíp10S e torná-las harmôn1.cas em plallo n~cional, é qlHI se
propõe a presente emenda explic1tando li: competênc~a da Unlão pare
d::t.~por sobre a ordenação do territó"l:"~o.

,
Em abono à emenda, deve-se Cl.t.ar que. em 1983, 0$ rol.
nlstros responsáve1s pela ordenação do terr1tÓ"I:"10 dos países europeus, em rcun).iio real).-.:afla etn Tor'remol).l'\os, na Espanha, ap-rovaram a Cart<bEuropé~a de Ordenação do Territór1.o.
Nos
conS~dera!!
dos desta Carta eles rei::.onhecem que "a ordenação
do
terrl.t.orl.o

1nstrumento 1Thportante na evolução da soc1edade na tllr:Oa cooperaçâo neste campo necesSJ.t.a
de
um",
an6110se
das concepções nac~onal.s, re9~onal.s e loCals em matérl.a
de
ordenaç2io do tern.t6rl.o.para chegar à adoção de prl.ncíploos
Comuns que
tenham por objetl.vo redu:t.:l.r as tll.ferentes p;gunüs pn:a~.d:terum nelhr idti!P
const1tui

pa{ ••• } e que

-'t de se registrar que, nas origens

de

nosso

c:i r..al i s mo, cs ordenações do Reino estabeleciam i!1 elementar
t.inçio entre municípios i mpe r f e it t!5 . rudimentares e completos.
outrt:J lado, já no llTun.lciplIh.smo português do século
diatinçio entre municípios rurais e urbanos.

XI!I,

munic11SPor
"t. i6

ln'a'~v'T

SltlsUtua-se o !n::lso IV do art.

..

,u~b

~ por:

{) Ensim pré escolar, o de primeiro grau e O t:lesegurvdo se_
rão obrigatórios e gratuitos, para todos. O de terceiro grau será gratuIto.

,

g"Il'il<a~e~~ro~

m..~ tbS at~ ....idades, da prote-

ção do mel.O alllb~ente echmelhoria <Ia quahdade de vida."

_538

• Assembléia NacionalConstituinte
•

lã''''FRlDUCH

(!l

I

vo. cont.enco-ee aande como desejável a pos:sl.b1.l1daêe do exerclcl o:
do ôa r e i to de pre rerêncae pelo poder públlCO. no caso de e eenere-

EMENDA lP05196-7

(!l

e) Assembléia Legislativa, por deciSão da maioria
de seus membros
f) dez mil cidadões

rêncla do aforamento.

g)

coussxo DE. SISTfl.1ATI!AÇÃO

Ora. se já contamos. no nosso ordena...ento

-fl"D/"'l"'''•.

~::""'

de anstrunent,c adequado a esse f1.m, e se outros com a mesma flna11eeee encontramos cone a ccrcceeêc de m r e i to Real de
Uso. pr-evae t.a
no üec r e to-ü e a n!
271/67. não devemos ext:lngul-los. nas adilptar a

:;~

_

';IJ»

Inc tua-ee na letra "b" do ar t rgc

%

"os

ccns et hear cs

dos Tnbunsis de Contas dos Estados, do DIstrIto federal e dos

ME

SUil :lpllCaçiio

às neces s acecres de hoje.
Se o instrumento caiu em desuso

nicípios" •
Suprima-se do Item I. do artigo

Wa

Jurídico

ou vem sendo

vaI

apltcado, no ncesc entender não se de ..e ext.ingui-Io. mas modern1.zá expressão

dos Co!!,

lo.

selheiros dos Tn.bunau de ccnt e s l-oc~.
t:specialmente na área do desenvcüvament.c urbano é patente a eusêncae de l.nstrunental Jurídico -que perm:l.ta
uma
atuação mal.S E:f.lcaz na ad1'l.ln~straç'ão das cidailes e a extinção do l.nstltute) da enf.lteuse. em vez de sua IlIodernização. será
ceesceereêe

JUSTIF'ICATI\A

um

os-e das

Con_

Cãn'ã:as do

qr e s sn t:ac1onal.
diretamente sofrer violação de

di-

CO"'ISSl:lO DE

-

a

procediJrento de acusação contra

í

SISTE~;;·;;I;~~~C},~o=.,:i=

da Casa do Congresso Nacional.

...-0:------""",.,--...
"".""..., ------------,
;v:>
SubsU toe-se o ert J.OYpor :

Art • • - Os r ecur sus para o Tribunal Constittlci·
onal são restritos à quet ãc da inscQnst!tucionalidêtfe.
Art. ... - Quando a Corte declara a !leg.l:timJdade
cOnstitucional de uma legal ou de um ato com força de lei, a ncrna
deixa de-Ler eficácia a partir do dia imediat.o à publicação da sen-

r ; r - - - - - - - - - ...." ... 'T.---------m ..

1)

tença.

M

p9' ~;~e9'Uinte

c) os T"ribunais Superiores
d) UIr ter .. o de qualQlJE:

Presidente da República ou Ministro de EstadO, com o objetivo -ce
alcançar a cec er açêe de sua dest1tui:;ãc, será oferecido pelo Presidente do Senado federal e deverá ser precedido de noção subscri ta pela quarta par t , e aprovada por ccf s terços dos eeebres de ca-

f'lEL TO'~ rRJECRICH

(l

Dê-se ao ArtJ.go

mento.

Art. $

I:J

ARTIGO

ou

a requerivento de Qualquer cidadão.
b) as entidades associativas 'de alllbito nacional ,
criadas ou recotlhe:idliS" por lei e COI!' mais de ue ano de fUl'lciona._

reito, por inét.e"ia do Poder Publíc:o.

EMENDA lP05199-1

EMENDA :1CDlFiCATIVA

- São partes legitimas para propor a acêc

Art. _

de inconstitucionalidade por omissão:
# a) o Procurador-Gerõl da República, de oficio

re t rcceeac ,

to a cue r íe eeen suj e'i tos os ConselheHos dos TribunaIs de Coaras
dos E;udos. do lJist1'lto Federal e dos HUnlcíplOS. de molde a t;a~
ter coerente o pl"lncíplo de equ1paraçâo em relação aos Deserrcarg.!

DISPOSITIVO E'1t'''-OADO

são

pertinentes.

e) aquele que

As pr esent es eITendas Ob)etl\ZJ!I adequar o foro e Ju1bere.,!!

dores dos 'rr Ibune i s de JustIça.

as entidades associativas de âmtdto nacional

criadas por lei e COm mais de um ano de funcionamento.
h) Defensor do Povo, nas questões que lhe

redação:

.&if"~'os

"Art •
Es:a-dOS poderão. mediante leI cOl"1ple-entar. criar Regiões Metro?ol:.teras. ;e.91o;r~rações Urbanas e xr c eer ee91ões. COfl~;tltuídas por agrupa:-entos de ~hlflicíPIOS 11Inítro!~s para
infegrar a crçeru eeçêc, o plan':!Jatllento, a progrilr>ação e a e-eeeccêe
de funções de Interesse cetropol:ltanCl, da ag10neração ou mH:rorr<?siQ
nea , atendendo aos pn.neípl.05 da lfltegração espl!lC:l.al e .5etorl~l#

o Tribunal Constitucional, COl:! sede na Capital de; União e jurisdição em todo o TerritÓ":"io r2do,,;:~ ,e com;cs:o
por dezes-sete Ministros ncoeeccs pelo Presidente da Re:púbhca, pela
cêr-are dos uepct eccs , quatro pelo Conse:ho Nacional ca I-'a;} .. s tr-etur a,
dele pela Ordem dos Advogados de Srasil, cef e pelo "'inis:eric Fuol~_
co da União e quet rc de livre nomeação do Chefe do Poder
Executivo.
ParágraftJ Onlco. Os Ministros

Art

. . - Não tem efeito r et r oat Ive a sentença do

TrIbunal que declara a inconstitucior."lldade de uma norma, no todo
ou em parte
Art. lZ - No exercéf c de suas atribuições, o
tnma I Constitucionsl poderá dividir-se em Câmaras.

1ri-

oes rç-raccs

, pelo rc-ee Ibc Nacional da t-'<:igistratura serão ob:igato:::ür-er:.e
es::c-l
IhlOOS ceot r e pr cres s cr es de Direito, eovcçeces e eecar cs oc
1-!~"lst r f c Púcl1co, de reconhecida ccecet ê-icra e cevcr evece ~=5:icê ce-ccr e t f ca e en defesa dos Direitos humanos, que contem ae rs ce quz nz e

JUSTlFICAçno:

é

iH - }, União. os es enees e os MunIcípIos e s t abe e e a-.
rio mecanIS~'O.5 de cooperação de recursos e de e t a vd daée s pe t-e ass~;'y-:
rar a rêall~ação de funções públl.ca~ de a nee r es se metropollta-,o. ee I
aglo'"'cra;:âo ou n1c-rorrcglonal.

1)

- Os Constituintes aprovaram o

~egimef'1to

Interno

da

â

i2! - C (3).sposto neste artigo apllca-!:'e
Federal, no que couber."

Otstnto

ê1t'

-r ~,-""-9

6up.t=u<'t!-'~IlI:-c®seqllêllC1C.o.fltt '10~

anos de exetctcto Ç1rcfissior-al
Art."
_ Os membros do lrib_nal ücns t
tucional sar ãc designados por um peiíodo de e a t n anos, desde que
o
pleno exen:icio desse mandato nã::) ultra:;as.se a idade-HlI'ite de setenta anos, vedada a recondução.

í-.

Art.

_

A

J"enovaç~o

dcs IT;I"\/:::-DS

de

Tribunal Constitucional far-se-á por o'.=rtas p3:"tes, ;;, i:ê=õ
anos

JUSTIFICATIVA

Substitua-se o art 204 por :
Art. JiS -

deis

A experienc.lêl -obtida com o ~rt. 164 da Constltulr;ãc
v.l.gente e das Lei Conplell'entares n!s 14 e 20,
• que
<:entrahz.am na União a cOI'lõ'etêrcia para criação de RC?I';;t<~
l1etropolltanc):s.
most-ra que não é posshel tratar sitci\ções lI'etropolltanas
diversas
conO a$ ~c !,,,lr"ll e_snC'~~~o ele UM tl'nr'lelo único
100; fallo", .. co.,stillteY..as no e~:.abeleelnanto das atWI1.s nove reglões l:letrolX'litar~s
são.

cutivo ou legislati-vo, de cargo de Ministro ou Secretário de .Esta_
do, ou tenha exercido qualquer-dessas funções até quatro anos
tes da escolha.

6tubuídas. Com rllz.lio, llO modelo únlco decorrente
.menlll:r n.! 14. de 06.06.1973#

Parágrafo único - te! Complementar estabele::::e:á
outros casos de lncor:lpatibUidade.

da

L'ei

COUlple-

2.
Cabendo à Uniio dispor sobre os critérics báslcos llara o est.abtol-ec1l:lento "de regiões noetropollt.anas, aglo"'ierações
urbanas f! mlcrorrcgices .. firnoa-se -que estes entes terrlto~.la!s~ • têr;
sl.gniflcatl..a importê.nc:la naCl.oral -e de\.ea ter ·M:U
rec:onl.ê'c.iceroto
VlnClllodo por cerac::'érí-stica~ básicas a serem def"1.ni~as pela Lniiio.

Art. St..
O PresIde .te ~o irlbunal Co.,stHvciona1 é eleito, dentre seus membros, para ma"dato de efoisf:n:::s. ve.
dada a recOf'looJilio
I.rt .... _
1-

<3.

t.'niB::) a d~!Uli;d::) de Crl.tér10S. lisir;os pa:-a 5Ull!t

5e.J

estabeleC1roC

por solicltaçãc

ce de quah;;ue.1
cionais.

~ortra

:Ia I;.e~ú::j::.e::
c:ol"'stituc1c·êlicê_

Ol: j;re!i~!:ler.:e

a) examir-a: p:eventlva'j"f.,te

... emenda procurar eVItar o inconveniente ~a slcetria

ao -tr..an~!erlr aos Estados o est.abelec}nentQ de regiões ; tlI'etroPohta:'lar;. lI;lo:le:a;ões ~ urba es e t1ucrorresiêes
e lIO ampb.<:;\ a ~U'ali{'1i!le.e deSSes enU:5. Rec:on e:e-s.f:. no cz:.;3:I':o." a .ne=e5S1c:"..:::e de.·res:g-..z~
a ~T.:citua;i=, des~!' e,'):.'E.-s J'X) co.~JW"t:) ro -terr.l.t<Ín.o brd:-süeir'o,
strib:.:....m • .-

Não poderá ser escolhido "'inistro

do 1rHwnal Constitucional quem esteja no exercício de rnanC::êto exe_

Oi

:constônte_ de trata<l:'s, a::::or-o:s e atos il"':.e:r.a-

-. - b) Butothar a tjecretaila.(l:) estiõdo de s!ti"O ou

do Estado de -emergênrJa.

. '

p,to

provoc:;;ç~o de pane:
.inconstitucion;;li-dãde, err tese, de:e1

11- dec1.atar, mediar,te

....,.."" ..,"-----------

~-----------,

t.fl1

EMENDA SUPRESSIVA

outras Subcoll'issões - após seis horas e meia de discussão- e
vota~
çio, por esmasadora Ma~orja foi aprovado o Relatõrio enca~inhado ~
-Colll13sao Temi.tica.
5) - Es;:.eciamento Quanto ao Tribunal ConstitucJonal, proposta .ôplaudf"a e r.econhecida no âmbito da SubcoJ:\is$~o, nQ ex.ato .. clIento de sua votaÇ~CI a Deeisfio foi unanirre ( exeto pelo C:onst1tuin~
",!s::)n Cibsc" -G.,le, s ...s.~r.te nD inst.ante ~a votaç30, "a pcsteriorl" -=..1_
nlfestou voto contr~rl0 )#
•
6) - H., ültl.ea flue de Elriendas , enQ""anto -apenas
cinco ptopunham süprir o Tribunal ConstitucIonal r l:Iais de T2. busca..
vam Iprll11or4-10 ou alteri·l0, sempre Irlatendo a idéIa básica da
Iniciativa.
7) - Quanto ao Merito , ~ lnqutetionável a
pr.occd1::,ej~ desta .inov.a;30 confprme longamento f1,lnd;ment2.mos no ReIat5t10 Que encamlnhalõlcs.

b) o nao "Cumprir.-entc C;;, ConstituJç~o, rn
C!f!diS CE-oO!oas- legislativas ou e~eeuthiiiS~ r.ecessii:~t.~ ; .. r; tornõr
exequIve1s' e efet1.va.s. as norlTas cO:"lst1tlJeionais .. Bssil'lalando ao Ot.J'
gão do Poder Público C:,ompetente pt'azo para a adoaç;o dessas providências, sob pena de responsabilidãde e suprirr:ento pelo
'Tribunal
Constitucional.
J IJprocessar e' julgar originar-iamente' .
ti) a5 c:ontravérslas relativas à le.91tiltidê:1e consti-

tucional das leIs e dos atos com força de leI, eman<.das da
,. •

fôsse ••

&

o.. ~

!10r-lr"a col!' força de lel.
s~t;

Un!ao'

e dos Estados.

b} as conflitos de atribuições -entre os poceres

1::6

aque~es entre a Uniã~ e 05 Estedos, entre os p!o;:::rics Estados, ou entre estas e as M,.mic!pios

Unito, ou

e) as acusações feJtas contra o Fresiden:e elê

DISPOSITIVO EMEr.DADO: Art.~

3) .... A Subcomissão se debruçou com interesse e dedicaç~o
Sobre as matér!as a el& atinentes. foram corsult.ao'lls prO;:lCstEs
caminhacas pela sm:i~oade. contribuições dos confe:-necis:.as, "'!nistros , Orõetr dos HÔVOÇ<E:ioS do Brasil, Conferl;nc!as Na::lol'iê! dos Bispos do Grasll, deze"'as de sugest-ces das ConstHujntes~ Tãmt.ém
períodos de (n:endas '-aves e proveitosas constribuições foro.1l' .iirroladas.
4) ... No momento da Oecisfio, ao contr~rio do oconid:l

Quanto a OAB. CNBS, Assoelaç:ies df: -f.'3gJstrados ,
Ass... de MinistérIo Pliblico, Professores -e cientistas "do Direito Constitucional, em~ritcs'advo;õdos, :epresenti!r.tes da socie=aof:S civi1 •
pol!t!CQ!, Constituintes e \oárJ:os mov!lllentos populares .peCer,; o
Tribunal ConS'tituclonal, ulTa Subcomissgc aprova com Convic;~c, I!:Ill
pe-ito ii t~o manifesta Vontade aj:u'sento esta EH1i'DA. ~êli$ ainca came
Relato: que Tui, exp:essandp- a pte:enstio, c deseje ~ ti resultado rã:
-da mint-il vor.tsoe "';:'S 00 COLETIVO AO QUll:. S::RVE UI-' flE-~T:J;:;.
Quanto ao c:ontéudo, OPortunidao; .. re::esslda::e
mérito e véintage.ns do Tribunal Constitucional, a discussão Que
se.guirá possibilitará fazé-lo •

al

.c.

Dessa maneira... ê" pr.eciso expl.lciUlr que~caberá ao Es....
tlldo chspot', ~ediante lei cOl:\plenentar. sobre li aut~nomia. a "():'>;CS"l:'zaçio e .. eOr;1petência desses .entes 't.e"rrito;ia.ls. ob'edecldos os c.ritér.l'Os bás1COS firll'adcs .em l.ei co:::p)er-...entar federal. - .com isto. asaegurá·se sua qualihcaçbo m!nimB, x:esguardada a
necessária
in(11.vi"ualidade e coerenc-ia com as peCUliaridades reglonill.s.

Assembléia Nacional Constituinte prevendo, uea SUBCOMISS~O DE GI1RANlIAS, REfORMAS E EMENDAS
2) .. 'trata-se inicia'tiv~ mécf t a na História ConstitucJ~
nalista do Brasil,.o Que evidencia o acerto inteligência da proposta, defend!.da pelo Ilustre Relator, uma \ez que o 'llpoiar.:ento patrocinada pelos membros, desta Constituinte foi cO'Jflpleto, jâ Que
nin_
guém questionou a Subcomlssão apesar das quase Dez M11 .emel'\cas proposta ao .. nte,:nojeto do Regimento Interno.

blica e

'-{:t1

05

..

Ministros ele Estados
d) as C1er.ais rtã<:éria: que l'õe õtrlb..a

f'relirr,inarftlente. assim JUSTIfICO. Se preciso

EMENDA lP05200-9

q.~

[il IELTC:I F."""''''

RepúcmUSs};o DE SISTE.\l.5,.'ilZAÇA:Q

õ

~~?I#?l

lei

Suprl.tra-se do anteprojeto o }..rt.~

IV
JUSTIFICATIVA

Joopesar do

~nst.ltuto

de

nosso ord!<-..er.ento Juríd.:.co. ser por

enI~teuse.

mu~tos

tão ant.:.go qL.arto o
conslõeraõo arCêlCO e ul-

trapas:sado ....ão é essa a opl.nfão de mUltos ,daqueles ql..e atuarr. na área
do desenvOlv:l.mento

em grau dE rec..J!SO; as declsB;; 00;

Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte rcdaç&o:

7.ti-

a) reClJserr, a aplicação dê qua:'quer norma, con
aamento na sua Inconstitucionalidsde,
b) apliquell' norma cuja lnconstitucionalidade

~

Art.
- O Tnbunal de Contas da UnIão, cott sede
nQ Dlstrlto Federal e quadro prôpr:lo de pessoal. autona
mla orçamentárIa, ftnance:ira e adJilJ.n"ist.a'tni.a, 'teI;1 ).li"l.!

fun~

haja

dição em todo rais.

sido suscitada durante:) processo

urbano.
Art

CIma med:l.da, apontada cono lmpDrtante pár.;:
vol\l:l.t·e~to

~julgar

nal que.

o ces,;--

urbano e adlu.nlstração de nossas clda::"-::s. é a l""'i:!r.u~_en-;i:o.
pelo Esta::lo, do cJomín1C) de bens 1Móve1s que. cechdos a
partlcul<;.re~
num mOr'lento. podel<l set' revertIdos às suas mãos en outro.p.:!:-.:: Cl"e lhe:
seja dada outra destinação. se 1.!>to 1.npuser o :lnter-esse
cole-:"l-

s;. -

S~o

partes legitimas para propor a

de inconstitucionalidade em tese:

JUSTIFICATIVA

ação

A presente emenda obJetlva emprestar autonOIJ13 o.çament[
financelra e adm:lnistrati....a de molde a asseu;urar a lndepende!!
cla na flscallzação dos recursos públICOS, cuja competêncla c:o.. st!.

a) o Presidente da República.
b) o Procl.lraoc::-~Ge::-a1 da Retú~licéi

l"la.

c) cin<;:oenta De-putados
d) vinte Se ...a cC''''e.sc::::

tuclonal lhe

e

defenda.

Assembléia Nacional Constituinte
'/tl-

te paráGrafo O;},!CO;nc!us-se no art:~e anteprojeto, e segui;:.

Art.~

-

..-----------,

E:MENDA NODtE'ICATIVA

rl -

!i'1'l'ULO
CAPITULO III
ART. )K-L INCISO IV - ALtNEA 1{
SUGERE-S;: A SEGUINTE P.EDA('$O A R.E!'ER!DA AL1NEh l-t:
M) -

EMENDA lPOS209·2

tJ

IU"."""~'

COMI5S1I.O

_,

fÇj'~;-p]

SISTEMATIZACAo
~$~ '5

EMENDA MOPIF1CATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO :H9-, INCISO III
3~'

Altera o anea so 111 do artigo 3:P.J-, do capítulo 111 da Educacão
da Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

e

NÃO SEM COr:STI'rUf.DA fl'AIS DE ú"MA ORG~.N;rZA(".J;o Sn.OIC]>.r. t'EQU1--k
QUER GAAU, REPm;SE:UTATIVA pE UP.A CATEGORIA PROr1SSIO"'lAL

OiJ

A crese-iee ene-ida objetiva xeaceuraz- o valor =
real éas a~os:!'ta"'iori='$ e j'Q'ls5es e àe-.ais beieficios ce eres eacão C':l'lt1."'.l:t.~a. ,:Ue ao 11:'::\"10 das últir"...as dêcadas sOfrera.":l.- eeuarde:-il':;!l -=::=as.:l_~"., 3!:ilr~'t'i'i::::o i·1tms'.:'!" prnjuizos aos seguraàos ""
da previdencia social.

SCOrtOMICA, EM CADA BASE TERRITORIAL.
JUSTU'ICAç.AQ

Uma organização sindical somente tem força de representação auan
do devidamente reconhecida pelo pode:r pü~lico. Esse reconhecimento ê
o que garante a atuação de direito ã ent.1ãade.
-

A unicidade sipdicaI xevefa-ee de suma importância. qua!1õo aponta.
um mesmo caminho a percorrer ã luté. em ecmc dos direi t:os e dos leg.!

~

dotados e e"'condLçáo para efetivar-se tal direito. Quanto ao art!
90 "as" cr:lancas sua razão é óbvia. Sem ele (I atendJ.mento de 10 ou
Zl\1.1 czaencas Já atende.r.la o disposto.

C'Onstit'J.int,> J''JLl.Q COS'I'h·nl...~:t

m - - - - - - - - - - - 1•••0'~VU" ...~O,

1:0

E'''$II(PJl. SUP?..!:SSIVA.

Es::;età~c

-é de recO.'lI€!fldar;ão do Sindicato dos Art.istas"e tecnfcos em
de DIversos do Pararia e da Ass.NÔlcil)r'\al das Entidades dos Artlstas e 1ecniccs.

DI.SPOSI'rI'10

l

___,

[iJ

OE

DISPOSITIVO EMBN01\DO. ARTIGO)6

~~

Um exane nel"lor da abranoência do dis~os!tiv,:)
revela g:ue serão atingidas, na sua gra."lde maio:tia. situãções ea
gue serao pa:t~ Modestos tra~al'ladoras, trabaL')a~ores eueê-icecs ,
servidores ?,,1bI1cQS e outras ta,tas categorias que, pela in~ _
rlosa neeess reaee da, nel~ora:" seus qannos para :tiraver o susteito faniliar, são obrigados ha:t71Onizar horârios e ccarcene a naeueeaa co trabal":to Manter t1ais de U"l contrato de trabalho.

AOS ÓRGÃOS CULTURAIS. CO"lPOS'I'05 POR RLPRESE~'1h'{'l'FS Oh SOC:rrOho.V'
P'OBL1C() SOBRE 1\ J~hTUREZA, COhTEÚDO E AD.EQ'JAÇKo DE fAIXA
OtrA~l'Q AOS &SPETACULOS DE DIV;'RSÔES E DE CLASSIf'ICM POR

_

I

AO,

~4.ll.IA,

exist.e~

COI"lO

FAIX~

":ilh:lres de outras sltuadjas

Não
se
Jusu.f1.ca
portanto tratamento difere!!.
c1.ado quanto aos bel1efic~Qs prev~dencJ.ãr~os como seguro d~sempre90,

l1.cençl1 renunerada ã gestante e seguro contra aciuente do trabalho
e: Q).1::eitos trabalh1.stas como
Fundo de Garant1.i! do Pat1::3.mÔn1.o tnd.lvJ.dual e Jornada de trabalho.

5'3-

melnantes,. da! qua.!s são parte seepre aqueles que pela:s~tllodes _

tas re!'l.l"leraçooes sao cO""'l-:oelidos a ter 1"'.ais de u:na relaçao ;l.e eo:
pre:;Io, d~cit11."'IOF. \Y.:la. a;:'1ras~nta:rão de.ste. e.t:Ienõa,. qu(: su?'t'i"":\e Õ
art. 3154.co anteproj&to.

cnns;Lde:t'ando-se que as questões culturais devem ser tratadas pdcs:
órgãos púb1.tcos pelas mesmas responsá\-eis;
cons;s.det'ando-se que necessárJ.o se faz seja estabelec.ldo na Carta
Magna qual dos órgãos do Poder PúblJ.co será o responsável pelo ac.ot:?-!.
nhamento da$. etivJ.dades arttstico-c1Jltur~is, assim também COlllO e por
quem d~ve%& p"tccf:sse'r-se o acoltlpanhamenta a nível de espetáCUlos
de
dt".ersões e da prograt.TlIçio das empresas de telecoml.!nicações:
•
considet'ando-"se ft3.nda que.e fôova Constitu~ção que OJ;"a se escre"e.
tenc'e li tira r.":....... ,.:t-);"':':-'l,ão e !cr~alec:~"Ttc de. sociê.:lade Ci"il.jUS~~fi"'l
Ca-l'e o suqe~tãO- da l:'resente em'lndB.
- ....
... •.:Esh e-;er\da ê- de teCCloTlenda;ão do SIndICato dos ~rthtas e .e~lco!o em Es_e.:ocuJos de Oivetsões do Paranâ e da A!osoclação Nacional das Entldlí:Jes. ros ~rl!s

A inclusão dos itens referidos
b corpo do proJeto.

zar

é- compe~ênc.1a da Un;s.ão o apoJ.o e o fementa 25

ações cultura,].s. bem eomo o acompanhamento das atividades da área;

A categoria dos empregados doméstJ.cos deve ser trata-

das como as dellla~s caeeçcc-a as de trabalhadores, oun ec emJ;l0r~ o ce- '
ráter d1.ferencJ.ado do empregador.

lot.aào e na ?.!l.:'ta da noite t.rabalha cc-ao e:apreg;ado âe ur- ctneoe.,
na port.!!.:'i!!., na oroje.,;ão ze filIes, etc, davida.....eaee registrado
e c:>n:,:,,!=...i"l~o -:oara o orr"?o iz -rE"·i:?ê.cia collfo:::-e ::.=.....da ale!..
:ms cuas situ2....5~s a ra....Jier.....ão rão é nac.e cOI":;lensajora e c~...pric.os 35 anos :::I.~ se~i't0 c~"i; se po::erã ve.:ar" o r~=ebl::ne'lto ::
das respel:'tivas apose;,taõor.ias'r

i

F'rAAIA E Hoa$.RIO A PROGRA!":AÇiio DAS E":PRESAS DF TELtCOV,ü"'IC~ÇÕE~.

Cons;s.derando-se que

JUSTIFICACAo

. ! o caso, por exe'n?lo, de ura se rvãdoz J;lGolico
ç,Je dura').'!:c o eia currxre S,J~ ativiãa:ie na xepar:i r 3::> cnãe a.s:tá=

1~ ~

CIVIL ORGA~J;"ZADA. co"! A ATRIBU,Içiio DE INFOR.'1AR E ESCLARtCUI.

•

Inclua-se no Artigo).-5 do AnteproJeto, os saguintes
a tens e 11, 111. VII, XV, XIX, e XXIX.

EMEUDA Al)I1'IVA

SUGF;Rr.~SE:

_

~

1'/

~.~.:::
••• ======~J 1Ir;;"''''--=
M?Jé!lJ

A AOIAÇXO Ds;r;t.z:}
&<fh>.a S
aú...aL
~ ~cl
f4\Ã'-rn'" ttn...~
A:} ~ A trr DI5POR~ SOaRE A CRIAÇXO DE CONSELHOS DE tTICA, V!"lCllL~JOS

n .. o' .. '.......çoo

EMENDA ADITIVA

Suprir.>a-se do .....frojeto o Art. :::.

SISTEMATIZAÇÃO

'I'hULO IX CAP!TULO UI
agõ
ART. 3ge - PA~NICO - ~I

Ir'p;;3~=:J

FJ8"?]
--

~

r . r - - - - ......",... ".;::,,,
..
COMISSÃO

..,..----- - ------,

CONST1TUIllTE: ROSE DE FREITAS

35'S

E:-1E.,~DA.")O~ A.l:tU:;;.Q

J ~::;""'--'
. L""'" ~-.J

NELTONF~";:"

A inclusão da palavra M 9 r a t u i t o " mantém ccesêne í,e
com os outros itens desse art~go, referentes ao ensino fundamental,
à extensão ao nivel ltlédio, aos por.tadores de dehc.lênc~a e super-

EMENDA lPOS210·6

berqna da Illa~oria de seus filj.aélos. Sendo portanto, a entidade sJ.r'c!
cal, a ~ategot"ia que a mesma representa:

EMENDA lPOS202·5

JUSTIFICAC]iO

EMENDA lPOS206-8

Sendo a Assembléia Geral o ól:'gáo deliberativo supremo da en!:idaàe
sindical, a atuação dessa entidade correspondcrã sempr-e a vcneeêe s,2

['J

de a,?osen-

I:

times interesses e necessidades do t~abalhador, ass!m corno Eortale-:6
ao represent.at.ividade da categoria.

Dessa forma, Justifica-se o enc:am!nhal'lento da eresenee emenda

a. R1ilhões

toe,:)$ D~!'l2aiicios, t::30 10-0 seJa :,ro;-:ullJa~a; a nova Constituiçã~ ,
devçndo o paganentos dos valores atua.lizados see iniciadc no 'FIra
ac ele 90 dias.
-

ce sua força no que tange as SUas legItilIlas re~vindicaçõ(.s Junto ao
empregado=- e ao Estado.

dU~~~~~~-\jq

COtl Q.:Ijet.j,vo de ressarcir

e

111 - Atendimento qratuito em creches e pré-escolas para as cria!!
ces até seis anos de idade.

~:~~~s a.~~sio~;:t:~t~U~r;;~~~:ne=~~~ei:~~o: ;:~~~~~O~n~~~:~:ed:

*

A pl\lralidade sindical 1:efe't'~nte a uma ItIesma cat.egorJ.a slervirá.
somente para dividir os trabalhadores e, conseq5entenentoe, enfra~.:.!

['J

..'"""" ...~e..... h
PE

53~

er;~~~'=:J

CONSTITU].:NTE ROSE DE FRE!'I'AS

.

?;;l.;:ã~ra=o ú.n ico - O ric emc prazo não se aplica
aos be.neficioz de prestação continuada concedidas até a pro":!.'l!i.tga
ção d~st.a Constituinte, os ~a.is serão ~diataeante revistos, ;
fim de qu~ ae j a rest:l.!:>eleCid':l o valor real, calcula~o era sal1lri8s m!nimos ã daca de sua con~essão, e i.nJ.~iado o pa~anento
dos
valores atualizaôos no prazo de 90 dias.

eMISSÃO DE SISTE"'.ATIZAI.Ã::>

..,----------"""'''''....,

e

ac.ima vem compatib1.li-

EMENDA lPOS211~4-

(D

EMENDA lP05207.6
~

CON5tI1'UINTE ROSE DE

l.iJ

FR'EiTAS

SISTtf:U\TIZACM

flõ2;õ;,T)
l u •• , .... " ...4çlo

tJ3'Ó77

_

DISPOSITIVO ,EMENDADO; A r h 9 r seus parágrafos.

til lo

DISPOSITIVO EMENDADO: ~ARTIG~

redação:

•

O artigo ~ seus parágrafos paSSam

LHb-

l:I.

ter a seguinte

• _

Art. ~ ... a fil.l\u..h.e., ccnstit.uida pelo casamento ou por
un3.ão estável 1)aseada na igualdade entre o- ~Qmem e. a mulher, tem di

suprlmam-se .do anteproJeto:

tas e Técnicos.

,

tr'1 b

EMENDk SUPRESSIVA

3'53

EMENDA SUPRESSIVA

r-·p·õj,=:J

---'

C~P~;)B

......." ......."",,••; . , , - - - - - - - _ ,

l"::' comssAo 1'1'

CONS'I'l'llJIN'lE RO=~ DE_FR_S_'T_'_S_--'-

reJ.to à especJ.al~ proteção social, econõmJ.c~~ Juddica do Estado edema.ls :i:nst.~ tU1Çoes.
S 10 - o casamento rel1g.loso terã efeito civil, nos termos da le)..

JUSTIF1CAÇ1l.0

r.r----------·"uf.,....,"'...; h - -

---,

controle à pesqÍlJ,sa Já está cOntido no ~tem VIlI.
do arhgo.).lTj1 o PlaneJamento fatnil~ar deve se%" um dos obJetos da
ass:lstência .lntegral à saúde indivJ.dual e colet~va. contemplado no

S )0 - est.ende-G-e. a })rote.ç:ão do- Estado e de.;'ais inst~tu.!
ções ã ent1dade farnlll.ar formada por qualquer um dos pais ou respon
sáveI legal e seus dependentes, consanguincos ou não.

inciso 11 do artig? citado e,hnl.l.lmente, a projb~cão da exploracão
d1.reta ou J.nd~reta por parte de empresas e cap~taJ-s de procedêncJ.a
estrange;tra Ja se encontra no S 40 do artiqo ;J.i-~

.3JSTIFlCtlTIVA

( TAREFA F'l.WA\9.'TAI. llll Cll>Ils:Âa tE 5!51.8'.AtlZA;AD (};f'Z~~
OS TEXiOS,ro.t:',c,TIêILIZA? NA rCRMA, NO CONTd'm E O Q1E: Ir lN;P.A~ce.\'STl1llC!0l~"

NOSsa
t.3.?oçâo l:3a matérJ.a.

S 40 - a legJ.slaç-ão
do casamento •

supressão V.l.sa tão SOmente uma melhor SJ.stema
-

regulamentará a dlsso1ucão

JUSTIFICAÇAo

r

A const:ltu.lCào da familJ.a foi matéria cOl1templ~da no art.
CapitUlo t do presente AnteprOJeto. razoio pela qual optamos, cem
a h.nalJ.dade de slstemat.lzar o text.o constj.t.ucional, pela presente
redação.

,I€lll>< FRIEOi\ICH

O mesmo

[!J

"'~civo

nos leva a suprJ.mir e alterar os demals

parágrafos_

Iclll'''''.''ICa;h

-.,

Supr.tma-se do ~ do art.
p~essão: "no que cot1ber".

.>;r--------..""...",.~',
.c,.,.E!'lDA HODIFlCATI\.'A

FPEJ
___, EMENDA
['!J

~'f3

m,

Altera o inc.. . so VlI do artigo
do capItulo UI da
Cultura, que p~ssQrá a ter a segulnte redação:

EMENDA lPOS20S·0
['J c.,.',,,,!?,, ""TO eOO""·T"··

l11C:l50 VII .. auxiho Gup!en:er.tar na educa;-ão para eda!i;.as de

m'---------__

f~JfO'4VIf"

E'i~'iDJ\

ADITIVA.

DISPOSITn'O

~'l~'lDADO:

rAlJJJ'~

,

1U.tl14u'mlC:~io,

ze!'o

~;:.õe e para ,o ensino fU")=";.::l!:!'tal. at:-~~és d~ pr.:g:-aJtjas de l:'ater.1al d.1êàtJ.co-escolar, trã:u;porte, ab.r:osntadio, 2SS~!
tênc.1a médlcc-o::iO!';tDlóg.1ca, farn-acêubca e pucoló9'~ca.

DIS?OSITI.VO EMeNDADO: al!nea

lIte seis aiOS ce

l~

tigo

j;J do

_,

I <,

tMENDA ADITIVA

·d":do

inciGo XV do art~

Inclua-se na alinea. "dll,do !.nciso )tV,do arAnteproJeto,a seguinte expressão:

dI !l~0 ttaverá prisão cJvil,!lalvo o caso de
devedor inadimplente de obrigação alimentar.

.1USTIFICA;:ÂO

,u..... lIl(oo..'nleflvl..... ~

C7lISdo O·' SIST>:'''''''''T'T'l1>r'!1''l

F;~f;~AS

....._,,_.,,'-.,;;--.-.,,-----'f ~OTEJ

ROSE OE:

"(:Jr-C-O-M-'-SS-A-O-O-S-S'-S-TEMATIZAC1i.O

tO:!~cat:ão

1'{1

A ~lteração produzida no ~ dQ artil'Jo ~ visa erpIe§.
tar a igualdade de tratamento na organização i10s Tribunais de Contas
dos Est.ados, do Distrito Federal e dos Municlp;í.Os.

=

lPOS212.2

conSTITUINTE

DISPOSITIVO E1""::N:J'\:>::H ARTIGO ~I INCISO 'lU

JUSTIFICATIVA

P'l

ord.\nãr~a

~.2;

EMENDA lPOS204.1

tJ

S 20 - será gratu1to o processo de habilitação c a cC!'le'bração do c::asaml::nto.

'3-f:r- 0

...;lc.

-

_

Entende:r,os que, este 9P::01Q tê:.n~c:. e f.1T,a~=e::.~c é in
d:.s?ens~\e! para a garantla dã q1..aliC!a:l!: dc atenc_l'";;-ntc. à C:.l.ar.ça c!~
zero at.é selS e!roOS, Contrlbuindc ilssirr para que o c.1dacão brat=~le:.
ro tenha W"ia eonãJ.ção de sobre ..ivenc!a mais digna,. inclush'e pre'.en
do ~ contlnu1dêode de sua iJ"se-rC'ão no pro;esso ed.Jc;acional.
-

JUSTIFICACAo

No nosso entender, a supressão ela prbão civil por
.inad.i1llplemento de obrigação alimentar seria um. retrocesso da nova
Constituiçiio em relação

à atual, wna vez que o direito do alimenta-

540

• Assembléia Nacional Constituinte
dãos ou cldadãs Illarglnallzados

do,Já ameaçado no quadro atual por estratagemas usados pelo alimen- \'
tante - como por exemplo o abandono de empregos e a mudança de dotlU.cilJ.Os - estaria desta forma constitucionalmente desamparado.

I

d e a xe r de

por quelltio

de ld4de, nio

normas que tenhalll o propóslto de
nossa Or&anlM~ção s c c a e
dos báslCOS como

ã

,

conduzlr os setores

tros fatores. ISBO. no entanto. não pode fundamentar nem justificar

que cômpõem

um principio constitucional, mesmo sob 1!1 forma de ressalva.

prlnclpalmente em um daqueles consldcr_l!.

Hão ee aabe de nenhum outro paIs que estabeleça

é o caso da educação.

EMENDA lPOS213-1
~. CONSTITUINTE

II1;iu:XTAS

ROSE DÊ

.. ..- - - - -

-- - -

--

rnNiiil---:J

EMENDA lPOS217·3

l:J~;'~'7J?l

I!J

" "

COHISSAo

Yig

EMENDA SUPRESSIVA

r-r";~;;=J

COt:STlTvlto'rE: ROSE DE FREl'IAS

Dt

SISTEIJJl.TIZAÇ.E.O

~.;?J

'U1C,.V.ll.... ~h-------''-------~

",-

a entrada. no mundo do trabalho, na faixa etária proposta.
A preparação para o trabalho, como prevista no
art. 421 do AnteproJeto de Constituição. deve ser vinculada ã eacg
la. peJ.S a aprendizagem de UJII. oficio pressupõe a escolaridade bis!
ca , Observe"'s~ que as crianças inseridas precocemente no mundo
do
trabalho são as que maJ.s dificilmente seguem. e concluem essa escol,!.
ridade. constituindo-se em mão-de-obra per.manentemente desqualific.!,
da.

DISPOSITIVO EMENDADO: A r t 1 g 0 r

EHEhDA HODIFlCATl\'A.
3:fE
DISPOSITIVO P'.ENZlI..DO. AATlGO $:&;3 » , pARAGMFO 20.

Suprimam-se do AnteproJeto.

MS

aI artigor~ I~

Hodlf!que-se o FarÁg:oafo 20. do artigo J:&:'J do capItulo da Educação
- e (;ltura do ~~:ooJeto de Constituição que passa:-ã a ter a seguin.

.....l'IO/c""' ... l&/.....&........

courssro

te red.ação:

DE

SISTEn.TIZAQÃO
~cITo/.....n "I..;io,

JUSTIFICl\Ç1iO

520 - ccepe te aos Estados e Hunicipl.os. através de lei com?l.!
~entar estadual, organiza:- e erereeee a eõccecêe de O a
6 anos. c ensino fl..nda..-ent.a! e :l:<É-::10.

ACRESCEfo.'TA AS SEGUINTES Er.PRESSÕES AO AirrIGO

\ft m

a programas 1ntegra1.s de saúde.

JUS'f!FIC1,Ç"':J

Em

EMENDA lPOS214·9
.uo..Looo/U••,I1e/.UlU.,lIIlo.

-,

COHISS!Q DE SrsUHÂTrzÀÇ!Q

aos princip20s es t.e oe Iec Idos

:'lOS

artigoE

to educacaonaã obrlsatórJ.o ã faixa de O a 6 anos.

:
;

f.,.-:;'T~Go~.'if

ro 'u.'.·::r ~

1ft no AtiTE1ROJE:'C'
m

e ..'D1.C'ÃO PROPOSTA CC1~ A Jo.Dõ:.crJACrO

nUm quinto dos lugares doe: TrJ.bunais EstaãuaiE: e

do Distrito FedereI. e Terr~tórios sero COClposto, el.te:tTé.dao.ente

_

,

de mC:>l!.br09 de 1'J.DJ.s"tério "PÚblico e de advogado::., de notó~o sabe..~

;}g~

&llEliDA ADITIVA.

ARTIGO

de'\.,!;,

rão ser ~profundados na Le1 de tia r et.ra ae s e Bases, ou outras a!i"'ls
que a cOll:p!er..entam. eens a ãeeececs indlspensá...e l incluir o atendi.. e,!!

Fi~;)ã7

1iT-----------~UT.,'utT
.. lC~l.

cur.'?=J.t~ento

lI!. DO

378, 379 e seus J.nCJ.SOSi vJ.sando cf ar eaz- alg~õis aspectos que

rr=';;;~

CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

DO ArlTEPROJE~O DE COllSTI~UIÇ"O

••• , RB.j~f.LV ~.DA. A rIr6'i'=:S-r. I)? J:.\'I3J' i

bordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto l.ntrinseca

l"

~

ETf,ENDA ADITIVA DE ADECUAÇ;;:O

o tema do presente art1.go, anser rdc no capítulo da
Família, do Menor e do Idoso, )â encontra-se convenJ.entemente amente l1.gado

I

contigência se deve a injustiças Bociais na valorização
desigual
do trabalho e de sue remuneração. no desemprego dos pais e a
o,!!

podem

ser axp Lr e a t adc s em qualquer deflnlr;ão de princípios ou

jur!d~cc e reputação i1.ibadz. com maa.s de dez anos

D1Sr0511:1.'I0 &tlJ:lID.lDO: ãrt. '""

se

de car-r-eaz-e, ou

e:r..per~ência Pl'oí'issJ.ona1, inlhcados em lieta sêrlul'la pelos

Ór-

gãos de representzção das r-espectavas classes. RtsS.\LVAllA A HIPÓ Acre.conte-a. no art

;;:<t

~rojeto

do

de Cone ti tu.!.

dade e deficlêociall r~.lCllll

JUSTIFICAÇlo

ve e.tar explíclto a eliminação de

tamb~m d~

todall as forma. de

di.llcrlmlDA

c0l1tl11uario a dlflcultar a convlvêncla

poaeibihdade.ll organnatlvas da populaçÃo.

ti

são

que, cea dÚvlda. deva. ocorrer deade a defullção muor de
de ação

ti

polí~lca

FR:;~~S

CONSTITU;NTF ROSE DE

~~~'~'----:J

....,..i .-. - - - ----}

tJ~;-;~'EJ
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MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· ARTIGO

%..

S lo

oS>
~

O parágrafo lo do artigo
a ter a seguinte redação:

do AnteprOJeto .passa

~;,

Art.

;p3§'• ••• '.0

o o

o o • • • • • • • • • o •••••• o. o ••• o o.

5 lo - O Estado assegura acesso à educação. à ~nfor
mação. e aos métodos clentiflcoS de regulaçiio da fcrtilJ.dade
gue
não atentem contra a saúde
respeitado o dl.rel.to de opção .1.ndl.vl.d!!.
alo
JUSTIFICAÇ1i.O

A fertill.dade é uma pré-dl.sposl.ção ã fecundaç50 e esta U1ra faculàade de produção.

trabalho do menor é de 14 anos. quando terJ.a concluido o
ensino
fundaaental.
Propõe-se que o artigo seJa deslocado para
o
Capo UI - da Educação, do Titu!o IX~, pretendendo, com :Lsto.situá-lo no contexto da escola. onde 11 preparacão para o trabalho seria
feita com propriedade, contrariamente ao que poderá ocorrer,
for realizada em outro tipo de instituição interessada no
serviço - mão-de-obra barata - do IIlenor. Mesmo que a escola faca convênio com instituição não escolar. àquela compete 11 responsabilidade
pela preparação ao trabalho.
Sendo obrigação do Estado assegurar 11 escolar!
dad~pelomenos até aos 14 (quatorze)LJ~s, em decorrência. a prep;
raçao ao trabalho prevista no art~ em. questio. deve ser propor
cionada por instituiçães públicas especializadas.
-

COHISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EKENDA

3~<

MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EKENDADO:

Art ~ 1telll VI

Acrescente-se ao art

~:z. ltem

Item VI - Superação das deslBualdades e dlscrlminações
rc,g10nall1. aOCll1;lS, étnlclls. rell,g10sall, j5CXUP1D ,etÁrIas c
C!S
l:Ia1S forlllas de dlscrlllllnação.

JUSTIFICAÇÃO
ellminar qUlllquer desl,gualdade e

crlmlniH;ão na nossa sOCledade,

li

/

que 08 m'l.gl.stradoS'" que

vogados, quer oriundos da eãaeee do J:iinisi:ério Público, devem con -,

I

I

naquela Corte C:Clr. o eueerrtc dos lUf;3.1'es destinotoEl aos tl:atp.otra::i.os I

de carr-eãz-a ( 4/5 ) •
Resta (slientar que o &cr~scimo, ora propustc

ti

objetivs., tão-comente, evitar evcntuz.J. entenditle~to d~ que o inciE'o
III, do artJ.l;:) 192, do Ariteprojeto de ConstJ.tuiçao, poderia. cor.:rJ.ipromcçE.o dos ~~:,

ter com o artJ.S:o 193 no que CO!lCE.:rne à c1111"8.
dos

intE:~mte-s dO)

quinto con6t1tuciO!i'\1 do!"

Tri~f'1s

de J..1çF"üa

/1

ps.ra iaênticof: lueares dos Tribr..or.?is dc Justiça..
CONCLUS.o::O ; pela emenda, ora apresentada, fi

m

cará. esclarec1do. sem aotllbrn

d~

dÚ"'3.da, que o ineresso, pelo ouinto

constl.tllcional, sotllQnte SE. dará e.través dos Tribunais de A1ç3.Qn. nos
Estados, ~ ~ ( sio Pau~. I.!in=.~ GcraiE, ~ ~ ,

E::-

~~~~)

1

EMENDA lPOS221-1

~TITUm1'E ALUIZIO CA."~;~.~

li]

II

" :

FY;;~;'~

..

f'Ç;;;JEJ

CO"llSShO DE SlSTE·-tn.TIZACAO,-

p-IEUDA ADITIVA

O nobre Relator optou pela supressão do T:nbunal
de Garantias dos Dlreitos ConstJ.tucior.a:1s, atribuindo ao S.,lpre:ro
Tribunal Feàeral a coItpetencJ.a cometJ.da ao novo órgão do Poder
Jud~ciã:::"io pela Comissão Tenãtica que propos n sua criação.

-xxr - proibição de trabalho noturno e insalubre aos
nores de 18 (dezoito) anos. e de qualquer trabalho a
nor de 14 (quatorze) anos.- •

m~

Mas o Dlenário da Conissâo de Sistemati::açãc poê..=.
' 1

rã optar pelo Tribunal Constitucional.

m~

JUS"rlFI.CAÇXO

3:$&.Hot

Em se tratando de

vasee,

ingressam nos Tribw1Sis de A3.ÇB.ds.. quer onundos da. classe dos nd -

VI do kn-t-efrojeto de Cons-

tltuir;iio, o seBulntCl:
Art,

cle.sS'e de or:l.t:el:l. do rnae;istrado, haja

.

~Elre'4u'''''.~1o-------------,

I

lul de JUt>tiça, por ser a~ucle Trib"..zr.=.al u tlli1.is clt"<vadn entrâllciq /
entrâ.'1cl.!l C!J{;adual para. :rins da a1udJ.dd. promoção e observada B

JUSTIFICA~O

)i,

...l .....ll.I.UI•••'I."'"

.~Ui

cãe ( S!Ê..!.t.!:!:it'i.,ac ~ merecirrontD, 2.1.1 ern"'dl:l!:lt n"te ) ou. eeee houvE.r.

no TRn mIM. DE AI~. qu:mdo De trator de promoção par-a o TrJ.bu -

nla e GarantJ.as do Ho:nem e da Mulher.

suprima-se do art.
XXII, do Anteprojeto de Conatituição da C,2,
missão de Sistematização, a parte da ressalva da condição de apren.
diz. ficando assim redigido o item.:

CON'ST:tTUIN'TE ROSE DE FREITAS

rão ser adotados os meeeos cri"térios, apuráveis na últica "cntrlin -

do Titulo IrI do AnteprOJeto da comissão Te ...ãtJ.ca n9. I - Sobera-

Emenda supressiva de parte do item

EMENDA lPOS216-S

Na. promoção aos Tribun~is de secundo gre.u deve-

No Titulo V, Capitulo IV inclua-se o Capitulo III

A regulação da fecl.lndl.dadc se restringe a próprla fecundação. enquanto que, a regulação da fertJ.lJ.dade. alêm de abranger a fecundação , estará anlparando as PQssoas não fcrteJ.s. dandolhes portanto oportunJ.dades ã J.nformacões e métodos cJ.entifl.cos para
atJ.ngircm através da fertllJ.dade. a fecundação.

",-

liO 1t\9I50 111 DO ARTIGO J.92".

promoção para o Tribuna1 de Justiça, evit8!ldo-se. e.sqiro, distorção
A preparação para o trabalho a raenesee de
14
anos se deve dar no contexto escolar. p01.S nessa idade a
criança
tem direito e obr:l.gação de estar na escola. ademal.s do direito
a
viver. aua infância. num clbla de liberdade. criatJ.vidade. e auto-expressão. Ingressar precocemente no mundo do trabalho é a '10nd~
nação Do rotina. i. mecanização. ao blog;aeio do desenvolvunento
da
potencialidade criadora da criança.
A aprendizagem de um oficio pressupõe a escol,!,
ridade bâsJ.ca. Por essa razão, a idade inicial em que se permJ.te o

Nossa proposta de modl.fJ.cação do terI'lo "fecl.lmhdade"
para "fertl.ll.dadc". J.mpl1.ca na maJ.or abran~ência que o últJ.rno termo con tcmpla.

f'J

paEVIS'l'~

c-orrer. somente, aos lueares reservados a estas classes, quando da

JUS'1'I.FICAC.lo

.ua. arandes d lretrize ••

~~io~~~~~·~~~·;d.I&U

EMENDA

Acrescente-se li. palavra -públicas- à expressão -instJ.tuiçães es~
cializadas-, e se desloque eeae artigo do Capo VIr para o cap.:nr,
fJ.cando aJJ~ redigido o Artigo:
Será estintulada para os menores da faixa de dez
a
quatorze anos li preparação para o trabalho. em instituições públ..!,
cas especl.alizadas. onde lhes serão assegurados a alimentação e os
cuidados com a saúde-.

mudanças

EMENDA lPOS21S-7

(!l

TESE

JUSTIFICI~CÃO

Emenda modificativa ao art. ~ AnteproJeto de constituição.
da Comissão de Sistematização.

-Art.!fIr1f1-

Eoteodelllo; que ce s t.e PUOC1ploConstltuC1Qlal

.oclaI

~

I..t.w

IV - GarAntia de tratamento e oportunldadea igUAla
no diapollto, independente de eexe , etniA. cor,.!.

çio, •• quale pe ee e nee eade

TUT./.....T.. ou.c1e'

,.,...

çio. o allz;uinte ite.:
Art. ~.35.~

qucstio

dll1.

sexual, como a dos C1.dj!,

A admJ.ssão do trabalho do menor de 14 anos
na
cond:Lção de aprendiz pode ocasionar a exploração da força de trab,!
lho do menor. Este, por direito e obrigação. deve estar na escola
e viver sua infiincia. O direito ii igualdade fundamental entre
tE!.
das as crianças seria contradito. pela COnstituição. na medida que
nela se criasse um dispositivo que reconhece que muitae
criaQças
necessJ.tam trabalhar. como condição de "BObrevivência familiar
ou
arrimo dos pais.
Embora muitas crianças pequenas trabalhem. por
uma questão de emergência. enquanto esse trabalho se di na unidade
familia:z:, ele faz parte de 'USa luta pela aobrevivência. Mas

~nTOI....

"",.;i.

---,

EH:::NDA DE CDMPATlBILlZAÇJ:l.O

/.:?-

Suprima-se a letra V do inciso XV, do art
ao inciso ~ do art

IX

1X prí -

m

".1-3-:

dando-se

a seguinte redação:

1ft

Nenhum processo ou Julgamento será secreto. sal~

a) se versar sobre vida int1.ma e fa"'ilia:'i
b) se o interesse público o exigir conforme determinado
em leL

AssembléiaNacional Constituinte
Reconhece o eminente Relator: O Deputado Constituinte
Be.!,
nardo Cabral em sua apresentação do Anteprojeto:
"Quando determinada matéria foi tratada diversamente ou não,
por mais de uaa Comissão, decidiu-se pela consagração
do
texto Que mais se adequar ã realidade do ll'omento brasileJ:IO,.
Trata-se de um critério objetivo que não envolve nenhum ~
zo..cb: valor do Relator, ~ quanto ao texto eventualmente
não
aproveitado. Por isso mesmo. seus eéra tcs poderão ser alvo
de adequada apreciação, inclusive nesta Comissão, pelo mn!
nho próprio de emendas."

JUSTIFlCAÇAO

13" é est.ebeâ ecaca a exceção do segredo de JUs-

No art

tiça para o processo judicial sobre vida Int rma e f'anu Li ar • a
melhor se Ulcere no c i t ado inciso VIII do ar t 192.

qual

EMENDA lP05223-8

[!J

CQNSTITlJI!"E M pUTO 0"'"00,

~Por estas palavras, V.ExêS. es tabe.l ecea um critério pessoal de

seleção de textos, excusando-se de optar pelo objetivo de maior
a!
cance social e econômico. como previsto na maa or-Ja das cceuseaesçpara
eleger o conceito pessoal de adequação ao qtle, a seu ver, é a
reali
dnde do mO'11ento brasileiro.
Ora, "a realidade do momento bras1.leiro" teria de ser a que ~
taria e speIhada nas t.endêncaas maf f es tes.,
das maiorias das comissões
A maioria das comissões não sintonizou, em suas tendências
com a dominante nas Comissões de"Principios Gerais da Ordem Econ~,
e da Ciência e Tecnologia. onde ocorreram irregularidades e flagrarre
desobedrêncfa às normas regimentais, provocando, em ambos
recursos

EUENDA DE ADI:QUAÇÃO

1<Suprima-se a Let.r-e 2S.. itell' XV, art • ..Ja, em vsx~ude do d:.sposto no art. ~tom a scguJ.nte reóação:

/qj

m -

Art.
A prestação Jurisa1c10nal é gratuit.a,
desde que evidente ou comprovada a 1wpossiblb.dade da parte efe-

JUSTIFICATIVA

A pcbreee nol:.õn.a, a JUizo ao órgão do ?oder Judiciário, deve assegurar a gratuJ.dade, cabendo-lhe eXJ.g'J.r co:1pr,2
vação quando considerar necessária.

EMENDA lP05224-6
CONSTITUINTE ALUIZIO CAM;~;

I:

de tantas infidelidades, recordar este trecho do Programa
·0 PHDB entende que um -requisito essencial para a democratização é a transferência para o Pais dos centros de decisão econ§.
mica, hoje parcialmente localizados no exterior.
Isto imp1l.ca em eudança na ação do Estado com relação ao cap!
tal estrangeiro. Em termos imediatos. impôe-se limitar alit:crdade que desfrutam as empresas multinacionais em nosso País. E prec!
se criar mecanismos que impeçam a compra de empresas nacionais por e!,

EHI:NDA Dl: ADEQUAÇAO

I

il,

'i"'-~

trangeiros· •
Contrariarne:--te, aos programas partidários, a Comissão dect
dem Econômica definira como empresa nacional, qualquer empresa com s,!
de no país.
Para fugir desse escárnio aos interesses do povo
brasil.!:.i
1'0, o senhor Relator adotou uma def1.nição que é apenas Ulll arremedo d.!!.
quela e contraria totalmente as conceituações formuladas, por exemolo,

jJ

JUSTIFICAÇÃO

*
%,

~JJ.

2-'

no

Os Arts • .74í 25 e
d1.spõem sobre matéria Já contida f! regulada nos Arts. 29 e
item III} e outras disposições ,
além de não expressarem conteúdo que mereca tratamento constituci2

ConsU tulnte I-ys§neas Maciel

--!

'UT.'....."',U;h

!1
EMENDAS SUPRESSIVA
Artigo

11-

tnetse XI

.)

Suprima-se a expressão ..... transformação ••• "

bl

Hocll(lque-sf!, ao final do dispositivo:

e

J.6'f.

-r

Item IX;

I

JUSTIFICATIVA
A transformaç~o de cargos é um Instituto de direito adml..nJ-s-t'rIfJvo de pessoal que pressupõe o desvio de função de cada servidor. Visa
a corrIgir unã situação Individual, de fato
D Instltuto, enter tcrmenee denominado " readaptação", nio
edequede ao propósito do Constituinte de prestigiar o concurso para provi me!!,

to de cargM publicas. Trata-se de expediente que Jã se mostrou Inconveniente,
ohJeto atê de dlsposlçiio em Atos COfIfIlementare.s estabelecendo a vedação de que
se contlnuasse a St.il aplicação pelos Estados e HunfcTplos. Tais circunstâncias
desaconselballl que a transforma!rão de cargos venha a ganhar.!!.!!.!!! eens t l tudo-

nat ,
~térla

r: tratada

l:
tJ

Senador VIRG!UO TI\VOR;VJU
COMISSAO DE

SIS;~:~~;c~~,~;~v'.OIl'''IO

nnO"I/'f"oc&;Io
EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRE;:l~A

zs.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~ Itens I,I! e lI! do § 1'1 e §

vI>

O J\rt •
redação:

.291"

do anteprojeto. passa a ter a seguinte

'l1("

Art.

m-

"parágrafo único - Lei complementar regulará a vigência t o conteúdo, a apresentação r a execução e o acompanhamento
dos planos e orçamentos do setor público de que trata o caput deste
artigo

Ir

Suprimam-se:
a) os itens I. II e lU do § 111 e

b) O § 2'1 do mesmo artigo.
JUSTIFICATIVA

1. Adapta-se a redação modi flcada do

~

do art!

go, por emenda e Já justificada.
2. A eliminação do item I se deve ao fato ...e que
critérios para a distribuição dos investimenos devem resultar da el,!
boraç~':l (':O p:-e:;:rfo plano e

crçanento , e não de lei complementar.
a

). A eliminação do item II, se justifit.a devido
que a matéria nãc t em hierarquia de Constituição cabendo melhor
r

em

lei complementar.

4. A eliminação do item UI devido a Que a m~téria
foi inserida no ~

do artigo, por emenda.

S. A matéria já ~ consta implicitamente no § )ll do art
294, no item

~

do art. 297.

EMENDA ADITIVA

su.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. l2U.

Inclua-se no Art

3'<-

~

do -aRot-e1?rojeto. o seguinte

parágrafo:

§ 19 -

(transforma o parágrafo único em 1li!)

5 2" - O usucapião será concedido somente urna vez

ioi

•

~

que é sugeuda para evitar

t.ruta-ae de mera compaUbilJ.dade

artigos.

finIdo em lei.·

E HODIFICATlVA

1I • • •

é

§ 4 2,

j

EMENDA lP0522B-9

viços de assistêJ;~ia à saúde no Paí$".
Também no art. lfG6, § 1SI, nestes termos:
.;;: vedada a participação acionária de pessoas jurídicas no
capital social de empresas jornalísticas ou de rádiodiflSb,
exceto a de partidos políticos e de sociedades de capital'
exclusivamente nac l ona l s ,
Ainda no art. ~, assim explicitado:
-Os proprietários, armadores e comandantes de navios, na:::i;Q,
nefa, serão brasileiros.
§ 12 _ Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de seu
capital deverá pertencer a brasileiros, em- percentual d..!:,

EMENDA lP05225-4

.,,-

art.~~,

-Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte
de empresas e capitais de procedência estrangeira, dos ~

nal.

!J

de

seu Conselho Econômico, como, pdr exemplo, "las Corporaciones Hultin~
cionales em el Desarrollo Mundial". Nova vorje, 1974.
Em relação ao partido majoritário. é conveniente, nesta hora,

rç;'~;m]

i

Impõe-se a :redaçao
confl,ito de textos

semb l é ras gerais das Nacões Unidas. conforme se vê das publicações de

5;;~;'~

Reduza-se_ o Capitulo
V do Titulo
II ao disposto
_
•
.z
• Art..:J' e respectivo paragrafo unico, supriml.ndo-se os Arts.

JUSTIFICAÇAO

reginentais por parte de seus integrantes.
A maioria das cce-Lssees optou, visivelmente. nos seus textos.
pela proteção. sem restrições. à empresa nacional poup~ndo-a@ cone o!,
rêncãe corrosiva do poder econômico internacional, preocupação
que.
não apenas é objetivo dos programas de todos os partidos políticos
com representação nesta nesembãéaa , como, é também preocupação das as

tuar o pagaIJento de custas e eaxas ,

e 541

A referência ao artigo lD7~ Inciso VII,
no Inciso IX daquele dlsposl e rvo, ~

EMENDA lP05226·2

.~.'

tJconstituinte Lysâneas "'acitel

e equivo::adaopols

----,

F;~';'''~

tÇj~~J;}
r.r----------'UTQ'.UIf..,~&;..,
EMENDA MODIFICATIVA

SoA

Substitua-se o art. J.a'1, pela seguinte:
soA
t\rt. 397 - A lei, tendo em vistas as prescrições desta Constituição.
conceituará os requisitos para a empresa ser considerada nacional.
JUSTIFICAÇAD

EIl que rfceeos ?
O Que será empresa nacionaVnesse Anteprojelo?

~,

a cada requerente.

supr~

Na definição contida no art.
ao contrário das
mencionadas, empresa nacional será .. a pessoa jurídica constituída'
e coe sede no Pais, euje ~ controle dec1.sório e de capital esteja
em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas donidliadas no Pais". V.!
le dizer: o gerente de uma empresa eat.rençea ra, domiciliado no país,
com sua datilógrafa que tamtJélil pode ser cstrangeira, c com capital
de um cruzado constitui uma-empresa nacional", para gozar de
todas
as vantagens, inclusive de acesso aos créditos públicos subvencãong
dos. O resto dos recursos financeiros. a multinac10nal colocará à
disposição de seu gerente, mediante empréstimo, ou operação equiv.!
lente.
COlDO se vê , o senhor Bernardo Cabral apenas vestiu
uma

calça verde e amarela nas empresas estrangeiras para transformá-las
em nacionais.
Se esse conceito prevalecer na Assembléia Nacional c,)n~
tituinte, criará uma crise nacrcnat , pois, sem dúvida, nem o
povo.
nem as Forças Armadas, nesta altura do amadUrecimento polít~co exi~
tente, conformar-se-ão com sellelhant~ atentado à soberania nacional.
Se nac existe espaço nesta Assembléia Nacional
Consti.
tuinte para definir uma empresa nacional, como aquela que é constl,
tuida de brasileiros e estrangeiros residentes em caráter definit,!.
vo no País e com capital nacional, sem vinculação de qualquer nat!!,
reza, as empresas estrangeiras, então será preferível que se transfira à lei ordinária a tarefa desta definição que é vital para a ~
eencrpaçãc econômica de nossa pátria.

JUSTIFICATIVA

O Parágrafo Que sugerimos, fazia parte do origina
Que aprovamos. Estranhamos sua ausência.
Farsta sugestão

que visa disciplinar a mat!

ria porque:
1. O usucepxãc uma vez concedido ao primeiro requ

rente, não seria mais concedido, e
ter validade car e solo ur
1

l

... _

..

o,

mesmo requerente.
Por isso sugerimos a redação acima.

EMENDA lP05230-1

0

l!J

Senador VIRGIllO TAVPRA&1I10

t:

COMISSAO DE

SIST~~~&;~/;;~~~''''''.'II""

EMENDA SUPRESS!VA
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea b do Item

']l:.

'W.

do

~
ar t . .:z:x:t

Mo!'""

Suprirra-se a aHnea b do Item II do Artigo;.:re-.

.,

EMENDA lP05227-1

I"

JUSTIF:tCATIVA

SENADDJ3, VIRGIl-ID TAVÔuRA------------,

(lffis""'ôCJ

ts!~7fl7J
r.r----------'U10'.U.T"'u~io--

~

A manutenção de tal privilégio fiscal implica em
o Estado subvenc í.onar de forma indireta cultos religiosos, templos
ou igrejas e indiretamente, também, manter com eles. relações

EMENDA

de

dependencia à aliança ferindo frontalmente o preceito constitucio-

ADITIVA

nal estatuído pelo !te!'", I do art. 4€.
o Paragráfo único do art. 1S do Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte determinou a _compatibilização das disposJ.ções7
aprovadas nas Comissões.
Compatibilizar é eliminar o contraditório e optar pelo obje
tive de maior alcance social e econômico; como previsto na maiori;
das comissões, pois é do entendimento da maioria que há de resultar
o texto constitucuional.

DISPOSlTVIO

Sugerimos, portanto. a supressão deste privilé -

EMENDADO

gio constitucional, nesno porque •• este é um ônus não da institui-

A'i~
Inclua-se no artigo .295. parágrafo 22 a expressão
respeitado o d!sposoto no artigo ~ item XV, letra

1<'

ção. mas de 'seus seguidores, os quais terão prazer em incluir
suas contribuições. quantia suficiente para pagamento desses trib,!;!.
tos.

~2

• Assembléia Nacional Constituinté
JUSTIFICACAO

Desnecessário, pois, modificar c que está

Higiene e segurança do trabalho já é materia t r a t ada no art.
~, XY, do ~proje-to. ccecre 3ij~tar a rece taçêc ,
A sua cofocaçac no art ~ visa apenas fornecer uma base pana retirar tais atividades do âmbito do ní ní s tér c do Trabalho para
í

EMENO.ll MODIFICATIVA

inserI-le na área de influência do "hnistério da Saúde
Tal ques tac é impertInent.e à ccns t I'tu j nt e , Compete ao Presidente da República decidir sobre a forna e os me Los de prestação ~os
serviços publicos federais.
Ademais cumpre apenas registrar que, no âmbito das Nações Un.!.
das, a materia é tratada pela OrganJ.zaçllo Internacion.al do Trabalho 01T, e não pela ür-qand z aç ãn Mundial de Saúde _ DHS.
Na verdade, o b ínômo inseparável "higiene e segurança" exige
a participação de profissionais de diversas áreas técnicas, e não Jlpenas dos profissionais de saúde.
Por exemplo, algo elementar nessa matéria são os testes de resistência dos materiais aplicados no trabnlho, o que, não obstante
integre o "ambiente", não é assunto inerente CiOS -prof!sS"jona~s da sa!:!.
de, pelo menos não exclusivamente a eles.
O umpu r-o ao trabalhador não pode ser dininuido por questões de
somenos Cabe. portanto, retirar d.fu texto qualquer dispositivo que
., 1l..ml..ou.l.r-lspo"u. 0 0 ttrt
-'

3/3

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 3<jSf

i7

313
O Art. Y.CI" do

~~rojetol

passa a ter a seguint.e

~/3

Art.

~

- A ordenação do transporte nar Lt Imc ir_

ternac:!onal respeitadas as disposições de acordos b Le t.er a s f'Lrma-,
í

dos pela União, cbserver

í

a predominância dos armadores nacionais

ã

do Brasil.

JUSTIFICATIVA

~'-''''-

A emenda visa supr.íní r uma parte da redação

que

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

EMENDA lP05235·1

f: CONSTITUltHE

parece desnecessária porque se foram respeitados os acordos b11at,!

Jose: MAUR!CIO

_

I ' r 'O··..T..
p
~

~

_J

r aí s já estará sendo otrserva-do o princípio da reciprocidade.
~

Quanto

Constituição restringir. a participação

de arrradores nacionais, unilateralmente, não vemos onde enccnt.r ar
argume ....tos

~ue

dêem sustentação a tal despal tério.

EMENDA lP05239-4 ' .""-----~-----. f'rpM"D"B".~
---.-J Ú

{lILEITE CHAVES

Inclua-se na parte social,
guinte dispositivo.

CSenador VIRGtLID TAVDRA

EMENDA MODIflCATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.n."e,

tJ

f=S:~';.J

LEITE CHAVES

tJk!Õ:;rpJ

caPit:~:":~~" :~iSpOsições TranS1tõrias~

Art. - A presente Constituição somente será

à

após sua aprovação por plebiscito necacnaj, ,

fncãua-ee no

..

dispos>t1vo seguint.,

D Al't. ~ do anteprojeto, passa a ter a seguinte r!

••

Art.

?8"-

Sala das Sessões. em

Cabe ao Congresso Nacional, com- a sanção

de julho de 19[17.

do Presidente da República, deliberar sobre. todas as matérias de co..!!:.

EMENDA lP05236-0

petência da União, especialmente:

[J conrssno

JUSTIFICATIVA

Embora

.....'

-,

I'l CONSTITUI/He Jose "AunlcIO .
,

t

)

'U"'~I(IICG .. "t.~IS",.O ..rtUG

r-';"~'0

I fIT:~;':'7]J

DE SIST[MATIZnçnO

problemas e perplexidades. Dessa forma correremos o risco de elabo
rarmos uma constituição que além de não resolver os problemas mai2
res, agrave os existentes. A boa lei é que encontra aceitação
seio da sociedade a que se dirige. Não havendo aceitação há
res a,s
tência a seu cumprimento. Dai a preocupação em que o titular da o:
torga constituinte seJa previamente ouvido, sobretudo quando se s a
be que a representação não substitui nem afasta o mandante do deve;
e legitimo interesse em verificar a qualidade de trabalho reahzado
pelo mandátário.

EMENDA lP05241·6

o verbo dispor tambem signifique deliberar,

l'l

deliberar é o papel principal do Congresso Nacional e o verbo delib!

Constituinte

o que ee.lbor exprime sua função.

Relator,

~e

DISPOSITIVOS EIJENDilDDS: Art.

§§ I' e 2' do Art.

•
(,O
~,
O Art. sa e Art. ~,

~.

te. na
a

dutorcs ,

:

Capital da

30 de junho

pepÜblica~

Nacional

funcionará

e de 19 de- asosto a 15 de dezembro."

A fim de dar a esses Estados e Municípios condições '

s§ ,;

e 2 Q r do anteprojeto

nic!pios aos azares da legislação ordinária.

Justificativa

Sala das Sessões r
_. O Covernador de Estado ou Território sei
-t

o Poder Legislativo deve diminuir os seus perIodos de

EMENDA lP05237·8

recesso para c est;ritamente

tJOEPUTADO MICHEL TEMER

(la forma prevfet e pata eleição do Presidente da República, para
dato de quatro anos, veda::la a

...G1"~

As

I:lê..!!l

reeleição, e tomará posse no dia

ttma

lÇ

r . r - - - - - - - - - - ...."m..""..' . - - - - - - - - - - - ,

de janeiro do ano subseqüente.

••••••

EMENDA SUPRESSIVA
/).05
Suprima-se o parâgra rc primeiro, do artigo 1!!dB, do anteprojeto, rernmerandn-se o seguinte.

§ )0 _ Os Territórios <:iplicarão, no que ccuber , c

visão

melhor

dade de seus

necessário.

datas ora

pr-postas, parecem-me

adequadas paraI

trabalhos legislativo$ c da operos.!,

dos próprios

integrantes.

EMENDA lP05242-4

l'l

Constituinte

Nilson

r-r--p;;;;;'~

Gibson

t:!õ!'~eJ

disposto nas Seções UI, IV e VI deste Capítulo.

JUSTIfICATIVA

o-

EMENDA ADITIVA, ao

fato de uma Unidade Federada como o t er r i tér âc

Propõe-se a supressão do §rJ2~1 procurando-se harmonizar

ainda nâe ter conseguido sua autonomia financeira, não deve ser ue:
efltrã..e. ã. Que sua nouuLaç ãc c" .. ü:'"" ..e, .. çcverrrance , un, nomem
E:e
terra, um homem que conheça .. ua terra, sua gente, seus problemas,

o texto do ~projcto.com o artigo.e::::=s, inciso lI!.

visando

a adequação

projeto de

constituição

do ilustre

Re-lator,

no disposto no art. 356. acrescentando-se

a1Inea .. f ..

J
"Art..

356

.

EMENDA 1P05238-6

homem da terra.
Este precisa deixar de ser um cargo para lotea-

[!J

l"

eentc para ser um cargo eletivo.

Constituinte I.UIZ SOYER

f - O trAbalhador

:rural será

sessenta anos de idade se
PLfNAAIO
c!nguenta

EMENDA lP05234-3

e cinco

aposentado ao atingir
do sexo masculino

se do sexo feminino • ..

Suprimam-se o art. 466 e seus parágrafps.

l:OEPUTAOO I.f1CHEL TEMER

DE

an..Iahte.,-

no período de 19 de Fevere"rol

de reput-ar- esses danõs, torna-se necessário estipular essa Inucru aa
ção e inseri_la na Constituição, para r-ãc sujeitar os Estados- e lIu:-

rã eleito até cem dias antes do termo do mandato de seu antecesscr'l

Art •

redação

"Art.1l4 - O Cone:resso
As ativIdades' ex.traídas de petróleo, xisto
bc toecee
e gases natum!!>, illlpresc~ndíveis para a econom-ia necrcoat, caus-em
graves danos ecol6g~cos paIsagísticos aos Estados e MunicípiQs pr o-

passam a ter a seguinte redação:

~

no disposto no art. 11.4 •

JUSlIFICAcno

r.r---------....,,-...~-',-------___.
EMENDA MODIflCATIVA

E;;ID~'J

Gibson

Projeto de Constituição , do ilustre

visando a adequação

Proponho a seguinte

t:P?!~7fl?1

I

I

~7'J!7J

EMENDA MODIFICATIVA ao

FY~~/CQ

Senador VlRGIUO TAvORA

Art.

Nilson

PLENb!o

EMENDA lP05233·5

[!JC~MISSIiD

I
I

uma constituição não aceita pela colehvidade é fonte de

'o/l

um

_,~

promulgada

~!!~!.!.!:.!.f~f!2

daçlio:

['l

couber, o so!

A casa não ê apenas inviolável, senão também
ind~sponi
vel, Quando seje o único bem de que disponha o devedoz , Através
de
ProJeto de Lei procuramos, sem sucesso, tornar a casa bem de
fami
lia, por via processual Agora, com a Constituinte, abre_se o momen
to para sua introdução como bem de família de natureza
constituc~2
nal. Quando, em razão de execução, a devedor perde a casa, o proble
ma é de ordem familiar e conseqtl.entemente social. no Pais gastam-s;
elevadas somas para solução do problema habitacional, onde
existe
ainda um déficit de oito milhões de casas. Não é Justo agora, quando
se faz uma Constituiçâo sob o apanágio do social e do Justo que se
esqueça a casa, quando sendo o único bem no patrimõnio do devedor.

Todo brasileiro COM mais de 70 anos pode ser
Pre sa-.
dente da República, Governador de Estado, M~n~stro de Estado e ocupar outros cargos.
Entrementes, há mestres catcdratlcos, .rui aes , ncscober
gadores e Ministros com xequmtuoa competê~cJa e rec,!nhccido sobe r"

que estão iljlpegJ.~~;p~~i~~~~c:~~:_~::~h:~i
~~~:~~~t~~~~Se 7~o~~~;'
disposição do Pais o seu conhecimento e sua bagagem ãnt e Lec tuaf •

.,,,

_J

o imóvel residencial, quando seja o íinaco bem no patrim§
nio do devedor. constitui bem de familia, lnsusceptivelde
penhora.

JUSTIFICAcno

r.r,'

onde melhor

EMENDA lP05240-8
No caso da alinea a em se tratando de Professor Universitário, magistrado, ou membro de Trib,!nais de Contas o roncfcoério poderá requerer sua permanencia na at Iv rüaue por mai s 2 •anos
,
desde que submetido o exame méd.i.cc apresente ccno.íçao de saúde.

EMENDA 1P05232-7

fu!!.

cãcneedo à contento.

13'

SISTEH:;;";~~C~~Uh',uoc."'n.G

...."" ..........

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAC~O

~

SUprilnj1jse..a expressão "inclusive o do trab:rlho" do ir!,
ciso VII. do artigo ~

Justificativa

D Banco Central do Brasil, atravé! da sua .D,!
reteria· de Crédito Rural, Indu.strial

e Programas Espeçlais,

está cumprindo, extraordinariamente, o seu mister.

2
ia

preciso fixar , a

~vel constitucional,

a aposentadE,

do homem do campo, que começa a trabalhar ainda menino. Ao atin -

Assembléia NacionalConstituinte e 543

l

55 cu 60 anos de idade, jã esta

u

50

um mInimo

rafo

alquebrado, sem

de dignidade, o

que se

obterá com a

norma do pará -

EMENDA lP05243-2

('J

Constituinte

prec!

/J

/7

iinico.

f ) não haverá diStinção entre filhos naturais, Iegltlmos, legitimados e adotivos.
•
g) a adoção e a proteçâc do menor, terá partic1p,!!,
çtfo do Poder Público. na forma da lei
h) D divórcio será regulamentado por lei.

forças para con

extenuante. Por outro lado, é

Unuar o seu trabalho pesado e

NILSON

r=;~~;~

GIBSON

As alterações Que efetuamos no inciso V e suas alín.!
as. concernentes ao artigo 12,deste Projeto, visam tão sonên
te aperfeiçoar tecnícereote ",tais_ dispositivos ,dando à familia,
llaior proteção na estabilidade e propiciando assim ,maior r~
forço nas suas atribuições ,como cédula mater da Sociedade e
como es~tãQ desejando que esta seja um instrumento da S2ciedade e pior procurando a destruir os valores morais, tr,!
dicionais e éticos, deixando-a sem nenhum mecanismo de pro/=-eçUo contra a fúria daqueles que esUlo lutando por todos '
~s eeãcs para desagregá-la, e com isto, implantando na Soc!
edade o caos e a ldesoo:lem social. como já vem ocorrendo em •
várias partes do mundo, situação esta, que não concordamos,
pois a família brasileira necessita de maior segurança e e!,.
tabilidade, para atingir seu objetivo maior, que é, de contribuir para o progresso ~ a ordem e trenquilidade na Sociedade em que vivemos, sem esquecer-se dos seus legados pri-'
mordiais. arraigados no Cristianismo na construção de um "
.llIUndo melhor, onde haja o amor ao pr6x!mo.

FJiO;;'~

PIFN'RTO
fIU""~I"".4<;."

EMENDA

Suprima-se

ro

§29, do art. 55)

SUPRESSIVA (

o

§ 29 , do art. 55, do PROJEtO

DE

CONSTITUlr;KO •

Justificativa

A
55, sob

Emenda

pretende que seja

suprimido o §29, do art.

o argumento de que a norma ê materia de lei ordinâria ..
Diz

O § 29

tas luxuosos (em domicílio, hotéis, Igrejas, etc.}, emancipa-I

çãc, separaçãc , divórcio, trasladações e outros.
E Fác!1 imaginar o Quanto 'custaria aos cofres públicos I
absorver as nu.lhares de serventias hoje existentes, pois que'
em cada nunic1pio existe ao menos um ofício de Registro Civil I
com seu titular, ajudantes, rcnctcoõr.rcs , material de expedierr
te e arquivos.

'EMENDA lP05249·t:

(!J

CONST1TUIHTES RITA CAHATAME GERSON CAMATA

~

P L E-

N-'X"ii-"j'-ó------"-

Suprima-se a e Hnee .g- do artigo

o dispositivo, em que pesem os bons propósitos
seu lutar, institucionaliza o calote. Ninguém mais pagará
serv-ces públicos de igual esgoto e energia.

....I _ ••

JURloICA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE
PRIVATIVAHENTE

AOS

INGRESSO

_.I..,.

lado dos

a quem quer que

te instâncias

Ocorre, que os

Suprima-se a atinea .,.. do artigo ~. inciso I

Judiciais ou

administrativas,

Juraicos

JUSTIFICAC~O

§ 1'1 - D casamento civil é forma de constituição da fal111ia, sendo gratuita a sua celebração

A pretesto de se promover. just\ç.a sochl, \nsti-

tuc tone I iza-se o confisco
O "exce s sc de lucro- não
senão pelas leis de mercado.

serviços ju _

Estados, estão organizados de tal forma que,

Procurl1dores

Consultores

seja

ao

A presente emenda retira do texto a expres e ãc "sendo
gratuito o processo de hab Lj Lt ação ", pois que o mesmo ccns t atui oneroso expedielnt'j~'}e dos ür Ic i ca de Registro Civil, que, de'
acordo com o art. 2ft' "são exercidos em caráter privado", e n!
ees s t am portanto, de emolumentos pare cobrir as oespesas de '
funcionarias, impressos e dilJ.g{,nC1.8s, oeces eãr rcs s esecccac '
desta incumbência

dos que funcionam apenas peran-

nd1itam, entre outros servidores, /

tanto quanto os primeiros incumbidos de fun _

especificadas

na

área

o
:!2. ~ ~,
lítica

trata-se

disposto

é 'mat.êrla

não
de

juddica

texto

assunto

de

legalmente definidas
no § 29,

do art. 55, ~_

para ser inserida

A atual legislação já assegura gratuidade dos atos de'
Registro Civil às pessoas carentes, sendo necessário que as "
pessoas mais aquinhoadas paguem tais serviços a fim de possib..!.
litar o seu funcionamento.
ilft.
I~~á, portanto, um conflUo nas dí spcs Ições dos artigos'
.w e »ta, que esta emenda procura. dirimir.

Carta Po-

na

lei ordinária

EMENDA lP05244-1
("

Constituint:';"' Nilson
nlol.... 'co'"•• ~'J.uK

f'Ci:;;;;.'~

Gibson

....n1e

_

PLEN!RIO

El4ENOA UODIFlCATIVA

tor, visando

ao Proj eec de

adequaljão

'8

~consti tuição

C1

.,••

1_'.~"

.••I..,.,__..ltI

Suprilla-se

<&

~c item

Suprima-se do~

Será

permitida a

S

a

e

do artigo ~. 8, expressDo: HabUHaçllo

prefei~os,

A hlbilltaçlo para o casamento E ato de competência ee Df!
e1a1l1e RegIstro Clv.il t pois que o Juiz de Paz é qúem preside ~-;
.sua celebração .. nãc tendo este -es'trutvra administra-Uva pa r.a prE,
..cver aquele processo..
•
saí reote-se , a~n~a, Que "O ar.Quivo de documentos e de lIvro
-constitui acervo do OfícIo de Registro C1v!1. A permanecer a coE!
petência para os JuIzes de paz promover a habjlitaç~o, seria ne-cessãr a una ccmp et e re-rornJlõ:;:~c das servent Ies ee f;.eg.is~f.c Ci
vil hOJE existentes. -as .quais est6r!a~ e·svaziadas ce ~s.:fun;õs Sendo o .cargo de Juiz de f>az~ temporérltl e eletIvo, ~omo podt;:ria'
ele assumir tal encarg~ .,
Nilo há, pois, nenhuma jústlficat!va para reUn: a habil1tlçlo de casamento dos OfIeios de Registro Civil, quando estes 4
possuem funcIonárIos Qualificados para tanto e sl:lo prestadores
desse serviço desde que T-S e implantou o RegIstro Civil no País.

ocasião.

"apeqado ao

pre-co~~e1to

í

de

'le1~ão."'J·

hou.

de repensarmos

A

Cllktert1\Os de evoluçã.o polltlea.

de fantasmas • O povo deve ser o Juiz

ma.t:êria. ViveJll.os tetQ_Hão devemos

da'Adm1~

n'~ '~""_---===~~
..

Suprf.a-u LL...'~H"'E'~,;i() ,ttell Y do Irtigo

reeleição, de titular de

que' haver1a . uma. influencia nefastzl. do poder favorecendo essa rre!:,

horaem público,

~ • .tq

~---------..,.~!..n'M"'··"=4;;3;-;::==:::::.-=~~=~

do eminente Rela _

o Brasil ~não tem Aceito a reeleição de Presidente da ne -

C~10 que i

I do ;artigo

seguinte redação :

,pGbllca, ~ Governadores e

nOVQS

['Çj~;"ill1

JUSTlF1CAC~O

e

no disposto no art. 154

aandato- execuU,:"ll. , per uma só

pos:

=::J

PLENÁRIO

",------""'''"''''.''h,_---==-=~

...

-Art: 154 -

regulada

Fp~·~~·~

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

d!!!!!!!~!l!X~
~ ~

a ser

Por .ais l1berll que se pretenda seja I Carta Magnl.
estender aos estnngefros. re s tuentes e do.iciliados no Brasil. o
exercido do .oto e o direito i elegibilfdade
aviltar o exercício
dos df re r tcs poHtico'S e, o que
pior. expor -as instituições lO
controle e influência externos.

fl!o/";7ãiJ

1

Proponho

e matêria

EMENDA lP05251-3.

í

ções

~

g

'nto/,ulT"'~&<:'04/b

A proposta em análise , suprime o dispositivo
talvez por desconhecimento da estrutura administrativa dos Estados, incorre em grave equIvoco Acnico e sua apro~o como esta acarre
tará efeitos indesej~[s/no bo~uncionam,6top:~ órgãos püblicos-/
estaduais, atingindo servidores concursados e, o que é pior, sem tra-

de muitos

I~

NEDIMTE COr.CURSO PUBLIC

Dê-se ao § H.do artigo ~, a seguInte redação"

zer beneficios

de
os

'In.'.u.'''..&Çl0,

DE PROVAS E TITULOS"

rtdicos

~

PLEN"ÁRIO

SEUS

PROCURADORES, ORGANIZADOS EM CARREIRA /

COM

inciso I

JUSTlFICAC~O

: "A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E A CONSULTORnJ"

RAIo COHPETE

It

.n.

ter t:lcdo

iJ.

JU5I1FICACAo
Reza o disposiUvo Iheldo:

.

-I: ISsegllndo

Q dinit~

I

-todo putido
e1l\ .'tida

d~ ini~hti'l1i

polltic:o
~ons..t it!

-clonll ,"legfslltha.-

í

01"1. t .. l eeeee tee nio tem qualquer l1gflçio cõm
·crh.çio -de partidos politicos* .. t"ltulo que eneima ..
..atirh.
iO ruis, esti de. envo1ta~co. o pro.cuso 1egtshtfv.o - iniciativa'

!!!! !!!!.

Mes;c que- ele fosse transpl.antado 9~r-a -o --Cap'itulo per-.
tin~nte, é da -tndiçio pu-lamentar- - .nio renegada pelos Antepr-Oj!
tos - .que .. iniciativa das- 1e1-5 cJbe;-,-qualquer membro ou comis
-si-o da'Ciman dos Deputa-d"os ou do Senado Eederal'l.
Sendo os parlllllentares os 1idlmos rt:pres~ntantes dos
partidos pollticos no Congres-so Nacional. e.llu:rge- a total. fllilperti
--ne~c1a --da nO!"1I1 proposta pe-10 substitutivo.
~
T

de

~

EMENDA lP05248-3
(!JCDNSTITUINTE _ caSTA

~

ri

F'ERR~A

J?lt ~.u.u../e-n1t'a...~_a"

r.r----------I'UflI,....,,'~-----Dê_se à alínea G do inciso UI, -do artigo 12
sente Projeto. de Constituiçl'lo. a seguinte redaçl:lo:
De-se ao inciso V do artIgo 12 deste Projeto e suas
aUneas a seguinte redaçao:
Art. 12. ------------------------------V _ Todos têm o direito de constituir familia medi
ante o casamento, em condIções de plena igualdade
8) as formas d~ casamentos. seTI1O,civil e Teligi~
so, com efeito civil, na forma da lei.
a) é obrigatório, nos termos desta Constituição,à
assistência à gestação, à maternIdade. à infância,à
adolescência, à.lIelhice, .as~im como, à família de .'.
prQle numerosa
c) é crime a interrupção ~a gravidez, exeto em c,!!,
so previsto em lei.
d) a funç!!lo Social da maternidade, da paternidade
e da familia, é valor fundamental.
e) os paJ.!i têm o direito e o dever de educação dos
filhos.

_,
t

do p:re-

Art.
lII- 12. -----------------------------_
g )- Serão gratuitos tõdos os atos necessários ao exercício da cidadania, inclusive· os de nacureza processual
e os de registro civil relativos às pessoas carentes
JUS T t F t C P. T t V Il.:

Esta emenda acrescenta a expressão "relativos às pessoas
carences", nó que tange aos atos de reg~ho, civil, retirando'
a gratuidade generalizada de tais atos.
O nUa pagamento de qualquer ato de regiscro civil torn,!!,
ria estas -serventias inviáveis., uma vez que funcionam em cará-'
ter privado, agora ratificado no art. 203, do Anteprojeto.
Mesmo que fosse estatizado tal serviço, não seria justo
otr1buir-se ao Estado um serviço que exige enormes despesas de
Manutençlio, sem qualquer receita Comprende o Registro Civil,'
inúmeros atos de interesse particular do cidadão, como casame,!!

~1-

De-se i al1nea ·b" do item I do artigo JIt1l a seguinte
redação
-b) para os brasileiros ll1aiores de dezoito anos. sal
vo os que não saibam exprimir-se no idioma nacional
e as que esteJam privados dos dueHos P011'tlCOS, o
alistallil'!nto e o voto são obrigatõr-ios

JUSTIFICACAO
A redação proposta pela Emenda lmpede que se obrigue
ao al1stamento e ao voto os menores de dezesseis anos, lInte a pro
V1são da alTnea "a", conJugada com a expressão ."para os demals br;
sf1eiros"
-.

~

• Assembléia Nacional Constituinte

I",

o parágrafo

P
Dor a seb'Jinte redação 80 § 1'1 do artigo A:M do 'Meprojeto de Constltuil;ão da Coo1ss!o de 5istemati:zação:
•

li

P

e oferecer o Ensino

- A Bplicação dcs recursos de que trata este arUgo

t E H-Á R 1 O

rrr

,Url/lVt.... u;lo

~

-f·

ie

será efetuada através

Mantida redação tal comoestá, o Ensino récrüco Industrial e Agrotécnico podem vir a ser de responsabilidade do Estado ou MunicIpio,
o que oferecem ensino da maior QJalidade e dentro de padrões reconhec1das por tedas as ccaruôeoes onde estão inseridas, surpreendendo a opinião plbl1cêi, qae
ecceceree a 10l'lga tradição de formação de profissionais nível eecrc, com grande
aceitação no mercado de trabalho e CCPI largo reconhecimento por parte de teces
aqueles que vIvem a educação neste país.
A garantia por parte da lkl1ão, da oferta de Ensino
de careter profissionallzante, TecnolÓgico e Industrial visa a esseçarar a roreação cientificai o desenvolvimento tecnológico as potencialidades da Nação, respaldando-se na experiência adquirida ao lenga de ocase oitenta anos de efetiva contribuição a nossas instituições na Constituição.

o dispositivo. tal como ora redigido, entra em test!

deficie!!.
cmsUTUINTE RITA CAMATA

rrr----------'1I.T.'~UI"'It&;1e---

r.r

'~

... _IU.. llb/ _ _

.,

"~

E>EIDA StF!lESSIVA
DISPOSITIVO aeDAOO: ARTIGO

PLENÁRIO

' .. ""#vI."..~.----------_,

~

a expressão "pÚblico"do caput do Artigo

1,8'

Dê-se 8 segJlnte recla;§o ao alUgo

l:MENOA lP05265·3

('J

COOSTIUINTE RITA CAAATA

zaçllo.

~ do Antetojeto

('J
JUSTIF'ICAÇAO

4el

"ArUgo .w3 .: caberá ês inst1tuiçõe~3:1nanceiras
oficIais reõerefs assunlr as flJ'lÇBes a que se refere o artigo JId desta Constltuiçlo, nas<Eondições e prazos fixados em Lei cOClPlementar".
JUSTIFICAÇJ\O
A pfoposta objeUva pemitir ao Governo a posslbili
de, medla'1te Lei ccecierenter, utilizar, além da Caixa Econêrnlca Federal, as danai
instltulçõgs financeiras oficiais federais na operacional1za;ão do F'undo Nacional
de seguridade 5ol:::ial, de acordo ccn conveniências futuras e peculiaridades regionais e setoriais que venen a ocorrer. Visa, ainda, narecoízar o tratamento dispensado às instituições financeiras oficiais federais na aplicação de recursos
pLtll1cos em programas do Governo

l"IO'~IfI""u~h_-

CorpaUbilizaçlio de redação.

&EtlJA

~B3

CCNSTITUINTE RITA

Sq)rima-se o § 2Q do artigo ê88, transformando-se o seu perâgrafo lQ em parágrafo único, todos do ~rojeto de Constituição da Cemissl!o da
SistematJzação.

~TA

PLENÁRIO
ttlT."'.,II,.. &i1.

DEKlA ADITIVA
DISPOSITIW DEtalOO:

JUSTIF'lCAÇAO

3:,

't I..
AAIT~

O artigo ses d:l referido Anteprojeto e-i seu trcrec lU jã
prevê que Lei do srsteee rInancelro Nacio"al disporá sobre a organização, o ft.Jlcionamento e as atribuições ee Banco Central do Brasil. üesta forma, ente-deres
QJe não sobrevivem razões nem rrotivos para a manutenção deste parágrafo no texto
COf'stltucfcnaf ,

te

~" o parágrafo"',
*'- cem o seg.Jinte
ao Art.. E,

4'"

Ieda;llo:
Art. @

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"S J; _Os filhos, nascidos ou não

da relação d:l cesere-itc,
os adotivos, têm iguais direitos e qualificações, sendo proibidas ooaíscper designa;ães discriminat6rias relativas li filiação, e não poderão ser abandonados O abandono é caracterizado como crime contra o Estado"

.l.llliaooo/tltlltlllo'.........Hlo

PLENÁRIO.

be!JI

' '0

CO'1IO

EMENDA lP05266-1

DeVA ADITIVA
DISPOSITIVO eeDAOO: MTIaJ " , Inciso 'iN

('J

JU5TIF'lCAÇRD

a se!t\Jinte espressãc "bem cano de seguridade social

Alguém deve ser responsabilizado pelo abandone de

e de previdência" ao Ircísc XV li, AntJ'rojeto de Const1tJlç§o

U'lB

criança

t:(tlSTIUINTE RITA CPJ.IATA

('J

"

da Comissão de Sistematização.

JU5TIF'ICAÇAD

JU5TICAÇAO

Art

PLENÁ'RIO

Ademais, as instituições financeiras

oficiais são
garantidas pelo Governofederal, nã:l cabendo, portanto, sua participação referido
fundo.
d~ferais

!6MENDA JP6529Jl;1

l!J

PLENÁRIO

• Pl..d...'cOOl'lIle/.Ulu.... ~

JU5TIF'ICAÇRO
O texto proposto cuida evitar Interpretações arrbIgu3s, Jevaeou abanclonadas, a serem colocadas err regi

do crianças não infratoras, mas carentes

de conflnane'1to

l:MENDA lP05263-7

JU5TIF'ICAÇAD

tm5TITUINTE. RITA CPWI.TA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

v - A criação do fl..fldo Ill:mtido COO1 recursos das instituições
financeiras privadas, ecn o objetivo de proteger a econ::mia popular e garantir
depÓsitos e aplicações até determinado valor

l:J

~

penal dos pais, é assegurada a assistência do Estado, que os protegerá contra
todos os t Ipas de discriminação, agressão, opressão ou exploração Somente é permitido o regime de confinamento nos casos de ~infraçã:l prevista da legislação proprla".

3;lg
Dê-se a se~lnte redaçãoao inciso V do artigo H6 do
projeto de Constituiçlio da Conlssão de Sistemat1zaçao.

I"

CCNSTITtJINTE RITA CAMATA

flr.r

-

llnO/Ill."'.. &o;ie

--,

Transformar o § lÍl1co do artigo
O) ARt:efrojeto de
tltulçfto da Ccmiss~o de 5istemat1:zaçi!lo em § 19-e criar
a segJinte redação.

Cons~
cem

"A arrecadação de tributos federais será efetuada pelas instituições financeiras oficiais federais".

Acrescente-se a 5e!JJinte express§o "de previdência" no inciso

YHf do artigo ltI do WeCrojeto de Constltulç!o da Can1sdo de 5istematl:zal;ão.

JUSTIFICAÇAO

o setor de previdências é de fundamental irrportância na vida
eccnêmica e socIal do Pals, pois, ficar sujeito à fiscal1zal;ão da lk1ião.

cr-Iadas

Acrescente-se, ce-ets, que da maneira .cceo foi redigido, o
texto atinge instituição de indiscutíveis propósitos sociais, que integraI1zam
benefícios securitários, canterrplam granr;lesmassas desprotegidas, geram poupanças,
ebren frentes de errprego e dinamizam o desenvolvimento econó:n1co e SOCial.
Não é demais ellfbrar que na rnal'l..lterção da previdência COIlP1esentar privada, hoje já can mais de 06 milhões de trabalhadores e dependentes associados, não é e~itaUvo llmitá-1a Spen.1S e de obra espe=ializada q,}!? o setor privado, o qJe jJstif1ca a flexibilidade na concessão de benefícios Caberá a Iegislaçllo ordinárIa a regulamenta;~o da matéria

EMENDA lP05267-0

('J

~,

_ _- . ,

DEJ()A ADITIVA
51(
rÇ
DIsPOSITIVO DeDADO: MTICO II!J, Inciso-Yitl

o dispositivo cuja supressão é prop~sta fixa limite de partJcipação ÔOS 6rgãos e esnresas estatais no custeio cios planos de previdên::ia das en.
tldades fechadas. por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade de CO'ltribuiçã:)
de ercrececcs e escreçeocres, estercerec a regra à crevrcêrcte par Iare-star
Alémde constituir matéria cujo tratamento ext.rapoj a aos
princIpias cpe devem informar o texto constitucional, já se encontra ela disciplinada tanto pel Lei 6 435, De 15 07.77, e seu reçnereotc, Decreto n2 81 240 de
20 01 78, QUan:lo pelo Decreto os 93 597, de 21 11 Sé, em vias de ser alterado pJr
iniciativa do próprio Poder ExeClJtivo visan:kl a aperfeiçoar os dispositivos nele

PLENÁRIO

E>ENl' IUllrJCATlVA
;je~
DISPOSITIVO ~. MTIOO2e9

- - - - '..n'_'w~.----------~

~q

~

"§ 3~ - As crianças e adolescentes em si tueção de infração

r r r - - - - - - - - - - I I I I C / # \ l I l ".. &i1.

fi

419

Acrescente-se ao Art • •, o parágrafo 3~, CCtll a seg.Jinte
redação'
q,q

COOSTITUlmE RITACAMATA

",..~~

da Constituição.

tllle'JlJn"ltaclo

~,.

DENJA MDIF'ICATIVA
3:3
DISPOSITIVO EJoEIDAOO. ARTIGO :Jif6, rrcísc V

~

~rJma-se o artigo ~ e seu- P3rágrafo õ-ücc do ~roJeto

Pl..IU... 'U."llI"UltO.. llla

fMffilL'\ .lP05257-2

I"

IInO'#\II"'It&Cle

Pi.ENÁRIO

E>ENlA ADITIVA
DIsPOSITIVO EJoEN}."UXJ AATIGO

des rejetfves e esses setores

.D.rIO

DEt-DA SlPRESSIVA
3(.:-MTlGO EJ.EtDAOO: ARTIGO J66

aNSTITUImE RITA CAMATA ..
r.r

Pela IlI'POrtâncla da se!t\Jirdacte socíal e da previdência na
KfI'OIlia brasileira e na vida de cada cidadão, em particular, o Congresso Nacional
•
poderá, em nentuna oportunidade, deixar de acon:panhar e fiscalizar as ettvroa-

(!l

---_~

:i;t3

SlF'RESS!VA

DISPOSITIVO aEtllAOO: ARTIOO"

Acrescente~se

Adlte~se

'jjf

do IM$rojeto de Constuiç:lo da Ccxnissão de Slsternati-

DISPOSITIVO eEIDAOO: Mm~ 4903
de ConsUMç..,.

_,

4ft

~r1ma-se

118'

DEtlJA !<Dlf"ICATIVA

~eriorl o Ensino Técnico Industrial e Agrotécnlco de nível

JU5TIF'ICAÇAO
.:JUSTIF'ICAC"O

A 8pllcal;ão de tais recursos através do Banco do Brasil SA e demais instituições financeiras ofielais federais permitira melhor ecotrole e aâninistração, por parte do poder em termos de retorno econômico-social.

lha com a aliou .g., que assegura amparo especial·ã
tia fislca e mentaP.

~rojetol passa

§ 19 _ Carpete preferencialmente li. tk'lillo organizar

IO!dlo".

do Banco do Brasil SA e demais instItuiçi32S financeiras

oficiais federais.

Suprima.se da aliou
do itelll UI do artigo" a
expressão "'deficiênch f151cI ou mentaP.
JUSTIFICACAO

111 do artigo : :

ter a Seg.Jinte redação.

8

t::t:tGTlTUINTE RITA (:A\ttITA

('J

PLENARIO
'"llI/lIIlf"lC&c1e

DEI'DA HDIFlCATIVA

33f'
DISPOSITIVO E:JoEr.tlAOCl: AATIGO J4ll

Dê-se 8 s~lnte redaç~o
de Constitulç§o da CcrnlssUo de SistematIzaç§o.

tituições financeIras oficiais federais permitirá melhor conlrcle e administra:;a:
dos recursos públlcos, propiciando; assim, a otimização do fluxo de caixa da Uniã:;.

§

5Q

do artigo.;.Tt4 dJ iwlt$roJeto

33g

JU5TIF'ICAÇAO
A centralização da arrecadação de trib.Jtos federais nas lm.-

33g
BO

Art.~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

u

•••••••••••

§ 51l- A contr.1bulção do errpregador para o FUI"Ido de garantia
do Seguro oeserrprego será proposclonal ao Indlce de rotatividade de· r&·de-obra
na en"presa.

JUSTIFICAÇRO
A sociedade deve dispor de instn.mentos que Inibam a prática
da rotatividade de mão-ele-obra

O texto inser1do no Anteprojeto incentiva a dispensa em
IJI8ssa dos trabalhadores pois 56 terão a contribuição acrescida de adicional quando

Pl..
..J_'u.II.le'~_.11e

·PLENÁRIO

r . r - - - - - - - - - - I..,.''''''I'''..~lõ.
_

IUlIFlCATIVA

I",

DISPOSITIVO E>ENlM:I: MTIGO til

ElE"" M:DIFlCATlVA
3~e
DISflOSITlVO EJ.Et()llOO: MTIlD _ - PAf!ACRAFO 1Q

o OÚTIero de en'Pregados dispensados superar os Indices médios de rotatividade d:l
setor. Ora, quanclo maior for a dispensa de trabalhadores ftnior será o 1ndice lIIécIlo
do setor. Portanto o .1nstIl.IOOnto que se ~r inibidor é rt3 estllllJlador. Por i5SO
D nossa emendano senUdo de se dar nova redaç~o 80 § do artigo w'. 338

Assembléia Nacional Constituinte .•~ 545
EMENDA lP0526ã:ã: ....,

f'"I

--,

ações do Governo ou expor assunto de relevân-

I

CONSTITUINTE JORGE ARBAGE '

~~~'".~

cae para o Pais.

tt:J::J:;J

'~.d"'l.lItC~'"I(O/,ule.M'''Io-------'''J

f!J \pLENj{RIO

TU10h..IT",•• ç i . , - - -

Tnle'JUSl",.~i.

__,

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Acrescentar ..o parágrafo 3 1, do Artigo 29. após a palavra

Título IV - Capítulo 11 - Art. 54 - rnea.ec XX

Tornar obrJ..gatôria a paes ença do PrJ.me1ro-MJ.n1stro
r~

Inl:lua-se o âncaee XX, com a redação que se segue,
numerando-se os demais inc1sos

mandato, a seguinte expressão:

ao Congresso Nacional em menor espaço de tempo.
limas não gozarão dd! privilégios do parágrafo anterior",

EMENDA lP05272·6

tJ

"XX - planejar e promover prevenção e proteção contra

mcêndac e pânl.Co .."

-,

I

CONSTITUINTE ALBtRICO CORDEIRO

ficando assim redigido.

Vr·i.'oo~
Artigo 29 -

[-'J PLEN~IO

JUSTIFICAeXo

,ur"'-=--,--

-

,.uClI''''''Plu;i.

o Brasil é um dos raros países no mundo onde não exl..§.
te leg1s1ação a reepeaec , A prJ.nc1pal defJ.c1tnCl.a do aaeeema
A
tua! de segurança contra incêndio, encontra-se na 1nexl.stêncl.a de

§

?I -

Os eleitos por partidos que não tenham satisfeito

às condições dos parágrafos anteriores não petder:âo

O Art1g0 97, deverá ter a seguarree redação:

o mandato. mas não gozarão dos privilégios do par.!

legislação federal que ncxteae uma pol.í.t1.ca nacional para o setor.

bem como estruture os mecan1smOB neeeeeéeacs para conduz.í.-la.
f.1n1nào os níveis de responsabJ.1J.dades em todas as esferas.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I !50'?,M

'l.IdlllG/e&.'1I10ItUt••• '1I1o

grafo segundo deste artigo.

Art1g0 97 - A Câmara Federal compõe-se de até quatrocen
tos e caeerrte e sete representantes do povo. eãea'tos P!::.
lo voto secreto e d1reto. dentre os cidadãos maaor-es de
deacaec anos e no exer-cfcao dos d1re1tos polit1COS T segundo o princip10 proporc10n<!1 em cada Estado. Terr,1.tórl.O e no D1.51:r1to Federa1..

dg

CorrJ.gJ.r esta anormalidade é uma J.mposJ.ção que se faz
necessár::a.a, mormente quando a população brasileJ.ra ~vem se aglom~
rando nas caeeeee e estas eaeueu.nõc aspectos de vecdedeaees megã
lópolJ.s, sujeJ.tas a todo tipo de rJ.sco.
De acordo com os eepecaeaãeees aneernecacneae de segy
rança contra J.ncêndio, os Corpos de aceceaeee , quando bem treJ.n!!.·

JUSTIFICATIVA
Do jeito que o parágrat'o terceiro está redigido colide,na
hermenêutica l com a regra do parágrafo segundo.

JUSTIFICATIVA

dos e equl,pados, contrJ.btiem com apenas 351 para a segurança g12
balo Os restantes, 651, ficam a cargo da -legiSlação àCtequada, do
ea.acerne de dJ.strl,bU1ção de água e de o~tros aspectos não menos 1m
pceeenees ,
A falta de leg1s1ação no BrasJ.l, tem pexrm.tiado a con.§.
trução de vereaeeaeae armad::a.lhas, prontas a destru1r vacas e
p!!.
trl,mônl,oso

o

BraS11 é um Pais do qual se rec1.ama que não tem trad,i

çêes , Talvez o leg1s1ador eeüe um dos responsáveJ.s por essa recla

mação, por querer inovar, mua'ta vez para paor-, o que vem
dando
certo. t o caso do VOTO DISTRITAL, do qual não temos trad1ções.
Inseri-lo na Constituição, seria uma ancveçâc danosa porque
vaa
confundir maaa eanda o eleitor e Cr'1ar dif1culdades nos s::a.stemas
de votação e de apuração. O sistema proporcJ.onal é. o melhor e já
tradicJ.ona~ no d1't'e:l:1:o e1.e1.tora~.

Julgamos, portanto, ser da mal,or 1flIportânc1a
dotar
nosso país de J.nstrumental nece seéeac , a nível legal, para que cã
tástrofes como as que temos presenciado, possam ser evaeeeae atr!!.
vês de um bem elaborado códJ.go necaonaâ de prevenção e
proteção
contra ~ncêndl,o e pêns.cc, eevaeemenee regulamentado por aea,s fed~
ral,S, eeeeeceae e munac ape a.e ,

'.X""'U •• "'c.;IO,

-,.

--,

Acrescentar um parágrafo 31, ao Artigo 415, com a seguinte redação.

ALBE:RI~~··COFDEIRO

Constituinte

Artigo 415 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 31 - A lei definirá como de ação pública,

'LIU...I •• MlllllOItlll •• MI"lo

Plenário
,."..

'UTol... IT"I ••

e punirá

crimes praticados contra o meio ambiente. com
~10,

__,

mesma gradação do homicídio doloso. independente de

...

,

reparo indenizatório.

,~Ub""CO.lltlo/l .. ~ ••,lllo

':;.-::....

,."..

SUBSTITUIR o parágrafo único do Artigo 376, pela seguinte
redação:

TC"'O/'utTI ... ~lo

JUSTIFICATIVA
SuprJ.lllir, do anca.so V, do Art1go 138, a expressão "med1ante ~lt, ficando aSS1m red1g1do:

Artigo 376 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pro~eger

o meio ambiente em toda a sua plenitude.

Parágrafo Onico _ O ensino religioso, sem distinção de creArt1g0 139 - ••••••••••••••••••••••••••
I - .•.•••••••••••••••....•..••••••••••••...
II - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
111 -

do, constituirá disciplina de matricula facultativa nas escolas oficiais como parte da educação integral.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ A lP0527S:5

IV - ••••• • • • • •••••••••••• ••••••••••••••• • •••
V - a f1scal1zação da ap11cação de quaa squer- recursos
repassados pela Un1ão a Estados, D1strito Federal
e Municip10s t

tJ

JUSTIFUCATIVA:

COt;STlTUlr:n

GIBSO~

.,...llllO/•• ~tlllo!"-o ...ld.

f'J

Explicitar o texto e dar maior amplitude

VIIoSOOf

PC e'NrI ero

ao ensino religioso.
Emenda supressiva
Dispositivo a suprimir:parâgrafo 40 do art. 349, renumerando o S 40
para 30

JUSTIFICATIVA
Dar eeas ampl1tude ao salutar controle do Tr1bunal de

JUSTIFICATIVA

Contas da umãc ,

o parágrafo

diz: o seguinte:

" O Poder Público pode intervir nos servicos de saúde de natureza rivada
necessários ao alcance dos objetivo da 01 tica do setor. bem como desa ro ria-

E'~;~'~

t50!ij3YJ
r;r

los.

Substi tuir o inciso IX. do Artigo 138, pela seguinte res,!
ção:

TU'.,'UITl',•• çl0

O parágrafo a el1m1nar é duplamente redundante. Primeiramente. quanto ã
permissi
para o Estado intervir DOS servic:os privados de saúde. A intÍ!rvenc:ão do Estado
economia está amplallentil coberta pelo art. 303 e seus parágrafos.

Artigo 138 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Acrescentar ao Art1g0 388, a expressão - "sob a proteção
do Estado conforme da spus er- a lei_ti t - fJ..cando as s am redJ.gJ..do

-

.
Artigo 388 - Constituem patrimôn10 cultural brasile1ro.
sob a prote~ão do Estado conforme da.spu ser- a lei, os bens de natureza mater-i.aã e amatreru.a l , tomados andavaduaj.nerrte ou em con -

IX - o acompanhamento .das licitações do Governo Federal e
da administração indireta e dos Governos Estaduais e
Municipais quando se tratar de recursos transferidos
pela União a qualquer titulo, impugnando-as, em qua.!.
quer rese , quando detectar irregularidades.

Junto, portadores de referênc1a às a.derrt a.dades , ã ação e à memória dos d1ferentes grupos e classes formadoras da sociedade braeaaea.ee , ai': ancãuddaa as formas de expressão, os modos de fazer
e de vaver-t as criações c1entíficas. ar-r Iata.cas e tecnológ1cas t
as obras, cbj e'tes , documentos, ed1fJ.cações, ccnjurrecs urbanos e
sitias de valor histór1co, pa1sagistico, artist1co, arqueológ1COt ecológico e c:l-ent3':f1co.

Prevenir, através do Tribunal de Contas da União, os abu-

Quanto ã desapropriac:ão dos servic:os privados de saúdel trata-se. apenas de espécie
do genero. já previsto minuciosamente no art. 12. que trata dos direitos
individ
ais, e. em paJ::ticular • no inciso XIII. que trata do direito de propriedade priva
da. assegurada e protegida pelo Estado. e cujas a1{neas dispõem sobre os casos
de
desapropriação.
Justifica-se. assim, plenamente, a elitninac:ão do parágrafo 3g do eee, 349, a fia de
evitar conflitos e superposicões. e. tlllllbém, para dar coerência e consistência ao
l'rojeto •

JUSTIFICATIVA

sos tão comuns nos dias de hoje, e Que são amplamente noticiados p!::.
la Imprensa. ao

que se saiba. sem que haja punição a Quem Quer que

EMENDA-IP05279·~

l!J

CO:.l5'J:l1'UtttTe

~LSON GlDS~;

seja.

JUSTIFICATIVA

TEXTO/'UtT"'. .;lo

Definir, com especificJ..dade, o fato adm1nistrativo

EMENDA SUBSTITUTIVA
DJ.spositJ.vo a substl,tuir: Art. 301

e

proteger o patr1môn10 cultural em aea or<hnárJ..a.

Dê-se ao "caput" do Artigo 301
te redação:

EMENDA lP05271-8

tJ

....=",--------, r.r-....".--;

CONSTITUINTE ALBtRICQ CORDEIRO

f'J PLEN~RlO

J ~ rFL

'~UlIllO/•••'lllo/l"'eM'lIlo

-

)

TUTOhUOTlfI.o;l:o

-..,

•

WOf~':t:Yn

-..,

(caput)

do ProJeto de Constitul,ção a segui.!!.

Art. 301 - Será considerada empresa nacional, a pessoa Jurídica con,!
tituída sob as leis brasileiras com sede e controle de c,!
pital votante no Pais.

Acrescentar, no Artigo 100. inciso XVI, a letra "c". com
a seguinte redação

JUSTIFICA'l'IVA
O dispositivo que pretendemos alterar tem,a seguillte redação:

o parágrafo segundo, do art1go 179, deverá ter a seguinte redação.

Art:l-go 179 -

••••••••••••• o

c) - contratos, convênios, acordos ou quaisquer outros documen
tos de empréstimo externo ou interno, bem como de trans:f!::.
rência tecnológica ou cientifica, e de cooperação
mútua
que envolvam recursos financeiros. com entidades ou paises estrangeiros.

•••••••••••••••••
JUSTIFICATIVA

S

2Çl -

307 - Será cons1derada empresa nacaonaã a pessoa Jurídica
e
com sede no País , cujo controle decisório e de capi1:a
esteja, em caráter permanente, exclus;t.vo e
incond
cional , sob a titularidade direta ou indireta de pess
as fisicas dom1cilJ.adas no País, ou por entidades do d
reito público interno."

O Prime1ro-MinJ..stro comparecerá quinzenalmente e falará ao Congresso NacJ.onal, durante 30
minutos, para apresentar relatôrJ..os sobre

as

Esta deve ser uma das prerrogativas do Congresso Nacional.
se quizermos exercer o controle pleno.

A alteração preconJ.Zada se JustJ.fJ.ca plenamente, sobretudo porque a
soberanJ.a se exerce e preserva na submissão das empresas à lei bras
leJ.ra. A exigência de que também se encontre_no 'País o controle
d
capital com direito a voto completa a sUJeJ.çao da empresa e da
su
d::a.reçâo efetiva ao controle Jurisdicional brasilei'ro e a sua confo
midade aos obJet:J.vos e políticas nac::a.onais apHcavéJ.s.

546

• Assembléia Nacional Constituinte
tio jã elJt:â a&r.ng1da nOB dlsposit1vos _1a amplos que. no capítulo próprio7
referente à ciênc1a e tecnologia,. dispõe. sobre WI ineentivo do estado ã pe.
quisa lato eeusc, t o que se vê. por ue1lp10. no art. 395. que trata de
nin
eeeeãves especificos • instituições de ensino e pesguisa• • universalidades":
etc. Ou. de modo llais preciso. no que se refere ao setor pr1vado. no parágr!.
fo 22 do are. 398, a saber:
nl 2.2 _ A lei regulará a concessão de incentivos e outras vantagens
a eapresas e entidades da iniciativa privada ou pública. que
apU
que. reeursos em universidades. instituiciies de ensino e pesquisa.vI
• .ando ao desenvolvÚle;nto de todas as irias da ciência. Il
autonomiã
tecnolÕgica e a foraaçio de recursos humanos."

JUSl'IFlCATlVA

~:;".~

A :redação original do inciso XV.I., do art. 540 confere
competéncia ã União Federal para disc1plinar o acesso ao mercado in
têrno ·de modo a vloabilizar o desenvolvimento Sócio-econÔlllico,
õ
bem estar do povo e a real.ização da autonomia tecnológica cultural
do País·.

n;-;~;Jã0

_____,

r.r----------TOTe/_TIf'~'

o

artigo 395 dispõe que

·0

Estado promoverá o

desen

volv~ento científico, a: autonomia e a capacitação tecnológica,
p'ã
ra a gaJ;'antia da Soberania da Nação na melhoria das condJ.ções de Vl.

CAP1TULO 11

da e de trabalho da população e a preservação do meio amb1ente-.

li

Art. 43 - IncUllIhe

ã

e

às

:EMENDA"

Leia.
Art. 44 - O Defensor do cid~dão será eleito pelo Congresso NacJ.onal.
dentre os cidadãos brasileiro. nat08. cem malll de tri~ta e cinco anoe e de

puta;io ilibada e terá mandato de dois anos, permtida a ree1eJ,ção por

[!J

I

U1Ia

sõ

12 - o Defensor do Cidadão poderá ser substltUldo por outro,
q~lquer tempo, P'Jr ddibera~ão da lIuoria. dOI _libras da Câmara Federal,

11'

I

diante repreeenteção popular"que a lei regulBlllentarã.
S

29 - O Regllllento C01II.um do Congresso liacional d1sporâ sobre o pros

seuo da eleição referida neste artigo.

-

Art. 4S - Lei complementar disporá sobre atnbu{eões. eO='Petênc18. corlanh:açio. receueseeaee, c.cmposição e funciona1Dl!nto da Defensoria do Cidadão.
Parágrafo único -- são atribuidas ao Defensor do Cid.lldii~ a inV1olabilidalle. 0& Úlpedáentos. as prerrogativas processuaia dos lIlelDbros do Congresso •

1P05284-0'

CnO'$tft.,,'nt.

(!f

PLEN!.RI.O

=-

rDml,.lIIf1~10

EMENDA SUBSTiTUTIVA
DISPOSITIVO A SUBSTITUIR: Art. 301 e seus parágrafos

D!!-se ao art. 3gl e seus dois parágrafos a seguinte redação: A lei
nao discriminara contra o capital estrangel.ro,.que se lonvestlor
no
Brasil. Admitem-se critêrios estabelecidos em lei, que
confiram
preferéncia às empresas com capital naciOnal votante
majorl.tár1o
Da conc:ess&o de incentivos floscais, na obtenção de empréstimos de
bancos ou agências governamentais e no fornecl.Illento de bens e ser
• viços às entidades de direito público.
-

Povo

ê todo aqu.ele

'fO

foi. Caio Graco na

foi

D~llÔstenes na

bonraria. para tOTcar-se

UIIl

do Povo

foram Jefferson nell

escârnlo.

1iMENi>!l~:S'
Jlrt.sO!.f~Cfa$Off-

@!t'nntl1'a1"l:

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dbpoaitivo a substituir: ~ do art. 301

rM-.e ao ·caput· do artigo 301 do Proieto de Constituição. a seguin
J:edaçao:

-Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa Jurídica con,!
tituida e com sede no pais, cujo controle de capital votante esteja.
. . caráter exclusivo e incondicJ.onal, sob a titularidade direta
ou
inclireta de pessoas físicas domiciliadas no país, ou por
4e direito público interno.·

entidad~s

JUSTlFlCAcXO
• ~:lt:l'YO qua pretendeaos alterar está assia "redigido:

"Art. 301 - Será considerada eapresa nac1Oha1 a pusoa
jur!d1.ca constituída e Cota sede no País. cujo
controle
decisorio e dá capital esteja. em caráter permanente. e!.
cluaivo e incondicional. sob a titularidade direta ou i!!
direta de pessoas flsicas dom1ciliadaa no "Pa!s. ou
por
entidades de direito piibUco interno. n

•

A I&Upresaão ora proposta do parágrafo .liQ é necessária. por sua evidente
contradição ca. o ~ do eee, 349. que detet'llica :

"~t. 349 - :E aSllegurada. na área de s.üd~. a liberdade de
exerc!cio
pra,[Js,f1onal. e de orSanizac.o dI! servicos privadoa • Da fonu. d~ 1.1. e de .. cordo
o. principios da politica nacional de aaude."

o

JUSTIFICATIVA
Tarefa árdua e virtualaente :ilIposs!ve~ é tentar definir. ela eentDs constitncio
nais o que seja (ou não seja) eapresa nacion.r.Todas as aHernaUvas oferecidas
ati asora_contê. :bperfeições insanáveis. as quais. por si.. desaconselhUl
sua
conaalraçao no texto constitucional. que deve ser. pelo .enos. durarlouro e de apllcação universal. (Ma verdade, alsUlUs das defillis:ões oferecidas até aqui deI
X&II portas escancaradas i fraude e ã siDulação. Outras fariam o paraIao
doã
"testas-de-t-rrro". ell!Vados por esses tutos à catesoria constitucional.)

o referido paricrafo pretende. na verdsde. estahelecer u.- reserva d.
ã saúde. de foraa al!lp1!ssi...~
que a justifique. o. princípios ser.ia conulrados no projeto. quanto ã atividadfl
econ&dca (art.300) declaram qu. a orde. econmca está IOfund.da na livre. inicia
ti.,.a e na valortuçio do trabalho h\lll&tlon• O p.râgrafo ag"ide. aiaultanla.aente -;
-.bos os princípios. O da. liberdade de inic1ativa. ao impedir - sem qualquer res
salva ou condtcionante - a preslll.nça de toda e!!Ilresa de procedeacia estranseira -;
de qualquer parcela dtl capital estrangeiro nas egpreaaa nacionais que
explore. 0'- serviços de assisteucia a sauder Todos eles. Quaisquer serviços.

OU. _010.

O texto a elilllinar agride. t . .bi•• o princípio da valoriuç.io do tr.ba
lho buaano. Na verdade. se aprov.do o parágrafo 1,2. a Constituição estaria estabe
lecendo fO~lIl de discrillinação entre categorias de trabalho huaano. Uus
ficã
riul velorizadas; outr.s - aquelas que seri.meventuablente empregadas pelas emprB'
11:'& proibidas - ficar1a1l inferiorizadaa. Hio existe ruão lógica para .edida de
tal êlrasticidade.
........,
1fo plano .-15 geral. ali. dos princípios funda_ntais da orde. econõa.!
cal citados. a non&a constitucional aplicável à eventual. e se.pre te.porãria •
proteçio às atividades de determ.na,das empresas n.cionais. está contida no 5 12
do art. 301. cujo ~ define a eçre... n.elonal (para caraetllr1zi"'la só SI! ex.!
le controle dec:Lsor:Lo li de capital. e não a totalidade). E. e. particular. o p!.
rágrafo contraria o disposto no J 12 do
are, 301. li saber: •

_1nIIO

1 12 _ M atividades das empresas nacionais. gue a lei considerar estra
téstcas para a defesa nacional ou para o dllsenvolviJlllnto econôlllico poderão
ter
proteçao tellf!orária".

Estes três pririe!pios estão consagrados. respectiV3lllente. no ~ da nova reda
ção dada ao- art. 301 e aos parigrafos que se lhe acrescentam. Convilll notar quan
to no últiaO aspecto. que o estatuto do capital estrangeiro estã elll vigor
nõ
;lh:alli1 dlsde 1962 (Lei nr. 1,131 /62). Sob esse 1:egi_. o Pais recebeu capitais.
viu lucro. re1nvest1dos ou re:metiâos aos seus le,g!r1111011 donos. desenvolveu al:.1
vidades industriais. cOllerciab e de serviços - fruto da presença
sÍlllultãnea:
sob regras eonbeeidas e estáveis. de capitais naC:ionais. públicos e privados. e
de origl!lll eatrangeira. A estabilidade das regras. todos reconhecelll. por Ulll dos
fatores do progresso realuado.

Pel'cebe-se COa0 o art. 301 enquadra-se nos princípios de 1iberdade de
iniciativa e de concorrência previsto no .rt. 300. Mesmo qUõlndo proc:ura proteger
empresas nac:tona:l.a. o parásrafo 12 do are. 301 ce~ca tal proteção de
aUllerosas
cautelas :
(a) há de haver definição por lei ;
(b) a atividade deve ser considerada estratégica; e soaente e. dois casos: def!.
• .11.nacional e desenvolvú:lento econoaico.

A elllenda ora oferecida visa. tma'fJém. Coa0 fica evidente. a fortalecer o capital
privado nacional. sem estabelecer reservas de tIle1:cado ou colocar sub
suspeita
quea aqui de.seja investir •

(c) a protecio haverá de ser te.porãria.
O parágrafo lj!:! do art. 349. que se pretende eliminar. contraria todos
esses requi01tos. Briga co. o esp{tiro da Conatituição ea processo de redação •
Torna per1ll8nente. selll necessidade e sem qualquer contingenciamento. u.a reserva
de lIIercado. que vai auito maia a1élll da prottlçio te.porária. acordável às ativid!.
des estratégicas para a defes. ou o desenvolvfmtlato nacionais.

EMENDA lP05288-2

l'"'
O inciso VII, do art. 10 do proJeto de Ccmstituloção, passa a
rar com a seguinte redação :

d1.apoaiti
-

~ para os serviços de assistência

(a> o princípio da não discriminaçÃo; todo capital que se investir no llrasll pa
ra fins lIe1tos e sob o iapido da lei brasileira. deve ser benv1ndo. para ã
tuar dlltltro dessa .uma 1et;
(b) a preferencia às eapresas de Cilpital votanU majoritãriamente nacional - de
fin1do lI!Ja lei COlllplnentar - no acesso a financiaaentos subsidiados. fome
• ei.entos ao sovemo. etc.
(e) por fi•• a fixação UI lei do resime de entrada, resistro. permanencia e sal
da de espieais e valores.
-

!Dt~ 'lUa o controle no p,ds há de ser definido a partir do capital votante.
AIIaD. a fia de Dio inibir a delllOcratuação do capital das etllpresas (vide artigo
do Projeto de que previ atê a participação dos elllpregados através ae ações no c,!.
p:ltal das _l'resu). a definiçiio de empresa nacional se dará pelo ca i'l:41 votante.
auprbdndo-oe a expressão npenunente". posto que injustificável' diante da din~
ca da vida cgpresária.

parilrafo • supriail' contraria frontal_nte e.se e outros

ia projeto da Constituiçio. Du o parisrafo :

... 42 - F1ca proibida a exp10ral::ão direta ou indireta. por parte de ••
preus e capit.ia de procedência estranleira. dos serviços de "s1st_neia ã .aúd.
no rara".

Pode-s. e deve-se questionar. de fato. se tal definição é matéria
constitueio~
na1. ou ae dtlve ser de:b:ada ã lelialaçÃo cOlllplUlentar ou ordinár1a. lIl.lIis afeiçã
âvel a circunstâncias mutiveis. ta1s sejlhl os interesses do balanço de pagallen
tosbrasUeiro; ou a conveniência de estillUlar certos tipos de atividade; ou
õ
desejo de concentrar recursos q áreas ou regiões de desenvolvimento intensivo;
ou ainda. de criar centros de atividades voludaa pa%a o cOlllércio e'tterior. De
finições demasiado rígida!V'f(p'deriaa criar dificuldades específicas. e. cada u.
do. casos citados. aléDp putros que. por certo. surg~
.0 DOSflO 'aOdo de ...er. três oio os princípios essenciais li! peraanentea.
esses.
d •• a incluir 11& Constituição. a saber:.

Dal a .udança proposta.

U

JUSTIFICATIVA

caplotal

"1'0.

ltepublica 1lolIana. Defensoru

: S 400 DO ARTIGO 3"'.

COll

o

Grieia Clássica. Defensor do Po-

• bconfeuâveis - infeliZ1llente nio raros na vida publica brasilein - o titulo de.!,
UII&

empresa com

S 2Q. - A .esma lei disporá sobre o regime Cle entrada,
regis'tro e saida de capitais estrangeiros que se investirem no Bra
si~. bem. assim regulará as remessas de seus valores para fora
dõ
PaJ.s.

_.tado. Unidos. DIInton da França. Castro Alves e Rui lIarbosa no Branl.
Z-,ine-•• u. ocup.;nte do posto da DefelUJor do Povo que praticasse certos at05
:urla de ser

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO A SUPRIMIR

que.

. . detendnado instante histórico. ousa desafiar os poderosos para prOllDver
Defensor do Povo

r.r----------TllmI/_rv~----------_____,

5 lo - Lei complementar definirá os parâmetros e cri

~.!!!!!!B.~~!Q
As exp~e••õea 111!11!D.sorfs do Povo .e l1elensor do Povo. 819 de pedollntes.

COSUG.

\

"'h-fli G!tSCIl

;~~~~ed:aj~~i~:;~~~~: ::~i~~~l~onceito de

urclcio de qualquer outro carlo ou função publica."

ti. ta inevitável eonteüdo dem.agõgf\. Defensor do

As questões referente!l ã participação do Estado na produção e distribuição de
insu.os de ~aüde não cOlllporta trataJaento constitucional. são . .tirIas li
aer
eonc.esrplada e. legislação ordinária. ateota ás clcctmstãnc1as de te.po e
lu
sar. as quais poderão .conselhar. eeereree o caso. . .ior ou tIlenor participã'
ção estatal nessas >t4-vid4des~
.....-J
-

.a","-'cUIO.hi...co.. ado

lIaeional e os venciJlentos dos jutzes do Supremo Tribunal Federal. proibido o e-

b. .

A aaplitude desse diapositivo torna desnecessãr1a qualquer outra
referência
constitueional ao estímulo ã pesquisa e. eespee especificos de conhecimento e
.-pUacão. Confome esses princípiós o Eatado destinarã recursos, inceneivos
ou estÚlulos às áreas lIlais eal'enees deles.

Defensoria do Cidadão zelar pela efetiva subm1Ssão

ao. poderes do estado e dos poderes de relevância pública ã Constitui~ão

",.a.

-

A redação proposta, sem as qualificações d.o texto do
inciso no Projeto, além de ser mais concisa, deixa mal.S ampla a com
petência da União para J:egu1l1r a matéria.
-

DA.DEFENSORIA 00° CIDADÃO

l:J"i'Mõ;;ip~

Con.ti'.'n'. "".on Oib.on

rç;';JEJ

vig.2.

·Art. 10 r Na ordem internacional, o Brasil preconiza :

EMENDA 6UPRESSIVA
DISPOSITIVO A SUPRIMIR:
VII - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e do
trimônio científico e cultural da humanidade."

p~

ARTIGO 17, INCISO IV

,Letra

1,

em sua tot~

!idade,
EMENDA SUBS'rI'!U'rIVA
DISPOSIT.I.VO A SUBSTITUIR:~ do art. 301

JUSTIFICATIVA

Di-Be ao ~ do ~. 2Q!. a seguinte redaçÃo:

A exclusão proposta é de toda a letra 1. que d:1.z:
_·Os Sindl.catos terão acesso aos meloOS de
comunlocaçâo

JUSTIFICATIVA

Art. 301. SeJ:á considerada empresa nacional a pessoa juri
dica constituída e com sede no País, cujo controle decJ.sório e de
capital votante esteJa, em carãter pemanente, exclusivo e J.ncondi
ciona1, sob a tit.ular1dade direta ou indJ.reta de pessoas fisicas oü
jurídicas domicil.iadas no Pais, ou de entidades de direito públJ.co
interno.

Justificativa
A exclusão 'das'pessoas jurídicas desinfo:r;ma o público,
as
autoridades e o sistema econêmico, porquanto as pessoas fí.sicas não
estio sujeitas aq mesmo intenso procedime.nto de dl.sclosure ou trans
parencia negocial exigido pelas leis civis, comercl.ais, adminlostrã
tivas e 'tributárias. Dessarte, quando a llonha de esforço em todo Õ
aundo é de desvendar a intimidade das empresas, o
proJeto
vai
ea sentido contrârio, obs!;:urecendo o cenâ.rio. AdemaJ.s. manter
o
1:extcf como proposto impliea dar proteção constitucional aos testasde-ferro.

A parte inicial do inciso merece constar da Constituição.
deve propugnar. nas relações :Lnternaciona1s. entre outros
m:plo intercâmbio da cultura. da ciência e a. tecnologÚ1.
prisma. tratar de. questões políticas. alheias ia questões

social, conforme a lei·.

Com efeito. o >rasil
postulados. o
mais
Não cabe. sob
esse
cult.urais.

O que está claro no texto proposto

O perigo para a autodeterminação dos povos (e não apeIUls da nossa Nat;ão). deve
ser tratado COllw está. com propriedade. nos incisos anteriores. em particular.
no inciso VI. O qual preconiza o "estabelecimento de ••• Ul:I8 ordem internacio
na1 capaz de assegurar. paz e Il just1ça nas relações entre os povos n•

to da Constituloção
texto do proJeto,

:c:õif~I'rOIUTE

..

-----;

~'_o1U_.n1oI'

• PWfAATQ

r;;;;iP&l
1""!Õ7ou

SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SOBSTITUIR: INCISO XVI:, DO ART.

540

Dar ao inciso XVI:, do art. 540 a seguinte redação:

Art. 54 - Compete i UnUo:
XV,[ -

dUciplinu o &ce ••o AO me:rcado interno.

a empresa

são empresas prJ.vadas. na ma10rloa dos casos.
A nova redação. com supressão das expressões "sem prejuízo da rese:rva de cerca
do. seupre que o controle tecnolõgico de nações estrangeiras possa brplicar d~
mnação pol!ties e perigo para a autodeterminação nadonal", melhora a coloc!.
ção do proble1l8 e o repõe na altura em que devem ser tratadas as questões
ref.!:,
rentes
que o projeto denom1na "patrimônio .'. cultural da bumanidade."

'EMENDA lP05286-6

(!J COJlSTITUINTE

NILSON

Jornalíst.!
televlosâo

Vivem da venda

de espaço publicitárl.o e da gestão de seus negócloos. inclus.!
pectadores.

Paga trlobutos sobre a renda e, como empresa. coE.

re o risco do próprio negócio.
Os Sindicatos podem fundar Jornais. ed2tã-los da

-,

~

o

ve no que dJ.z respeito ã conquJ.sta de leitores, ouv1.ntes, e1!.

.0

que desejarem, distrlobuí-Ios por aSS:Lnaturas ou

forma

gratuitamen.

te.

GIBSON

Constituem peça 1mportante na organização do trabalho e

na própria vJ.da so~al do pais, sendo, por ~~ permanente
mente, ObJeto de matér1as Jornalísticas, no acesso democráti
co, sem a l.1llposloção da noma constitucional.
Caso passe o principio, constitulorá, depois, na própria

Dispositivo a supria1r. inciso III do art. 347.

contradJ.ção da lloberClade de imprensa •

JUSTIFICATIVA

'EMENDA lP05289-1

Bia o i-nc:iso cuja elbdnação é proposta:

"Art. 347 - Compete ao E5tado.. Dediante
~A

-

prevalecer

gratulotamente parte

O Jornal, a revista, as emissoras de rádloo e

r.T~---------TUn'.UOT"lCoo;lo,---------'--':':'~
EMENDA SUPRESSIVA

Ifn.SOH G;;'OK

está sendo escrl.ta. A

ca de qualquer espécloe.

Que-. não vota não participa do poder decisório.

~A lP05283.1;

qu~

o Sindl.cato, receberá

do produto de, uma sociedade c1vil

Ademais. a questão da reserva de mercado. quando caiba e convenha a UlII determi
Dado pals - no CJJBO. o nosso - Dio di~ respeito li ordelll internacional" llIllS !
ordea interna e aos i-nteresse8 -nacionais.

Per fim.. o "texto aprovado pela comissão temática inclui as

peGaoas jurídicas. injust:.1ficadamente excluído pela Comissão de S1S
tematiza.ção. 'O propósito da emenda é duplo:
(a) restabelecer o texto aprovadol e
'
(b) esclarecer que a maioria de capital deve ser qualificada: ·cap!
tal~·.
•

é que a Constlotuição

assegurará espaço em )ornal.s, revistas, rádloos e televisões
aos sindicatos, numa violação contundente ao próprl.o espir.=.

......iii':'

D

Sbtnaa

1101co de Saúde:
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caaentos. equipt\lllentos. produtos illlUDobiolõgicos e hemoderivados
B'
potros insUIlIos de saúde. be:1Zl COSI/) pa1:ticipar de su. produl::ão e dis
tr1bui~ão. com vistu ã preservaçio da soberania nacionaln •
]lio há necessidade de disposição conatitucional espedfica para apoiar a pes
qu1.a .obre aedicamantos. equip. .ento•• produto. a inauao. de saúde. A ques
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CONSTITUINTE NILSON GIBSON
PLENARIO

I

t%i~~JEJ

EBENDA SUPRESstVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇ~O • REFERENTE
AO ART. 336

•

I Assérribléia Nacional Constituinte

1) Ruptura do' ordenamento legal,' com a dispensa
de
pré-requisitos essenciais para o exercício da carreira militar ,
perlRitindo a ocorrência de promoções, no seevree At.1vO sem
a
necesséeaa habilitação, Qualificação, vivência e experiência ,
e o recebimento da ~neração indevida, j~ sem a contrapartida do trabalho J'dr'Jspondente ;
/
J

JUSTIFICATIVA

Reeoresento a Emenda n'2 970 , anteriormente oferecida perante a Comissão de Sistematização, Infelizmente não ace.!.
ta pelo Eminente Relator •
•
No Projeto de Constituição do Relator, está
art. 336 :

2) flagrante injustiça no tratamento privilegiado dos .!
nlstiados em relação a todos os demais militares, atribuindo
aos
primeiros regalias e direitos não reccnhecrccs para os úlUmos • o
Que poderá dar maregem à re1vindicacações, por analogia, de imprevâarve rs ccnsecuêncãas Dor parte de militares no Serviço Ativo
na aeservaj
~ 3) quebra da tueraecura e da disciplina militar, com
a
reintegração de elementos punidos por furto, corrupção, pederaslla,
peculato , 1ndisciplina grave , etc. ;
.c1) inJusti ficavel prêmio à delinquên ia, indignidade e
aos desmandos perpetrados na vida profissional e particular
5) msuccr tave.t ônus financeiro para a União. ao nível
de dezenas de bilhõ~s de cruzados ;
6) imprudente incursão no passado do pa!s(pols retroage
a setembro de 19i1~) atingindo situações_ já consolidadas ao longo '
do tempo e por deéisões constitucional::. anter Iores •eue a nação entende serem insuscetíveis de alterações porque a segurança da or dem juridica deco~re precisamente da certeza de que se não pode a
todo ans t ant;e alterar o passado
~
7) desaconselhavel exorbitância dos cederes constituintes Que der1vam da Emenda nll 26/85,8 mesma QUe concedeu a anistla para o
último oer rodc da vida Dol1t1ca necrcoaf.n outràga de poderes constltuintp.s'
aos atuais membros do seneccce da Câmara F"ederal, foi ,no mesmo ato.
seguida de concessão de anistia,circunstância Que lmplica na so.t ene declaração de QUe o oes o já esta. rescfvrdc e dp. que os cederes constitui,!!
tes de reforma devem i ar para o futuro~srespeitar o
ato
de sua própria ori em •
__.

.. A rcâhe de salário é base exclusiva da Seguridade
Social e sobre ela não poderá incidir Qualquer ou• tro tribu.to ou contribuição .. •

Ora, incidir é pesar, cair eob re alguma coisa
a contribuição destinada ao SESI , SENAI , SENAC e SESC não pesa
sobre a " folha de salário" • No texto da lei .. e La é, arrecadada
"na base de um por cento sobre o montante da remuneração paga ce los esbbp.lecimentosAntribuintes a todos os seus empregados"
la não eeera o trc;.P'álp-ador. A "folha de sa~é apenso o re referencial para estipular-se Quanto o empregador investira em form.!!
çlIo pr.ofissional. na instituição Que ele mesmo administra - SENA1,
SESC , SESI e SENAC •
Está na hora de convocar , para a defesa e
Julgamento das instituições , aqueles Que são seus benef.1ciários
os menores que, evadidos ou exclui dos da estrada do ensino regular
encontram' no SENAI, SESC, SENAC e SESI , o caminho da ascenção na
sociedade; os jovens e adultos Que através da Qualificação pI:ofi~
sional se vacinam no SESC SENAI ,SESI e SENAC contra a
doença
crônica do sub_emprego. Ninguém melhor Que os alunos e ex-etuncs '
dessas inst.1tuições • conhece-as e é capaz
de defendé-las,ninguém com mais imparcialidade do Que seus etuncs e ex-aãuncs poderá
ser o juiz Que anulará o permissivo pretendido pelo Eminente Relator no Projp.to de ConsUtuição •
Aqui está um ex-aluno do SENAI e também um exservidor do SESI •
8
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EMENDA lP05295-5'

f'I

EG'lenda SUPRESSIVA dos Artigos .c175 e seguintes do PROJETO de Constituição.

A futura Constituição não deve conter disposit.1vos re
ferentes"à Anistia, pois o assunto foi perfeitamente equaCiOnad;
na Emenda Constitucional nll 26/85 à Carta de 19159. Essa Emenda'
consolfdou a Anistia mais generosa da vida política do BraslIQue
permitiu a reintegração lmediata dos civis e militares punidos a
vida normal do País , dando-lhes condiçõ'1s para reparação dp. pos
síveis injustiças e, inclusive , o acessf aos mais elevados car:
gos da Republlca, em curto prazo
•
As situações individuais a.1nda exisntentes, que por _
ventura mereçam ~eparação , poderão ser apreciadas à luz dos dis
positivos da Emenda citada à Const.1tuição em vigor, pela funçã;
jurisdicional do ~ Estado •

tS57'~YEJ
-,

üê-se ao dispositivo a seguinte redação

I

EMENDA lP05293-9

f'I

COOSTITUINTE

NILSON GIBSON

" Art.218 - Os lit1gios decorrentes' das relações
de trabalho dos servidores com a U _
niilo, tanto na administração direta,
como .a indireta, qualquer qur seja
o regime jurídico, orecessae-se-êc '
e Jular-se-ão cerance a Justiça
do
T~abalho

JUSTIF"ICATIVA
~tualmente , a Justiça F"ederal é a comeetente ca
ra apreciar e 1'eitos dos servidores com a União. Qualquer Que se:
ja o rgime juridico. Parece-me uma colocação J.ndevida, se temos,
esoec.í f'1camente •• a Justiça do Trabalho esnect Lrzeoe e também uma
Just.1ça de órbita federal. E Que
apresenta, acenare • notória'
eeleridade para a dr-ee t ação juriscional

'EMENDA .lP05296-1' ..~.

l:J

!

t
If:Emenda visa, apenasmente oferecer ligeira corr,!
ção ao texto aprovado pela Subcomissl:io do Poder Executivo,
bem assim,~ pela Comisstio da Orgsnização dos Poderes e Sis"'temas de Governo Substitui-se a expressl:lo "aeroveitamento"
ppla frase ~ !!!!!! .e.!!!!".

f!5i"~!iEJ

Suprima-se o Art. 235 e segs •• referentes à criação,
competência , composição e e ta Ibuí ções da figura juridica da
DEFENSo.RIA 00 POVO •

JUSTIFICATIVA
A ex-periencia vivida ceacs Países
Que adotam
a figura do DEFENSOR DO POVO , nos informa cue o instituto do
órgão do Minsté"rio Público, suprp. com grandp.s vantagens p.ssa
reprp.sentação, que, na realidade, poderia ficar com atri buiçõe's paralelas e ocorrer conflito de atritluições. O Pr0m.2.
tot Público é fiscal da lei, e , ainda , desempenha o papel '
de defensor público da Constituição. do ::.istema democratico'
e do .1nteresse público Em quase todos os Munic!pios brasile,!
ros existe a figura do Promotor Público

EMENDA MOTInCATIVA PARA ADEQUAÇAO 00 TEXTO.
Dê-se ao Art. 453 do Projeto do Senhor Relator a seguinte
redaçll.o:

JUSTInCATIVA

f13~~~':J

EMENDA SUPRESSIVA PARA AOEQUAÇAO 00 TEXTO DO PROJETO 00
RELATOR , REFERENTE AO ART. 235 E SEGS •

f13~~~'~

Art. 453 _ os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos
do
Trabalho e Militar, que tenham adquir,!
do estabilidade nessas funções, farão
~
do quadro da respectiva
reira" •

CONSTITUINTE NILSO'-H-O-,-.-SO-H--------,
PLENARIO

f"Yi~;kl

li

JUSTIFICATIVA

,

,""1~UIT""'a;1o,

l:. normal na ccnunddade das nações, em tempo de paz,
o
trânsito, ou mesno ta permanência temporária, de forças militares
estrageiras em território nacional, para a realização de exercícios
militares conjuntos, visitas ou escalas operacionais ( navios e a~
ronaves m!litares).
..No caso específico do Brasil, face à sua extensa fronteira
terrestre e litoral de valor considerável no contexto geoestratégi
co do atlântico sul, pode-se considerar como umfato rotineiro
;
trânsito, e eventual a permanência temporaria, de forças estrangei
ras em territõrlo nacional, em tempo de paz, Quer para realizar
exercícios de Interesse de nossas scrças Armadas, quer para receber apoio logístico nas escalas operacionais de suas unidades
( navios e aeronaves militares), a nível de reciprocidade.
Pode-se ci)?f' como exemp!o, a exixtência de determinados'
estabelecimentoY':litares p~guaios/~os à nossa fronteira,
cujo acesso por forças militares paraguaias é normalmente realizado
através de rodovias brasileiras. em território nacional, com autorização brasileira.
Assim, não é adequado eubee tee-ae à autorização do Congresso I
Nacional, toda vez que se tornar necessário, a concessão de permiSSãO!
para que forças estrangeiras venham a efetuar trânsito, ou permanência temporli'ria, em território nacional em tempo de paz.
Em caso de guerra, parece adequado submeter-se ao Congresso
Nacional tal Permissão, entrentanto, o termo "forças estrangeiras a
migas" é mais abrangente e flexível do que "força estrangeiras alia:
das", que creesupoê a celebração prévia de um Acordo militar
ou
tratado formal.
A enfatização, da necessidade de que as forças estrangeiras
em território nacional permaneçam o comando da autoridade brasileira,
não é adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio que a ma·
téria 'esteja contida e perf~tamente regulamentada, no que diz
re~
peito aos diversos.níveis de comando, em lei complementar.

CONSTITUINTE NILSON GleSON
PLENARIO

~tI.lo/'UI<:CI~'u1o

PLENARIO

JUSilF'ICACno

JUSTIFICACJtQ

--,

''''fIÚOI/••

permitir, nos casos "previstos em lei complementar
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou ne.,
le permaneçam temporariamente".

lQ ••••••••••••••
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CONSTITUIUlG.A/.U.SON GIBSON

fI~ _

o) três, advogados de notório saber jur,f
dica e conduta ilibada, com mais
de
dez anos de efetiva atividade profissionalj e
b) dois, em escolha partidária. dentre'
auditores e membros do Ministério ec.,
/ / blico da Justiça Militar.

lP05291-2

€ permitida a acumulação de aposentadorias, desd~
que o eontribuinte tenha participação das Entidades da Previ
déncia Supletiva, bem assim, exerça outras atividades profi~
sionais permitidas em lei

VHOB'---"]

EMENDA SUPRESSIVA PARA AoEQUAÇAO AO TEXTO 00 PROJETO NO ART. 218 :

do

Nrio· é temeroso a firmar Que, presentemente, uma das aspir.!!
çaes nacionais mais fortes diz respeito à agilização do processo
judiciário.
A atual constituição do 5TH, com quinze Ministros, tem
permitido" celeridade de julgamento, bem como um aprofundamento
apropriado na analise dos processos.
Por outro lado, o Brasil é um país que vem apresentando
um crescimento demográfico sensível, a nível mundial.
Em dec0E.
rência, é natural se esperar Que ocorra um correspondente cresc!
mento dos efetivos militares nacionais ao longo dos proximos
anos. Assim, por quanto não seja desejável, é também de se
esp.!:.
rar que ocorra um correspondente acréscimo de processo
da co!!!.
petência do STM, -ac longo dos pr6ximos anos
Considerando-se o aspecto de perenidade, desejável de ser
observado no texto constitucional, e atendendo às necessidades da
Justiç; Militar, parece ser adequada a fixação em quinze, do núm~
ro de Ministros do. STH.

1IT!V'~?Lã?J

Suprilla-se o Art. 358

Ao projeto de Constituição, dê-se ao Inciso XXVI do Art.
158, referente às competências do Presidente da República,
seguinte redação:

• Art. 227 - O Superior Tribunal Militar compor-se-á
de
"Ministros vital!cios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados a indicação pelo Senador Fed~
ra1, em audiência publica, sendo três,
dentre
oficiais-generais da ativa da Marinha, quatro, dentre oH!
ciais-generais da ativa do Exercito, três, dentre oficiciais-generais da ativa da Aeronáutica, e cinco civis"
~,

fiI!M;~"'~

PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA PARA AoEQUACAo 00 PROJETO 00 RELATOR, AO ART. 358

~.

Em consequência, cên-se às alíneas.! e
Art. 227, as seg~ntes redações:

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

_
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'EMENDA lM5294-7

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO 00 RELATOR PARA AOEQUAÇAO DO TEXTO

ll.n/.ul1" ..

Ao projeto de Constituição, dê-se ao Art. 227, referente'
li composiçlIo de Superior Tribunal Militar, a seguinte redação.
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EMENDA lP0529D-4

J!l

A Lei n06.788/80, de 28.05.80. reestruturou
as
carreiras do Ministérios Públicos da União; junto à Just!
çe do Trabalho Militar, efetivando os substitutos, que, .!!
través dos artigos 7a. e 120, passaram a integrar um quadro
suplementar, vedando, todavia, seu ingresso na carreira.
Tais substit~, ressalte-se, que eãc substituem
a ni!!:
guém, f1ca~ 9Í'tragnados na mesma classe ( 2g catego:ia) 1
seI direito ào=:pI:.OmOçãoi_toroando-se, assim, uma medida discrimi
nat6ria, vez tem as mesmas obrigações e deveres membros da car:
-relra, mas não os JlI~mos direitos. Por outro lado, podem ser no
lllea"'aós Juizes dos TrlbUltais do frabalho, como já ocorreu
n;
Rio de janeiro, Campinas e Salvador.
A extinçlio do Quadro Suplementar, e. por conseguinte, passando
seus eeebrcs para a carreira nãc trará qualquer ônus aos
cofres públicos, e, nem U[o pouco prejuizo aos já efetivos, pois
Que será respeitados a ordem da antiguidade. Assim.
a
adoçtlo
do dispositivo em discussDo nas Disposições Transitórias, é medi
da de inteira justiça, passando os seus membros ã integrar a ca;
reira, respeitando o direito dos demais. In-casu, está a Emen:
da, corrigindo a jiécruca legislativa.
- -

A aenutençãc do texto do At.t. 475 e segs. do Projeto,
na futu;a Constituição provocaria :

Suprima-se o Art. 336 do PROJETO DE CONSTITUIÇAO

e 547

EMENDA lP05297:j .. ,

f!J
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PLENARIO

EMENDA AOITIVIA AO PROJETO DE CONSTITUIçnO, VISANDO A ADEQUEçno no DISPOSITIVO NO ART. 234.
PROPONHO A SEGUINTE REOAÇAO:
Art. 234

_ Os membros do Ministérios Público,
aos
quais se assegura a indeppd!ncia f\rIcional,
gozarão das mesmas garantias, vencimentos

EMENDA lPOS30G-S

"e- vantagens confJU;JA~ aos magis'trados bem
como paridade de-regime de provimento inicàm a participação do
Poder JudIciário e da ordem dos Advogadosdo Brasil e promoção, remoção,
disponibi
lidade e aposentadoria com a dos 6rgãos j~
diciários correspondentes.
parágr~fo L1nico - SUo as seguintes as vedações a' que
estilo ;;ujeitos

l:J

CONSTITUiNTE NILSON GIBSON

elal de carreira,

B) exercer, ainda que em disponibilidade, outro

a qualquer tItulo ou pretexto,

í

I t:;:;-7~~7,;;J

PLENARIO

por lO ~ ór9lios!!!:..9.!!!:! ~.das ~ ~ " ,
corrija o texto

Emenda SUPRESSIVA para adequação do texto, referente ao
Art. 426 e seus §§ 19: e 29: •
Suprima_se do Projp.to de Constituição o Art
e seus §§ 19: e 29:
-

426

EMENDA lP05304-8

e'J

cargo

ou runçâo , exceto os em comissão e de lIlagisterio;
b) receber,

ou trabalhadores aut6noll'05'1 ou profissionais 11berais, ex'H'
çam respectivamente a mesma atividade ou nrcr ssãc ,
atividade ou prof1ssoês similares ou conexas.
portanto, li correto I face à técnica legisl.,!
tiva a substituiç:ío da excreasãc confederações
sindicais

p:ri>"Õ;;"~

nublO'co~,,"lo""IC •• 'lllo

O artigo ora emendado sueress ívamenre declara serem nulos e
sem eficacis os ates ju"ridicos, mesac 5 jã praticados, refa t Ivcs ao
dõminI'õ -:"'à'~-osse-:-'ãõ uso, à ocupação Ou à concessão de terras ocup!.
óas pelos !ndios
A generalldade e amplltude do disposHi vo e suas impUcações juridicas ercvccam uma total insegurança para qualquer proprJ.et!
rio, pois não se sabe quais as etras ocupadas pelos !ndios, sendo Que
em principio, neto tmencs um dia no passado,essas terras foram co e Ies
ocupadas .1:: fundamental proteger a comunidade indigena,mas e imoortan
te também,em nome da paz soeial,Que essa proteção se faça num amblen:
te de eQ~ilibrio e tranquilidade núb Lf ca s ç que dependem de normas jur!
dicas cfauas , orincip31lmente as de natureza consti tucional ursccs.í ções vagas,como aquelas ora comentadas, oermltp.m interpretações <1bsu!.
das, suscetíveis de abrangerem situai5es não pretendidas pelo legislador, confrontando ecue í.es Ptincipios básicos do estado de direito da
sociedade brasileira, como é a propriedade privada, tratada de mane!
ra diversa e acertada pelo dispositivo no Art 306, inciso II
A prevalecer o principio da retroatividade agasalhado, ce-Io
artigo ora enendadc para suorfmi_lo,principio basic~lrelto estare s-ncc ~tllf!1
do,contrariando inclus~ o disposto no art. 150ncisp XV , letra "C" •

JUSTIFICATIVA

Apresenta_se necessaria e Emenda por dois
Ilotivos fundamentais;
~ para que se esclareça que a partlcipa_
çtlo do Poder Judiciário e da ordem dos Advogados
do Bra
sil, diz respeito estritamente aos regimes de provimento Inicial da carreira do Ministério Público mediante
curso público de provas e títulos.
Outro, para que, em razão da próprio natu
reza das~ (unçl5es ~nistéx1o Público como fiscal da leie da Soc1"@dade, e, na qual, deve se posicionar em defesa de
ambos, possa vir::,.a atuar em cargos em comissão e no magisté
r1o, vedando-se ó exerc!cio comcomitante
de cargos
;runcees enUvos que, a! sim resultariam em ecumufaçec !legal. ~
..

EMENDA SUPRESSIVA PARA AOEQUAÇM 00 TEXTO
PROJETO 00 SENHOR RELATOR, SUPRIMINOO-SE O ART. 72

['J
CONSTITUINTE

N~ON

CONSTITUINTE

NILSON GIBSON

JUSTIFICATIVA

o~ art. 72 constante do projeto, é materia já
contemplada em legislação ordinária e que não dí.spcêe
de
envergadura p='ãra integrar o texto constitucional.

fÇj~;7;l

PLENARIO

NUSON

GUlSQN

V;;';ã~

5~;Jã7J

pr';~;;-B=:J

GIBSON

00

Assim sendo, 5UPRnIA-SE o Art. 72

Constituinte

EMENDA lP05301·3

=

fui~VEJ

PlENARIO

de custas em qualquer processo;
c) dedicar-se militância politIco-partidária.

~DA_lE0529ll;O
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CONSTITUIN1ÊlmIINILSON GI8S0N

JUSTlrICAÇJtO

~ercentagem

EMENDA ADITIVA
ÇÃO

al!nea

da

AO PROJETO DE CONsTITurçKo

do ãnc , 7,

"a",

I

VISANDO A ADEQU!>

t

do art:. 12 •

EMENDA SUPRESSIVA AO TEXTO 00 PROJETO DE CONSTITUIÇAD,
NO ART. 458
Dê-se

E.enda ADITIVA para inclusão do Ministério Público do Trabalho,no
Art. 231 , do Projeto de Constituição.

redação

a seguinte

ao

dispositivo:

Suprima-se o Art. 458 do Projeto do Senhor Relator.
( Disposições Transitórias)
"a" - Adquire-se a condição de

Dê-se ao Art. 231 a· seguinte redação •

ã vida. desde a concepcão

.. direito

" Art. 231 - O Mirtisterio Público compreende

das
A Constituição em vigor, no seu art. 75, §

- b Mln1sterio Público Federal , que oficiará
nerante o Supremo Tribunal Federal, o Supe-

EMENDA lP05302·1

tJ

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

IV. - O ·Ministério Público M!lltar :

-

O~in1stér1o

5 lQ e

Justificativa
Ninguém
ela

111 - O Ministério Público do Trabalho;

VI

Públlco dos

(ITyMii."~

(Ti5jii;B
r;r

e

ve

somente

a

Deus

o homicidio,

tica

defender-se

pode

tirar

pertence.

a vida de

seu semelhante, pois

Se já consideramos

UI:l

quando o at:entado é dirigido contra

[!J

Constituinte

Nilson

['I2;;;;;'=:J
tIllf',?'l

Gibson

PLENARro

Suprima-se a norma contida no

pod

?

EMENDA lP05306-4

11t,

da prá-

sequer

_,

nltTO'~UITIt1C~.O~·'_

EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇAQ AO TEXTO 00 PROJETO NO
SEU AR!. UlO.

Esta~ i

crime gra-

em qualquer de suas formas, o que se dizer

aborto,

do

§ 2Q - Mantenham..se

loc155

do Art. 100.

EMENDA MODIFICATIVA , PARA ADEQUAÇKo

JUSTIFICATIVA

00 TEXTO

DE

CON5'l'IlJUlçKO, APlU:5ENTADO

te

ao inciso V, letra "c" , do art. 12 •

I
ref.er~

DO PR~ETO

PELO SENHOR RELATOR,

JUS-TIFICATIVA

A Emenda procura corrigir omissão do Projeto de

Constituição, quando da discriminação da instituição do Minis
tério Público do Trabalho •
-

Dê-se
Não vejo necessidade na ~;évTã-r-tnceça
do Congresio Nacional para que o Presidente da Repúbl!
ca possa ausentar-se do país, sem perda do cargo. Hoje
.em dia, vUemos situações dinâmicas que exigem pronta'
resposta. Há necessidade de uma maior comunicação entre
os Chefes de Estados, da!resultando as viagens ao exterior. Pode até acontecer que obosiçi':les partidária,
à
guisa de retallaçi5es, impeçam a votação da licença. Com
Isso, Que sal perdendo é o próorio Pais.

rr";:;;ã""J
5?'~?!ã!J
EMENDA MODIFICATIVA

senão puni-

práticas e normas abortivas

3g,~!.s

Portanto, não identifico motivo para que a Nova Carta pol!tica
pretenda reduzir:e alterar a ConstitUIção em vigor. Entendo que
sõ"ài:ravés de Eme~da, na conformidade do inciso I, do Art. 46,
poderá ser o mand_ato do Presidente da República alterado.

PúblIco Federal Eldtoral

- O MinIstério PúDlico do Distrito Federal
dos terri tónos ;

por lei.

põe que o mal}dato do Presidente da República é de seis anos.

rior T:;ibunal de Justiça , o Tl"iDunal de Co.!!
tas da União e os Tribunais e Juizes Feder.!!.
is comuns ;

Ir - o H'!n.1stério

suieito de direitos

pelo nascir::ento com vi-da • O Estado garante o

JUSTlrICATIVA

·0· -

[!J

w

RECONHECIDO EM IGUALDADE DE

redação

a

tecnicam~te jurídica • Não

Fp~õê-J

CO!!

houver

ilegitimidade,

ela

da

Emenda émais

dos paIs. Por I

que a legislação

ordinária

ag.1r

essa

Nova

preciso

f!xar

e

filhos legItimos e ileg! ticos. Se
será, certamente,

isso mesmo, para evitar
ê

perfeita

se pode permitir que haja diferença ,

norma, na

queira roere-

Carta polIt1ca •

'~'T.''''"'''''ch

EMENDA AflITIVA PARA ADEQUAÇAO AO PROJETO, NO ART. 203, lHe!
SO x.

:i.

ao incisoydo art. 203, a seguinte red!

çllo:

A exclusão do privilégio da União para o exercício dessas atividades em terras indigenas é absolutamp.ntp. indispensave1 cara
compatibilizar o Art
com as dlsposiçt!os do Art. 306 do Projeto
E
que ali se d...c lara que que um dos fundamentos da ordem econémica é a
livre iniciativa, dsl! não :oer admissivel concessões de privilégio ao
estado. (incorporação da empresa nacional à permissibilidade
coera
de pleno a~ garantlas conferidas às comunidades indígenas, desde que
dependerá de autorização ou cencessãc da União.
I
~ de ver também que as atividades orevistâs no art só
serlo efeitivamente exercidas caso s reclamem o interesse nacional ,
u. conceito Que abrange os direitos indigenas e os resguardp. de qual
quer investida espúria •

:

Justificativa
Data~,

~~Jã7l

O~-se

JUSTIFICATIVA

FILHOS ~

no trataÍnento jurIdico , entre

CONSTITUINTE'" NILSON GIaSON

redação

DZÇÕES ..:

EMENDA lP05303·0

" Art. 427 - A pesquisa,lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais'
de energia hIdráulIca em terras ~nd!ge_
nas somente poderão ser
desenvolvidas
pela União, ou por empresa nacional com
autorização ou ccnceseãc desta, no caso
de o exigir o interesse nacional

seguinte

QUALQUER QUE SEJA A ORIGEM DA FILIAÇÃO, O DIREITO

DOS

PARA AOEQUAÇ1W 00 TEXTO, RELATIVA AQ ART•

• 27. PASSA O ARTIGO 'A TER A SEGUINTE REDAÇAO ;

a

EMENDA lP05307·2

I'l

CONSTITUINTE

I

NILSON GIBSON

JLul>o.'C.~I.. le/'''''cO.....le

PLENARIO

F!~'~;'~

tS/ií;-pJ

r ; r - - - - - - - - - - T U..""ITl'1t&;10

" X - Os crçãcs de grau máximo das entidades
sindicals".

ElIenda Aditiva, para adequação
Dispositivo Emendado: Artigo 301

• JUSTIflCATIVA

O Artigo 301 do Projeto de Constituiçl:lo passa a ter a seguinte
redação;

E licita a essccã eçãc para fins de es tvcc ,
dê rese e co;rdenaçt\o dos seus interesses econômicos
ou
profissionais de todos DS que, como empregadores, agentes

-,

" Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurid!
ca consUtuida e com sede do Pais, cujo controle decisório
e
de capital votante esteja, em caráter permanente, exclusiva e
incondicional, sob li titularidade direta ou indireta de pessoas
fisicas braslle1ras, ou por entidades de direito públlco inte!,
no".

. AssembléIa l'Iac:IonaI CónstItuklte • 549
...----~--:-----:------~~--....-~-,-.~~~--~--~---:'---~-------JUSTlFlCACAQ

~

Acrescente..se

t

evidente que e elevaçlo 80 ,texto constitucional da
definiçllo
de cmpr.esa n8c~nal serve ao propósito de re$guardá-la de disto!,
çlfes preju~l1c1Bis 00 seu controle ,por agente$ da eccnêeta brasileira. De outra resee, nllo teria qualquer -sentido tratar a maté_
ria rTa constltulçllo, COMO cuidou agora o legislador constituin-

" S

4" -

te.
E.cnda· pretente nllo deixa ~cper rlúvida sobre a essência da de
r1niç~ âe -moda a entender-se empresa braslleira como um patri:
116nio de brasileiros, da! a necessidade de que o controle aelon!
rio votante e, portanto, decisório, se encontre em mlos de bras.!,
leiros
Por estas raaeês , justifica-se a aprovaçllo da presente emenda.

Nilson

Constituinte

H

Pldgnro, ao -Art. ft.

UIr

COIl •

na 1egisl'lt;lo ordinirb, 'de gnve ·. .eaça i. arelea interna •
Por outro bdo; cUaDre destacar Que a e.cnda na forlla
ora proposta ell nada caracteriza Ullll. intervençlo da Un1l0 nos Esta
dos aelllbras • no Que ccnceene b Policias Militares. u.a vez Que ;açlo federativa te. o ..eu centro de gravidade na Dadronizaçllo e na
.çlo orIentadora , em seu benerIc!o das mIssões constitucionaIs '
das Força;> Arlladas e das Forças Policiais , .Um de deixar a 1m _
Drescindiv~l
••rgem de con ..r01l: para a atuaçlo supletiva dos refe
ridEs Estados da F'ederação. prevista na Lei Maior. ateevés da res:
salva constante do PI\,t'~raro Onico do Art. 712 que tr.ata da Comoe _
tl!:ncla~a .Un1l0 ell matéria ·iegislati\1â •

seguinte

redeçlo:

A abrigatorJedadé de dcmIdl10 elei- toral na RegUo MetropolI tRna
para
os Cllndidatos it Prefeito e Vice-Prefeitos por puzo de um ano. em Qual.
quer dos Mun!cipios da área".

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05314-5

I"

-arees Metropoll tanas são constl tuidas por .agru
pamentos de Municípios para integrar .. organlzaç§o, o Planej';
Inento, a programaç§o e a execução de rcocaes públicas de Int e
resse Metropolitano. Portanto, I')ada mais justo que os candid;
tos' Prefeitos e Vice-Prefeitos por prazo de UIl ano,
e;
qualquer dos Municípios da 'rea.

Gibson

rr";,';;~u

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

&"~;u;J

PLENARIO
'tnn/...."f ....

EMENDA MODIFICATIVA ! PARA AOEQUACRO 00 TEXTO , NO ART. 427 § 30,
DANDO AO MESMO A SEGUINTE REDAÇAO :
• Art. 427 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP05312·9
ADtT%VA AO 'l'EXTO DO PROJETO DE CONSTI'l'UIçA:O, AO

DlENDA
~x:t,

inc.

(!J

letra "e." ,do

art.. 12

n.arW.1n...lU",MlP&'

•

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

pr;~õa"~

CONSTITUINTÉNILSON GIBSON

S

312 .. Somente aos lndios s11l0 permiti
das a cata. a fa1Scação e a garillPa :geD em suas terras
~

rryi';0?l

PLENARIO

lO

·JUSTlF'ICATIVA

Dê-se
daçio

tseguinte

EMENDA

inciso III, letra "e" , do art. 12 a. re-

ao

SUP~ESSIVA

AO PROJETO DO RELATOR. REFERENTE AO ART.

Ij

12

Treta-se de adequação indispensavl;!! li vontade dos
constituintes Que elaborarall o projeto • ~ Que, cem a introdu çUo do § 30 ao Ar~. 427 , o legislador constituinte pretendeu •
estabelecer~etll favor exclusivo dos Indi-os as atividades de ceta,_ faiscaçllo e_garimpagem em suas terras. Mas. por imprevldên
eree redacional: o dispositivo acabou por tornar-se abrangente,
uee vez Que falhou na definição daquela exclusividade na verdede, prevendo aeênes uma faculdade.
E: para corrg1.&. essa impreciação,adeQuando .o precI
todo nêrágrafo a-sue '1erdadP..1r8 lntP.1igp..nci8. a eaenda ora ClP:!.
sentada •

:
- Suprima-se o Art. 412 •

-e" -

O homem e a mulher são

iguais

etll

ções , inclusive os de nat.ureza
lia;.

tnaloridade

A

qui~e

dezoitos

do

direitos e obrigadomést.ica e fami -

homem e da mulher se

JUSTIFICATIVA

aaA destinação con:!it1tucional das Forças Armadas no Arto

anos".

2116 rreaee Projeto,s êua desvirtuada no caso de aplicação do d1SPO.!
to no Art. 412 •

Justificativa
A

bem assim,

está
de

EMENDA visa

complementar.

melhorar
aos

Se

dezoltos

nhecer-lhe

eleitor e como

capacij.a]!e

para

anos o indivIduo /

dos interesses da colet.ivid~

apto para intervir na 'direção

nacional como

e aperfeiçoar a redação ,

eleito, seria ilógico, desco -

gerir

os ~ PrPrios

EMEI'IDA lP05309·9

fJ

~

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

negócios.

l"""""'UPM0"ã"]

l'1FJ;;7ã!J

PLENARIO

E.cnda 1l.0lTIVA para adequação do texto do PROJETO no seu Il.rt.
letra "p • • inc. XV •

12

E: manifesta a incompatibilidade do previsto no Art.419
com a convocação 'dã"s Forças Armadas para defender os recursos naturais e o melo am~iente, com o previsto no arte 246. A arguição de <manIfesta necess Icede , por t1ualquer entidade ou movImento ecol6gico
levaria o Congresso Nacfonaf a dellberar sobre a convocação
das
Forças..Armadas. ~ também bastante elast1coo conceito dendefe~à" dos
recursos naturais e do meio eemente , QUP. admite fases nreventf st es,
rearess rves e res tauracIvas • a cargo de 6rgãos eseeer rreee de perserveçãc de meio aetu.ente e Que podl!ria levar as Forças Armadas ao
desvio de sua destinaçilo constitucional, com sérios reflexos no seu
preparo. a aprestamento profissionais

t .anUda a 1nstituiçAo do jur.!, com -8 organização
que lhe der a lei, assegurado o sigilo das vota _
eaes , plenitude da .def~sa do acusado e a soberania
dos vereditos, . COIll - os recursos previstos
em
lei, a ele cOllpetindo o julgamento dos·crim~s dolo
sos contra a vida, a economia popular e o mercad-;;
financeiro •
JUSTIFICATIVA

o Plano Cruzado deiXOU à mostra a lnoperânc1a da
legIslaçilo atual. Que coibe os crimes contra a economia popular
e o lIleTcado financeiro , dl!ixando A solta os especuladorl!s e os
lncitadores da desobediência civil • Permitir Que a socil!dade '
tra~a à·compl!têncta do Juri o julgamento dl!sses crimes .Jé sa1u"'~
tar.
'

UILSON

GISSON

PLENARIO
nllTD/.... l1.1Coc1a

Acrescente..se Ulll parágrafo

• S 3Q

EMENDA lP05313·7

tJ

CONSTITUiU;TE NILSON GIBSON

",..-------.~I ....'.,n."••b/...U .. II""

~7Jõ71

PlENARIO

r

DO

PROJETO

DE CONSTITUIçKO •
SuPRIMA-SE NO :rnCISO V,

a parte final

do ART. 188,

54

Art

.mr

~ .:

.

.

MX - Leg1slar sobre ••••••••••••••••••••••••••• ..-

r)

organi~8çAo, efetivos, instruçllo especUIea, justiça e garantias das pollcias IlIIllteres e condIções gerais de sua convocaç.Ao
1ncluslvl!l mobillzaçio •

Par'grafo único - A COa'lpetp.ncla da Un1l0 não
excluI a dOs Estdaos e Distrito Federal para
legislar, supletivamente, sobre a materia da
.1!nea r) do inciso ~ , respdtada a lei fe
deral."
~
-

JUSTIFICATIVA

após

dez

anos de exercIcio na

judicatura ".

- Justificativa

'b:'Áta-se de
natório
têrio

yar:a com

públioo,

tJEMEI'IDA

QS

rest.rição e tratament.o

Maqist.rados oriundos

bem assim,

lP05311·1

uma

discrimi-

das carreit.as do Minis -

advogados.

'~"~-:::=-=c-::-:=::;r:-------'I
NILSON GIBSON
.

CONSn TUINTE

[;r,;P::O"B"'----'
_J

C'"

EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇAD DO TEXTO 00 PROJETO
DO RELATOR, NO ART. ~ ( §412)

CONSTlTUIÇ~O

~,

DA

Considerando a missão Que se preconiza para as poHclas
Hil~tare~. como forças auxiliares,reservas do Exército,solução a _ I
dequada e econômica para o pais, já consagrada desde 1934, justi _I
ca-Sl!, plenamente a competência da União para legIslar sobrp. as Po
HcIas Militarp.s,pela imperiosa necessidad~ de padronização .. 111 to:
das as Unladdes da Federação. nos aspectos de formação,ensino,instrução e organização Que tornem possive; a mobilização para elllPrego em caso de guerra externa •
Desde,pórtanto.a Constituição Federal de 1934, passando
pelas de 1946 e de 1967, bem como pela Emenda nO 1/69, vem
sendo
caracter1zado, cbm os propósltus acIma assinalado:>,o princIpio- federatlvo,através do Qual se outorga à União a competência para estabele.Çer os parâmetros orientadores do adestramento e do emprego
das organizações policIaIs Mllicares •
Há que se acrescentar. ademaIs. Que o possivel retorno
às experiências iniciaIs, relat!vas ao controle total das PolIcias
MUltares pelos estdaos membros da Federação, poderá gerar, como
em
no passado. o surgimento de verdadeiro .. ExercItos Estaduais.
total confronto com o orincípio federatIvo, acima invocado, e em
conseQulincia. com o mais adequado preparo das Forças Policiais para o seu emprego.seja no quadro da oefe~ritorIal,em caso
de
guerra externa,s~o Quadro de def~ráin~rna,nos s.asos prp.vistos

-

Nenhum Hunic!pio será 1:riado sem a verif1caçA0 da existência ,na respectiva • área
territorial, dos requisltos seguintes :

_ populaç"1o estilllada,superIor a 5.000 (cinco mIl) habi

~
lIunicipal.
VIII _ Os reQuIsicos dos lncisos I e UI serJ.lo apurados ceIo
InstItuto Brasileiro de Geografia e Estat!stica Os de
número rI .. V pelo Tribunal Regional Ele! tord1 . do
rescectivo Estado. E o de número IV pelo 6rgão fazendário estadl:tal •

INC. IV - organizar as Doll.MãSêl'vU e militar I
Corpos de Bombeiros mU[tares, ~a forma pre _
vista pela lei federal

:
••••

o Art. 62. com a seguin

Untes ou não Inferior a 2,5 ( dois e mdo ) mil~si:
ao da existente no estado •
11 .. Eleitorado não inferior a 7.5 " ( sete e eerc por ~
to )·de populaçl:lo •
111 ", Centro urbano já construido , com número de casas s.!:!.
pei:loT B 200 ( dunntes ) •
IV _ Arrecadação.no último exerc!cio de Hum) mlléslmo da
reReIta e~tadual de Imposto:> i
.. Somente será admitida a elaboraçllo de 1e! Que cria'
••un~cUo se o resultado do plebiScito lhe tiver sido
fevoravel pelo voto -da JIlaioria dos eleitores que co~
parecerem às urnas, em man! festaç,llo _ que se
tl!nha
apresentado pelo lIenos 50 " ( einquenta por cento )
dos eleitorl!s inscritos •
VI .. A criação ou supressão de Oistutos. Subdistritos e
de suas sedes,bem como o desmembsrmento do ~eu ter rit6~m todo, ou em part~a exoneração a outro aunic!pio dependerão sempre de aprovação das Cám,!
ras Municipais lnteressadas através de resoluçtio apr.Q.
vada, no mínimo· pela maioria absoluL de Seus meflbrosi
VII .. A cdaçlio e qualquer alteração territorial de Munic1pios somente poderá ser feita 110 per Iodo cometeendido
entre doze e seis meses anteriores li. data de eleição'

'f

Art. 57 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇKO DO inc. V, DO ART. 188,

~'-;;~LJ
15V'~~

EMENDA ADITIVA PARA AOEQUAÇIl.O AO TEXTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO.

PLEN~RIO

EMENDA

GIBSON

n.u.üplc.....ala/_.. u1o

ALTERA-SE A LETRA r) 00 INCISO ~OO ART. R E O INCISO IV 00
ART. 57 E INTRODUZ-SE O PARAGRAFo"'UNICO NO ART. 53 , COM OS SEGUINTES TERMOS :

De-se a seguinte redação :

CONSTITUINTE

CONSTITUI"T~N

te redação:

TU,,/NI"'''och

-

EMEI'IDA lP05315-3

I"

JUSTIF=ICATIVA
A AssembléIa nacIonal Consti tuinte é o forum comoeten
te para equaciona/'problemas para se estabelecer os requisitos máx1: •
mos de população,renda pública e forma de consulta prévia às populaçi5p.s dir.etamente ii'lte.ressadjlS na crlaçllo de novos Munic1oIos Por C0!l
seguinte,admito legitimidade juridico_constituc1onal no espaço rese!
vado exclCJsivamente aos Constituintes para Que possam discutir e incluir na Nova Carta Polit1ca disposIção Que estabelece os reQuisi
tos mini mos de populaçiloe renda pública e consulta prévia às Dopu1a:
çeies locais.

EMENDA lP05316-1

l'l

CONSTITUINTE

NILSON GIBSON

EMENDA ADITIVA PARA ..ADEQUAÇAO DO TEXTO DO PROJETO
DISPOSITIVO EMENOAOO. § 2Q DO ART. 199.

Inclua-se no § 21:1 do Art. 199 do projeto do seguI!l
te:

S50 • Assembléia Nacional Constftufnte
J<" - 1.11
.S

lO

S

211

__ ••••••••••••••••••

••••••••••• ~••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••• e B titularidade

quando vaga será preenchida

pelo

acesso do escrevente que estiver no
exercício da função de substituto há
Ills1s

de 5 ( cinco) anos

vessando tremenda crise econômIca, mendigando empréstimos e rolapode e nem deve dar-se luxo de agir
dessa maneira. I:. sonhar demais. I:. estragar r Lque aas , E privar a
brasileiros e estrangeiros de conhecerem um dois mais belos encantos do pais. sob azeçeçees mal fundamentadas. Um turismo bem dlrIH
gido de limpeza, esgotamento sanitário moderno Hetade da ilha é
desabitada e coberta de vegetação e semelhante e da nossa caatinga
Não haveria influência do turismo ali. Há Enseada dos- GoHinhos
o Que maIs de lmpotãncJ.a a preservar _ se acha sI tuada me local de
d1ficil acesso e o turista para la chegar y!m que ir de barco.
facl1 de fiscalizar. para caça e peca basta proibir o embarque
de apetrechos e elas destinados.
A empresa privada poderia desempenhar o papel
de mola propulsora do turismo e da exploração de Guano,
desde
que conciliasse também os interesses do Estados' e da Federação.
A vultuosa soma, empregada, certamente, voltaria em, breve com
dividendos mais que compensadores
O Governo Estadual e seus parlamentares e as fl~
guras mais representativas da nossa sociedade deveriam se
em
penhar a tundo pela volta do arquipélago e Pernambuco. Homens c:~
ma Honsenhor Arruda Cãmra. Pinto Pereira e o ex-decutacc federal
Sergio Murilo, se não me falha a memória, já lutaram nesse senti
do, apresentando Projeto de lei, e a Deputado Federal Nilson
bscn Já fez pronunciamento a respeito Urge imitá-los, o moment-;;s
é propIcio. O Senado e a Câmara Federal tambem deveria apoiar Pe!.
neebucc , tanto por ques tcees de justiça, como pelo ânus financeiro Que causa o arquipélago ao Pais, assim como sua situação polltica anômala: seus habitantes se votam para Presidente da Repúbl1
ce , não tendo por conseguinte representação polltica munic1pal.territorial e fedetal. E UlIJa Irregularidade fruto da pequena papu
laÇA0. Enfim, UII território que não poderia sé-lo.
• E nãc seria essa a primeira vez que Pernambuco
receberia de volta seu arquipélago Ate 1822, pertencia a
Pe!.
nambuco, passando para o MinJstérlo da Guerra até 1887, passan40
para o Ministério da Justiça at~ 1891, volta~ara o Estado de
" Pernalllbuco até 19}1}r- voltando a passar paytÍa f"e~er.ação ( servindo
de presidio politico no Estado Novo) até 1942, quando transfor_
"ou-se em território.
COIl o exposto, fica aqui também o meu apoio ao Senhor
Pt'esidente José samey , pedindo com a Devida venia, corrigir
situaçfto exdruxula, do arQuipólag09 por qeest.ão de justiça,
coe
rf:nci8 e transigência, promovendo a sua volta a Pernambuco., dand;
eesre oportunidade a Fernando de Noronha a ajudar o Brasil."
Essa proposta foi aprovada na subéomissfto dos Estados
e encaminhada para a Comissão da Organizaç:lo do Estado, juntallente
COII a criaçlio dos novos Estados e a cenvereãc dos territórios para
Estados, mas, infelizlIlente. por lalllentavel equivoco, nãc foi inclui
da. E Ull illlperativo de justiça.
-

• Pernaebucc foi e continua sendo v!tillla de uma gravdnjustJça,
Que o passar dos ano's não apaga e faz apenas mais odiosa. Representai!.
do o povo pernambucano, não podemos silenciar dientF.! dela, Dor mais •
arraigada que esteja, por mais estabelecida que se encontre Dor mais
irreversivel que possa parecer •
Pernambuco vem, at.ravês dos tempos, sendo devorado e mutilado
em seu território. de grande Provincia que era, está reduzidoa uma a-

ree mínima. E tudo is~ quase sempre , ~stigo pelas qudis
ideais de liberdade. de independêncIa e lutas pela Re~úbl!ca •

eentce de dívidas, etc., não

seus

H

I

JUSTIFICATIVA

Pretende-se com a p,rOJ)Dsição, acrescentar
ao texto

do projeto, o direito já existente na atual Constitulçno ( art. '208, Emenda Constitucional nQ 22 de 20.06.82) a-

provado no trabalho desta constituinte, na Comissão do Poder'
Judiciário
,inexplicavelmente, suprimido na Coml'ssão temat!
CO.

O prinoípio geral de Direito, de que todos são
IguaIs perenbe a Lei. bem como os de isonomia e equldade ampa-

raltl juridicamente esta pretensãc ,
~
O Ingresso na atividade notorlal e registraI I
por concurso público. igual aos escreventes juramento, aos mem
bras do Hinistério Público, aos Oelegados de policia, aos
H;
glstrados; etc. , para quais se exige o concurso público,
na
primeira investidura, têm o direiro de ascendência na carreira
COIllO exemplo podemos citar o Juiz Substituto as
eencente ..,..Juiz Titular, e, progressivamente a Juiz de Alçada:Deseinbarg'l1'flor e Hinistrõ de Tribunais Superior; o Promotor '
Substituto 8 Promotor e a Procurador. os advogados e os meebros
do Hinisté~o Públi'ê:os, têm assegurado o direito de Ocuparem o
cargo de Desembargado~. Todos os brasileiros têm direi to
de
eeeeee-ae mais afta cargo de sua carreira, Quer por antiguidade

quer por merecimento.
E .neste momento em que o clamor geral imp15e uma
Carta Constitucional allcersada- na igualdade de direitos .. nada
....is Justo que se instituir o direito de fazer carreira
para
os escreventes da. Justiça.
i
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lU

CONSTiTUINTE

NilSON GIBSON

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO

na

ir

seguinte eeen-

o1U$UrICAÇAQ.

OI

Dê-se a seguinte repação ao dispositivo:

• Art. 441 - Os Territórios Federais de Fforaima e Amapá, são '
transformados em Estados Federais. mantidos os seus atuais 11mi
tes geográficos X. E Extinto o território Federal de Fernando '7
Noranha, reincórporado_se sua ãree.ec Estado de Pernambuco."
JUSTIFICATlVA
O Território de Fernando de Noranha, criado ha
tanto tempo. sempre- foi apenas uma base mil! tar que nos
dias
atuais, já perdeu sua razão de ser, Inclusive o Poder axecut rvo
enviou mensagens nesse sentido ao Con~rresso Nacional. O arquipé
lego possui notáveis riquezas naturais a sua, vocação é inarre:
dável. Pode ser rlllc10nalmente apro\'eHado e gerar inúmeras riquezas para o Brasil.
A rereincorporação de sua área para o Estado
de
medida de inteira Justiça, dados os antecendf!ntes

passo a transcrever llIatéria inserida no Diário de
Pernalllbuco; e., t2~ do COrrente ano, de ~ia do historia_
dor MAtHEUS RDCl:IÁ,/referente o territóriQ"'de Felnand_-"_-''''·...l!llI.OJ:iha;'---\
" A atual cri~e brasileira deixou passar. recentemente.
sem 8 repercussão devida. um acontecimento earcanteeente injusto
.ais ulla vez .. para nós Pernambucanos' a transfe:r!ncia administra
tiva do território Federal de fernando de Noranha, do Estado lllai-;;r
das forças Armadas, para o Ministério do Interior. e n:lo para Per
nalllbuco, como seria de Justiça.
Aquele arquipélago foi transorlllado em lerritorio pelo '
Decreto lei ql2 4. 102, de 09/02/ 1942, sen[fo Presidente da Repúbl1
ca , o Senho-r Cetulio Vargas, em pel~o Estado NOvo, sob a justific;
tiva" do interesse da defesa nacional". objetivando adaptar
;héà á total adlllinistraçlo 1ll1litar que se r.punha no momento. Espe
reva..se episódica a providência e, ao térllino da Segunefa Grande Guerra Municllia, a .sua volta ao Estado dc pernambuco. Tal porém
nln. se deu, sob a ahgaçlo de .. ponto estratégico· os lllilitares '
-conUnuarallt n~ aruqipélago-aU agorâ, quando ocorreu r discretamen
te. sua tr~nsrer6ncia para o MINTER. vê-se, pois., que UII ato de
força editado ea época de guerra e sob e égide do Estado Novo, em
vez. de ser repa.r:;ada ao; lonGO de tantos anos fol agora conr1uado.
E nlo- se. diga ter a Unllo -indanizado posteriorl\flmte por cavl10sa e
discutivel .. pois, o- Decretõ esperado...colllO epis6dico, tornou_se I
consuaado. Dita indenizaç:lOe posterior tinha aquele Ob-Jet1vo: oarqu-Jplllilg; 010 voltavl B Petnliltflbuca por ser o ponto estratégico '
e ded-do- ser gerido por ..!lUares'>. A sua volta. agora ao poder ci_
vil. anulou, conseQuentellente, aquele proposit0 l aquele alo. E .des
de i:lue a- Id.lnlstraçllo ..aas5. aG .!'odel' cJvl1, porqu;.....!t MINtER'2
9

Os p-r'gufos 111 e 211 conf11t8ll-se com- o caput do

arUgo. Adl.ais, restJ:lngclI'l de 1.1118 aaneira injustificável
a
atrlbulçlo da Jus.t1ça Militar, que por ser- uraa Justiça espel1aad. e destin.d. =!I julgar e proccssar os eeaeee de guerra não
pOde se~ li.it.d. no teMpo, uaa vez que e$SCS crilles
ocorrem
t.n~o. nos periodoJ de guerra ou coa0 nos de paz.

PL[NARIQ

....~"'''"~Ie

EMENOA MODIFICAtIVA AO PROJETO DO RELAtOR PARA AOEQUAÇAO Da. TEXTO,
PAlIA HAVER COMPATIBILIZAÇAO COM O ARt.~ 187 • D~-SE AQ ART. 226
A
SEGUINTE REDAÇAD :

" Art. 226 .. 510 6rglos d. Justiça 'UH tar r- o S.!:!.
".dor Tdbunal HlUtat e 0$ Tribu _
n.ls-~e Juizos MiUtares 1nstituietos'
J)Qr-lei
JUSTIFICATIVA

E necessario e cOIllPatiDillzeçillo entre 0$ artigos
li7 e 226 do Projet: de ConstituiçAo elaDorado pela Comissão de
5isteaatlzaçllio; equ}vU, dizer. , substituir a expressão- "inferio_
res· por "MIUtares". Esta mudança se justifica, ad1cionalmente,
pela razDo de Que:.em ~eIllPO .!fe gUerra , pderão existir sutros T:ri.. bunais , aléll do Supu.Lor Tribunal Mili tar

EMENDA 1P05319-6
CO~STITUINTE NILSÓN GIBSON
n.IIIÁ... /tCl<'Ulo"UIlCC"'Ule

Emenda aditiva para adequ~u;ão do texto, referente ao artigo 441.
• do Projeto de Constituição.

l§7~;7ã!J

• Suprlell__se os pedgrafos UI e 2; do art. 228-

l'l
rrr

r;r----------.tlTC""'TIP,u~:i~----------~

"Pernambuco é
históricos.

RELATOR PARA AOEQUAÇAO 00

Ao projeto de ConsUtuiçfto, dê-se
par~ a adeQuaçlo de texto:

,

PLENARIO

VHóe'=:J

'lEXTa.

• •flpressIva

J"C'c6~,ulc""'UM'"1o'

_

PLENARIO

r ; r - - - - - - - - - - ..~,..."'.....' - - - - - - - - - - _ ;
EMENDA ADITIVA AO ART. 1r39 • ACRESCENTANDO-SE UM PARAGRAF'O
tOM A SEGUINTE REDAÇ,lW :
S 5l'l - FIca reincorporado ao Estado de Pernam
buco o território da an ..iga Comarca d"';;
Rio São Francisco, desligado da antiga
Provincia de Pernambuco pelo
Oecreto
de 7 de Julho de 1824
JUSTIfICATIVA
Trago maIs uma vez à consideração da assembléia Nacional Con,!
t1t.uinte tema que foi" objeto do projeto de lei Complementar nO 88, de
1~83. de minha iniciat1va aprovado nas diversas Comissões Permanentes
e Que atende aos anseios do povo pernambucano : a rcincorporação
ao
Estado de Pernambuco do território da antigs Comarga do Rio São Francisco, de sUgado da. antiga Provincia de Pernamnuco pelo Decreto de 7
de julho·de 1824 •

[
Q que q'izer
dO" Prl!:5fctente Sarney COIll essa transfe_ ~
r.lncia? Tudo indica ser do seu desejo transrol'tIIar o arquipélago ..
transparecer no"
• - reserva ecológica. pelo tumo-sroi o que de1xou
seguinte ep-Isodlo:EIIl 271D21t986, noUelou o Jornal do Comercio laCI1,. declaraçGQ do Alllte. Jose maria do Amaral, Hlnistro chefe da
EMFA, entre outra$- coisas que ainda teria 1.111I turislllo, " IllIniao PO!
s1vcl para Que o- _eio 81llb.lente nlo se resinta" • N dia seguinte. -;
publicou o- OIARID DE PERNAMBUCO deClaraçlo do Presidente sarney, '
contrad1z«fndo o seu HinsUro, afirmando QUI!" nDo hav~ria lllaJs turJs_o na ilha; pois iria transformá_la ell reserva ecologica. Curlosoé Que poucos dias. antes de tais declarações divergentes. os dias
estiveram juntos em fernando de Noronha, e a slJa transferltnr:ia pa
ra MINTER está nos parecendo o primeiro passo. E preciso lembrar.associando ao acontecido. ser F'ernando de Noronha, um peso morto
para a Nação, desde 1945. ap6s o conflito mundial. Antes. como ilha
presidio, havia a justificativa para a despesa havia uma finalidade
após 1945, o território ven sendo sustentado pelo Governo Federal a
fundo perdido. E: dinheiro que vU e não volta. Imagine s~ uma popu_
laçi'io de cerca de 1.200 habitantes, sem gerar receita e sendo manti
da de tudo por avião e navio, desde que sua atividade agropecuaria-e
irrelevante. Manutenção de hospital, escolas, serviço público" a
energIa é termelétrica e gerada noite e dia" • Enfim. um saco sem
fundo. essa situaç~o com altos e baixos perdura por quarenta anos.
O Governo Militar pouco fazia ou fazia o que podia um uma dotação
orçam, entária insuficiente para o vulto da administração em local
dHicJ.l e d!stantepnJle falta de tudo.
Da!. vem a pergunta Será então, a inteção de fazer dali uma reser
va ecologica para justificar a remoção da sua população o remedioheróico para o problema? Para reduzi~ as despesas?
O engraçado de tudo isso, para não dizer lamentável,
é que uma liha tão famosa,seg'undo alguns mais linda que Capri. com
um potencial Turistico avaliado com excelente, mais uma reserva de
fost;.atq consideravel,~e steja nessa situaçll:o de penúria E sabido
existirem ihteressado~ em implantar ~li um turismo compensador tu
ri,smo esse aliviasse os pesados encargos do Governo federal. T~ri:!
mo esse ql.!e trouxesse dólares, melhorias nas isntalaçoes e restaur
çl5es de monumentos como o Forte dos remédios, etc E o fosfato da
Ilha Rata tão necessário a nossa agricultura avaliado em 'Um milhão
de toneladas? Já no sentido passado, Buarque de macedo tratava d
incentivar a sua exploraç~o. Costa Porto também renovou essa idéia
em 1949. falar em transformar a e.ruqipélago em reserva ecológica,
n!!io é forma de solucionar o problema. Um pais como o nosso
atra-
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DO TEtTo DO PROJETO

SUPRESSIVA .PAl\A--"ADÉQUAçXO
"ART. ~5t'

DE CONS'l'I'l'DIN'1'Et'
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§ 2. •

segu1nte

1
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red'çio

_
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_
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REPUSENTAçJ:O-

DI5TRI'.rO
SEUS
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~

JODICXAL

FEDERAL COHPETE
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•

.

DOS ESTADOS E DOPRIVATIVAMENTE AOS

PROCURADORES ORGANIZADOS EM. CARREIRA,COM

INGRESSO l!EDIAN'l'E CONCURSO POBLICO DE PROVAS E
'1'lWLOS"

JUS'l'IFICAT.IVA

A ..Emenda em análise, suprilne
expressão

n.

"consultoria jurIdica n
administr~1

estrutura

do dispositivo

1:a1vcz por desconhecimento da

dos Estados, incorrem em grave equivoco

técnico e sua aprovaçãrj dq texto comG::1a no r'1.0,eto (~1UU:.i:
tuição como esta acarretará ef"eitos .1ndesejaveis no bom f'uncional:lento
de órgãos públicos estaduaist' atingindo serv.!.dores concursados et'
que ê p.1or,

SClfll, trazer

os serviços

jurldicoa

benefIcios

o

a quem q,uer que seja isto porque

de mu.itos Estadost' e!3tão orgü.nizados de tal /

forttta que, ao lados dos t'roeuradores Judicia.!.s ou dos que funcionam /
apanas perant.o
servidores,
dos

fi

instnncl::J.s

dI;!: funçôêll

aapeeU'3..l::ld

do ~ctnclo dá

O carlo

lldm1n1.strativas,

ConBultol:e~ .)udIe1cCls,

tlÚ.litam, entre outros I

tanto quat1to os p:t1nlelros inc1m.bl-

na ãua

jurId1cat' legalmente definidas.

Pt!rll.G.l'Il:luc::o que possui

uma Consultoria Ge _

ral b cullJult.:.oria.a S~t.cr,tM.8, valol'ltlo destacar entre
toria.

do

"uddiC:t clã FAUêhaa,

l)1~CJlt.o

1I'~1bu.t&do ê

l1drh1bü.,

M:rlbuições

l:'€bn~n.eêiro

ft~ mtn\::.~~

dou dê sSo

~~

elas. a Censul _

especializadas no campo

..

~\t18t:t~:t que as

Consultorias dos Esta-

Pá.ula, filo d'e 'toàn.~l~, lU.b Grande do $u1, Bahia,
R10 Clãn.6.fi de ~'tt!..

1.0 tD\:lulo dQ

P~k:nWllbu~"

W:'h~\:;

Gerais

Paraná,

etc., são idênticas I

Assembléia Nacional Constituinte e 551
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PLENARIO

r.r

TUT.,.U.""cocio
EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇAQ NO TEXTO PROJETO 00 RELATOR,

ART.

360 E SEU PARAGRAFO tlNICO

Supr!mã'Hse o ArL

NO

•

e seu parágrafo único.

3GO

EMENDA 1P05328·5

Por fim, vale recordar a conclusão sobre a questão, adotada pelo mais recente Congresso Brasileiro de O1re!to do trabalho '
( Fortaleza, 1987 ), promovido pela Academia Nacional de Direit.o do
Trabalho juntamente com o TST
.. na) adotar ~a teoria da nulidade da despedida a:rbitrária, compatibilizeodc-se com o regime de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
para tanto, afigura-se recceeotíevei norma legal inspirada na Con
vençi:lo n90 158/82, da Organização Internacional do Trabalho»

E~H;;~----"]

l!J
l!J
•

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN
PLENARIO

Cte"\.C-~ (.~ I
~-ae Att

o tese, a ser inserida no

JUSTIFICATIVA

elens~de

direitos do trabalhador, deve ter a redação

da Emenda sugerida.

D

42~

Ei"o1781

A redação proposta, nesta emenda eonauhs t anc aa o consen
se da abs.oluta maio'I"l.a da cceu s s.êo da Família, da Educação, Cultura li
Esportes, da

Aliás, o Art. selll!.1% deveria constar do texto con~
titucional, desde que o Art. 54,~, letras i e 1, estabelece a •
competência da UnHo,para legislar sobre jazid>;' ,-m as, outr-oS' r~·
tias de seus direi).dSi Em ccnsecuêncãe , a e enda de az nece s s ar La
para est~belec_er organicidade ao texto éonsti tuciopal, sob esse
aspect.o, cornpàtibilízando_o com a sua estrutura geral.
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente
emenda.

..m.

-CN""lL-oS~aNC-=G""lB'"'S~aNo------'

§ 211 _

E assegurado o sig110 da correspondência pos
tal e telegráfica e das telecomunicações, saI
vc o disposto em lei

fi

cer , por comando constitucional, submetidos à administração e supe!:
visão da União, garantindo-se de forma coerente e sua expansão e in
tegração nacional, ordenadamente e segundo diretrizes gerais
traç!
das para todo o territoJ;'io nacional
E. ademais, imprescindlvel, que se assegure por norma
superior, a imperiosa necessidade de uma justa remuneração dos i,!!
vestimentas I para impulsIonar sua ampli ficação I modernização e e!
pansãc em favor do interesse nacional, evitando-se o trauma da e~
taçnacãc e sucateamento das instalações existentes. O PaIs não P.E.
derá retroceder nas conquistas tão brilhantemente conquistadas

Ciênc~a

Fô·."·:J

EMENDA 1P05326.9

l:J

DEPUTADO FEDERAL
PLENARIO

~ ~5e

ao Art

1\ Academia nacional de Dire1t.o do trabalho, o
Instituto dos Advogados Brasileiros, inúmeras entidades sindicals e quase todos os juristas bras!leiro!l especializados em D!
rei tos do Trabalho têm insistida na necessidade de proteger-se
o empregado contra a despedida arbitrária, sem prejuizo da
so
brevivéncia do FGTS • A~oposição a respeito aprovada pelo IAã
foi convertida em prc;fetf- de Lei pelo sena~lson Carneiro
( nO 366/79 ), baseado na proposta apresentada ao lAS por Benedito Bcmfim e Arion Sa'Jão Romita. reiterada por indicação de
Bonfim e Eugênio Haddock Lobo, que foi relatada por Júlio Cesar' do pr.ê.
do Leite em 19 09.84), mas não logrou êxito. assim como os
anter.!,
ores, apresentados pelo então Senador Franco Montoro. Aliás, como
President.e da Comissão de Legislação da Câmara dos Deputados. apoi~
1ll0S, também sem êxito. a iniciat.1va do Deputado Pimenta da Veiga nos
sentido de aplicar a todos os empregados o regime do FGTS acoplado
a um sistema de garantia no empregado, de fotma a impedir a despedI
da arbitrária ou imotlvada. Cumpre. todavia, não confundir
essas
propostas com outras, de feição nitidamente demagógica, apresentada
pela Comissão de Ordem Social, e que pretende assegurar a estabilIdade absoluta no emprego Isso não exist.e em nenhum país.

.~t.""""

JUSTIFICATIVA
Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são
"revogados", mas denunciados
Por outro lado, não se justifica que a tramltaç;,ljo da
d!=.
núncia de tais instrument.os fiquem subme t Ldcs ao ri to de
Emenda
• Constitucional.

Parágrafo !.fnico - A concessão, autorização ou permissão
~
serão concedidas pelo prazo de 15 (quí.nxe)
anos, e só poderão ser suspensas, não rena
vadas ou cassadas por decisão adnf m at r a t I
• va fundamentada 00 por sentença transitadã
em julgado".

- DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

JUSTIFiCATIVA

E

A redação proposta nesta emenda consubstan~ia O" conse,!!
se da absoluta maioria da Comissão da Famílla, da Educação, Cultura
e Esportes, da CIência e Tecnologia e da Comunicação.
-

JUSTIFICATIVA
Inciso VII que diz "controlar a
,\uahdade
do.
meio anbiente, inclusJ\.e,2 ~ ~.. é .edondante,
repetitivo
e indevJdo, pois >no Artigo D, -IncisO. n ..l jc pr.escreve c "cont:c!e
tecno16o:'!::o visando 2. eliJl'Jlnéi9do ~ risc!:''', na área do trabclho

~~~ ;~t~~;~~~:i;o~~~~~~il~~~~:so~/~~:~~~~i~l~m~~~~~~~s~á r ~~~nt.o, c~TI
.

DEPUTADO FEDeRAL MATHEUS IENSEN
...
... O/.U.....,....
PLENARIO DA A. N. C.
.L~

'o/~.~'

,

I

p:r;~~;:'p!CJ
_,

N D A

o

linhas mestras de um s.ê.

EMENDA lP05327-7

M E

Suprima-se integralnente o Inciso VII do Artigo :M?
da Seção 1. "da Saúde", do ~l?rojéto ~e Cõns~i tulção~ da Comissão ~
de SistemaU:;ação.

ti

Adotar-se a tese consta~nt.e no disposi vo do AntcJiroj!=.
to seria dar origem a uma situação insustentável e exótica, em
que
três órgãos, dois do Poder Executivo e o Legislativo, tenam de prQ.
nunciar-se para que uma simples renovação de concessão viesse a ser
efetivada.

ê'r.r

(Tl5ioi7ã7]

tratados e compromissos
internacionais se incorpora à ordem interna, re
voga a lei anterior e esta sujeito
a denunciã
por deliberação do Congresso Nacional."

í

Conferir a três Orgãos o poder da decisão adm":.nistrat,!
va, adicionalmente, seria restringH e lil'l1tar a independência
dos
Poderes Executivo e Leglslativo, que f~ca!lam vinculados a deHber,!!.
ção do Conselho, cuja função conflitara, certamente, com os ~nte:re,!
ses dos soberanos poderes aos quais deveria subordinar-se

Fô~:;'!"J

" § 2" _ O conteúdo normativo dos

402 a seguinte redação:

frontos.

MATHEUS IENSEN

••~, .. lo/lu••• w,"li.

üê-ee ao P""ágr<aro ilnico do Art. 11 a seguinte redação:

1557'~7illJ

DA A.N.C.

DEPUTADO FEDeRAL

PlENItRIO DA A. N. C.

ftArt. 402 _ Compete à União "ad referendum" do Congre,!
so Naci-onal, outorgar- ccncesasovaator aaçãc
ou permissão de serviços de radiodifusão s,2
nora ou de sons e imagens.

E~ENDA SUBSTITUTIVA PARA ADEQUAÇAO 00 TEXTO, DO PROJETO DE CONS
TITUIÇf\O RELATOR, VISANDO A ADEQUAÇf\O 00 DISPOS!TlVO NO lo'iRT. 13,
INCISO I E SUAS ALINEAS PROPONHO A SEGUINTE REDAÇf\O'

JUSTIFICATlVA

ê'

p:r;~~~:~u

MATHEUS IENSEN

A Constituição deverá fixar as

_ n Estabilidade no emoreoo,
garantindo_se a lndeniza_
dia por tempo de serv lCO
a ser oaga Dor um Fundo de
Garantia custeado oe10s
empregado@?$' nos casos
de
desligamento voluntario e
resolvido de comum aco.do
ou na despedida por motivo
comprovado na Justica do '
Trabalho assegurada
9
reintegra cão li

EMENDA 1P05329·3

í

rr§077'l

1 -

A lei disporá sobre o regime
das
empresas
prestadoras dos serviços públicos de telecom.!:!.
nrceções , estabelecendo ta:rifas que permitam
a justa remuneração dos investimentos,

c

- As terTC'''" ocupadas pelos índios são des
tlnadas à sua posse permanente,
cabe;
do-lhes o usufruto de suas riquezas, das
utilidades nelas existentes e das cursos
fluviais, ressalvado o direito de navegação. 1I

CONSTITUINTE

'

Constituiria um verdadeiro ret rcceasc institucional Te
nunciar-se aO monopólio da União sobre os Serviços Postais e Telegrã
ficos, pela sua magnitude e interesse comunitário e público
-

e recnotcqre e da ccmcrucação •
Adotar-se a tese ccns tente no d!.spo.sitlvo do nntecro tetc
além de desfigurar a tendência da maioria absoluta da CO"liSSdO, viria
dar origem a uma eitótJ.ca e insustentavel sltuação, em que um õrcãc a~
xiliar, vIria a ter igualdade de poderes aos dos soberanos r.ne r snt es
ao Poder axecc t avc e Poder Leg.l,slati/o Adenais sucmc ter se a t rõs ....!.
gãos, como enumerados, é limitar, cercear, dificultar a iru.c i e t rva
privada 'en sua missão de promover a mrcreeção peram.e a Nação
A cons t turçãc não deverá criar s i tuações que
eventua.!
mente possam gerar desnecessarios conflitos e confrontos, .mas
p:-01l0
ver um harnoru osc mt ere.tec rcnamentc entre os Poderes cco rer rr a trí:s
Orgãos o poder de decisão adrai nf s t r at Lva , vit'ia adicionalnenle a
rs
rir a aut onomaa e independência dos Poderes Legislativo e execc c ívo ,
que veriam suas soberanas deliberações serem subme t Lda s ao c r Ivo de
um samcaes órgão de acessoramento.
A redação proposta afasta toda e qualc;uer dl ficuldadl! ~a
concessão das autorizações e e...:pl~cj.ta a forma de sua eventual cescec.c
ou não renovação ndernaa s , toda e qualquer concessão, autc r i aaçao C-J
r-enevaçãc , terá de ser submetida pelo Pnrrer Executivo ao corqrcsso Nac1,2.
ner, que as eorccrare , ratificando-as e r e j e Lt anduca s ,

c..+~A)

í

ê!

G.oJi

Por sua vez, os Serviços de Telecomunicação deverão
JUSTIFICATIVA

JUSTIF ICAl ICACtlO
A exclusão das expressões "excfus vcv , ecoe a pal!
vra ~ , e " dq, solo e subsolo", epcs as palavras riquezas ~_
~ , óbjetivando eliminar uma redundãncia prejudicial aos
pr~
prJos índios, desde que aproprio Art
427 estabelece hipoteses '
de exploração de riquezas minerais em terras indígenas Tal redundância resulta do confronto do Artigo com as dt spcs Ições contidas
no Art. ~, inciso X

EMENDA lP05324·2

v

A redação que ora se sugere, representa o consenso
da
maioria ebsotuta da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Es
portes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. não aproveitada nõ
Anteprojeto, no Capítulo da Comunicação

aerenssão
(cui''IZe)
não !'en,2
Poder Ju
-

EpMoa-

o Artigo 425 do Projeto, de Constltuiçllo passa a ter
seguinte 1;'edaçllo:
" Art.

-r,

..JUSTIFICATIVA
"Art.\ 402 - Compete à União, "ad referendum" do Congre,!
se Necrcnat , out.orgar concessão, aot or.raeção
ou permissão de serviços de r-adi oda rusão s,2
nora ou de sons e imagens

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 425l
~~ h-o

ru-

Dê-se ao Art. 402 e seu Parágrafo ünrco , a s","guintE! redação

Parágrafo ilnico - A concessão, autorização ou
serão concedidos pelo ar a ...a de 15
anos, e ec poderão ser s.rspensas ,
vadas ou cassadas por sentença do
diciário t rans a t aca em Julgado"

CXJ&lTUINTE NILSON GIBSON

.

111 _

MATHEUS IENSEN

•

EMENDA lP05323·4

l!J

1'~/'':f:'~

412 _ Compete à União

I - explorar, diretamente ou mediante concessão,
permissão ou autorização, os serviços de tele
comunicações;
II - legislar sobre telecomunicações. frequências
radio-elétricas e serviços postais,
lU - manter e explorar o Serviço Postal e o de Te
legramas. sob regime de monopólio
-

í

br~sileiro

DA A.H.C.

c.DU.

H2 dlil ARt&,pl'ej:.d;e 8 segui te re~tk C,p~Ucá.a

olr-u..J:t R~~r.'Art

Em face do exposto, parece-nos que a normaconstitucional sobre

..
O eascos n tvc do projeto (art 3(0) limita a Dsrt:C!M
nação das Empresas Estatais no custeio das Ent!dade~ de Pr ev Idên ela Supletiva. A manutenção deta! norma inviaoil!zara a Fundação'
Petrobras de Seguridade sccae.i _ PETROS • entidade Que atua
como
instrumento indi~pensável à aclm1ntstração de pessoal da Empresa I
de suas subs Ldré r res e controladas • e tem como objetivo
evitar
Que o padrão de vida- dos aposentados e decendentee se cet er cre A
PETROS conta hoje iam cerca de 85.000 participantes atendendo entre emcreçeocs , aposentados, dependentp.s P. pensionistas a um unI verso da urdem d~ 1100 000 ces scas •
A PEfROS, como as demaLe entfceoes ccngêne ees da Previdência ccncfementer , se constitui, pois, em um avanço era terecs
de seg~ridade Social o que hoje significa , inclusive, aspiração'
do trabalhador

~

rrtV&,~~

r . r - - - - - - - - - - .....,,"""",,'.--------------,

COI" rerer~ncJa a l ' parte, referente ao rrt>.!o a.. :-.!.E",!:!
te, (l 10( .. so VI do ArtJgo 1I0a, JS prE:S.::H\E- o IrE!'n: co'~'.Jc':', a.é'
de outras, que asseglJram ao trabalhador e CO'T.unidade::. a segu.anç<l
e controle do melO ambiente

EMENDA lP05331·5

ê'
l!J

DEPUTADO rEDERAl MATHEUS IENSEN
~PLENARIO

DA A. N. C.

....,,'"'''''.....--;c-----------,

Dê-se ao Inciso XX\lI do A.rt. 13 do ~rojeto a seguinte redaçllO:

EMENOA 1\0 ARTICO 416, Pará9I'afo 59:

Dê-se ao Parágrafo 5;, do Artigo 416, a seguinte redação
Art. 416 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 5; - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos
em
Lei, desde que haja prévia separação judicial por malS de
dois anos, ou comprovada separação de fato por
mais de
quatro anos ou, ainda, a qualquer t.empo por
requerimen
to. em juízo de quaisquer dos cônjuges,
por comprovadõ
adultério.

IIXXV} - aposentadoria pela previdêncla soclal orlei
aI e privada, no caso do trabalhador
ruraI
nas condições de redução p:revistas no Artl
go 356."
-

4

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA
A possibilidade de se obter o divórcio

por

comprovado

::u~~~~~:~,s::n:~v~::~í~e~m:x·::~~:r:::e~::r~~~r~:c~~~~::o:~r ~:~~:i
me cita em "Mateus" - Capítulo 19 - Versículo 92 (EdlÇão Revista e
Atualizada no Brasil, da Sociedade Bíblica do B~asll), onde
Jesus
disse. "Eu [lorém 1J"Qs rUgo: Quem repudiar sua mulher. não sendo por
'ellUSa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete
üdu!
tério; ...... A pos.sibllidade primeira e, diríamos quase que única,
devia réstringlr-se à prática de adultério
O hOmem e a mulher deI
xam seus .lares de origem, para formarem um novo lar.
consequent...!:,
ment.e "tornam-se uma só carne l1 • conforme ens1namentos milenares
A
prática do divórcio, surge, porém, pela aparição da prática do adu.!.
tério, logo esta possibilidade não pode estar excluída do texto que
fala sobre o divórcio

Assegura-se aos trabalhadores, hoje participantes da
pre\idêocia Prlvads corr.plementór o direito adq1..irido de usufruireI;'
os benefíclos que a atual legis]a:;ãó lhes confere;
Assegura-se ainda a continuidade de funcionamento da
prevldênCla privada cOlf';>lementar que
beneficia a maIS de
seis
milhões de partlclpantes e dt:-pendenles

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN
PLENARIO DA A.N.C.
Dê_se ao Art. 419 (Caput) e seguinte redação, mantendo-se o Inciso I
e os parágrafos 10 e 2Q:

.152- • Assembléia Nacional Constituinte
-Art. 419 - ~ dever d'p' Estado e da sociedade proteger o me
... "lII. 'sem fnstinção ~criminação de _ que:!

.

quer natureza ou qumquer outra
condiçao sua
ou de família, assegurando-lhe os seguintes dI
reitos:

1 - •••..•..•.......••......•.•....•..........•..

··0··

lI .... a assistência social. sendo ou não seus pais ou respo!!
sáveis segurados da seguridade social;

111 _ assistência especial, caso esteja em situação

inegu

lar. sem prejuizo da responsabilidade civil ou cena'I
dos pais ou responsáveis;
IV _ proteção íntegral contra atos de violência • abuso, opre.!
são e exploração praticados ou contra ele intentados.
JUSTIF'ICATIVA

A pol!tica de assistência e crct eçã.. ao menor. não

poderá

CUlnpre, portanto, promover-se a total rreformulação da

polí-

eaee global para o setor mine:t;'al, vaeendc a to:t;'Dá-la um 1nstrumento ~

fet1vo de construção econômica e eeeaea ,
No momento em que um novo dJ.sciplinamento
const1tucional
será dado às at1v~dadeB de exploração e aproveitamento dos recursos
minera:t.s do país, nada eaa.s adequado do que trazer-se
à
apxeexaçâe
do Congresso ..Nac1onal as diretrJ.zes da polítJ.ca seeeraea , a fim de
que a chancela da legitim1dade, ausente de todas as outras tentatJ.vas anteriores de fixação de políticas para a mineração, possa garantir-lhes as .cond~c;ões de que ceeecaee para sua implementação eeaeee,
p
Este o propósito da presente emenda, que se destina a
1nadmissível lacuna do texto const:l.tucional em elaboração.

supr~r

r!c:ar const1.tuc1ona;imente vinculada ao menor em situação irregular,

Q'"

a ele restrita. Ímporta impor a obrigação de socorrer a este

tão

Sa '-a~s Sessões,

logo a situação de ~normalidade se constatasse. Mas. é evidente,que
ao Estadá e sociedade cabem uma responsabilidade maior signi ficação
cri~r condições p:Fa evitar-se a constrangedora sJ.tuação
irregularidade:

.,. e de

ho de 1987

da
De um trecho phologtaphlco. mostrando

de, independentemente da sua condição momentânea.
Deve merece-la,
sJ:ngelamente. por ser menor, a esperança do futuro da Pátria e da N,!
çl:lo.

EMENDA lP05334-0
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(lSENADOR CON5TITlIINTE FRANCISCO Ror I

...,
EMBEPG

'~lllLuol~~w,,01ellul<.'''''lo

!4>LEN.lRIO

1ure"u.n'~e

EMENDA HODIFICAT:IVA

Dê-se ao art. 493 do Projeto de Conatituição da
Sietf!llll!Itização a segu:u;te redação:"

CC/missão de

-Art. 493. Dentro de doze meses, a contar da data de Pl2"
mulgação desta Const~tuição, o Congresso xecaone t aprovará
leis que f~~em as diretrizes das polít~cas agrícola, agrár~'iI,
mineral, tecnológica, ~ndustria!, urbana, de transporte e do
comárc~o 1nterno e externo."
JUS'l'J:FlCAÇJ\.O

o oójet1vo ..da presente emenda é a inclusão da polít1ca manareI no rol de que trata o art. 493 do ProJeto de Constitu1ção da Cotiieeão de s~stematização, a fim de que, pela primeira vez na H:l.stór:l.a
CIo País, o Cong:t:esso Nacional tenha vez e voz na formulação das diretrize.s es,pec!ficas de Pol.ítica para o setor zuneral.

A regra gerál, nos países ceneeeae , é que as políticas públicas sejam discut1das no Parlamento. Dep015 de aprovadas é que são
implementadas pela burocl;ac1a estatal.
o "que tem occxeaõc no Bras:l.l é uma excr-escêncaa ccnce a tueã e
legD:I. O Poder Executivo estabelece planos por decretos. as autor:l.da _
dee minister~a1s revogam le~s por portarJ.as. s~mples tecnocratas fi> bu
roera tas estabelecem polit~cas públicas a seu nuto, sem passar pel;
Congresso Nac10nal.
A tentat1ya de investigação da exi5tênc1a, hOJe, de uma polÍtica mineral bras~le:l.ra 1rá conduz:l,1:-8---CQnatatação de que n 'i] tlIDn
doc::umento fixando as di:retr:l.zes bás~cas para o setor
data de 1964:
• hposic;ão de HOt1VOS n!! 391, do M:l.n~stro das Minas e Energ::l.a, aprova4a pelo Presidente da Repúb11ca, estabelece as d;t,.retr::l.zes gera1s da
açii:o governamental na mineração, explJ.citando os seus ObJetivos fundaJDentais e pr~orJ.tários.
Dessas

diretrizes originou-se o Plano Mestre Decena!
para Aveli8ção~dos Recursos Minera1s do Brasil, inst1tuído pelo Decreto
l
n 55.837, de 12 de março de 1965, cuja administração f 01 confJ.ada a
'um conselho e a execução atribuída ao Departamento Nacional da Produção Mineral.
Anos depois, era. 1980, foi divulgado o XI Plano Decenal de M1
neração para o~ per!odo 1981-1990, segundo o qual "a meta ma~or da po:
lítica mineral brasJ.leJ.l:'a deve ser a de se procurar, na med~da do po~
Il!vel e dos condJ.cJ.onamentos geológJ.cos do País, atJ.ng1r a curto prazo a mínima dependência externa em matérJ.as-primas m:irerais ora conhecidos e já trabalhados". Para a consecução deste objet~vo-síntel$e, re
colhe doi;'! outro:S enunciados já cont1dos no I Plano Mestre: a) a ampliação do conhec1.mento do subsolo bras~leiro e b) a J.ntens:lficação
do opraveitamento dos .recursos minerais conhec1dos.
O docu~nto prossegue detalhando os objetivos
• BUQ:y:tores e fJ.xando .s ações polítJ.cas a adotar.

de

alguns

A falta de um mecanismo de avaliação permanente de sua execução e as imperfeições de elaboração que contém foram re~onsáveis p,g
10 total desprestltqJ.o de que goza no me10 mineral.
Em síntese, .a...4Qspe1to da correta filosofia
bás1ca :- que

norteou a' fixação das diretrizes gera1s contidas na refer~da EM n!.
391, de 1964, e a elaboração do I Plano Mestre Decenal, a análise da
atua1:l.dede m1.neral bras:lleira revela que:
_ não houve o aprove::l.tamento ::I.ntens::Lvo dos recursos

minera~s

conhecidos na escala desejada.
_ o subsolo nac10nal é ainda pobremente conhecJ.do em termos
geOlÓgicos to de sua potencia11dade m1neral.
_ o setor não tem recebido do Governo o apoio

indJ.spensável

ao eeu fortalecimento.
_ li. partic1pação do empresar1ado privadonacional nas atl..
,,::idades de mineração não at1ngiu os níve1s esperados. os
,mecan::l.smos
de estímulo aplicados, ao contrário, benefic~aram o

capital

geiro;
- a dependê}1c18 .nacional do subsolo elheJ.o contJ.nua

mUJ.to

elevada.
- não se tem dado prior:ldade ao desenvolv1mento de tecnolog1a
necional ao.f1m de' perm1.t~r o aprove1tamento maJ.s técnico e racional
Cles jazidas ocorrentes em nosso terr~tório;
- 6 legislação mineral tem-se mostrado inepta para soluC1.0nllr os graves conflitos que Be verif:lcam hoje sobretudo na Am<tzônia
.. que.areac;arn o ftfturo do desenvolvimento m1neral na reg1ão.
- a estrutura adm::l.n1strativa eXJ.stente mostra-se
absolutaMnte !ncepaz de prover os meios adequados para a
realização
dos
grondes objetivos da política mineral.

llS

barras dos rios Real e Itilplcuru, no mappa

geographlc:o.

O menor deve receber proteção integral do Estado e socied,!

J

C;:~:e_-;;-J

11DU;~;~

Inclua-se o art. 440 ao Prcj e tc de ücnsta.tuãcãc , renu
merando-se os demais.
flArt. 440 - A superfície terr1torial do Estado de Se r gap e é acresca
da da área compreendida entre o ürc Real. na dava.sa co;
Estado da sabaa , e o R:lO r eapacuru , que passa a
const.!
tU1r_se a linha d1visôr1a entre ambos os Estados.
S 19 - Os Mun:lcípios de Jandaíra. r eapaccrc e Rac Real,
Loca I r
sedes na área a que se refere este artigo. passam a lnt;
grar o terrJ.tório do Estado de Sergipe.
§ 29 _ Para o atendimento do daspcsec neste er-eagc , a
leg1sl!.

• - H1stôr13 dos Lmn t.es entre Sergipe e Bah ra , Autor:
Prancascc
de Carvalho Lima Junior, pâg. 2 t3.
Em 1830. os dois Estados trocavam' pareceres
sobre o
assunto, enquanto no Decreto n9 323, de 23 de setemóro de 1843, o I!!!
perador mdacou os Lamf t.es prov:lsórios entre as duas Prcv Incaas ,
,
Continua a demanda pelo tempo afora; at'ê que. em ago,!
to de 1882, o Senador José LU1Z de Coelho Campos advoga, com. vecm5!!.
cda , na câmara Alta, a causa de Sergipe e, com o ap010 de Prado
P:l
menteI (Barão de Estânc1a) e Gem1n1ano B. O. Goes, apresenta, no d1;
onze do referido mês, prc retc , tratando sobre os Lrsu ees em questão.
O histonador e deputado Dr , Fel1sbello Frea re
apre
sentou, a 4 de agosto de 1891, com o apoaanent;c de Ivo do Prado, M:
Valadão e Leandro Rabea.rc ãrque rre Hac1el. o segumee Proj e to , rest!
belecendo parte dos p t-Lrmt a vus l1.m1tes do Estado de Sergipe, ou
se
j a , até o planalto dav so r de águas do R1.o r eapacuru , contestados p;
la Bah a aí

"prace o Lmn t.e do estado de Se rg rpe e
vadencãa para que seja este observado.

ção federal e estadual competente, no prazo de 180 (ce!!.
to e oazeneaj daas contados da promulgação desta Const!,
tU1ção, estabelecerá as modif:lcações que se fa ze ree
n~
cessãraas ã aplicação dos efe a tos decorrentes.
JUSTIFICACÃO
Por conhignar o seu conteúdo um ato de justaça, ccnsastente na
devolução a Serglpe de uma área terntonal inJustamente apossada pela Províncla
da üalaa, no-prreerro quártel do século passado, prejudicada, até hoje , a menor
umdade de Federação por outra de veatfssma extensão terratcrret , sem que a pr~
58 lhe acrescesse de Duto nem o tamanho. nem o desenvckvmento econôuuco, nem a
pujança dC1lXJgráflCS - apreseneeecs, a emenda acama referida.
A reglão reclamada. de área infenor a três 1'111 qUllômetros qu,!
drados, s:lgn:lf1cs meDOS de um por cento da extensão teI'ntorlal da Bahla. estando
mais l1gada econõm~ca, geográflca e culturalmente a Serglp~, menos de cem qUllôn~
tros a dlstância para AracaJu.
4~""·
Os três lofunlcíp10S da área contestad~', re1.corporandose a Sergipe. terão melhores cond1.cões de desenvol Vlmento, bas tando
salientar que a densldade demográf1.ca desse Estado supera largamente
ã da Bah:la. com uma rede v1árla ma1.S ef:lc:lente e ma10r
prox1mldade
do poder estadual.
1negável a vocacão natural das populações do
Vale
do Itap1curu no sent:ldo da llgaçao ã comunl.dade serglpana.
Recuperando essa área, ainda aSS1m Serglpe ter1a
m~
nos de Vl.nte e C1nco m1l qU1lômetros quadrados, quando a Subcom:lssão
dos Estados ccns1derou l.dea1s. para a extensão terr1tor1.al das U111d2,
des da Federação, de cem mll a trezentos m:ll qU1lõmetros quadrados
A re:lV:lndlCação de Serg1pe remonta a 1820. quando
o
Decreto de 8 de Julho manda restaurar a superfíc1.e orlg1nal da
Pr2.
vínc18 (bem como a Carta Rég18 de 5 de dezembro de 1822), enquanto a
Ata da Sessão do Conselho de Governo da Províncl.a ~ de 10 de junho de
1827, fl.rmava a dec~são de que as fronte:lras da Provínc~a
chegavam
até ORlO rtapicuru. dlv1sa assentada, em 1590, pro Cr1.stóvão de Ba!.
ros e reconhec1da. CÇ:~o efe:lto. aSSl.n reza em seu texto aquele lmpo!.
tante documento.
"Fol, su]e1tada pelo Excelentíss:lmo Vl.ce-Pr~
S1.dente a matêria :lnd1.cada na Ata da sessão ordl.nárl.a
do ano passado, lavrada em dezesse:lS de feverel.ro de~
te ano a fÔlhas V1nte e nove, dêste mesmo ll.vro, ace!
ca de ser dlv1d1da esta Provínc1a da Bah18 não
pelo
Rl.O Real, e S2m pelo R10 Itap1curu, fazendo-se a d1v.!.
sa pela barra deste po aC:lma até limde div1de a Coma!.
ca da Bahia da de Jacobina. e segu1.ndo sempre pela Ú.!.
v:lsão destas Comarcas até encontr~r nq R10 de
São
Francisco; f1cando desta forma pertencendo a esta Pro

V;

za-Barris f1que compreendido no terr1tór:lO do Estado
de Serg1pe.
Art. 2° _ F~ca o governo do Estado de Serg.!,
pe autorlzado a tOlllar posse de todo terr1.tórl.o, a que
se refere o art1go precedente e nele exercer a
ma1.S
completa )ur1sd1ção. logo que t.l.ver conhec1mento Ofl
c:lal da promulgação deste decreto.
Art. 3° _ F1ca o governo da Unlão autorlZ!.

a

vínc1a de Serppe as v1.las da Abadl.a e de
Itap1curu
de C1ma. e o Julgado de Jeremoabo; cada uma das Quaís
d1stam da Capital da Bah~a ma1.S do dobro do Que
dlS
tam desta Capital, porque. além de Que parece ter
a
natureza dado para dl.vl.sa das duas Provínc1as o
R10
Itap1curu. que é caudal e perene I e não o regato R10
Real, que ao toque da menor sêca corta e f1ca :lnte1.r:!.
Inente sêco. eV1.tar-se-á com 1StO que as c~nco lagoas
intermed1ãr:1.8s entre os d01s r10S não S:ll"vam
como
atualmente servem de valhacouto de malfel.tores e fac.!
norosos, que até se evadem da v1nd~cta da Le1 ••• "
Com o tratado de arml.stíc.:lO de HAYA, de
12.01 1641,
pro 10 anos. f1cava estabelec~do o R~o Real como lim~te da Capl.tanla
de Serg:lpe com a Nova Holanda Braslle1ra. Serglpe, na posse Holand.=.
za, limitava-se pelo R1.O Real (± pr1me1ra metade do Século XVII)
O
R10 Real. Já conhecido em 1515, ,em mapas europeus, devl.do, principal:.
mente. ã sua exploracão pelos franceses. al1ados dos 1ndígenas. era
tão importante como- o São Franc1sco (dev1do à foz. navegável em
a1
guns quilõmetros).
'-ExpUlSOS os holandeses. sedimentou-se. por parte
da
Bahia" o hábito de conS1derar o Rio Itaplcuru COIllO a fronte1ra
entre ela e Serupe (Franc1sco Carvalho de L:lma Jun10r, "Hlstória dos
Limites entre Serg:Lpe e Bah1a fl, pâgs. 172 e ~87 a 392). Há também o
caso do povoado de Abad1a. que se transferiu de local. avançando por
terras réclamadas por Serg1pe, aproveJ.tando-se. dessarte. do R10 R!.
a!. Seus hab1tantes recusavam_se a ace1tar a jUT1S'd'1ção do ltap1tãoMor de Serg1pe e seus Governadores, o que compl1.cou e retardou a f.!

pro
-

O Congresso Nac a.cna I decreta:
Art. 19 - Paca o estado de Sergipe 1111utado
pelo modo seguant e r
a) ao norte. com os estados das Alagoas
e
PernambE-co, pelo r ro S. Francisco, respea tadas as pos
ses e da rer tos desses estados.
bj ao eee aderree , com o estado da Bu111a, pe
10 ruo Pontal desde a sua foz no r10 S. Frenc i scc at~
às suas cabece rras , na serra da Taub a ,
c) ao sul. a anda com o estado da Baha a pelo
aeao dO planalto davasor das águas dos r-ios Lt ap r cu ru
e Vaza-Barr1s, até encontrar o planalto dava se r
das
águas do mesmo r10 r tep rcuru e o 1'].(1 Real, e
pelo
ae ac deste planalto até o oceano Atlãntlco.
Parágrafo ún1.co _ A demarcaçiio destes llml.
tes será feita de mane1ra que todo o valle do Rl0

do a empregar os me10S prec1Sos para tornar efet1va a
posse e Jur1sd1ção de que trata, o art1go precedente.
caso seJa reclamada pelo governo do Estado de
Serg.!,
pe, a sua 1ntervenção para esse flm.
0
Art. 4 - Revogam-se as d1sposl.ções em co!!.
trário."

Nessa pépoca, o l:lvro ES1:.udo sobre a Origem HlstÔrl.ca
dos hm1tes eut're Ser-g1pe e Bah:la, feJ.to por ordem do Exmo. Sr. !!!:.
José Gonçalves da Sl.lva. Governador do Estado da Bah1a, pelos dout2,
res José do- Ol1.veua ~Campos. Diretor da B1blioteca Pübhca e Franc:ls
co Vlcente Vianna, D1retor do Arqu1vo Pübhco. edição de 1891, aborda às pâgl.nas 8. 9 e 31, aspectos 1nteressanres da questão, que abai
so transcrevemos.
A) págs. 8 e 9
"0 argumento tIrado do concel.to enunc~ado a' Elo 160. valo 1
de
Ignac1.o Acc10ll., onde dI.z "Para as sobred:ltas creaçêes f 01 aucto
r1sado pela prov1são de 9 de fevere1ro de 1725. -e outras anterlõ
res; e comquanto tal auctor:lsação fosse 1111m1.tada, todavla, pari
ef:l.pr em nUas as povoações de ITAPICURO, INHM[SUPE e ABBADIA.
esperou por ordens ulteriores, que se expedlram ã sua eX:lgencl.a.
estas tres vlllas f1caram pertencentes a Serglpe, até que. a
rs.
quenmento de seus habl.tantes. as 1ncorporou de novo ã comarca da
~~~~:~~p~e e q~bb~~a ef~:;meâ~rs~~~~~e~Rnclue-se que
Itap1curú.
B)

pág. 31:
lO X _ PROVINCIA DE SERGIPE
HIsrORIA - O terntôno de Serglpe f 01 conqu1stado e
colomsado
em 1590 por Chr~stovão de Barros, governador 1nter1no da
Bah1a,
que ah1. fundou a actual c:ldade de S. Chr1stovão. Serg1pe hcou su
je1to ã Bah1a, de que formava uma comarca, ate o anno 1820,
em
que ..f 01 elevado a cap:l tanla lndependente e passou na fundação do
Imper:lo a ser uma de suas provincl.as.

LIMITES - Ao N. a pronne18 das Alagoas; a L. o Oceano Atlantlco;
ao S. e ao o. a Bah1.a
SUPERF!CIE _ 39,090 Kilometros quadrados.
POPULACAO _ 234.643 habitantes. dos quaes 22.623 escravos segundo
o recenseamento de 1872."
relevante ressaltar como uma publlcacão of:lClal da
Bah:la. de 1891, versando sobre a d:lsputa de l:lmltes entre ela e Ser
g1pe, cons1gne a nossá Estado a área de 39.090 Kml , quando sua âre;
atual é de 21.057 Kml. Onde foram parar os 18.033 Kml da d:lferença?
Mas não é apenas a referlda publicaçao que
reg15tra
essa área d; Serg1pe. Também Arthur D1as, em seu O BraS11 Atual (R10,
Imprensa Nac10nal, 1904, verbete "Serg1.pe ll ) , documenta possu1.r Serg!
pe 39.090 Kml. Onde a diferença?
E não ê tudo. A Encyclopaed18 Britannica. voI. XXIV,
1911, verbete IISe r g1.pe", l.nforma que,a área de posso Estado é
de
15.093 square m1.1es (milhas quadradas), as qua1~. convertJ.das em qu!.
lômetros, dão 38 .939 Km~. Onde a diferenca?
li ainda há ma:ls. A Encicloped:la Um:vetsal
Ilustrada
Europeo-Amer1cana, Madnd, Espasa_Calpe S. A., 1927, informa ter Se!

:s

Assembléia Nacional Constituinte
E1pC 39.200 Km2 • Mais'" uma vez lndagamos. aonde foa a da.fe rença
de
lUi~ de 18.000 Km1? A mesma Encrclopédu por Últl.mo cltada conslgna
va ã Baha a , na mesma época. 420.427 lm a em contraste com os atu81S
559.951 J(m2 do grande Estado.
O que naas l.ntnga ê que não consta ter o Estado. a
partir de 1915, fel.to doação ou abdrcadc desta área. Erro de cálc!:!
10 cartográfl.co não é adrm s s IveL, porque nestas contas os cartôgr~
fos j ã eram especaat as cas desde o tempo das grandes navegações
P!

los idos de 1soa.
'A expbcaçáo amcaaâ para tal fato é que a Bahaa l!!.
corporcu grande área de Ser-gape na davasa Oeste. Outra coasa lnCO!!!

preensível é aceaear-ee , com o quase safêncac que hoj e pu!'a sobre
o assunto, a Eront e r.r'e oeste do Estado, def rnada como uma
"Lanha
1mag1nár1a" que ve i da foz do R18Cho xmgõ , afluente do R10
são
grancascc , que é a davr s a of1C1al com Alagoas, até as nascentes do
R10 Real, no Sul, que edavade Serg1pe da Bahae , aas rm como essa tal
Lanha (que deverla ser reta) o davade desse mesmo Estado a
oeste
Em todos os Lavres de .Geografla, Cartograf1a e üeceecr ra , as Lanhas
1mag1nár1as 'sãc retas, e portanto a menor das tâncaa entre doas po!!.
tos o Exemplos; os paralelos, os aeradaancs , a Lanha do Equador,
o
ãreenwa tch a partir do qual são det.e rmnadcs os fusos horãr-rcs , etc
Entretanto, quem olhar a área de nosso Estado, em sua Eront e r'ra
a
Oeste, vem Faca que a nossa "Lanha 1maglniíria" é a ma1S torta pos
sível, uma cerca s mucsa que entra em nossas terras' para de rxa r
a
maior parte do lado da aahaa o
A outra expl1cação é que a f rtm t ea r'a sl11 Jeg Im.ma do
Estado e no Itap1curu.
Como se vê, a pretensão de nossa Braenda no sen t rdc de
restabelecer a Eront ea ra sul h1stór1ca do Estado, no Rl0 Itaplcuru,é
modesta e recupera para Serglpe somente uma parte da área temporar1,!
mente perdlda para a Bah1a' não ma1S que cerca de 3 o000 Km 1 •
Tanto
isso é verdade que, se fõssemos nos basear rlgorosamente nos sólidos
fundamentos h1stór1cos que dão ação a causa serg1pana, nossas
fro!!,
te1ras com o E~tado da Bah1a part:r1am das margens do rio. São
Frs!!,
C1SCO, segu1rlam em 11nha reta ate as margens do rlO Itap1curu e por
este at1nglriam o Oceano Atlãnt1co. Essa bnha ter1a, como pontos 1!!,
termed1ários de ap010, no seu trajeto São Franc1sco/ltap1curu,
as
nascentes dos r10S X1ngó e Vaza.Barn.s. Essas seriam as possas leg!
t1mas fronteiras.
Seguindo-se do de Fel1sbello Freire vem o Projeto de
More1ra GU1marães que, na sessão da Câmara dos Deputados de 18 de n2,
vembro de 1913 (DCN da mesma data, p 25à5), d1zendo tratar-se de um
dever sagrado e ap01anão-se na plataforma llda em 26 de dezembro de
1909 pelo Marechal Hermes da Fonsec.a, no trecho relat1Vo ã
d1v1são
terr1tor1al ~o Bras1l,·que aflrmava não ser equitat1va, aSS1m se e!
pressa a certa altura de seu d1scurso
"De sorte que, Sr. Presldente, está
pelo
norte a questão dos l1m1tes de Serglpe 1ntel.ramente r~
solv1daj mas pelo sul, a despe1to desse modus vlvendJ,
deste regJ.men ereado p~lo decretrQ a que ha pouco fu
referencla. lutas apparecem. confi1ctos surgem e cada
Pres1dcnte de Estado, quer da Bahla, quer de SergJ.pe,
cada um delles tem procurado resolver á 'questão.
E
nâo ha duv1da, ê prec1so resolveI-a, porque ~
que
eX1ste relat1vamente aos llmltes sul é o segulnte:
"Os llm1tes sul foram flxados pelo dereto
n. 323, de 23 de setembro de 1843, que determ1noU que
a parte da freguez1a de Abbad1a, na PrOV1nC1a da B!,
h1a, que passa além do no Real, fique pertencendo á
Provinc1a de Serg1pe, serv1ndo o d1to r10 Real de I!.
nha dlv1sor1a entre as duas mencl.onadas
PrOV1nCl.aS
emquanto pela Assembléa Geral Leg1slat1va outra co.!:!
sa não fosse determ1nada."
Nós, portanto, da Camara Federal, t1nhamos
de ser chamados a resolver a mater1a, o Congresso N!,
cl0nal tem que apparecer para resolver a espec1e Mas
a questão cap1taI, essenc1al, não está no sul,
a
questão está no occ1dente. E' ahl a questão tem dado
Ioga r a conflictos de tal natureza que não se
sabe
bem cbmo a admlnl.stração, quer de Serglpe, quer
da
Bah1a, póde resolver os seus problemas de
economla
do Estado.
A Camara, consegu1ntemente, carece de
r~
solver a questâo momentosa. E tanto ma1S quanto,
caso, eUa surge como uma medlda de conc111açâo
e!!,
tre os dous Estados. Quando ful. encarregado pelo em!
nente Presldente de ;;erg1pe. Sr. general
Slque1ra,
de tratar desta quest.ão, em que, éom as luzes
dos
meus collegas de bancada, pude comfecc10nar o
projecto de agora, desde logo procur01 ô'd1st1ncto le,!
der da bancada da Bah1a, meu bom collega e~ dl.st1ncto.
o Sr. Deputado Nar10 Hermes, e trave1 com elle ma1S
de uma palestra sobre o assumpto e mostreJ.,
então,
nessas palestras, os l.ntUl.tos nobres de Serg1pe
e,
ao Quv1r::. palavra do illustre representante da
B!,
hia, inuned1atamente comprehend1 que o cerebro delle,
todo o Seu coração, todo o seu espínto estavam an!
~ados pelos mesmos nobres 1ntu1tos que inspiraram
e
l.nSp1ram a alma de Serglpe "
Francl.sco A. de Carvalho L1ma JÚD1or, em sua
H1Stó
ria dos L1m1tes entre Serg1pe e Bah1a (AracaJU, Imprensa Off1~
1918), ass1nala. "Quando fol. constituída a Capl.tan1a de Serg1pe,a1!!,
da não eXl.stia a chamada CapJ.tan1a da Bah1a ••• O que se constl tuía
então (pela Carta Rég1a de 7 de jane1ro de 1549) não era uma Cap1ta
nia, propriamente, como as outras, mas a séde do Governo Geral col~
nial encarregado da AdJ!llnistração de todo o Braz11, 1mpondo obed1ê!!,
cia às demals cap1tan1ãs e donatanas" (págs. 137 e 138 _
Grafl.a
oriainal) •
Prossegúe Ll.ma Júnl0r: "lançados os fundamentos
da
cidade, Thomê de Souza, de conformldade com as ordens que
trana,
tratou logo dá creação do Mun1cíp10 da Caplftal, que depols tomou o
nome de Reconcavo, dando-lhe por termo 6 leguas para cada lado, den
tro de cujo l1m1te exerccr1a a câmara resP1ctl.va a sua
Jur1Sd!
çio ••• Era~ pois, o Reconcavo, uma espéc1c'de Mun1cíp10S Neutro •••
Só UII. e meio século depo1s foram erectas as suas:primc1ras v1Ilas ...
Jaguaripe, em Dezembro de 1697; Cachoeu3 e São Franclsco, em Janel.
ro c Fcvereiro de 1698. Dado a conquista de Sergipe e' const1tu1,ã;
de sua capitania independente, a Corôa, usando como lhe aprouvera,

de seu pata-amênac davadau ao neao a doação de ccutanho , pelo no It,!.
pacurü , fJ.cando o domínio de Se rg ape para o lado do Norte ate o São . .
Francisco. O restante, a outra metade, para o Sul, flCOU encorporada
ã séde do Governo Colonial ••• Era, p01S, um tern.tório 19ual ou
me
facto:
nor que o de Sez-g ape actual, o que possuía a sahae ,
Outro
documentos authent rccs , em manuscripto, Cartas e Ordens Régus,
r!'.
fenndo-se ii ~ da Bahaa nunca o dizem, - da Capl.tan1a, mas
entretanto que os
da cidade da Baha, e lstO até f1ns do século
Comarca da Cap1tan1a de
mesmos documentos nunca de axa r'am de da zer
Serg1pe" (piígs 138, 139, 140 e 141.~ Grafia orag mar) ,
a
~Dentre as amostras refendas pelo Autor, colhemos
mais expressava, IIFa,o saber a vós Vasco Fernandes Cezar de Menezes,
que
vace-ney e Cap1tão General de mar e terra do Estado do Brazl.l,
attendendo ao que me anforaou o Ouvidor Geral de Capl.tan1a de Serg1po d'Bl-Rer, sobre ser ccnvenaent e que os moradores do Rao Real, fr~
cc'rreycãc
da
guez aa de Nossa Senhor-a da Abbad1a, flquem suj ea tos
Ba
da t a Capl.tanJ.a de Serppe d'EI-Rey, e não ã Comarca da cadade da
!!e" (Carta Regu de ] de maac de 1728, - L1Vo Z4 - o. R. fI. 91
sergl.pe
e
Bah
aa
,
pág.
Dr. F. V. Vianna. - Estudos sobre os Lamz't ea
55. "In" 00 ~1t., pâg , 141)
Em seguada , Lima Jún10r arrola o testemunho h1.Stór1co
de autores ansuspe tcs "Entre as muitas autoridades que as s agna.Lam
Ser~1pe
ao Sul pelo R10 r eapacuru , C1tamos em prrmea ro
os 11mJ.tes de
e
lugar Ignác10 ACC1011 de Cerqueira e' S1.lva ("M~ór;ías H1stóucas
sempre
Políticas da Bahia") , autoridade msuspea ta, por ter estado
a servacc da sahas , que adoptou como pátria, elle~ neseadc em Prot.!:!
escr-rptores-.
gal. Este autor não fol., nesta parte, lembrado pelos
mas não passou despercebadc ao Senador Cândl.do Mendes de
bahíãnos
Alme1da ("Atlas do Braz1l").
"Outra euec radade que não pode ser posta em díiva de , e
talvez a ma1S respe1tada de todas "Serg1pe d'El-Rel. (a
provínca)
- Div1São adm1n1stratl.va do Impéno do Brazil, l1m1tada, ao N. pelas
províncias de Alagõas e Pernambuco; aO. e ao S. pela BahJ.a. O Itap.!.
curu. o S. Franc1.sco, e o Vaza_Barris, são os seus princ1pa1s cursos
d'água (Do Gr.ande Dic. Un1versal de Larousse _ voI. '4.
pág.
SBB) ... Esta passagem de Larousse, bem como todas da lettra S
f 01 achada em ftIanUScr1ptos dos seculos 16~ e 170 • quando teve or1gem
(págs.
a Capitania de Sergipe .... A fonte não pode ser suspe1ta •••
152, 153, '54).
nCorrobora a informação de Larousse, um dos cron1stas
escreveu:
de llla10r valor quándo, de passagem, ao falr de Serg1pe,
"Não trato do no de Serg1pe, do rl.O Real e outros que f1cam nos
h
mJ.tes desta CapJ.tanl.a da Bah1a, por não ser proll.xo, e tambêm porque
(Fr.
H1stóna
do
V1cente do Salvador.
ao d1ante pode ser tenha lugar
Braz11, pág. 44, Pub~lcação da BJ.b1J.otheca Nacional-1889) ve-se dos
termos griphados que, excluídos o Sergipe e o rio Real, os
1J.ml.tes
com a Bahu acham-se mal.S ao Sul l ' (pág. 154) •
"Para reforçar as op1n1ões dos autores cl.tados.
e"
o que du outro mundialmente acatado: "Bah1a - DiV1São adml.n1strat!.
Kl.l. quadrados, divid1da em 3 di!
va do BranI. - Superfíc1e 230,
os
trictos, com uma popula,ão de 800,000 hab. - S~us. Úml. tes são
r10S S. Franc1sco, de Contas e Itapicuru, e outros rios menores e o
oceano (Dl.cc. de la Conversat10net de la Lecture" To,mo UI - 1933 Par1s)" (ld. , 1b. , pág. 155) •
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Ana11sando a parte do Regimento dos Capl.tães_Mores de
Sergl.pe, que dá ã então Cap1tan1a a extensão de ZS (v1nte e
c1nco)
léguas a partu da barra do são FranC1SCO para o sul, dn Lima
J~
n10r, quanto às 1nterpretações erradas a respe1to, dlm1nul.doras
da
ãrea de Scrgl.pe:
como não havia dol.s pesoS e duas med1das, o p!!.
_Cout1nho,
drão pelo qual foi med1da a doação de Franc1sco Pere1ra
com os mesmos 1nstrumentos e o mesmo Agrlmensor, não pod1a del.xar de
te:r sido o mesmo que servJ.u para med1r as v1nte e C1nco léguas do R!'.
g1mento dos Cap1tães-Móres 1e 5ergJ.pe ••• Se, pelo contrár10, a med,!
da que serV1U para a doação, foi verdadeua, as Vl.nte e C1nco léguas
da Cap1tanla de SergJ.pe, conforme o Regl.mento cltado na sesmar1a de
Muniz Alvares, ajustam-se perfe1tamente ã metade da doação de Cout!.
nho, que foram 50 léguas, e neste caso a CapJ.tan1a de Serglpe, sendo
metade das 50, va> ter a barra do no Itap1curu. e a Bahia nunca po
derla legalmente transpô-lo. O Reg1mento. pois. dos Cap1tães-Môres de
Ser81pe. passado pelO' Re1, resolve cathegor1camente o caso dos 11m1
tes terr1tor1alS das Cap1tanias de Serg1pe e Bah1a pelo álveo do 'Ita
plcurú, de modo a não. delxar nenhuma dúv1da e d1sp-ensar outras 1nd,!
gações, como se tem fe1to ll •
"Em outros termoS: se ZS é metade de 50- (25=50-25), e
ao
50 é 19ual a 25 mal.S ZS, (25.25.. 50) segue-se que o Re, partlu
me10 a doação de Coutl.nho revert1da ã Corõa. dotando a Cap1tan1a de
são
Serg1pe d lElwRe1 com a metade. que v,a1 do no I.tap1curu ao no

. ...

~

"E e1.S a razão porque os pr1me1ros Cap:l.tães-f.lores de
Serglpe concederam sesmarlas de terras da margem e.squl;lrda do Itap1c.!!,
ru para o Norte, como, entre outros, Porto Carrelro e Cosme Barboza lO

"Certamente a medl.cão de 50 leguas de CoutJ.nho
não
foi bem fe1.ta, fo, um ma1S ou menos obedeceu a um cálculo lnu1to d!'.
saprox1mado, porque, do padrâo da barra da Bah1a à barra do São Fran
C1SCO, devem 1r umas 214 m1lhas marítlmas. que correspondem à 71 lé
guas! isto é. 50 e ma1S Z' de quebra. Bem approlhmado.Neste caso Ser
81pe tem entrar por 19Ual na part1lha da quebra. fl.cando com um ,to
tal correspondente 'ã metade de 71, ou seJam. 35 leguas. que e a dis
tânc1a do S. F'tanc1SCO ao Itapl.curu. Approx1madamen te".
Também 36 léguas é a extensão da costa de Serg!.
"
pe (até o Itap1curu) , segundo o l.lustre chron1sta Augusto Fausto de
Souza, propugnado r da J.gualdade territor1al dos Estados (Estudo
50
bre a Divlsão Territor1al do Brazil. Revo do Inst. Histór1co
Braz!.
le1ro - 1880 _ Tom. I ! - pág. 50)".
IINinguem. porém. media com tanta prec1são a donatana
de FranC1SCO Perel.ra Coutinho, como Sebast1ão Rocha P1tta (H1St. da
Amer1ca Portugueza - :.pág. lO, n e c), dando-lhe 70 leguas. ou seJam
Francl.sco.
35 até o no Itap1curu. e dI ahi outras tantas até o São
pertencentes a Serppe. de accõrdo com as '25 do Regl.mento" (l.d. ,1b.,
pâgs. 207, ·208, 209, 211. Grafl.a ong1Dal).
Alem d1sso, "
a Capl.tan1a de Serglpe, fundada ce!.
de
ca de dous seculos antes de ser dada á Bah1a o t1 tulo honorarlO
Capitania, já contava uma ser1e de Capitães-Môres <tue, por nomeação
do Rel, governava-a de accõrdo com o seu Regimento dado pelo mesmo,
e com tal l.ndependencl.a, que lhes era facultada a, concessão de sesm,!
rias, poder que mB1S tarde fo, hmitado, não só a e11a, mas às
outras Capl.tan1as, para coh1b1r abusos de concessõàs demas1adas,
co!!,
ll
sJ.stlndo a 11m1tacão em suje1tar as doações ã approvação rég1a (;Ld,

553

ab , pago 226).
O mesmo Francisco Ao de Carvalho Junlor adverte
págs. 247 a 258:
---

às

"Os lifl11tes uerru toruaa s da anta ga capt eema de
Sergipe com a Bahia, desde 1590, foram pelo Rl0 Itapi
curu", Logo acrescenta o 1lustre has ecr-Iador ,
nA própr1a Junta Prcvas acnaj, da Behaa , apesar de
, revcfucacnâr-ae e armada do arbítr10, reconheceu e res
peitou os ll.m1tes da CapJ.tania autônoma em 1820, pel;
Rio Itap;."Cü~u, deaxandc em sossego os moradores entre
ele e o rio Rd'al,. asent'sndc-os do serviço maLa t ar obra
gatôr10, como se V1U do tópico citado na proclamaçã;
de Cézar But-Lamaqua ;"

'89

â

•

"A restauração, pela segunda vez, da
eutcnosua
da cepa eenaa em dezembro de 1622, com a
dencminacâc
de Pro~íncl.a, não alterou os La.m tea de f tapacuru ;"
Ivo do Prado, disputando com o baaanc Braz do Amaral,
por ocasaãc do 69 ücngressc Nacaonaf de Geografla, sustenta, a propô
S1tO da alegação de que sergupe pertencera ã Bah.r a , IIPóra o tempo di
corrido ent rq 1763 e 1820, durante o qual se rg ipe , Ilhéus, Porto Se
guro, São Salvador e seu reconcavc , juntos formaram uma só
cap1t;
nia, a H1stória não revela o menor facto que demonstre haver chegado
ao méd10 e baixo São Pranci.scc a Pequena Cap1 tania formada em todos
os Santos" (A Capl.tania de Ser81pe e suas Ouv1d()nas. Memor1a sobre
questões de I1m1tes - R10, Papelaria Braz1l. 1919, pág. 355. Graf1a
original) •
O mesmo I.v~ do Prado fez ;ons1gnar em ata, na lla 'Ses
são da ccnrerêucaa dos Delegados dos Estados, reeãaaade a 4 de
se
tembro de 1919, protesto em cuj c pr1melro item consta, nit1do, o 1~
conformismo de Seegape com o esbulho terr1tor1al de que é vítima na
fronte:l.ra sul. " ••• Sergipe vem declarar, se bem que muito e mU1to
esperançoso: 19" que tolera, slmplesmente, a divl.são pelo r10 Real
da Pra1a, ant1go Itanhy, até que o poder competente decida sobre o
arbitrãr10 e prov1sorio decreto na 323, de 23 de setemkro de 1843,
e que mantem seus direl.tos às antuas v111as de Abbadia. Itapicurú
e Inhambupe, vi'rlas que lhe pertencem, desde a origem de cada
uma
dellas, mot1Vo pelo qual protesta contra a manutenção de tal decre
to que f1ca sem valor, por não eX1stl.rem mais, da Assembléla Gln;al
Leg1slat1va do Império, nem o Senado nem a Câmara dos Deputados, ca
maras a que elle (o decreto) allude e de cUJo poder e critér10
d;
pendia sua existência toda" .,. (op. C1t., pág. 363. Grafu
OrJ.g~
naU.
•
Rebatendo outra propos1cão

d~

Braz do Amaral,

aduz,

"Ainda em 1679, j-~I'l..l.LJWJlOS dep01s, conforme o bello .. testemu
EJto...",.5J~phae1·d"C'lesu:S (Cãstrioto LUZ1tano, pago 5)
serpp;
t1nha cJ.ncoenta léguas-de costa e a Bahia. entâo. menor. t1nha. ape
nas umas tr1nta. Não é tudo; vamos"" adl.ante. Em 1695, tr1nta e se1S
anos dep01s, O" Conselho Ultramarino, em um parecer, dado a 09 de f.!!,
vere1ro, parecer que V. Exa. pub11ca em seu Memor1al, 1nforma, S!!!
Sergipe t1nha Cl.ncQenta léguas do São FranC1SCO ã Bah1a •• Em 1755,
Já sessenta annos dep01s, D. Joseph V'a1ssete, o 'grqnde benedectino,
em seu trabalho celebre (Geograph1e, ihstor1e, ECCI~sl.astique et Ci
v1le, etc.) a Serg1pe dá, mais ou menos setenta e cJ.nco léguas
d;
costa ••• Tudo confirmando. ve10 a palavra off1Clal (de accordo com
ella, estão os 1llustres bahl.anos Drs. Eduardo Espínola e TC1ve
Ar
gollo) de Alesandre de Gusmão, secretáno de Do João V "A oitava C!
pitan1a, ou Provínc1a, é a de Serg1pe esta cap1tan1a se estende
a
uma é outra parte das companhl.as por onde passão os rl.OS São Frand,!
co e Real, atê as nações obacat1ares ••• " (op. C1t •• pág. 370).
Sobre a fantasiosa subord1nacão da Cap1 tanl.a de Serg1
pe ii. Capitan1a da Bah1a, em determ1nada época do período
colonial~
argú1, ainda: Ivo do Prado ...... em 1659, quando os sesmos foram d!,
dos, a peqUen1na CapItanl.a de São Salvador e seu reconcavo ou a
Ba
hia de Todos os 'Santos não tl.nha ascendente algum sobre a Capl tan1;
de SergJ.pe. Esta nem só não fôra subalterna, como a1nda, era
que a pretend1da mand~nte. Serg1pe era subord1nada, não a tal
capi
tan1a, como diz V. Exa., mas, como todas as 1rmãs, São Salvador
1!!,
clus1ve, ao Governo Geral do Estado do Brau!. V. Exa., quer alludlr
talvez a capítanl3. geral da Bah1a; esta, porém, surge na
H1stór1a,
104 annos dep~l.sll1 {'Cp Cl.t., pág 381).
Em 1920, os governos da Bah1a e Serg1pe concordam n.!:!
ma com1ssào arbitral, que levar1a o laudo definlt1vo aos Congressos
dos d01S Éstados, não tendo chegado a termo esse protocolo de l.nte!!,
ções.
Ass1m, torna-se púb11co acordo f1rmado entre os
Pr~
sidentes J. J. Seabra, da Bahl.a... e Pere1ra Lobo, de Serg1pe, no se.!!,
t1do de const1tu1r-se uma com1ssão de selS membros, três de cada Es
tado, para discutl.r o problema que', na base d'e laudo de um
árbl. tr;
neutro, ser1a levado ao Congresso de cada um dos Estados.
S de toda just1ca quc se realce.,nessa ocasião, o tra
balho realizado pelo General, Engenheiro, Geógrafo e Parlamentar Iv~
do Prado, por ter s1do ele que, em sua obra "A Capl.tan1a de Ser81pe
e suas Ouv1dor~as", melhor estudou a questão dos l1ml.tes entre Serg1
pe e a Bahl.a.
O historl.ador J. Pl.res Wynne, em sua "H1stôr1a de Ser
gipe - 1575/1930", assinallÍa respel.to desse acordo de 27 de outubr~
de 1920:

...

IlTambém mU1to se faz1a notar o 1nterêsse revela
"do pelo Presl.dente relatl.vamente ã solução da emperr;
da questão dos lím1tes, e com a presença do
Govern;
dor Seabra, êle, aproveitando-se da oportunJ.dade, tr;
tou dQ ...acõrdOt: ~
-

...

,"Dentro de tr1nta dl.as a contar da data da ass:l.
natura do presenta acõrdo, Sergipe se louvará em pe!
soa competente aSSlm como no mesmo prazo o Governador
da Bah1a e em terceiro árb1 tro desempatador escolh1do
por acãrdo das partes entre seJ.s c1dadãos de capacida
de reco~hecl.da, cUJos nomes serão apresentados, trS;
pelo Pr.esidente de Serg1pe, três pelo G;),vernador
da
Bah1a. Serão entregues aos árbJ.tros todo~ os documen
tos e provas de cada quaí dos Estados, ~ fJ.m de, f1i
mados nêles, ser resolvida a pendênc1a, fl.cando,
e.!!.
tretanto, dependendo o laudo f1nal da aprovação ~ em
duas sessões ordJ.nânas ou extraordl.nárias do Congres
so de cada ~m dos Est~dos. O laud-o 40s lÍrbHros dev;
rã ser apresentado dentro do prazo de Ol.to meses,
contar da data da aSS1natura do presen-te acôrdo,
pe
los Excelentíss1nlOS Srs. Pres1dente e Governador

...

rei

r

pectivamepte dos Estados de SergJ.pe e Bah1a, e demals
pessoas presentes a êste ato Estado Federado de Ser
gipe, AracaJU, aos V1nte e sete d1as do mês de
out~
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bro de mil novecentos e vinte. Em tempo- do

presente
1ab,!
das
queas serão entregues ao Bxeo, Sr. Governador da
B~
haa , AracaJu, 21 de outubro de 1920. _ José
Joaqu2m
Pere.rra Lôbo - Presidente de Sergipe. J. J. Seab1"a,G2.
vernador do Estado da Bah1.a.
"Em dâsccrdâncae , naturalmente. desde o Congre~
so de Geografia. realuado em setembro de 1919, na c!
dade de "Belo Horaacnte , os representantes da Bahia e
de Sergipe, dr , Braz do Amaral e general Ivo do Prado
Montes Pa-res da Franca, Lndauava , logo depoas , o Pr!..
sidente serea.ra Lõbo para louvado o aausure enge nhed
1'0 dr.:'Getúl1o das Neves, e faz.endo razoáveis considi
racõs pedaa ao Governador da Bah1.a a mdrcacâc de ou
tro. que não o dr. Br~z. Jâ declaradamente em posiçã~
oposta. e Já de comum acôrdo para deselllpatador Se e.!
cqlhia o dr , F. A. Bueno de Pa1Va, vrce-Pres rdente da
'República':
IIserg~pe vaveu momentos de grande expeet a t ava e
por um momento a fig~ra do Pres~del\te cercada de 11131.01;'
simpatza. todos nuaa Justa eufona cívica e a louvat
a sua 1n1.ciat1va.
lia acôrdo lavrado no dia 27 de outubro de 1920.
feliz 1niciativ3, encontrara franca acolhida por par
te do Governador J. J. Seabra, mas fruto das
g1'ias daqueles da.as e da aprcxaeecãc dos doas hcnens
de Governo. também não passava de uma fácil solução
em se tratando de um caso tão deba tadc , de uma que~
tão tia postergada por Uma das partes.
"Bnce r radc o prazo es t abeIecado no da.a 27 de ju
nho de 19Z1, logo o general Ivo do Prado entregava o
seu laudo ao árblotro desempatador, mas o mesmo
não
fazia o dr , Br~z do Amaral, e logo uma Mensagem
do
Governador J. J. Seabra eluc1.dava. d~r1gida ao Presi
dente de Serg~pe.
Uterminado hcj e o prazo para ser proferido
o
laudo no arbaereaenec de que trata o COnVen10 de 27
de outubro último. sem que houvessem chegado a
acõriõ os louvados dos d01s Estados conforme a
cor
respondênc~a que aí va1. Junta por cópia. sôbre o a;
sunto- a discutJ.r. denunc10 pelo presente o referid~
Convênio de 27 de outubro. Declaro, entretanto. estar pronto a recomeçar as negociações prec1.sas para
ser fe~to outro. a f1m de levar a uma solução próx1
ma a dúv~da sôbre a 11nha de fronte1.r3. ped1ndo
;:Vossa Bxcelência que. no caso de ace.ttar este
alvo!.
tre, se d1.gne de ind1car os meios 'prát1.COS de
realuação.

acõrdo . e -ser{transcrit~'Mt-3:1Vrode Notas de
llão pGbhco, serão extraídas seu cópias, três

aI;

"0 Presidente Pereira Lôbo rbspondia'
"Bstou dl.sposto- a novas negociações para liqu.=
dação do caso, dependendo isso de um entendl.mento com 1
o delegado do meu Bstado. Penso, entretanto, não con~
1atuJ.r 1I0tt.VO suf1C1ente o não terem tido os do.is lo!!,
vados um entendimento, por J.sso que, em face da letra
insofl.smãvel do contrato lavrado em notas de Tabe1J.ão
público, ~ão havendo entendl.mento entr~ os louvados,
func1.onara o desempatador por ambos os Estados
esc~
lhidos. Cumpre salJ.entar que era a questão de lJ.mites
JIUito ant1ga e quando não houvesse o louvado de Serg;
pe determinado sua proposta por demais debatJ.da,
Já
tendo hav1do troca de idé1.as entre o Snr. General Ivo
do Prado Monte PJ.res da franca e o dr. Braz
Hermen~
g1ldo do Amaral quando do Congresso de Geograf1.a
de
Belo Horizonte e da reunião para a solução das questões de lim1tes. promov1.da pelo Exmo. Snr. dr. Alfr~
do P1.nt.o Vieira de Melo. 1lustre H1n1stro da JustJ.ça
_ era mUJ.to ant1.ga para que não fôsse bastante conhec1da pelo prof1.c1ente louvado de Bah18 a proposta do
de Serg1.pe. Dlante d1sto, pensa não t1nha o
1lustre
louvado de Bah1a outro cam1nho que defender o que ju!
gassc O d1reito de seu Estado. abordando tôdas as I,!
nhas da proposta do louvado de Serg1pe, expressa
em
documento púbhco de Ifaráter ofipal, e reglostrada t,!
xatJ.vamente no telegrama de 6 de,m81.o de 1921, o qual
assim du:: Exmo. dr. Braz Amaral _ Bahia - Receb.l ca!.
ta 19. Insl.ste V. Exc~3. em dizer que 'fuJo de
~nfo.!.
Rlar qual a tese sergipana. Eu penso. entretanto, ser
a quarta vez. que o fal;o. fi ..l0 pelo telegrama de
20
de dezembro de uno. Depois unda. a 24 de [evereno e
aindaclIl marI;o de 1921, não obstante repet1rel:
Meu
Estado reclama II regular execução das conhec1.das le1.s
formadoras da Província de Serg1.pe, execução
pertu!.
bada pela Província da BahJ.a. Quer, portanto, a execução da carta reg1.8 de 5 de dezembro de 1822 e decret~
de 8' de)7Jlho de 1820. Sendo ass.tm. para conhecer os,
fatos, não há entend1.Jnento nenhum porquanto o decreto
de 8 de Julho de 1820 declarou .a Cap1.tanía de Serppe
independente do Govêrno Reg10nal eX1stente na Bah1.a.
e a carta rég1a de 5 de dezembro de 1822 manda que se
lUll.te a Província tomando como norma Uma comarca ma1S
antiga que a eX1stente em 1822. Ora. o l1.mJ.te ao .sul
dessa Ouvl.dorJ.a era o R~o Subaúma. conforme a
carta
régJ.a~de 28 de abr1.l de 1729. logo a ma1s ant1ga era
a de 1695, hm2t.ada pelo portar.18 de 13 de Julho
de
1696 Como. p01.s. f1.cou 1.sto 1ndeterm1.nado para Vossa
Excaa: que tais documentos conhece e pub11ca em seus
trabalhos? D1ante desta afJ.rmatão. Julgo não poder o
honrado louvado de Bahia alegar o não conhec1mento da
proposta do Estado de SergJ.pe, porquanto ela é clara
e inequ1vocamente determ1nada. Ao 1nvés de nortear a
deves a dos interêsse~ de seu Est:ado por este lado. o
ilustre louvado de Bahl.a passou a 1.mpor ao louvado de
Sergl.pe o só aspecto pelo qual pOáer1'3 ser
encarado
o caso. - O Governo da Bah1.a só admite d1.scussão
no
terreno em que faJ. colocada a questão de llm:rtes pela
proposta feita ao mesmo Govêrno em 1913, que é a
r~
produção do proJeto apresentado ao Congresso
pelos
Srs. deputados sergipanos. a saber o competente
se
nhor Fehsbello FreJ.re e ma1.S os senhores More1ra Gu!.

marães, Dias de Barros. .rcvtnaanc de Carvalho e
o!:!,
tros, em 13 de novembro do mesmo ano de 1913. Compr!:,
ende-se , natademenee , que não havia boa vontade maao r
que a do louvado de Serg1.pe. pcaa que procurou logo e
logo declarar qual o seu objet í.vc , o que cent.mucu f,!
zendo , sendo que, quando não pôde naas O seu J.nterp!:.
lante alegar que não lhe ccnhecaa a proposta, passou
a Lmu tar a face da questão. Como se depreende da CO!
respcndêacae trocada, o ilustre louvado da Bahia pr.!!
curou com o esuabefecaeentc de p r'e Ldma.nares e
cond,!
cões não um meio prático para a solução do caso. mexe
que ser-ra a entrega ao desempatador das suas reaêes ,»
que tamb€m Fat-aa o louvado de Sergipe, a fim de
que
da d1;ergênc1a entre os doaa louvados pudesse eee râa.r
a llonha--defin1.tiva que os reccnhecados sent.mentos de
~a e os ccnhecamentcs do eminente
desempatado r
houvessem por bem traçar. ccuerarxaeenee , porém.
o
honrado louvado do Estada da Bahaa procurou aanda uma
vez debater a multis~ecular quesuãe tentando a anãli
'se de tôpJ.cos e part1cularidades. estranhas ao inte.rê~
se atual dos doas Estados amigos. 'irmã-os 'pela raça,p~
la trad1ção e pelos feitos assinalados. e. melhor ai,!!
da entrou de l1egar vefcr a documentos de indubltállel
veracidade, mua tos d~les da Bahz.a e citados,
tendo
sadc apreciados corno verdadeiros quando se
resolve
ram delicadas questões anrer-nacaonaas de
interêss;
do Bras11. Em suma; enquanto o louvado de Serg1pe de
terminava sua proposta .. de se dar execução ao decre
to de 8 de julho de 1820 e ã carta rég13 de 5 de de
zembro de 1822 - o operoso louvado de aahaa 1mpunha
que só aceitaria dascussâc colocado o caso dentro da
proposta de novembro de 1913.
"Bm cuap'r a ndo , o aj.us t re louvado de aahxe , a le
tra do Convênio. cer-ra de apresentar ao eamente de
sempat ador , dentro do prazo marcado, seu laudo. corac
o deveraa fazer o louvado de Ser-gape , não um _ ~laudo
constante de prelimJ.nares, mas encarando pontos haa
tôricos, de eeramandc razões. tudo documentado dev;
dallent:e. Tenho a declarar a V. Bxc Ia , que o louvad~
de Serg1pe cumprJ.u a letra do COnVen10, apresentando
a 27 de junho findo ao Exmo. Snr. dr. Franc.15co Álva
1'0 Bueno de Pa1.va Q seu laudo devidamente 1nstruído:
visto saber, por .1J1formação ofJ.cJ.al, que o prof~cien
te louvado de Bahia não tinha uma proposta a fazer:
por 1.550 que se firmava em proposta de outrem. crJ.t~
rio, a11âs, por ele meSmo condenado. Assim, p01.s. o
louvado de Sergipe, general Ivo' do' Prado Monte Pires
da Franca. tendo conhe(:J.mento de que a proposta
do
dr. Braz HermenegJ.tdo do Amaral. hon;ado louvado de
Bahia. era a mesma apresentada ã Cãmara Federal em no
vembro de 1913. entregou no prazo prefJ.xo ao 1lustr;
desempatador o seu laudo e os documentos a
respe1.to
da llultJ.ssecular questão d~ l1.mites entre o glorioso
'Bstado da Bah13 e o pequen~no Estado de Sergipe".
Bxiste uma carta do Conde dos Arcos (8 0) que, 1.ndev1
da~~e, gerou jurisprudenc1.a a favor da Bahia. Há confusão e supe;
posição de Jy.risd1.ções, c1vis. míl1tares e ecles1âstl.cas. o que nã~
1mpl1.ca. como não acontecia habitualmente. reflexos sobre a 1.ntegr.=
dade do terr1.tário fJ.s1.camente cons1derado. Confundiu_se a favor da
Bahu, dada sua 1.mportânc13 política e cultural, "JURISDIC1'i.o"
dTBRRlTORIO".
.
---Algumas vezes. por convenJ.êncJ.a admlnlstrativa,
da
Justiça e do clero, houve dualidade h1erârqUlca nesta regJ.ão " r ebel
de ã le1.. e 1nc1.dênc1.a de cr1.m1.nllll.dade e abusos". Até 1843 nenhum;
lei alterou a frontt:.ira no Itap1.curu. Faltou a Serg1pe mais agress1.
VJ.dade em dar cODseq-UêncJ.a ao protocolo de .1ntenções dos
gove.rnad~
res em 1920 - J. J. SEABRA li PEREIRA LOBO.

DENSIDADE
ÁREA
BAHIA - 336 munJ.cíp10s
9.597.393 hb - 16,93 hb/km~ - 559.951 Km~
SERGIPE - 74 lllunlcíp10S - 1.156 642 hb - 51 ,92 hb/Km~ _ 21 942 Km~
Xrea e população dos mun1cíp1.0:;, hOJe da Bah13.
área d1.scutida e que ficariam do lado de Sergipe c
POPULAÇJ\O

POPULACJ\O

PENSIDADE

Busca-se, apenas. restabelecer os lilU1tes has
tôr1.cos de Sergipe, com prcvea to econêmcc para a regaâc a ser rei;
tegrada em sua un.rdade terr1tor:la1.
...
_Não ê uma reJ.vindicação recente, mas uma causa com fundo assentsmedto histón,co, uma reclamação que tem
quase
d01S séculos, sempre 'rea te rada e nunca esquecida, como demonstramos.
com o testemunho da HJ.stór1a.
Essa questão j ataaas ser-ra rescãvada pelos trJ.
bunaas , nem tér13 cabimento na legislação ordmãraa _ prcfbade de an
terferir na autonomia dos Estados - sendo portanto aapcss Iveã
sol~
cioná-la nedranee arbitragem.
O caminho únic.o, para da.raaãr , deÍ1n1.t1valUente, a questão. está na V1a conet a.tucãcnat , no capítulo das
D1SpOSJ.
cões ccns eãtucaenaãs Trans1t6rias, pelo qual também se. expressa o
lA~~1.i~premo da sebe rama nacional. scb rance rrc a qualquer outra aut~

ói

AssJ.tn, sendo, estes são os fundamentos hIStª"
ricos e Jurídicos em que nos apoiamos para, em nome do povo serglp~
área
refer1.da ao longo desta prcpcs rcãc ,
Se não bastassem outros argumentos e as llIan.,;.
festações vef acsas que acabamos de aencaonar , cUllpriria lembrar que
a primeira Constitu1.ção do Estado de Se rg ape , promulgada em 18
de
maio de 1892. po r eanto hã quase um século. assi. eat abe Iecaa em seu
art. zo:
"S.eu territôr1.o (do Estado de Serg1pe)
comprehende não só o que se achava sob a JU
rJ.sdicção da ant1.g~a Provmcaa de sergipe , c;
mo a rnda o que, embora atbe rc ã sua
jur1..!
dicção. todavia lhe per-t.encaa por da rer t.o ;"

no reclamar a reantegracãc , ao terrlotôr1.o de nosso Estado. da
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO :

ARTIGO 1Z.

Suprimam-se do proJeto :
a) a alínea

-b-,

do l.nciso VIII, do Artago 12.

JUSTIFICATIVA
A alíne. a suprlmlr. parte do incIso que trata do direito
de "acesso a refe.rências e Informações sobre a prôpria pessoa". dispõe :
"b -.i proibido o registro informático sobre convicçõea
pessoais, atividades políticas ou vida privada.
salvo
quando se tratar de processalllento de dados não idenrifi
udos individualmente. para fins d" pesquisa e esradstI
u" (grliro-os).
:. O dispositivo acima contJ:"aJ:"ia toda a evolução da cOlllunica
cão. baseada, juatatlente. no arquivamento eletrõnico. através de técnicas de
informâtica, dos fatoa da vida quotidiana. Se. isoladamente, eles pode. I:on,!
tituir a petitte histoire do dia-a-dia, em conjunto. esses registros
pode.
consti~uir. como de Lato constituell• • base dos al"quivos históricos. biográ!i
cos 11 políticos de gerações.
-

Ji fliio SI! arquiVa .. aia como antigamente. Documentos histõ
ricos e dados biQgráficos. são plleservados atravéa de t.él:nicas modernas,
quais, enql,1anto permitem a boa conservação dos originais. fal:ilitam o al:esso
dos pesQubadores. seu manuseio I! ",reproduçio. através do emprego de llIeios c,!
da vez ll13is dependentes da infot'lllatic:a.

as

Note-se que. co disPQsitivo a suprimir não proIbe qUiillquer
regiatro desses fatos. mas. apenas, os inforlDáticos. Poderia alegar-se que se
trata de definição defeituosa; 1ll8S não é. Ttat.a-se de volt.ar as I:ostas ao pro
levai;
greSSO ti condenar as gerações futuras ao trabalho penoso e custoso de
t8r nas gavetas dos arquivos f{s:lcos, de dif!cil controle. classificação e ã
cesso, a documentação dos fatos da vida pol!tic:a nacional. Isso. nat.uralmente-:
se os insetos e roedores não tiverem c:onslJlll1do. antes. os documenros a
co ..
pulsar.
Devemos registrar, ainda. que a privacidade da vida !nU
ma jã está minuciosamentel:oberta 'Oas a!!neas do inciso VII, do IIll;Smo att. 12'.

AL'"GUNS DADOS SOBRE BAHIA/SERGIPE

MUNIC!PIOS

Estados. como as da Amazônia, do Centroeste e. no Centro Leste .. o da
Bahaa ,

EMENDA lP05336-6

l:J ConstJ.tuinte Luis Bduardo

.n..' --------,

rr!;t·~

~~;J!7J

PLENARIO

AREA

6.575 hb
9,58 hb/Km'
679 Km'
19.690 hb
13.06 hb/Kltl~
1.508 Km~
19.246 hb
Z7,18 hb/Km"
708 Km'l
Mas não se trata, aquJ.ln pura e s1.mplesmente,
de defender um pleito ma1.S do que sesqu1centenãr10 de Serg1.pe.
s~
não de demonstrar, também, que ele se harmonlza cOm as prellussas da
desenvolv1.men;.o nac10nal 1ntegrado.
Jandalt'a
Itap1.curu
Rio Real

Assim é que a Bahta. nUma área de quase se1.S
centos 1n1l qU1.lõmetros quadrados e menos de dez ml.lhÕes de hablta;;
tes, apresenta. uma dens.1dade populac1onal de cerca de dezessete h;
b1.tantes por quilômetro quadrado; enquanto Serg1pe, com menos
d;
vJ.nte e dois m1l qU1.!ômetros quadrados, apresenta uma dens1.dade demográf1.ca de cerca de c~nqUenta e d01s hab1.tantes por qU1lômetro qu,!
drado.
Na área discut1.da, de quase três m11 qU11ômetros quadrados, em t.rês Municip1.os, Jandaira. Itap1curu e
R1'O
Real, V1.vem cerca de quarenta e cinco m1.1 hab1tantes.
F1s1camente, Serglpe tem cond1.tões para J.nte
grar 05 Mun1cíp10S de Jandaira~ Itap1.curu e R1.o Real. com cerca d;
quat"enta e Sé1S m1l habl.tantes e menos de três m11 qU1.lômetros qua
drados.
p

A denudade dessa área ê de cerca de qUlnze
hab1.tantes por qU~lômetro quadrado, 'enquanto a :de .SergJ.pe ê de ce!:
ca de c1.nqUenta e d01s hab1.tantes e a da Bahia de pouco maJ.s de de
zesse.1S habJ.tantes por quJ.lômet'r9 quadrado.
Bstá claramente demonstrado que a.ll!,ande I,!
titude da Bahia preJud1cou seu crescimen'to demogrã'f1.co, em
algumas
reg1.ões.~ como na área reclamada, com repercussão, também, no
dese!!.
volvimento econômico.
Rec.uperadas 3S fronteiras histór1cas de Serg!.
pe com a Bahia, os três Munl.cípios citados ter~am. em breve
tempo.
um novo 1mpulso econôm1co. aproximando-se do crescimento demogrãf1.co
de Serg1.pe, que cU1da de apenas setenta e quatro, enquanto a
Bah1a
detêm nada menos de trezentos e trinta e seis Mun1cíp1.os.
..
Quando se fala em redl.V1são territor1.al
do
Bras1.l. pensa-se. Justamente, em reduzir a larga extensão de alguns

SuprJ.ma-se a alinea e. do l.nciSo I, do
JUSTIFICATIVA
o dispositivo em queatão está assill1 redigido'
"art. 12: - são direitos e liber4ades Individuais inviollÍveis:
~

1 - A vida, a existência

l!

a integridade f!sica e mental.

e) o excesso de lUl:ro nas atividades econôlIlicss

~

financeiras

será definido por lei e obrigaroriamente aplicado no progrmu
nSl:ional de 1!tradicação da pobreza;"

Ao nosso ver, este preceito, PQr se tratar evidentemente de previsão de tributo con
fiscatório. colide frontalmente com o disposto no inciso IV do artigo 264 do I:itadõ
prQjeto que estabelece:
"art. 2.64 - Selll prejuízo de outras garantias asseguradas ao

contr!

buinte.- é ~ ã União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos H~
nieipios:
IV - utill:.ar tributo com efeito de confisco" (grifamos)
Entretanto, llleSlllO que OIIl!SSO fosse o projeto, nessa questio, o dispositivo em ques
tão I:ont.taria a ordem jur!dil:a. ao estabelecer tributo selEI fato gerador próprio, dê
terminado, objetivo. igual para todos (ver, a propósito. o art, 264. inciso lI) Nei
outra que não imposta. t;:zxa ou contribuição, poderia sel" a forma coercitiv;:z, que ha
bil1tarla o Estado a adjudicar recursos privados a fins determinados por ele, Est~
do.
Ademais disso, "excesso de lUl:ro" é uma eltpressão subjetiva. del:l11s1ado vaga, selll pa
râllletros lógil:os, objetivos e impessoais. Variando as margens de lucro, de negôeiD
para negócio, e, ainda, dentro do mesmo Setor, conforme ~ Illaior ou menor sucesso d
determinada e.mpresa. poderia esta encontrar-se nn situaçao de haver 'tegistrado pr
juIzos durante anos seguidos, pa'ta, no p'timeiro em que realizasse algum lucro, vê10 considerado "~xeessivo". E como tal, aplicado obtigato'tiamente em finalidades d
ter1Dinadas pll;lo Estado, independentemente. do trabalho, esforço, t1telhor:La de venda
e produtividade, clllpreg:::dos pelos :eus p:roprJetádos f! trabalhadores.
Além de c:ontl:áJ:"io aos ptinc:{pios gerais do direito tributário, o dispositivo s
s
primir agride o clims de respeito 11 liberdade de iniciativa, eonstantes do
t!tuI
referent.e à ordem econõlllil:A do lIIesl:lO projet.o

do

Sob o império
inciso 8 suprimir. a ninguém interessaria investir em ganhos d.(!
ficiência, em treinamento de mão-de.-obra, em aut.orrlação. na abert.ura, conquista
o
manutenção de noVOs mercados A amll;aça de perder o "excesso de lu=ro", assim obtid
teria o efeito de paralizar a iniciativa e desestimular a dedicaçao de cada um do
seus negócios. E. por eonsequencia. concorreria para prejudiear irremediavelmente
País.

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP05337·4

....

----,

(!JCon.stituinte Luis Eduardo

Visa-s.e a restabelecer o textó aprovado na Comissão
de TrJ..butação, O-rçamento e F:t.nanças, em que há eeeecêncae
a

[lU7~;J!7]

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

JOSTIFrCAçXo

V~~"':J

• 555.

Dar moralidade ao sistema eleitoral porque, seja

COMO

for, o poder Execútivo influi direta cu indiretamente no pr-eces-

um prazo dI'!' "até dez anos".

Inclua-se, no capítulo lI, dos ru.rea.cca 5001.a18, art:lgD 13, do ProJe
to de ConstJ.tuição, o seguJ.nte J.nOJ.80 :
.. - AlJ.mentação custeada pelo empregador. servade no local
~e

trabalho, ou em outro de mútua ccnvemênc í.e, n

EMefIDA lP05345·5

CcnstJ..tU::l.nte VING'r ROSADO

l:J

JUSTIFICATIVA

"~,",

-,

"CONSTITO"rNTE ALBERICO' CdROrtRO
.ud••aJc ..... i.o/lul••

('J

ObjetJ.vamos t'estaurar
dl.spositJ.vo constante do anteproJe
to da SubcornJ.ssáo dos DJ.reitos dos Trabalhadores, (art. 20, VI) ;Lnex
plicavelmente suprJ.mido por substatutivo apresentado naquela fase de
elaboração constitucJ.onal.

onera

al~mentação

'~Cd.lO/.ow, .. i.o/l,,".~.'lIio

f!J

--,

OIArt.

Suprimir o i tem VI do Artigo 107 e o

sesuan-

~

_99

•• ~ •••

lf:

do Artigo 108

~~ ..

IV - planos e programas naca enaa s e regionais
d,c désenvolvimento".

"Att. 115

l§/~vw

PLENARIO

~

Dê-se aos aree , 99, IV,e 115, § 19, XI.!, a

E!;~;':J

ccneca tuinte VING'I' ROSADO

PLENÁRIO - SUPRESsIVA

fS;~":J

tJiZj;;P!J

te redação:.

Trata-se de prestação ancene.íveae , que, por isso mesmo, não
as empresas.

EMENDA lP05338·2

tJ

gratu~ta

-,

EMENDA SUPRESSIVA

o direito à alimentação conhgura meô i.da de elevado alca,!!
ce sccaej, e também está d1.reta e proporcJ.onalmente eer.ecaeneac com a
produtJ.vidade do trabalhador. Tanto isto ê verdade, que, atualmente,
raras são as empresas que deaxem de fornecer
aos seus empregados.

w'.. lo

JUSTIFICATIVA

Em razão da emenda aditiva ao Artigo lOS, apresentada

.

em Plenário.

S
EMENDA SUPRESSIVA

~

ll!

e e e

e e.

~

,

..

XIJ: - apreciar programas de obras, planos nacioriJ1J..s e regJ.onais de ôeeenvoavamerrec e sobre eles
emitir parecer."

Dê-se ao ].tem 111 do § I! do art. 286 a seguinte rs
dação:

;'r'ft'.....

"Art. 286••••••••••••••••••••••••••••••••••••

T"'TC".Aclo
TUTOOUST""'Çi.o

A emenda el]'~1na a expressão "setor:t.3J..s".
Cis planejamentos nacional e regional já contêm o se-

§' ll!

.

, ..
..................................................
reg~QnalJ..zação

111 - a

conta as necessidades e

do plano, le.vando
das dJ..feren-

pecul~ar1dades

te:~ reg:Lões do País."

tor:t.al. Este eneendamerrtc deflui da redação de outros

dispOS;lt1VOS

Incluir o Parágrafo 4 11, no Artigo 254, com a seguinte

do projeto, que, nos arts. 54, X, e 179, IV, tratando das competênCJ.ss da UnJ..ão e do PrJ..meJ..ro-M1nJ..stro, refere tão-só os planejamentos nacJ.onaJ."- e reg;lonaJ..
AS_J..m a emenda visa ao ma:t.or rigor iógJ.co-jurídico
do d:t.spos~tivo, adequando-o ao conjunto.

redação

"Artigo 254 §

411

A emenda e11mina. apenas, a expressão "quando couber", refer:lda â reg10nal:lzação do plano, por entendermos que
o
pr~ncipio da reg~ona11zação, ~sto é. a comnderação da dameneâc ea-.

ConstitUJ..nte

VINGT

6;g~0 sUbord~nado

ROSADO

ao Ministério da Justiça.

PLEN!RIo

r.r

---;

TUTO/~UIT'f'C.~i.O,

pac~al

no planeJamento, não pode ser relat:lvizado. Os cr:ltér:los para essa reg:lonal:lzação, estes sim, podem veeaae e obedecer a ecnaa-.
caonementce eaveeeee , espac:lais e temporais.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se- ao § 1.2 do art. 466 do !'rojeto

a seguJ..nte

rs.

Definir uma situação atualmente anômala.

dação:

EMENDA 1P05339·1

f!J

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O policiamento das Rodovias será feito pela Políctâ "f!l5!fôViária, conforme dispuser a Le1, como

EMENDA lP05342·1

(J

_

r=;~~;:J

Constitu1nt. VINGT ROSADO
.~ld.,o/cO ...llio/lul.a.'.. i.o

PLENARIO

r . r - - - - - - - - - - UITOIIUSfl'H:açla'------

"Art. 466
§ ll!
a BpIJ..cação dos recursos de que trata

.
eÊ.

te ~rtigo_ será efetuadã através das :t.nstl..tu~ções f],.
nanceiras ofJ.c.1a~s."

fITi/Zi-7iiJ
---,

EMENDA lP05347·1

[!J

rr;;~'":J

CONSTITUINTE ALBÉRICO CORDEIRO

"(l"-PL-E-NÁ:-R-,-O-_-AD::,=TI.;~,d .. O'CO~'"i~/lul.a....io

é5Ii~'PJ

JUSTIFICACXO
n1ENDA MODIFICATIVA
I - nê-ee ao § 3~ do a:rt. 281 a

seguinte

Uma vez. que o esp!r~to do d::l.SposJ..tivo' é atr:t.buir às
~nstituições f:t.nance::l.ras OfJ..CJ..B:t.S, quaJ..squer que sejam, a
aplJ..cA

reda-

Incluir nó'Artigo 248, o Parágrafo 3 l1, com a seguinte

ção dos recursos em foco, não há por que nomear apenas uma delas.

ção:

redação.
"Art. 287.

•

.

Artigo 248 -

f 3' Os recursos dos orçamentos f:lscal e de
investJ..mentos das em~resas estatais serão alocados por xeâaces
eccnêmace s , de forma dJ..retamente proporcional
às suas popula-

}

·Pi.F;/J.RI;;·/IUtO••, l I i o - - - - - - - - ,

311 _ O Serviço Militar poderá ser substi tuido

TUTO/lUIT" .. açOO

-----,

pl.3!,
EMENDA ADITIVA

11 - li segurança e defesa nacionais;
IIl;; - à manutenção dos órgãos zeõeeea.s
no DJ.strito Federál;

JUSTIFICATIVA

Dê-se a aequarrte redação ao item lIr do art. 5l!:

eeaaeeee

"Art. 5!

111 - empreender. por etapas planejadas e campul,
sóri.as, a erradJ..cação da pobreza, a el~m::l.nação
das
'desigualdades regJ..onais e a J..nterpenetração dos
eÊ.

dJ..r~
V '- ao eeevaçe da dívJ..da da admin:t.stração
ta e indireta da União, âncãusave fundações ::l.nst::l.tuidas
e
man.
tidafl pelo poder público federal."

tratos SOC:laJ..s, de modo que todos, em todos ~s
po.!!.
tos do Terr::l. tórJ..o NacJ,onal, tenham J..guaJ.s oportunJ..d.3!,
des de vavee saudável e dJ..gnamente~'.

463

das

D:t.sposi-

ções TranS:t.tór:t.as f:t.ca reduzido ao "caput". eliminado o seu par.!i
grafo énaee,

o

Serviço M11i tal"

:.: ••••••••••••••••••

V.I. - ao Congresso NaCJ.onal, Tribunal de Contas da
U~ião e Poder Jud:t.ciár~o; e

11 - Em ecnseebêneae , o art.

é

tão necessário

à

formação do jovem

quanto a escola. ~o mesmo modo, o Serviço Rural poderá vir a ser
tão necessário ao desenvolvimento cultural. econômico e ao
gresso do Pais, p~la formação de uma consciência dos
efeitos que provocará na juventude.

l7

CONSTITUINTE ALBÉRICO CORDEIRO

(l

PLENÁRIO - ADITIVA

.~ld.""ca."_"UI.~~'''.lIJ

rr;';~":J
-,

rrojeto, tais como?S art~. 257, 266, 266, 267, 300, 327, 46-3.
Os de~equ:a.líbr:t.os regJ..ona:a.s são o ma:t.or entrave
ao
empres
meB~a ênfase que se dá à erradJ..cação éla
po'brezÃ

J05;'IFICAÇAO

desenvolv~mento harmôn~co do Pais, e e nova 'redação va.ea a

A emenda visa a dar redação mais clara e preCJ..sa
ao § 3! do art. 287 e trazer para ele matéria
:1.nadequadamen.
te inclusa no capítulo das d~sposições trans:ltór:t.as.

eee à qUc'Stão a
absoluta.

ConstJ..tuinte VINGT ROSADO
,~lO

••'./co'''IIi.o/lul.a~, .. io

PLEUA.RIO

r.r-

... ~i.O

UIT./~UIT'f

EMENDA

(J

CONSTITUINTE ALBÉRICO CORDEIRO

tJ

PLENÁRIO - ADITIVA

1L.~••

'a'ca.'"i.o/IUI••

~, .. lo

p:r;;~"":J.

l:lV';J87]

---,

ADIT~VA

Incluir no Artigo 27, l.tem 11, a letra "i", com a seguinte redação

o art. 463 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 463. O c;umprJ..mento progress:Lvo
do d:t.sposto no § 32 do art. 487 será fe::l.to no prazo
de até dez anos, com base no cxeecamenec real da de,§
pesa de custeJ..o e de J..nvestJ..ment.o,
dist.1:J..bu::..ndo-se
entre as regiões macroeconômJ..cas de forma proporc:t.Q
nal à população, a partJ..r da s1.tuação verJ..f::l.c<lda no
bJ.énió de 1986 e 1987. fi

Artigo 27 - ••••••••••••••••••• ,..............

fui';Jii?J

Incluir no Artigo 27, o parágrafo único com a seguinte
redação:
Artigo 27 -

EMENDA lP05344·7

EMENDA lP05340-4

pro-

salutares

EMENDA lP05348·0

.JDSTIFICAÇ.iio
A emenda objet:t.va adequar a redação do art. 5!
d::l.spos:t.tJ..vos de correção das des:t.gualdades regJ..onaJ.S anseradoe

I!J
I!J

pelo

Serviço Rural, conforme dispuser a Le L,

ções, excluídas :s despesas relat:t.vas:
I - a projetos ecneaeeeeeee prioritários no
no plurianual de mveeeaeenece,

•••••••••••••• • ••••••••••••••••• , ••• , •••

••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••

Parágrafo único _ A Lei Complementar a que se refere a
"letra lle" deste Artigo, estabelecerá que são ineleg!veis, salvo se se desincompatibilizarem por afastamento definitivo do cargo que ocuparem no prazo de 12 meses anteriores às eleições, os lUnistrQs de Estado, S~
cretários-Gerais e Secretários, Secretários Estaduais
e Municipais, Diretores-Gerais e Diretores, Superintendentes e Coordenadores, ou quaisquer outros cargos
e
funções equivalentes de Direção e Assessoramento,
no
'Poder Executivo e no Judiciário, inclusive os Magistr.!
dos e os membros do Ministério Público, os das Fundações e os das administração pública direta e indireta,
inclusive Bancos Oficiais.

., ••

são inelegiveis os Presidente e Vice_Presidente da
República, os Governadores e Vice-Governadores dos
Estados, Terri tórios e Distri to Federal, e os Prefei tos e Vice-Prefei tos para quaisquer cargos eletivos durante os mandatos para os quais foram elei
tos ou no período imediatamente seguinte à conclu:
são desses mandatos.

JUSTIFICATIVA

A moralidade da administração pública, porque, seja como for, influi, direta ou indiretamente, nas eleições.

556

• Assembléia Nacional Constituinte

-=-__~

~íPo5349:8 --:.,..
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CON5TITlIrNTE ALBÉRICO CORDEIRO

r~;t~

EMENDA lP05353-6
rr==c-onstrtuinte GEOVAUI

ffi/';7?J
~U10/'n'''IU~io

B~;~ts ~

_

~

tJff~·"··~

pri6j'7?J

PLENARID
lUto/.un" ....

PLENAAIO
TUTlI/'''''I''.AÇiO

~

----,

----,

;~~

f2iElIDA SUPIU;SSrvA

DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITORIAS

Assunto:-OIREITOS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DAS CASAS 00 PODER LEGISLATIVO.

Incluir o lt;m VI, no Artigo 252, com a seguinte reea-

ção
Artigo 252 -

Na forma do

•••••••••••••••••••••••••••••

Art.1B,~,do

. Suprima-se o § 2!! do art.

o atual § 12 em parágrafo éruee ,

3S3~

tornando-se

Regimento Interno

da Assembléia Nacional Constituinte,o signatário apresenta a se -

VI - Policia Rodoviária.

guinte Emenda :
·'EMENDA

JUSTIFICATIVA

t

preciso definir e d!1E-P0de.(es a atual Policia Rodo-

viária Federal, face à importância e.

p~r

vezes. à gravidade de

sua ação.

rr=~';~":=J

~';?l
Incluir um item rrr, Artigo lOS, com a seguinte redação
Artigo 105 - ••••••• •••••••••••••••••••••••• • ••••••
111 - O Regimento Comum da Câmara e do Senado disporá

sobre:
â) - criação e extinção de cargos, empregos e funções

de seus serviços e fixação da respectiva remuneração. resguardado o principio da isonomia;
b} - mandato dos membros tia Mesa que não poderá

superior a um ano, proibida a reeleição,
c) - recessos.
JUSTIFICATIVA
Tornar mais democrática e equânime a administração
ambaS' as Casas do

~Congresso

Nacional e dar oportunidade a

número de Parlamentares, igualmente capazes e competentes,

Dispensável o § 2!!, pois o gmtt do art:Lgo já 9.!!
rante o direito do casal de deternll.nar lJ.vremente o número de f.!,
lhos e o § 12 assegura a particJ.pação do Estado no ece sso aos mi
todos c2.ent1.fJ.cos pe regulação da feCUndidade.

ADITIVA

Art •••• - F'ica assegurado aos servidores e funcionários das Secretarias e de oxgãos autônomos das Casas do Poder
legislativo,o direito à percepção de gratificações adicionais,pelo
desempenho de serviço à Assembléia Nacional Constltuinte,se ainda
não pagas.
Art. ..... Fica extinta a aplicação 90 regime ju_
ridico da Consolidação das leis do Trabalho aos Quadros permanente
ou temporários das Secretarias e de orgaos autônomos das casas do
Poder legislati;o e aproveitados os atuais servidores nos quadros
de pessoal permenerrteçeemente a expedição de titulas de nomeação
efetiva aos mes~os. Aos ocupantes de cargos de direção e asee sscramento será assegurado igual tratamento, fazendo-se o eprove.rtasen
to em êargos iguais ou assemelhados nas iniciais de carreira,ou em
cargos a serem criados.
Art. •• - A Mesa da Assembléia NAcional Constl tuinte expedit-á títulos de partucãpacãc aos atuais servidores e
funcionários que hajam prestado nas s~arias das casas do Poder
Legislativo e nos orgãos autônom0s.t.Jeryiçps durante os trabnlhos d
elaboração da Constituição. Os titulos valerão por declaração de prea- I
tação de serviço público relevante para todos os efeitos Ieqm s e
como prova de estabilidade estatutária.

Adema~s, qualquer ent~dade estrangeira
J.!!
ternacional que aeeeane verbas para programas de peaquaee ou a§.
z:dstênc5.a na área de planeJamento fa:m:z.1J.ar constitu2.
::r.ngerê!!.
eia :1.ndevida e de sunho duvidoso em matér:1.a de natureza emJ.nentg,
mente interna.
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de

maior
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EMENDA HODIJ?ICATrvA

o item V do art. 12 passa a ter a eequanee 'Xedaçâo
"'Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

v -

JUSTIFICATIVA
Na atual Constituinte,o Povo encaminhou ao Congresso Nacional
cerca de trinta mil sugestões. Numero igualmente expressivo veio
dos Gab'inetes parlamcntares,alem de mais de quinze mil emendas.
Tudo isso provocou trabalhos em horários extra e imenso volume
de trabalho para os servxccres que atuam no suporte dessas ativIdades. A presente Emenda,premia o esforço,dedicação e patriotismo desses servidores,que prestaram relevantes servaços ao
pais. Ds direitos pleiteados por esta Emenda,não dependerão de
regulamentação em Decreto Legislatlvo,porem sua aplicação poderá
merecer complementação por atos das mesas do Congresso Nac.í onaj ,

I

PLENA:RIO

A

CONS'I.'ITUIÇ,t;O DA FAM:fLIA PELO CA51.MENTO,
COMO ENTIDADE
FA-

CONSIDERANDO-SE J\ UNIXO ESTitVEL

MILIAR PARA

eeerzc

DE PROTEÇXO DO ESTADO."

:JOST1FlCAÇJl.O.
vaseace ser a farnília constituída preferencialmente pelo ceeemenee, embora a un1ão estável seja eeconbec rda como en
. tidade sob a proteção do Estado.
_
" Adem~is, da forma como está redigido no ProJeto con
flJ.ta comp o art. 4l6~ § li! que d1Z ser o casamento cava i. a forma de
const1tuição da família.

par-a
ueeneceeeéeae a expressão "baseada na igualdade entre homem e mulher" já consagrado no mesmo artigo quando trata
da
cidadanJ.a (art. 12. 111, A e ~).

exer-cer-em os honrados cargos da Mesa.
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EMENDA SUPRESS:IV",

EMEflDA HODIFlCATIA

Dê-se ao eee , 464 a seqtu.nte red~ção:

Substituir o Artigo 435, pela seguinte redação:
Art. 435 - Trinta dias após a promulgação da Constitui
ção Federal as Assembléias Legislativas dos Estados se
rão, automaticamente, investidas de Poderes Cansti tu1n
tes com a finalidade de elaborarem as Const1.tulções E;'
taduais, adaptando-as a esta Constituição, no prazo de
lBO dias, mediante aprovação por maioria absoluta. em
"dois turnos de discussão e votação.

o

§ 52 do art. 4iG passa a ter

a

8eguJ.~te

red,!!.

ção. suprirnindo-§e o § 6!.:

"Art. 464. Os fundos exaseenees na d-ª.
ta da promulgação desta const:l.tul.ção serão
l.ntegrã
dos, conforme dispuser a lei, n05 orçamentos da Vfu.ão."

-Art. '(lEi. O casamento pode
vida nos Casos expressos em lei .."

disso.!

JtJ8'l"XFXCAÇXO
JUSTlFICAtJl.o

emenda elJ.ml.na o item II .constante da redação atual,
que traduz. regra interpretatl.va de vontade não manl.festa
do
Congresso Nt!!c1onal. ao estabelecer a extinção automát1ca
dos
FUndos~ por decurso d".e prazo.
A

JUSTIFICATIVA

A redação proposta remete à lei a fohna de dJ.1!,
solução do ceseeeaee, Qualquer acréscJ.mo é d%spensável no texto
ccnsm.tucacneã ,

A transformação das atuais Assembléias Legislativas em

A el11l1inação do § 6!:

Constituintes Estaduais. após a promulga~ão da nova Constituição

é consequência da nova red!!

ção.

Federal, é uma f'arma de def'1nir, desde logo, a postura dessas c~
W'ldas Casas de

Le~

em t"sce da necessidade de adaptação à

Até mesmo constituições de cunho
social.:Lsta,
como a de "Cuba, estabelecem que a lei regulará os casos de d1SS2,
lução do casamento.

nova.

I51st.emática que oéorrerá em todo o Pais após encerrados os trab.!!
auee da atual Assembléia Nacional Constitu1nte.
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EMENDA MODIFICATIVA.

EMENDA MODIFICATIVA

rJ a;ot. U8 do Projeto passa a ter a seguinte eedecãe-

. . . . . •. . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••. •. . .. - ore

re

oSt;..zy
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• t!l~uaIqure .I0tUA op]:oaqUooa.I ap 900]:8:'t
-ooa sOI.Iun~U9S wa a sl'8;sa.Iot.J SUA.!asô).I aau • seu
-aBIPUT sUA..J:aSa.I seu 'sluuoToeu $;';inb.::a:ud sou suB
-Ot!ue a sel.I!JA SU.Iqo ..tünbslunb ap 0~5n.I;suoo y -
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"Art. 418. A lei estabelecerá programas
de planejamento famJ.l.I.ar e a necessária im _
plantação. "

A alInea A~ item I, art,. 12 passa

a

ter a

se-

guinte redação:
"~t. 12.

•

~ ••••••••• ~ •••• ~ ••••

X'"
,. •• ,.,.,..,.
a) adquire-se a condição de sUJe1.to de d:1.reito desde a concepção."

Justificação
A nortQa cons-tatuciona1 deve apenas prever a
_~.osSJ.b.I.lida'de de serem es'rebeâecadcs programas de pli;lneJamen-

t9- famill.ar, a lepl. ordinâr1a os regulamentará, tendo em va.s te
que li melhor :1.nvest:1.r para mudar as estruturas socia.is e -eco _
nômicas do que -eeeaeeae o crescimento da população.
A experiência nos diz que o fatOr maas preponderente para o f1"ac·asso dos esforços desenvcâvâmentaeras de
uma nação é Justamente a falta de capital humano qual:1.f:1.cado,
ex'tt'emamente escasso nas regiões subdesenvolvidas.

JU5'rrF:ICAçXo

NUlll mundo o~de a vida não vale nraa s ,

porque ela
pessoas corneçam
a fazer justiça pela próprias mãos. quase se apaga a conseiência da gravidade d~ se e:bminar uma vida quando ela é ainda tão
pequenxne que soe faz imperceptível aos nossos olhos.

é arbitrar:Lamente eliminada, ceJ.fada, onde as

Somos convocados a respeitar, a defender e prg,
.ovar eSBI!. pequenina vãae , autônolllB~ pois não é parte da rnãe,é
ma lIer vivo a exigir a proteção da sociedade e do Estado,.

Assembléia NacionalColUltitulhte
EMENDA lP053~9'
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" ArJ .• 88 .
c) trinta anos de serviço para o homem e vinte e
anos para a mulher. "

tWi';;~ffi)
1..10'.......'''•• ;10

TUTOOUIT'r1u;io

___,

JUSTIFICAC~O

EMENDA MODIFICADA

EMENDA MODIFICATIVA

"Ar~. 12

A aposentadoria aos trinta anos de serviço para
o homem e vinte e =cinco anos para a mulher constitui uma das maf c-,

.A alínea .9.. item 111, Brt. 12 passa à seguJ.nte redE

Dê-se à alínea m) do ãnc i.sc XV do artJ.go 12 do
to de constl.tu1.ção a seguinte redação'

çâo:

~lvindicações

Projg,

a.".elabo.r~~o de
justos ánseios.

..
"Art .. 12.

111

'-X..V -

.

.!!) o homem e a mulher são J.guais em

..
,

"~'-------""l fõrp'D"T""--'

E/IIIEl'IDA lP05367·6

.

t:

que dJ.reta ou ind1.retamente venha a 1.ncr~minar sua PI!Í
pria pessoa, o s11ênc1.o do 1.ndiciado ou acusado
não
será J.ncr1.ml.natórJ..o.

e obrigações .."

......

dos servidores públicos do PaIs, que aproveitam
nova- Constituição para a concretização de seus

.

m} n1.nguém será ob 'igado a dar tient.emunho ,

dJ.reJ. tos

Um;l

c......2

Constituinte FLDRICEND PAIXAO
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EMENDA KDIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTiGO 356, LETRAS.! e

---.
- Le~ Complementar regulará os casos em que
por
o testemunho eutic-dncmnunetéz-ao será proteg1.do
:t.f!!uo1.dade. t~vedada a real1.zação de 1.nquJ.r1.ções ou de
interrogatórJ.os sem a presença de advogado e,
sência deste, de representante da Justiça."

_ Os termos "dJ.reJ. tos e obrigações" englobam as
oIl.tiviaades que aeve~ ser cumpridas tanto pelo homem quanto pela mulher.
Tudo o que se possa acrescentar torna-se redundante

.!!

As letras "a" e "b" do artigo 356 do projeto de
Constltuiça:o, da Comissão de Sistematização, passa a ter a segui!!.
te redaçãq,:

e ocioso.
JUSTIPICAÇAo

EMENDA lP05361·7

l:J

Consti tUJ.nte VINGT ROSADO

l!J

r.r-----

'UTO'~U"

.. IC~b--

___,

Ó art. 419 passa a ter a

JUSTIFICACAO
1{ aposentadoria aos trinta "anos de serviço para
o homem e vinte e cinco anos para a mulher constitui uma das mai.5!.
res rei...indicações das classes trabalhadoras do PaIs, que aprove.!.
a Latmr
de uma nova Constituição para a
de
seus justos ensarcs ,

pcamerrcc

seguinte

redaçio:

"Art. 419. Compete à scca edede e ao Es
tado assegurar à craençe e ao adolescente os dJ.=
rl!!itos que os hab1.litem à formação plena, atr~
ves das sescmeee d1.retrizes:
1 - ratif1.car a declaração unavez-eaã dos
D1.reitos da Criança e 1.ncorporá-la à ordem anterna;

t.ara

e

açãc

ccncret raaçêc

resse públ1.co.

EMENDA lP05368-4
EMENDA lP05364·1-

(!J

fC;~~;~

CONSTI.TUINTE JOhQUIM lfhICKEL

11 - inst1.tuir o Conselho Nacional da cxaen

ç,! e do Adolescente.

r : r - - - - - - - - - - l n " " ' " " " . ,••

rando a particJ.pação efetiva eae 1.nstJ.tuJ.ções
de eceneamentc a craençe e ao eecaéseenee , bem
Como de ent1.dade:;: representat1.vas da ccmuna.dade ,
ess!s na proporçao de do1.s terços de sua comporlÍ.lia o •
§ 2J! Lei espec:lal disporá sobre
a elaboração do CÓd1.go tTac,"onal da Cn.ança e do Ado
reeeenee com a f1.xaçâo dos seus d1.re1.tos essen
ciais, eespea eeecs 05 pr1.ncíp1.os desde Já con
8eqrados nesta Const).tu1.ção~
-

l:J

~.o

r';:~õCl

CONSTnUlNTE NILSON CIBSON

P§J~;7"ãB

t:/ii;VftJ
___,

-

§ li A le1. regulará as atr1.buJ.ções e a
formação do Conselho, em nível federal, assegu-

11 - Art.

b~

plementar regule os casos, especaeamenee quando se tratar de dg,
per:nte qualquer Casa legl.slat:Lva, em que, desde que à
testemunha nao maa.a seja permJ.tJ.do recusar-se a responder, podg,
rá ser ecnceeaaa 1.mun1.dade processual à pessoa que revele a te!!.
eeeave ou consumação de cmme , cuja J.nvestJ.gação seja de anue-

EHENOA f'!0DIFICATIVA
1. -

Art. 356 - •••••••••••••••••••••••••••••••••
a) com trinta anos de trabalho para o homem,
com vinte e cinco para a mulher;

InspJ.rada pela QU1.nta Emenda à Constitu1.ção emezacama ,
esta proposta de nova redação va sa proteger qualquer
pessoa
chamada a depor perante qualquer ent.adaüe públ~ca ou
pr1.vada.
Em processo crJ.ml.nal, o sl.lên,c1.o não será 1.ncr~m1.natórJ.o. As 1.!!.
qUJ.r1.ções e os J.nterrogatórJ.os .devem ter a presença de advogado
ou de eepsesentenee da Just1.ça. Propomos, eeeeeas , que Le1 Com-

EMENDA MODIFICATIVA AO TEXTO 00 PROJETO 00 RELATOR
QUAÇAO DO ART.. 301 •

EMENDA ADITIVA

I

PARA ADE_

Acrescente-se ao 1.nc~so XV do artigo 12 do Projeto de
Const1.tuJ.ção a segu1.nte al:i:neaDê-se
"Art. 12.

•

XV -

Acrescente..se onde couber, nas D1.spo-

No prazo de 12 meses, a contar da promulgação de.:!

te Carta, serão efet1.vadas as d1.sposJ.ções contidas no art. 419.

seguinte

redação

.
"ART.301- Empresa Nacional , para todos os fins de dire,!.
to, é aquela const1 tuinda por acionistas bras.!
leiros, na forma da lei, , com sede no Paf s ,
cujo controle decisório e de capital pertença'
a brasileiros."

y) não haverá pena de morte, de prisão
perpétua, de trabalhos forçados, de jaenamenec e de co.n
f1.sco, salvo, quanto à pr1.são perpét.ua, nos casos de
apl1.cação da legislação InJ.IJ.tar em tempo de guerra e&
terna, e nos cr1.mes de estupro, sequestro e roubo, s~
guidos de morte."

eições Transl.tórias:

a

.

JUSTIFICAC;Jl.O

JUSTIFICATIVA

JUSTIFI:CAÇAO

Uma Nação que reiega a criança ao abandono

não
tem cond1.ções de prosperar e os trinta m1.lhões de crJ.anças care!!.
tas bem revelam as políticas 1.medJ.at1.stas - sempre eeea.stenca.alistas - que apenas disfarçam a fome, mantendo-as no estado de
pobreza nutrJ.cional. mental e psicológ1.ca, presa fác1.l dos C1!,
minhas eceeeeee da lIla:rginal.idaae e do cr1.me.

E "'lont;ençao da ANC assegurar a nac!onalidadeda economia,
a adoçãó da proposta permitirá afastar todas as ddv rdas que suscitam
na matér~a •

A sociedàtle brasl.ler1.a, trad1.cionalmente FOr urra que&
tão de forrnação'mbt'al e se.ntJ.)JIental,tem-se mostrado contrár1.a à
pena de 1JI0rte. Entt'etanto, a v1.olênc1.a, que perturba e fere os
cidadãos, sob a forma cr1.ml.nosa do esturpo, segucstro e roubo,
segu1.dos ere morte, está a exigJ.r uma pena ma1.S severa para esses crimes, o que conta com a crescente aprovação da população,
tanto nas grandes quanto nas pequenas cadeôes , Para atender ao
clamor da aceaedade , apresentamos esta emenda, que teve,no aeao
da sueecaaeeêe dos Dire1.tos e Garantias I:nd1.v1.duaJ.s, s1.mpátJ.ca

Elnbora a Declaração Universal ôce D1.rei tos da
Cr1.ança tenha sido subscrita pelo Bras~l, não foJ. rat1.fJ.cada de
forma a que seus princípios fOssem J.ncorporados à ordem meeeee ,

EMENDA lP05369·2

['l.

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

('J

PLENARIO

ecoãhaõa ,
A idéia de se inst1.tuir um Conselho NaCJ.onal da
Criança e do Adolescente decorre do reconhecimento
de
que
o
atendimento dos direitos da eeaence implica uma
ação conjunta
do poder público e .da sociedade c1.v1.I e na integração de esfoE.
ÇOf! l:3e instit.uiç6es- e organismos que atuam d1.reta ou indiretamen
. te junto à cr1.ança e ao adolescente.

111..' .....I1 .. IC~.O
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--,

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇAO NO PROJETO NO ART. 203.

EMENDA lP05365·0

tJ

t::Ar~7

k

uê-se a;Art. 203 a seguinte redação :

Conshtu1Dte JOAQUIM IllIICKEL

r ; r - - - - - - - - - - l t I T O '.....""...Çlll

Art. 203 - Compete a inicIativa da representação de
lncons t1 tuclonal1dade

___,

t

illp6stergável o amparo à crJ.ança e ao adolescente se não quizermos cont1.nuar atrelados aos dl.tames do 1.mpex-ialismo selvagem e a sua interferência em assuntos que só ao
povo brasileiro concernem.

EMENDA lP05362·5
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EMENDA MODIFICATIVA

JUSnrICAíIVA
vê-se ao parág:r;afo l!! do artJ.go 248 do Projeto de Con.§.
t:LtuJ.ção a seguinte redação:
"Art. 248.

er=;~~~~

~--,

JUS:rIFICAÇAo

§ lI! do art. 416 passa a ter a segu1.nte redação:

"Art. 416
12

No rigor técnico. a expressão "propor ação" , na ac-"!p
ção formal, exprem! idéia.. de jurisdição contenciosa, conf1i to -d;
interesse , transmudados na lide condda num processo •
Ao d1reito de ação corresponde o dever de pres tação '
jurisdicional, buscada com a sua p1"ooosito1"a. Hediant-"! o exercIcio
da ação. pede-s-"!:.ao Estado Que atue a jurisdição, entregando
prestação jurisdicional VInculativa das partes. uma vez que
ela
const1tue ato de I!0der Inerent.e à soberania do Estado. Exercido o
direito"de ação. o""Estado \ devedor dele. fica obrigado à presta _
ção jurisdicionaL Quando se diz que o direito de ação obriga o Es
tado a p;estar jurisdição, fica lmpl1cito que ele deve desemepnha;
essa função de modo a assegurar às partes todas as garantias d-"! jus
tiça. A chamada "REPRESENTAÇAo" , para que o 5upre.mo Tribunal Fedi
ral declare inconstItucionalidade lei ou ato normativo federal ou
estadual, mas
que 1 tecnicamente é verdadeira ação direta de 1nconstItucionalidad~_
e
ue pese a nomenclatura desde 1946 A Empnda
visa corrigir tpcn.ic
l'lt, P. procp.ssualmente a ~ão do Anteprojeto,
expressa "ação", ~ b~ituida por "reamsp.ntar;ÁÕ" •

.

§ l!t Será atribuído serviço alternat1.vo,a
"'ser prestado à comunl.dade, na forma da le1., aos
que
alegarem imperat1.vo de conscJ.ênc1.a para eXl.m1.rem-se da
obrigação do serv1.ço milJ.tar ...

tuJ;;i1PJ

EMENDA MODI:FI:CATI:VA

o

•

Esta emenda reconhece o direito de alguém alegar J.mperatJ.vo de conscJ.êncJ.a para eXJ.mJ.r-se da obr1.gaçíio do serv1.ço mJ.l1.tar, desde que :Cssa pessoa realize prestação C1.v1.l alternatl.va
em benef!cJ..o da comun1.dade.

.

Será gratuita a celebração do casamento

civi.l .."

EMENDA lP05366-8
o ato de

"h~bil1.tação" pa:qa. o casamento é da compe-

tência do OfJ.cJ.al de registro C1.V1.l. Ao Jqiz de Paz não compete tal
encargo..'
I

''"~''---
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EMENDA lP05370-6

(l

.~td

bilitoçíio cpm o dilsposto no art .. 199, onde se lê que lei complementar regul&r~ lUI atividades de registros públicos e lei federal dispor' quento .oe velorel5 ..

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 88 .. LETRA c

A letra "e" do artigo 8S do projeto de ConstItulçDo, da Comissllo de sistemat1zaçllo, passa a tdr a se$luinte redaçl!o:

....

'CO~lll.O'."'

••

.,

~'"I.O

PlENARIO

E"IENOP. MODIflCATIVA

g in-éompatível a gratUl.dade prevista no caso da ha-

r"PHõã"""]

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r.r

IUI.U... 11'ICI~ ••

['Çi'~07J

_:__--------.

EMENDA MODIFICATIVA PARA AOEQUAÇAO 00 TEXTO , REFERENTE AO ART. ~ f
Ij.l;,~
PASSANDO O AM:;:GO A TER A SEGUINTE REDAÇAD
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• Assembléia Nacional Constituinte
·Art.

~1·

- ••••••••••• ~

§ 2Q

••••••••••••• •••

• •••

l:J

CONSTITUINTE NILSON GI13S0N

A exploração de riquezas minerafs
me terras indigenas obriga a destinação de resultados financ:dros
80S indios , ccru orme uercentoaã '
eatebe ecfcc em lei"

-

8

de

fatores pessoais
~

caso

REFERE!!

--

detalhamentos incompaloveis com o texto constitucional e gera;

direito a igual remuneração

por igual

trabalho • A lei não pendUrá que a consideração
I

ainda que

do tempo de serviço
opere

além

legItima como no

ou dos encargos de fa!!'f

dos limites da compler:lentaried,!.

de -, solapando a eficácia

desta

noma" •

Justificativa

Suprima-se CIo "caput do Art. 301 do Projeto de Con,!
tituição a preposição "e" entre as palavras ~ e de ~

427 são-dú6 as,dl's

A presente' tHENDA

~."

confusão até mesmo:'-oorque não ha só um conceito de resultado cae.r a _
cmneã • Nesse biombo ccnt ãtn
podem ser ocul tadas manobras prf;!judlc1ais acs interesse das comunidades indigenas.A emenda se torna lndis
sovel pata adequar o tratamento da matP.ria ao conjlJ\tu das disposições estab-Iecr
4as para a tutela dos dir'i!i;qs indigmas. ccrceceroo-se à lp.gislação ordinaria ;
í

Todos tem

li:,
EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇAO 00 TEXTO
TE AO ART 301

JUSTIFICATIVA

cem

·XI -

[IC""PMÕã]
D"~lã7J

PLENARIO

í

As definições contidas no § 2IJ do Art

....,----c-:=------,

EMENDA 1P05374-9

de adequação,

procura evitar que

subsista, cu que se reprodllza. no futuro. em. qualquer setor

da

,

• JIJSTIFICATIVA

atividade privada ou de servrçe público, o que hoje

Ressalta., de logo, a necessidade imperiosa de retirada do texto da norma disposta no art 301 • a palavra 01'i!"
para
Que se obt'enha a verdade ne r sequ.í da, pelo ccne t i tumte
Na realidade. o Que se quer é que a empresa nacional'
seja eouefa cujos oet entores do controle dec1sorio 'do
capital
se constituam de oessces -Usicas domiciliadas no Pa!s.qup.r esae
controle se dé~d'i! modo direto. quer oe modo indireto
•
Com a redação do Art. 301, sem aquela palavra ter-seá a exata extensão do confeito que se lhe quer emprpstar : o co,!!
trol'i! oecr scr í.o de capital sob a t tu lar rdade direta cu indireta
de pessoas físicas domiciliadas no pais ou de ent Idaues de dirp.l
to público interno, signi fica que esaas pessoas ou entidades te-,
rão a maLur aa oe capital votante da empresa nacional. do Que decorre, nece s sar remente • QU'i! terão o ocoer de decisão. Por es sas raaões , justi,!ica-se a aprovação da emenda

:e

~:e~;:~~~v: ::~~~c::;: ~:e~:o :~~tl:~i::~e ~:v~:i ~~éQ~ec::~á d:~:~:~~:1
çoõ da participação das comunidades indig'i!nas na exploração de ri QU
f;!l
minerais eventuefnent e encontradas em seu território,d'i! vez Que
8S sefoas contábeis podem bloquear os resultado::. operacionais,
pela
constituiÇão de fundo~ reserva. previsão ~ a riscos futuros .... te
Como se sabe, mil P~ ejnto de _nada , é na,p&. /
Z8S

Magistratu~bras:i1eira,

com a

acontece /

depois de uma série de

decre-

de e~~nte : o aC'eS$Ór~diCional por quin
) foi transformado em principal, sendo passIvel que ,
e-;

tos -leis
quentos
.função

do tempo de serviço, UII1 Ministro do Supretrlo Tribunal Fede _

ral (STF) perceba
Jui:-Substituto

a
to

de

remuneração

apro:ação

inferior ã metade daquele

Territórios.

dos

presente

da.

Por

estas

~1ENDA, procurando

Constituição, inclusive.

de

UI:l

razões, justifica _

corrigindo uma

adequar o Proje-

distorção.

í

05371-4
CONSTITui~~E

cr=~~~~:J

NILSON GIBSON

(f!5J~0?J
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TUT~OU""~~'

EMENDA 1P05375-7

fl

f'J

EMENOA AOiTIVA PAR~ MEQUAÇAO AO TEXTO DO PROJETO OD RELATOR,
NO AR!. 253

tJYi'~05J

DE CONSTlTUIÇAO
'In~N'U"""'Ç"

Art. 253 _ Mantenha-se o "CAPUT"

~

nê-se ao inciso !I a seguinte redação

üê-ae aos demais dí.socat tavcs a seguinte reoacão

EMENDA ADITIVA PARA AOEQUAÇAD DO TEXTO DO RELATOR NO PROJETO
NO JNCISD. )M-K. ART 54 I DANDO-SE A SEGUINTE REDAÇAo :

I l - Não caberá habeas-corpus em relação a Pu-

I

~

nições dlsc:1pl1nares militares

xYi\f
~-

•

rM"oii':J

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

(G5j.ifã1J

cr";~~"=J

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA MODIFICATIVA PARA MEQUAÇM Da ART. 34 DO
PROJ~TO

EMENDA lP05378-1

Legislar sobre:

JUSlIFICATIVA

t: apurar ~nfrações penais contra a ordem cct t Ica e eoc i af
ou em detrimento de be sm serviços e interesse da União'
ou de suas en idades autarcutcaa e empresas pUblicas,as-1
sim como outras l.nfraçõ'i!s,cuja or':tic:a tenne repercussão,
Inter es taduaj ou i.nternacional e exija recreasêc urü tcrme.bem assim, executar medidas assequratcr es da incolu-l
eüdade -fLs i ca do presidente da República, de Diplomatas:
es t r anqe Lr c s em território nacional. segundo se dí souser
em lei,
í

í

o) direito civil. comercial. penal, agrário,
~leitoral , administrativo, marltimo , aeronáutico ,espacial, processual e do t reba lho e normas gerais de direito financeiro
tributário. urbemst aec e das execuções ne nars , Os Estados e Hunicipios poderão legislar supletivamente , sobre o df r e I t.o acmínf et.rat I vc obedecido sempre o modelo federal

Os MilHares se encontram sujeitos a regulamentos
disciplinares próprio:. Esses regulamentos não impp.dem aos milItares subordinados o direito de ecur-sc que. obrigatoriamente , são apreciados pela hierarquia sucessiva • em prazo ccaceUvel • até o ulUmo escalão do Comando

II _ sreveqí.r e reprimir

a) crimes contra a segurança Nacional e a Ordem Política
Social,
b) crimes contra a Organização do trabalho ou declJ.rten t.es de greve ,
c) crimes de tráfego de entcrnecentes e de drogas afins;
d) cr-Imes ccmet Idcs a bordo de navio ou eercnave , res salvados os de ccacet.êncra militar ;
el 9iSftes contra a vida. o P~'o e as comunidades'
silv!colas ;
fl crimes contra os abusos que ferem a moral e os bons
costumes ;
g)
crimes contra servmcres federais no eeer cf c o
de

JUSTIFICATIVA

EMENDA 1P05372-2

.(1

CONSTITuiN·';'·E

V~;~':J

NILSON GIBSON

'.I".b'Ofco","lC'I"'~O."llo

--,

PLENARID

r . r - - - - - - - - - - ...tOlJU"'''~~~;:~

As normas de direito administrativo dizem muj t c de per
to com a própria moralidade do Poder Público. Assim ,e üaz-a
obter a tão desejada uniformizaçã • creio Que se deve r e s e r ver cr Ior ter emente , à União, u drre.t tc de legislar sobre o

f!5i~~EJ

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇAQ AO TEXTO DO PROJETO
CO»S1HUIÇAO NO ART. J-4

í

í

direito administrativo. A ação supletiva de Estdaos P. Munic!pIos deve existir • obedecido • porém, o ncoefc reoer ar .

DE

í

EMENDA 1P05376-5

l:J

Dê-se a seguinte redação

.....,

~

CONSTITUINTE NtLSQN GIBSON
.~I.""'O'.~"""~'"U'C6""'1.o

n Art. 34
I
Il

- Conceder-se-á

PLENARIO

"habeas date"

cr··;,'~;;o

h)

FE·~;;a,J

i)

autárquicas ou eeareeae públicas • assim como acueJee cuja pratica tenha recercussêc interp.stadual e
exija repressão i

- para assegurar o conhecimento das informações

EMENDA MODIFICATIVA • PI:\RA AOEQUAÇAO 00 TEXTO • REFERENTE AO
AR1 1126. DANDO A ESSE ARTIGO A SEGUINTE REDAÇAo

e referências subtraídas na forma da lei.
- a concessão de ~ data se restringira aos
casos de Inrcreeções que não estejam ligados
aos problemas de segurança nacional

III - ccortíenar • interligar e centralizar 05\ Servidores de
IdentificaçãG Criminal;

"Art. 426 _ Serão nulos e exrrntos e não produzirão
efeitos juridico:. os
atos O'" cuarcoer
natureza Que tenham por objeto o domi nio, a posse • o uso • a qcunaçãc ou a
concessão de terras ocupadas pelos In dios ou das riQuezas naturais do solo e
do subsolo nelas existentes

JUSTIFICATIVA

Informações de natureza militar e
as voltadaS"à seguranç~ do Estado devem ser preservadas. Da manei_
ra como se apresenta o texto do anteprojeto. e vago o
e~
tremainente abra~ente, podendo vir a emglobar aquelas informações que. do domínio público, poderiam vir a comprome
ter a segurança do Estado.
-

IV

_ sereçreoae , formar treinar. escecãef r aar e aperfl?iç..Q.

ar o seu Pessoal Civil, de todas as Cat'i!gorias F'un c10nds • dadas as .suas Decul1al'ldad-es Dróprias. obedecendo a orien ações toícnicas do Orgão Central
do
Sistema de pessoal CIvil .
_ Prestar assistenci,a tecnlca e ci'i!ntifica de natureza
Policial aos Estados. Distrito Fed'i!ral e Território
qua/ldat sdlicHado •

JUSTltICATlVA

ê ne:cessaria uma ad'i!Quação d'i!sse dispositivo as linhas
doutrlnárlas esposadas p'i!lo Projeto de Constituição. E indiSP"nsavel atender ao pr!nclPlo da legalidade jundlca tradlcional m'i!nte observado· no direlto consbtucional brasileiro. ao
Qual
se fil
o Projeto A exc:lusão da retrodtlvidaOe sobre os efeitos dos atos juridlcos ja pratlcados, para declará-los somente'
nulos com relação aos contemporâneos da promulgação da Constltul
çaõ e dos futuros • e lndispensavel Pilra compatibililar o pro prio
projeto com aquele prinCIPio
Tambem P. fundamental a emenda para 'i!liminar a oossitl,!.
lidadp. de intermlna1fp.is conflltos na eluc1daçào desstl materia, a
partir da id~nti fi~O do Que é • do Q'1ão e t'i!rra lndigena •
Sabe-se Que • al~m;{tia .AodO o teru)'or.J.o nac:ional se compunha
de terras indigenas, do que resulta transparente a dificuldadp
de aplicação do Artigo
Cum isso • justif.lca-se a aprovação '
da emenda

VI • - Proceder a investigação de qualquer natureZa
Quando determinado pelo Ministerio da Justiça

Plou

EMENDA lP05373·1

f!i

cONsri','uINtE N"SON GIBSON
••• d .... 'c6",••J.I..... ~.' .. 1o

PLENARIO

TU'.'l"'Tlf.. ~.'

EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇAO AO TEXTO
DE CONSTITUIÇAO • NO ART. 91 •

Suprima-se

o

cr'PMÕCJ
t§Jo'it?J
~

DO PROJETO

§ JQ do Art. 97 , remunerando-se O § 4'il

para § 3Q

·EMENDA 1P05377-3
JUSTIFICATIVA

('J

COnstituinte

Nilson

crPMD!1~

Gibson

(li5J.;'JEJ

.~...l"""c......h'... ~o"'''lo

toLENÂRIO

Inexiste np.cessidade de fic.ar r~g!strada a exceção do Território de Fernando d'i! Noronha em relação ao núm'i!ro de Deputados por Estado ou Distrito Federal. Que ~leget'a •
Quatr~ Deputados. Ora. a Comissão d~ OrganIzação do ê:stado , 3!
provou EMENDA que vIsa a extinção do território de F'p.rnando de
Noronha , e , conseQuentemente , a REINCORPORAÇAo de sua ár'i!a
ao Estado de Pernambuco • de " feito , nio ocorrerá eleições para Deputado •

suas funções •
Infrações as normas de ingres:>o ou permanéncia
de
estrangeiros ;
outras informações penais em detrimento de bp.ns,se.!.
viços e mreresses da União. ou QP. suas entidad"'s •

•

JUSTIFICATIVA

A presente propstas visa m'i!lhorar e aperfeiçoar os
trabalhos prestados pela Policia Federal

EMENDA 1P05379-0

(!l

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

flf!i;~':';:.-]

PLENI'tRIO

r;;;·~mJ
suprima_se o Inciso V. do art. 264. do Projeto de
Const1tuiçlio

~~

TllTc'.un"'l:~b

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAç1i;O
DE CONSTITurçKo, no

Dê-se

&

DO TEXTO

DO PROJl::TO

JUSTlFICACAO

inc:. XI, do art .. 13

.egu.1nte J:edaçâo

ao

dispas! t i vo

Historicamente. após um petido dilatado de exceç~o
da Ordem ConStitucional. há uma tEndência reativa contra tudo o que

Assembléia Nacional Constitúlnte e 559

possa representar dlscriclonarismo governamental e um dos euí tcs se to-

Por Isso. na elaboração constitucional Que se segue
ao desafogo arbitrário, logo surgem textos procurando impedir ou red,!:!
z Lr a atuação do Estado no âmbito da arrecadação de tributos.
Nem por isso, porém, se justi fica retirar da Governo os instrumentos para eficiente arrecadação do que lhe é devido por
força da legisljlçãO tributária, principalmente porque, desarmado de

I'J,;;~;-ml

PLENARIO

"Art. 12 - são direitos e liberdades J.ndJ.vJ.duais
anvaoj.âveas :

,~ ..oou.""c.~I.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art1go 17
gl o regJ.stro de patentes e marcas
suboxdane -ee ao uso e retnvc da crJ.ação;"

eficazes mecanismos de cobrança de impostos e taxas, o Estado, através de um compreensIvel e natural processo de auto-defesa, buscará a
ccapensação de receitas di feridas, por procrastinações processuais::::af'" -ixzz: contribuintes recalcitrantes, põfmeio do agravamento da carga tributária precisamente dos que não se negam a recolher, no devIdo tempo,sua
parcela de contribuIção para os fundos do ErárIo Públlco.
O inciso V, do art 264, cuja supreseãc se pretende,
parece, salvo melhor juízo, encaixar-se na oescr çãc e deve ser expungido do texto da futura ücnat tuí çêo,

e s ta-enqeaxaa

Suprimam-se do ProJeto

í

JUS'l'IFICACAo
As alíneas que pretendemos suprimir aDO as sublinhadas .a.baüo:

"art.' 17 - são d:lreitos e liberdadea coletivos
veis:

"~."l/J/COWlUIOIlUI<O"'"I.,_--_ _- - ,

PLENARIO

1ov:lolj

................. ... ......... ....... .................
U - O CONS1JHO

[iT;:;:'~~

CONSTITUINTE STeLIO OIAS

,

ai as -alineas "ai.. e ·c", do ãnc i so IX, do art.
17.

O d1SpOSJ.tJ.vo que J.ntentamos modificar conflJ.ta
com o estatuído na alinea d, que lhe precede e que dJ.spõe :
"d) é gãrantJ.do ao anveneoc o privJ.légio tempor!
rio de utJ.lJ.zação do anvenbc ;"
AdemaJ.s, há que se ressaltar, dnvaz-a ave Imence de
corre tempo apreciável entre a crJ.acâo e seu uso ereeave, especJ.alme:!!.
te nas questões me a s sofJ.stJ.cadas.
Neste campo, o melhor principJ.o parece ser o tr,!.
tamento reciproco, J.dêia. a11ás, consagrada no substitutJ.vo aprese,!!
tado pelo deputado PJ.menta da veiga (PMDB!MG) ao proJeto de "softw.!
xe", Com a redação ora proposta, fJ.cam resguardadas, na melhor for
ma, os detentores de mar cas e patent.es nacaonaa.s , sem preJuízo do ã
cesso do nosso Pais ao patrJ.mõnJ.o cJ.entifJ.co e têcnico do resto dõ
mundo.

í

fJ
fJ

~;;~u

DEPUTADO MANUEL VIANA

o dJ.sposJ.tivo em questão está asaam redJ.g~do :

mais se faz sentir a pressão estatal sobre a massa contribuinte.

EMENDA lP05380-3

EMENDA lP05386-2

f:

JUSTIFICATIVA

res ,imediatamente visados é o campo da tributação, onde, de ordinário,

... .

a) t da responsabilidade do Estsdo controlar o aerca
bens e serviços l!:sseuciais ã populacão.
aceslb

do de

aos quais

8

coexistência digna é :lmpossivel;

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

fÇi'~7!ã!J

c) as associações, sindicatos e srupos da

suprima-se o art. 360 do PrOJeto de Constituição oferecido pela Comissão de Sistematização.

aão !egiti1ll8dos para exercer,

EMENDA lP05383·8

f'J

fI;~;;~ZJ

OEPUTADO MANUEL VIANA

=

'Uu.'.,COWIJ.l./IIIICO.'"i.'

,

(lPLENJiRIO

=

JUSTIFICATIVA

fisclSl:lzacão de suprimentos. estocagens, preços e

~';J;J

deverá
regular as relações de consumo. fixando as responsabilidades dos fornecedores
o
de quem ofereça à.venda os produtos de consumo duráve:ls ou não.
Esse código deverá, também, earebeâeeer os parãmetros dl!: eficácia das regraa que
contiver, bem assim o processe para a punieio das infrações aos direitos e obri
gações de quem oferece alguma coisa à venaa, perante quem a compra. CabeTÃ.
aõ
tão, ao Cõdigo. determinar a quem caberá a iniciativa do processo dl!: apuraçio di
responsabilidades. seja em nome do consumidor individual. seja em nome coletivo
de grupos de consumidores.

Esta norma impedirá que continuem funcionando, a conJUSTIFICATIVA

vos, corno seguridade complementar ã previdência soeí.aã , Trata-se
entidade, sem fins lucrativos, que beneficia a todos os empregados e seus dependentes, seja conp'l ementando serviços seje aJustando as aposentadorias ã remuneração efetivamente percebida em
atividade
A paridade de contribuição, preconizada pelo artigo,
inviabilizará o plano de benefícios que é delineado para equl1ibrio no longo prazo.Indiscutiveis propõsitos seca.are Justificam
a previdência pxavada sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais
decorrentes da posição de cada uma, pois o pensamento doutrinário

qü.lid.

O Cód:lao de Defesa do Consumidor, previsto na allnea d. do mesmo rncaeo ,

'UT.IIU..."C.ocl o

tento, as instituições de previdência fechada, "sem fins lucrati-

populacio

o Estado, o controle e a

de dos bens e aervicos de consumo."

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO A SUPRIMIR: S 50 DO ARTIGO 29.

de sociedades fechadas, limitadas aos empregados da empresa ou

COIll

Dii' o I 59, do art. 29 •
- Os partidos polIticos terão acesso aos eeaes de comunica
cão social, ecnrcree a lei.
Pretende-se, numa invasão ao dOlllínio do setor privado. que
os partidos polít:lcoa, sejalll eles em que núlIlero forem. tenhaM espaço gratuito asse
gurado l!:m jornais li ~viataa. além do que já estã assegurado pela legislacão parti
dáTia em vigOT, na" programações de rádio e 'IV, e"l!l cadeia, l;rês vezes ao ano,
dÜ
rante uma hora para cada evento, na divuIgacão de progral:Lll e l:lnhas partidárias. A proposta. no que diz respeito aos meios impressos de co
mun:lcaCio, constitui uma afronta ao próprio esp!rito da proposta Constitucional q';'
é o de assegurar a liberdade empresarial Constitui, ainda, uma violação do direi
to de editar, que é parte e alma do dirl!:ito de :lnfotlllBr e ser infotlll8do.
Os partidos, aliãs. podem, :lnclusive, conforme assegura a
Constituição em vigor e está cootido 00 projeto. independeote de licenca,
editar
jornais e revistas, sem qualquer tipo de ingerencia ou censura.
t a razão da emenda

lfundado nos ideaJ.s sociais e na preocupação de poupara para pro-

Da mesma forma, as al!neas eliminadas do texto já estão abrangidas por
outr••
d:lsposicões do projeto, como a referente ã competenc.1a da União para legislar
bre regras gerais 1I0bre produção e consumo (art. 54. inciso XXIII, al!nea .!). -

.0

EMENDA lP05387-1 tJ~ DEí$UTADO MJ\NUE:L ~IANA '..

l'S:~;;;J

'Ud.'O/COU"llo/lv.co.,nl:l

=

'~I'O'.U

tçj~;;;J

.. "IC.Ç••

___,

ver a scbeevrvêncaa , a invalidez e a velhice) está igual e uniEI1ENDA ADUIVX

formemente sistematizado na unidade do direito previdenciário

DISPOSITIVO A ADITAR:

braüileiro.

Alínea

EMENDA lP05381-1

r'

fÇ~~'7~~

DEPUTADO MANUEL VIANA

...

Suprima-se o parágrafo ênacc do art

Art.

---,

,.,.".",,~.;lo

ãnca so XIII, art. 12, do proJeto de constitui
·prévJ.a

f1cará assim redJ.g1da, grifados os acrêecamcs e

[Ç/'~Yã!J

PLENÂRIO

g,

O obJeto da emenda é acrescentar as palavras

çÃo.

e", ã expressão "Justa indenJ.zação·. Pela proposta, a alínea

~:

são dJ.reJ.to; e Labexdadea lndividttaJ.s

inviolo!

vea.s e ( ••• )
XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA ASSEGURADA E PROTEGIDA

EMENDA SUPRBSSIVA
DISPOSITIVO A SUPRIMIR _ ARTIGO 12, INCISO VII, ALINE:A â -

404 do ProJeto de ConstJ.tu1ção.

LO ESTADO.

d)

P!

( ••• )

os bens de p.rodução são suseeeãveas

ôe

desapropri!!.

ção por nece~ssidáde ou utilidade pública ou por interesse s!2,
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Diz o texto pt'oposto para a letra

o parágrafo que intentamos suprimir veda "a propaganda cOlllercial de eedrcaeentcs ,

"A imagem pessoal bem como a vida Intima e familiar não p!!
dem ser divulgadas. publicadaiS ou invadidas, selll autor1:':ação do interessado."
{) ptoppsito foi bot!l - a defesa da privacidade das llessoas.
Está cotllprovado que em matéria de comunicação social. este tipo de vedação é inv.!
ãvel. O que se deve fazer, c:olllO consagra a legislação dos países mais
avançados
em IlIstéria de direitos humanos, é buscar na legislação especIfica - os Códigos P.!
nal e Civil - responsabilizar os abusos.
Em verdade. espec:lalmentl!: no noticiário policial, telll sido
o trabalho de repórteres a garantia de que n08 escondidos de umD policia desprep,!
rada justifiquem-SI! todos os crimes, e mantenham-se impunes os responsáveis.
Aprovado o princípio de vedação. proposto no que se prete~
de excluir do texto constitucional, todos os crimes, especialmente os dos mais po
derosos, estarão com a garantia da impunidade, porque a imprensa que desvenda
os
seus mistérios, não mais poderá apurar, em nome da sociedade. o que l!:stá ocorrendo
Pela liberdade, deve-se excluir o artigo.
t a proposta

formas de tratalllentP de saúde, tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos"

o caput do /lrt 404, no nosso entendimento, já propicia a devida proteção das pes
soas, ao estabelecer que 4 lei criará mecanismos "contra a promoção, pelos meios
de comunicação, da violencia e outras formas de agressão ã família, ao Illenor, ã é
tica pública e ã saúde"
Há que se ressaltar, ainda. que as agências de propaganda, os anunciantea e
ve!culos de comunicaçio observam um Tigoroso CÕdigo de éotica na veiculação
qualquer propaganda comercial.

c;'a1, desd;'-que neceasâz-ae ã execução de planos, programas e
proJetos de âesenvoãvamerrto social e eecoêeueo, seJam
eles
da Un1ão, dos Estados, ou dos MunicipJ.os, mediante prévJ.a e

!!

os
de

Por oportuno, transcrevo nota sobre o assunto, publicada na edição de 14/01,
coluna "Zõzimo" do Jornal do Brasil •
Sem entrar na discussão sobre se a Jllatéria é constitucional ou objeto
de simples lei ordinária, só a sua formulação jã permitl!: qUl!: se levante
uma série de questões

OI.

J\1sta J.ndenizacão, em dinheJ.ro.

JustJ.ficatJ.va
O SJ.stema constitucional brasileJ.ro sempre consagrou
indenização prévJ.a

foi a da reforma agrárJ.a, em face da urgência com que

to isto é verdade que a alínea !!. do mesmo inciso, ma1S co~
rente, reafirma o princípio dél indenização prévia. Criar D,2.

va excepcionalidade para os bens de proilução

- Como evitar a visão das placas de ptopaganda de cigarros e bebidaa al
coólicas qUl!: cercam os gramados de futebol dos ef;tãdios europeus?
-

quis

tentar resolver o problema da otimização do uso da terra. Ta,!!

• Por exemplo
que
- Se a proibição for realmente consagrada na Constituiçio, COlllO é
se compatibilizaria o preceito com a transmissão, pela TV. das
corri
das de Fórmula-l e mesmo de jogos de futebol no exterior 1
- A televisão teria condições técnicas de tarjar a propaganda do cigar
ro Camel no bólido de Ayrton Senna, 06 estandartes do Harlboro que tiemulam ao longo dos circuitos ou cortar as cenas em que as vitórias sâõ
comemoradas com jatos de Moet &- Chandon 7

a

e Justa da propriedade •• A únJ.ca exceção

implica,

mais, na adocão de tese mui to prõxJ.ma das que
os regJ.mes socJ.alistas totalJ.tárJ.os, CUJas

ad~

caracterJ..zam
premissas

são

absolutamente J.ncompatíveJ.s com as liberdades democrãticas.

EMENDA 1P05385-4

I:J

f'J

r;~;;~ZJ

DEPUTADO MANUEL VIANA
'U.'_,cou,.d.I''''c,w,,,lo

PLENARIO

tçj';;zJ

• Já se vê. pela enumeração de slgumas singelas indagações. que os aut,!!.
res do artigo têm, na melhor das hipóteses, visio curta."
Deixando para 11 legiJilação ot'dinlÍril1 as vedl1ções legais acerca da propaganda
co
mercial, é que se poderá delimitar os setores e _produto~, sem o ;risco ~e
omi:!
são. pois o texto proposto. no antl!:projeto, sem duvida, nao esgota a materia
Ademais, o detalhamento exaustivo e restritivo levarã, inexoravelmente, à
são de novos produtoll, que o futuro conhecerá. cujo consumo poderá exigir
lo

excl!:!,
contr!!

Pretendemos uma. norma constitucional efica:: e estável que deverá conter general!
dade Clue absorva as I:ransformações do futuro e regule também as normas circunstã~
ciais.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12. INCISO IV, ALINBA "b"
A alínea "b~ do inciso IV, do Artigo 12 do PrdJe
to de ConstJ.tuJ.l;"ão, passa a ter a seguJ.nte redação:
"Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV - •••••• _ •••••••• _ ••••••••• _ ••••••••••••
b) em tempOs de paz., qualquer pessoa pode
râ entrar com seus bens no territ.órJ.o nacional, nele permanecer -;
ou dele saJ.r, respeitados os prece).t.os da 1e:1.;"

EMENDA lP05388-9

f:

CONSTITUINTE Tadeu
'~tw

fl!"os"'----:J

rr·~~ça

..,.,cow ... ão/.1IIC.W".1o'

,

EIoIENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EIoIENDADO. CAPiTULO V llo 1i íULo

EMENDA lP05382-0

I!J

!i
1E-

No Capitulo V,' DA CDMUNIc"AÇJi.O~ inclua-se

JUSTIFICATIVA

OEPUTAOO MANUEL VIANA

r;r----------

., "'TiJloO

1:1V~';m

onde couber:

nuoNu...... >Çio

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SUBSTITUIR: ALfNEA "g", [DO INCISO XI, DO ARTIGO 12

A al:lnea a substituir reúne em um só texto o direito de entrar l!: saiT e o
de
10colllOcão no território nacional. Este estã explicito no instituto do habeas
~, que não só o garante, c~mo lhe dá proteção eficaz. Não é necessã~
portanto, repeti-lo na enUllleracao dos direito!>.
Quanto à entrada, permanência e salela do território nacional, o projeto
dl!:
Constituição. na forma em 'qUl!: l!:stÃ redigida a alínea. omite a expressão
"com
os seus bens", que integra. na tradicão constitucional brasileira, aquele
d.!
reito

o texto proposto reproduz a redacio da arual Canstituição, q,ue parece bem maie
completo e satbfatório. Alé. diaso. ao aubordinar a entrada, permanência e a,!
"Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XI - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9) o registro de patentes e marcas estrangeiras
subordina-•• i reciprocidade de tratamento, dado no pais de origem
4a patente ou marca. a registrar, is patentes e marcas brasileiras.·

Ida das pesaoa• • aeua bens, aos prece:ltos d. lei. a not1ll4 constitucional
v.!
lente .bre ao l."hhdor a Clportunidade de ••tabebcer liaitea .. reara. p.ra •
inclu.iva, a r ...... da ".lore. a bens p.ar. fora lo raI•• Coa0- o fez, . . 1962.
_di.nte a hl n~ 4131. !.a •• lal, tUpa .aa t10ta pelo bo.-altD.o que • l11foraa •
relulou cabalMnu a quese.o ... p.rato.c. . . ,,110r há lIa quarto d• •éculo.

Art •••• - Os meios de comunicaç:!o social

esUio a
ser.... iço dos interesses nacionais. vedada
a sujeiçao a interesses estrangeiros ou
a monop6lios de grupos do poder econOml
co.
JUSTlfICACl!.O

t

i.prescindível de Unir a funçao
nalJsta e- comunJUria dos .e.!:os de cOlaunic'..Ç1I6 soc.!:;l.

nadE..

560

• Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP05393·5

f'J

CONSTITUINTE

Art .... _ É dever do Estado promover o resgate, d!
senvolvimento e fOrtalecimento da cult!:!.
ra nacional, baseada na particlpaçllo cri
ativa do povo.

p:r;:~~~':J

Tadeu franca

r1V;;itlJ
unONU''''''&;h'

____,

"'----------lun/~~S1'''c~h,

:o:

--,

JUSTIfICAÇJl;o

EMENDA ADITIVA
OISPOSITlVO EMENDADO: TtTUlO VIII

EMENDA ADITIVA
DlSPOSITlVO EMENDADO. ARTIGO 344, SEÇltO I, CAPÍTULo...--v-;"' TÍTULO

Desenvolver nossa cultura é

No Titulo VIII, OA ORDEM ECONOMICA

FIWAr-tCE1Rf\

E~

--BTAl, Inclua-se.

ncrescente-se ao Art. 344, seção r , Cap!

EMENDA lP05397-8

tUlO;!!:; Titulo IX;

tJ

Art •••• - É dever do Estado realizar uma distribui
Çno cada vez mais justa da riqueza e pro
'IWlDver a coexf st êncãa democrática entre a;
formas de propriedade pública, privada,
cccperat Ive , esaocãet ãva e com~nitá'ria,
desde Que cumpram uma funçao social e e.,!
tejam subordinadas aos interesses
mal,!!.
res do país.

III - eliminação da fome crônica, pela
promE.
Çao de programas que assegurem adequada
'd1sponib~lidade alimentar e sua equitat!
va dlstribulçtlo.
JUS1IFICACJ\O
~ questão de honra nacional el1millar no.!
$05 Indí ces de eubnut rfção e de mortalidade pela fome.

EMENDA AOITIVA

Acrescente-se ao Art. 420, Capítulo Vll:
parágrafo úmcc - É vedado o trabalho de
em atividades incompatíveis com o seu desenvolvimento
ou rreqüêncãe escolar, devendo o Estado protegê-los
qualquer forma de exploraçUo eccnõní.cc-socâar ,

EMENDA ADITIVA

onde couber:

As leis de cretecãc ao menor são a única
garantia de preserveçãc do nosso futuro.

fl

,

OlSPOSIlIVD EMENDADO' CAPiTULG-Pi":or:. •

f'l:V;;7llJ

No Capitulo..w-, DA EOUCAÇll:O E

..,O,.".., ' , < & ; h - - - - - - - - - - _ _ ,

~-_-----_-_,

CULTURA,

Inclua-se'

quaisquer outros referenciais que nãc os
relacionados ao tempo de serviço, capacl
eeee, eficiência e responsebf Jf cace,

EMENDA ADITIVA
DISPOSItIVO EMENDADO: TÍTULO vm

Art •••• - O Estado protegerá o patrimônio arqueol.é.
gIco, histórico, lingü!stico. cultural e
artístico do país.
JUSTlr-ICAÇ~G

50S

Art ••• -

A nova Consti tuiçtio deve ter
com a preservação era mem6ria nacional

compram!!

EMENDA lP05395-1

EMENDA lP05391-9

pr;;~~;'=:J

Tadeu França

l:J

CONSTITUINTE

EMENDA AD-ITIVA

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

DISPOSItIVO EMENDADO. TíTULO II - CAPÍTULO I
Inclua-se onde couber, no Titulo lI, DOS
DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, Capítulo I;

Único -

t

f'!

vedado aos estrangeiros a pos-

No Título V, DA ORGANIZAÇAo 005
E SISTEMA DE GOVERNO, inclua-se,

Art. •• _ O legislativo é exercido pela Assembléia
Nacional, unicameralmente constituída por
parlamentares "com seus respectivos suple~
tes eleitos dentre os cfcadãcs maiores de
dezoito anos e no exercfctc dos direitos
pol!ticos, por voto universal, direto e
secreto, pelo sIstema distrital misto.

•

Se por um lado é justo homenagear estran
geiros que tenham prestado relevantes serviços aos pais, deve
ser constitucionalmente caracterizado aos cidadftos brasileiros
a exclusivIdade de posse e expioraçao do solo e sub-sala, bem
COIIO a não intervençUo dos estrangeiros em essuntcs
internos
~ peãs ,

Art.

"'H

rrr-----,--------'lnGfllJl''''''&Cb

-,

f!;~;'---;

t'1ZJ~~ml

Art •••• - O Poder Eleitoral será exercído por juí
zes do Tribunal Superior Eleitoral e el!:].
tos, na forma da lei, pela Assembléia N~
clonal para um mandato de seis anos
Art •• - Silo atribu!çOes do Poder Eleitoral:
- A erqaruzaçâc , coordenaçâc e
fiscal1z!

11

lU

---,

IV
~.

EHENDA ADITIVA

Em todo o projeto de

const!t~tio.

as

denamin,!.

ções e perUnências à Câmara dos Deputados, sen.!
do federal e congresso Nacional, passam a sê-lo ~
nicamente h Assembléia Nacional

Acrescente_se ao art. 12', capItulo I J DOS
DIREITOS INDIVIDUAIS. a expreesãos
"VEDADA A PENA DE MORTE"
Desta forma a redação passa a ser:

EleJt.E.

Art. l21l. - São direitos e ,liberdades individuais lnvio
láveis:....
I - A \/IDA, A EXIST~NCIA DIGNA E A INTt.GRIDAOE
fíSICA E' MENTAL, VEDADA A PENA DE MDRlI::
____,

r.r----------'U'Of~"I1"IC.;h,

JUSTIFICACAO

A aflrmaçlio pela vida implica em se rechaçar 8S tentativas de lmplantaçfto da pena de 1Il0rte em nosso país.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPíTULO III , í~TVl..O jI
No Capitulo lII, da EDUCAÇAo
inclua-se:

E CULTURA.

ção das eleições, plebiscitos e
refere!!
dos propostos de acordo com a lei,
- Elaborar o calendário eleitoral;

- Aplicar as disposiçOes constitucionais e
legais referentes ao processo eleitoral;
- Dirimir impugnaç,Oes epresenj eôes percs Pa.!.
tidos Políticos I

- Julgar e pena1128r as vJolaçLles ao ordena
mento ele.1;oral democrático inserido n;
Constituiçlio,
•...VI
- ncenuer a lei à prática da democracia pa
ra garantir as condtções de exercIdo pii
no do processa eleitoral;
VII - Efetivar o escrutínio dos sufrágios
das
ererçces e proclamar os resul tecesVIll - Definir seu pr6prio regulamento;
IX
- Os dema1s encargos Que lhe confiram a ~
tituiçao e as leis.

Analogamente, o,!!

de se lê Justiça Eleitoral, Jef a-se Poder
ralo

• - São 6rglios do Governo o pOder,. legislatl
ve, o Poder zxecutfvo, o Poder
Judici,!
rio e o Poder Eleitoral.
CAPÍTULO •••

Em úl t Ima análise, Câmara dos Deputados
e Senado caracterizam redundânc1a de atribu1ções no
processo
legislativo. Se a nível de MúnicIpios e de Estados, historic!
mente tem funcionado bem o unicameralismo I a prática deve ser
estend1da 11 esfera federal.

DISPOSITIVO EMt.NDADO: ARTIGO 12. - CAPíTULO I

PODERES

DO PODER ELEITORAL

Art .... _ O número de Deputados por Estado, Terr!
tório ou Distrito federal será estabel,!;.
cido pelo Poder Eleitoral, proporciona.!
mente 11 pcpufeçãc e para um mandato
de
quetrc anos.
JUSTIFICACl\O

lP05392-7

CONSTITUINTE tedeu r rança

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULD V

DA ASSEMBltIA NACIONAL

JUSTIF'ICAC,liO

~A

Ou se insere a Reforma Agrária na Const!
tuí ção , ou se abdica da vâsêo de recoest.rução nacional.

EMENDA lP05399-4

SEÇJl;O I

se e exmoreçãc do solo e sub-soloiacional, bem como intervir

t= CONSTITUINTE Tadeu França

assegurado o direito de propriedade dEI
terra a todos os titulares dela que
a
~rabalhem produtiva e eficientemente.

Os artigos 96 e 97 e parágrafos do Titulo VI Capítulo 1 passam a ter a seguinte disposiçfto e recaçãos

- A Assembléia Nàcional poderá declarar bra
sileiros os estrangeiros que tenham pres:
tece, com mérito reconhecido, serviços r!
levantes ao pers,

em assuntos politjcos do Br-as.f L,

__,

ARTIGOS 96 E 97, PARÁGRAfOS DO TÍTULO V,
CAPíTULO I

t

JUSTIFICACAo

~;ffiJ
'UTON"'Tlfleo~lo,

" ' - - - - - - - -_ _ 'lnG/~U"""&Cb

CAP!TUlO 11

parágrafo !Jnico: A lei definirá as formas de
pr.E.
prIedade rural, assegurada a aboliçtio do latifúndio pela Refo!.
ma Agrária, dentro dos objetivos econômicos e sociais maiores
do país

f1J:~'~"~

Tadeu frança

~;m:J

,

No Título VIII, Capitulo r r , DA pOlíTICA
AGRíCOLA, fUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA, inclua-se.

JUSTIFICAcJ\O
Estabilidade no trabalho e acesso à prQ.
fIl0çfto funcional são o legítimo reconbecâmentc à obrigaçfto dos
trabalhadores.

pr;;;<oa"')

CONSTITUINTE Todeu r renca

ritoi» JJ.

:IfC

- ~ assegurada a estabilidade no trabalho
e Igual oportunidade de prcncçees ,
sem

normal
contra

JUSTlfICACAO

'~~--------'J. ~
m-:p'""D'B"'~
_J

EMENDA lP05398-6

NO titulo IX, DA ORDEM SOCIAL I inclua-se

Parágrafo

___,

DISPOSllIVO EMENDADO: ARTIGO 420, CAPÍTULO VII

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: lfrUlO}X

Art...

'U'G/."n.. '~&;i.

JUSTIfICACAO

~A lP05394-3

CONSTITUINTE

rr;~~;")

Tadeu França

tJ1U;;Ml

(IêõNSTITUINTE Tadeu frança

lU

CONSTITUINTE

"'

Somos uma sociedade pluralista, eas sob
quaisquer modal1dades, deve ser assegurada a funçllo social da
propriedade.

Art...

consolidar

nossas r a Iz es cIvicas

IX

JUSTIFICAC

Jl;o

A instltuiçfto do Poder Eleitoral
seria
decretar o fim dos casuísmos eleitorais t.ãc frequentes em no~
sa hist6ria
Na realidade, os governantes quase sempre, extra
polando de suas runções , têm exercido ilegítima e
arbitrar1!
mente o Poder Eleitoral.

Assembléia Nacional Constituinte

EMEI'IDA lP05400·1

['J

XXI _ a eIe ç ã c dos Ministros do supremo Trib!:!
naI Federal para um mandato de seis anos.

le estatal, com prioridade para os 6rgãos
públicos e empresas nacionais com vistas
à preaervaçâc da soberania nacional

í

prp~~;':J

CONSTITUINTE Tadeu França

XXII _ a eleição dos juízes do Tribunal Super!
ar Eleitoral para um mandato de seis anos

1'I!6!;~mJ
TllTO/I1l1T

' ,cAO;J o
1

JUSTIFICACAO

--,

JUSTIFICACAo
EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: CAPiTULO VIII, ARTIGO 427
No Capitulo VIII I DOS fNDIOS I substitua-se

o Art

~

vedada a pesquisa, lavra ou expIor.!!,
çrlo de Jllinérios e o aproveitamento dos
potenciais de energia hldrl1ul1ca
em
terras indígenas.

- -EMENDA lP0540S.2'

t:

CONSTITUINTE

JilMENDA-W5409·5'

tJ

427 e seus parágrafos por:
Art. _

Os setores vitais para a sobrevivência do
paIs devem ser mantidos sob rigoroso controle nacfonaj ,

As suçest.ões apontadas. devem fazer

paI
te do Tal de prenogati\!as que precisam- ser de competência do
Poder legislativo

CONSTITUIN~E

f'J4i~~fiZJ

1..'.,.U..",..

~lO----------_,

JUSTIFICACAO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ·CAPÍTUlOIl, TíTULO VIU

o principio de inviolabilidade das terras
indígenas deve ser assegurado na ConstltulçUo.

EMENDA lP05401·0
cxtGTI'fulmE

I'C;=~;~

Tadeu França

•

Art. •• - O imóvel que nl;o corresponder a
obrig!.
çllo social seré desaproprieado para fins
de Reforma Agrária. sendo que a declar~
ç§o de interesse sacia! pata o objetivo
exposto opera automaticamente a. imisstio
da UnHlo na posse do imóvel, permitindo
o registro da propriedade. Qualquer co,!!
tes teçâc na eção pr6pria ou em outra m~
dida judicial somente poderá versar sobre
o valor depositado pelo ex-propriante.

~~mJ
'u"'",nlf,uçla

EIolENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: T!lULO IX
No 11tu10 IX, pA DRDF.M SOCIAL, inclua-se
onde couber'

Fr·;~~a

TíTUI.O IX, CAPiTULO V
No Capitulo V, DA COMUNICAÇAo, inclua-se'

Art

No Capítulo 11 do Titulo VIII. DA pOlfTl
CA AGRíCOLA, FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. inclua-se'

I'l

Tadeu

rr;;;;~~"":=-J

Tadeu Franca

...,-

- A lei regulamentará o Conselho NaciOnal
de üonuní ceçãc designado pelo Congresso
Nacional para o mandato de 2 (dois) anos,
Que neveré de promover a polItica de e.!
tebefecer , supervisionar e fiscaliur PE.
lIticas nacionais de ccmunfceção, abra,!!
gendo as áreas de imprensa, rádio, tel~
vislio e serviços de transmissl:lio de imagens,
sons e dados, por qualquer m9lo
JUSTIFICACAO
~ inquestionável a amplitude do poder de

ccmuní ceçãc que, por sua relevância, merece especial

planej!

mento por mecanismos constitucionalmente permanentes.

JUSTIFICACAO

Art •••• - Os trabalhadores e todos os setores pr,E.
duUvos organizados da sociedade têm
o
direito de participar da elaboraçfto, ex~
cucãc e controle dos pl,nos
econOmicos

_ 561

A presente rredida faz-se indispensável para a
execução do Plano Nacional de Reforma Agrária, pois que de ou
tra forma havê"rá de perder-se no labirinto da burocracia jud!
ciária uma proposta prioritária para a reccns truçãc do país.

nacionais.
JUSTIFICACAo
Os planos econOmicos nacionais haverão de
dar certo, se fo:r:em construidos Juntamente com o povo.

EMENDA-lPó5400:-í"~Y

(l

tU

rr;:~~~'-----:J

Fr:~'~~

CONSTITUINTE Tadeu

•• I.. IOlO/•• M".i./lu••••'"i.

...,-

-----,

r&/;'im)

ncreeceote-ee 80 Art

No Titulo UI. DAS GARANTIAS CONSTITUCI.Q.
NAIS, inclua-se onde couber:
Art ••• - fica assegurada a iniciativa popular
processo de emenda da ConstituiçlJo, /lIed.!.
ante proposta subscrita por um número m!
nimo de eleitores igual a um por cento do
elei tarado nacional.

inclua-se.

17, Capítulo

Art

_ fica assegurado ao Estado o monopóplio ~
cernente à expr oreção de serviços públ1.
ccs , de tej eccnuní ceções e de ccauní ceçãc
telegráfica e postal

•

~

111

rnc so VII.
í

e muni
ctcat s sar ãc precedidos por ampla diSCu!
são e par t.Jcípaçãc popular. assegurada a

f) Os orçamentos federais, estaduais

JUSTIFICACAo

transparência absoluta em todas as etapas
da administraç1:lo pelo Poder Público.

__,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: T11UlO UI

No Título IX, Capitulo V. DA COMUNICAÇAo

III. INCISO VII

.....11"OC.çi.

lEn.,JU't",<&l;i.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' TÍTULO IX, CAPiTULO V

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTlGO 17. CAPíTULO

1• ,

monopólio estatal

JUSTIFICAcAo
Se todo o poder emana do povo, dese ser
assegurado ao menos um instrumento mais concreto de efetiva p~
tlcipaçl;o p.epular no direcionamento de sua lei Maior.

Parece-nos inquestionável a nenutenção do
preet eçãc de serviços
bás.!.

relati~am;nte à

ccs à coletividade

JUSTIF1CACAo
o exercício do poder com o povo
põe transparência e paTticipaç1:lo popular.

press.!!

EMENDA lP05407·9

[!J

CONSTIIUINIE

j

r.r---,-=---- ..I...'./tO.'I'i.,.... eo.,ulo
EMENDA 1P05403·6

(l

__,

tY0~'DilJ

PJ'~~~':J

CONSTITUINTE TADEU FRANÇA
r.I ••• '.,e •• "li.flUI.~.'"i.

rr;~;~:J

aüeu França

__,

ADITIVA

DISrOSI~IVO

Et:E:llA.DO: ARTIGO 439

Dê-se ao ArtiCO 439 a seg-.unte redação:

"Art. 439. Ficam criadQ.s os seOtintea

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO IX, CAPfTUlO VII

t4J~i7W

v - Do IG'l!t'U, de

00 MENOR E DO IDOSO, inclua-se'

12. Inciso 1.

j) é assegurado- ti pessoa que, isolada ou cf!1
Juntamente, nenhuma sentença condenatória
abrangerá penas com duraç~o superior
a
.... 30 (trinta) anos. As penas serão reeduco!
Uvas e beverão de promover progressiv!
mente a unidade familiar, a saúde, a c.!!,
c.í taçãc profissional e o trabalho remun~
rado

_ Votar ou ser votado são
atribuições de
prática facultativa ao cidadtl.o mas será
assegurado a todos o direito de exercitar
o voto a partir dos dezesseis anos de iQ.a
de ,
JUSTIFICAC:ltO
Democracia pressupõe espcntanefdade , a par
exerc íc íc maior do.s direitos do c1.

ti! do dirdto de. optar pelo
dadão r votar ou ser votado.

do !"nrar.á e 'janta.

êuvee , C&uAzuJ., C:<J.opip,zin:·o, Clevelâ dia, lJorb,;':il1, Co:,,"

cl

Vi

vida, ;'oie Viz::i.n.1lC3, ::;néa.s Uarquea, Por OBa do ceeee , Foz do I-

guaçu, FraJ:Ci~o DeJ.trão, Guaíra., G~I1ÇU, It:lpc::l1ra do ceete, Jesuito:s, ~je1ras do Sul, :~ancueirin a, ~'~ec: aI câ.::dido .d on dem, ::=a.r1ópclis, r~....cle1ro, ~·:ltclâ'1dia, ~ .:.di:u:e1r.:l., :.1sea , l"O"l:l. Aurora., "cve :?r2t" do I0t:l9ü, -:'nvn 5Mb 30m]" -"\bas,

~ot1n3., Pato -B'rn'noo, ioórola. do Cesta,

Plo.n31to, l'r:mchie,Qu,!!.

ta1pu. Santo Antonio do Sudoeste, São .roão. são Jor~ do Cesto.

EMENDA lP0540l}-7

tJ

briand, 3a~a:o, nce Vista. da A~eeida., !lra.sa..e;;~, Co.~elânr1a,
Can:to.ca1o, Cl1;litão I.-eô:;.::.des :nU'q\'BS, Clllll1.'lS"'1., eccecv-a , C:l.t'2"l-

CONSTlTUINIE Tadeu França

py~~~'=:J

fI4!~~7ilJ

~ão J'océ das P:loe1ras, São? ieu~ do :cuaçu, ~crra Ro:o;a do Oe.!
te
Tolp-do Tres Bn:rTt1"J do " r-ena Ttl""!.F"S
VI'
roi> "
"V'erê, Vltorino, todos do Est::do do I'oro...ui; e Abelardo Cr ..z, .,,{el'o. D"g

ce, 1aune i'e Ohapeeó, Anc!'.ieta. Arroio T1;'inta, Caçador, 011ib1, Ca.!':.po Erê J Ca_inzal, C...te....'1duvas. Caxa..-::bu do Sul, Cl:a::,ecó, C-, có:-:'!.ic.,C,a

EMENDA lP05404·4
CONSTITUINTE Tadeu França

r;~;"':J

t::I0;~Jill
EMENDA ADITIVA
DISPOSllIVD EMENDADO

ma. doa =:at:-dos

dl1s do Iguaçu, Rell1liza, Renasoença, Saleado Fl1"o, Salto do Lo,!!
tra, S:mta Pelena, Santa Isabel do Oeste, santa Terezinha do 1-

JUSTIfICACAo
É preciso reavivar constitucionalmente a
função sócio-educativa das penas que, se superiores a
trinta
anos exorbitariam de suas finalidades

['J

CRUZ,

Ca.tarina, abrancida pelos z:unic!rdos de Am.!Y're, Assis OJ-f'teauArt

Acrescente-se ao Art

Es~dos: SAn~A

TRIÂlrG''LC, r:A..'lA.l'i.IIO DO SUL. TAPAJt!S:::;' I3t"A{,'U.

No Htul0 IX. Capitulo VII, DA fP. ....1LlA,
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 12, INCISO I

__,

n"'f/.~If'roc~.

El~~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TfTUlO IX, CAPfTUlO 11, SEÇ;1l;Q I
Na Seção I, DA SAÚDE. inclua-se:
Art.

TiTULO V, ARllGO 99. SEÇJi.Q 11

No Título V, Art. 99, Seçllo lI, entre
ATRIBUIÇOES DO CONGRESSO NACIONAL. indua-se.

AS

_ As atividades de ensino. pesquisa, deseE!.
volvimento tecnol6gico e produção de I,!!
sumos e equipamentos essenciais para
a
saúde. subordinam-se li polltica nacional
de saúde e silo desenvolvidas sob contrE.

ronel Freitas, Cun.lm

l'orã, Descanso J Dionísio

Cer~..\ei1"-, :'t<c'·:lr..aJ.

dos Guedes, GaJ.vão J Guarac1abaJ Guarujá do Sul, I~ira, I::,~mr;1!::,Ir:\
ni, It:1 J It::o:.>1ran,sa, Jo.'boré, Jo!!.ça'b:l, i.ecE'rdó:.>clio J - tr"v~l ,!·oQ.c

lo, t"or.claí, }?ova Erechim, Ouro, Palma Sola, Pa.1=.itos, Perltibo., Yin

halziWo, :Pin.'lJ.eiro P.reto, Pintuba. J Ponte Serrada t Freoidcntc C3sta
lo l3ra.'1CO, Quilocbo t Rio d~B .lnt:lS. 3.O-'":elâ:uUllt S::tlto Velo-o,

são

c!U"J.oa, são Do:cinaCBt São José do Cedr0 J são Lourel':.ço do ('e::::1;6, Cão

I:1,z'.le1. da Oeste, Sa.udades, Senrn, Treze T!11as, ~3rceã:o, V1~eir",.
xerê.. Xavantina e Xuir.l., todob do gabdo de 1~lt:, O~t~~o..

562
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.JUSTTl'XCATIVA
-~

A criaçã:l~ d!"'::at do do IG..w.ç';p~r"";oellt

o

=... ee í.c

DEI'UTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA

th três

t'l1r'õea de pece oan '1 e r::aideo e trab!Ü~ nea re,::,ões ('e~'t:! .. s"-

dof~ste

do ?tll:'::!.!'.á, e co-rte

San";'3. Cat~ina, 7."e c tror-' :!::;:t;o;l.:rf"T·-

se

1

=

7) Pode-se creec, sem reter de erro. que, além das efeitos menciOrllldos ecíee,
o
texto do inciso é, de fato, tna arma contra a vida, a saúde e a alimentaç~ Isso,
run país com os problemas da dimensão e da profundidade dos brasileiros, bastaria,
por si só, para aconselhar a rencçãc desse item do texto constitucional.

~U1'l'l/.UI"'oe.;1.

o :flore cenee Terr.f.tório do I=..nsu, extinto pela C'o"lStituinte de 46.
L'"1confort"..:lc.:.a, aq~1cla.s pO?uJ.a.,;ões 115:,'lirr:... for

_"U'

eEtVA ADITIVA

»cvc tUli

dedo :f'edcratiV3, cujo prO[7eSBO :::8 :tl.lJ'1d~ no ~a;f'or=o cJi.'1h' co

DISPOSITIVO A ACRESCENTAR novo parágrafo ao art 77 do projeto

de

sua. cente e na ll1enti,Lde eulturo.l do ceu :,ovo.

Def'cndp os a tese de 'lua novos 'Jr.t no.o 1'·
;:s%'tc

n.

t'iev:lç:ão (10::1 :I"ldrôeo de vida e

Acrescente-se ao artigo 77 (capitulo da Administraç1:lo Pública) do projeto de Constituiç1:lo o seguinte parágrafo 211, remmeraaõo-se o parágrafo único para parágrafo'

ãnc-tcc- v:.l-

:,ro:3~:!.·i.LL!.~ l..olt.ti~.

_ Será estabelecida. em lei a regulamentação

" § 211

ttva da aplicação da penalidade e respectívcs
_

EtX~.

Dr8:CSITl'lO B:"Er.DADO : PA.'U:G1..-\FC 3", X A1.TI1~ 49

Arti.:o 49 do ::L:lteprojGto ,as":\. a ter

B eeguinte redo,ção:

"",.t. 49 •••• , •••••••••••••••••••• , •••• ,'
•••••• çy•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • •

S 3'1 -

O

Cs :Det dos ;'l,J,1er. .1ncorJ.::ror-sc "~n-~ si.,subd1-

ImJt9:S

para

mesmo deve aplicar-se à adoção de penalidadej e. sobretudo, aos recurcs das cects es

consul t:l em prazo nunca ou:>erior e. 180 (ce-rto c

0:1 tenta}

EMENDA lPOs4í6-8:

fl
BONIFÁCI~'D~
fl . 'LEN.<lUO
DEP-'

d211S

da d:Lt~o pedid'"o. "

ANDRADA

....

JUSTr-ICO\Tr:A
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17, INCISO VI. ALíNEA "d"

Se " todo o ~o:er e-tana do pc...·o e co- ele é exerca.ãc'",
CO!:.O j;lI"Elcei"'Ua o perác;rafo Ú:-.1co do art. 1 2 do ~'1'epr~~eto
ccnstitue10na1, niio

é nee justo e nea coerente que

se rct5:e

Art.12, Inciso XV, â.llnea "u'",
Acrescentem-se ã alinea "u" ,do Inciso XV ,do art.12,
as segUintes expressões: " ••• interdicão de direitos e pena de morte,
nas hipóteses da latrocínio, estupro seguido de morte, seqüestro 5
gl..ll.do de morte e chacina. Compete aos Estados, após aprovação pelas
eespece.rvas Assemblél.as Legislativas e por plebisc1.to popular. a 1.111_
plantação da pena de morte Compete exctuexvemenee ao Presidente da
República e ao Governador do Estado a concessão do perdoio ao serrcen-,
ciado, suspendendo a execução e transforl'1ando a sentença euuoaat.í ca-,
mente em prisão perpétua"

Através desta emenda, permite o Legislador que a po
pu1ação opine diretamente sobre a implanta cão da pena de morte nos mites de seus Estados, bem como tenham os Estados automonomia quento à proposição e 1mplantacáo da pena de rncz t.e , nos limites de seus
terr1.tórios e estabelecam critérios para a sua aplicação através de
lei estadual.
Sab..s feitos todos os preceitos legais e processuais,
pode o Estado Membro punir, com a pena mã.xima, os crimes perpetrados
sabidtl.l'lent.e por margl.nais sabidamente irrecuperáveis, nos casos do
latrocinio, chaca.na , estupro e seqUestro seguidos de tIlorte.A medida
ora proposta vale também para intimidar pcss íve.ts autores a não cometê-los, pois estariam enquadrados legalI!'ente para soírere
_
cução nos moldes e criterios adoEa-dos por cada Estado em que tal pu
nição for pa evd s'ca ,

puJ.açõ~s

direttu:'snte envolvidas, requerida ,ar 10 (dez) !lor
cento, no m!nuo, dos eleitores devidCI::en'e in-eritos n'\ .r-eapectiva tÍre:l.,ao Tr1b..:maJ. !iecio:-.al Ele1tor.-l,: e ""\... -OVl"râ
a

Permite-se que, mesmo condenado a pena máxima, ainda tenha o sentenciado a possibilidade de receber o perdão, que somente
ser dado pelo Presidente da República ou pelo Governador do as te-,
do, executor da sentence , O perdão, ao ser concedido a Juizo e especifical'1ente pelas duas Autoridades citadas, em Instância máxiI'1a,
transformará, automaticamente, a pena de morte em prisão perpétua.

A alrnea "d", do ânca.sc VI. do artigo 17, passa a ter a se
guinte redação :
"Art. 17 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

da. cOI,nm1d:l,de interessada o di:!'eito de dec1d:1.r :3oberano...o;:-nte

dos Deus denthlon. Outras instituições só podem ter, no Cl:J,SO,
a:roação 3cen3ór1a modil'lc::t.r a :-..a.n1feetação plebiscitária..

VI mo tal

--,

12 DO PROJETO DE CQt'STITUI-

CAo.

'

inst-ãne::l!" superior, havendo sesore em qualquer fase do pro PC - - - _ _ -..eo
a audiência da parte ãnteressaoe, sob pena de nulidade.

l.I'lipessoais, tl'Uftas, vezes iniOldoras da desenvolvimento, ou, até, da permanência de
ativIdades, neg6cios e ennresea, A audiência pública, ensejando a instrução contrad tór!a dos processos será inestimável instnrnento de aproximação entre os que qovem m
e os oovemaccs,

vidir-ae .,ou desmembrar-ee para se anexarem a outros, ou for.:",!!
rem novos ~shdoB, uediante T.:."il.ni:f'estaçâo plebiscitária d-ta P.2

EMENDA ADITIVA AO ART.

acininistr~

A emenda cogita' de acrescentar ao texto referente aos pril1Clpio
gerais da alininistração pública, a regra de audiência da parte ãnteressada, antes
de decisão a!ininistrativa, que possam prejudícar os direitos individuais
O princIpio é da mais clara Fundamentação detoocrátlc8. De fato
Tem-se tornado cada vez mais corriqueiro, no Brasil, dormir-se sob determinado con
jt.nto de decisões, e acordar-se. no dia seguinte, sob normas inteirarrente diferente •
Não raro, sem que a autoridade tenha dado, anteriormente, adequada oportunidade àqu les que serão afetados pelos novos textos, de exporem de que maneira eles beneficia
rão ou prejudicarão seus interesses legít!lOOs.

rO!JD'IC:"TIVA

o :parágraf'o 3", do

r , r - - - - - - - - - - T••'e/.""".le.;b.----

12:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) os meios de comunl.cação têm sentido social e
devem prestC'lr serviços a ccmunadade ;"

l

JUSTIFlCATIV;(

~A.1P0541a·~

('l

HOMERO SANTOS

l1

PLEN,(RIO

.~~

Diz ~ letra "d" do Projeto de Constituição.
"d) oa meios de comunicação comunglll::l. co. o Estado o dever de prestar
e socializar a infot'\ll8çÃo;"
_~ •. ~_
De fato, C01llC) defesa da cidadania e da coletividade, os Itleios de COIlU
nic.çâo nio podelll e não devem comungar coisa alguma COJll o Estado. Ate pelo
co'ii
trál"io • uão instrulllentos pelos quais o cidadão busca afirmar-se enquanto indiv1
duo. impedindo gue o Estado, forma sempre avaDsaladot'a. e anõn1za. invada o que
é. do ser humano. para impor o que a burocracia detendna.
Da .doa de comunicação devem comungar COm a sociedade. para que.
e
xistelll e de quemrecebell. diari.lII!nte. a aceitação ou recusa. Elea ~x1stelll
e.
função daqueles que lbes dêell crédito. e neles enconttelll o espelho pelo qual deae
j.m refletida a l"ealid.de geral. DO nível de aua capacidade de entender e discer
nir.
t a ratão 4a emenda

E;;~"~

rr=w","Lã1l

r ; r - - - - - - - - - - n u e /...."'.Uçi.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art.igo 91 o segu1.nte parágrafo único·
"Parágrafo únl.co Á lel. estabelecerá c.ritérl.os l.gual.S na regu_
lamentação das pensões dev1das em razão do falecimento de servidores civis ou ml.lítaTes."

~NDA lP054ft:s;' .....

JUSTIFICATIVA

Entre os avanços consignados nas d1versas etapas de elaboração
do projeto de Constl.tul.cão. na parte relativa aos servidores pú.
blicos. constava o prlncípío da l.sonoml.a de tratamento entre Cl..
vis e mill.tares no que respe1ta a benefícios e vantagens pela COR
dição de servl.dor púb1::J.co Uma delas referJ.a-se exatamente ã que;
tão das pensões CUJa discrepãncia de tratamento. em detrimento d;;s
servidores civis. tem merecido fundados reparos dos estudl.osos e
tentatlVas parlamentares de modl.fl.cação. Por l.SSO mesmo. não há
que se deuar passar a oportun~dade de se euga ã cond~ção de pr!
cel.to l.nstl.tuc10nal o princíp10 que agora expressamos nos termos
de um parágrafo ao artl.go 91. artl.go que somente aSSl.m f1cará com
p1eto na sua 1ntençáo superior de assegurar pensão l.gual ã l.Dtel:
reza da remuneração da atnidade.

~A-lP05414·1, .._ ' - - - - - - - - ,

l!J

DEPUTADO BONIFAcro DE ANDRADA

".,-_~

'~loJ..."/cell"d.,

EMENDA MODIFICATIVA
DIS~OSITIVO EMENDADO:

•.4Cell"do._-_-

,

pr;;~;~;]

r;i:;7;;J

DEPUTADO BONIFAcIO DE ANDRADA

=

,.C""''''''/C~

..'.lle' ....coll'. .io.

=

_

fC;~~7~
rrrJ'~7fY7J

Tu"".IU.... m~.e

eeoA JoOOIFICATlVA
DISPOSITIVO EtellP.OO

I1'(:I5O VIII, 00 ARTIGO 10

o inciso
a ter a segJ1nte redaçllo:
"Art. 10

VIII, do art. 10, do Projeto de Constituiçtlo passa

- •••••••••••••• ' ••••••••••••••••• , •••••••

VIII - o direito de uso, reprodução e imitaçâo, das des
cObertas cientificas e tecnol6gicas relativas à vida, à saúde e à allmentaç1:lo-;dos seres tunanos, na forma da le1j"

J.kJitos argu:nentos poderiam ser levantados contra a adoção do
princípio contido no dispositivo qtle se pretende modificar, ccmo:
1) Esse dIreito "t.niversal" não existe e nllo é recomecido pela maior parte das'
outras nações,
2) Adotado trlllaterallrel1te, ensejará represálias e dehará desprotegida o inventor, cientista OU pesquisador brasileiro,
3) Sendo Ul1iversal, apHcar-se-á tB1lbém lnterna'lleflte, o que acaba cem o 11'f'1 e
sistema ele patentesj

ARTIGO 17. INCISO VI, AL!NEA "b".

Dê-se ao art. 17. VI, "b", a seguinte redação:
"Art. 17 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) o dever de informar de que trata este inciso a
brange a realização da receita e as despesas de investimento
custeio dos fundos públicos, e obriga a todos os órgãos federais,
estaduais e municipais. da Administração Direta ou Indireta, e se
estende, na forma definida em lei, às empresas que exercem ativi
dade social dê relevãncia pública.·
-

e

JUSTIFICATIVA

A emenda acreacenta a expressão "na fonu dll!finida em lei" e supriJlle
a expressão "reaaalvadoa quanto & estas a8 que digam.respeito a cUatos e in

vestiEentos lIe. repercussão na blllaaça comercial do l'als", com o que v1s4

l!J

--,

me

lbor sistematizar o :Projeto e dar-Ibe lll4for coerência interna. Se não.
vejã
Be • o dispoaitivo está no capitulo "Dos Direitos Coletivos,l. do tItulo "Dos
Principios lundalHntllfa". Logo. sistetlAticamente. cuida-se das relações do in
div!duo til face do Estado. doa IHios de controle do poder público, dos lIlecã
".
nill.oA de protecio do individuo; t.nto IIASi., que o inciso i intitulado
Visibilidade e a corre5edol"ia doa podere.... Deac.be. então. versal" relações de
C1il"llito priv.do cidadso-elllprella.
o. limites da ação priv.d. Il o controle do çapital privado já estão
.nunci.doa ~ arde. Aconõ.ie..

4) O dispositivo constitui

I

desestíllUlo ao pesquissdor brasilelro. Este fica _
ria sem a garantia legal, dada automaticamente ao seu invento, descoberta ou a _
perfeiçoarnento, se - em vez de dedicar seus esforços II preservaç1:lo da vida, à '
recuperaçll.o da saúde e à melhoria da alimentação - ele os houvesse CIlJlregado em
qualquer outra finalidade,
mais frívola ou desnecessária que fosse. E o q..E
d1s~, quanto 60 pr1.v.1légio do uso e ao direIto da autor, as alIneas.2.. ,E" !! e
~.
do inciso Xl, do art. 12, do mesma projeto
lJlI

por

.5)

Sem outros caminhos para proteger-sé da "pirataria" oficializada por esse di,!

• positivo, se vier a ser incorporado à Constltu!çUO só restarão -duas hipóteses ao
cientista brasileiro· (a) emigrar, para desenvolver seus trabalhos sob outra le gls1aç1:loj ou (b) mesrro permanecendo aqui, registrar suas descobertas em países nos
quais vlgo;em os princípios t-radicionais de resguardo do direito do autor e de es
tmr~ ao desenvolv1mento científico e tecnolâgico.
6) O efeito de tal dispositivo será a paralisia das atividades de pesquisas das e:!!!.
presas pr1yadas. Ninguém quererá investir na ~ na saúde (que não ccxrpreende,
apenas, rredicamentos. mas todos os prOdutos e serviços, equiparr:entos e sistemas de
preserva~tto ou recuperaçao da saúde); ou na alimentação. que envolve desde as
•
técnicas de cultivo do solo, melhoria da produtividade de alimentos, até sua indu,!
trializaçtio, transpotte e conservBQão.

üêvse

ao artigo

)12

a seguinte redação

"Art. Jf2 _ São Poderes da União,
independentes e
harmônicos, o LegIslativo, o Executivo e o Judiciário".

JUSTIFICAÇAo
A redação por nós

I

proposta vem ao encontro não

só

II

do princípio da concisão do texto constitucional, sem
prejuízo
algum oa clareza e do espírito da teoria tradicional da
divisão
dos poderes, como também objetiva demonstrar a neceSSIdade de o le
gislador constituinte não se perder no cipoal das obviedades
Inda que "en passant." mister recordarl'los que a que
da das monarquias absolutistas. na Europa. vieram a dar lugar
ascenç1:lo da burguesia, e daí, a teoria de que falamos,
considera
da necessidade lógica e decorrente do estabelecImento do
equill
brio entre os ·poderes do Estado e do seu funcionamento harll1ônico-:Trata_se, por conseguinte, de algo bastante antigo em"teoria paI..!
tica e constitucional. Que correu mundo e veio parar no
Brasil.

à

constando das Cartas Repúbllcanas, aí, incluída a vigenteCart. 611)
A título de ilustração, apenas, lembral'los a
obra
clássica de Montesquiev, "l'E:-sprlt des lois".
Entendemos, com O devido respeito aos que passivel
mente divergem de nós, no particular, que até a ordem de
enumer!
ç1:lo, "sic et simpllciter", por exemplo. dos- Poderes da República,
não daria maior Ou menor predominância ou ascendência a
qualquer
deles. SerIa cerebrl.no pensar o contrárl.ol Além do ma1S. "a sober~
nl.a do povo" está mal.S do que l.nserta nos Poderes e, claro, o
seu
funcionamento. por suposto lógico. só pode se venÍl.car na
medIda
em que nela se calêar.
A redação proposta "enxuga" o texto da ComIssão
de Slstematlz.ação e recoloca o pr~ncíp~o da harmonl.a e
~nclependê!l
ela àos Poderes da RepúblIca no seu lel.to polítlco_Constituclonal de

r

trad~cão

firmada e da boa técnIca legl.slatl.va
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Dê-se ao artigo 183 do Projeto de Constituição a •

s~

guinte redação:
Art. 183 - Aos Ministros de Estado, auxIliares
dire
tos do Presidente da República, escolhidos entre brasileiros maiore;
de vinte e cinco anos, no exercicio dos direitos políticos, compete,
além de outras atribuições con'sUtucionais e legais:
I - orientar, coordenar e supervisionar os ór
gãos e entidades da administração federal direta e indireta, na ãre~
de sua competéncia, referendando atos e decretos assina.dos pelo Presi
dente da República:
II - expedir instruções para a execução
leis, decretos e l:'egulamentos;

das

Assembléia Nacional ConstitUinte .• 563

púb~lca

tII - apresentar anualmente ao Presidente da
relatório dos serviços realizados no Ministério. e

IV - praticar os atos pertinentes às
ções que lhe forem conferidas pelo Presidente da República.

R~

atribu!

Esta Emenda visa a reassegUrar a manutenção de um Sistema
Governo condizente com as aspirações nacionais.

de

outras, por mim apresentadas, adequam o texto a esse 'princl
pio, em especial no que diz respeito às atribuições do Presidente da
República e dos Ministros de Estado.

JUSTIFICAÇÃO

I ÇITJoilNl

PJPLENA:RIO

A letra "b" do l.nC1SO I, do art. 12 - Capítulo I.
dos Dare i tcs Indavaduaas , do Projeto de coneratuicão, passa a ter a
segumte redação

A presente Emenda -vãee a compatibilizar-se com outra
por mim apresentada, que restaura, no Projeto de Constituição, o
tema Parlamentarista de Governo.
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b) a .ãl:iínentação. a saúde, o trabalho e sua remune

A atribuição dos Ministros de Estada, tal como

raçl;, ~ moradla>a qua1J.dade do ne rc ambl.ente~
o saneamento bâsaco , a segur rdade soc raj ,
o
transporte cote t rvc e a educação consubs t anc i am
o nfnmc necess ârac ao pleno exe rc Ic ro do da.r-ea
to ã exas têncãa drgna , a garantí-Ios;§ ~ p,tmei
ro dever do Estado.

sug!

ro, reforça a tese.
dos art.f:.92s

~84

a acolhimento desta Emenda condiciona-se à

supressão

e 185, 9onforme por mim proposto.

OCI10/.......u;.e

..,..

Emenda de Plenário

ncrecente-ee ao artigo 87 o seguinte !tem:
JUSTIFICAÇÃO

r ; T - - - : - - - - 'LI.ilflIO/CI.'lllc/'~ICO"1I1t

"IV - a de dois cargos privativos de

médico."

Intentamos mcãua r entre os Dlrel tos e
üarent ras
andavaduaa s lnvlol8vels. além de outras, a quaj adade do- neac amble!!.

lUlt/lUlTlflU~lo

JUSTlF'lCATlVA

Acrescente-se ao titulo X\ "Disposições rransf tõr-ras», o
seguinte artigo.
Art.
Os servidores públicos da Administração Direta
e Autárquica, que contem 5 (cinco) anos de efetivo exercido, à da-

,E not6ria a insuficiência de médicos no País,_ especialmente nos chamados municípios do interior. P.ssim, a pToib.!.
çãc de eccaner é
tanto mais absurda quando se sabe Q1Je são os
rut{.dicos, servidores públicos, exatamente, aqueles Que assistem
essas populações carentes, Que não podem ser atendidaS em cUn.,!
cas particulares. Ora, a remuneração paga pela maioria dos munic'ipios e Estados, é incompatível com o próprio exercfcfo
da
atividade profissional que exige constante aperfeiçoamento
e
atualização Além disso, a permissão para acumular dois cargos
públicos de médico integra a tradiçao das Constituições brasile.,!
res , justamente pelos motivos aqui aflorados.

ta da entrada em vigor desta Constituição, ou que venham a completá-los nos 6 (seis) primeiros meses subsequentes .. são estáveis no servi
ço público e titulares dos cargos efetivos cujas cujas funções este jam exercendo a qualquer titulo.
JUSTIFICACJ\O

o objetivo da presente emenda é o de corrigir uma grave
distorção no âmbito do Serviço Público. Efetivamente, aqueles servido
res, embora não tendo se submetido a um concurso público, com cinco
anos de atividade já terão demonstrado suas aptidões através do seu
desempenho, c, a importância do seu trabalho na função pública

te.
A POlU1Ção amb aent.aI nos grandes e mêda os aglomera
dos urbanos está em processo acelerado de saturação com preJuízos
aaiide das populações ca'tad maa ,
..

i

'g ne~e·ssárlo, entendermos, que as
adamas erecões
ãccaas levem ã sêrac os problemas relativos ao saneamento bâs rco
e
andus t r-I
ao controle da pojurcãc ambiental, provocado por resíduos
aa s e pela combustão irregular do óleo saeser ,
Esta, a nossa mtencãc •

EMENDA lP054i!i:õ'·· :...,

---,

I r;~~;"~
,..·,··,..·..··"....··,....-----'1 W'DMJ

[J Senador FRANCISCO ROLLEMBERG
EMENDA lP05425·7Senador Constituinte Francisco Rollember

Ainda que venham contribuindo eficazmente para o bom andamento da administração pública, encontram-se em condições diferen tes dos demais colegas, pois, a qualquer momento, podem amargar o incriveI desfecho de serem demitidos após anos e anos de dedicação.

tJ PLJ::N.(RIO
De-se ã aj.Inea "d" do Art. 27, do ProJeto de Constituição a seguinte redação:
"d) os militares inclusive cabos e soldados das paI!
eras Militares e Bombeiros Militares, são ~listãveis, exceto os co!!.
sentos, àurante o perIodo de serviço militar obriqatório."

A presente medida, vale ressaltar, nada mais é que
uma
reprodução de outras adotadas pelas Constituições de 1934, 1937, 1935
e 1967 Que, embora com dimensões variáveis de- extensão e profundidade
consagraram todas o principio Que ora assinalamos.

Entendemos, enfim, que a nossa proposta, inspirada unicamen
te na necessidade de fazer justiça àquela parcela do funcionalismo Que
vem trabalhando no serviço público há, pelo menos, cinco anos, encontrará guarida entre os constitulntes preocupados com a segurança e estabilidade desses servidores

JUSTIFlCAçXO
Apesar da redação dada pelo eminente relator Bernardo Cabral, ser bastante abrangente, gostaríamos de tornar bem expl!
cita a extensão do direito de voto aos valorosos soldados e
cabos
das polIcias militares e dos corpos de bombeiros. Entendemos, que
numa matéria controvertida como essa, o excesso de clareza e até a
redundãnc!a não prejudicam, ao contrário a j udam a evitar a possibilidade de interpretações tendenciosas. Permitimo-nos lerrbrar que"!n
claris cessat interpretatis".
Vale aduzir que depois da extensão do voto aos analfabetos, mais imperioso, ainda, se faz estender o mesmo direito aos
valorosos militares supramencionados.

'ud..... u~' •• I./IVI.I.. I.le
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EllIenda ao Projeto de Constituiçfto da Comissão de srstecet eeçãc ,
í

M!.t!.'!!

o seguinte dispositivo passa a ser
renumerando os demais'
Art~ 347
- Compete ao Estado
I

-

..

.

o

inciso !lI, do Art.347,
.
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A
os 6rgaos
pul açãc ,
sér-Ies ao

colocação,
do Governo,
tenham base
atendimento

na Consti turção , desta garantia fará com
Que
encarregados da assistência farmacêutica à polegal suficiente para buscar os recursos nece.!
do preceito constitucIonal.

JUSTIFICAÇJ\O
A simples enunciação das finalidades do Estado,
ser!'
atribuir-lhe a obrigação de promover a liberdade e a igualdade, rev!.
la-se inócua.
O parágrafo que propomos ao artigo 59, delineador de!,
sas finalidades do Estado, objetiva justamente preencher essa lacuna
reparar essa omissão.
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suprima-se o artigo 185 e seu parágrafo único do ProJeto
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EMENDA' MODIFICATIVA
Dar ã letra "1". do lnC1SO 111, do artigo 12
ProJeto de ccnsta tuacêc a seguarrte redação'
"i)

do

O Poder Públ1co nnplement arâ poã It rcas destina
das a prevenir a deflclenc1a e doença
fíS1C;
ou mental."

JUSTIFlCA~O

A

justamente atender a ccpuraçãc mais carente do Pais;" a~al se ut tl.!.
za desses serviços.

parágrafo único - Cumpre ao Estado promover a liberda
de e a igualdade dos cidadãos."
-

. . . .O/ ......" ..

JUSTIFICACAO

assistênc1a à saúde s6 é completa se for acompanhada
da
assistência terapêutica
Não é suficiente uma boa consulta, um dia,g
n6stico correto e uma prescr-Ição adequada se o paciente 01:10 puder ter
acesso aos medicamentos recomendados.
No Que se refere aos medicamentos essenciais - aqueles ne;
ceesãr.rcs para atender aos problemas mais frequentes de saúde da PE.
pulação _ torna-se fundamental Que o Estado garanta a
distribuição
dos mesmos em todas as unidades de saúde da rede pública, a fim de

59 do Projeto de Constituição acrescente-s

"art. 59 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

['JPLEN~RIO
~A lP05426,S

. ....•

~..........

11 - •••••••••••• ~.' •••••••••••••••••••••••••••
111 _ garantir, nos serviços públicos, a oferta de medicamentos essenciais, segundo a necessidade
da
populaçDo;

Ao Artigo
o, seguinte parágrafo:

JUSTIFICACÃO

Sugestão per mim apresentada a este Projeto de
Const.it.uição
restaura o Sistéma Presidencialista de Governo, como o mais consent!.
neo com a história polItica brasileira.
Emeneta ao artigo 183, de minha autoria, confere
atribuições
especIficas aos l1ifiI'stros de Estado, como coadjutores do
Presidente
da República, no encaminhamento das questões administrativas
naci,2.
nais.
Faz-se. mister, portanto, suprimir-se o presente
para adequar o texto àquelas sugestões.

dispositivo,

A polítlca de Saúde do Poder Púbhco deve priVlle
g r a r anda s t Int.aaente a prevenção das defacaênc aas e- das doenças.
Em nosso en tendanerrtc é da ma ror- reaevâne ra
con
s agnar- neste da spcsat ãvc a expressão "e doença fíSlca e mental",
f1m de envolver segmentos pcnâerãveas da população brasa Ie ra
í

A presente emenda visa preencher uma lacuna
eX1S
tente no Prcj e tc , razão, pela qual formulamos a esta propcaacâc ,
que esperamos o seu ecottumenec ,

JP05431.·1 , .."•.- - - - - - - - - ,
~DA

lPo542j·3

.....,

-r-t

'PJSêOãdor FRANCISCO ROLLEMBERG

pr;~~~~

SENADOR CONSTlTUJ:,NTE FRANCISCO ROLLEMRERG

Ui:;@
..,..

m----------- ,..

1 0".'''''•• (h

_

Dê-se ao artigo 151 do Projeto de Constituição a seguinte

re

dação:
Art. 151 - O Presidente da República exerce a plenitude do Po
der Executivo federal, com o auxIlio dos Ministros de Estado.
JUSTIFI.CAÇÃO
O Sistema Presidencialista de Governo, por todos os motivos,
a principiar pelos históricos, é sem dúvida o mais representativo da
tradição de nossa República e o mais sintonizado com a Nação, dispas
ta a ver seus governantes eleitos para o e'tclusivo mister de adequá:
la a seu destino.

I

Não bastasse esse valor, observe-a" que o PaIs ainda atraves
ee a via instável da transição, conforme s~ esperava do momento atual.
Romper, abruptamente, com a forma vigente de governo é dar um
passo da maior incertezA. com tndtzIveis conseqtl.ências sácto-econámi
carl, pela desestruturação pol1tico-institucional do PaIs.
-

~ - - - - -TI'TOf••

,,,,,,"(1o

Dê-se a seguinte redação 1:1 le ...r a d do i tem xv do Art.,!
go 12 do Projeto de Const!tuiçrto apresentado pela Comissão de Sistematizaçl!J.o:
l'Art. 12 - •••••••••••••
•••••••••••••• • ••••
XV _ A SEGURANÇA JUDICIAR1A • • ... .. •••• • •• • •
d) não haverá prisl:lO civil por dIvida, multa ou custas, salvo o case de 1nadimp.lemento de obrigação alimentar, na forma
da lei".
JUSTIFICAÇ1l0

A prisllo civil por dívida é medida extrema, a que
o
organismo judicial s6 deve recorrer no caso de necessidade de proteção li família.
O 1nadimplemento de pensão alimentIcia é justamente a
lesUo de UAl direito maior que justifica a ressalva à adoçrto de tão
1ns6li ta medida.
Dai • presente ElIlenda.

Rea'lj'a-se Ílssim o a ten 3, da letra
IV, do art. 12 do proJ eto de Constuulção

-u

e " , do

IV - A Liberdade

e - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
s - J! vedada a supressão, emda que parc raf , de eo!
petáculo ou programa, ressalvados os de incl ta
mento a vrofêncae , cenas de sexo explíclto
e
defesa de dlSCrlll'llnaçÕes de qualquer natureza.

JUSTIFICACAO

Um dos pressupostos da 1l.berdade ê a garantla
de
que ela não deve mvadfr ou vacf ent.ar a Iaber-dade dos outros.
As cenas de sexo expt Ica rc , sem res rracaes ,
podem
representar vro leçâc ã m tasudade do lar e aos valores que fundamen
tam nossa has tdrãca formação famllíar e cnstã.
Daí a presente Emenda, que esperamos seJa acolhlda
pelos membros da Assemblêl.a Nacl.onal Const1.tu1nte.
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• Assembléia Nacional Constituinte
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Supr ma-se do Projeto de cons t i turcão a alínea

ü

- "A; ce-rer s diSpOSições constituem
ç ee
r n Lr a ccn s tr t ucrcna l "

§ 2°

- "En r~dação final, serão redigidos os

se

bua r para c r r a r condições que levem ã der ic rênc ra , paa s que venham a
dar a seus Ea l hos algum b r mquedo (bac rct e ca , por exemplo) que
por
ventura possa. ocasionar a Lgun ac i dent e e rcvâ-f cs a alguma deflclên

JUSTlFltAT'VA

I - As regras con s tr rucr cne r s , por meno s s m

t

é

r r co

que Se deseje o texto da lei tteic r , devem r r c ar reservadas a
certas
matér ..rs que s~jarl ma~crlalrtJcllte eee s t r ecet ener s ou que, embora niio
o sendo, demandem e s t a b rlr dcd e maior, por !roô poderem s e r reformadas
por c rr t ê rrc a e s pe e r e r s Niic;. convém que a Mesma rigidez seja conferi

C1a.

un~

2 - 'tce avr e , seria Igualrcente Inconveniente expu~
sar o texto ccn s t r ru crcn a l de numerosas norl"ôS, lIM;:d .. eecr de s ao l c n9,0 dos trabalhos da Asscr;bliila Nc c r cn a l Constl t urn t e e que r e p r c s c-rt am CIlOrJrc pro;resso em lermos de c.)aboraç~o legislar/v,), Ari: ftorque
s e r r a al!a"'ente Inoportuno e çuc r da r s e a rnr cra tr ve e as delc.ns<.s ~,]
tramltar;ao legislativa '"1 rr\lti:rlas desde logo s.uLetc t r da s iI a p r eve ç Zo
I da CQll!'ot I t er n t e

3 - A !",enda PEopõe il conclll ..{ão entre" "ec s G(r c t trm" de UMa ceo s tr rorçec que nao s e j a por dcoa r s prolixa, CO-lO de.
p r cr-u l qa r desde Já, e-r, c a r j t c r r nf r a c or s t r t ucron al , as nc ru as
r,"1""<.ne s c e e re s
4 - Aprovado o Cri ré r rc ora proposto pela p r e s e n-.
t<. Erie nda , re!'olará dar redação I t na l 5!'o regras retiradas do
corpo

ev i t ar o nasc ment o de portadores de de I rc rênc ra
O CItado diSpOSIt1VO encerra. a ruda , um g r-ande r1S
co, qual seja. o de poder levar a Interpretações de que haja suposta;
concepções eugêmcas na nova Carta Magna Nesse s ent.aõc , seria de to
da ccnvemêne rg que a prcpcs rcâc fosse sur rc rentc expr Ic rt a , de
ma
ProJe
ne a r-a a afastar os r1SCOS que contém a redação ccns rgnada no
to Dado que, porém, não ser-ra desejável, no ãmb1to do texto const~
tuclonal, chegar a tal nível de expl1cItação. somos de opinião que;
alínea "1", ao dispor que "o Poder Púb11co 1mplementará
polítIcas
dest1nadas a prevenIr a defiCIênCia". enseJa a pOSSibilidade de, no
contexto da formulação da legislação concernente a taIS
políticas,
chegilr ao detalha,nl.ento que a matél'la requer

da Const'tu,ção, pronulgando-se os dOIS textos SImultaneamente

-- ----] IJ ',:,:;', -I
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Com base nos motivos ex.postos. propomos a
são do menCionado dlspos1tIVO
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J

el~

V - dispor sobre a estruturação, atr1buições e
namento dos órgãos da adminIstração federal;

,Lvi

-

"~j~~·I~~"~l.:~~~~~I;~lt~ ~~~'J~t..:l~~ "~LL~l,"t
res polftlCOS e aos direitos polftlcos ef

~ n~~~~~~~~~ ~~: I c ~~:~ã~:~ :~~~r~d~~e ~:~ J

-I

I

as formalIdades refeTldas, pelas lcglsla]
luras ordln<ÍTlas."
A_doutrlna.sallentou a sabedoria desta norllla,que põe
em claro a ildequaçao dil mater"la rcstTltillnentc constitucional
(Constl
~~~Ç~;~l:~ ~;:~;I, notas de Fernando Mendes de Almeida, Ed, Saralva7

_

? -

ra em d:lI<iH a

A aerovação d<l Elrcnda, nos ternos propostos, IMport<l
soberana d<i Assemàlêla Nat;Ional ConstitUInte ã

d~clsao

~~~;~~ç:~ d~c~~~c;~~s q~;

t::!:J: :~~o~:;~~u ~~ ~:~~r C:~ ~ ~~~ ~'d~ Pr~~~

r
aa
lo De modo que sera o proprlo Plenarlo, e nilo apenas alguns
dentre
os nobres con~lllulnte!'o, a dar redilr;iio fInal ao dISPOSitivo ora
prol
POSto
-

['J
f!J

SENADOR CONSTIT"INTE
PLE"~RIO

PR~~o~o;~;;-;;;;;:;:;;~R;;- - - - - ) fl-';;;~~-""]

..... ~"o.,.......".... o

n_~

rn;~'0IJ

ex

-,

func12

VI - nomear e exonerar os M1nistros de Estado, o
nadar do Distrito Federal e os dos Terr1tórios;

- lIlanter relações com os Estados estrangeiros;

IX - celebrar tratados, convenções e atos

nais "ad referendum"

do Congresso

do

opo.!.
tunidades de acesso aos valores da nua e para
reparar 1nJust1ças prodUZIdas por
dlSCTIli\lna
ções não eVitadas. ninguém será
priVllegiad~
ou pr<.>judIcado em razão de naSCImento. ctnlfi,
raça. cor. 1dade. sexo. comportamento se),ual.
estado CIVIl, natureza do trabalho, rellgião.
çonv1cções polítlcas ou f110sóflcas. def1clên
cia e doença física ou mental. ou qualquel' '""a~
tra cond1l;âo soc1al ou l.ndiVidual."
JUSTIFICACAO

lt

A redação da alínea U{... do InCIso I I I, do art1go
do Projeto de Const1tU1çào não acolheu InteJ.ral:lente a proposlçâo

c:ontlda no InClSO VI. do art1go lC}1 do AnteprOJeto da Comlssâo da Dl'
dem Social. o qual estabeleC1a que "nJ.llguém serã prejudic:;ado nem
vileg1ado em razão de ( ••• ) doença. ( .... ) defic1ência de qualquer 0r
dem ......

pri

GoveE

VII - prover e extinguir os cargos Dúblicos federais,
V1I~

rEiõifE]

"f) ressalvada a compensação para 19uaIar as

~

IV - vetar proJetos ele lei:

internac12

Nacional~

X - permitir qUe forças estrangeiras transitem
pelo
terr1tório nacional ou nele perlllaneçam temporariamente, nos termos de

Em nosso entend1mento. ê da m3lor relevância
con
slgnar no texto da nova ConstitUiÇão a expres-sâQ l'e doença".
VISto
que algumas enfermIdades. como ~ hanseníasc e a doença mental.
por
exemplo, tem serv1do de fundamento para a prátIca de dIscr1minacõcs
as maiS var:tadas, envolvendo segmentos ponderáveIS da população br2.
sIle1ra, Nesse sentldo, propomos seja retomada a formulação propo.!

I

ta pelo AnteprOJeto da Comissão da Ordem Soc131.

lei complementar;
XI - exercer o comando supremo das Forças Armadas;

XII - declarar guerra, depois de autOrizado pelo

congre~

XI\[ - decretar a rnobllização llac10nal,
XV -

decretar e executar a illtervenção federal;

XVI - autorizar brasileiro a aceitar prensão, emprego

comissão de Governo estrangelro;

Suprima-se. o artigo 184 do ProJeto de Constituição.

r=;;;;;:J

ROLLEMBERG

.U....elCO.,"lio.....CO.tUlll

EMENDA MODIFICATIVA

r~

..so Nacional, ou, sem prévia autoriza~ão, no caso de agressão
estra!!
geira ocorrida no intervalo das sessoes legislativas;
XIII - fazer a paz, COIll autorização ou
"ad referendum" do
Congresso Nacional,

EMENDA 1P05434·6

lP054311,9 .r}Sl:;f~ADOR CONSTITUINTE FRÀN~u;~CO

ral;
..11 - 'iniciar o =pro~esso legis;lativo, abrangendo as leis
ordInárias e as Propostas de Emenda à Constituição;
sancionar, promulgar e fazer públicas as leis.

não

reapresent.!

J:: o que o oferecirrento desta Emenda pretende.

EMENDA

I - exercer, com o auxíllo dos Ministras de Estada por
livremente escolhldos, a direção superior da administração
fed~

111 -

que

Com efeito, dentre todas as proposições
abrangidas
pelo processo legislativo, a Emenda à Constituição merece, sem dúv!
da, lugar Jamais inferiori:z;ado perante as demais.

Art, 158 - Compete privativaMente ao Presidente da República"

2 - 1\ l":CIIIC 1 ul d I.l,H1il llt.. Ia (111t.Ul!iJ t.IU;Ulllr,)
t.H lltJ!oS" 11 ô1.l1 ç;o Ct)ll"LI IUL 1\, ti, (,(.0 'U !.t.. vi: tlu .....,
173 1.1.,1
r;iill IJlIlLII.:rI • .lo.. 1r.2/1

-]
Ilrecl.'\ cll' t :

rol das matêrias

aprovadas e que requeiram qu6rurn signiflcativo para sua
ção na mesma sessão legislativa.

fl---;:~:o ~

pedir decretos e regulamentos para sua execução;

t

17" -

visem a modificar o texto constitucional no

rl.f;õ~HJ

~~ ~~~ l~;~t1~ "'~15 ~~~ulrl~ ~ .. IIr ~~ '11 ;:,JI~ 11 L~r~~~: ~ I ~~u~~ I: C~~g ~ ~~: ~ ~~~:~ llll~~, ~~~ I

Art

JUSTIFICAÇÃO

Dar ã alínea "f". do J.nciso IIl. do artigo 12
Projeto de Constltulção, a Segulnte tedação:

Dê-se ao artigo 158 do ProJeto de Constituição a segu1nte

1 - A CI'" 1111.. ",10 ;lU 11 fllCl, tlUl.. I nc lUa, a HfvLl IlL LI.. 1
rundõlllLllt,Ji, 1I0rlll.l::; (IUL 11,' ·,("J;lI. tiL H,llurL~a l..~trltaIllClltt con!.llltlCI~
ll..II, a s~u (avl,tr. a "'''L''ULI. ti.. .:i..t.l..gur<lr, tlct.llt. lugo, U LSl ...l>Llt I

c".....

tplom

A presente sugestão visa a acrescer- as propostas

dação:

" ...1,

.ll..nlr.r c urtllll;irlol

pr';:~~:J

a seguinte redação ao artigo 130 do

t'PLENJl:nlO

-,

JU!ollrlt.AT IV/\

_,

tucional reJe! tadas ou havidas por preJudicadas semente poderão con!.
tituir obj etio de novo proJeto, na mesma sessão legislatIva, med í.antie
iniciativa da maioria absoluta dos membros de qualquer àas Casas.

I

lIcnl,ll ou

"~'·.l·,·/C....li./I....O.'*.io

Art. 130 - A matéria constante de proJeto de lei • r~
]eitado ou não sanciOnado e as proposições relativas a emenda const!

UJ

mas desta ConStitUição aprovadas corlO rr=
gldas pela AsseMblêla IlaC::IOllal ConStltul~ ,
te, qu,1l s sCJa",
I

1''1

,

PLENMIO

.,--

12D - "Só podem ser reFormadas par ellTendas as nor

11 - os

'"".

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROL! EMBERG

Dê-se
ProJeto de constituição:

güfneos mccnpat Ive rs , Dado o alcance do dISpOSItiVO ac r ma , o nasc,!
mcnto de t a r s fIlhos pode r aa ser Imputado a pa rs que não tomaram as
precauções dcvr das , embora tal fato possa ter-se dado por sua cond.!,
cão sõc ro-cccuêsuc..a ou pela agnorânc ru quanto ã cx i s t ênc ra de testes
cujos resultados pcss ib i t r teu a orientação adequada , com vistas
a

e

Are

EMENDA lP05437·1

tJ
f'l

í

Q

lo de ConsllluIÇ~o", COlll II ~eguinlc rcdaç:o

O Pais ainda !,;uporta uma fase de transição institucional,
e
• qualquer desvio repentino poderá comprometer a estabilidade polielcoinstltucional da Nação, com sérios danos para a sociedade.

riT-

I Além dISSO, cs t audc a SOCIedade b rns i l e r rn as s cntn
da em tão grandes desigualdades soc a rs , não é Incomum pcpuracões n~
me r osas estarem ã margem de conqu r s t a s técnicas as menos
recentes
Dessa forma, não dc rxa de ser Er cqllen t e o nas c ament.c de f r Iho s port2.
dores de dcr ic rêncaa orrg mados de casamento de paas com fatores sa!!,

e:ma~~~m:: rd~i:~~ I~~~~~M~~ ~t~l~:
I;~ ~~~~~~ ~ t ~~~~ I~~~ ~~/~~ qu:~~~da~:~
ãs riipldas J:)uta,ões de
sOCled.:>de em c:orut.Ple evolução.

,J.. ----.

O que se impõe ê o aprimorantento do ;Presidencialismo, adaptan
do-o ã nova realidade nacional.
-

Pela sua abrangência. a prcpcs rcâc contida na alI
nea "J", do InCISO lIl, do a r t i go 12, do Projeto de Ccns t r tu rçâc en
cerra cons rde râve rs r1SCOS Sem djiv rda , esse dlSpOSlt1VO pOSSUI tal
ampll tu de que pode torna r passível de respcns ab rLrdaêc , por
ccnt r!.

tex-

tos concernentes ás duas hipóteses, p r ev r s
las no art. 497 e no § )0, promulgandoambos 50I muI tancamente lO

O Parlantentarismo, dependente da existência de condições histõ
r~as., socr eds e po1Iticas que não Se encontram ainda em nosso pals~
traria anj;f!s mais problem~'; dS;? que solugões.

:

JUSTlFlCACliO

l e q r sla-

§ I"

"J"

do InCiSO 11 I, do artlgo 12,

Art. 497- "As disposições constantes dos ep Lru l o s
e dos artigos
• ••••
••• compocrn o texto
desta t cns t r tUlção."

'·G;'A."!.!':'·;'' 'lC';'.

principalmente pela maior rapidez e autonomia de suas decisões, pela
autoriõade do Chefe do Governo e do Estado, pela independência em r!
1ação a pressões regionais e grupais.

EMENDA SUPRESSlVA

Acce s cenrers--s e no Tl t ul o X do "Prc j e tc de ücn s tr tu r
ção" as seguintes disposIções, numerando-as cone a r t. ~97 e §§ )OcZã,

"),;,;;-,-'"""' J';-"

o presidencialismo, instituldo com a República, ê o Sistema de
Governo mais adequado às necessidades do desenvolvimento
nacional,

I r:7T7~'0!J

......""."••" .."'.....

EHENDA ADI T I VA

EMENDA lP05433·8

JUSTIFICAÇÃO

XVII - enviar proposta de orçamEinto ao Congresso Nacional:

EMENDA 1P05439·7

['J

DEPuTADO I-EUO ROSAS

At"resrente~se

ao artigo 257 o seguinte parágrafo:

n§, •• 'A"'1ê1 disporá sobre o regImento do Quadro PrÕprIo da rarre!
ra têmIra de fisralização de tributos na União, nos Estados, no

DIstrito Federal e nos l-UlIr!plos, preservará o Ingresso no quadro medIante rorv-urso PÜbllro, rom exlgénc-ia de esr.olarldade de
nível superior, e ("riará lf'ií"ert!:lvos apropriados para assegurar
sua efir"ária."

XVIII - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de
JUSTIFICAÇÃO

Un Presidencialismo renovado ã semelhança da dinãrlica da
ciedade nacional COMpete com a tradição brasileira na definição

50
de

nOSsa fut.ura história constitucional"

E'nenda por mim apresentada restaura o S~stema PresidencJ.alis
ta, no texto do proJeto 4e constituição, conto o mais condizente
co;
uma série êle determinantes que desaconselharn o Sistema Farlarnentaris
ta de Govel;'no:
'
Desse modo, esta Emenda visa a adequar o texto geral

proposta, especialmente no que di2 respeito às atribuições

rlaJ.s r
183

et'I

consonância com nova redação por mim oferec1da ao

àquela
mlnist~

artigo

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relat,!
vas ao el-..ercIcio anterior,
XIX - remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasião
da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do PaIs e sol,!
citando as providências q\l..e Julgar necessárlas; e
XX - conceder indultos e comutar penas com audiênCia, se

necessário, dos órgãos instituldos em lei.
Parágrafo único - O Presidente da Repúb1J.ca poderá
outorgar
ou delegar atribuições sobre estruturação, atribuições e funcionantell
to da administração federal, provisão de cargos públicos
federais,
aceitação de emprego ou comissão de governo estrangeiro por brilsile,!
ro e concessão de indulto ou anistia.

Que 1:1 tributo tem lf'ií"OO'Iensurável valor sDr'ial é lnegável. Ceve se (".hegar à major jusUça sorial por vJa do estabelerlmento da jusUça flsral.
C
Projeto de CoristltU1Ção dispensa boa parte de seus disposItivos ao sistema tributá
rIo e preorupa-se rem ti estabeler1mento de regras, prinC'Íplos e parâmetros rapaze;
ele l::Issegurar, de un lado, os rel'ursos neressários ao Poder Públko para bematender
às suas finalidades e, de outro. as indispensáveis garantias ao r-ontribuinte, que
não pode restar à merrê do Poder Exer-uUvo em matérIa tributária
I
Não se pode olvidar, toclavIa, Que a obrigação tributárIa naSr'lda
da lei, em razão do reladonamef'lto Estado-rcntribuInte, por mais perfeita que seja
emsua definição, deve ser efirazmente al'o:rpanhada pelo poder trIbutante, sob pena
de se tomar injusta para boa parte da sOC"ledade

Assembléia Nacional Constituinte
Dos egent,g'do rlsro exige-se

~a.~r.orpeténrja tknk.o.prof1~

11onal, requer-se apnmaramento da r-erretra e digniflração do r-arao, exigénl"ias que
se rerletÚão diretamente no nível de erír-Iêre-Ie dos órgãos lnrunbidos da aÓ1linis-

trecãc tributária.
IIl'PÕe-se, pois, a lrrlusão do dispositivo sugerido visando sanar
lamentável omIssão do Projeto. Ao pretendido aperfeiçoamento do sistema tributário
deve corresponder. na mesma proporção, o aperfeiçoamento do sistema de fisC'aliza _

EMENDA lP05444:3

l:J

Deputado FlORESTAN F'ERNAN'JES

rr';;"'~

f!J

PLENARIO

m;~vm

r,r
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EIEIlJIl

....

ção das re-eítes públll"as.
Dê-se ao artigo 493 a seguinte redaçao:
Dê-se nova :redação ao Parágrafo Wco da artigo 404:

EJYIENDAJ.Pj)"""5MQ~1{

(J Deputado

FLCRESTAN FERNAf'U::S

er';~"':J

PLENARIO

rç;~JEJ

"Art. 493 - Dentro de doze meses, a contar da data de prt:m.Jlgação desta
Constituição, o Congresso Nacional aprovara leis que fixem as diretrizes das ocrrtfces agrícola, agrária, educacional, tecnologica, industrial, urbana, de lranspo.r.
te e do comércio externo ~ iAt-erno"

-artIgo 404 - •••••••

'''TlIU""..r~----------__,

üê-se nova redação ao Parágrafo único do artigo )99:
.._- Art. 399 _

Parágtãfo lS11co_ A e)(pio~ação dos meIos de cOlII.lflicaçio é dos servfços !.!:,
lac1onados êom a liberdade de expressão não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monop6.1io ou oligopólio por parte de emresas privadas".

Parágro Ú"lico - e: vedada a propaganda comercial expl!cita ou s..!:!,
bliminar de medicamentos, formas de tratamento de 'Saúde, tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos".

.JJSTIFICATIVA

ElENlA...

A lei de Diretrizes e Bases da Educaçlio NacIonal, na forma vigente,
já
foi elaborada com rruitas llmitações e contradições, conhecidas e frequ€:ntemente apontadas pelos educadores Depois de aproximadamente 1/4 de século, ela tcrncc-se,
além disso, obsoleta, em vista das exigências educacionais do presente e da transi
ção para o século XXI. ~ urgente elaborar lSI1a nova lei, que se adapte às disPOSi:
ções contidas nesta Constituição e, principalmente, atenda às necessidades eoocacionais que enrrenteros

JUSTIFICATIVA

D reforçamento da propaganda comercial tem aunentado o recurso a
meios irrplícltos e slbl1minares de indução ao consu:ro de drogas, formas de tratame!!,
to, de tabaco, bebidas alcoólicas, etc••
Da! ser necessário, para a eficácia de ena prescrição constitucional, que ela incida de modo direto sobre as modalidades de propaganda subliminar,
neste e em outros assuntos.

3JSTIFICATlVÃ

Suprimir .a emenc:Ia visa apenas dar tma redaç!!o mais precisa e mclsa ao parágrafo
õuee e ore referência às "entidades do Estado", que não se justifica.

tl'flI,"\II .. " •• ;lD

EJYIENDA lP05449-4
t"tOOST. FLORESTAN fERAN:!ES

ElENlA...
Dê-se nova redação ao inciso

XIV do artigo 100 e ao "caput"

PLENARID

r.r

.. f1uçlo

__,

TUn/~U1

do artigo 402:

ElENlA...

TUTD/"'"''''C~

"art. 100 -

Dê-se nova redação ao artigo 374:

ElENlA ...

Dê-se ao inciso VI do' artigo 372 a seguinte redaç!!o:
"Art. J72 -

XIV _ Conceder e renovar a concessão de emissores de rádio e
Jevrsãc

~•••• :>••

.................."

VI _ ~raç!!o das desigualdades e discr~inações nacionais, regionais ,
de classes: ~tnicas, ,raciais e religiosas". '

"art.
.JJSTIFICATIVA
A errenáa visa tornar a en..meraç!!o mais precisa e completa A palavra "se'cial" flca'tla BtI'O!gua, no te)(to, e deveria ser substituida por classe. De outro lado, edsten discriminações étinicas (que dizem respeito à etnia, grupos que oertentem ao mesmo estoque racial mas possuem diferenças culturais) e discriminações ra dais (f\.ndadas em estignatizações que teree como referência a raça, como categoria
-social ou :biológica).

t~

402 - tcroete ao Congresso NacIonal, ouvido o Conselho Na-

ciooal de COlIlJfl1cação, outorgar concessões, permissões, eutcrfaeções de serviços de
radiodifusão scocra ou de sons"e'imagens.

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

-artigo 374 _ O ensino podera ser prestado livremente por fUldações cu a,!
soctações civis sem fins lucrativos, sem ingerência do poder público, salvo
para
fins de autorização, recomeciment~ e credenciamento de cursos e supervis:fo de qua~
lidade.
JUSTIFICATIVA

A liberdade e pluratidade do eosmc legu::imam a existência de instituiç1:les
ecccecrcoars privadas, dadas certas cond1.~es qcees 1ll1Jeçam. de sobrepor ao objetl~
vo central (a produção de \.In ensino ccecetente e de qual1dade) lSI1 objetivo mercantil
(8 obtenção de lucro) O Poder Público, que garante a existência do ensino privado
e o legitima deve, portanto, zelar para que a privaUzação do ensino se torne
una
"indústria", un fator de aceleração da ecercteção de capital. Essas razões
exigem
que o texto constitucional seja claro e exigente, nesse assunto, em defesa da i!!,
tegridad~ do estudante e do valor pedagógico da escolarização privada.

JUSTIFICATIVA

•
Pela pr6pria natureza da ccocessãc, é deveres i~rtante que ela passe por
instância pública de discussão e decisão, -a QUal teria de ser o Congresso Nacio
rer, Da! as duas alterações sirrultâneas, sugeridas para o ítem XIVdo artigo 100 -;
o "eaput" do artigo 402.
tJTI8

EJYIENDA lP05450-S ."P
F~RNANOES

tJ
(!J

•
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CtONST. FLORESTAN

.~.a.l.""cD.....lo/.Ulu.'hllo

'_

PLENARID
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rrv"~WJ

EMENDA NIl

PLEN,lI,RID

De-se au inciso I do artigo J73 a se9uinte redaçl:lo:

ElENlA ...

"artigo 37J - •••••••••

ElENlA ...

SUbstitua-se, no tlcaput" e no § 2'1 do Artigo 398, a espressãc "instituiçects de ensino e pesquisa" pela expressão ",instituições de ensino e de fomento à

Dê-se ao artigo 371 à seguinte redaç!!o. substitutiva do tlcaput" e do seu

~.

§ único:

_ Ensino fundamerrtal, obrigatório e gratuito, com dQ
de
raçl:lo mínima de oito anos, a par,tir dos seis anos
idade, extensivo aos que a este não tiveram acesso
idade própria".

I

.JJSTIFICATIVA

A adiçllo de una palavra, no caso, não é in6cua. O combate ao desenvolvieentc desigual, com base no ensino avançado, na ciência e na tecnologia científica,
I! !U"IÇtlo da capacidade de organizaçllo aõníní atratãva dos Estados na canalização de
recursos para elCpandir a pesquisa D exerrplo clássico é o de são Paulo, coe a
FN'ESP. outros Estados seguiram O mesmo nrno, com a criaç!!o--da-FAEMIG, da FAPERGS
e dA..fAPERJ. Essas iniciat.1vas não contam com eecarc constitucional, o que se der!
me, definitivamente, com a incl,usl:lo de "instituições de fomento à pesquisa" no te.!
to constitucional.

A EdJcação, direito fundamental, wuverset e inalienável, é dever do Estado e será promovida visando ao desenvolvimento pleno da personal1dade tnmana, à
aquisiç!!o de aptidões para o trabalho, à formação de una consciência social critica e' à preparação para a vida em una sociedade democrática

JUSTIFICATIVA

.JJSTIFICATlVA

A educaçAopara a democracia edge a igualdade de oportunIdades educaci,2
nais e a lJliversal1zação das oportlJlidades que são essenciais à formação de ctoa _
cãc, Isto define a necesstoeoe ce rexesrté-ía como lSI1 direito da pessoa e lSI1 dever
do Estado Ao rnesrro tempo, impõe que a eocceçãc ;scolarizada sature todas as funções que dizem respeito à formação do cidadão e à exlstê~cia-da democracia comolSI1
estilo de vida, e.noreradas no artigo de modo sintético mas claro e ccmtetc

O início do ensino de prfmeiro grau possui tJTI8 relação com o desenvolvimento psicosocial e biológico da criança, mas não é una função orgânica, isto é,de
sua idade. O anbiente sôcfo-cultural moderno acelera o amadurecimento mental e ten
de a elevar o horlzoote intefectua! médio d~s crianças, de todas as classes
ciais (embora cem maiot intensidade entre as crianças que vivem em ambientes
em
QUe os est.Iencs, os fatores e os dinamismos culturais são mais ricos e cceofexcs) ,
Por Isso, ~.1tos pedagogos deIxam em aberto o problema do ln!c1o da esccrerrzaçâc e
recomendam que o ensina de primeir'o grau pode começar, COlOCl lSI1 padrão normal,
seis anos de idade

TI".'.UITlI,cac1.

ElENlA ...

EJYIENDA lP05451-G

rI ENtiBIO
TU'D/~"'T"""Ç1D

üê-se nova redeçãc ao "caput" do artigo 404:

E T . FLOOeSTAN fERNANCES

ElENlA...

"Artigo 404 _ A lei criará mecanismos de defesa da pessoa e da liherdade
contra a promoçll:o, peles meios de cCllI'IJnlcaçlio, da violência e outras formas de
agress§o à famflla, ao menor, à ética públlcB e à saúde

êcresceote-se

O

segJ!nte Inciso III ao artigo 377:,

..... ,.u..",c..l e - - -

r.r

-artigo 377 - ••••• : •••
~r1ma.-se o

III - Gestão controlada pela COITU1idade universitária"
JUSTIFICATIVA

Os melas de cOlTUf"licaçlJio podeme)(ercer coaç~o direta e indireta sobre o
receptor, corr.pelindo~o a fazer (ou oebar de fazer) coisas que entram em conflito
com seus próprios interesses e valores Nesse caso, a liberdade do receptor é pos~
ta· em questllo em primeiro plano, exigindo que a lei o proteja dessa espécie de
CQnstriçao mental visível ou oculta

.:lJSTlFICATIVA.

A inclus:l:o desse inciso responde à tendência que eclodiu, se fortaleceu
e se difundiu nos últimos anos. Hoje ela já é tJTI8 prática frequente e legítima e
merece ser acolhida no texto constitucional, CCJllO U'll fator de refôrço e de cristalização normativa de lSI1 processo decisivo de democratização da organização, fU!!
cionamento e transformação das lJliversiclacles.

__,

EJe<JA ...

"caput" e o parágrafo Ú1ico da artigo "S16•
.lJ5TIFICATIVA

o artigo em Qllest~o-e o seu parágrafo único são supérfluos I: evidente que
o "conteúdo minimodo ensino flJldamental"constlt,ui matéria da lei de diretrizes e
bases de educação nacional, a ser elaborad~ nos pródlllOs 12 meses apos a prOtrUlgação da Constituição. D'e outro lado, o ensino religioso facultativo nas escolas P.Q
blicas colide com o caráter laico do regime republicano. Na boa tradição cristã do
Povo brasileiro, esse ensil'\O deve ser ministrado pJ;'ivadametlte, nas igrejas e inst!
tuições confessionais.

566
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EMENDA lP05452·4
fcrNiT

n!stér!o
nais, os
readores
xercerem

FUFE$TAN FERNANDES

Público da União que or'rc r em perante TribuPre:feitos. os Deputados Estaduais e os Vegue cometerem crime :fora do Estado onde eseus mandatos,

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN
.U......., ......h/' ...... ,.....

Dê-se nova redação ao artigo 395 e seus Parágrafos:

Suprir uma ausência neste projeto e em virtude de outra ~
menda

"Art 395 _ O Estado crceoverã o desenvolvimento científico, a autonomia e
a capacitação tecnológica, para a garantia da soberania da Nação e a melhoria
condIções de vida e de trabalho da população e a preservação do meio artblente
§ IR _ A pesquisa científica básica, desenvolvida
cebera tratamento prioritário do poder públlco

C~

A matéria é t'iplcâ e indub.rUvelmente de alçada de le
gislação' ordináriaY regular constitucionalmente .mandatos e reelei:
ção de dirigentes de entidades privada~, além de absurdo é contradi
ção absoluta ao disposto na aHnea "c" do inciso J,l:do mesmo art1g~:-

das

ple'"la ectcec-Ie, re

-

§ 22 - A pesquisa tec:nologlca voltar-se- á para a solução dos grandes prohle

mas brasileiro5~em

escii'~a

EMENDA lP05461-3

l},aciol"lal, regional e local

S 3Il - O cceorcetsso elo Estado cem a ciência e a tecnologia devera asse9.!:!.
lar condições para a valorização dos recursos tceeroe nelas erwcívaocs e para a ampliação, plena ut.!llzação e renovação permanente da capacidade tecücc-cte-t írtca
instalada no Pa':s"

p~

Acrescentar, no Artigo 50, ou onde couber, os seguintes

Artigo 50 - • • "
••••
• •••••••••••
§ 1 2 - Os Deputados Es~aduais e os Vereadores gozam, nos
Estados e Municipios onde exercerem os seus Mandatos, das mesmas imunidades e prerrogativas dos Deputados federais e Senadores.

JUSTlfICATIA
constitucional em elabora,l!io re v elou maior sensibilidade aos .lnt~
resses econômicos en.. .olvidos pela aplicaçl!io da ciência e pela exploração industrial
e comerclal da tecnologJa cJentIrlca, q.Je à própria prcduç~o, expansão e significado cultural e político de erces para a crescente autonomia e soberania da Nação A
rcree dada a este artigo permite resgatar o Que é essencial, de forma stntetaca e
elegante, e ao mesmo tescc estabelecer a relação natural entre a cescorse basica e
la pesquisa tecnológica Existe una interação entre elas, no pensamento cientifico
atual, que não pode ser captada em l.flI texto constitucional. Porém, sem o crescimento da pesquisa bas lca o oeseo volvimento da tecnologia torna-se oeoerceete de transferência de "pacotes tecnológicos". Os eseecrcs da Alemanha, dos fins do século XIX
em diante, e do aepãc, neste século, são conclusivos. Una Nação que pretenda
conq.Jistar autonomia econõmica, cultural e política relati va precisa oísce-sar decidida prioridade à criação e conhecimento tecorcc na ciência e empenhar-se a fundo na
produçl!iode ,tecnologia de ponta próPria,:~ suportes teoricos e orat rcos (econ.§.
mIcas, comerciais, etc) e de desen.. .crvfeento interno.

to perante o Tribunal de Justica

PlENARIO DA A. N. C.

r-I;f-;iõl!W
~rtIgo
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o dispositivo que se propáe eliminar mereceria estar in
cluído no Inciso IV - D.-5INDICATD, por disciplinar procedimentotõ ;
atos a eles inerentes. A sua conse:rvação regulando o funcionamento
das Associações, :resultará em graves e irreparáveIs perdas e descri
minações para as Associações de cunho religioso, desportivo, educa
cionel e similares que congregam minorias étnicas. sociais,
cUlt~
refs , esportivas ou confessionais, pois estas estariam vendo
seu;
direitos funda;entais e interesses próprios submetidos à órgãos
entidades concorrentes e até mesmo contrál"ias a sua própria subsi~
tênc.íe ,

-

dor :for acusado de crime cometido fora do Estado on
de exercer o seu mandato, será processado e julga:
do pelo Superior Tribunal de Justiça.
§ 42 - 05 Governadores e Vice-Governadores dos Estados se
rão sucne t eos a julga'J'ento perante o Supremo Tri:
í

bunal Federal.
JUSTIfICATIVA
o pa~ágra:fo primeiro visa dar mais dignidade aos cargos •
principalmente de ve reeeer , hoje submetido a toda sorte de humilhações.
Os parágrafos segundo e o quarto visam suprir uma ausência
~i:t~o~~;~:~~dO~~a.ve a que os eemar e ocupantes de cargos eletivos e~
O parágra:fo terceiro visa suprir uma lacuna hoje existente, tendo ainda a vantagem de de:finir a jurisdição da competência

PLENARIO

EMENDA lP05457:5

m -
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JUSTIfICATIVA

§ 32 - Quando o Pre:fei to, o Deputado Estadual ou o Verea-

FlOOESTAN EfRNAqS

"artlgo

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

Suprima-se a redação da alínea "i" do Inciso II do

§ 22 - Os Deputados Estaduais serão submetidos a julgarren

EME/'IDA lP05453·2

."".,

tJ Consti tuinte ÉZIO FERREIRA
t' PLENÁRIO _ SU6ST] TU-;;~-;.I< .."..

m:

['I

ragraros.

o texto

'Acrescente o segJInte incIso VIII ao artigo

, . . . . ,.""",.. OC••

4"

Suprima-se per inteiro a redação de alinea "J" do Inciso II do Arti
go
do Projeto de C o n s t i t u i ç ã o . .
JUSTIFICATIVA

JUSTIfICATIVA

tJCOOST

-,

PLENItRIO DA A. N. C.

PlENARIO

~

Poderia admitir-se a permanência do dispositivo. se ele
fosse restrito às Associações comunitárias de bairros e simil~es.

EMENDA lP05462·1
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DA A. N. C.
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lo'··..··,··...

.

JUSTIFICATIVA
Substituir o Artigo 383 e nele acrescentar-lhe um parágr.!
A matéria de que cuida o Inciso deve ser remetida à I.!:,
gislação ordinária. por sua complexidade. ndotada a redação do ant.!:.
projeto, dificultada ficaria a divulgação de fotos de pessoas
ilu~
trando a notIcia a seu respeito. se inexistente a autorização prévia.

:fo, com as seguintes redações.
VIII ccrcate sistematico ao analfabetismo, à evasão escolar e a ma!
ginallzação cultural das populações carentes".

Artigo 383 - As empresas industriais e comerciais são obrigadas a mant.er-s em cooperação com o Poder Publico, escolas de apr-endd z.agem para menores e cursos de qualificação
e aper:feiçoamento para seus trabalhadores

.1JSTlfICATIVA
A introduçllo desse inciso é deveras i~ortante Prevalece a tendência a
isolar o anaHabeUsmo de outros elementos concomitantes, a evasão escolar e a mar
glnalIza;ão cultural dos estratos mais pobres da ~Pulação. Eles de v err ser cO"'oatl
dos etn conjunto. comoparte de una estrategia conm C1e sccereçêc desses três escec
tos esse-crars de nosso atraso cultural e escerar, Q.B"t.c a pertinêncIa de Il"ICluI;
li! medida no te ....o cOl1"~ itucional é 6ovia. tlJ essa orten~ção se !rrpõe CQlTll:I \Jll8 ceterminaçãf' .lrrpE!ratlvat Incorporada à Constituição. ou ela continuará a ser
mera
disposiç:io retõrfce

Ademais a proteção a tais direitos encontrams-e protegi
dos nas disposições do Inciso XI "o" do mesmo artigo

Parágra:fo único - Excluem-se das contribuições sociais :fi
xadas em lei, as despesas com a manutenção do sistema
educação para o trabalho de que trata este artigo.

de

ÉMENDA lP05463:0

f"

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05458·3
'.0 ••1$11'

I!J

00

Õê-se a seguinte redação ao Inciso XIV, do Art. 12r do Projeto.
-Não haverá incidência de tributos. custas ou emolullentos sobre
• transmissão" por ecr te , de bens que sirvam de moradia ao cbjuge sob:revivente ou herdeiros, atendendo O principio da distrT
bulção de renda e da riqueza. ,...,
-

rr;~;';,:PR"]
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t91i;VHJ

PLEUARIO DA 1\. N. c.

,JUSTIFICATIVA

'l~l"""""'''t.Çio----------~
Ao ArtJgo -471, acrescente-se "Parágrafo llnlco"com a seguinte Reda
ção:
-

Acrescentar, na letra "b", do inci so I. do Art igo 201, a
seguinte expressão "Governadores e Vice-Governadores dos Estados"

Os dispositivos de que trahm as al!neas "a" e "b"coE
respondem ao Título da Tributàção e do Orçamento, sendo, ademais p!.
las suas particularidades lIlatêria de legislação ordinária.

ficando assim redigida
Parágrafo Uni co _ Fica extinto o Instituto de Terras
devolutas em áreas urbanas,
assegu
rance-se o direitos de posse desses
Imóveis a imediata aquisição do Domi
nrc sem ônus de qualquer natureza. -

Artigo 201 - •••••••••••••••••••
I

_

a)

• • .••.•••.... .
-

••

••

.••. •••..

..

• •••••••••••••••••

JUSTIfICATIVA

PLEI4ARIO DA A. N.

o benefIcdo que se pretende assegurar através do usucg
pião urbano, acabará sendo llmitado e restringido, com a posterior
intimação do proprietário para comparecer perante órgãos
munic.!,
pais ou estaduais, afim de regularizar a ârea cuja propriedade foi
adquirida judicialmente, por ter sido a mesma declarada pelo podrr
públlco-área devoluta urbana.

Suprir ur-a lacuna exIstente neste projeto e em virtude ce
out ra emenda

EMENDA lP05459-1
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r.r
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f!JPLENÁRIO _ ADITIVA ....."':"<0.,..10/ ...0.....1.
Dê-se a alínea "e" do Inciso 1111 do Art. 12 do
te redação:

Projeto

a seguin

Ve-

"e) o homem e a mulher são iguais ~m direitos e obriga
ções, inclusive os de natureza doméstica e familiar. salvo nos que se relacionam com a maternida
dei"

a) _ os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tri
bunais Regionais Elei torais e do Trabalho, 05 do IH:

Substitui-se a expressão "na gestação, no parto e no
aleitamento" por "maternidade". pois esta pressupõe e ab:range os enu
Merados

Acrescentar, na letra "a", do inciso I, do Artigo 205,
seguinte expressão, "os Pre:feitos, os DepuJados Estaduais e os

a

readores", ficando assim redigido.
JUSTIFICATIVA
Artigo 205 I -

.

•.••••••••.•.......

•

C~

J:Vi"o1/ffl

......,......"-C ••
Dê-se ao Inciso III do A:rt':' 17 a seguinte redação:

lIf _ LIBERDADE

RELIGIOSA E DE CULTO

a) são invioláveis e garantidas a llberdade de consciência, de cren
ça e de confissão religiosa;
b) os direi tos de reunião e associação estão compreendidos na llber
dade de culto, cuja profissão por pregações, rituais e cerilllônl'=
as públlcas é llW'P!;
c) as igrejas e associações rellgiosas tem assegurado o direito de
se organizarem sem a interferência do Estado, normatizando
sua
estrutura eclesiástica, adminIstrativa, cargos e funções.
JUSTIFICATIVA

•

PLENARIO DA A. N. C.

(!JCONSTITUINTt ÉZIO fERREIRA

(=fP"';;;.:;'"iQ

MATHEUS IENSEN
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~

DEPUTADO fEDERAL
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f'l

b) - nos crirres comuns e de responsabilidade. os ee-nbrcs
do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais scpe-,
riores e os do Tribunal de Contas da União. os Dese!!!
bargadores dos 'Iribunais de Justiça dos Estados. do
Distrito federal e rer-er vér-aes , os GovernadoreseVice-Governadores dos Estados, e os cne res de Missão Di
plomatica de caráter per-manerrt e ,
-

EMENDA lP05455·9

PLENARIO DA A. N. C.

Permitir e manutenção do SENAI e SEhAC, instituições que
já vee prestando excelentes serviços à comunidade brasileira.

tJPLENÁR](l _ ADITIVA

DEPU't&!O FEDERAL MATHEUS IENSEN

('J

A digni ficação do ser
dos direitos e garantias que lhe são
cos a fundamentar uma ordem política
contra nos Evangelhos sua forite mais

humano com
O reconhecimento
inerentes, como principios éti
democrátIca e da paz social.en
profunda e viva.
-

A defesa dos direitos fundamentais. individuais e cQ.
letivos, têm sido assumidos pelas mais autêntlcas lideranças e set,!!.
res da sociedade b:rasileira e consolldadas pela atuação, objetiva e
veemente, dos insIgnes constituintes.
Análise percuciente do anteprojeto revela o fato de
não haverem recebido o merecido destaque os direitos e deveres que,
indiscutivelmente, estão na base da dignidade humana - o direito à
liberdade e pensamento, de consciência e :religião, enaltecIdas pelo
Papa João Paulo II, em mensagem ao Secretário Geral da ONU por oca
sHío de seu :302 aniversário:
• •• Que:ro me referir sobre a que sUo da l1berdade religiosa que é a base de todas as demais l1berdades e que esta Inseparavelmente unida éi todas elas em razão, precisamente. de ser esta
dignidade que constitui a pessoa humana •••••

Assembléia NacionalConstituinte

dos, a

liberdad~' re~~:U~aP:~}~ ;~;~~!~~~~dO~~r: ~og~~a e ~~di~T

duo. e a todos os povos

••

tencente à ccnuruoace .rel';giosa, desde que não encreqados em
fins
econômicos ti (Aliomar Balleiro, Direito Tributário Brasileiro,
rs
r enae , Rio, pág 91)

-

A liberdade prática da religião é uma vantagem
para os indivIduos como para os governos."

A liberdade de manifestar religião ou crença estará sujeita à
tação e descriminação com a imposição de tributos sobre bens
lados ao culto ou às rendas dele oriundas

dou-

trina contando 'que não se firam os direitos de outros e o bem comum
Tem o direito de não ser dí ecr mtnedo em razão de sua crença ou suas
convicções rel1giosas ou filosóficas; e o direito de educar os
fi
lhos, de ecõroc. COI'l os princípios éticos e sociais coerentes com suã
fé
Isto implica Que seja resguardado na cons t.í tuaçêo o dire1to ao
ensino religioso escolar, respeitada a conv rccêc r e Lí qa uaa do aluno
ou de seus responsáveis, e haja liberdade de assistência
religiosa
às Forças Armadas e nos estabelecimentos de internação coletiva."

Consequentemente, essa liberdade religiosa rel1giosa
pessoal não pode deixar na sombra a Hber dede da Igreja dentro
da
sociedade e com respeito ao Estado. Este, pois, para que seja o Est,!
do de tcocs , terá de promover a ideia que não pode ser o Estado
do
homem, da realização efetiva de sua liberdade, independentemente da
solução- que ele queira dar a sua consciência para sua vida religiosa
para a qual tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a prot.!=.
çãc do Estado

f'J

MATHEUS IENSEN
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PLENARIO DA A. N. C.

EIJENDA AO ARTIGO 356
Art. 356

A di fusão de músicas sacras, bem como as músicas
eruditas de domínio público, destina-se muito ma.ís à condição cu!
tural educativa que, propriamente, com finalidade comercial ou l~
crativa
Razão porque, poder-se-ia advogar, sem nenhum conat ran91mento, a necessidade de se facultar ao autor de músicas sacras,
inclusive, a dispensa de seus direitos autorais, quanto mais,
é
, .~J:l);SÍgI:io a dispensa - senão a desobrigação - do pagamento de quai~
quer taxas, impostos ou emolumentos sobre a di fusão das
mesmas,
em benefIcm da cultura e das artes consagradas.

EMENDA lP05467·2
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~
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EMENDA SUPRESSIVA
Art 17. item IV Suprimir a let~a L. que diz:
"Os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social,conforme
a lei".

fundo e rrc-bresafefrc
O templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edi ricio princ!
oer , onde se celebra a cerimônia pública, mas também a dependência
acaso contígua., o convento, os anexos por força de compreensão, i!!
c1usive a casa ou residência especial, ou do paro co ou pastor, pe!.

E M E N O A
Substitui-se o termo "Saúde" do Inciso XX do Artigo
13, "'oos Direitos Sociais", do Projeto de
Constituição da
C,!!.
missão de Sistematização, e acrescente-se o termo "Higiene"
ad..!!,
quando o texto para

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

I
I

A nosso ver garantir aos sindicatos o acesso
gratuito
aos meios de comunicação social. configura privilégio
inaceitável,
além de onerar a empresa exploradora do serviço, já obrigada a abrir
espaços para o es.ecct Ivo , o Legislativo e os partidos políticos, e.!
tes sim, legitimamente representantes da sociedade brasileira e
esta tendo necessidade de acesso
Acresce que o número de sindicatos, no País, ascende
casa dos milhares e a atuar proposta constitucional libera,
re.!
trlções, a formação de novos sindicatos.

EMENDA lP0546B·l
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Por certo, nenhum governantes em estado de saúde mental pensaria em
tributar a missa ou batismo, nem decretaria a Câmara de Vereadores
impôs to de l1cença, aliás taxa. pelo toque de sinos ou pelo número
de círios acesos
Mas existe o perigo remoto da ãntcferênc ra para
com o culto das minorias, sobretudo se estas se formam de elementos éctnicos diversos, hipótese perfeitamente possível num país de
imigração, onde já se situaram núcleos protestantes, budistas, isr.!!,
elitas, maometanos, xintoístas e sempre existiram febchistas
de

MATHEUS IENSEN

PLENJl.RIO DA

~

"o templo de qualquer culto não é apenas a materialidade do edifício.
Um ed! fício só é templo se o completam as instalações ou pel.
tenças adequadas àquele fim. ou se o utilizam efetivamente no culto
ou prática rel1giosa

O entendimento é que e inteiramente descabido,
su.!
pender-se o pagamento de pensão ou aposentadoria para
quaisquer
dos cônjuges que venham a contrair novas núpcias
A pensão,
aposentadoria é decorrente de direito adquirido e sequddo dos
e~
forças anteriormente dispendido por uma sociedade conjugal,
int..!:.
grada por duas pessoas
Logo o usufruto da pensão após o cumpri
menta de prazos l~gais para obtenção do direito não poderá cessar
em decorrência de ncva-sccredade , até porque a nova sociedade para
contribuir e - Lqua Lnerrt e - dispender esforços para a
sobrevivê!!
cia dessa nova sociedade que por si adquire novos direitos em r~
zãc de novos deveres
Suprimir-se o direito da sociedade
anterior seria retroagir a lei para prejudicar, coisa que é inteirame!!
te descabida nos princípios mais elementares do direito

DEPUTADO FEDERAL

lDiliõ?/W

..JUSTIFICATIVA

fu/;'W?J

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

ê'

rrx~~~'~PR]

parágrafo ürucc - Por ect Ivc de novas núpcias o cônjuge viúvo
não perderá o recebimento de pensão a que
fizer jus em decorrência de casamento ante
rior.
-

- Parágra fo 22
_ Parágrafo 3Q _ Não poderá ser cobrado quaisquer taxas, impostos
ou emulumentos às estações de Radio pela difusão
de músicas sacras e músicas eruditas de domínio
público

er;;;;~;:~!LJ

pendências inerentes ao exercício de suas ativi=deões e rendas provenientes do culta."

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

[ilffi'~7!ãU

~.

"S _ Templos de qualquer confissão religiosa, suas de

EMENDA 1P05470·2

['J

p:r;;~~;~PR]

Artigo 386
_ Parágrafo 12

_ implica o respeito às distintas funções da Igreja e
do Estado. o Novo Testamento contempla uma aoc i edade pluralista, com funções distintas para ambos; ao
Estado, como ministro de Deus compete a tarefa
es
sencrat de promover o bem-estar social e econômicõ
dos seus cidadãos, enquanto a salvação do homem ou
a evangelização constituem a missão da Igreja; oes
tas questões deve o.J Estado afastar-se,
mostrar_se
imparcial Se a verdadeira liberdade religiosa exl
ge que o Estado não se imiscua nas convicções r e ff
giosas de seus cidadãos, de outro lado, de modo nã
turaí , no interesse da justiça, da harmonia e
do
bem-estar geral, reconhece a nece s s ttíaoe do Estado
regulamentar ou limitar determinadas ações,
ainda
que impulsionadas por motivação religiosa
-º-..E..!..=.
vismo não se opõe à lealdade a Deus. no ensino
do
Mestre _ dar a Deus o que e ·de Deus e a Cesar o que

'.n"'.u"",.~;:.

Os direitos e liberdade individuais devem ser inviol!
veis, não apenas no que tange ao apoio daqueles que nasçam CO'l\ vida
para, a partir de então, obter garantias de direito
Porém, à vida
_ desde a concepção _ deve a sociedade manifestar não apenas preoc.!:!.
pação, senão, a qua Imerrt e , todo o apoio à existência (que se efetiva
desde à concepção) à manutenção e ao desenvolvimento bio-psiquicomenta!, pelas condtçêcs de habitabilidade, repouso, habitação e CO!!
dições ambientais.

- Acrescente-se ao Artigo nl;! 391 o seguinte parágrafo'

_ implica o respeito da transcendência, do caráter aE.
soluto e da soberania de Deus;

PlENARIO DA A. N. C.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ao Artigo 386

_ implica um profundo respeito à consciência dos
d..!:.
mais' quer sejam representados pela maioria ou min,!!.
ria do agrupamento soc a aâ Veda a animosidade ou e.§.
tímulo aos conflitos religiosos, o ataque, a difal'l~
ç ê c ou falsa acusação a outras confissões
religi.2.
sas
O direito de crer, de professar, de ensinar.
e de viver suas convicções sem nenhum
mcemnentc
exterior, não poderá servir de escusa para denegrir
atacar livremente Igreja ou seus adeptos, estimula!!.
do preconceitos ou ferindo a dignidade do proximoj

Dê-se a alínea "b" do Inciso 11 do Artigo 265, a seguinte redação:

I _ -A VIDA, DESDE A CDNCEPÇ.tlO, A EXISTENCIA DIGNA E A INTEGRl
DADE FISICA E MENTAL.

T..t.'."nlJl.~;:.

DEPUTADO FEDERAL

r.r------

O conceito fundamental que refletem a essência da li
berdade religiosa, impile ao indivíduo correspondente deveres e
su.!
.fientar seus da r ed tos

~

Art. 12

PLENARIO DA A. N. C.

EMENDA iP0546&:4

A sugestão proposta afasta de pronto, por sua vez, a
falsa concepção do absctut.asmo da liberdade religiosa
Exclui
de
pronto, a concepção libertina de liberação de todo respe i to e interrelação exterior, exercida pela família, a escola, o governo e a 5.2.
ciedade em geral, como se esta Lrber dade desobrigasse totalmente
o
indivíduo de sua responsabilidade para com a ccnuru daoe social
que
integra
A vista do ensino público _ porque nenhun de nos vive para
si mesmo (Rom 7:14), honestamente não se poderá propugnar em favor
de uma ilimitada e absoluta rnoecendêncaa

IENSEN

Dê-se ao Inciso I, do Artigo 12, a seguinte Redação

11m!
vinc~

Acatada a sugestão, estarão as rendas provenientes do culto ao abrl
go da imunidade, afastando-se as meaa remotas ou eventuais maru resrações de descriminação, limitação ou intolerância para "com os cu!
tos de minorias", evitando-se adeaaa.s constantes peregrinações
ao
jud1ciario na defesa de da re I tcs t.radí.cacna.rs enuncaadcs , mas
nem
sempre respeitados.

- na comunidade religiosa. o da liberdade dentro
da
Igreja; e
_ na sociedade civil, a liberdade dentro do Estado.

DE~UTADO FEDERAt'~~THEUS

~

EMENDA AO ARTIGO 12 _ Inciso I

Entendeu. a crõcma Comissão de Estudos Consbtucionais dar melhor
explicação ao amplo conceito da liberdade de culto, colocando
ao
abrigo da imunidade as cepenoêncaas adjacentes aos templos
Oeixou,
no entanto, de estender a mesma garantia às rendas prove,nientes ou
originárias do culto, que necessariamente exa çem a mesma garantia

mat~

. As normas sugeridas procuram consubstanciar os concei
tos expostos, inspirando-se ademais: na Declaração Universal dos DI
rei tos do Homem; no texto do Pacto Internacional sobre DireHos
cT
vis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos,Sociais e Culturais (aprovados na XXIi!. Assembléia Geral das
Nações
Unidas), na Declaração sobre Eliminação de Todas as Formas de Into!e
rância e Descriminação por Causa da Relig~ão ou Crença (aprovado por
unanimidade, em 25 de novembro de 1981, pela Câmara Legislabva das
Nações Unidas); disposições constitucionais dos países com
regimes
inspirados na democracaa social, como Itália, República Federal
da
Alemanha, Suíça, Espanha e Portugal e sugestões
oferecidas
pela
O A. B. à Comissão.

(T?li:JWlJ

í

~ cert.c ser facultado interior que exige espaços exí s
tentes de liberdade para a associação e a expressão
Por .isso deve
interessar ao Estado, em seu ordenamento, garantir a liberdade r-el r
giosa, tanto na esfera pessoal como na família e na ccnrasaão
-

r.r------rL.u_I••w.. s1.'."•••w.....

~

nu./lun"'c.;;:.

A simplicidade da norma ora existente, enumerando apenas - os
te!!!
pIos de qualquer culto - tem favorecido razoáveis cnntrnvérs ras i!!
terpretativas, notadahiérí't.e na doutrina e mesmo na jur ecrudêncxe ,
-collra:mp-a'to -ns:--ntj'ltt:"'-vidade da expressão.

O espaço"da liberdade religiosa não se circunscreve
.ao próprio indivíduo
A natureza social humana leva consigo. inclu
so, a associação neste terreno, por ser o santuário das relações pes
soais do homem com seu Deus, Criador e Redentor
A liberdade
relI
giosa surge como a concretização das l1berdades de pensamento e cons
ciência nas relações com o Ser Absoluto.
-

[1

••I.'C...,'I1.'."•••"..'Io,

PLENARID DA A. N. C.

"Cada cidadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena
liberdade de abraçar cu deixar de abraçar uma religião; de realizar

.EMENIYA 11'05465·6"

.~U

E inquestionável que a garantia constÚucional é dirigida à liberd,!
de do exercício de culto à exteriorização da consciência religiosa
do ser humano.

As lideranças religiosas do País são unânimes em enfa

rializa em dois Aã~~I~~s1~~:~1~~~srelig10sa da pessoa humana se

rr;~'~':~!U
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tanta

tizar a promoção e defesa da liberdade religiosa, como direJ.to fundã
mental do ser humano. Este sentimento revela-se na man! festação
dã
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos seguintes têrmos.

os atos de culto. expressar Livremente a sua fé e divulgar sua

EMENDA 1P05469·9

['J

e 567

EMENDA AO ARTIGO 369

O termo "Saúde" já está inserido e contemplado
Seção 1. "Da Saúde", Artigo 343 que diz
...
"A Saúde é direito de todos e dever do Estado", ora se é
direito
de todos, inclue
obviamente a classe trabalhadora, bem como as
demais. Portanto, é redundância, repetição e o termo é inadequado
no Artigo 13, Inciso XX.
Mesmo porque o termo "Saúde" na área do
trabalho
não é tão abrangente quanto o termo Higiene
Enquanto Saúde reu!
ta apenas o estado de uma pessoa, a Higiene é parte da medicina e
aos diversos me10S de conservar a Saúde.
No ambiente de trabalho é preciso muito mais que
Saúde. A Segurança e Higiene do trabalho como está na Constituição
em vigor é muito mais abranqente , completa, evoluída, dinâmica
e
assegura ao trabalhador a eliminação dos riscos de acidentes e d.Q.
enças do trabalhct Como está colocado no Anteprojeto
de Constituição, ora em debate, houve um retrocesso do direito do trabalhi!.

do,

r:EMENDA 1P05472·9

..".

CONSTITUINTE JORGE VIANNA - - - - - - - - - - - ,

~RIO

Art. 369

...,...;I.

'C".,.~

Parágrafo ürucc - A nenhum pensionista ou aposentado,Que
perceba até 03 (três)
salários mini
mos, serão cobrados taxas ou contribuT
ções para a união ou estado a títulõ
de imposto ou assemelhado

p:r;;~~.oo-~

crm~;7ã!J

---,

I-toDIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEr~OAOO' Artigo 346
EMEI~DA

r

JUSTIFICATIVA
E sabido qee a Pensão ou Remuneração decorrente de Apo
, -eentaoor-Ie , destina-se a sobrevivência da pessoa e seus dependentes:
após uma longa vida de trabalho em que foram exercitadas as obrigações. Agora o direito a uma vida digna, após tantos anos de trabalho, é mister que seja de muita dignidade
E um mínimo, no caso de
três salários, que se pode assegurar ao trabalhador, sem dúvida, c..2.
meça por favorecer a sua renda de maneira a mais líquida
possível,
portanto isenta de taxas ou contribuições a mais, além das que já f.Q.
ram proporcionada por ele ao longo de sua atividade de trabalho

O Artigo 346,passa ter a seguinte redação
Art 346 - O s.í st ene Nacional de Saúde será financiado com r-e
cursos do Fundo Nacional de Seguridade Social e com recursos
d;
receita dos Estados e Munl.cípios

JUSTIFICAC;:IO

A substituiçtio da palavra único por Nacional se faz necessãna para não se ter a nccêo de exclusão de outras formas ou sis
tema de preslac,.ão de serviços médicos.
_.

568

• Assembléia Nacional Constituinte
,'JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05473-7

ê'

CONSTITUINTE JORGE VIANNA

tJ

PLENARIO

~~~"'=:J

'LullU!ltco~l".MIUO.OMltdo

Num regimem democrático e de livre iniciativa é intolerável
a determinação de centralização da pesquiza o que remetera caso
fosse mantido a existência do parágrafo 22 do Art 353 a nação à
hediondez da Idade Média.

trn7'~YEJ

~tkJ'

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 347

'EMENDA lP05478·8

(:J

o Artigo 347 do dlllt!eprajeto. passa a ter a segulnte

red~ção:

'tJ

'"'"••

_

CONSTITUINTE JORGE VIANNA

t=r';''j;,ÕB~

PLENARIO

rrni07J!7J

Art.
Os Deputados Pede raas e
Senadores
que contarem cera 30 (trinta) anos de mandato
consecutívos, aanda que não eleitos. gozarão
das aesnas p're r'roga't avas dos ueabrcs efetlvos.
sem que, entretanto, tenham direito i
v;;'o,
.ser votado e par tãcapar das sessões legl.slat!,.
vas, e nem constituam ônus para coe o
Co!!.
gresso Nacacnat ,

Artigo 347 - ccepe te ao Estado, mediante o sãs tena Na
clona! de Saúde·"")
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 349

-JUSTIfICATIVA

A substituição da palavra Onico por Nacional

se

..

Inclusa-se'1.o Pro) et.o de
Consti 'tuição da Coml.ssão
de SJ.steClatização o
s!,
&uinte artJ.go:

EMENDA MODIFICATIVA

faz
e) o Parágrafo H! do Art. 349j e

b) o Parágrafo 32 do Art. 349

sistemas de prestação de serviços médicos.

Pretende-se fazer com que os ex-membros do P,2.
der LegislatJ.vo ocup~m \fealment.e a posição que lhes é devada , ·COl:lO
detentores que foram dos mandatos parlamentares.
Os parlamentares são detentores de car-gos

JUS1IFICATIVA

r=;~~'~'=:J
('OI

p:ç-;"~"WJ

PlENMIO

que foram levados pela v~n;tade do povo e nos parece de justiça .que
continuc:n merecer, aos 30 (t.rinta) anos, do convívio na Casa
onde
trabalhou durante toda a vida.
Este sistema já existe ell. vários paãses , de!!,

A matéria que compõe o Parágrafo 12 deve ser tratada e. dl,!
ciplinada pela üe ordInária, dado o seu caracter partlcularizante
além do que é discriminatório.
í

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 345

Artigo 345 do

ta-e eles o Japão.

O Parágrafo 30 versa sobre màtéria que deve. também sertr3!,
ta do e disciplinado pela lei ordinária que regulamentará os casos
de Intervenção., bem como. tratará do direito de defesa e em caso
de desaprop~iaçlio como realizará a indenização respectiva. ~

EMENDA MODIFICATIVA

~projetol

passa ter a seguinte

redação:

r-r;;;~~'~

""Artigo 34.5 - As ações e serviços de saúde integram urra 51:
de regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Nacional, organhado de acordo com as seguintes diretrizes~~" ••

JUSTIFICATIVA

tEI~;JEJ
Ao Proj e tc de ccns e reuacãc da
Corõll.ssão de Sl.stematl.;:aç50.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENtlAoO: Artigo 350

se faz necessária pois a primeira dá idéia de exclusão de

DIENDA
outras

formas ou sistemas de prestação de serviços médicos.

o

Artigo 350 do '-projeto, passa a ter a seguin~ova

te redação:

f:J3~~'~'~

Artigo 350: A Saúde ocupacional é parte integrante do Sistema Nacional de Saúde, sendo assegurada aos trabalhadores nedr ante:

redação ao a t em V do art. 138'

v _ a f1scal1.zaçiio da aplicação de qua a s quer
recursos repassados pela unrâc a Dst ados
;lunicípl.os, Dl.strlto Federal e Territõnos

JUSTIFIC"ATIVA

ttrJ~;~
o c;Jc;tpma NarfnMl rlp <;,a.jnp p. (lP

assepçãc rnuit-:.

""=i~

em;:!h

do que Sistema üní.co de Saúde e não deixa dúvida5õ de que ünr cc Iu-

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 348

A presente emenda pretende e'C:,andl1" o

pediria outras formas de prestações de serviços.

se de fl.s-co.ll.zação e controle do Trl.bunal de Conto.s da UnIão,
ânc tuande quaa s qucr recursos da UnI.ão repassados aos

SUPRIMA-SE
ARTIGO 34B

ocr4Bl!!PROJETO:

EMENDA lP05480·0

(!Jcon~titul.nte

." ..- - - - - - - ' J

FURTADO LEITE

.

Erp.F.L.....

L~

~

_J

proce,!
nele

tun.í e Ip ro s ,

Em que pese o. atuação das e eua s s ms e s eurcêes
e instrumcntos dos Estados e 'lunJ.cípl.os, permanece de r rc rcnt.c o CO!!
trole das contas piib Lacas , Nós nos rcjc remos preclllUolmente aos 'I!!

nicípl.os.
JUST}FICACAO

r;r----~-~-----.-~
U~JII'''''''''1C:~.ft

"""'V'"6Jiõ'it I C;;::P:;:;t:Z59~'Inc:l~a-se no Projeto de Ccns t rtuãcac da Coml.ssao de S1stcmatl
uç.âo:
-

O assunto pode ser considerado como tratado nos Artigos
teriores) principalmente no Art 347 e seus itens.

an-

Por sua vez I a palavra "execução" I aplicada neste Artigo d-!
idéia de exclusividade da execução de serviços médicos ao Estado

"Art.
Na prática de crimes que
confl.gur~
rem fraude eãea toral, de f ana dc s na
leg1s1açâo
específ1ca, .a prisão independe de
flagrante e
o crime não será afl.ançá\ eã ;"

I

Apesar de carentes. o que se observa, nâc r~
rc , é a malversação, c cdesvac das apll.cações, a apropT.10o;l0 InJéb..!.
ta de recursos. o cnr rquccnacntc t Ic i to , a par tia ausênc ra ou
de
sant.c resse de uma verifJ.cação r1gorosa e ampat-c a a L, seguld.l Ja pun..!.
cão dos faltosos.
í

A atuação de um ôrgão de cb rungênc i c ncc renat,
rnunc a qualquer mjuncâc polítl.ca ou ant.e r es ses escusos, por CCl to
ç01bl.rá e inJ.birá a ocor-r-êncaa de fatos dessa na'tur c aa ,

Registra_se no Brasil, obviamente, etl aperfei
çoamento nas prâea.cas eleitoral.s. No entanto, mua tc há aanda a fa:.er,
pnncipalmente no coaba te aos crimes efea ecraas e aperf'eacccmentc do

EMENDA MDDIF"ICATIVA
DISPOSl TIVe EMENDADO ARTIGO 351

processo pen;l 'eãea torat , 'No capítulo dos crimes el~l.tor:ll.s, conC1gu
ra-se como uma das p ac res mazelas de nosso País a prátl.cn da
fraud;
elelt.oral em suas mais dl.verSas mcda Ladades , A nossa hlstórla aponta
desde os seus prl.mô:rdl.os as grandes lutas que se travaram na t.en t at
va de se atingir a' verdade das urnas. No Impéno. podemos ca t ar tr~
cbo do Re.latóno dl.rl.gI.do ao Imperador sobre a e teacâc de 1840.
í

Artigo 351' As políticas relativas a formação e ublização de
recursos humanos, a insumos, a equipamentos, a pesquiza e ao desenvolvimento científico e tecnológico na arca de saúde e de sane.,!
nentc básico subordinam-se aos interesses e diretrizes do Sistema
Nacional de Saúde...

JUSTIFICATIVA

f:J3~~~'-J

rrn;"~~

..

EMENDA SUPRESSIVA
DlSPOSITlVO EMENDADO: Art. 353

SUPRIMA-SE DO ~PROJETO:
O PARIl:GRAFO 22 00 ART. 353

as listas ve'rdadez.r-as ou. pelo menos,

rneruc-se no Projeto de Co

pubhc~

"Art.
A Le L estabelecerá a ecepe eêne i c dos
.... Juízes e Tribuna1S El e r t o ra a s , Inc Iumdc
e,!l
tre as suas at rabuacêes
- o processamento das eleições e a expcdrc'íc
de diplo'õlas e euper-va s a ona r- a apur-açjio dc s \2
tos a ser l'eallzada pelas próprl.as 'Ies.:!~
ll~
ceptoras. "

Com a J.mplantac;ào da Republl.ca a sltuac;ão ele.!,
toral pouco mudou, sobejamente conhecl.da a l.nspl.ração da
Revolução

cadal'lente, apesar de todos os esforços desenvolVl.dos para apnmorar
nossa leg1slacâo ordlnãria, continuam se repetlndo de man(ara relt.!:.
rada e Í'rutrante para a vontade nacJ.onal. como tlvemos oportunidade
de observar ainda nas últ1mas ele1cões gerais realizadas no País.

15;; I

Tribunais e Jua aes Elel.tonns

aente rccebadas , por outras falas:l. c até não
se hesita daanee da escandaãosc e tão públ~c3
. falsJ.fl.cação das atas, quando o r-esu r adc que
apresentam não está em tudo ao sabor dos lntE.
ressados ••• Em alguns lugares é O número
de
eaeaecees aparentemente aumentado por uma
ma
neira J.ncrível e espantosa. Colégl.oS houve qU;,
não podendo sequer dar cem efea tores , apresen
taram todavia mal.S d.e ml.l ••• "{âo há quase pai
te alguma do Império. Senhor, onde alguns deEses atentados contra a l1berdade de voto
não
fossem perpetrados com as elelções da atual C~
mara dos Depuados."

de 1930, de denúncl.a aos vícios ele1toral.S que condl.Zl.am ã "mentJ.ra
eleJ.toral". A apresentação desta, ass1m, constltUl.-Se em Cllll.S
UMa
tentativa de errad1car da vlda nacional a prãtlca desses atos verd!,
delramente lesJ.VOS ã autentJ.Cldade do processo elel toral, que desgr!,

_,

:~:::~o~~:~~t-:~~t~:;

í

SiStS!"l2 »ccrcnaí. de Saúde 11;U ue Ixa cüvmas quanto
a
ação en todo território nadonal e não é excludente como ünrcc
que pressupõe a não existência de outros sistemas

r.r----------'u'e'~~"",;le

' .... M ......' .

"O Brasil anret re , Senhor, se levant.ará
para
atestar que. em 1840, não houve eleiçõcs rc&.!:!.
âar cs ••• Roubam-se urnas, subs t a tucm-ac nelas

Um.:! Vct procedlda a votaç.ão o ato subscquente •
apuraç~o. A aI"ul'aç~o pelas lI'rõpnas 'Iesó!s Receptoras
da que de há mUl.to veM sendo dcbatlda, a eXemplo de trecho
transcrl.'to de ComentárJ.os ao CÕdlgO I:leitoral de 1950:

é o da

é

t:Ietl!
ab.ll'to

'1\luito se 'tem í:l}ado sobre o assunto c n50 P2
dcce a menor dúvida de qUe o l.deo.l serl.:!
o.
prõprb. ;';lesa receptora apur,ar os ~ufr5Slo~ ,l:l!.
did.a. "ll}.=is que nas C:lpitals e n:lS se'le..
JC'.

I

AssembléiaNacionalConstituinte
m'}tl~cíp1o~ Jâ pod~r1.;' :er s adc posta em pr5t,!
~rte. dos 48 Estados, ano
nas 36 usam a mjiqua.na de votar confcccJ.on:ld~
pela "Auccnata.c Vot1ng 'Iachane Ccpo r a t r.ont'mas,

'!á. Na Amer i ca do

aSS1m mesmo. ne-n todas as c adades dos :i6 Est.!
dos usam tão pe r fe r t;o aparelho de vo t açEo ;':05
dema i s em que a anda são usadas as cédulas
"papel' ballots" - a apuração ê fe a tu li pro?o!.
cão que votos vão, em. de t ermmada quarrt rd ade ,
sendo postos na urna, o que pe rm.t e , logo 0.pôs o voto do íij t amo e Le a t c r , com raur s alguns
eunu tos , saber o resultado f1nal da
vontade

EMENDA lP05487,7

tJ
fl

CONSTITUINTE

V
VI

~~~"----:J

Tádeu Franca

tE!~;mJ

PLENARIO

~-------

'""ra/..u....
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EM,ENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 378, TíTULO IX, CAP!TUlD UI

parágra fo Único - É dever da União a manutenção e expansão
do Ensino Superior público, gratuito
de boa qualidade, a nível de graduação e
p6s-graduação, cabendo ao Distrito Federal, Estados e Municípios os encargos ed,!!
cacionais nos demais níveis de ensino.

Nada j us tn.cando que até o momento não es t cjn
ccncre eaaeaa a ampLan t açjio desse- s rs t ena , a apr esentacãc desta, pre
tendendo elevar a n,ivcl .cons t r tec rona I a medada em foco, tem
po'r
base doas t apes de preocupação maror cc Ier rdado na apuração
e
h.el tradução da vcntude tmum Ies t ada nas urnas. Acr cd i t amos que
a
sua efet1.Vllçâo no próprlo local de votação e amed m tuncntc após seu
encerramento é menos p rcp Icaa a rent a t rva de modlÍlcaçiio dos resu!
tados e os próprlos e Lea tior e s , uanda no calor do p Lea t c r-eu Lazndo ,
cs tnrrum atentos e maa s cnpac a t.ados a ver afrcar a ver-ac adade
das
urnas.

- direito irrestrito à sindicalização,
- condições para a e Iaboraçãc e aplicação do
estatuto do magistério municipal em todos
os municípios que dispuseram da rede pr,2
pria de ensino 05 municípios que não c~
prirem o estabelecido serão punidos
na
forma da lei.
JUSTIFICACAO

Substituam-se 05 parágrafos 12 e 251 do
Art. 378, Capítulo !II, DA EDUCAÇAo E CULTURA, pelo Parágrafo
Único.

popular. "

e 569

JUSTIFICACAo
A definição de responsabilidade's educacil!.
nais pela União i Distrito Federal, Estados e Municípios é exigê,!l
eia indispensável a ser constante da Nova Constituição, para que
a Educação possa de fato ser prioridade nacional.

Jamais a educação será prioridade nad.!!,
nal, se a Constituição não assegurar o indispensável reconhec!
menta à pessoa do educador, or ínc Ipa.lnente com relação ao mais
esquecido de todos. o professor municipal.

EMENDA lP05491·5

tJ

COllstituinte Eua ROSAS

lB

P 1 e n i! r i o".. ··"'''·..··"...." .. ~

• .~('''1''l;.t.:t J<,"í.:~-r;r
De-se as noz-nas disciplinadoras liDA ORG:'UIZ:"Ç;:'O PO _

_

LtTICO ADliIIII5:RATIV.,.") cap!tuJ.o intesrante da "ORO:":Uz:..ÇhO JO
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EMENDA lJ'05484~2

(!J

CONSTITUINTE

['J

PLENARIO-

rLl •••IO/.O..IS... o/~ ....o"'.sIo'

Tadeu França

tndua1,
c-~,t"ão, ..i::. 'l.,co .. :JQ ... ..,.. ~oJ il ~ ~.Q. c1e~~"'-_
brnne"lto ~ lftl...~~c.(':l"os."

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. TiTULO V, CAPiTULO !I

EI:1ENDA HODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' TíTULO IX, CAPÍTULO UI, ARTIGO J76

..rUSTIPICAC:hO

No Título V, Capítulo !I, 00 EXECUTIVO,

o

texto constItucional era exane l:l<U\t~n nct-aa origi _
nlÚ-ia da Ca:ota autorit:!:-!.a de 67 eue ce:-cc!a a au'concru a
005
E~t'3.dos e~ t1atéria de crlnção de !:unic!pios: na "'cdHa- e-i !!UC
da ccepctenc.ta ao legislo.dor fede:.-al para disnor sobre o ac sunto.
•
•
Ora, tal p:.-eceito é vis1ve1.::lente lnco::lpo.t!vcl CO'l\ a
autonomia dos Estados que ~ a pedr-a an;;ular da Fede:,o.çno que
IU'celSll J poz- todos os títulos, ser z-cst abcãccad a ee SUa plC"litude c r;:rnndcza.

inclua-se onde couber:
No Artigo 376 do Capítulo In, DA EDUC,a,
ÇAo E CULTURA, substitua-se seu parágrafo Único por:

Art

parágrafo Único - A educação religiosa, sem distinção de cr~
do, constituirá disciplina de matrícula f.!
cultativa.

•• - É reelegível, mas por não mais que
mandato subsequente, o Presidente e Vice
-Presidente da República, os Governadores
e Vice-Governadores, os Prefeitos e Vice
-Pre feitos.

JUSTIFICACAO

JUSTIFICACAO

A nova redaçãO assegura a oferta da di~
cipl1na e estabelece o aspecto facultativo quanto à matrícula.

EMENDA lP05485·1

['J

=

CONSTITUINTE

Tadeu Funça

f5~~~OO----:J

fPi~;7PJ

PLENARIO

Esta a 1'inalidadc da. pr-e aerrtie e-senda,
BaJ.a da:; Sc:;sões,

A prática salutar da democracia deve pr~
ver aos administradores dos Municípios, Estados e da União
o
direito de aferir, ao término de um mandato eletivo, o
julgo!
menta popular de suas gesteles administrativas.

tJ CONSTITUINTE
f'l. ""PlENARIO

Con:õt1tuintc ntLIo ROSAS

EMENDA lP05492·3

Q~~;'----:J

Tadeu França
.U•••IO/•• ~ .. '.lo/IU •••

~"s.lo

..,

fui'~'0!J
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E~E;:NDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. TíTULO IX, CAPíTULO IV

EHENDA ADITIVA
DI~POSITIVO EMENDADO: ARTIGO 385, INCISO VII, CAPÍTULO IlI, TI
TUlO IX

No Título IX, Capítulo IV, DA CI~NCIA

E

TECNOLOGIA, inclua-se:
Acrescente_se ao final do Inciso VII, Art.
385, Cap~tulo UI, DA EOUCAÇAo E CULTURA

- - - " ....•" ..",.... "...."".l,] --:::-::-:::-::-:-,-PlEIlMro
;]----

-------~-

demes«,
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JUSTIFICACAo

-<EMENDA lP054ll6-9

(!J

CONSTITUINTE

['J

PLENARIO

Tadeu Franca

Um dos pressupostos da construção de no~
ea independência é a autonomia tecnológica Entre um modelo de
aparente retrocesso tecnológico, mas centrado na pesquisa br3!,
sileira e em nosso próprio potencial de evolução, e a condiçl:lo
de mero exibicionismo de tecnologias internacionais que têm ao!
fixiado ainda no berço a nossa vertente denU fica e tecnológ! r
ca, é preferível a primeira posição Para que importar simil!!,
res daquilo que nós mesmos podemos produzir em dimensl:lo de a.!:!,
to-suficiência?
Reserva de mercado tem que estar definida
eljl nossa constituição, em nome do direito nacional de se com~
çar a andar em cima das próprias pernas

~~~'~':J
rrn;~;7ã71

_

Art. 29 - Flcalll conrer ruc s ao connr e s so na e i onc 1 ,
por 11lluru1l2t110 de mauda do cons t r tucicucr ,
00 largado oxc 1us 1 vnmcn te pu r-c 01 r me l uro
de md t cada ne s tc ar-t r qo , os pcucrt-s de
ed r Lat- as ncrnas con t i de s no a r t , 30 dc s
te Ato.
-

JUSTIFICACAO
A opção curricular pelo ensino de línguas
estrangeiras modernas deve constar de previsão que as viabll,!
ae na legislação ulterior.

-"'IM.u."""~"'

EMENDA ADITIVA
A) Introduza-se no "Proa e te de üons t i tu tcêc" um Ti
tu'l c , numerado sob o n9 XI, com a denominação de "Ato das uts pcs i cêeã
Ftne t s", assim r-ad t g t dn
(<'
TITULO xr
ATO DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 19 - O presente Ato contêm as dr spo s tcêe s cons
t t tuc t one t s cuja matêna,decorndos dc z é"
meses a contar da promulgacão desta Cons
t r tu tcêo , comporá a 'l eg t s l açjiu
1nfrã
const r tuc rcne t
-

Art. ••• - O mercado interno integra o
pat r ruôruo
da Nação e sua ocupação, conforme defini
ção em lei, será orientada pela busca da
autonomia tecnológica nacional e da melhoria das condições de vida e trabalho
da população.

"ASsegurado o priTlcípio do pluralismo de
aprendizagem de línguas estrangeiras ml!.

---------1 ['l"o í:i~~

l;]~NTE~CI~··~'~·nREiR.----

EMENDA lP05489·3

e

~~DEe;;:~::;r:c:~::;~::~:~~.~=

fui';0!J

"ª

n:UO/'U.rt'lColÇio

~

,

ESTAD01t, que trata:l dos Município!>, a seguinte redação:

~

ueco rr-rdc o prazo de se r s meses a c on t a r JoI
pronulçe câc da cons t i tutcêo ;« COIl!Jrcssl.l nac tuna l dcslgnar5 COOllSS.io Espec t a I .u s cn uuc,
com base lias normas ccut t da s no a r t 311 uus
~~!J~~~;oS~~L~IS~~~~ar5 a \1Hltér~I1, vede du
,j

§ 29 • As d r spo s i cce s s r s teme tr au du s pela tvmr s sdc
fllStil sel-;io extraídas do texto dl1 ConsLJLul
cão, Ilrolllu1gildils IJc10 PresHlcntt.: du C(j/l~jl di
50 nacional c llulol1cadils
§ 31} - A Ollllss5u do 'Con!Jrc:;so f1aclona 1 n50 OlJStill5
ã ill'llCilÇão das no,'mas prcv1Slas nu i11 t 3ll

desle Ato, COUIO lcg1s1aciio 1nflucOnslltUI.1U
na1, i1[li.iS o decurso do prazo prcv15to
!lÜ
ilrt. 19.
Art.39. - 550 ilS se!Ju1nLcs i1S norlllilS constlluClCl~'- lIillS tlUC!, decolndo o prl1Z0 JJleVlsto
110
art. 19, comporão a leg1s1açiio lllfracons
titucional:
Titulo I ••••

EMENDA ADITIVA
OrSPOSITIVO EMENDADO

EMENDA lP05490·7

TíTULO X
A nível de DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS I

inclua-se'
Art ••• _ Os proventos da inatividade serão revi.!
tos sempre que~ por qualquer motivo
por alteração do poder aquisitivo da mo~
da, se modificarem 05 vencimentos dos se!:.
vIdores em atividade, a partir da mesma
data e na mesma proporç~o, bem como for
transformado, ou da forma da lei, recla=
sI ficado o cargo ou função em que se deu
a aposentadoria.
§lSf_ Estender-se-ão aos inativos quaisquer b~
nefícios ou vantagens posteriormente co.!!
cedidas aos servidores em atividade
§2 Q - OS proventos de inatividade anteriores a
esta Constituição serão revistos, atendi
do o disposto neste artigo.
JUSTIFICACAo
Uma clara definição sobre os direitos dos
aposentados é quesUo de Justiça

f!'l

CONSTITUINTE

('l

PLENARIO

Tadeu França

F"P:~;':J

Art.

fÇ/~;--;;J

Art.
Art.

EMENDA AOITIVA
OISPOSITIVO EMENDAOO. TtTULO IX, CAPíTULO UI

T'ftulo II
Art.
Art.
Art.

No Título IX, Capítulo !II, DA EDUCAÇAO
E CULTURA, inclua-se:

Tltul0 111
Art •••• - A lei estabelecerá em n!vel nacional,
princIpios básicos das carreiras do magi~
tério público federal, estadual e munic.!,
paI para os diferentes níveis de ensino,
assegurando'
- provimento de cargos e funçl:les mediante
concurso público de titulas e provas;
I! - salário e condições dighas de trabalho e
aperfeiçoamento profissional,
lI! _ estabilidade no emprego, seja qual for o
iv

regime jurídico i
_ aposentadoria com proventos integrais aos
25 anos de serviço;

A,t
Art.
gU1nte redação

B) Introduza-se no art. 100 o inclSa. XIX, com a S!
XIX - Edltar. por mandado constltuclonal, a matêrla
constante do Art. 39 do "Ato das D1SpOSlcõeS
Flllil1s"desta Constltu1cão, exclus1vamente pa
ra a.s flnal idades preVlstas em seu art. 29 JUSTIFICATIVA

1
As regras constltuclollilis, por menos sintético
que se deseje o telO.o da Le1 Malor, devem ficar reservadas a certas
matênas que seJam matenalmente constltucl0na1S ou que, emboril
não
M

~o ~e ~~~ tê ~~~~n~::e~~:~01~.d~r qJ:~ :'~s~~d ~~~~ de ~e ~ eJ ~e~~~~~~~ ~
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• Assembléia Nacional Constituinte

da a normas de evtdente nn ture aa tnf r-acons t i tuc tone t , porquanto dever!
elas ser mar s te c r f nente uod i ricãve r s , para nelhor se amoldarem âs rã

mde s mutações de uma se crede de em constante evolução.

Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre de lIlo!

2 - Todavra , s er-r a t qual ne nt e i nco nvem en t e expurgar o texto cons t i ruc t cne l de numerosas norna s , amadu r-ec t da s ao longo
dos trabalhos da Ass embl ê te Nac i one l ccns t t tu i n t e e que
r-ep r-es en t an
enorme progresso em termos de elaboração l eq t s t a t rva Ate porque sena altamente mcpcr tuno aquar der-se a m tc r a t tva e as delongas da tra

m t.acâo 'leç i aj a t rve
ccns t i tu m te ,

em

nafêr te s desde logo

subme t i

da s ã

verdade, são apenas complemento do que perderam com a aposentadoria ou pensão, como disputam. de maneira desigual. o emprego

EMEt.O/\ SUPRESSIVJ:I.

3 - A Eetenda conc r l i a um texto con s t r tuc i nne l 510t t co COM o e pr-cve i teaen tc das nc rue s remanescentes, em cc r-ê te r
''!!'
fraconstltucional Fixou-se o prazo de doze meses para a decon s t t tuc rona t i ae cãc das normas, salutar para a eventual m t roeucâc de algumas delas. por emenda, no texto cons t t tuc r ona t , a t r tbumdo-cse ao Congresso Nec tone l Mandado cons t r tuc tcna l - tupcs i t rva delegação do Poder ücns t t tu mt e ao ccns t r tu Ido - para a s t s rema r raacêo r me t da mat-ª.
t

cem

quase dois milhões de jovens que o buscam pela primeira vez

dã

aprovação

Não só porque acet tan salários mais baixos Que. ra

neira perversa

-

A concessão de proventos de aposentadoria e pensão.
bem como de auxílio-doença. em níveis integrais, representa

ê

Suprima-se o § 19 e seus Itens de 1 a VI, 00

ato de J!-,stiça para com

do art1.go 335, do projeto de ccnst.Ltuiçêo,

és Que

desses .beneficiostêm direito. como

para com. os jovens brasileiros que lutam para ingressar no mercado de trabalho.

na rnrr-aconst i tuc rcna l ,
JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05493-1

l:J Constituinte

,....- - - - - - - - - - ;

JOFRflN FREJAT

.

C-!

,[

EMENDA lP05500-8,

E Itlatérla de Lei Ordinária.

r;r-P'F"L"/"O~F

l.:J

---,

J

rm:;~;'~

rrFJ'oi7W

l:J AO PLENARIO

Sala rre seeszes , em 15 de Julho ce 1987
~

.....

Constituinte JOFRAN FREJAT

--'

lU10/'U""'~';i.O

EMENDA ADITIVA

cm:STITUIIHE NAPHTALI ALVES

e!-lENDA ADITIVA

Dispositivo emendado: art. 356

DiSPositivo emendado: art. 373

ncresçerife-se a al!nea! ao art. 356 com a segui!!.
Inclua-se no art. 373 do crc.retc o seguJ.nte i.nc a so

te redação:
Art. 356

Art. 373
f - l:: assegurada a aposentadoria. com proventos i!!.

tegrais. aos prorissionais de saúde do sexo masculino e f.eminino,

lI.
Cl>lCNDA

lU .

pect íveeente , aos :30 e 25 anos de efetivo exercic.to em funções

~':CDlnCJ;.T1vA

de

atenção direta à saúde:

IV •

s~

.subst.ãtua-se a sedeçac 00 caput 00 Art.3:35. pela

V •

JUSTIFICATIVA

guinte:
Art.)~5

VI •

- O
8

VII _ Os profissionaJ.s Líber-aas formados em escolas púbh-

S~~l.orc

So;:.i::ll será c(lri~Qt.6rio por tece
socâecece e seus recursos serão reg\.lla-

aentaccs atrevés ce

cas ficam sujeitos à nrest açao remunerada de serviço orcr ssxcnar ,

Lf:1.

Aqueles que trabalham diJ:etamente com doentes
doenças. desenvolvem atividade na qual expõem à risco a sua própria

e Re~uia('Jentos Que

saúde.

a cccpj.esentem,

í

em local de interesse do poder pdb Lrco , na forma Que Le a estabelecer

Não só é insalubre o contato permanente com pessoa

JUSTIFICATIVA
e

JUSTIFICATIVA

A atual d s t r Ibu i
í

.;.entros e

de profissionais liberaiz no PilIs

çãn

contribuir para

ordin~ria,

A matéria eeeâ restrita a lei

tem levado à concentração de especilistas nos grandes centros urbano ••
enquanto o Irrter-Lcr carece de assistência.
Aqueles Que se formam em escolas públicas, têm

pettncia

sendo cca.,

P9~os

de saúde.p;::rrti:cularmente em Pais como o nosso. onde

-contaqrcsas , endêmicas elou epidêmicas. além de doenças tropicais.
O

Por outro lado. não se desconhece Que os hospitais

dever d

Sala das sessües , em 15 de Julho ce 1967

brasileiros têm alta incidência de infecção hospitalar, causada gera
mente por bactérias resistentes a antibióticos e quimioterápicos. re

algumas regiões mais afortunadas.
CONSTlTUlhlE NAPHTAl.l ALVE.S

t:=
lP05494-0 ....·,-------~I
tJEMENDA
Constituinte
FREJAT
.
JOFRAN

~

,'sl.' ••••O.. , . .; ; . - -

=PFL"/'O"F"~
~
_,

sistência adquirida tanto pelo convívio desses micro_organismos com
os armas terapêuticas usadas. ou mal usadas. como por outras mutaçõe

EMENDA 1P05498-2 J

••I . . ."" ....

contaminados, como O é o local de trabalho. hospitais,

parcela substancial dos pacientes são portadores de moléstias infect

oa Con5t.itl,liçl1o ir.stl tuir :same['te o.Seguro Social

o rresenvotv.íeentc do País como um todo e não só de

(!J AO PLEUARIO

~aterial

CONSTITUHITE tlAPIiTIl!nl~,~A""LVY!E",S~

PLE:NARIO

c=

1 r:rPH~~

sofridas no habitat hospitalar. Também as

,L

cotidiano hospitalar.

I

r

~

1

rad~ações

fazem parte

do

Não fora surfcrente , pela própria contJ.ngência

7''T1

de

eu-rctoeaeer-te permanente dos serviços de saúde, aquetee que !idam coe

fIT7Li.~.77VJ

doenças são submetidos a regimes de trabalho, em' sistema de plantão •
parte deles noturno. de -12 horas. altamente desgastantes e ecenr eens

EMENDA SUPRESSIVA

vamente limitan4'..s da espectativa da vida.

EMENDA ADITIVA
SupriCla-s~ o ~

DisPosibvo emendado: Parágraro \JnlCO do art. 255.

zs

A aposentadoria especial é concedida a algumas cet

do artigo ):35, do PrOjeto

de Constituiçao.

gorias pelo risco de suas profissões, sob o entendimento de que o se
trabalho é considerado perigoso, insalubre ou penoso. Nela estão in-

Dê-se ao Parágrafo !Jnico do art. 255 a seçumte rp.d<Çd :

cluídos o aeronauta. o jornalista profissional e o professor. Sem
JUSTIfICATIVA

nenhum desdouro para essas outras profissões. pode-se observar

Lei especial disporá sobre a carreira dos servidores

Que

em Qualquer delas. podem estar evidenciadas. no máximo duas das pre-

da PolIcia Civil.

Trata-se de matéria de Lei Ordinária.

missas estabelecidas para a concessão da aocsentador ta especial. znquanto no exercício do cuidado com doenças e doer:tes. trabalhando em

JUSTIFICATIVA

Sala de SessiJes ,em 15

de

julho de

1987

hospitais Ou serviços de saúde e em estado de permanente pressão. ps!c

O Parágraro !Jn1.CO do art. 255 menciona a requt amcntaçã
de cerr-e..ra ce DêlsgaL:ü de FüIIt::iét

to:

lógica. em regime de plantão. com respcnsebz rt oaoe scnre a vida e

dt:'lxd ee incluir os demais scrv~

CONSTITUINTE NAPHTALI ~LVES

morte, facilmente se identifIca que o trabalho em saúde se enquadra

dores dos quadros da Policia Civil.

o

nas três condições básicas: Perigoso. insalubre e penoso. Nada porta

quadro de car'rea ra deve abranger a todos os servid!!

to mais justo do que estender, aos ororfss í.cnai s de saúde. por sobe-

res e não apenas a um cat.eqcr ra, A não inclusão dos demais servroores

jas razões. a faculdade de aposentadoria especial, como proposto.

fr;;~;'~F:=J

na regulamentação legal constitui-se em cãscr ieunaçãc macea téve l •

tJ

1:JFi';iill]

AO PLENARIO

EMENDA lP05501<6

tJ

Emenda Modi fica ti va

ConstituInte JOFRtlN

rç~';~;~

ERElA;un.

Dispositivo eeerdaoc Art. 357

J

EMENDA HODItICATIVA

Dispositl,Yo emendado: art...rK. inciso XXVIII

13
<3
O inciso XXVIII do art. . . do

ter

8

~rojeto.

seguinte redação.

" Inciso XXVIII.

passa

a

bene r Icâc de prestação

ficios

téll' felto cair o poder ecuí s r t rvc daqueles que necessitam
í

80

que tem famnia

8

de contribuição rigorosa ao segu:ro social.

ter de dedicar-se, ta.béRl, aos afazeres do lar.

vê-

ccnt qênc a de procurar novo emprego. sacr râcanco o ped.Q.
í

1

.'€

§ 22 Os servidores públlcos amparados pelo art. 40

e seus parágrafos da lei -4 242. de 17 de julho- de 1963. para efeito
de aposentadoria voluntária. terão o tempo de serviço reduzido para
33 anos.

í

tar a Queda do pedrêc de vida Que, quando em atividade, era capaz
de proporcionar a si e a sua família.

do tIIdilrprojeto o seguinte Dará

§ IR (o atual parágrafo único)

Tanto aposentados como pensionistas têm s i dc obrig,!

í

4'>2

~

art. 434

,

do reservado ao justo descanso. após anos de labuta. a fim de evi

cuidar. exerce tare!

grafo.

dos a buscar fontes alternativas de renda. para manter o sustento

se na

Fazendo parte do mercado de trabalho como qcarcuer

H"

~

Inclua-se no art.

Os et.uar s métodos de conce;são e reajuste dos bene-

Da mesaa forma Que o pensionista. o aposentado

outro. a euf ber trabalhadora.

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

familiar. após anos

JUSTIFICATIVA.

~-------~~_TUh/lu..",•• ~h

Dispositivo emendado; art.

-I

"

fa dobrada

Art. 357 _ Nenhum

da preví dênc i a soete

ece filhos menores de 12 (doze) anos ou deflC.lentes ríS.lCOS ou mentais.

continuada
,>
poderá ser mrer ícr to se Iãr i c cercetn oo Quando em atividade.

Jornada de 6(sels) horas para o ira

balho realizado em turnos ininterruptos de revezamento e para as eães

rlliÕmJ

Dê-se ao art. 357 a seguinte redação'
L·

JUSTIfICATIVA

Trata-se de

ex-elllpreg~

.,

da Companhia UrbanizadorB

da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. que n:io aedira'm esforços e sacr!

Assembléia NacionalConstituinte e 571
tlc10s nos primeiros angp' da edificação de_~ília. Nada mB1S justo

SENADOR LEOPOLDO PERE!1
'L.d~"/c ...

truçlIo do. Nova Capital do Brasil, deixando seus Estados de origem acc

,.. I.'"U'C'M'''Io

,

PLENÁRIO DA ASSEtmLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

I

reram ao Planalto Central, onde enfrentaram difJ..culdades de toda ore

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP05504-1

tJ

de Que o 'reconhecimento do trabalho daqueles Que acredi taram na cons-

Modelo de desenvctvreencc regronal, vrtomcso, a Zona Franca de

~;:".~

P.anaus sofre, no entanto, do crêrucc mal de Ina tnb i Ladade , gerada p.!

fui;';7EJ

muUlações atrravês de üecreees-j.eas , Decretos. Instruções Norrnat1.V8S

10 poder que se arrogou o governo federal, de lnfhglt-lhe sueess avas

I

e Portar1.as Mlnl.ster1.a1.s.

como falta de assistência médica, de escola, de lazer, bem como,

Crlllda como â;ea de exceção, des~lnada a eons t a.nuLr-ese em p.!:!.

INCLUA-SE NAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Inteenér íus danaturcza, ou seja, o vento, a poeira, a chuva e a Lama
que eram constantes no ipício da construção da Nova Capital do Brasil
Razllo pela qual, apresentamos a presente Emenda. visando sobretudo

.. Art.....

o

são asenees de 1nc1dêne11l do arnposec de renda 05 proventos de apo-

10 de deserwe Ivaaente , eredrunre a atraçao de mveetaecnecs extra- r.!
gfenaas , a Zona Franca somente aunglrâ plenamente seus cbj ecavcsç se

sentadoUll, reforma, ou pensões pall-0s por inst1tulções 0f1Cl<11S ou

os anves r.Ldct-es tiverem a segurança de que as regras do Jogo não co,!!

prev1dênclârlas a

reconhecimento do trabalho pioneiro dos servidores da NOVACAP.

tinuarão sendo alteradas arbltrarlamente. Dal. a lnI.Clatlva de ofer.,!!.

pessoas que <1t1nglrem a adade de setenta anos

cer--thes a garantia ccnsta cucrenet que esta proposta pretende concr.!
Parâgrafo iinico
Âwn~e

EMENDA lP05502-4

fi
fi

que trata este artill-o descbmga do ato de declarar os

EMENDA lP05508-3

eespeetwce rendmentcs ;"

tJ Constituinte JOFRAN rREJA~'··

p:r;~';~~~

'Con'ti tu1nte JOFRAN FREJAT
'~ld~"/U~"".""".~I

..i.

-,

tI AO

JUSTIFICAÇÃO

fIJ!i~',7iD

AO PLENAR10

f"TPF~;;~~

...... ~t./C.Ml1oJ./lU... M'.. Ãa

,

PLENI'iRIO

[:JTfi~WD

Parece-nos que merecem ser deacb m gadas do dever flSêal, relativamente

EMENDA ADITIVA

ao Imposto de Renda. as pessoas com setenta ou malS anos de adade , com ref

rên(:la aos proventos auferldos na mar rvrdade , pagos pelo Estado

Dispositivo emendado. art. 67

quila após seu afastamento da atlv1.dade proflsSlonal
Acrescente-se a rssc o fato de que a perspectava de vlda, mêd14.

Inclua_se no art. 87 o inciso IV. com a seguinte red

Brasil.

çll:o:

IV - dois cargos prlvatJ.vos de

EMENOA SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: art. 360 e parágrafo.

Essas pessoas Jã:

sofreram trlbutação durante uma longa Vlda de trabalho, e fazem JUs ã vettuee

t

ru

Suprima-se o art. 360 e parágrafo
no

JUSTIFICATIVA

se('o'1.nferl0r aos setenta anos. A perda de recelta,serã,portanto, reeete-

Vl!fJt e •

médico "

Com os baixos vencimentos pagos ao servidot'PúblIco da
admfna s t r-açãn direta ou Ind i ret a não é incomum Que ele se veja

(!J

A retirada da permissão de acumulação de empregos de

SENADOR LEOPOLDO PERES

r.r

•U d Olêl ....'nl"'.u•• "..'ISIo
PLENARIO DA ASSEMBV~IA

eéd.í.cc se configura,.como um retrocesso. A excer-rêncaa Já mostrou qu

-,

TONAL CONSTITUINTE

rr;;;""~

alguma dignidade.

tA"!~'7J;J

eccsentadosnrcveucs Que garantam uma sobrevivência digna.

Por outro lado,a previdência oficial não oferece aos

o .Poder Pública não consegue manter níveis salariais ccmcet Ive re co

Pela própria razão de ser a accseetaocr-ra é alcançada

uma subsf s cênc ra digna

Capitulo VI

no momento em Que se reduz a capacidade laborativa do servidor, que na

Do Meio ilm1n.enu

Embora seja louvável a intenção do eminente relator
em fixar o médae c em um único local de trabalho em tempo integra!.

turalmente se estende às outras atividades paralelas, porventura ede

Altere-se a redação do capitulo VI do Proseio de COl1stt.tulçào

risco de submetê-lo a essa condição, com baixo salário, é muito gra

temos do que preceitua o § 29" do Arugo 83 do ReflUllento Interno, da AS8err.Dléla
NacumaZ ConstltUl-nte, ln [1-ne'

sItuações, podendo. praticamente. congelar sarâr ros ,
Mais prático seria determinar a integração geogróflc
(mesmo local de trabalho) dos dois empregos púbhcos de médico e ga
rantir dessa forma o horário integral sem perda de renameração ,

tentes.

n08

de. Principalmente Quando se conhece, historicamente, as desculpas
de limitações de recursos e o arbítrio com Que age o Estado em t a i s

A previdência complementar consbtui-se 'em instrume!!

to de segurança de chefe de

"Art 407 - A Le1- Complementar C2"1ará normas de dereea do meM ambumte,
ludo bem de uso COIl'W!'! a ser prote{71do pelos poderes púb'L1-cos

Lí aá-La,

No moltlento em que se avança no capítulo dos direitos

ameaça ao equ'l-lw2"1o ecológlco

dos trabalhadores. garl:lntiTtdtl-lhes melhores condições de trabalho e
de vida, caracteriza-se como verdadeirt? retrocesso a limitação Que
se impõe à previdência complementar.

Exatamente a Que primeiro condi~

criminação odiosa, de resultados imprevisíveis.

uma

É retomar

Não fosse lSSO bastante. a participação com montante

Deve a futura Carta Magna. encarar com mal0r amphtude e l'1oor
do meio ambiente e despertar no povo, 'l-mpreqnado pela tismocracla-delJer, a
necessidade de velar por ele, 1'8sguardando os chamados 1-nteres6es dttusos.

cla~

se laboriosa. injustamente criticada e Que prestou e presta

~

Cumpre enfauzar. porém, que a proteção a"õ8 eC0881.8temas não é uni

~ada pelo et.V1.smo. capaz de
autol"tdade

I: Constituinte JOFRAN FREJAT
l: AO PLENAR 10

cr;;~~~;=J
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PLENÁRIO DA ASSEM1H.fIA NACIONAL CONSTITUINTE

.....,.u.""•••I,,

MODIFICATIVA

l

fui;';7ã7l
--,

Projeto

de

Dê-se nova redação ao artigo 316
Art

o concelto doe

federa1.S e estadUl11.S, ou mesmo a sua não 1.ncldêncla, para pequenas empresas
privacid~

.~nv~olabllldade

JllSTIFtCAÇAO

da

casa COll"O dsilo do homem. fugindo a nossa tradição constituClonal

A slmples aprovação pelo Congresso NaClonal em 1984 da legl~

e

lação que passou a ser conheelda corno Estatuto da fucroempresa, provocou l.lCla

reduzindo também a amplitude da norma constltuclonal

verdadclra erupção de at1v1.dades econômleas que se multipllearam para lI'alS d

PrivaCldade é menos Que asilo inviolável. como nã

d01S mllhões de pequenos empreendlmcntos
A 1.mportânc1.a soelal e econômlca dessa eclosão, só os lnsen-

é direito restnto à moradla.

sí:ve1.s não puderam aqullatar. Salvar a. pequena empresa ê. tambem. assegurar

Verifica-se ainda Que ao pretender assegurar a pr

a llberdade de oportunldades, um dos ma1.S s1gniflcatlvos pressupostos

vacldadc noite e dia, o anteprojeto acaba por incluir preceito de cE

do Re

glme Dernocrãtíco
A emenda persegue esse objetivo.

ráter unicamente processual. Qual seja a natureza do consentimento.
que deve scr judjcial, nos termos da proposta.
O texto aca~or alimentar lnsuportã\cl confljtância entre direito pessoãl e dever público. com graves incpnvenientes de tempo e lugar em sua essência.

EMENDA lP05507-5

pr;;;;'~

rr===sENADOR LEOPOLDO PERES

Melhor seria conservar_se a redação do art. 145

.~.<oJ

...'ccM"oI./lu.....'"Io

___,

PLENÃRIO DA ASSEtlBLI::IA NACIONAL CONSTITUINTE

§ 15 da Constituição de 1946. que sempre admitiu as buscas nos casos

(Iifj'~7}ã7]

'UTe'~ulflfoc~r;ie

de "fumus bonni jurls". sob rígido controle jurisdicional
INCLUA-SE NAS DISPOSIçõES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

"A casa é o as110 inviolável do indivíduo. Ninguéslj
poderá nela penetrar à noite, sem consentimento do morador, a
ser para acudir a vítima de crlme ou desastre, nem durante o dia,
1'a dos casos c pela forma Que a lei estabelecer."

não
f~

"Art.

do

Projeto de Constitulção

270.

§ 59 - A Le1. poderá estabelecer forma espec1.al e favoTeclda de cobrança de lmpostos
Jt1~TlrICATIVA

~noyou

de

êcreseence-se ao artlgo 270 o § 59.

fora dos casos e pela forma Que a lel estabelecer )'}

Ao assegurar como garantla do cidadão a

do

-art.3l7 - e garantido o direito
propriedade imobiliária rural.

Pará9rafo único : o uso do imóvel rural deve '
cumprir função social, definida
lei.

DOS UIPOSTOS DA UNIÃO

cae ,

do Projeto de ccns-

Dê-Iie nova redação ao artigo 317
:

Constituição

SEÇÃO III

não ser para acudir vítima de crime ou desastre, nem durante o

.;~

4

Nin-

guém poderá nela penetrar à noite. sem consentimento do morador.

arts. 317 à

Dispositivos enendados
Utuição

12, passa a vig

b) A casa é o asilo- inviolável do indivíduo

de de sua moradia, o Projeto

EMENDA 1P05509-1,

[!J

EHf.:ND1\

E';;~;~

~~I.... '.'C.M

ror com a segrJ.nte redaçllo:
L<

os lnahenáve1.8 oreereesee de todos perante :

SENADOR LEOPOLDO PERES

,..,.-

EMENDA HODlfICATIV,A

tute~ar

EMENDA lP0550G-7

tJ

r.r

A alínea"b" do inciso VII do ar t

a construir esta Nação.

como paI' exemplo. a polulção, produto da sOr:'/.edade industl'1al, que podem ameaçar a
tnda colet'l-lJa. O JUl"tsta t.tahano Mauro Cappel'Letu denomina-os 'l-ntere8S8a d:.ful1oa.
porque não têm UIIT PI'Opl"l.8táriO, UIIT t1.tular.

camente" tarefa do8 poderes públtc08, mas de qualquer pessoa ou entl-dade, tmlJuls'l.o

--,

maaor por parte de órgãos e empresas. não passa de

uma reposição pelos baixos vencimentos pagos aos servidores que aJUda"ll

Tat.s vwereeeee, até pouco tempo lQnoradoa, âeooreem dos dU'eltos h.,!!
manos e se alicerçam na problemát1.ca sOClal. envolvendo uma extensa gama de ratoa.

mes serviços ao País e ao Povo.

.....

de contribuição

prote~d

experiência Que não deu cectc no passado e Que uena La.za uma

EMENDA lP05503-2

para manter um padrão de vida que

apenas à pns s rb aLrdade de custeio meio a mea o é, simplesmente. inv iabi

§ ÚnlCO - Qualquer Cldadão ou entuiade legaúr.ente cansutuula poderá ple1-tear. p~
rante o foro competente, a anulação tis ato ou concessão que represente preJutzo ou

Além disso, todas as categorias em Que era cemu,-,

qufs tcu esse direito constitucional. Trata-se, portanto, de

famíl~a

merecidamente conquistou com o seu trabalho ao País. Limitá-la, ::lgor~

con8id~

tida a acumulação' de cargos na Constituição vigente foram manti
das. com exceção da dos médicos

abri

gado a ter outra atividade que oerm ta manter a si e a sua família com

EMENDA 1P055P5-9

JUSTIFICATIVA

Os íncent1.vos fucala conced1.dos ã Zona Franca de Manaus não
poderão ~er retirados ou, de qualquer forma, restringldos. d2rante pelo menos vinte e cinco anos".

·art.318~

A reforr,a agrária. de exclUsiva coroetcncia do Presidente da
República , será feita en terras ino,pIoradas • que não CUMpraM sua funçã~
social. pela desapropriação por lnteres
Se social, mediante inaen1'zaçD.o ~as te;
rlls nuas em titules da dlviea lI.qrárla:
COM cláusula de eXCIta correção monetária. resqatáveis CI'I até vinte anos,e'n
parcelas anunis, l'luais e sucessivas, ,
acrescidas dos Juros leqais. A indenl _
zação das hcnfci to rias será seMpre pré"1,, e e., dinheiro
Dê-se nova redação ao artigo 319 ao
Projeto de Constituição :
"art.319- Lei esoecifica, a ser promu1qada no prazo de úíii D.1in, disporá sobre os objetivos e instrurnen
tos da politica aqr!cola ".
JUSTIFICATIVA:

----,

As modif1cüções propoo;tas são plenamente justificáveis, como forma de rnediacão dos conflitos surqidos em torno da reforI'la alJrária.

O pâis necassita de uma polltica a_
qrlcola que ampare o produtor. estimule a producão e evite o êxodo rural • respeitando-se a tradlc5.o e' os direi -

572

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP05512-1

to .. adquiridos dos eeuaã.e pror.lrict.ãrios rurais. A necc ss I-.
dade de urna reforma agrária Justa, que pernita o acesso à
terra a todos os brasileiros que nela desejem produzir ,
sem prejudicar o direito daqueles que a ndqulriram cem sao1'1fl010 e esforço, é anseio nacional. A pxopr-Ledada rural produtiva deve ser qarantida e preservada pelo Estado.
A terra improdutiva deve ser desapropriada ç!villzadamente,
oem. abusos ou arbitrariedades. 1\ reforma aqrário. precisa

l'l

Isto pcrqt,e "razoalidade" é conceito de difí-

Coo,lIt, !ote INQW!C!Q O
,

,,'fIR'

, •••,•• 10/

cil ccnceã ti.eção , enqt.entc seriedade se constitl.1 expressão do
,•• 111

vemécc.tc de exata compreensão e Ind.í sci.t Ive I aceitação pela .2-

,

FI ÊNABIO/SIIPRF55TVA

pinilIo pL:blica.

Há precedentes de jl.lgados do svprenc 'rr.Itn, nal Federal aru.Jendc

Sl.primal!l-se, do inciso 1. do artigo 265, a ex-

ser ~plet:lentada equilibradamente, SOM patcrnal1s'~os

conservadas pelo Poder PCblico". qce ficará com a segl.inte r e-

J!MENDA:-IP05516-4,

f'l
f'l

dação-

Art. 265 ••••••••••••••••••••• _•••••••••••••

tJ

" 1 - Estabelecer lil""itações ao tráfego

SALD~~e~-D-E-RZ-'--------'

CONCTITUINTE RAC-liID

de

pressão' -Ress?lvada a cobrança de taxas pela l.tllização de vias

sem radicalismos.

EMENDA lP05510-5

atos administrativos. como demissões

fl.nclonários sem motivação

~:;~';"=:J

pessoa ou bens. por meio de t r Ibr.tua interestaduais

01.

de

rr;~~'''~

<onstUdo'. lNOCENCIO 0l1\IE1B1l
.LI.'.,.'e•• 'lIh/lll••••,..llI

-,

tSY<'lQ

PLENAR'O

interm.!!,
""EMENDA 5UPRES5!VA

nicipais"

l:0;õ'uw

JUSTIflCATIVA

A expressão qce se pretende VEr sup r r mrda pe.!
roite a cobrança de taxas pe!..o l.SO das

WEtlllA ADITIVA

v.i

as pt:bllcas

Sl.primam-se no inciso 1, do art. 57. as expres-

Ocorre
sões:

m.e , preliminarmente, esta cob~ança liltita o direito de ir
Acrcscentc~se às c r s pcs tçâes gerais e transitórias

Pr cae t.c de Constk.tuição. o artigo seguinte. que receberá'
497

cio
nümero

ti

-Art • .1197· Ft c a criado o 8AliCO IIACINIH RURAL,
para
financiaMento da proprledade rural, CUJOS
eeccrs cs
servirãõ para pagamento das tndent z açêes por c es e pr-c
pr t açêes des t tne dos ã reforma agrãna.
-

e admlnlstração da nc l Lt t c e fund1ãna

O preceito, ao esseçcrar ao Estado Federado fa-

cl.1dade para legislar sobre matéria de sua competência I

já é lançado tribdos, genéricos e próprios, destinados fazer

do-se

frente às despesas de conservação de vias pcb i rce s , tais como

Parágrafo uni co - Lei Comphr.lentar federal
estal.ele
c r t rêr r es , zonas pr i cr r t âr t e s e a "c rne
de

execucâê

de ccns t r tvãçãc •

De oct.ro modo, deve-se obs erva. Q\.e ao cidadão

imposto Sobre Rendas.

cerá os

m,

~

eccess íves

são as expressões, qt.e se pretende sl.primir.

')l

fl
e

't{l.e.est.a~~·1jeeo:r:rente de ~ +ao:.t.5!.~

Imposto Sobre ve Ic c Ios At,..tomotores.

EMENDA lP05517-2

EMENDA lP05513-0
Inegãvel que a r-ef orne agrãna
neces s âr te
tr.pac to POSltlVO na oferta de a l men tcs , desde Que s e a a
COm equ s Hb e o , bom senso e justiça social.

federal em asscnt.cs de sec

JUSTIFICATIVA

Este fato confli ta com o disposto na • letra
~rojeto

leglslaç~o

interesse" •

vir do indiv!dl.o. eis qce lhe impõe ema taxa

-b", inciso IV. do artigo 12, do

e scnrenerrtar a

Coas"" lote

tJ

trarã
conduz t de
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Deverã ser ender ec ade a terras ec os a s ou
í

{np r odc t r vcs , fortalecendo a verdadeira funçãõ s oc t e t da
de. conforme es t ebcl ecr de na t cns t t turçâo ,

lat1fünd10s
rrorried!

,-

E"E"DA "00 I F I CAl I VA

Dar 80 art. 2", a segdnte redaçãos

""-............'Art. 2t1 - A Repl:bl1ca federativa do Brasil

sol( ...e l dos Estados e dó Distrito r edrat , e tem como ft,..ndame!!

~~~~~~~r, gratuitamente, os que não

tos:

í

O

são. (f er r-e não ê

Emend'a ao a rt. 31

constitt..Ída. sob o regime representativo. pela Lnião indissi-

e

Por outro lado. não
Justo que a carga desarropnatõ
ria recaia, tnõ i s t m tanen ta , sobre todos os ccn t r tbu nt.e s , para b e
amostr-;

Dê~se ao

00

.o-

JUSTIFICATIVA

A proposta visa criar um sistema financeiro que impli
que no retorno das despesas com as des anronr i a cêes • que
deverã~
Ser feitas em dinheiro para serem ver dade i r anen te justas pelo
pagamento das prestações e nua i s dos mutuãr1ClS rurais. o Que s er-r e
feito ã base de um (1} a qufnze (15) anos. do ve l cr- pago
aderí m s
tre t tvenenta , ou fixado Judt c i e Inent e , pela terra.
-

A ãncft.são do Distrito federal no texto

pre~

de-se ao fato de qt.e no art. 69 do ..-..cprojeto lhe é ol..torgado

art. 31 ., ~p..Y.tla seguinte redação:

Art.)l - Os direitos, liberdades e prerrog:atlvas

previstos nesta Constituição não excluem outros inerentes aos prtnc!
pios fundamenUls do Estado de Direito ou constantes de

Oeclarõlções

Internacionais aprovadas· pelo BraSIl.'})

al..tonomia poü It ãca , administrativa e financeira.
Corno entidade ac tõncere , embora sem a denomi-

e

nação de E:stado, o Distrito federal deve, no mínimo por

rss eocte t , teeb êm,
o estabelecll'lento de um nec am s
mo de prorrogação desses pagamentos, sempre que ocorra frustt'açã~
tup revt s tve t da safra

Justificativa

boa

técnica jt..rídico-Iegislativa, ser mencionado como formador da

A I::l<pressio "IIAçAo" aqui s ub s t l t u Lda , é definição mera-

Rept:bl1ca r eo erar..."".......

Desta forma. não se al1mentarão propostas demagõgicas
para os pretendentes ã agricultura que, não obstante qU311f1cação
e capacidade, não poderão alcançar sucesso.

llIente sociolõ9ica.
Alterado, visa adequar a disposição do artigo. ccn

Aliás. a Comissão de Soberania e dos Direi -

prlncfpto fundamental pr'eYtsto no artigo 1'!'.

tos e Garantias do Homem e da Ml.1her ja havia se ap.e,rcebido

Bras II

deste fato e descrevia. o Brasil como " ••• Lma r edereçãc in -

Ademais. há neces s r dade de Se f t xa r- uma qa ra n t t e h t pu
tecãria rígida a fim de se impedu a transação rered e t a da
ãre~
sem qualquer responsabilidade do seu ocupante. tr-ans fe r tndc-s e
o
ônus ao seu sucessor, etrevês da publlcidade do r-eçts trc 1mob111ã
rio. Desse eodc , o Banco poderão sempre. exercer o direito
de
executar o mutuãrio tnadtmp l ente sem justa causa.

dissoll:x,el de.

í

E.stado~- JIle~ro

onde declara ser
uma Repüb J j ca Feder~ t; ve Jn$ t 1 tu rda pe)a vaI) t a de do Povo co-

11'10 um Estado Demo'2'i"ãtico de Direito.

e Distrito da Capital"
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rI ENABIO/SUPRESSIVA
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PLEll~RIO ~

E;';~"~

Coos"" 101. 1NOI"N010 OUVE!RA

llii'~1fã7l

.IUt/lll""OCa;Ú

Sl.primlr os parágrafos 2Q e )" .. do artigo
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CONSTITUINTE RACHID SAJ,DANHA DERZI

. . IC..

fD-------'·I.~
'III.'.... eu'II.. - - - - - - - _ ,
Plenário da Assembléia Nacional ConsH tuintc

JUSTIFICATIVA
Redlja~se

crFiõ'17DJ

assino o li 2':' do art. 283-

As normas contidas nos parágrafos 2Q e 3P do

"Art 233 •••••••••••••••••••••••••••••
§ 2°
O Banco Central do Brasil poderá eonp r.a r e
vender tftulos de. emissão do Tesouro tlaclonat, apenas para re-

EKEND1'L ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : art. 259

srL

no artiqo 259,

UJIl

~

do

"'proje~o

disciplinam a chamada "inconstitl.icio-

nalidade por ollllssa.o" divergentemente elas regras enl.nciadas

gular a oferta de moeda ou a taxa de juros".

do projeto de Constituição.

no art. 203. §§ 2;. 3Q e 4". ql.e também a regl.lam e de
Justificativa

Inclua-se
único, assim. =cCliqido

Com
§ 2 D - o Item pretende que o Banco Central só possa
operar com tftulos do Tesouro ~ com o objetivo de re~ular a
oferta de moeda ou a taxa de juros

·paráqrafo único: A lei de que trato o pre:lente artigo, unificará o praz.o para prescrição do crédito tributário ,
que não será superior a cinco {5} •
anos·

sfto por l.ma resoll.ção. Ql,.alQl.er jl.1z poderá fazê-lo
I

COI!!,

çiio de desigualdade e injustiça

efeito, a eme.nda resolve a situaque hoje existe leqaliz.adamcnte.

contraditórias

'EMENDA lP05515-6

, f'l

~['J
r.r

============;
••I •• ""'/eQ~'..../IIIIC•• '..llI

r.r--

dico. em pontos

E;;~"~

ernbora

OI..

a

ml.lUpl1caçl:io decisões jt,..dicials,

discrepantes. ql.e tl.llll.ltt.ar~o o Ill.ndo jt..r!Uo delicados qLanto os de omissõi's do legi~

lador.

tçj.~;z;;?l

EMENDA lP05519-9

Tl••• ,<Itl...".~;.D

Ao art. 77 seja dada a segl,.lnte

de

SLa decisão esteja sl.jelta a reCl.rso (sem 'efeito sl.spensivo).
Ora. isto poderá pTO'1bcar

havia , ~ór força de deci sõcs judiciais, dois sistenas para prescrição de crêditos tri
butários: o primeiro, adotada pelo Código Tributário nacional
(art, 174
) estabelecendo a prescrição do crédito tributário
cn cinco (5) anos, o segundo, decorl!cntc da Lei orgãnica da
Previdência Social -LOPS - Lei n9 3807 de 26.08.60 , estabelecendo a prescrIção dos créditos trIbutários previdenciários •
em 30 anos. As discussões eram infindáveis nos Tribunais e
na doá!rina , visto que havia um cen,tli to entre o CTN (natureza de leI compleMentar) e a Lei ordinária ( n9J507) .Entretanto, a angústia jurldica acaboQ :endo instituc1onal1za da pelo li 89 do arUqo 29 da Lei n9 G8JO/50 que, mandou '
apl1cãr para CõEt'ãnça das contribuiçoes providencIarIas o dIsposto
no artigo 144 da Lei n9 3807 de 26 de aqosto de 1960 •

no art. 203. tal declaração

qt..e poderá assinar prazo para o legislador, OL sl.prir a ornis-

Pretende-se que o 9anco Central não possa manter cst,2,
que de papé I s do Governo, f inanc I ando o def I c I t púb li co.

e:el~o,

inconstltl,.iciOnali.dade é reservada ao Sl,.premo Tribt,..nal Federa],

JUSTIFICATIVA

Até o advento da Lei n9 6830 de 22 09 8

modo

Ilais adeQt..ado.

parágrafo

no s1lJtema tributário Nacional

)1.

f'l

redaç~o'

Consta. lote INOCENCIQ

I-?

Q!

IVETRA

F' ENARIQ/AOIT1VA

tlArt. 77 _ A seriedade é reqL.isito da legitimidade dos atos discr~icionários praticados pela Administração

I

tl

•

JUSTIfICATIVA

Acrescentar
Sl.bstitL.e-se, aqLi. a expressão razoalidade
por seriedade.

a

Q1.811ficaçao de "prévia" 1Ii lnde-

nizaçfto nas desapropriaç15es previstas no art. 12. Xl.
O
}:;J.

XIII, "c" e "d".

"J. e art.

Assembléia Nacional Constituinte
~TiFICATIVA
Há lncon~ncia no texto do art. 12. XI,

.'-

-aeeeeee que no nosso país. a indústria
•
do TuriSMO reclama por Inves t Inent.os capazes de dar ao
turista
estrangeiro, padrões de conforto e atendimento compatíveis com aqueles da Europa e dos Estados Unidos.
O Brasil tem um potencial turIstlco ad
mirável, cuja exploração precisa ganhar ritmo acelerado,
co;;;
o dimensionamento de uma infraestrutura, que custa maIs de que
a iniciativa privada e o Governo tem podldo investir
E sabido que nos Estados Unidos. na Eu
ropa e até em países limítrofes, pomo a Argentina, o Uruguai ;
o Paraguai, entre outros, o jogo ccns t tuí.cse em fonte de rique
z a , sendo certo que nos Países da América do Sul. os cruzado;
dos brasileiros têm contribu1do para o desenvolvimento deles.
O importante. e na Sociedade Moderna
há de prevalecer "sempre o relativismo social, é que os direitos
- deeortente~rizaçtlo contitucional - o de patrocinar o jo
go e o de jogar - sejam regulamentados com acuroace , de modo ;prevalecer os aspectos ét rccs , socIaIs e econõmtcos inerentes ao
processo

"J" e

art. ~, XIII. "c" e "d", se comparadas com os do art 12, XIII,

"a" e 318, qce , sempre, exigem "previa e jcst e

indenização

~

übserve-ee ql.e,desde a Declaração dos nrrr ttos
do Homem e do

de 1789. a garantia da propriedade é

cida~ão

"prévia.e justa indenizaçll:o".

['l.

PLEN!\RIO -

r.r

.. 'ICIÇ:l.

_____,

TlUD/.~I

9,. (

§ 4'1 Os contratos de financiamentos CO!!
terão dispositivos de punf çãn às empresas não cumpridoras, transformando os juros estipulados no parágrafo anterior em juros normais de mercado
§.52 Os fundos serão ad'llinistrados por
organismos que os Governadores dos Estados, Territórios e do Oi,!
trito Federal er-rarão em Secretaria de Estado que entenderem co!!!,
petentes.

JustJflcatlva

o parágrafo a ser suprimido confl r ea-e e COI'1
o artig....
o 308 do projeto que por sua vez no r-mat Lza
to. pe r a todo território nec t c ne t ,

EMENDA lP65521-1

(!J

MESSl AS SOARES

(!J

PLENARrO

PMDB

EMENDA ADnrVA
Inclua-se onde ccuber , nas Disposições
Transit6rias:

§ 60 Os recursos alocados para os fu!!,
dos ser ao movImentados nos bancos oficiais dos Estado,
Territórios e do Distrito Federal e, quando estes não existirem, na Ag~.!!
cia do Banco do Brasil S/A 'da unrdeoe , de forma que seus saldos
sejam remunerados.

• A suees tâo contém diretrizes que se im
põem, seja pela relevância social da temátIca, seja pela nece;
sidade de por meio de preceito constitucional _ vale dizer d;norma jurídica de hierarquia mais alta - obstacular a presença,
no particular, de aventureiros inescrupulosos que por não serem" moralmente aptos e financeiramente idôneos levarIam ao oe,
sastre, com prejuízos para o Poder Público
Em verdade, a técnica de trazer para
as Cons-loituIçO'es, assuntos, prelIminarmente, da alçada da Lei
_OrdInária, foi consagrada pelas modernas Cartas Constitucionais, como a Alemã de Weimar e a MexIcana, que incoporaram
chamada Constitucionalização do direito.
A i:ei federal r ese rva-ue o espaço maior
da regulamentação, em prazo compat1vel com o signIficado da tarefa.
-,
gm paralelo, agasalhando a 6ticafederativa e nela.a ~m,g,Qrtancia celular do Município, os resultados
financeiros expressivos do jogo de bicho tem a sua pcs íçãc defl.
nida no texto constitucional. que preserva a receita tributarI;
da UnIão e abre ao legIslador ordinário a perspectiva de vestir,
formalmente, 05 ingressos estaduaIs e munIcIpais.
O papel do Estado será o de cccroenador da atividade eccnõmca , participando portanto o Poder da Po
l1cia preventivo ( controle e condições de desempenho ) e repr~
sIvo ( repressão aos trangressores da Lei).
CQm essa InicIativa, a açãn c Landes t L;
na estarià condenada à morte e com ela o enriquecimento 111cl. to
de poucos. daria lugar aos ganhos que a Nação espera e precisa
ter.

Suprimir o parágrafo 1° do artigo 1J27

§ 711 Os organismos que administrarão os
fundos ficam obrfgados, nos :3 (três) primeiros meses de fundon.!,
menta, a realizarem oesqurae de balanço comercial em suas resceg
Uvas regUles, de forma a orientarem prioritariamente os funci~
namentos para as carências apuradas.

JUSTIFICAÇJl.D
Na verdade. um fundo semelhante ao que
a Emenda cria, já existe há algum tempo no DIstrito federal, sem
a parUcipação de Instituições financeiras liQadas ao Governo r e
cerar , como pretendemos.
Temos notícia de que o fundo do Distrito Federal, em menos c1e um ano de existência, viallilizou cerca de
400 ( quatrocentas ) ~icro e pequenas empresas. tirando algumas da
clandestinidade. melhorando a condição de outras e proporcionando
o surgimento de diversas, criando em torno de 25 000 novos empregos, isto, na gestão do hoje Deputado Federal Constituinte FRANcrsco CARNErRO, à época Secretário de rnuõatr-re , Comércio e Turi~
mo do Distrito Federal, em quem estamos nos Inpirando, sem abr rmos mão da criatividade. cbje t ívandc o enriquecimento da idéia
Em nosso Estado, o Rio de Janeiro, é PQ
hlIca e notória a existêncIa de uma polêmica região chamada Baix.!,
da fluminense Com muitos prohlemas, mas com potencialIdades Inv~
j éve Ls , especialmente no que dIz respeito a mêc-ce-ctu e , mercado
consumidor (cerca de :3 milhões de hahitantes) e vias de acesso.
O nosso país continente está repleto de
"Baixadas Fluminenses", às vezes ricas em arrecadação e ccnees en
reciprocidade dos governos.
~.
.
O fUNDO OESENVOLVrMENTO REGrONAL,
que
pretendemos criar, va~ aj~dllr a corrigir situações como- mencionadas, travestido de emprego e justiça social
•
í

LL

Art.
ficam autorizados e liherados
os Jogos de Bicho, de Cassino. Carteado e Bingo, obser-vadas
as
condições ora estahelec1das e aquelas definidas em lei federal,
8 se~ aprovada pelo Congresso Nacional no prazo de 180 dias contando da promulgaç~o desta Carta ConsUtucional.

EMENDA lP05522-9

l"

'Ud.,.'ce.,,'"1o'1-'K••,.. 1.o

A excfcraçãc do Jogo do Bicho.
nos moldes em que é praticado, será privativa dos Titulares
de
conce ssãc outorgada pelos Governos Estaduais, dos Territórios e
do Distrito federal a cãdadãcs ou empresas bras í.f ef ras , e tendí ,
dos cueurat Ivenente , os registros de notória experiência e capacltaçao f'1nanceira.

...,

tfifl'vru

Emenda Aditiva
Jnclua-se onde ccuber , nas Disposições

Entende-se como notória a ativjdade esnecf rfca , que do conhecimento púl1l1co, vinha sendo executada pelo perIodo mínimo de cinco anos.

S

flJ~~';'~

MESSIAS SOARES

§ ]'1 _

S

2Q -

cc Art. ficam cancelados os déb I t cs do
;l>aís para com as instituiçCles financeiras internacIonais que, com
nrcvacamente , sejam associadas a empresas nacionais ou multInaci~
nais que exploram, há mais de ereec anos. qualquer riqueza do so:
lo l1rasileiro.

)Q -

S 1'1 As empresas multinacionais re re
ridas no gW serão imediatamente nacionalizadas »
-

S 412 - Da renda hrut.a serão destinados aos Estados, TerritórIos e ao DIstrito Federal tos (dez por
cento) e, aos Munic!pIos,5~ (cinco por cento), incidindo. ainda,
Jmposto de Renda nos termos e na forma da Lei Federal.

EMENDA

r

1~5524-5

Os prêmios pagos estarão

fIW~;7;;]

EMLNOA MODJrTCATIVA ~ LETRA ~

!!Q PARÁGRAFO

E.2

~

~

BÉ. CO:-'STITUIC)'{O

~

tlNJCO

B.9

ARTIGO 317,

PI:LA COMISSi\O ~ SISTrMA-

TIZAcllD.

De-se a letra "a"

do S Iim cc do Art. 317, a

seguinte redação

isen-

Os Jogos de Carteado, em qualquer das suas modalidades e o de 8Ingo serão realizados em Clubes Sociais e Esportivos, mediante a Expedição de Alvará
Estadual. cuja concessão chse rvaré a condIções estal1eleidas na
Lei
Federal

var4 autorizativo, os Governos Estaduais, dos Territórios e
cto
Distrito federal e.xigirão da empresa exploradora a prestação de
garantia em Dinheiro, Titulas de Olvida Púl1lica ou em fiança Ban
cária, n~ montante a ser fixado na Lei federal.
-

.

317 - ••••••••••••

5 Ilm cc

-....

• ••••••••••••••••••••••••••••

a) ê recacna inente ap r cve a t.ado ,

')"1

A presente emenda sugere aI te,rsr a redação da letra "a"
de -

§, S!!

C'st~ ;.!!! ~ ~~. racl.onlllmente aprovel.tado - SUpT,!

mando as cvprcs sêes (lU-'ES11.·Ef.I CURSO DE SER, vas rc não ser

EMENDA lP05523-7

(!J

possí-

velo entcndamentb de um lmóvel ser racionalmente aprcve i tadc qual!

MESSIAS SOARES

do, e fe t.avumeu tre , seu ap rovea t ament.c está por acontecer.
' ......./U... II1D/I~I'e.,"llo

Da raancr r a ccnt rde no ......prcj et c entende-se que 0f.!!!!!:

r , r - - - - - - - - - - ....."..." .",.----------_____,

JUSTlfrCACAO
EMENDA ADITIVA
A conveniência tem feito com que o Est3!,
do Moderno preste servIços púllllcos atlpicos, mas nem por
isso
irrelevantes, do ponto de vista social.
Com efeito o Direito Administrativo Con
temporâneo agasalha essa postura ( a loteria esportiva, a loto ;as loteria federal e Estaduais sãp exemplos de serviços estatais
de mera conveniência) No exterior não é diferente a
realidade,
l1astando recordar a atividade do CassInp de Monte Carlo, explorado e mantido pelo Estado.
Assim, é o Estado Moderno aquele
que
pragmáticamente faz do jogo. fonte de receita, elidindo por umla
do o exerclcio de atividades clandestinas, enquanto por outro ca:
pitaliza recursos, geradores de dividendos sociaIs
A resIstência moral de algumas sucuml1e
diante do posicionamento do pr6prio Estado. que jl"i deu o exemplo
aqui como nos países adiantados do Mundo. E com isso a evasão de
dinheiro, inevitável num procedimento clandestino, sutlstitui- se
pela canalização desse mesmo recurso para programas de interesse
p~hlico, em henefIcio da população que ganha empregos e se intr!.
gra ao campo social.

I

A proposta acIma não somente
corrige
tais injustiças, hem como t.rat.a-ee de uma f6rmula do País reaver,
pelo menos, parte das riquezas aquinhoadas.

§ '7'1 - A exploração de Jogos em Cassinos fica circunscrita às Cidades turIsticas, e nelas aos hotéis
e empresas especialmente organizadas para esse fim, com sócios e
capital inteiramente I1rasileitos.

Ao conceder em cada caso, o Al-

"L Art.

I
Nllo é justo que Instituições financel._
r-as internacionais captem nossas riquezas, através de " testas de
ferro li aqui instaladas, transforme-as em dólares e nos emprestem
B juros ebsurucs , como se presume vem acontecendo há muito tempo.

S 61:1 -

••__ S Bll -

~;':';;:J

_

IrllD/,,,",,,,•• ~lD_-

~

tos de qualquer tril1utação.

,

---,

.U. . n'~f<~~,·dDlI"'D..... l:.

JUST]flCAÇAO
SD -

..".,

Dep!!tado...:.liG1úJ"sOornLM'"'''C;hhll.<adlllº

~-foLe NA~~

Transi t6rlas.

A capacidade financeira compro
vBr-se-á pela p r es t aç ãu de ceuçêc a ser depositada em Banco ofi:
elal, em dinheiro ou em tItulos da dIvida púlllica, em valor
a
ser definido pela Lei federal.

S

573

§ 3" Os recursos auferidos serão in.vestidos na viabilizaçao de micros e pequenas empresas. mormente
na legalizaç:io de micro empresas clandestinas. através de r ínanci~mento de capital a
nove por cento) de juros~ ao ano

í

Constituinte IIl0Cr:NCIO OlIVE:IRII.

•

Inclua-se onde couber, nas Dlsposiçlles
transit6rias:

~c..!!!..2. .!! funçÃo ~2~ E.2!.,fJllõvel

!!!.!.!!l, 'estii hternlmentc Vl.nculada ao uso atribuíd,o às suas respect1.vas áreas explorável.S, de !
corda, portanto, com b correto pT1.ncíp1.o baSl.lar do DueHo AgTãno.
que dã destaque sõ bom cult1.vo, corolâX'1.o da função socl.al da terra
Estando o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER HIPL.'\NTADO e,

Art.
Ficam cria~dos os fUNDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAIS, a serem implantados nas regiDes mais c.!,
rentes de cada Estado, Territórios e Distrito federal, discriminadas pelos respectivos Governadores, com a aprovaçao das Assembléias Legislativas. no prazo' máximo de três (3) lIleses a contar
da data da...{!romulgaçl;o desta Constituiç:a:o.

cons1.derando a "1.ntenção" de aprOve1.tamcnto raC1.onal como parâmetlo
caracterl.zador do cumprimento da função soc1al, ê eqUl.parar, l.llJUStamente, todas as áreas INEXPLORADAS - desde que para elas se tenha
.lntenção de torna-las um d1.a produt1.vas -, ao mesmo nível das áreas
efetivamente ut1.1it.adas e cumprldoras da função socl.al, não

§ 1'1

Esses fundos serao

constituídos
Governadores
dos Estados, Territórios e Distrito Federal, soble a arrecadaç:io
de ICM das "respectivas regUles

'"4"Ps. percentuãis anuais a serem discriminados peles

§ 2" O Banco do Brasil S/A, a Caixa ~
conOmica federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento SocIal pa!.
ticipar:a:o com percentual anual a ser discriminado pelo
Governo
Federal. inicialmente no mesmo prazo convencionado no caput deste arUgo.

apenas

pelo fator da utJ.lização Mas: também, pelos demal.s parnmetros Cl.tados nas letras "b". "ê" é "d". do mesr'lo d1.sposl. t1.VO.
A expressão - G RACIONAplENTE APROVEITADO -, como sugerido na presente emenda, desfaz qUa1squer düv~das que

porvent.ura

surJam c, devolve ao texto, por OUtlO lado, a propos1.ção l.nlcl.almc,!!
te defendl.da no Substl.tut1.VO Rosa Prata. além de caractcrl.zar,
JUSTIÇA, o que deve ser FUNÇP;O SOCIAL DE HIOVI:L RURAL.

Assembléia Nacional Constituinte

!§õi;';JR]

PLENARIO

~-Be ao.~

a segu1.nte redaçâot

li.

JD9'l'IFlt:1\TrVA

l"

DO ARTIGO 314

Dê-se ao "eaput;" do Art1g0 314 do ProJeto de constituição
seguinte redação :

,

"Art. 314 - Os serviços de transporte terrestre, de
• cas , de bens e de carga aérea, dentro do terr1tór1.0 nacacne í.,
clusive as ativJ..dades de eçeneaamenec , somente serão explorados
lo Poder Público, por brasile1ros ou por empresas naCJ..ona1.s."

cargo de Peritos Criminais Engenheiros, com formação
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Dê-se
alinea d, do anca ee lI,
Const1tu1Ção, a seguinte redação:
ê

pe~

in
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interesse do Pais quanto II boa e efici·ente execução dos serv1ços.
Há que notar, por fim, que o artigo versa 1Ilatér1a de cará
ter infra-consti'tuc1.onal. ASS1m, não dever1a, sequer, f1gurar no tex
to, IDas ficar para a legislação ordinária, ou para os atos
regu1!:
snentares dos respect1.vos servJ.ços, a cargo das autorJ.dades compete,!!
tes do Executivo.

JUSTIFICATIVA: A ze fez-ênca a genér1ca do texto, que
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.odo que o dispositivo passe
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G~;;ON

~ Art.

I - institu1r ou aumentar tr1buto sem que prév1a lei o
estabeleça, ressalvados os casos prevJ..stos nesta Const1.tu1-

11- estabelecer limitações ao tráfego d: pessoa!. ou mel'
cadorias, por meio de tr1butos interestadua1S ou 1ntermun1.ci
pa1s, e
1II-J.nst1'tu1r imposto sobre :

a ter a seguinte redaçlo:

c) o patrimônl.o 1a renda ou os serv:Lços dos partldos pol
ticos e de 1.nst1tuJ.ções de educação ou de aSSlstenC1.a
soc1a1,observados os requ1s1tos da lei,
d) o livro, o jornal e os ·perio~1.cOS,aSs1m como o papel
. ~est,inado ã sua 1mpressão.

27 - 510 direitos poUtlcos invio16veis:

.)

res.,de dezoita

.
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85 normas relatJ.vas ao Fundo de

Part1c1pação dos Estados, D1str1to Federal e
dos
'l'err1tór10s e ao Fundo de Part1cJ.pação dos Mun1cípios, que observarão as segu1ntes determ1nações
al ••••- ••••••••••••••••••••••••••••
b) o percentual relat1vo ao
Fundo
de Part1cipação dos Estados, do OJ.strJ.to Federal e
dos Terr1tór10s será elevado de um ponto
percentual no exercíc10 f1nanceJ.ro de 1969 e, a
partir
de 1990, J.nclus1ve, à razão de meJ.o ponto percentual por exercíc10, até 1992, 1nclus1ve, atJ.ng1ndo o percentual estabelecJ..do na alínea "a" do 1.tem
t, do art. 277."

PARAGRAFO UNICO • O d1Sposto na a1ipea "a" do 1 tem UI
é extensivo às autarqu1as 1no que se refere ao patr1môn1.o. ã renda e aos serv1.ç'os v1nculados às suas fl.na11dades essencJ.al.S ou dela decorrentes i mas não se esten
de Cl;0S serv1ços pu~11cos conced1dos cUJo tratamento tri
butário é estabelecido pelo poder concedente,no que se
refere a tributos de sua competênc14 .,..,
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

segundo estimativa do IBGE para o período de 1985
a 1990, a média de vida do homem brasileiro está entre 62,3 anos e
da llu1her, 67,6 anos.
No que diz respeito ~ aposentadoria aos 65 anos pa
ra as mulheres e aos 70 para os homens, verifica-se que é insignifí"
cante o tempo que lhes sobre para usufruir em o justo repouso portaif
tos anos de trabalho ou em compensação por tantos anos de contribuI
ção.
Ainda, enquanto o servidor é obrigado a afastar-se
do trabalho aos 70 anos, os pol1ticos com mandatos eletivos, os parlamentares, mesmo depois dos 70, podem continuar na vida puoHoa. O
que não passa de UlIla discriminação antipática.
Uma Constituição não pode ser maculada com casuísmos. discriminsção ou privilégios. talo há pessa posição nenhum probilêllla de ordem pessoal. O que se quer é uma Constituição escoirnada de
vIcias e de gangas que a transformem em estatuto de uma casta de pr.!
vlléglos. Ou se revcça a lei da compulsoriedade aos 70 ar.:ls. 01.0
se
estabelece a lneU,glbitlade dos pol1t1cos também aos 70 anos.
Evidentemente, não se pode desconhecer a presença
no paralnmento brasl1ejro de varões de valor excepcional, que fu1g",_
ram no firmamento da vida política com extraordinário brilho. Hor,ens
cujos méritos culturais e envergatlu.ra moral merecem o respeito de t!!,
da a Nação. Homens cuja nobreza é exaltada por todos os brasileiros.
Haja vista a figura ímpar de um ULYSSES GUmAEtAES,
ou de um AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, e muitos outros. cujos ano::. NC
conseguiram extinguir o fulgor de sua inteligência e a altivez de sua
personalidade. Cumpre, portanto. ren_ovar os valores da vida política,
dando-se oportunidade aos jovens que constituem a maioria dos homens
aos quais compebe, amanhã, reger o destino deste Pais.
Em apresentando esta emenda, o objetivo é evitar que
no texto da Constituição, se contemplem privilégios e prerrogativas
odiosas, em desobediência ao princípio maior de que todos são iguais
perante a Lei.

'JUSTIFICAÇXO
A part1.r de I!! de JaneJ..ro de 1976, por força
da
Emenda Const1.tuc10nal n!! 5, de 26 de Junho de 1975, os Terrl,.
tórJ.os FederaJ..S passaram a ser contemplados com os
recursos dest1nados ao Fundo de part1c1pação dos Estados e do D1.§.
trJ..to Federal.

_

e os _alores de setenta IInos j

b) •••• , •••••••••••••••••••••••••••

-

.,.._

b) slle" inelegIveis os lnal1sUveis. os

,
a) v1nte e um inte1ros e C1nco décimos por cento ao Fundo de Part.l.c1pação dos Estados, do D1str1to Federal e dos TerrJ.tór10s;

I

a) o patrJ.lnÔnio,a renda ou os servl.ços de uns dos outro
.b) os templos de qualquer culto,

J - ••• , •• " •••• _", •• ,., •• ,. •• ,. •• , •••• ,.., •••

A União entregará:

Art •.461.
5 1 2 ••••••• :
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LC. Art.;!b5"- t"'yedado ã ·Un1.ão,aos Estados,ao DJ.str1to Fe-'
deral e aos Hun1ci:pios •

~QiiPJ

11 - A ELEGIBILIDADE

••••.••........•.•........••...

11 - do produto da arrecadação do 1!!!.
posto sobre produtos 1ndustr1alizados, dez por cen.
to para os Estados, o D1strJ..to Federal e os Terr1tórJ..os,~ proporc10na1mente ao valor das
respect1vas exportações de produtos 1ndustrJ..alizados.
§ 12
••••••••••••••••••••••••••••
§ 251
•••••••••••••••••••• lo • • • • • • • •
§ 32
Os Estados e.os Terr1tóros en.
tregarão aos respect1vos Mun1cíp10S vJ..nte e C1.nco
pro cento dos recursos que receberem nos
termos
do 1.tem 11 deste artJ.go, observados os
cr1térJ.os
estabel-:ecídos ·nos 1.tens I e 11 do § 22 do art. 276.

CAMATA E RITA CAHATA - ,

PLENAR10

Que seJa J..nclu!da a seguinte norma, na parte realtiva ao SJ.s
tem.a Tributá'rlo • NotI90 265
fo ' ,,;; ,
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ADITIVA
EMENDA ADITIVA AO ART. 277 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO E, POR
CORRELAÇXO, AO ART. 461.

I
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Deputado Constituinte ASDRUBAL BENTES

~

EMENDA

"Art. 277.

repete

.ud ....'uMII.loI... eul.. .lt

(!l.

27. do Projeto de Constl toiç!o "e os .aiores de setenta anos". de

...,

de

'"I••,.",..,,,~lo
são essas as razões que me dão certeza do
menta da presente Emenda.

'''~'''c:-------,
Const1tu1Ete CHAGAS DUARTE
rr;;~"=:J
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ProJeto

í

~!!!!!!!!
Acrescente-se li letra -b", do inciso II, do art.

l!J . PLENJtRIO

do

Const1tu1Ção v1gente, torna vago o ccnce a t.c dos veiculos a serem
alcançados pela imunfdade, enseJando reiterado que s t aonamenbo
judJ.c1al e decisões con r aeenees o que torna anseçuro o benef Icac
pretend1do pelo Leç a s Ladcz- ccns eaeuanee , Não se pretende com o
novo texto elllll1nar todas as dúv1das conce a t ue a s , entretanto a
redação, maas prec i sa , pe.rmr t a r â maJ.or clareza no eneenmmenec
obJet1vo da norma const1;uc10nal.

Como 1ntegrantes da unaâc 1ndissolúve1 que ccns cj,
tui a Repúbll.ca seeeeaeava do neeeaa , ao lado dos
Estados
e do 01strJ.to Federal, os TerrJ.tórl.os devem, em tudo,
com eles tratados em J.gualdade de condJ.ções.

o d1.spositivo que intentamos modificar, está assam red1gl;.

265

tI

do :

"art. 314 - Os serviços de transporte terrestre, de
pe.=!
soas, de bens e de carga aérea, dentro do terr1tór1.0 ne c aoneL,
an
clusive as at::1vidades de Bgenc1amento, somente serão explorados p~
lo Poder Públ1.co, por brasile1ros, ou por empresas em que o cap1tal
com direito de voto seJa maJor1tar1.amente naC1.onal, segundo se d1s
puser em le1."
'Como se vê, o mencionado dispositivo cuida tão somente de

art.

d)
l1vros,
jorne i.s ,
publicações
eécmees ,
c1entificas,
revistas e outros perJ.ód1coS, bem como o papel ões e rnadc
impressão. '; ')

~

JUSTIFICATIVA

do

<Art. 265

união de eaemeneee que ccnst a.cuem a RepúblJ.ca s'edeea mve do
Brasil. Para 1nt;grã-rem a Un1ão (art. 49, § 2!!),
ou dela
ser capJ.tal" (a.r~ 4"9,~ § l!!) os TerrJ.tórJ.os e o DJ.str1to rederal;"-. antes, neceasaeaament;e , fazem parte da una.âe 1nd1ssolúvel (art. 2i), sob pena de f1carem "em órb1ta", exclui
dos da def1n1ção ccnsm.cucacne r do que é a- RepúblJ.ca Feder!!
eave do Bras1.l •

EMENDA SUBSTITUTIVA
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.. PLENARIO
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Esta sugestão buscou encontrar um me10 termo ra70ável entre
as dl.versas redações dos d1.spos1 t1VOS aCl.ma apontados por entender que
e tnata de pr1nc1.p10 vá11do e que deve permanecer na Const1 tU1ção que
estamos elaborando.
A J..mun1.dade trJ.butSlrJ.a entre os entes da federação,a proJ.bl.çâo'a l1ml.tação de tráfego de bens e pessoas e as l.mun:t.dades relativas
aos 'templos rell.gl.osoS ,part1dos po11tlCOS ,1nst1 tU1ÇÕCS educac10no'\1s e
aSSlsstenCJ.a.lS bem como relat1vamente a lJ.vros,jornaJ.s e perl.odl.cos,
é mater1a que contempl'll pensamento prat1camente unãnlme de toda <l comun1.dade nacJ.onal._
Por outro- lado,a eX:Lgênc1a de preY1a leJ. para que os trl.butos
sejam J.nst1tul.dos ou aumentados é fator de tranqu1l1dade para o conr1bu1.nte e dtLz respe1to à proprl.a partl.c1paçâo do povo,através dos seu
representantes po11t1cos e parlamentares ,no consent1me.lto a esse grava
me tr1butarl.o.

"~"--------""J
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EMENDA llÇ05538-5

[JConsti tuinte

Esta norma é praticamente a mesma que se contl.uha na Constltuição de 1946 (art 29 da Emenda Const1tuc~na1 n9 18/65) e na Cal"ta
de 1967 ,em. sua redação 0l"1g1nal. A Emenda nl} 1/69 f"!? constar referên
cJ.a a 1mÓVel.S obJetos de promessa de compra e venda, o que noc; parecemero casu~j;mo que deve ser reJe1.tado A CArta de 1946,em seu teor Pl".lmivo.fazl.a a ressalva constante desta propos1.çâo 11nclusJ.ve quanto ao
serv1ços públJ.cos conced1.dos.

JDFRAN FRpAT

pr';;;~-=:J

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON em,\TA

'U•••I.'~O.I .. JO"U ....,'d.
PLENÃRIO

,

rç;~V&l

",.o"U,...",.~l.
EMENDA MODIFICATIVA

t inegável que a justa e oportuna provJ.dênc1.a mU1to contr1bll1u para o desenvolvJ..mento econôm1co e soc1al dos
TerrJ.tórJ.os Federa1S, cujas adm1n1strações passaram a
contar com uma fonte segura de recursos, J.ndependentemente dos

550

de Cri-

especf fica.

A despeJ.to da confusão estabelecida no
Projeto
quanto a - ün1ão ind1sso1úvel que cons ta.eua a Repúb11ca Federativa do Brasil (art. 22) e à f1gura da Unl.ão,
eerepceendj,
da na organ1j!:açâo polít1co-adm1n1strat1.va da Repúb11ca Fedeeaeave do Bras11 (art. 4~fr. na verdade os Territór10s. easim
como o D1str1to Federal, a.nt.eq eem a concepção iuríd1ca
da

(=Mi'~7[ã1l

~

peri:ci~s nesse âmbito

Const1tu1nte Deputado RENATO JOHNSSON

nU"lU'Tl'''~lo-------------,
DISPOSITIVO A SUBSTITUIR :

lIinalistica,

Para ter dire1to às transferêncJ.as que peeconaeamos com esta Emenda, os Te rr1tór10S não preca.sem necessarJ.!!
mente ser def1nl.dos como unadedee da Federação, embora pretendamos ver restabelecida a redação do art. I!! d~
atual
ConstJ..tu1ção, que aeaam os ccneadeee , mod1.f1.cada pelo
251 do Projeto, que os exclu1u, aSS1m como ao DJ.str1to Federal. da un1.ão J.nd1ssolúvel que, sob o reg1me repeeseeueuavo,
constitu1. a Repúbl1.ca seeeretave do Brasil.

rrp~~;;;;J

SENADOR. LEOPOLDO PERES

EUltsU.L1:I t:'~~u ylu.Liu~a r..urlJu:r~çl:io possa e deva cer-cactoa
das investigações das causas de incêndio as

Da Illesma forma, os TerrJ.tórJ.os devem ter
d1reJ..to
aos dez por cento do produto da arrecadação do IPI, dest1.n!!
dos aos Estados, de acordo 'cem o J.nC1SO 11 do art. 27,
sob
pena de seus Muniélpios f1carem pee judacaeee em relação aos
~dema1.·s, qn.e~receberão dos Estados varrte e cinco por
cento
daquela partJ.c1pação.

relevante

o texto aprov~do pela conu saâc bernâtaoa contém o
advér
bio comprovadamente. o qu~l. entretanto, fo: inexph.cavelmente om:;:
tido no pro)~to da ccsuesêc de s tseeeaeaeacãc, Substantl.varnente,irr,
pIles em proteção de direito l.nd1.vJ.dual em face do Estado, o qual
ficarJ.a obrigado a demonstrar, no processo l1.gislat1.vo, e,
ma1S
tarde, no processo Jud1c1al, a existência dos pressupostos. Não se
trata, õeeeaeee , de cercear a ação estatal mas, ao eeeeeêxac ,
de
limitá-la, m~1S claramente, aos contornos lega1s.

EMENDA 1P05535-1

.J U S T I F I C A T I V A

na quase totalidade d:.s Estados, competência dos Institutos

(.1:. Art. 303. A intervencão do Estado no domin:Lo econêmico e
o lUOnopól1.o só serão perrnl.tidos quando comprovadamente necesaâraos

para atender aos :Lmperativos da segurança nacaonaã ou
interesse ceãetavc , conforme defJ.n:Ldos em leL""

cêndios. )")

Não encontramos razõos para exerua.e os
TerrJ..tórJ.os do Fundo de Part1c1pação dos Estados e do D1strJ.to Feds
ral, p01S têm adm1n1stração própr1a e ccns eauuem partes
do
Brasil que mai.e neceesaeem de recursos para desenvolver-se
e manter a integ c.dade nacaonaã ,

~

~

do

vil, segurança contra mcendí cs , busca e salvamento e va s t or Las de i,!!

menses ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Disposit.:LVO a subst:Ltu:Lr: Art. 303,

§2 C Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa c!

repasses aaeeees <de. U~o. Um deles, o de Rondôn.l.a, Já
é
Estado; outros ·doJ.s, Amapá e neeeaea, encontram-se em condl,.
ções de serem transformados, tanto que o Projeto de ccns ta>
tU1ção acolheu a legít1ma asp1raçã? dos amapaenses e roraJ.-

EMENDA 11'05534,2fÇ.'~;;;-J
SENADOR LEOPOLDO PERE;"~'
,~.ú.../~eMlI ••O"U.".'''~'--------
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Dispositivo emendado

§ 211 do art. 254

QUf" Sf"Ja Inc:lulda il segutntf> norlllil na partf> rf'ltJt.viJ ao" "UNtO'"
rantl<lS IndiViduaiS (Ref. Arot. 12, C<lput VIII). C(...... ~ 1f JCf~::C

P

G~

L'- Arot. _ LeI espeCIal diSCIplinará o procpsso de audlPncla do cldildilo
Dê-se ao

5

2" do art. 254 a seguinte redação:

de socIE'dade regulanwnte ol"ganlzadil E'm todilS as iJÇOf>S ou prOCf'-

Assembléia Nacional Constituinte
ccostttorçâc de 1934 e çbeçou-sea CItar o Conselho Federal de Educaçao COtl'O tm
mero parU.in;mizar esse o~iVo os· próprios edUl:"at1Ores, emseus congressos, realizaram debates e deram ~contribuiçêles valiosas para que se lograss~ avançar nessa
díreçãc

BlJSTIFICATIVIt

~

r . r - - - - - - 'UU.,.'•• w"';'O/I~I'OM"'t.I

Ni!:o obstante, nada se fez de concreto O Conselho Federal de Educação ( e
seus congêneres estaduais) cairam nas malhas da polít1"ca de clientela e do patrocínio paternallsta pelo Poder Público de interesses do ensino privado.
Estamos, pois, na estaca zero vários programas foram elaboradas e postos
em prática Todavia, não se tentou. um e;iarço global de' planejamento cerccrat.ícc da
educaçãC', que permitisse o aproveitamento rac10nal dos recursos materiais e humanos
investidos na área da educação escolarizada e que favorecesse a aceleração do dese,!!
volvimento ediJC!acional
Essa situação demonstra que temos de mudar o enfoque e de realizarmos un
rcvc tipo de esrorçc, institu!1\do um organismo independente. que strve de instrume~
to para a preparação e a dinamizüção do Plano Nacional de Educação Recursos escassos exigem meios racionaiS de aplicação e de aferição constante e metódica dos resultados atingidos. OU toIllamót ess~1ólciativa ou o Plano Nacional de Educação nu.!!

ãndí.speneéve t

constar da redação do »ceoutvcc

art.478 que nos proventos da aposentadoria dos servidores públi cos civis admitidos até 23 de janeiro de 1967 serão acrescidos os
direitos e vant"agêMs da legIslação vigente àquela data,porquanto.
tal como está redigido o ncaput " do art.478 no projeto de Constituição em questão, haveria dévf da se,~a apllcação dos referidos
direitos e vantagens será comurat íva-nente aos da legislação vigen
te quando da aposentadoria.

Acrescentar ao artigo 12. inciso 1.
q,rallf!cando as alíneas seguintes=
LO

~ - A rrulher tem o dIreito de conceber. evitar a concepção ou inter
rOCll;ler a gravidez indesejada. até 90 (noventa) dias de seu início. Compete ao E$t;
do garantir este direito através da prestação de assistência integral às mulheres ~
rede de saúde l5ública.

§

úücó-

Serão respeitadas as convicções éticas e religiosas

ca passará de una ficç~o ou d~ uma miragem

~ndlvid"ais
aeDA SLFRESSIVA
DISPllSITlVO EKEI0AOü. Art

JUSTIFIC/\TIVA

o direito ao corpo e à liberdade de concepção inscreve-se entre os direi
tos fundamentais da milher , Não se pode. por motivos re11giosos, ~~nvicções etdces
eu por preconceitos, cassar esse direito da mulher Os que. pelas razões a1uj!
das. estiverem illlledidas de recor;er a esse dueito
-

~rima-se

1123

do Projeto de Consti tUlção o Art

423

L<

Art 423 - São desobrigados da pagamento da tarifa de transporte coletivo de passageiros urbanos os cidJdã:::s
brasífeírcs em idade superior a sessenta e cinco anos ...,

PLENItRIO
r.r---'--------'urO/~~ST"'=>.;;:O,
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__,

AE'NTES
PLld.... I=O.,,'d.,'u•• O." ....

JUSTIFICAçno

flne/,u,,,,",>;:I.

Dê-se ao item V do artigo nº 373 a seguinte redaçdo=

EMErioA

Lt.

V- Garantia a todos os cidadãos. respeitadas as capacidades e as aptidões aprovadas na forma-da lel, de acesso e eorcvetterentc, até graus mais elevados
do ensino público, da investigação científica e tecnológica. ~.,

MODIfICATIVA

Dá nova redação 80 arUgo.-211 do Projeto de Constituição.

Art. 211 - f'ipa criada e JustIça Agrária I composta dos 51'!
gulntes 6rglIos; .. ee- ,..
<('

1 - TrIbunal Superior: Agr4rloj

A ConstitUiÇãO é a sistematização doutrinária Q..Je estr-aercce a
organização política fundomental do Estado
Não há que se tratar. na Consllluiçdo. de maténa estranha à
finalidade precípua da organização política fundamental do Estêdo
O preceito do art 423 é tíPICO de legislação crdínér.la

II - Tribunais RegionaIs Agr6rlcsj'
lU .. Juízes Agrários.

A emenda restaura pura e shnpleslõ'ente o texto original do Anteproje
to ConstituciOllal da Subcomissão de Educação. Cultura e Esportes. por motIvos da
clareza e precisão. Na redação posterior. a concisão foi obtida à custa dos dois 'I'~
quisitos e de tna arrbiguidade inadmIssível do texto mais sintético

lo
§ flc4=&k-o - Compete à Justiça Agr6rla processnr e Julgar

a) causas originados de dlscr1mlnnção o titulaçrio de terras, Incfuindo as devolutas do Hunlc!pio , do Estado e da Un!~o;

EMENl>A lP05563·6
CA~'ATA

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON

b) Questões fundiárias decorrentes de desapropriação por Interesse
socIal ou para rercrea agrárIa;

EMENÕA 1P05556::3'

('l CONST.
('l

j

c) questões relativa,> às terras .ind!genos. ficando excluídos os dis
trabalhistas. salvo quando erwcfveree questões agrfc01__o s. -

0uE' Sf"Ja mclufda a sE'gumtr norma na per-te relativa aos DII..l'lh.... I' Garunllas In
dlVldu:~s <Rrf Art. 12)~pu.t XI)}~~~tt, C<:f"'7z.Q.o~,
-

d) qceseees relativas ao desepcssaeentc e desapropriação por ut111dade e neêesardace públicas el!l zona 1'ura1. pera Ieõvers de até três

~- Toda l\>qualqt.lllr expE'rlênc,a realizada, em terrlt~l"lo neetene l , /

creres

FLDRESTAN FERNANDES

PLENMIO
I

~6dulo-s

na ~I"ea d,.b'io~enoI09~a fica sob o contrõie da scclecUtde,

forma que e (E'i det~rllllr.~r.~)

rurefs ,

s.c:imro -

5
O processo perante 8 Justiça Agrário serágro
tuno, prevalecendo os prindpic:s de conc1l1aç:to. local.lzação. eco:
nOIll18, sImplicIdade e rapIdez;

SUprima-se o artigo 479.

S

,o

~

- Lei COlllplc.entBr d!sporti sobre a organlzoçlo

e ecepetêncfa dos Tr.1bunais. dos Ju1:os AgrárIos e do seu tiinIstério

:u5T;FICATIVA

Pl1blico.
Não se pode criar umprivilégio particularista através do texto cc.~
tltucionall Além do mais, trata-se de um privilégio que serIa OdlOSO 'e ccnf'Lí t a
com os padrões de carreira vigentes nas ouversrocoes públ!ca~. Estas possuem, com
frequência,regu1amentos que visam assegurar a seleção mais rigorosa possível do co.!:
po docente.

fl\\ENl>J\ 1P05557·1

[!J eoo5T

JUSTIFICATIVA
A criação da Justiça Agrária é ponto pecf rfcc para todos
os constituintes. Trata-se também de asp.iração unftnlme de toda
8
classe rurallsta brasileira.
O projeto de Constituição submetido ao Plenário. ao di§.
por sObre a Justiça Agrária (Seção V. Capo IV I nDo Judiciário', art.
211) I re~ete à lei sua organização. competência e processo.

~,.;~'~

FLORESTAN FERNANDES

f7õic:WJ

FLENMIO

Ao fazerrAos um estudo comparado entre a Justiça Agrária e
as demais Justiças especIalizadas constantes do projeto de constitui
Çl!OI conclulmos que
lhe foi dado um tratamento diferenciado dos d!,
mais. Enquanto nestas estilo expressas normas que dispõem sôbre a OI
ganização. competência e processo. a seção V. que trata da Justiça 11
grári3, remete à leI tal .incumbência.

r.r--.--------1U1'<l/~VIT"'=.;;:O,-----------

SUprima~se.

~t1tuições".

no "caput" e no § 42 do artigo 416,a expressão "e demais ins
-

Cremos não ser esta a melhor técnica legislativa. O ideal
lê d1sDensar~se o mesmo tratamento a todas as Justiças especializadas.
usando-se o mesmo peso e 8 lllesma medida. de filado e ma,nter~se a homogeneidade e a identidade de princípios.
Ademais. a expllriência de longos anos de vida forense, c.,!!
110 advogado mIlitante, leva_nos à triste conclusão de que, ou estab~
lecemos preceitos constitucionaIs que criem de maneira efetiva a JU!.
1!ça Agrária. dispondo sobre a sua organização. competêncIa e proce~
50. 01,1 demandarell'los anos e anos à espera de legislação ordinária.se!!!.

JUSTIfICATIVA

A eliminação da expressão enunciada prende-se ao fato de que ela é destl
tulda 'de q(Jalquer sentido. seja no "caput" do artigo. seja sem § 42

pre morosa e Incerta.
A violência no campo se avolumará e os problemas fundiários ogravar_se_Uo cada vez mais, com o aumento tonsiderável de ClLJC.!.
t15es agrárias sem soluÇIIO. 8 luta incessante pelo dom!nio e posse da
terra e o ac~mulo de processos da Justiça Federa1~
Entendemos, pois t que por todas essas razões justifica-se
li presente emenda que virá ao encontro dos justos reclamos de todas

n~~.""'l.iIV ••• w'sd.

PLENAAIO

as categorias rurais brasileiras.
Dê-se nova redação ao § Sº do .artlgo 416:
-artigo A16 - ••••••••••

Muitils experltnclils ~ podem enver-edar-, em futur-o não tôo dlstan
W, para a trntatlva da cr-teçec de uma hUlIlclnldadl" pl"l"felt<l, no n~lhor pstllo n:
:usta -Rl'cl"ntE'lIlI"ntl", um cIentista f.,:mcês fez a dcn~ocla de que J~ I"staf"'Iam :;
cor-r-ende Cxpf'I"Ii=nClô de fecuocUtçao de ovelhas com livulos humaf'\o~
E pediu, JUs:
tlf.cadalTlCnte, que a SOCIedade pe ssaase a ter o controle dessa .. rllpl"r'lrnclas.
Acredito quI" cSSP tlpo de CUidado deve eer- erl91do em norma consb t tiucro
nal. Acolho a argUlIl(>ntaçao de qUl' o Estildo, maIs eSPl'clalllll'ntr o Govl"rno,
pede ser o JUIZ dc-ssa flscallzaçao poiS sobretudo a ele PCdl'l"hl Interessar,
~tel"m'."ado II1OIIl€'nto, que essas e".pi'l"lênClas fossem e;Uosenvolvu;!<ls.
Dl've ser notado, errVOI"a ainda srm COlll'rovaçao Irrl"fut~~I"I, quI" I"xpl"rl;n
clas gE'/l;tlcas po&-l"ltlm ter Sido as cauSildol"as do VlrU$ da AIOS, quI' tanto pre;:
cupa a hunonldadr no tnomI"nto atual.

,... l.'OU.MI1I:1o/IUl'OWllllo
ruro/.V'T",u~lo'

_

~ seja incluída. a seguinte nonna., na parte relatlv~ aos pireitos e GarantJ.

as IndivJ.dum.s

Artigo 12, InCISO XV.

J

'1:':t-.tc. -p;.) C~~"):.

-

L'

hot. - Ningu6n pode ser obrlgado a realizar tratamentos de
saúde ou sanitãrios senão par lei.
Parágrafo Clm.co. A 1eJ. não pode, em caso algtnll, VlOlar
1J.mi.tes JlltXlstos pelo respeito à pessoa. huln3na. )"1

JUsrIFICATIVA
Frequentes têm sido os casos em que pacJ.entes, fJ.1J.ados a
detenninadas denanmaeões re1J.gJ.Osas. têm sJ.do obrigados a certos 1:rat~ tos rrédicos ou cirürgicos que :não desejarJ.a."l.. Trata-se, a /íEU ver, de U!Ta agressão ao dlreito ;mch.vidual de cada pessoa. de escolher seu modo de V1Ca ,ei
ente plenamente das consequênc;!,QS que poderão advJ.r 5;/hOU'Jera recusão
un tipo de tratanEnto (transfusão de sanque, por exellplo)

po;

A.1&u'Rs

Cons-tJ.tw.ções nodernas Já contef'illClM arl:J.ga5 que
de tratanento trédJ.co cu sanJ.t5rlo ü deternuna-

EMENDA lP05561·0

condicionama

f: DEPUTADO VALMIR CAMPELO

dos bmites que a leJ. estabelecem. Enquanto não hcuver canprovado perigo

tJ
§ se _ A lei não exigirã separação jlJõi~...a prévia para a dissolW;âo d::!
sociedade conjugal. sendo 'vedad~ a fixação de prazo mínimo de tempo a ser observa::lo
para a celebração de novo casamento

JUSTIFICATIVA

As autoridildf.s mundiaiS estac ceeeçeo a estebe leeee- Ilmlt<3çOE'S per-a
esperlênc,as bI09pn~t1cas deVido ao potrnclal de danos nelas envolvido.

p;~~7&t;l:~IUI'.M""O

PROJETO DE CONSTITUIçnO DA COMISSnO DE SISTEMATIZAçnO

•••• '\0••••••••••

obr~tarledade

saúde pÚb1J.ca) deve-se resr.eJ.tar a opção pessoal nesse de1.J.cado tema.

1P05565·2 .....
fiEMENDA
CONSTlTUIIHES GERSON CAHATA E RIT'A'-;"="AT"'A--------, P=-';;iii;:J
.LtU..../=.M'.I;:O/."'.....'lo

-,

{'l PLENlIRlO

er;;;';ffiJ

.. ·ilo

lIUO"~IT"

• • • • • • • • • • • • • • 11

t::MENDA Nº

JndlvldualS
3.JSTIFICATIVA
A redação proposta elimina os inconvenientes do dlvórcio a prestações,q.te
se InstituIu no Brasil. e de evitar outros constranglmentos das leis vigentes. No
fim do século XX não se justlfica que fiquerrps atados a preconceitos que não possuem leg'i t!midade e só têm significado ético para pessoas que se recusam a aceitar
o div6rcio por motivos reHgiosos.

REDIJA O "CAPUT" DO ART.478 NA FORMA SEGUINTE:

"Art 478 - Nos proventos da aposentadoria dOl
servidores públicos civis admitidos até 23 de Janeiro de 1967 se·
rão acrescidos os direitos e vantagens previstos na legislação vi
gente àquela data n.

__,

Que seja incluída a segulnte norma, na parte relatwil aos Direitos e Garantias
ARTIGO 12

"Je.y.!~1f'

1

t'-f<Ub-...to -:r:::

L"'Art. _ Lei especial disciplinarã o processo de audiencia do cidadão ou de sociedade regularmente organlzada em todas as ações ou procedlmentos admin1stl'atlVos que
envolvam dlretamente aquele segmento da socledade CW11.
Parãgrafo único. A mesma lei assegurarã ao cidadão o conhecimento de tudo o que
constar dos arquivos das reparticões pübhcas sibre sua pessoil. assegurando-lhe
o dlreito de correção ou de anulação de tais assentamentos • .,..,

578

• Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP05569·5

.....

,

fJ CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

JUSTIFICATIVA
1.kn dos temas mais dtscutrdcs , na atualidade. é aquele

diz
respetto ã privacidade do cldadâo e do controle exagerado que sobre ela tem o
Estado: Discute-se como a~ sociedade ctvi t poderã controlar cada vez mats o Esta.
do ao tnvês de ser exagera:áamentecerceado por ele.
E iflllortante. acredtto , que se permita ao cldadão (ou a sccredaqUE!

P••••• <O/•• U'.llOfl".~OUIl... O

fi PLEN~RIO

un.f."...

r;,-

r;~'OOi2iGJ
-,

~~MlJ

"C~t;:.

~ ~ ~letr~

11:;) _ B instr~.~ão

u-Art.

154'- O mando.to do Pres rdentc do. Rcpúbl1ca é
4 anos. vednda a l"eelel.cão .> "I

que não contar o Estado com a partiCIpação dos diferentes stndrcaros , federações
e confederações, tanto patrcnats quente-laborais:
Na mesma esteira de sentmentos , ou seae , vrsendo resguardar o
cidadão. entendo que se deve facultar, a quemo querre , o acesso a todas as lnforIlações contidas nas órgãos pülblCOS. E mais: quem sent u- que essas anctecões sêo
distorcidas ou tnverfdicea.deve ter o direito sacraõc de tentar a'lterã-Ies , emde
que judlcialmente. Nãõ pôdemos permItir que mrornes levianos continuem a manchar
ia honra de umcidadão, mesmo que lanca~os hã vinte ou ma ts anos
•

,~

rv s:e-I

IIZIl
i1oeo
(J\
GURA."':Ç'A JT1fltIlICA) do ari:.12 (lID3 ürcl:ITO,,;, I>eIVI'iF'.'!i.i) dp T!tuJ.o UI
do PrOJeto de ConstJ.tuição:

Dê-se a seguinte redação ao artigo 154'

de regulannenle constituida segundo as ters do pa'ts) o acesso às futuras deliberações governamenta}s que o envolvam diretamente. Cito, como exemplo. uma medIda
adminIstrativa que dissesse respeito aos du-ettcs e deveres dos sindicatos por

de

CI'J.!llnal

II

será contredit6r1.al cbeecveda

I

• a le1·'i.'!t~r!or, sel.vq. qUe.rl.do e.erav&r a situD!;'eo do

r€u.,vadado p:roced.iaento inl1uisitoria!. eo quel.C1uer i1".8 _
tância: , .'Jar~slhgão ou atJ.vidade de !Iolfc1.e judicigl'ian•

•

JUSTI FICATIVA

"'USTI.i'ICAÇ1.0

o aperfeiçoamento do processo denocrãmcc exage ,
nosso entendrnenrc , efeacões para Pr e aadent;e da Repúbll.ca de 4 (/lU!
tro) em 4 (quatro) anos. contados da posse.

o a~~sci.lDo
contn~ com

r;;';;;;;-]

üâ-se ao ar-t a.ge 157, 5 2

"

JUSTIFICATIVA

E necessãr-tc que. logo no preãmbulo, se dlga que a Assembléia
Nacional Çonstituln"'te foi escolhida pelo povo brasr'tetrc , sendo p01S leg1tlma.
E que todos os trabalhos desenvotvtdcs o foram sob a proteção de Deus. nossa fcnte de inspiracão. E qua.a promulgação da nova Carta Política atende. como era de
se esperar. a esses dois posicionamentos bâatcos,

0 ,

a seguarrte 'redaçâc ,

pa::r'b.cJ.paçí!o de seu det'ensor _ co.=t::-sts

cio do l!IZUI c.m.Pl~ d.uoeJ.t o de defesa, ta1 cceo occece n:J.S demo eeacãee ccâercea,

Sela. Rãs Sessões,

tJ

Constittunte HmrIO ROSAS

r:

P 1 e n á r 1. o ...... _'co", .. loll~IKII"' .....

.

I

"""~",,~,,,

Dê-aa ao ~
ção a seellinte redaçã.o: ~

JUSTIFICATIVA

_]

'

do 3rt. 379 do Projeto de Conot1.tai_

~~ ;:r~~~~~su:P;S-U:ll~:âuC~~~»:~~::~ ~:~

"Art.379 -

I

no pri!nk:l.O e no. aeeãeuêncae ec menor ca:rente,csto ,Pre!,
tada atrav6s d.e i.n$titulções partl.clll~e:l eepecãaãâaa _

J! preca so deixar claro que a eleição será d rrera e
ê

ej'etive~eo

EMENDA lPOs5~~i"

Art. 157 •
5 21? - Ocorrendo a vacância. far_se_5 efe acâc por
su
fl"ág10 universal. dl.reto e secreto. no pruac de
45
(quarenta e cmcc) dias, macdaudc o elel.to um
neve
mandato de .4 anos .... ,

prazo de duracãotIo manclato

a

niC:l.a.t do !Il:ocelhoento apctrató't'1o, cond1.ção eeeencãaâ, ao e:::e:t'~i

t-G/;1iYD

"Nos, os representantes do Povo Brasileiro. renidos, sob a protecão de Deus. em
Assembléia Hadonal Constituinte para reorganizar um regime democrât.tce , decreta1005 e promulgamos a seguinte Constituição da Repüblica Federativa do Brasil."

due! _

tos ind.l.v:l.due1.s, !ler.mitJ.ndo ao c1c.ee!.ão da "!le't'secl1t1.o criclms u
do, dativo cu membro do. defenson8 !;lt!b:u.ca - desde o acaenec i-

EMENDA lP05570-9
f!l CONSTITUINTE ITAMAR FRAN~~'o.

Que seja incluida a seguinte norma. na parte relativa ao Preãmbulo.

da vedageo do ,Procec.:!.monto 1nt2,Ul.sii:orial

visa to=nn1:' sub!3teii:n.vll a guant1.11 dada .pelo Estado aos

aee«,

de 4 anos, e nâo de c mcc anos.

~2..!l.2.S2..2
NJ disj:osições consti bucãcnaa,e v1.!;entes no que ccncême
1Ju.nic{pio t de perceatual de sua :renda tribQt...n-2.a,
oada encçnc ensanc !f"r~, não tem. aj.cençaãc O objlJt1."t1o co!.i..m!.

à Q,plicação,pelo

EMENDA lP05571-7

EMENDA lP05'567:§ .... ,

1:

COll5TITUINTES GERSOn CAMATA

(!J

PLENARIO

~~';·ITA

CAMATA

m""'om_,.. l.f.uou,,.. do

,

'

-

--~ rr~~'~~'tIO-

I

-~ I:~;~;~:

,II

"""Mm••",

Iil

re~ur_

§ 3Q são também passiveis de fiscalização do Trlbunal de Contas todos os
50S

eno~mes

I
r'l

i1
1

EMENDA. lP05575-0' '~"----------'J R-:::1'l:::'' --]
(J
Constl. tuinte mIO ROS".'~S
_~!=:
_

A atuação do Tribunal de Contas. pellJ sistemática atual. fi pra-

to

\1
r.

ticamente nula devido ao fato .de que seus poderes são meranlente teõricos e a efe- •
tfvidade de suas decisões ê sempre questlonada. trelO que a nova Consbtulção de.'
ve oferecer a essa tão importante Corte de Contas todo o poder para que exerça. I
de moda amplo. a ffscahzaçâo dos bens e dlnhelros púbhcos. qualquer que seja a I'~
sua destinação, inclusive.a particulares
i
-Estamos elaborando um novo pacto socfal. Para que ele seja dura•
l
douro.
essencial que os recursos pübhcos seJal'l eflcazmente flscalizados e con_ ,
trolados sem o que o próprio sistema democrãtlCO de governo perderá a cred,blh.
!
dade.
, 11

:t

EMENDA lP055i2:S

t'
é1

Const:L tl.Unto lft1.IO EO::.AS

u
, ••

no

rr;;;'~ua

~~~ nas p2ra a co.nsi:rução às ,mDrEl':!:!.,SS
'tos. ozobanos e obras de mteresse SOC1.a1.

v: _ It1'OporcJ.onar

'tico;

5 4° - O prazo do mandato do atual Pres1dente da Repúposse.

As medJ.dn.:l 01:'3 alVJ.trc.det1, que têm cS')c a!l.e1o,J.n~Ol.:r.u'.::m
-Sfi'! em contrJ.blUl1õc s doe Es:N~r1tno :P:l r t 1.c J.p a n"tes do II Encontro
:i I'
Cons"titUJ.nta.
•
Sala das Scssõeo,

a

os meJ.os de acesSo
ct:.ltto.ro, e
educação e promover a c:l.ancJ.a e a cUlturai

EMENDA lP05576-8

(l

nI- Itt'oteEer o meJ.o a'l'bJ.ente e cocib3ter a polllJ.ção em
qualquer de suas forf-laSi
VIII-Drcsc"var ns flo:oestaR,.a fauna e a flora;

dará no dia 15 de novembro de 1988/'

IX - combater a mis~!'ia e os fatores de Ll."lrrl.nn] l.Z:l,çêo SOCJ.al do hOl:lem, procavendo a J.ntc 'rnc;no sociol. dos setores dcsrlovorecJ.dos".

JUSTIfICATIVA

I

JUSTIFICAÇXO
E3ta emo'lda rcuno n'1 hl-"&te'lc~ I'>m ollq 6 etllaroão-c'oJodc
l'áblJ.co deve ser exercida em todos os seus n!ve1.s, f'ede:t'a1, ea-

A transl.çào tIemocriÍtl.ca. Já ~or dell1.ll.S longa. e'Ugc c-

tal

jus!'if1cativa, p01S este é um desejo da ma10rl.a do povo brasl.le1ro.

i;adulU13 e JIlum.C1.pa1.8, por se tratarem da atribuições que estão

timamente1:Lgadas

i!!

ao exe:rc!'c1.o do .poder de ,poucl.a ou ao dever

RSB1.stencie1 do Poder PÚbllCO, ap~io de toda e qua1quer enhd.ê;

de ptibl:l.ca.

-

que anseia por eleger seu Presl.uentc. pelo voto un1versal, secreto
e dJ.rcto.

13itivos' qJ.e !lerl:ll.tom. tulU f'unção Laa1.fl aoe:;:.a1. da p:r;ooprJ.cdnd~ uru=m:t ,
oia que a. atual retdaçâo é extrcClatlentc lÍ!!l.J. toda.

VI _ orBam.~ar e prOo.DVer n defesa da saQa.e púbhcQi

A eleição do novo PresJ.dente da Repúb1J.ca

lelções a 1S de novembt'o de 1"988. Não serk necessán.o ampllar

JUiiTIFIC,,\CÃO

::rmpõc-se com.!;'~eae::t..ll"' o dl.S")ODto no art•.l9 do Sab~1:.1.1:1.1_
'tivo elaborado ,pelo Ile\-:;tor do. C'ommão ua O:-d(3!!' Econôr:u.c<l..('l)_ ..h.o!l$!.

eVa~ão de obras de a:rte e de ou:tros bens
cu1 1ourlU.S e natllX'eJ.s de va~or histórJ..co e nrtís-

o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

blica é de 4 anos. contados da da ta da

ças e des.al.s ~loB1'a",ouros !lúoll.COS,110 ear,x1.os e !Jra1.3.s".

e :planejar o desenvolvJ.Clento rer;J.on31;

Art. 153 _

Sa11l das Sessões,

e eqlUpa'.:leE;

__ .~._- ~~~ ::rte::t;~~z~;:~;:t~~~~~sn~e:~~:~~:

nt!1,paro.::, os dOCUl:lent~st as obras e os l,;caJ.s relacionadcm COQ a hi!i>"tarJ..e, a ari:e., a ele!!"orJ..l:l UXOe."'1e.
e os .conDJ'lc')tos e p3iS2!l'en.s l'..D.tl..U':!is, ben cO!J'O os sítios a:J;Oqueoló,:icos e out:ros bens cul:tlU"aJ.s e na'ttu'aJ.s
de valor ~b1.enta1., c1.ent!f:J.co, h1stór:;:.co e artíst:l.co;

IV _ !mp!:'dJZ a

=

A:rt._- O Poder públl.co poderá desnp::'oprl.er I!:l.'ao.s urb.!

n -

In- promover

a.rhan:a.

trato entre. as p::l.rtes,i.nciepamien"tõeolmte da trs:2Sí'eren
oia. da ,p:ropz'J.edada;

I.nteer~ a compet~noi~ comOJil ê.a ttm.eo,dos Es'tados e dos tiuniclpJ.OS as sel"'u.1.ntes atrJ.bQ.J. -

Acrçscente:·se ao artlgo 153 o segu1nte parágrafo'

.<

e~~~ueU:em:~~~~p:~e1:~1.~'oa:~:~d~;;:~;& ~;l.~::
"à.a
!
'fruto ,eob=e .:L.m&'ve~ U1;"bano,.cedinn.te con

I

X - zcJ.ar !Icla euarda d~ Consti tw..ção, ~s _1=J.~~ e das
instJ.tUições del:lOcrat:l.CeSi
- -

PLEN~RIO

I

de pred.l.nl

ções:

!"

I

aArt._ _ Os if!l.óveis deai:1Il3d.os à moratl.1.3,!"e'f'tenca::l.t:es a

l'ar..!sra:ro &deo. Serã .t>err.u.tJ.do o duoe1.to :real de uso. _

~

AcreScente-se ao Capítulo li, do Título IV (DI\ O'aGlii:1IE,;,TA'DO), do ?z>oJeto de Constitl~l.ção, o se:;uinte:

1iki't:_

-:.
A~scente:se ao.Osp!tll1.o I, do '1Jíta1.o VIII , do ProJeConat1.t!ti.ção, o seglúnte:

:
do,desde que o vaJ..o~
locação U1trar:asse dez por cen=
"to do valor paf;o a. 101.tulo de l..!ljJosto sobre l!. pro!,l2'J.éda.- I

'u'..'...n"...~.o
ZAÇl1i'O

de

ml

P 1. e n & Z' i o ·u ......·.. ",.. ··f.un...'....

e

pr;;~:~~~-:J

---'1

"",,,",,,,~,,

r

JUSTIFICATIVA

FRANCO

relct-ido

li

püblicos repassados a- ent,dades pnvadas. ,"1

EMENDA lP05568-7
('I CONSTITUINTE ITAlolAR

dif'iculdadoD f'J.ll!U1oc:u;oal3.

Assim, se os MuniC!!ll.oS aplicarem Durte do
J:)~
centull1 de SlUl renda trJ.bllt~rJ.a em tais J.nsti tlJ2çães,so~ur!Ullente o·
menor Cllrente .será melhor 83sisi:ido,evitando-se,3ssimsua t'.Q.'t',?J.JUl_
~.nçiio soeJ.a1..
"
Sala. dno Sessões,

Como f1xamos. de acordo COtl a vontade popular. o manda
to do atual Pres1dente da República
em 4 anos. necessârl.o se to;
na modl.ficar o artigo 458. vl.sando compatibilu.á-lo com as emend2~
apresentadas.

I;
•

estudo de !Jobret:a nbflolutn.

R.!tcontUdo, ~UL:lO.S entidades p:t'J.vaües, que com a abn~_
gação de seus dirJ.[tentes, prestam. assistência ao menor,lutDI1do caro.

JUSTIFICATIVA

§ 1Q O Trlbunal de Contas exerce a fiscahzação suprema sobre todas as contas pü-,I ....

"

por ta]. ra7.âo,npresentsl!1Os a !lt'esent"e proposiçpo vaeaa-

Art. 4S8 - O mandato do a'tua1 Pres1dente da Repúbll.ca
terminara em qUl.n:.e de março de 1989. '>"

,!
1:1

do i P 'li!qgvr'o a JlÍã].õr~o d.DS mum.cJ.'p!ll1dades conta com verba e-ecee-,
S1.Ya cace eece setor, e, em comllemm.ção, core ceeêacae de eecueeca
'para ~utraa .!rees de !p"nnde re~vanci!l social, 00::10, ,por e~eJ!!p10,a
assistê:'lc~n ao L'lonor ceeecrte•

e,b~~e~~!~:ra:J~:/·:b:a~~:, ~:e;o:e!t:;~:::r:::n;:c !~~~:t:~

nê-se a seguinte redação ao art. 458:

«

r-.f.. Art. - Os Himstros do Tribunal tle Contas !l0zarão das mesmas garantias e tios
mesmos direltos concedldos aos Hmistros do SupremoTnbunal federal estando su- '
jeitos aos mesmos impedime~tos e lncompatibihdades.

§ 2Q As atribulcões do Trlbunal de Contas lncluem a v.enflcação da regularldade
e legahdade no gasto de qualquer dlnheiro ou bel'! pübhco. tanto da admiOlstração dlreta quanto da indireta.

~

' ••'of,u"tr".~..~

Que seja lOg,t~idaJa:.>seguinte no~? na_parte relativa ã flscatlzaçõa financeira;
ARTIGO 14S\-d;;"'j[~~J.J_ll~ .._ IX.
I

blicas, pOr delegação do Poder Executivo.

à

.

fl CONSTITUINTE lTA.'l" F"-"ê;"'-----------" fC;~/;;O
••ui_fU.,.Il.'.U,<.",.,i.
fl PLEN~RIO
f JG;"j'~'iiDJ

I

~

CDNS'ITIUIIITES lUTA E GEIlSON

c.:;~A
T.'''OU'''''=';lo

• Que seja incluída a seguinte noma, na parte relatJ.va ao Orçammto,

-:h-Q.o <J1'1C>.-p.~Jl} ~;~"]i:..

ü'Ar1:. _ Nenhw!a verba orçammtâma poderá ser desti.nada
do a.b:n"to em seres lumanos.'"

ã

pesqUl.sa

~9icr.{

ou ã pronoção

=FICATIVA
Oeorre. nos dias atuais. 1Jli\3. forte teJ'ldênCl.a, em se coloo3r
dentre os rrétcxbs de controle populacional. o aborto. A rredl.da fere a conscJ.ên-

cia cristã da mlloria da população brasileira. O dU1heno pÚb1J.como pode ser

gasto para atender a ura nurcria nem a sent:iIIentos egolStas.
O al:arto ê nedi.da violenta contra os direitos d:l nascituro
que deVem ser preservados desde o mstante da. concep;ão:

Assembléia Nacional Constituinte

_ 579

~-----

Se coneçanros a ra~nah'Ull'" esse tlpo de _conduta
• ~., ---"'- ourros h::lmlcid1t.>s,
tasces corcrdndrcsc, em pouco tenpo estarerce JUS(;,I..L.J.t,,>;1J1U'J
~ •
poraas , fraudes contra o patrímSruo e todo o elenco do Q5dlgo f'oJla1.
_

;;itI;lv::t:.

Existem inGmere.s remas de controle populaclOlla1 que nec

a

1rot'te fria Cb feto Sonos um.país de dinensão ccotanentaí, e que ~ ab~gar'd~
sern·qtla1ql.lel" problema, mGneros rovcs patríC1.os. Por ou:m lacb. dlSp;mP
u
eeueees terr<:\ agrieulUyel,.S do nuncb. baStancb une polibca sensata de prod-

ção pare que

05

aJ,lIIf:mtos estejam

â eese

de todos.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

1'DEstado cabe, ro neu entender, o ôareatc de oferecer teces

as gará!'ittas o:mtra o

o Bras).l.. hlstOl'J.camente, tem sido um pál p paei f1CO -que nu
ca fez guerra de eenquasua , Essa proibição consta, :té mesmo. do 'text.o constl1:uciona1 e ê o úm.co perante as demaa s Naçoc"l Se res-emcs
essa profissão de fé no pacifismo,não esc st;e a menor ra7ào p:t"a que o
Orçamento da Repubh,ca des-tane verbas ã pesquaae ou construçao de
artefatos belicos nucleares.
Nenhum pais constról. uma bomba nuclear para joga-la sobre o
seu proprl.o terrl.torl.o. Como não fazemos guerra de ccnquxsea- coma
eXplicar a fabrl.caçao desses artefatos em terrl.torio brasl.lel. r o 1

TP05577·G ..h·,-------l m-p':'D'B"'~
I!lEMENDA
cONsmUJUTES GERSDIl CAMATR E RITA CA'~TA
_ c...J
_J

..h.

DA lP05581-4

n

----,
rY~~;':J

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

=-

------_l,.lO/lUIt'rICa;lll

, Que seja incluida a segu~orma. na p'arte relativa ao Sistema
~tlIJI~
J:)~~p.

Tributãno~'

L'-Art. _ Oos impostos arrecadados pela União. 50% (cinquenta por cento) serão repassados aos Estados e Municipios t.on~tituido um Fundo Especial que será regulado
por Lei Complementar. levando-se em conta a situação de eerêncta de cada umdade

Esta sugestão pretende que, no futuro texto da lei Maior. permaneça a norma do atual art. 21. ttem lU: e que se nota uma tendêncre para permttir que os prõprios Estados e l1unlclpios fixem as affquotes dos tr tbutcs que lhe
são prõpl'1os. Je l medida. entretanto, poderã determinar ou levar, muitas vezes,
os Estados a praticarem medidas de inibição ao comércio de um contra o outro.que
poderão se dar coma flX<lcâo de afiquctes diferenciadas. conforme a procedencia
ou o destino da mercadoria. Esse fato, se voltasse a acontecer, seria altamente
üencsc ã economia do Fals. como um todo.
O objetivo maior da norma contida nesta prcpcstcêc ê assegurar
a unidade econômica da Federaçêa e a livre ctrcutacêc de bens por todo o terr l..
tõr10 necrcnet , vedando que interesses regionais ou jcce rs preJud1quem o interesse nacional.

fÇj;';/El
,.,,-

'U.lollUn"'... çlie

--,

Que seja inclui da a s e t t e norma, na p'at'te t'elatl.va ao Sl.

tema

TributaJ'io)~Dr....

\tJí,(h...p.'..b.:b -r:~'B

~(,Art.

Cada EStado fixará,por le:l.,as al{"quotas mã~l.
mas dos tributos de sua competênc~a.""

\stadual e municipal a ser contemplada.')

Que seja inc:lufda a seguinte norma, no porte

JUSilFlCmVA
JUSTIFICATIVA

A Uniio.ao longo dos ültimos tempos, aprOprltnl_5e de quase toda
a fatia tributãriá deixando os Estados e Municipios ã mingua de recursos. Como
fo'l"ma de s\lP:rar, apeMs superfi.cialmente. essa d1fldl S'\tuaçâo em q,ue f1caram
es entidades reçronets e locais. arquttatcu-se a cnação de repasses e de fundos.
Kão me parec.eJõer essa a ~lhor sistemit,ca
Mas. se for ela mantida, desejo ponderar que pelo menos 50% desses tributos arrecadados dever1am voltar aos Es.tados e Mumc.íp10s através de. um
fundo Especral que lei Complementar dtscfpl tner-ta , E. ao fazê-lo, dever-ta atenur
para as situações crlti~~s e caren.cia,s de cada Estado e Mumc.íp1o, afastand.o a
proporcionalidade das quantias a serem distr1buidas.
PrecisallIDs acabar com os desntlleis regionais. E sã o faremos
atraves de uma nova polltica Tributarla ou de uma nova mentahdade na distrlbuitil;) e repasse d.os rec.ursos federai!>.

I:MENDA lP05578·4

(I

••" . - - - - - - - - --I

CQnSiliUlNiES RliA CNlAiA E GERSOn CNlAiA

Cada ,Estado-membro deve ser o juiz da a~iquota. 6. cQbrtsr re.latJ.vamente aos impostos que ,na d~scr:Lln.J.nação constl.tucional de z-enaslo lhe couber. E'"simplesmente l.nadml.ssiVel que a União possa preten
der fixar aliquotas maiuTTlos como,por exemplo. existe o regl.stro hl.sio r
rico r-e Latravernerrte ao r.C.M. e ao I.T.B.I • Se e s aea ampcs tce são
excf.us rvos dos Estados, cabe a eles,naturalmente, f axar- as aliquotas.
Pode interessar a um ou 'blltre Estado fixar al~quotas proteclonutas,d
cer-euee socl.a:l ou,distI"'l.butivo-,para alguns produtos (arroz,feJ.jão,
I lel.te ,etc.) .enquanto outros poderão ser taxados nldJ s pesadamente.
Cremos que ,ao rea1l.%armos a tarefa de elac....rar uma nOVa cart
POlitica,visando ao aperfeJ.çoamento de nossas inc;titucl.oçõe!l democioa:ticas,devemos pI'eservar,cOmo ponto 2.mportante, a i:l'.lton-omia estadualqUanto aos tributos de sua exclusiva competência.

m-:p':o".":-=J

A lP05582·2

LJ"

rr-;;;~~~

CONSTITUINTES lUTA CAMATA E GERSON CA/-IATA

5;~;fi?l

TUlOfl''IflrlC:_çlo

Que seja il1c~~eg~11n,~~a~;r~~')~~t~a:aoSistema Tnbutãno)
,..~ tr'\buto poderá set' pago a outra unidade da federação senão àquela
onde o seu fato gerador se der. ".,

U-Ar t • - O Orçamento serã discutido

r

Nenhum Poli s constr~ I uma bomba nue I e ar- para Jog~-I6.
sobre o seu pr~prio terrlt~rlo. Como não fazemos guerra
dr
conquista, como explicar a fabricação dt"sses art( ratC:lf; em tr!,
ri~õrlo braSileIro?

EMENDA lP0558G-5

I?

.Ud... /CCW",lo1.UIÇQII'.. l~'

Que seja inclul.da a segul.nte noX'ma,na parte relatl.va ao Sistema
Tributárl.0J .~~~"31E I c.~t:::..Lo '$j ~~c:o:o: ;
lt. Art.

são isentos de l.mpostos os art:Lgos que a lel.

cla~-

sificar como o minimo J.ndispensável ã hab~ tação. vcstuár.1o.
alimentação e tratamento médico das pessoas de restrl. ta
capacidade econom~ca. ')'1

Qõi~;787J

Que sE"ja l.nc:1u;da a sesulnte nor~a na parte relativa ao Sistema
Trlbut~rl01 (TItulo VII, Capftulo I, SCliilo VIocla-Art:7277)

e votado pelo Congresso Nacional. a partir de

LL

JUSTIFICATIVA

Art. _ A União enteregará aos MunlclPlos 50% (clnqucn
'te. por cento) do que for arrecadado a
thul:
de Imposto Ún, co sobre Combust f ve I s e Lubr I r 1_
cante.e • .,..,

JUSTifICATIVA

Entendo que Os parlamentares federals devem ter o direlto de, como representantes do contrlbuinte, alterar as previsões ali feitas desde que não
haja modificações nos valores globais Assim, se uma proposta governamental der
ênfase ã construção de estradas e de usmas nucleares, por exemplo, o Parlamento
deve ser lwre e soberano para emendar esta proposta orlginal concedendo prioridade ã educacão e a asslmncia rrêdico-ambulatonal.

F;~~;':J
~7';y;?J

"]

PlENÁRIQ

O Orçamento da Repübl1C:a é encamlnhado ã apreclação do Congresso
Nacional medlante proposta do Presidente da ltepíiblica, na qual se contêm as esti.rnatfV;;IS de receitas e de despesas.'

l!MENOA- lP05579-2

:J

E:;,;;;''':J

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GER<::QN CMIAlA

Parãgrafo ünico: Desde que obedecida a prevlsão de receita e de despesa. os parlamentares poderão alterar a proposta inicial. "I")

Atualllll!nte inlimeras unidades da federação moem e consonem trigo
'l\Ie .. no entanto. é tributado em favor do Oistrlto federal. E uma prática que
nio deve persistir na Nova República.
Para que o Distrito federal tenha sua autonomla pol'ibca, como
I de5ejam seus representantes poH'tfcos e sua populaçio, ê im:hspensãvel que
exista uma basé econÕll\ic;para tanto.. O trioo moldo ou consuhndo no Esplrito San~
to ou em São Paulo. por exemplo. não pode pagar o luxo de Brasiha.

r.r----------TI.'oll~III'ltI;h

Orçaml!nto

Que ~~a) ~~U$:2Ul~te norma, na parte relativa ao Orçamento~/e,-....

JUSilFICRTlVR

PLENARIO

00

D Brasil, historicamente, tem sido UlII Pafs eee lr ree,
que nunca fez guerra de ccnqu reee , Essa prolblç~O consta, at;
mesmo, do texto con~tituclonal c é único perante as denlalS N~
ç~es. Se fazemos essa profissão de f~ no pacIfismo, não II'lI,l,!
te a menor razão para que o Orçamento da Rep~b I I ce df'st I ne vc!.
bas ~ pesquisa ou construção de artefatos b~rlcns nuc\eilores.

proposta do Poder Executivo.

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

l .. e rve

JUSTifiCATIVA

_

'Ul$"U~"JIC.~h,

r-e

(TItulo Vil, Caprt6~0 11,. Seçao U,~)
LL ART. _ fica vedada a desta nação de qualquer Impartãncia
para pesqUiso eu construção de .u·tcfatos bélicos
nucleares. ')'?

Os Prefe ,tos MlJn I c ipa i 5, constantcmente, estão v Indo
ao Governo Federal em busca de solução para o angustiante proble
ma das finanças locaIS. Eles sofrcm com ds dlflcultJ<ldrs de recu;
sos para atender a todas as necess i dad('s d<l comUlll ueJue qUl' rrpr:
sentam. UlI\ dos problemas maiS s~rios é n relatl"'o ~ ('onservaç;;:
da malha VIária, sempra earente de melhnrlas, Con"H'1 v."1ção 11
am
pllação.

A opção final deve ser do prõprio contribuinte, através de seus
representantes leg1timamente eleitos para as Casas legislativas. A slstemi'tlca
e.tualmente em \ligor, fruto de Uma atua cão autoritãria, deve ceder lugar às discu!
sões democrãt1cas para que o bem comum seja alcançado.

As ruas necessitam ser conservada!>, catçacJ,,~ ou asfaltadas. As rodovias precIsam estar em condições de atrnder
ao
'tráfego r\ll"al, prIncipalmente nas ;;pocas de semeadur.1 f' colhrlta.

EMENDA lP05583·1

t:

A Unl;o ; don .. do total do imposto único sob,.e lubrlfl
cantes e concbustTvels. Creio que uma destinação do- produto d:
errecadação desse tributo seria medIda que VIria ao encontro àos
anseios muniCipaIS e pel"'mltlr,a melhorar. senSivelmente,
aegmf'nto vl~rIO.

CONSTITUINTEs" GERSON CI\}IATA E -RITA CAHATA

'''''II'.nl''ttlC:'''l'11

--,

Que ~1~~I_~l~Sllgu,inte norma, na parte: relatlVa ao Orçamento~~'
JUS'1'~rICA'1'IVA

~Art. -

Essa proposição contêm o mesmo enuncl.ado que Já f),gurara
-na Consbtul.ção d; 19l.l6 (art. 15, S 19),
impostos inc.h.retos recaesn sobre todo~ os consuffiJ.dores,
independentemente da faixa de renda em que se !li tuem.Por .1550 mesmo, tem-se dito que-oJ.es são altamente injustos por não diferencJ.a
rem as pessoas qu~"'rio obrl.gadas ao seu pagamento.
Se o 'EStado reconhece que. alguns artl.gos sãó essencJ.al.S
para o trabalhador, como se pode Justihcar que o masmo Estado os
taxe?

O Governo somente poderá contrair obrigações financelra e realizar gastos
previamente autorizados por lei • .,.,

EI\'lENDA 1P05580-G
CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAHATA

f1-;~~;'J
fTZõ7~;m]

çame-ni:o

f

Que saja l.neluJ.da a segUl.n'te norma, na parte relatJ.va ao Or
~'=íA.~ VIII C'~~"1t.

.. Fica vedada ao destinação de qualquer J.l'\por'Canela para pesqul.sa oU construção de artefatos belJ.aos nucleares. ~"1

LI.. ..1 rt.

rr';;;~;~

OONSTITUJNTES RITAeNolArA E GERSON CAMATA

JUSilFICAilVA

Os

Parece-nos que devemos voltar a erigir em norma constitucional esse posl.cl.onamento do Constl.tuinte de 19l}&, quando,e bom
lelllbrar,as condJ.ções eeonômJ.cas,as dl.fl.culdades de VJ.da e a ofer"ta de emprego eram
bem dl.feX'entes Hoje,v1.vemos epocas bem mais
dJ.Í:Lce:Ls e ,por isso mesmo, deve-se oferecer as pessoas de restr~
1:a capacl.dade econõm1.~a essa proteção.

EMENDA lP05587-3

['J

tçi~;J;J

PlENÁRIO
A cada dia ê necessâr10 maior transparencla nos gastos pübhcos
E preciso que' II sOCledade tome conhecimento de corno ê ap-lnado o d1nhe1ro provindo dos tnbutos €-deniã"l; encargos o,ue-oneram o contnbuu\~. O pnnclpio. consagrado nesta sugestão. ê " de que SOmente a lel pode estabelecer os gastos a serem
efetuados pela Admmistracão

Que seJa Inclulda a scgulntc
l:L

Ademais, ~ de ser sahent;,do, o povo está representado, no Parlamento, por Deputados e Senado!'!!s eleltos pela Vla dIreta A tarefa de f1scahz;,çâo
asslm. ê exerClda por delegação expressa e os congreSSlstas devem prestar contas
ao povo de sua atuacão nesse especlfico setor.
A necessldade de um texto, a nivel constltuclonal. sobre esse tema maior ainda quando se sabe..que o BraSll é o pais dos fatos consumados e que ti
esfera de ação do Trlbunal de Contas da Umão ê alnda restrlta, não passando da
importacão de multas que, pelo valor irrlsõrlo. como que convahdam as lnfrações
praticadas pelos admlnistradores.

Par~grafo Ún11::0:'

e

I'I.JjENDA lP05584·9

••"._----,.-

• CONSTITUINTES GERSOU CAMATA E Rl1A CAMi\TA

".fONU'('oaçIO

Quo seja lnc1ulda
vIl

'-;~dado

<I
j

rr,;'iiii'--=:J
----:J 5 oi=;ãD
_

c.-

•

se.Jlul~~~ na parte relatwa ao Sistema Tributarl0j ,...

l.:<:>i

;J.-

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabele:er di-

fer~ni;i3 tributária entre bens
Ou destino. n

,

de qUillquer nature2.a. em razão de sua procedencia

nQl"lM

n<l parte relativa ao

~lstc-mcJ

Trlbutâriol

<Titulo VII, Capitulo I, Sf'çao I ~
Art. _ É vedado ~ lei conceder Isençao do pagamento de' I~stoo; a ~
"terminadas categorias, ficando todas <lS pessoas, flSIl: as
ou
Jurfd,cas, sUjeItas ao pagaMento, ooeclccláos os limItes esta'"
belecldos.
-

É vedado à Uni DO d('cretar Ílrpostos (jue tI.io seJ<lIlI
uniformes para todos os E$tados. ')')

JUSTIFICATIVA
Devemos fIxar, no futuro tNdo constlt\II;'IOnal, norma que: afaste, definltlv,3lll(>nte, qualquer nepotrsmo trlbut~rlo. Assim, nll1gu;n pcdC'1 ~ s('r Isento
cio paga.... Irpostos en funçao de suas c<lracterfstIC<l5 proft.ss~Clnill~ (lllü91<:trado ,
parloalrl,mtar, mIlItar, Jor-nallst:<l, professores, por ,;xmrplo) lrüta-s(' d(' U!ll1)
(/lscrlmlRuçaO Ihtolcr~vel e que tem mereCido as ma,s VlV<JS repul~.l" df' todu
a
comunldade'pwoutro lado. t:arrbém entendo que se deve fixar

il

norrtil, ai

1';5

Já

contrda na Clirta f~gna 00'1891, pela qual "os ir-postos dl?cretados pr'la Unlao~
ser unlfQrt!If'6 p.:tr'<I todos os Estados" (Art. 7e, § 211).

~

É p-eCISO!ulver Q m.:Jior trcnsparêncHI me matéria trlbut~r'la par<l que
todos paguem os IllpOstOS SellI a pcl1slblI Idadc de slJstentarcm prlvllcglud<1s, o que
contraria, p"ofundümcnte, nossa Indole àemocrátlc,;l. Se estümOs õPCl"'feiçot1r.~
nossas instltulÇoES polItlcas, devemos CUIdaI" espeCIficamente CCSSiJ trunSp<lrelicia tributárIa.
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JUSTIFICAQÃO

A pm;-ticipação :propOB-;:l pela presente acenda abrau
ge, inclusive, o controle da polit3.ca. eõuceca cnef ll'b.'aV~$ de

QJe seje incluích a seguinte norma, na parte relatJ.va ao SJ.stema 'Ihb.1târio.
(T~tulo VII, eap:tulo I, Seçao II ~

ór~ãos

A~e3cente-se

eolev.e:dos democrat1.cam.ente eonst3.tu{dos,na forca que

dispuser a le3. complementa:- discn.p.1uladora da mathia.
Serlft sem. dr.tvida alguma, de inestimável va1.or
contr1.btliçâo dE[ sociedade c:Lvil para o aperfeiçoamento

t.J../lrt ... rica v~oo ã União conceder asencêc de llIIpOstos esta• duais e D1J1Üclpais. n

JUSTIFICATIVA

,.~ - ,pa~tici'pe.Çã:o d03 tr:.b::ü:-c.doro3

quanto ,pr1vadns,cabendo-llles dirci'tos e :re o'po.'16abUida

ve SEU;' creditado ao 11 Encontro NaC1.onal sobra o Aspecto So -

d.eDt com. eceeec aos dné.os contábei!J ti.:! custot,Produção ,

cial. da Dolltr!na EdP!rita.

venda e resu.1:tadoon.

Sala das Sessões,

JUSTIFIC:"Ç1to

Cada esfera de poder deve ser independente e ÚllJ.ca para decJ.dJ.r

!Pal .PZ'OJ!ositurs., ccmhecid.:::t entJ:e ll:tu.to.:: coco co-geDtão
em,Presarial t é eeceânanee ao ,Pr:.zxc!pio edot::.c.o ne AleJ:1tLI!ha Oc;ulentDJ. cuâce resul'foados cccãeã,e são dos ceia eva.'1ço.dos e,econocic":!.c.ente, o deseIlvolvi:wnto s6 & cO.l:1.v:rado pelo obt1.do pelo Japão.

sobre as 1SeJ1ÇÕes de seus i.rrrp:)stos. teve ser olhada a necessid3.cle de cada caso e

.U••·"".OM'.. to/ ...' ... ' .....

pais.

est.; pt'ClpOSta resguarda, na roolhor tradJ.ção dos estudrcscs de
cuêncJ.a política, a autonr:nua do Estado-mernbro e dos liuucípios.

-/a'i_

~

..

tccr.olG-

.I:'<l~a fins e$tri1oa::lea

. . .,..

JUS~IFIC.AÇ'~O

de calor e lJ.z

I

JUS T I ? I C " C ;: O

solt a::a::!:: coz,o c.

~o::'ç.a d!l'::~r..u..!O::-a

~VIII - est:IJ:l.tllar a c:riação de col.~nic:ts

..

A ,Presente '~o1?o:Jiçiio dor.pori.1'ico. sUl;eotão que nos foi

envia:la pelo sr. Odac32' Pettitdc são Paulo, e que Co1..ttcidc coa o
en~cnd:Lzento de que o :retorno ao cam.!l0 dos :d1hares do !ai _

pria vl.da.

e:.clu::>iv:::t:1c"ltc Zl-:lC!1':l.COll,COC oco=:.!ln:t=o.:::""lto 'pela cor:;Ul.u.d:.~c c1.Qnt!:f1.c:::I. b::-":.'.üei=-.:::. e

poste::"~o:---;-d~ p:'6-_

A una preservação e velorizac;ão d w.:a. d3«: 9= oc

grQ11tes

A medidn, como d:r.Ipe:'at:!..vo de oodern1.z~';.'ão e arerfc1.ço~_
mento de 00::'30.:1 J-nGtit<l:lçõgs llttb.C1.&1.t!c t ~á deve"'J,n ter ,"l).{io a~o_
taci.a em J.935,qu<l.l1do p:'oj\OO'l:e. tllÜO entiio "CnJ,f:tro ria JtI",t1.ça,o 1.1u:::_
'trc Jur:l::>tn VJ.ccnte R-ro, de 550 !'nulo,niío fO.:o::.e en ..o lI!"e'l"en';'o alta_
mente dc!'ocrf!tJ..cc .repe~~da pelo Cócb.co de Pro=C.l",o Pe~ul v1.~cntCJou-1
torcndo pelo Estado Hovo, em 1941.

b::-as:l.1.eiros somente serl! efetiVQ.do se o POdex< I't!bllco es-

'timular , pelos .ae~O$ ao seu alcancc, :l implantação de colôn!.c3.s
ae.-:rícc~as e a cr1.ação de coo!"erativas de llrodlltores rurais ;Jando _

da DO.l.tritl:l. E..p~)..tc..

Por outro lado, a ct'iaçêo de JlU.~3(iOS dc I"'s~rl..ção Cru-.i_'
naJ. nes COt::a~cas e nos ilistrJ.'tos de.o araMes cJ.da6.es o:t'u"'J,lcl.::'as 2- I
cil1.zará li ação do Poder J~d1.cl,ár1.o, dJ.nam."e..'-:l.do a pr::!s;;;ação JIU'J.sdieioneJ. o superando cnacronicos prOCed:l.lilentos ;l.!l('lUJ.:ntor:l:,i$ R'l:U3l_
mente exercidos e!D. Brande llo.rte pela políC:La :l!.ldl.C2.~-2a.

_lhes efici-ente

lP05593·8 '~'------~I r=';"_'!.J)""?;1
(!JEMENDA
ConotitlUnte ÓIC n03"3
_

itC!!lV

I

o. Pe.~

~- ~erá

G--;:';!DlJ'''",
C.rll

:l

,I:::'O'foação do

.lo caS2.l:ie:lto

Oel

dt: Consti'tu1.çl:o

c::JU..-t._ -:.

E~..~:::l.;o ~d~
Co

con.;'f:itu1'd.:::.. pe_

.l'or w:i1io estl'tcl.".

Cons'f:1.tm.nte :EC:LIO toSAS

~-se ~ letra "r::..~:"·:~:' XXIII do art. 54 do Pr~:='

I

çõez humo.nn.::. Desde os

~eo1l01J Dr&-r.J.stó:,,_co:;, a fa=Í12s. te:! sido a

II

j:~~:e~ã~~r:~:~~:o~~srn.;:~~:!p~t~~~i8J.:~~;~~~' !

As crin."1ças, e;l suo. mio:rio.. s:!o ger:l.C:::'':> e c::':laJc..:>
se:lO d~ f~lia.

.A matéria fe1. exaurJ.dn no ~4t! do a~t. 41 do 5ubstJ,tut1.vo da Co.c:u.Esão de O1:'gan:lzacão Eleitoral, PartidárJ.a e Garant:La das
Institw.gões: liA 1ei dispor~ soore e. esir'J.tura bás1.ca e cond1.,:ões
eet'aJ.s de convocação ou ~ob1.lizaçeo dao Forçe.s POl.1.Cill2.S e Corpos
de BombeiroD=

O texto é um. Ilb1.s 1.n idea", desnecess.rrJ.o, que atenta
:::~~t~r~~t~~o:~;l~~ =~i~~::l:lbro , repct:Lndo S velha tenri.êncJ.D.
Res,PC1.ta·la a estrutura bás:Lca., é livre o ltove~no do Ectado-membro pa:l.'n mediante le1. ori1uni7.a.r as Fo-rç.as P01:lcir.is e Cor-

~~~l~: ~~~:;~~~~o~o~:~:~!~:J.::c~~:~~:~~~o=ueU~~~~~:~:.~~:r:~~~~~;

os :L.m..t'Icrat:lvos conjUnturaia, RclqLU.rwdo o t1a'tl:!1.·~1l) adcqtl.1do a co.ci.a
época e C:L:t'cunstEnc1u.
Sala dae Seeaões,

vc1s e que no:: fo1. Lu.:;erida

,p~lo

IV - sane.ar e reculJe:rnr !real::; urba:l2s deter1.or::tz; e
V - a,poiar a i.:u.c.io.t:ivo.

Co,,"tito,"to =!O
Plenário

ECO}~

•u •• ·,./c.M,..

e

d~

eocl.Il1.d.1dc:o ~o

JUSTIPICJl.Çi:O

a .. :::c~:l.x"_r-lllc a proteção do

A pre3ente emenda, ao s~eri::(' o cb.::;nOSl,t:lVO 9,.u:-ro. tem.
po~ :f'ina1J.dade e:>t:z.c:al.uo e ordclU1:' o de.3env,;;lv~c:1W u:b:mo,dc a.odo a ,Pt'o!:.over a diotr:LbaJ.ç:o eÇ,.uíilU:lo da 'foerr:::., sob ::1 lf';1.dc \!:l
h3.rl:1o~=c.ç:io dos IJrincf:p1.oS da !I:rtt.Pr:!..Eldc.3.e c de. livro :l:ic..1._:':Lvo.
coe. o intorcc...c c.;.!.o.t1.vo, .-teme.:. e!:l viota a llte.'t..-nÇ!io .la::: 1.J.te::.c:nçao eoeiais e e~poci::l.Li.e11te ::l c:1.ioin::lçSo d::l.J :fo::'O..l'::: 1.ndJ..:;n....a Jc
e.xistêncic na sociedade.
Sala d:l::: Sc:JOõe:J,
De resto, o fundamento ético do preceito está perfeitame.!!
te enu'iCiaclo no art 300 do Projeto•

i.,._..'....

EMENDA lP05598·9

Aorescen'foe-se o seZol.1.D.te item. ao a,:-t. 1.3 do lToJeto de
_C.onstit.u.ção:

tJ

DEPUTADD 'RANCISCD CIOGENES

llas t:t'3nSfer!!1cis:.::. .pa~n;2.i$ 'por venc1~, l.llcor,po-

l"

PLEN<RIO

"

llriY:l:i~

caie, a eutoco~~ção e ~e.s coo,pc:'.1l.::Lv_.l :!I-bita _
C!onais n•

EMENDA lP05594-6

I:

urbanizar ~eC!:l ocupadas !l0r pop..ü.aç:!o de btU,.xa.

renda.

:lO

~t ...':'Q.

['J

li :

,Pr'iação ds.s bea3 urb:l..:lQ.s ociOSas i

In-

II :::Ucontro T,'a::ion..Jl zob:'e o ÀStr.:l::;

que vise:!.

- im.!=edir .e.. especuJ.:::.çti:o i:::o"b~llbia;

TI - Fo:lOVer a reGular1.:::.açQo :f...:J.a..iIÚ'1.e. e a de~;apro _

ta:lbéo, recebe.:J. a~eiçüo,c.roJ.o c.c.ocJ..o::cl,e:1Z:l-

'pecto 30c1.c.1 da ~l1trJ.n:l. ESll!:ri :'0.,

ZOCI...I 3) ,

nJ,rt._ O Poder l'.!õ!ico proi:lCJve:'~ e eÃ~clltuá plo.nos e

Dar:cntos oO::-Oo1.S t reliaio::;os c háo.lJ.to3 de 8S.':':=.
_ ~_""- c:::::.._
por essa razão, adoto.o.os n ll:t'e..ente ll::'o.!lo.:::~n CUJO objeti
vo & pref:le:rv::.r não só a f'o.lllÍ1ia CO:l:;:t;!. "tu!da a'tr~-..6s de wu.õc::; est;!_

JUSTIPICAÇjfD

É tS'bvio que o termo"lci" aqui utJ,lizado dJ,z :t'CS!H!J,tO a
lei federal, que, dete!'CJ-nando a estrutura bgs1.ca, de1.. .dr~ aEl Por
ças Po!J.01.a1.1l e Corlloa de Bacbeiros em ccnõ-1.ções !J.'1{'ron1.za~Q3 naqü..!!
~e .m.:rI1.UlO de atendet' a convocação ou 1ll0b;LJ.1.zaçíio deter~ne.d<l pela .
União.

L:!,

(nos :JI:3ITO.:.

do TIto.lo II do Projeto do Co,,"titoioão o ,o""'-"te:

c61.ula b5::;ica da orü::::lJ.zaç'D:o da socie::':.nC!.e.

wr) de Bombeiros e cond:lções eera1..) de sue convocaçâo,m clusive intlt1.l:lzaç:io ll •

I

ao Cal'!tu.lo III

J)ro:;:rao::ts

Utns. das .cm.s er.tir;o.s e lll;ort:""li.en L'1=t:Lt.:i_

,=---=~_J

n ..., ••",_"

Aorescente~lJe

I-

é

A :f'er..ÚJ.a

.

I

I

JUSTIPIC';Ç:;'O

'o

---" ~~~'----'

EMENDA lP05597-1, _'

AcrQ;SCente-3e ao art:l.50 22 do P::,oJeto

Constl.t,~Oão a see''.1~ts roóaO;:o:

Sem. dtfvida u.c.a dotcr=inaç'D:o

Sala dno Sessõos.

l:

I

tllT.u".....u~h

~e

de

2poio e ;mcent1.vo.

ração ou. fusão de eo;=e:J::.::>, os e.::!.õ;lre::;_J.o... te::-[;:o dJ.;:OêJ.to a t1D ,Perce:lt.lal do... ve.lo:oes nezocia.los a se:' estab~
lecido ,Plt::' lei

11:

&elJA stF'RESSIVA

Dispositivo Emendado: art. 12
JUSTIFIC:.Ç~O

~--------,

.."'."..,,<,,',-~-------,

Acrescente-se ao ari:.372· do l"z'?jeto de Constitlti.ção
o eegw.nte:

Coaa a C01l3"t1. 't::u.ç_o cO:::'sa..,-:'a o p:'J.::.c{pio da ,pc.rf;:l..c1.!Iação dos e.c.!,re,;o.':os nos ltleroD d:13 CSlI:res<:l.O (::ü.k do. ;rc=.u::.o~ação
da venda da f'o~ç:a de i;r:::.bQJ.ho), :l:.2.da =.eis ju.::;"to e ;razolve~ qua,
no ato da tr<msf'erê::lcia J)atrJ.:Joniel ou. de i'a.são de e.:::.;:-e::;a::: B_se,;:;b._

-VII - controle da execução da po11101.ca educacional

re.r aos tt':J.ba1h::là.ores ,P.O::-tici'paçê:o nos valoreo ne,;o-=iados.

. em todoa os níve1.s, atraY~s de orBenJ.6mos cole6iados, na f'orJI'.a de lei complero.entar ll

•

_I

conatituc:lon:!.l nessa linha atender.! tl:a nO::1311.:l llo,Piraçõcs.

Sala iln-O SCrlSÕC!:l,

lP05590·3 .."'----------,1
l!lEMENDA
Constl.tUlnte mIO RO.:::lA3
.

no::>so

nos 1'01. cUSe::'J.do. ,pelo 11 Encontro iTacJ.o.:lll~ cobre o ..wpccto ~o':3.=l

19~cõe(l

pe:'tl!Ulenten dos eS!l!t'1.tes,e~l.=as cont;:-J.bl1J.çõea eon2;i,:~ do 11 :E::1con'tro llaC:lona! sobre o Aspecto SocJ.al da Dout::-J.n:! Es!ll~1.i:n.

e co-I

JlLs...!l!.IFICA.Ç~O

d=

a'!lb1.en~C~~e~:~c:e;;:50'a.~:~:~::~J.:~~~;~~u:e:L\:~;e;:~~~â~~$=I---";~ento te>:no~G:ico da e:lc::,~io nuclc~::, 'po.ro. fin:::

lidade de VJ.da e, conseqrtentene.."lte,e:l UMa. fase

at7bC01JJ.3

operativas de J?r0duto::oes rurai.s n •

te na .P:'oê.uç'D:o ~ de e~etr:LcJ.dnd~~_ mas não conse.::;ui~:u:J. a.i::.da c.c:::cnvol_
n ca,pncia.~
u1oil1.::'3r 'plcn::me..."lte a. f'o:oço. de o::,ic;ca n.lclc:l~.
A preoe.'1.te ll::'O,!loDta teCl por encopo ce::':l.'1.ti~ o dc::;~n':ol-

:ser

I

O SO&w.nts ite,,:

da bO!:l.ba I1tâ::u.c'l e da bowa de hl.drOt;wo. Os cienti::ta!. c eJlJe _
D1letto:: e:1cént~tl..~ nuita::l apl)..c~veis-.pnra esea enerC:lo.,eopccicl.!:::en

I

•
~orila-se imperiosa a crJ.ação 6.e varaI: :ltl.dieiaJ.s eS1J~ _
ciais para a;reC1.:ar e ju1ee.::- os atentllt!o:s e Cr~l!'.2S contra a n;tu-

dcs'p~c.~1.aa .,pelo

I

,,""'~

Acrescente-:Jo ao arj;1.So 300 do Projeto d3 Conati-:<l.l4ção

lhorG:lQ ~ucl.e::.:t' ou eno:'Gie. ctô=.J.co. , a eaa.s J;:od:!:'o::>a ospécie de ene:-,;:J.t:. co!l.he::J.c.~. f eãc c:..l.e ,Drõduz a tre:e.~:.:::. g,..ta.:lt2.do:.c.e

A ~aça ao ce:lo aobiente cO:J.Jt1.tu1. um dos r..El:!..ores !le::-i-.
60S a Bob::'evi....enc2.a da n.ttlJaIU.:'!:!.de.
.. t

reza.

deslmvolvi.::..e:::~o

te .P'lcÍ1'icoB J Coa o e.CO=t,Da::hat::e!:.to 2e2a cO.:lXl1.dat:e

e I

meio

"e se.::;:ui11te:

c!ent!t'J.c,:::, bra':J.le3.ra". ~

~---'---~-----,""""
""" ,',,-------_ Dê-se ao art. $
do F.:rojel.o de Const1.tuic;ão a SCt;w.nte redaçao: - ~ 2'"::S
•
IlArt.:a3 Os Esta_oa o::-ce.'"l.J.zeçilo sua fuataca ob~c:!:'Vados
os princlPJ.os esecbeâecãõos ne c'tu Cons;;it~J. _
çeo e .manterão , Varas especaai.e dos delJ.tos conta-a a na
=:~t~s~:uzados de Instrução C:r3..lIll.1lal de CO(,,81 cc.
...

O 38100':'0 Gara."ltirof o

gico do. energ:lc. nucâece

~-~_---.Ll ••• ,O/<.~'U.la/........,.....

Estacos cer-tos de que essa vitoriosa Fática do. econo Illin alemã Se a,pheada ao Rr .. oJ..1 concor.rertÍ ,para o nosso 'p.leno do eenvcf....icento econêcí.eo e Docial.
'
SaJa de::> 50ssõe3,

ao Capítulo IV (nA CI~·CI.l ::;; ~3~:i;CI..() _

Acrec.:l6!lte-se

GIA), ,do TÍtuJ.o IZ, do J?rOjato de Constituição,

.....

-I

A 1Jrese.."lt·e ~~ , fit4.to de sQõ8stão p::0JiOIJ"ta palo II
ENCOlTTRO ::l.-\CICT.';.I. SOBRE O :"~CTC SO~L;L Il.t.. DC~I~ :ESPIRITA,coa
1'und8.!llento nos eaecnacentce de AlJ.nn K:u:d~c.

atemhelas as pecul..1.andades regiona.~. O que não se pede pemu:t.1r é a intrcau.ss~
indevJ.da, e nuitas vezes, nefasta da Uruão sobre os triliJtos ceteecais e nlU.'J.cí-

EMENDA lP05589-0 ..,"
F~LIO : o.......:)

na ndcinist:;o;;l,çf!o I

das\ ,pro'pried~de::: 2'C::'c.1c G a::-ôJl3s ttan'to IlQ'l)licl3.S

A

Cumpre eeeeaâ, tar que o m~t'1. to da presente emenda ~

A Carta Política de 1967. quebranoo a traehção republicana, permitiu que a União concedesse isenção de impostos estaduais e numcapeas "atendendo
a relevante interesse social ou econêmico nacJ.onal" (a..""t. 19, S 29). Esse persassivo tem trazitb sensíveis problemas aos Estacbs e aos MJnicíp1.0S que, já COM as
fi.nanr;as cc:mba1idas, .unda. têm de super-ter- essa sangr.ia feita pela Um.ão. Trata-se
de un autêntico caso de ccrtesaa can chapéu ejheac,

=1

ao artigo 23 do !'rujaM de constl.t..tição o

aeauinte iteJ:l:.:

a
do

sistema edllcacional bras1.le1.ro.

[J Uonstl.tuinto

"' '-". . '

A prosante emenda vaea sitnpleslilente ass66urar usa
partio3.paçâo maior da sociedade na execução da pollt3.ca eãueecâonaj, em. todos os nfvea.e - federal. estadual e ltunici:pal..

~

tU1./IUITl'IC... lo,

Sala das Sessões,

SUprima-se do

ProJe~o

as letras !!.• .2.• .2,!O• ..9.. e!l, do

item I do art. 12.
JUSTIFICAÇAO
Não se erradfca a pobreza absoluta cem &/paras. assjst~m..!
as ou caridade apenas, mas sim coma expansão econfm1ca, pela geração de novos
empregos, ou seja, pela exigência de mais trabalho emdecorrência da Maior pr,!!.
dução. A intervenção do Estado, na ordem econ6;llica. justiÍ1ca_se quando indu~

I

Assembléia Nacional Constituinte
tora da ordenação e expansão da produção, com consequente maior geração de em-

pregos, mais trabalho,

absorção da POpul?Ç:ê.p econcnícarente ativa

~tor

JUS~Ij,?ICÂQÃO

.

Caso

contw),o, gostemos ou não, sua ação redundará, apenas, em aumento
c';-Õllico
da despesa pública, pela não contrapartida do aurrento da produção, da renda,
da eereaoeçac trIbutária Em outras palavras, renndaré eminflação, a qual,

servidoras 'pl!bllcos que
~

'rn"/~ul" .. ,,.çli.

econômica

tJ. tuição a. Sê8uin.t: :t:edação;

-

todos contracapbvoc, com acotll>O!±:l!:eU1:o de l;c'cnl.cot. aa.

"Jij'"

o II

!!1

Emenda Modificativa
e
e para'grsros.
Dispositivo Emendado' Art...)d2 e parágrafo........
~
O art.

~3do -.eDr~Jeto.

Art. ~ _ Ficam oficializadas as serventiti tulares
e serventuáTios a serem 1"emunerado~ exclusivamente pelas cofres
públicOJ. ressalvada a situação dos atuais titulares nomeados em
caráter efetivo.

{1'l

!

I

hn _ Fcst::u:

I

uasistanoilJ ~I!e.ica .Prei'orenoill1l:l.e..'1te ce-.

I

dinnte comrêniõ e na sec;llJ.nte ordan de 'prioridc.des: hoslJita:::.s 'pltbl.J.COS f'edc::,aJ.s, estaduais, .:!lu.."lici _
•

EMENDA
lPOS603·9
....· - - - - - - - - - , 1. c.....!.......
r.r::Pl;;;:B'''--1_
fJ ConatitU:L.nte
I8LIO ROSAS

f=l

P ~ e n

I. r

i o

I tJ&d;iJ1J

" ....." ••"d".~........

n3

JUSTIFIC-,\çnO
A ,Proslmte ,!,)rOllosiç:ío con.'t3.tue reivindicaç!io dn ....s -

O texto atual do Art. ~ ê um retrocesso
ao Que está na carta vigente, artigos 206, 207 e 208, com a
redação dada por Emenda Const.ituclonal.
As serventias extrajudicials, isto e,
os
Cart6rios de Notas, de RegIstro Públ1éo, etc, Que são os de mal.!:!.
res receitas, ficaram fora da oficialização.
Juízes, ser"entuárims e a populaç§o braslleira aguardam anslosamente, a ofic1aHza;~o dos car tõr Ics , Mant!
-los privaHzados é prolongar a existêncIa de odiosos privlIeglcs
eedf eve s ,

'

í

Convém ressaltar que nossa proposta resguarda o dIreito
atuals titulares.

dos

Aorescentem_!Ie os segtúntcs 'pnr:!gra~os ao artiGo 3l.2 do
1?:cojato de. aonstitu.ição;

.

c...:... . . . .

socinção dos Se:=vJ.dores l:unicipai3 da São ?c.ulo c tec COtlO :ill:l
J.J.dade bns3.ca melhorar e aop1.J.ar a nzsiot:ênciu ::.f!d:Lcn devido. nos
"tro.bâl.hat1ore:J em geral.

O ã.aac:l'pi~o urbano poderá -;c.abG.o eee requcndo
• ~ ,pOr eeeccaaçêee de J:::.Oraüoreo e ,por ,peSSoal::> f!!I3.-

"§ 12
~

caB, 'pu. a fins hebitn~J.o~B ou oatr:::l:> obra.. de J.:lte::'es-

SaJ.a das SossõeD,

se social..

§ 2!i! - são T~ su.jeitao ao l.<Suce'pião uebenc te:-r=.:::: de"lolu-

•
tas de propr~edo.de daa peeeceo jur!dJ.ca.::l de d1. _
t'e1 to ,PtfblJ.co.

l

§ 32 - Não será permtido o usucapião urbano de imtveJ.s
•
aitaados ea &rea de uso cc.::;.u.."'ll.t~io,rese::'V3s ecc-,
lógicas, l.tteas destinl1daa à se:.u--ança naca.oneâ, e .áreas
imprGprias para edific:1ção i~.

---'I ~p:~';'---'

JUSTI:E'ICAQd:O

_J

O »ropóo:l.to de:.ta esionda ~ cxpl3.C:Lta:r caco.r IIc uSllco.pJ.ão

;U••• ""<O."...alIU.CO.,IU"

urbano, l:1llt6rJ.a sob%'e a qual o SubstJ.tutivo elaboro.';'o 'pelo B:el~'i;or
da COOJ.BStiO da Ordem. Econô>ilJ.cn ~ virttul1Clente oms:Jo.

UliD'.UI.""'""lio.

Dê-se ao artieo 395 do !'roje'i;o de Consti t~.ição a. se suinto ~edaçi1o:

!Art._- O d.i::r:e~ to de prop::r:J.ec.~le u:bmm se:-á e.~erci
do e.c. ~ C:onoo~~it:. CO::1 a ft..nç50 socJ..:l1" d:;. liropriel1nde e
terá seu contelfdo detercl.n::.do O!ll ~ei.

Sala dao Scs::=õc:J,

"Art.395 - !tei o::dint!:::'2.o, es'to.belocer&' ao condições de
.. :realização da 'peoQ.l...J.o:a, por ,Parte de órf;õos

ParlGr:::o l!nico. I':lra !13,JeCUXar c. f'Wlção social

internacl.onais, soà::-e a ~tlU;'e::::a br::l!:::i~e~.ra,ao~eBu.:'o.r.
do-se a .Pn1'tJ.c~'pação e a~ozEanhllOento de organía.:os c~e~
COrLSJ.tlc=,c-se CO:lO Eotri.l:il.ôIllo nacJ.onal
.material. reco1Jlido reol..l:ta!lte

dl1

pro-

,prieo"de u.rbcnn, o E3tcdo pro:l:-over!:
J: - a OliJortlUlido.de de aceBso l;, pro,prJ.edo.de e li moradia;
n - justa. di=:tribuiçffo dos benefícios e ônus daco:r::r:entos
do ,procat.so de >l1'b..ni::l:nção;
nI_ ,prese:,",fação do. oC!llória t:rbo.na.;

t{f3.cOS :onc3.onnis.

'pesquisa a tlue se re:f'ere este

_

Acrescente-se ao C.:w!tuJ.o I, do T!tu1.o VIII (Dt. o:n:lZi': ECONO+..:IC•• B ?C.-\!"CEE••) o seC..ti.nte:

es=:e anelo; .PrccoIll~amoo o acr~$citI:.o de 'po.r&'cr:t::os
ao art. 312 ,Para que o te~~to fitae harmo%lJ.3e.do coa ao Jr.odifJ.c.lç5eo
al"Vítradas, que forao. J.nSpiradas em contr3.bll~çÕCO doo E3p!'ritas participantes do II 3N3AS:i)E á Co~tJ.tUJ.nte.
001:1.

O

_.~

o se';LUnte i te1:l.:

Sala das Sessões,

JUS T J F I C A T J V A.

Parp.gra:fo Wu.co.

L...-&w.LW_,

...."'" ......,,..

»ais e pr3.v;:,c.ocll

Seu parágrafo único e o Art 2iG3 e Darágra res ficam prejudicados.

"~'

.

ácceccenne-ee ao artigo 347 do hojcto de ConotitllJ.çê:o

#2

(ITC1õílS'ti tlUIltc m!LIo 1\03s:S

Oonoti.tuinte éIO RQS.<\S

Eq.contro ecbce o Aspecto SocJ.tt1 da Doatrina 3:3 _

as do foro judicial e as extrajudiciais, passando seus

~A lPOS600·4

\:J

pIrita recomendou e nts acatamos 8 presente p2'o'posta. que vaec tlSeeglU;'tlr aos ,pais, principe.1.cc:1te os de baaxa renc.a, 3. inf'or.maç!ío e
o aceaec ace m§todolJ contraceptivo::.

passa a ter se-

..".------~I Ir"::::----'

8ilENDA lPOS606-3

JUSTIFIOAÇ~O

Ao Plenário

~

Sala do.~ Sessões,

j

,pecin1izadoo no eeeunto , 2'e!l,pEltadao na ecnvaeçõea '1:i':
caa e rellgJ.osas dos !-"1teresse.doe tl •

Constlluinte JorRA" rREJAT

•.

.

dnta da p!.'omuJ.~c.gão do. C01lObtuiçSo de

que lU'ge ser rcsL<1a:ruadá. Bl:Jte : o tacnen'tc PZ:o.p!cJ.o pa::oa fazê-lo.

"Pm:~a:ro l!nico. ~ obrigação do PoC.er Pl!blico a:'=:3S U_
rar a inf'or.:!lação e o eceecc aos rr.rl _

EMENDA lPOS599-71

guinte redação:

à

.l967 não satJ.sfo.3illl:l O ::,e"quisi to de te!:l-~o de serviço prCV3..to no
§ 22 do art • .l77. Fic!:::,!l.C., aS:J.l.!l1, at; hoje, ,l)rest=t.'l.do serviços
era condiçSes »remfr1as, à 1õlB1'ge.c da lei. ~ uaa si tuo.çeo da f.lto

----.

Dê-se ao pará.gro.fo Wco do a..rt. 418 do J?rojeto de Cons

da sociedade, ainda assim o trabalho seria o único meio de erradicação da pobreza absoluta I da inflação e dos demais males que afligem as nações 811 processo de desenvolvimento. O Estado Deus, D Estado Fada _ Encantada, o Estado_Milagre, nunca existiu, não existe e jamais existirá _ ainda mais quando o
Estado é arrecededcr e não produtor

l'l
l'l

.

A .medida ,propo::ta visa a beneficie:ro 'pequeno n~e:t'o de

em pouco tereo, corroerá toda e qualquer ação assistencIal do Estado
Ainda que nosso Pais se filiasse à plena
estatiZilção,
cem a eliminação total de qualquer modo capitalista de organização

581

ti

da

:rv - 2'ecul.tlrizaçõ'o

~tieG.1t

f'.L"'lJ.1.:!rJ.n de :!~0t\Z UX"b:m~s OCl\'pad:l3

,por ,popaJ.'lçIlo de baixa re!ldn;
JUSTIFICAÇ~O

:thora

V

Bas :f'ronteiro.s à ;partJ.cipação do
SOBsetoreD .da ctllto.ra c economia.

c-:rttlol'------,

u ••• '.un'""'AçOO

de acab3.:rmos com n nossa xcnofob:Ul e abru az no,a

Dê-ae a sea:u.in~e redação c.o i t:e:! II do nrt.

hOI/" estro.tll;eiro nos diver":
OI>:. ::lOD50 i'a!s, 5ll:lrdada3 ao devi_
"k!10it

cente_se_1he -o se~UJ.Ilte

- co:rreção de disto::'çõa:: da V:llOri3c.ção do. pro,P:'J.(Hlade

arbo.na;

Ji3 e 2oc:'es-

VI - adegaação do diroito de conotrui2' as noroao urb:m!s_
tlcas.

'pnrá:;r..i.i'o t!m.co:

JUSTI.1?ICAC:O

:II : - :c:~~~~~~~6;~~~t~~~e:~~~t:~~=;~~~~~e~~
suttdc,

das :rcoervaB rccomcndndas pelo J.nte::'IJose mCJ.ona1..

de ncc:rdo com a~ necessidadel:: dc cac'=1 c.::,~::.;:t:!.tC.-1
da U opçio 1l~ 'te:ra,PâlltJ.CC.S al:;;er::t::.';i~r.:.s, J.nc).u.::;,.ya as
de ooture:::a :rellGio::n.

Sn1a das Sem:õea,

de di=:nooitivo que ~&-o
.1hor detino. a f:mçS:o sooioJ. do. ,pro~J.ed::l1e urbana, ~l1utncrando ao con
diçõoa oapazes de no=:cCIU;'&:_la.
"
Ascio, n'õ.o baot:::r. dec1:l::r:.:l.r o duoeJ.to de o.COl],JO
aorauia
d!8JlO" tão c~:ne."ltc, 0;0 e tabclecor outr::o,re.:r:lo báoico.o 'quc vi:Jct.!.
democro.tJ.zo.çao da pro,priedade,ndeqq:mdo_n ao nccooOid.ldeo eolot:L."Uo,
a cxeGUllo do que cu~o:r3.aoo no ditll"Jooit3.vO ora. propo:Jto.
A

I

a

JUSTI:l'ICAÇ1.0
o notável dese:ivolVJ..:::a.--:.to nos 111;;3.!'ios t:e!:lp03 da ... c!'.;:.=adas t"e:'-2opie.a al~e4nntivas se deven. cert:::.:::.en.te, não slS
sue J.:lCS
co.t!vel e:C:.clÍcJ.:J., aas, tmbéL:!., ao seu 2'e':'u::::ido c:~·=to e.!:1 ,::,claçS:v ai
tera,Pias clc!csicllC, e.a! Jtl:Itifio::::,-::e st:a inclusão :l r.!vel de .gozrantJ.:l con::.titacl.onaJ..

no..co vct' Ô 'ou'b;::btutivo careca

a

~_ _~

,u.""!<,,,",lo/lllK''''IIOO

o pleno

I

a

I

D$-se
letra "ai', do iteJl1 I,. do artie.:o 22 , do PrOjeto de conatitu3.ção, a sesàinte reda.ção:

e ão :f':mancJ.ar:e:lto de t:::.J.s .o.~todos. 1h'p~:';!,.oso,'pOi:;J':U.2 2CarbJJa.....m:t rtu::eta à ~u ordJ.n6:io. a J.neum1::~!lc.!.a de tcJ. rC':;~J:.l:!:1t3.
ção, 5!:Or-l.ndo-=:e, inciWlive, melho:-.:!:> ,Po:=3l.bl.11dades pn::':l a s:.:.:::. ~2.::.
cação raeJ.onal e c:::.da vez Deis am1"Jlo., sobretudo entre Ol:: seStu:~."ltoo·
PD.Pl11acJ.onais mais receptivos.

I

JUSTIFIOAÇão

de rnis -:'erc.l'êL.;;ic::.:: a2'te.=:.:

pesquisa

I

-o.) - & garantido o dJ.reJ.to ~ vida desde a conoel"Jçâo

Tl •

f"':nc~o!lO..!J!l.'1to, EO::'&,

::i~S~;t~~~~ ~~a;~~:~;~:~:!; eÍ:e~ec~e:::l~~~~ ~~~~~~:!~~~;::C~~~;

EMENDA lPOS608-0

Constltointc ÕIO RD3.U

f=J

I' ~ • n ~ r i o ."..." ....."'_.....

~

No Oriente, de igtlal maneU'a, tanto na China quento no

JUSTIFICAÇ10

8

EMENDA lPOS60S-S

(J OonatitU-Ulte mIO

tJ

ção.
p:rese~E'da.

J? I e n

I

II

Es_j

Sa1a dBa Sesaties,

6.

-r i o

neSAS

'.. •

"~'------~I r.r'p:'~;;;';' ]
.

c.....- . . . .

.u

slS se pode falar em defender e proteger

_

.."....

"""'"

Inolua-r. "'la Disposi2õ.a

Tr"'"J.~5rJ.o. do

EI. n.'ltu:reza

se 8 socJ.edade pre'parar a criança e o jovem através do proce,!!.
I so cducacioncl..

.u .. "'OI.o... Sllo/IUI~ ... 'ISOO

,

Assim sendo, a dou:trina eS,!l!r3.ta c:!:'istã,:fund:mentendo-se.

dentre outros m'inO.1p3.os.na reencarnação,tem. pO:t' obrJ.[i:Jçõo ]JJ;'ote:;El:t'
a vida em todos os seus est~cios. Da! a presente l'rOFosta reCO!=lcndapelo
Encontro l}'acionaJ. sobre o Aspeoto SocJ.oJ. da DoutrJ.n:;>
p;(1.'1ta, que adotamos.

da

~

do ~!tuJ.o IX , do Projeto de Cor..Jtituição , o aeg..unte:

Sala das Sessões.

vi~a.

Se tal. ocorre, a vida tem que ser

I rr=PYôii"-=:=J
I rr;z;/'O"/M

"Axt:_ - t obriGat45::'3.B 11 educ&.ção aabientaJ. noo
-oontél!dos peda,;t.:;icao do procesco eduCl:::cionolll •

despeito de reei.l:i.es 1I0lltJ.oos, econôJlU.cos B :f~eolóficog
d.ie~intoe, a,cl,bos oe !,)a!ees admitel!l l!ue a vidã se d~ com a concep-

JOllão,

...."."."...,..

----.

Acrcsconte:;.Je ao ca,p!tu.lo IrI (DA BDUCAÇ:70 E O"u'"LTUFA)

A boa doutrJ.na cristã defende o pnnc!!,)lo de que deS-

de o ato da conce!,)ção :lá eXJ.ste

~

.""'

l'l

~
Proje'o da

Constitaição o sebUJ.nt3:

~~~!;f~:i~~\::~i~~~~~=:d;e~~~l.~~:~~ad~
a

"Arir._
§ 2n do art.l?? ~ Constittl3.ção de 2967, porqae
não
satisfazJ.1J.l:l. ~'pOC[l o ~eClui3ito de tew.po da oer-.nço".

I

•

!

Por essa razão t o II Encontro N..lcional cobre o As-

I

,pecto Social. da DoutTina Rs'p:Cri1:n prcv~ ea Ma du;-;ecoaendnções a educação ll!:lblentaJ. como l-nte17ante doa contel!aos 'pedo.-

I

góCicoo do ,pZ'OCClJSO educac3.onal.

I

Sala dau Scso5ea,

I

i

I

I

• AssembléIa Nacional Constituinte
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EMENDA lP05612·8

[!J

JUSTIFICAÇAO

Senador MARCO MACIEL
A declaração de guerra ad referendum do congresso Nacional, como cogita-se no texto original, no intervalo das se,!
aões legislativas, embora elogiável pelo ideal de legitimação democrática, não se enquadra em uma 6tica de realidade. Em verdade, o
que se estaria a criar, seria uma esdrúxula figura no Direito Públ.!
1:0, qual seja a "guerra a título precário", de todo inconcebível r
ou aventando possibilidade ainda mais aberrante, como li da "cassação da liminar da guerra" ~.
•
Em última instância deve-se observar que o ato juri
dica "d~clarar guerra" é ato de disposiç~o de vontade do Estado e~
logo, a qualquer tempo revogável.

tJ :f!pI':WO
EMENDA SUFRESSIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se
gulnte redaÇaO:~

ao item I art. 54 do Projeto de Constituição a 50!
Suprima-se

"I _ Manter relações na ordem internacional e assinar
atos com os demais sujeitos de Direito Internacional e
Que direta ou indiretamente obriguem o Brasil;'·

a letra c do item XII

do art. 12 do Pro-

jeto de Constituição.

,JUSTIF'ICAÇR.O

.JUSTIFlCAeJio

A letra c está compreendida no enunciado da let·a a •

"Manter r-elações Internacionais e participar de crgao!
zeçlles internacionais, bem como assinar convênios e convenções" I
a
fórmula que ora lntende-se substituir traduz uma vraão obsoleta do
que seja efetivamente a Sociedade internacIonal. O caráter proqress.fvo do DlreHo Internacional Já superou de há multo a estrutura baseada na mera relação lnterestatal e de organizações internacionais.
Outrossim, 8 terminologia «ccnvênrce e convenções", des
provida de sentido Jurídico. gera hesHaçi!o Quanto ao seu efetivo aI
de não corresponder à terminologia que é empregada em
outra parte do ProJeto Que trata da mesma matéria (Art.1S8/XIl).

eance, além

A fórllula oferecida, além de exaustiva em relação à ma-

é

a expressão" não faltará à condição de país de primeiro asilo"
vazia de sentido jurídico, no Que a gradaçlto ccncerne, Por

EMENDA lP05616-1

tJ

outro

r.íc nacional poderá ser considerado o pedido de e'ictradiÇ:ão"
supor o absurdo de o Brasil conceder

extradiçã~ se

~&1JãiJ

faz

enccn-

tra em outro Estado e, lOgo. fora_ de sua jurisdição.
EMENDA SuP.BESSIVA
DISPOslnVOS ];;t-mfIlAOOS: O Arl:igo 336, o Pariígrafo4Onieo do Art!go 331 • • os Ar-

EMENDA lP05613·6

l:

Senador Marco

dJos 487 e 488.

Maciel

Uris, na objetividade e tecnlcismo de expressões coma vatove "sujei

tos de direito internacional", contém ainda a cláusula aditiva "e

Uvo,

nos termos do art.23 §22 do Regimento Interno da A..N.C.

h-se do art.158, item XIII I
"XIII

Tr!,

ao qual se dá a seguinte redação:

ceãebrar

-

atos internacionais com os

51lPRIHAH-SE DO PROJETO DE CCtfS'lTIUIçAo

~

direta e indiretamente obriguem o Brasil" em necessária referência a
_tos vinculantes Que sejam celebrados entre o Brasil e pessoas ~r!
dicas alheias a ordem internacional.
A presente emenda implica aI teração de outro disposi-

demais

a) O Artigo 336
b) O Parsgrafo Oni.co do Artigo 337
EMENDA SUBSTITUTIVA

c) o Artigo 487
d) O Artigo 488

Dê-se ao item UI do art. 100 do Projeto de Constitui
çgo a seguinte redação:
-111 - Conceder autorização prévia para o afastamento
do País superior a
dez
dias do Presidente da nepúbllctl e do Primeiro-Ministro"

-:.JUSTIFICATIVA

sujeitos de Direito Internacional e que direta ou indiretamente abri

JUSTIFICACJl:O

o Serviço Social do Coaêrcio - SESC ê utla Elll:id&de dQ natureza pnvadp., llllUll:ida 'pelo el:lpresarlado do eOlliêrcio. lll:ravêc da eeee-

i guem o Brasil, wad referendum" do Congresso Nacional'}
A autorização legislativa incondicional para o afast!,
menta do Chefe de Governo é princIpio anacronônlco e sem
respalda

JUSTIFICAC1!O
Tal

emenda decorre da

teI.

.tno16g1ca, a partir de toda justificação já acba deduzida.

calculado

tribuiçãa colllpu16õru

praxis

necessidade de uni forlllizaç~o

er:r~;:'=:J

CONSTITUINTE JosE:ELIAS HÚRAD -

lado. o condicionamento "s6 com a prese!"ça do refugiado em territ§.

da vida internacional dos Estados.
Se hé um tempo tal princípio foi corolário indissoci!
vel dos sistemas representativos e liberais, ao lado da outorga legislativa dos atos internacionais do Estado, modernamente é: injustificado, seja na dinâmica de relações interestatais, seja nos progre..!
scs tecnológicos, dos meios de transporte, comunicações, tratamento
e remessa de dadas.
Assim, como não se vive mais em um mundo de "afastamentos transatlânticos", não pela"revogaçâo da geografia': mas
pela
evolução clent! fica e tecno16gica, uI pri~ncípio, incondicionado como na fórmula substituída, é de todo inaplicável e anccnvenrente

sobrt! o llICItlCl1l1te.· da folha de salário.

das eçresas.

e

nta ou

indireta~nte.

'1'4l1 contribuição llão
descontada do eq,repdo.
O El:lpresâno não obtê. ne1lbuma vatltagelll. lesaI, dJ.
desta contribuição. Ela se destina, pelo prÓprio Decnt:

de criação da EntJ.dade - teceeee-tex nfl 9853. de 13 de. setembro de 1946 - cxclu
sivalllente, a prestar serviços nas ãreas de saúde. teeee, cultura e aBalstênclasocltll aos elllprcgados do comêrc1o e ã comunidade. por extensão.
O trabalho do SESC possvi um caráter eminent_~-

-

te ~cnJ.co voltado para educação, através da cultura e lazer. bera CObO. IZdicl
na COlIl carBl:er preventivo.
O SESC dispõe paro! o deseavolvimeneo do. seta tt'.!.
balhos êe um clJl1junto de equipamentos para prâtica de atividades esportivas
para estada de férias em suas Colônias, que se destacam

EMENDA lP05614-4

..~.

~

l!J Senador Constituinte MARCO MACIEL
~
h""'elCow'nlO"III~llIIIU1o
fl '1./1,,,=

EMENDA SUPRESSIVJt I

e

Suprima-se a letra "d" do Hem XI! do art. 12

I

U;~;~~
~ura~

....

I t91to'0?

da

I

COlJX)

•

Gendo a mab cou-

re.!!.

pleta rede do gênero existente no PaIs, voltada para uca população de baixa
da. '

O "trabalho da Entidade é acolllpanhado pf!lo HJ.nilt.!,
rio do trablllho, através de suas Delegacias Regionns, asSUIl. como suas
são sub1D:ltidas

ã: apreciação pelo Tribunal de Contas da UnI.ão.
~. Os Artigos BUprll,Se tllatt.tidos .. inviabiHz,?

contas
li.

ui.!

tênda das Entidades, levando-as a encerrar suas at1.vidades, com prejuíUl pau

Projeto de Constituição.

milhões de trabalhadores e SUllS fwb.as.

EMENDA SUaSTITUTlVÃ

Aprovl1dos estes Artigos o SESC e Entidades consineees , CotllO o SENAe. seSI e SENAI. perderiatll. eca fonte de receita e nio teriam

,JUSTIF'ICAÇAO

Dê-se ao item XII do art. 156 do Projeto de Constituição a seguinte redação:

EMENDA lP05611·0

fl

Senador Marco Maciel

Entidades a eliminação dos cJ.tados DJ.Spositivos.

"XII - manter relações na ordem internacional, com
o exercício da capacidade de representação diplomática e de legação;"

rr;v;::0
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se à letra "c" do item XII do art 12 do Projeta de
constituiçllo+a seguinte redação:
"c _ As representações diplomáticas e Consulares
do
Brasil prestarão proteção aos brasileiros em exf Hc e aos seus familiares",

EMENDA lP05615·2

1

A substituição da expressão "serão obrigadas a pres~
tar" por "prestarão" corresponde à linguagem constitucional mais
adequada.
A parte Que se suprime do preçelto original," •• vedada Qualquer di ferença de tratamento em leiJ ou tratado de que o
Pais seja signatário", autorizll: a estabelecet-se tratamento
difereneial ao mandamus constitucional, a partir da lei ou do tratado,
o que correspcmde a aceitar-se a possibilidade dos mesmos estarem
livres para contravir ia Constituição, o que é cabalmente inadmissí-

vel.

=

~DA"'P05617.9
CONSTITUINTE PAES

c!u

I

;~ANDRADE

PLENÃRIO
A fórmula Original "manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos" sofre ví-:
cio de olareza, na anfibológica construção "acreditar seus r epr esentantes diplomáticos", representantes diplomáticas de quem? O equfvéco se da pela má compreensão do que seja, no Direito das Tr!
tedcs , "sending Sta.te" e o "receiving State-, pois, em verdade. o
Estado que envia o representante diplomático é O Estado ncr edf t an-,
g e o que o recebe e aceita é o Estado Acreditado. O que a expressão intende frustradarnente traduzir é o que tecnicamente se de
...s igna CAPACIDADE DE REPRESENTAÇAo DIPLOHATICA e de LEGAÇAo.
Decorre ainda a fórmula original
de
equivocada
ccnceoçãc sobre a moderna sociedade intern~cional, pois se há
um
tempo as relações internacionais eram meramente interestatals, ho-'
je envolvem reüecões muito mais complexas. ~ de indagar-se. "quem
da União" teria por incumbência relacionaar-se com os demais suje!
tos de Direito Internacionais, OrganizaçBes Internacionais, insti:
tu.tções assemelhadas. entre elas a Ordem de t~al ta , a Cruz Vermelha Internacional e grupos insurgentes, reconhecidos como tal pela
ordem internacional?

rr;;~'"-:-]

JUSTIFICAÇJl:O

como sobreV1.ver. tendo. apesar do grande l:rabalho social realJ.zado ao longo Q.
iill:illlD8 40 anos, que encerrar aoas atividades 4
Torna-se illlperioso, pois, para sobrevivência

"A negativa de asilo 1' subordinada a "controle jurisdicional", como cogita o preceito suprimido é desnecessário, tendo
em vista a letra "a" do mesmo item. Outrossim~ equivaleria a dizer que violação da Constituição subordina_se a amplo controle jurisdicional, o que, seguramente, não foi o intento do legislador.
Por outro lado, a parte segu!ntetb preceito é desprovj,
da de qualquer sentido, pois "veda repatriação a país onde a libeI:dade do refugiado esteja ameeçade t ora, a repatriação supõe necess!
l'iamente ameaça à liberdade, repatria-se para processar acusado
o
que constitui pelo menos eweaça à liberdade. ConseqUentemente, o
dispositivo vale vedação de repatriação pura e simples, o Que,
da
: eeese forma ,pa:tece.não ter sido o intento do legislador.

(!J

Senador MARCO MACIEL

{'J qjlll~uA)
.,,-
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EMENDA N9

AO

PROJETO DE CONSTlTUlCAO

subscarua-se a alínea.!. de artigo 12, I~ (Capítulo I_
Dos Direitos Individuais), pelo seguarrte texto.
Art. 12

I -

. ~. ~·'7 -

Jncâde sobre a fortuna. ou seja., sobre o V!!
lume de bens não p'rcdut avc s de valor acima
milhões de cruzados, um I.ropOsto anual
que será E~xado segundo tabela aprovada pe
10 M1nistério da Fazenda no prazo
mãxim;
de 6 (se1s) meses. ouvido o Congresso
N,!
cional, o qual será recolhido por
ocaSl.ao
das declarações de Imposto de Renda,
COIll
destinação total aos servl.ços assistenciais
e de saúde.
de SOO

"'.'''e

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se ao item XIV da art. 158 do projeto de Constituição a seguinte redação:
"XIV _ declarar guerral no caso de agressão estrangeira ocorrida no lnteIV810 das sessi:les legislativas".

JUS1'IFICACAO
o imposto sobre a fortuna. já existente em vários paí

5es. inclusl.ve a Alemanha, a França o a Suíça, é uma far~a
d;
Obter dos que têm Jluito r uma pequena parcela em favor dos desas
sl.s'tl.dos que s.~o numerosos.
-

--,

-

Assembléia Nllcional. Constituinte
Quando a me~ida foi .adotada na Franr;a, o grande receac

h - são inelegíveis os condenados pelo Tnbunal
de Contas. pela Justica por exame contra a
adlll1nistracão públicahou em ação
popular
por lesão ou endividamento
irresponsável
da União; dos Estados. Municipios. Territ§.
rios e Distrito Federal. ressalvada a hip§.
tese da reabilitação criminal.

era o....e que as gran;tt;'s fortunas 5aJ.ssem'do país para
fixar-se
no exeéracr , Diz13_se, mesmo. que como o capJ.tão não tem pãtTla.
a medida l.r13 empobrecer a Franca.
50S,

Essa previsão niio se conflrmou, enbo ra em. alguns
se verificasse.

c!.

.

es

No Brasil. as disparidades são realmente grandes,

peclalmente quanto aos safâracs , 1'015 enquanto em países como ;
Alemanha as dlferenças entre o menor e o maJ.or salárlo são
de
dez: vezes, em get;al. no Brasl1. essa diferença chega a
índices
inacredj tãVB1S.

JUSTIFICACÃO
Desde auaec as bases eeõracas da autonomaa regional e sua apj.acaba Hdade ao sas teea federahvo brasileiro foram exaustavamente estudadas, expostas e preccna.aedes na obra
do professor Paulo ücncvades , Catedrâtico da Un1.versidade Fe.d!
ral do Ceará e Presidente do Inst::ttuto Brasile1.ro de Direito
ccnaeaeucacnat , Medloante a instl.tucional1.zação dessa autonolua. um País de dimensões ccnemeneaas , como e o Brasil, suje1.tQ. desde a época 1.mperial, a foraas polítl.cas de sufocan.
te cenereâaaacãc do poder. decerto encontrará uma das fórmu~
las aaas exequfvea s de reforçar a ef1.các1.a do pr1nclp1.0 federativo.

JUSTIFICAÇÃO

Ao que se divulgou, em França a medida eâcanccu algu
mas centenas de pessoas e não ocasionou -um caos como alguns
cu
ment.ar-a.suas arrtevaam,
~

A presente proposta tem o cbje ravc de puna'r os que te
saram o patrimônio públ1.cO com maa.s uma restrição que é a de f-:;'
car ill1pedJ,do- de mscrevee-se para concorrer a cargo efetavc , e:
de -ouera parte. para desestimular na prátloca def a eccsa
aqueles
que julgam que no pais o tempo e o esquecimento tudo cobrem •

AqUl, a pro'{idênc..ia pode se cons'tit.u1.x numa forma de
• atender- a uma série de graves problemas no setor da saúde públi
. ca, levando-se em c::onta que o Brasil é aquele imenso
hospital
de que falava M1.guel Couto e que tem um orçamento dos mais
bai
xcs , sondo o Ministério da Saúde um dos aencs aqumhcedcs na piça orçamentária anual.

Adotado a par ta.r- da proclamação da República, e!,
se princípio nunca se concretizou em plena harmonia coa as a!
pirações descentralizadoras do País. O federalismo ClásSl.cO •
do modelo pátr1.9. epcaadc sobre a dualidade e união-estado lJ1e!!.
bro tem padecido deformlodades 1.nst1'tUC1.0na1S gravíss1mas. ate,!
tadas pelo excesso de atribuições e competências que a reefadade mexoravernenee fez recair sobre o pólo central do poder.
A hegemonia Un1.tána destról. aS51.m o fundamento da comunhão i~
deret rva , de sorte que nada -resta ã euecneena do Estado Membro e do MUn1.Crp10. salvo o consolo forma11sta de sua inserção no texto ccns t a tucaonaã ,

Mas a proib1ção tem que 1.r ate os cargos de
adradnas
uação d1.reta ou indireta, inclusive aqueles que andependem de
formaliáades essenciais, como os chamados cargos de confiança.

.

A proposta não pode. porem. ignorar que em face de re
curso de habeas-corpus, de apelação. de revasâc cr1.minal. de re;
bihtação. o cidadão retotne ã ccndacâc antenor de
primarieda
de, não se juSt1f1cando que permaneça com o impedimento. p01S a
causa J.Dlpcditlova desaparece.

A nova ordem de base que se quer estabelecer no
País. pela leg1.timidade da via ccns t.aeuant;e 'não pode
ficar
portanto indiferente ã Reg1.áo. que é onde se congregam as po·
tencialidades mais expressavas e sólidas. sobre as quais assentará a desenvofvament;c da Nação. com hegemonia, equil!brio
e justiça.

O texto do projeto apresenta-se incompleto.

PLENJlRIO

r;r-----"------"="..,,......- - - - - - - - - . - ,
EMENDA N9

AO
PROJETO DH CONSTITUICÃO

A euecacma regional trari. por conseguinte. uaa
dimensão l'eV1.taliz.adora à ordem federativa. Concedendo
como
instrumento de refo~lIIa indIspensável ã cnaçào de uma nova re,!
lidade loDst1.tucional. esse princípio encerra a chave d.e solução para as Regiões-problemas. nomeadamente o N'ordeste.
que
representa o desaf10 secular ao patrloot1.smo e ii competência do
homem pÚ~l1co bras1.leíro.

Inclua-se o seguinte texto cama mcãsc XXXII do art1.
go 13 (Capítulo lI. Dos Direitos SOC1.a1.S):
-

13

~Art.

EMENDA N.9

AO
PROJETO DE CONSTITUlCAO

Ali se G~ha encravado o maior bolsio de
miséria
social do Terceiro Mundo. sendo a Reg1.ão Ulll escândalo que a hi,!
tória aponta ã consciênc:ta do País e de seu povo. Os entes regional.S, que ontem ser:lalll uma resposta .. hoje se ecnver-eerea nlJl
ludíbno. desde que a ditadura lhes arrebatou o mín1mo de aut.!!.
nomia com que Celso Furtado os dotara. Enquanto o poder
lI.h
alto de âeeasêe permanecer com o Governo Central e prevalecer
po1Ít1.ca tão in1bidora da 1nicutiva e da autonom1.8 dos órgãos
fecaas , os efeitos serão irremediavelmente ruinosos ao desenvcfvaaenee. da Regloào:.

XXXII .. Não incidência de imposto de renda sobre os

salãrios. devendo a contribu1.ção percentual
relativa aos que ganham acaea de 15 (quinze)
salários q,ínimos ficar sob a
responsabil.!.
dade das empresas.

Inclua_se como mcãse VII do artigo 66 (Capítulo IVDos MunicIpios). Q seguinte texto:

Art. 66

JUSTIFICACÃO

VII - OrganuaT sua Guarda Municipal dentro
de
critérios que limitem sua ação ã
preserv.!.
Cão dos bens municips1s.

A sugestão pode parecer à prÚlleira vis'ta contradlotó
ria. lias a realidade é que todos reconhecem que saIâr10 não
renda.

'i

o fato de- admitu que os que ganham acima de lS

(qum

Vários Municípios organizaram sua Guarda

Cabe aJustar a reivindicação à realidade. procurando
• uma fórmula intermédiária pela qual a Un1.ão não se
enfraqueça
em sua recel..:ta. a ponto de criar_lhe sêrJ.os problemas de equ1.1í
brio orçamentárloo, e a presente proposta se ajusta
exatament;
"dentro desse cr1.têrJ.o.

CONSTITUINTE PAES OH ANDRADE
PLENÁRIO
AO
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Ir;,

De outra llar'te. é 1.ndl.spensável 1.mpedir que essa Guar
da seja armada como um organ1smo mill.tar. o que desf1guraria ~
funções e criar1~ problemas a'te mesmo de segurança do
Est.ado.
polos a soma desses serviços em ma1.S de 4.000 mun1cípios
repr~
sentar1.am uma enorme força m1.1itar paralela. p01S os seus
1.nte
grant.es são~ geralmente, dlorig1.dos por mil1.tares reformados, re:
cebendo treinamento espec1.al1.zado.

tiJb

Art.~

Todo cidadão. impossibilJ.tado de

trabalhar
v1:.
ver com d1.gnidade. 'tem d1re1.to ao seu
sus
'tento e ã assistenc1a soc1al. promov1dos pi
10 Estado.

o desprovido dos meios necessários para

EMENDA lPOS622-S

['J

J.USTIFICACÃO
assegurar ao trabalhador. desempregado. os
mC10S necessários para contlonuar vivendo com um mínimo de
d1gn:t
dade. Na maioria das vezes, o desemprego ocorre por culpa da e;
rada política econômica desenvolv1.da pelo Governo. Assim, é
d;
elementar just1ça que esse mesmo Governo protej a aquele que ele
desempregou.
O seguro_desemprego como está nas disposições legais
e na prát1.ca não tem a'tendido eficazmente o grave problema
oS!!
cial.

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE
.u•..c.""e.....llo'lu••••'..lo
PLENA:RIO

r

AO
PROJETO DE CONSTITUICÃO

Substitua-se a alínea h do artigo 27 (Secção I.
nirelotos polít1cos). pelo seguinte texto.

PLEN~RIO

r

EMENDA N°

AO
PROJETO DE CONSTXTUICJ(Q

tI$i~~lfPl

Inclua-se o presen'te texto como artigo 73
(Capítulo
VI. das Reg1.ões de Desenvolv1.mento. das Reg1.ôes Metr~
pol1.tanas e das lohcroreg1.ões). renumerando_se os
se
guintes:

AO
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Art. 73 - Lei Federal d1.sporá sobre a cl'iação,
lnção e expansão de c1.dades e vlolas
m1.nando cond1.ções sobre;

1.nst!
dete!.

a) _ propr1edade e aprove1.tamento do solo;
b) _ cond1.çôes de cl1.ma, salubr1.dade, aba!,
tec1.mento. topogrnf1.a, transporte
e
comunicação.

Art. 71

--,

nn.'....u lfICAÇlll-

Art. 21

-,

Acrescente-se um parágrafo (29) ao art1.go 7l~ pa.!
sando o parágrafo ún1.co do referl.do art1go a § 11].

EMENDA lPOS620·9

EMENDA N9

'.u.e.... II1o

l'LENÃRIO

EMENDA N°

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

rr';~~~~

CONSTITUINTE PAES DE ANDRAOE
.Lld_'.........

:s preciso

['J

Nossa Emenda ao proJeto de Const1.tu1.ção se 1nspira na renhdade e nos fatos. A tese reg1.onalista arreg1menta·.
hOJe. em todo País, correntes de opl.nl.áo e de 1nteresscs
tão
fortes e ponderáve1.s quanto aquelas que têm dado amparo ã aut.!!.
nom1.a do Mun1cíp10. O mOV1mento regional1.st.a será suficientemente poderoso para deter a nefasta onda Central1zadora. filha
dileta do arbítrio. da irresponsab1.lidade e da prepoténc18 dos
governos host1s ao povo e às institu1.ções livres. Com a auton!!
m1.a da Região, um grande passo estarâ sendo dado nesse sentido.

O que ê prec1.SO ê delJ.m1.tar a aeão dessa Guarda Mun1
cl.pal para que ela não ultrapasse os l1.m1.tes de sua competênc1;
e acabe se tornando um fator de perturbação da ordem públ1.ca.

Inclua-se o seguinte texto como artigo iPccapítulo
11. Dos D...ire1.tos SocJ.ais). renumerando-se os segu1!!,

teso

A autode'term1nação regl.onal, COlll UD quadro de CO!!
petência a ser constituc1.onaImen'te def1.n1da por Le1. Complementar nos estatutos de organização político-adm1n1.strativa
das
Reg1.ões. é a resposta da Const1.tulonte ã SOlução do mais agudoproblema da un1.dade nac10nal em que a tragédia do Nordeste só
:tem por saída a fórmula política de sua autonomia. conforme 8!,
s1.nalou o professor Paulo Bonavides em seus trabalhos sobre o •
federalisJllO das Regloôes.

Os próprios mUn1C1.pa:ts. como os lograd·ouros. feiras,
mercados. parques. jard1.ns. cemitér1os. ed:tfícl.OS em que se ins
talam seus serviços. merecem uma guarda especial. até porque ;
Estado não terloa como garantir 'sua preservação. sua conservação
contra as depredações e. em casos como o das necrópolAs,
uma
viglolâncloa constante em razão dos numerosos assaI'tos que ocorrem
nesses 10ca1.s. em p..l2'no d1a e. muitas vezes, durante a n01.te. a
destruição de mausoléus com o roubo de obJ etos de valor cano anéis
e crucifixos de ouro. terços com pedras preC1.osas ou os próprios
enfe1.tes de metal dos túmulos. internos e ex'ternos.

I!MENDA lPOS619·5

:EMENDA Nl?

Munl.cipal.

Õ Munidpio de são Paulo por prcpcs ta do chefe
do
Executlovo. e aprovação da sua Càmara. euecr-aacu a
ol'ganização
dli Guarda Mun1.cipal. Aliás. no easo de são Paulo. quando a Cãma
ra veio a aprovar a eonst1tuição desse órgão. Já o Prefe1.'to
organ1.Zarií. havendo notícl.a de desmandos cometidos pelos
lIltegrantes.
-

Campanha de tantos e tantos anos. endossada em geral
pelos pOlíticos na fase eleitoral. não tem encontrado no LegJ.s
lat:1Vo. nas épocas próprloas. o deVlodo respaldo.
-

('J

Sem faculdades decisórias. de natureza peculiarmente autcdeeerarnaaavas , os scbreds ecs organismos Jamais CUMprlorão os seus f1.ns. nem o nordeste encontrará ã solução para
seus problemas.

JUSTIFICACÃO

ee) salários m!niJllos obr1guem as empresas a recolher por eles ;
respectivo imposto de renda. ê uma fo.nta de não redu:ur
sub!,
tancialraente os recursos da União que se baseiam em grande par.
te na tl'ibutação da renda.

• 583

---,

S 2l?

As Regiões seráo dotadas de Estatutos de
Autonom1a.
Lei Complementar d1sporá sobre a organ.!
zação pOlít1.co-adm1.n1stratl.va das Reg.!
óes. estabelecendo os Il.ml.tes de autoo!!
mia do poder reg:tonal. dentro do s1stema fedel'ativo.
A autonomia regl.onal não será nunca de
grau lnfcr20r àquela de que goza o mU1J!
cípio.

JUSTIFICAC){O

o Brasil é um país em plena expansão. com cruçâo per
manente de v11as - d1.Stri tos - e cidades. Sua cnacão e 1.nstal;
ção não se pode processar arbJ.trar1.amente. sem a observânc1.a da;
cond1ções básicas de cl1.ma. salubr1.dade. abastec1.mento. topogra
fia. transporte e comun1.caçáo. além de se estabelecer. de logo:
a propriedade e aproveitamento do solo. Do contrário, teremos co
tlunidades com problemas permanentes. 1.nsolúveis e d1spendiosos.-

584

., Assembléia Nacional Constituinte

No tempo do BraS:Ll Colônia havaa um l'egulamento
dis
pondo sobre as condições para localização de cadades e
V:Llas:tIas não podiam ser localizadas em cã amas inôsp1 tos, em terrenos
:imprópr:Los ã ed.1f2Caçâo. longe das fontes d t agua e afastadas das
Vl.8S de ccnumcacãc , de prcferênc1.8 ii margem dos 1'1.05. (à be i ra
mar).

EMENDA lP05625·0
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CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE
nc ••• ,o/cowOI.I.'.u.co.,ul.
nnOllu."'.c,.çlo

EMENDA N°

Por outro lado, sempre se da spunha no ato da criação
da vila. da doação de uma 5rea de terra para a Câmara Mun::Lcl.pal
ou para Uma ccnãraraa que. depois. a 'repar-tn.a em lotes J dados em
enfl.teuse, para os moradcres , .reaeas era fundada uma vafa em ter
rencs partl.culares para se; explorada pela Lndíis t r-aa do lote ame;
to. Isto cêendaa ã eCOnOm1.8 e Laber-dade dos futuros hab1tantes.-

-,

BIENDA N9

PROJfiTO De CONSTITUIÇÃO

.Art. 153

S 2° - Não alcançada. a ma10ria absoluta no
~

JUSTIFICACÃO
JUSTIFICACÃO
O texto proposto pelo parágrafo 20 do artigo 153, de
eersune a eleição dentro de 45 dias depois de proclalllado o resu!
tado da primeJ.ra.
-

Pela Constitu1Ção vagerree , o Presidente da Repüblica
pode enviar ao Congresso (art. 51) proposJ.tura- de qualquer r.latê
ria com prazo de 45 daas a contar do seu recebaeenec na Câmara ;l.gual prazo no Senado, ou mesmo, Sollcitar que esse prazo
sej a
ccnjuntc no Congresso NaC:J.onal, ou sej a , nas duas casas leg1sla

t.Ivas ,

Ora, a proclamação do resultado da pr-rmea'ra
eleição
é demorada e a ela acrescenta-se um mês e meio es'tJ.lIlulando

período de ebull.ção soca.a I e polítJ.ca desnecessária.

-

Os concorrentes já estarão dehn1dos e a máquina
da
JustJ.ça ele1tor~1 aJ.ndQ. mobJ.lizada para o segundo pleJ.to
entre
os dois aaas votados.
Propomos, assam, um interst.ic~o de apenas 30' daas p!.
ra a nova eãeacâo ,
.

Pela nova redacãc dos parágrafos 39 e 40 dada
pela
Emenda ConstittlcJ.onal nl? 22, de 1982, na falta de
de Laber-açâc
dentro do refe1"1do prazo, o projeto e incluído
au tomatucanerrte
na ordem do d18, em regime de urgêncJ a, nas dez sessões
subse
quentes em dias sucessivos. Se, ao fJ.nal destas, o proJeto
nã~
for apreciado, é c.onsiderado defJ.nl.tivamente.

A experaêncaa de BrasílJ.a que aegu ru a Lanhe de nossa
tradJ.ção, alJ.ás da h1stórJ.a da humanadade , segundo a qual o ter
rene onde se accaf aaava "a cadade era, não somente púhlico - com~
sagrado, (lJ.ml.tado por fosso ou muralha) deve ser es tiend adc para
as demais cadades li se forma~em.

•

A craacâc de uma c rdade não pode resultar de uma nego
cíação exploratôrul de empresa ccnercaat , mas ccns t tua.r um at.c
do poder êtacc do Estado.

Isto s1gnif1ca que C! prcj et.o é aprovado,

exatamente

porque não fol. votado.

í

EMENDA lP05628-4

Com esse crJ.tério, os prcj et.cs impopulares ou Les rvos

ã cc Ie t avadade são sempre aprovados porque não foram votados, p01S
os parlamentares se ausentam, sem que essa ausêncaa sej a prejud,!
cia} ao Governo e aos seus proj enos ,

l:J

CONSTITUINTE PAES DEAANDRADE

r:

PLENJl:RIO

Pretendemos com a presente sugestão mver cer os
P!!:,
peJ.s e se o proJeto não for votado serã considerado rejea eadc ,

PLld-..o/CC W".lo"UlC.WlO'lo

,

PLENl\RIO
TloT.'~U,."

EMENDA N0

1:: a solução

r:=';;;;~:J

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

...

EMENDA N0

Jncrua-se o seguant;e texto COmo artl.go 251 (Titulo IV.
da Segurança Pública), renunerandc-se os seguanees r

exatamente c.2,

_

Art. 257 - Pecam os Estados obugados a J.nstalar cal§.
nãces agrícolas ou mduatruaas de recuper!!:,
cão para presl.dl.ârJ.os, em todos os
munic.f
paos com população superior a quinhentos m1l
(500.000) hebaeentes ,

AO
PROJETO DE CONSTITUICÃO

'EMENDA lP05626-8

r:

Art. 113 _ Deputados e Senadores receberão
valores
ãêênt acos de subs fdac s , aj uda de custo no
1nícJ.o e f1m da Leg as Latarra , e verba
me!!,
sal de representação Eaxados ao final
da
legislatura anter.10T, sUJeJ.tos a J.mpostos
gerais, inclus1ve os de rendoi e extraord1:.
nãrJ.os.
S ún1co

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE
JUSTIFICAÇ]{O

PLENÁRIO

substa tua-se o ar-t age 113 pelo segu rrrte texto:

EMENDA N°

Entre as diversas alternativas. que V1sam a
human~z.!!:.
cão do sa s tema pemeencaârac , uma das maas funcacnaas e 1mportan
ees , fi a crl.ação de ccãênaas agrícolas ou industrl.al.S de recup-;;
ração para presl.diãrios.
-

AO

PROJETO DE CONSTITUICÃO

Inclua-se como artigo 8D, (capítulo VIII, da
tracão), renumerando_se os segu:t.ntes

- Os descontos por falta às sessões
serão
calculados proporclonalmente aos dias
do
mês em relação ao total do subsíd10 mensal
correspondente.

tas ao exame de suas contas pelo
de Contas da UnJ.ão. nas mesmas
J.mpostas aos demaJ.s órgãos.

Com essas colôn1as, poder-se~ã acomodar um número
m!
nor de presos em cada estabelecimento, ext1nguJ.ndo-se ou reduz1!!,
do-se a super-população carcerárJ.a, fato gerador de graves e co!!.
trnuos problemas.

Adm1nis
-

Art. 80 - As empresas m1stas e estata1s estão

Mas colônJ.as agrícolas ou industrl.ais. os pres1d1ãrl.os
terão condições de trabalhar com a natureza ou com uma prof1ssão,
tendo uma l'emuneração ao seu trabalho e cr1ando
possib1l1dades
de aJudar aos faml11ares que ficam, em geral, desamparados.
Outro benefíc10 adV1ndo da cl'l.ação dessas colôn1as ê
a descentral1zação dos presíd10s e sua adaptação a lugares ma1S
adequados, onde os internos podem receber maJ.or ass1stêncJ.a
ap010, no processo de reintegração ã sociedade ••

sUJe,!

Tr1bunal
condJ.ções

§ ún1co - As empresas estadua1s e do DJ.strito Federal

fJ.cam sUJe1tas ao exame dos respect1voS TrJ.
bunais de Contas e as dos TerrJ.tõrJ.os
;Munl.cípios aos órgãos de contas estadu31s,
quando não possuJ.rem os seus própr10s.

JUSTIFICACÃO

Impõe-se uma meq1da prát1ca no caso do subsídJ.o parI!!:,

~I

AO
PRoJBTO' DE CONSTITUICAO

raaa.s lógJ.ca e a decisão maa.s Justa.

O deciÍrso de prazo na Itália func rcna
mo estamos propondo.

rsu;'W1;J

ç~.

p/i.

me:j.ro escrutínio, far ..se-ã um segbndo,' 30
daas êepoas de proclamado o resul tado,~
do somente poderão concorrer os dcas naas
votados, proclamando-se el-ª,i_to o que ho~
ver obtJ.do a maaor-aa dos VOtOS válidos.

Trata_se, aqud , do fa~oso dec:urso d; pra:o.

Vár1as reas sobre o uso do solo urbano têm s rdc vota
das sem solucionar o problema. As cidades cresceram e passaram ;:se mseatar em terrenos particulares.

r

Substitua-se pelo seguante o texto do § 29 do artigo
153:
\'
•

Art. 107 .. Decorr1.do o prazo em que a propoSJ.tura do
Execut'Ívo deveria ser votada, sem que essa
votação ocorresse, o projeto ê considerado
rej eatadc ,

Em llIU~tos lugares, onde Vl.gora o loteamento desenfrea
do, grande parte do esforço e 1dealJ.smo dos ind1víduos se redu;
â Compra (mu1tas vezes mseguraj a longas prestações, de Um lote
de terreno paz-a construção, sem ccndacêes de hab a.t ab a.Ladade ,

EMENDA lP05624-1

AO

,,~

Inclua-se como artigo;}d1 (Secção 11, Das atn.buições
do Congresso Nacional), renumerando-se os seguintes:

Isto facilitou e dell\OCrat1zoU a aquisição de terrenos
(lotes) para construção por parte do povo. Não há lugar no
Bra
s11 onde à aqu1s1ção de lotes seja tão facil1tada e
assegurad;:quanto em Brasíl~a, f avre de escorchante e anseguz-a indrístrl.a de
loteamento.

r:=;;;;';:J
tkfi;;'li"W

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE;

AO
PROJETO DE CONéTlJUlCli;Q

\1--z., ,

Quando da criação de.Brasíl1a, ela f01.1nstalada
terreno públic.o, reservado pela Constitu1t:ão de 1891
(art. 40)
#COIll uma área de 14.400 Km', redu aada para 5.200 Kma, Esta co;di
ção peraatau o pleno e normal desenvctvmenec da cidade, sem pr~
blemas, de desapropriações e loteamentos.
-

r:

r:

~~':/illJ

PLENJl:RIO

r.r

~

EMENDA lP05627·6

Além d1sso, ê dl.spensável destacar o sent1do terapêut.!
co do trabalho.

JUSTIFICACÃO

EMENDA 1P05629-2

mentar.
A nação, estarrec1da com a denúnc1a dos
vencimentos
dos chamados "maraJás u, que sobem a centenas e centenas de m1lh!!:,
ros de cruzados, constata que o parlamentar federal percebe uma
retrJ.buJ.ção J.nfer10r ã sua necess1dade na manutençãb de duas r=.
sidências e nas despesas extras, ohr1gatórias, em razão da
at1:.
vidade SOC1al e polítl.ca, e das mudanças de seu Estado para o Dl..:!,
trJ.to Federal ou vice-versa no fl.m da legJ.slatura.
Quando fazem os cálculos do que percebem esses
parI!!:,
mentares, J.ncluem os crêdJ.tos de passagens aéreas, àe quotas para
uso do telefone, correJ.o, telêgrafo, etc. como se essas parcelas
fossem possíve1s de J.ntegrar-se ao subsíd10.

fi essa medJ.da prá't.1ca

é a de f1xar esse subsídio soman

do as' várJ.as parcelas e exclu1ndo o ~. seJa em sessões
ord~
seJa em extraordJ.nárias que têm, mUJ.tas vezes, poss~bl.li
tado abusos 1nclusJ.ve em AsselJlblêJ.as Leglslat1vas e Câmaras Muni
cl.pais.

nár~as,

Sendo uno o subsídio, 1ndependentemente do número
de
Sessões, os desco~s por falta serão calculados proporcJ.onalmen_
te aos d1as do mês em relação ao total do subsídio do mesmo perí,2

do.

Ass1m. se o mês ê de 30 dias e ~o subsídl0 total deves
se ser de "~'t, o parlamentar que faltasse 10 d1as, sofrerJ.a
de;
conto de um terço desse total.
A medJ.da fi prát1.ca e poderia ser apl1cada
nos órgãos legl.slatl.vos dos Estados e MunJ.crpios.

fac1lmente

r:

Não se entende como as empresas m:I:stas e estatais não
esteJam suje1tas ao exame de suas despesas e compromissos de
da natureza pelo Tnbunal de Contas d{1 UnJ.ão.

f!J

t,2,

n.TO,.un"liaÇ..

O orçamento das empresas estatal.S ê sempre
superJ.or
ao orçamento da UnJ.ão, o que se repete quanto aos Estados e, J.!!
clus1ve, quanto aos MunJ.cípJ.os.

S l.nadmissível que essas Illanipulem recursos tão elev!
dos sem a devJ.da verJ.f1cacão dos órgãos de contas, nos vârl0s es
calões da adminl.Stracão.
Não é sem razão que as d1storções se VerJ.f1.cam e oca!!!
po se torna fért11 para os aproveJ.tadores e os corruptos que
e.!!
-contram nessas empresas um campo de ação fâcJ.l.
A própria adm1nistral:âo tem se util1zado dessa ausênC1a de f1scall.zaçâo. AssJ.m, os assessores.e aux11iares ma1S dir=.
tos dos lhnlstros, dos Governadores, 110s Prefe1tos e, por c.erto,
tambêm do prôprJ.o Presidente da Repúb11ca, são contratados pelas
empresas estatal.S e comiss1onados nos gab1netes dessas
autorid!!:,
des .. S que os salárJ.os normais dos servidores públicos são baixis
Sl.mos, J.nSUfl.C1entes para garantir a permanêncJ.a de têcnl.cos cap~
zes que naturalmente se encam1nham para a at1vida.de pr1vada. onàe
a remuneração é ma1S compensadora.

Bssa distorção contnbui para manter as baixos
sal!
rJ.os dos servidores públicos da área do assessoramento e dos ca!;.
gos de conf1anca e cria uma J.njusta disparldade com funcJ.onárJ.os
de um mesmo gabJ.nete exercendo as meSmas tarefas e recebendo vea
cimentos ou salárl.os com d1ferenças acentuadas, em alguns casos,
de 5 ou mais vezes.
A presente sugestão põe fl.m a essa anomalia.

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

EMENDA

N9

--,

AO
PROJETO DE CONSTITUIçÃO

I

Substl.tua_se a alínea k da artigo 265, pelo s!.
gUJ.nte texto, supum1ndo-se a alínea
do ref!
r1.do artl.go

'ª

Art. 265

b _ J.nstJ.tuir 1mpostos a templos
de
qualsquer cultos, publicações per1§.
dJ.cas, lJ.vro, papel destJ.nado ã 1mpressão, bem como ã ent1dades assJ.~
tencial.s ~neficentes, às empresas
de rád10-d1fusão e às a gênc1as not,!
ciosas.
JUSTIFICACÃO

Estes princíp10s estão em geral nos textos co~
t1tuC10na1S. porém, é 1ndl.spensãvel relembrá-Ios para que
não
ocorra uma omJ.ssão na nova Carta l>lagna.
Alguns países vão ma1S longe. Não apenas 1sen~
tam as empresas de comunl.cação de qualquer tr1buto, mas
lhes
dest1nam subvenções na proporção dos exemplares que são exped1dos para o exter10r. estimulando, po.rtanto, uma, celhor difusão
das atJ.vidadades nacionaJ.s em seus vár10s se"tores.

Assembléia NacionalConstituinte e 585
Com relação ao papel destinado ã impressão •
prcp.,çupou-no5 não ~nas a lmprensa f 01ll8"S". especialmente, o 11
vai se tornando um produto de luxo para presentes

tU - Prioridade a entIdades educativas,

_ O "Presidente da República poderá delegar as atribuições para a desapropriação de imóveis rurais por inte':
resse social, sendo-lhe privativa a
declaração de zonas prioritárias.

§ So

vro que em razão dos altos custos de sua producão. no Bras1l:
excepcao-

nais nas festas e nos amveesãracs ,

ração de serviços
JUSTIFICAÇJtO
A Juta por poHtlcas democráticas de Comunicação Integra

Dentro do termo empresa Jornalístlca hoje se
JUSTIFICAÇÃO

compreende a :lnclusão das esusscre de TádLO e eetevasâc e das
ugênca.as de notícias. No entanto, é melhor que se e specaEaque
no texto, como o

fa~emos

exploração

mdevada , reãatavemente às ent adedes ess rseencaaí.s para efea-,
to de asencãc de t rabutcs , fl.zemos constar a expressão "aSSJ.5
tenCl.3J.S ben~fJ.céntes". restTi~g1.ndo, pOTtanto c campa, aíJ.;;
de ef mana'r as possi'vel.s daaecrcões •

latl.fund~ár10s, que ainda se acham voltados para o saatema ec,2,
nômico-soCl.al decorrente da l.nstalação no Brasl.l do 'reg rme de
CapJ.taIUas Hereda t ãr-aae e de sesmara.as • Tal regime, concebido
pela Coroa Portuguesa como uma manea r a de ocupar vastas regiões descobertas e submetJ.das ao pnncfp10 de narevec Internacional do .!!ll pOSSJ.det1s vagoranee na época dos descobnmentos,
foi o molde aa ror- do qual se extra:lram os moldes menores
dos
grandes l~atifúndios. Tornaram-se eles a pnncJ.pal fonte de poder 'eccnasueo, acc aa L e polft~co de uma scc.redade baseada
na
motlocul tura e na escravidão. a qual fundau durante séculos essa fJ.gura ccnhecada do grande senhor rural prepotente e atrabi
ll.ârJ.o que concéntrava em suas mãos o poder real, concreto,que

EMENDA lP0563D-6

lU

CONSTITUI"TÊ PAES DE ANDRADE

PLENKRIO
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EMENDA N9

AO
PROJETO DE .cONSTlTUICÃO

Coma tal modelo produtJ.vo não se adequa a
uma
socaedade aubme'tada a um avassalador processo de urbanização ,
os reclamos SOCl.al.S pela redJ.stnbuição fund~ãri;:& no Brasl.l f2
ram se avolumando até o ponto de desembocarem no estabelecimerr
to, pela atual Constl.tuição, do avançado ccnceaec da função s,2,
caak da pTopTledade (art. 160, Ill)~ S meeressenee , e oportuno, acompanhar a evolução censtaeucacnef brasile}.ra na matérl.a.

Anualmente, será constJ.tuída t.Dna CoJIlJ.S
são Ml.sta do Bxecut avc e do Legl.sla:tivo mcuebada de redigir a proposta
orçamen'tár:13 da Uniáo, para remessa
ao Congresso Nacaonaf ,

§ .únJ.co

A con!it;tuJ.ção impenal de 1824 e a cons t i tua-.
cão âepub Lacana de 1891 (art. 12, S 17) consagraram o princíplO
do da rea t c de proprl.edade pleno e absoluto, pois não cons eguru
ecoar em nosso pa!s a "reforma agrána profunda realuada pela
Revolução Francesa abo'í mõc a nobl'ez.a e sua base ecenêsuce que
era a propnedade fc:.udal. Já a ConstJ.tuJ.ção de 1934 (art. 72,

O mesmo será adotado para os orçamerr

tos dos Estados, D1str1to Federal
Terr1 tór~os e Mun1cípios.
JUSTIFICACAO

l:! ce'r tc que o d1sposJ.tl.VO constl.tucfonal vigen

a~mente

a despesa

ne;

Ora, tal ll.mi eacâc torna praeacanenee 1nviâvel
a forma11zação de emenda ã peça orçamentárJ.a.
Argumenta-se com o exemplo da Inglaterra, onde
o legislador também não pode emendar o orçamento, aumentando a
despesa ou redu"iJ.ndo a receita. \

pOJ.S na hl.pótese de não vingar uma de nossas sugestões
campa, a outra estarn em condições de ser acel.ta.

nesse

Estatuto da Terrã.. Ora, se a função socl.al da proprl.edade é uma exJ.
gência da Constl.tuJ.ção, o proprietárJ.o omisso não pode ser lnd;
nl.zado como se v.1gorasse o princípJ.o do dJ.reJ.to· de pl'oprl.edad;
pleno, pelo qual a J.ndenl.zação ê devl.da como mero corolárl.o des
se dJ.rel. to Estabelecendo a Constl. tU1ção uma obrigação do pro:
prietâr10 com a socl.edade, se não a cumpre decaJ. do direl.to J.nden1zatór~o no caso de ser a mesma desaprOpTl.ada por
1nteresse
soc1.al. Manter o atual s1stema de indenl.zação do latl.fúnd10 como um tQdo~ sem atentar para o fato de não CumpTl.'t sua obrl.gacão const1 tuc10nal, representa verdadel.ro enriqueC:J.mento J.lícl.-

PLENKRIO
f("O/• ..,rlt~1a--

~

AO
PROJETO DE CONSTITUICAO

<o.

Subst:l. tuam-se o art1go 318 e seus parágrafos,
pelos segu:l.ntes.

19

§ 29

monetár1a desses títulos, _o---vo-lu~e
anual ou periõdl.co de suas eml.ssões,
suas características, tl1xas de ju~
ros e condl.ções de resgate-,
sendo
assegurada sua aceitação. a 'tualquer
tempo, como me10 de pagamento
até
c1nqUenta por cento do Imposto Terr1 tor1al Rural e como pagamento do
preço das terras públl.c;:&s.
- A indenização das benfeitorias nece,!
sárias e úteis será sempre em dinhe,!
_ A desapropriação é da competência e,!
clusiva da União e limitar-se-á
às
áreas J.nclu!das nas zonas prioritárias fixadas em Decreto do Poder Ex~
cutivo.

§

'0

poderá ser desapropriada, por
interesse social, a propriedade rural que não obedeça aos critérios de
aproveit~ento econômico e
utilização social fixados em leL

_ "Também

Art. r.57 -Os mandatos dos governadores e vice-g,2.
dla

19~1

01 de Janeiro de

JUSTIFICAÇÃO

o

perTodo que permela a elelçZo do novo governador. atê

posse se caracteriza pela

EMENDA lP05634:9

I!J

CRIST I NA TAVARES

('J

PLENARI.

EMENDA KOOtFICATlVA
Art. 1ts8 - O mandato do atual PresldeMe da Repi
bllce terminará elll 01 de Janeiro de 1989
JUST I F I CAÇJtO

o

perTodo que permela a eleição do novo Presidente, até a sua

posse se eeree ees-t ae peta Indeftnlção administrativa c parallzação
admlnhtrattva. O que i natunl, com um

govern~mte

eleito a

1091

ttmldade de quem deIxa o cargo fica abalada.
Esta emenda vIsa abrevIar este 11mbo eêe tnr e e re e tve,

EMENDA lP05635·7

l!J CRISTINA TAVARES

tU1'O/.~n",c ..; J i o - - - - - - - - - - - ,

EHENDA SUPRESS1VA
Suprlrna-se do projeto
• alrnea fie" do Item

r.

do Art. 12.-

JUSTI FI CAÇÃO
Embora seja louvável a Intenção do legIslador, mas

11

formo ut.!.

llzada f'ca atllbrg\l2l. pre.Judlcando a clareza como deve ser

redigida

a ConstJ tul ção.

EMENDA lP05636-5

ê" CRISTINA TAVARES

"',....C/CO..II1a/• ..,c."'"1a

EHENOA SUPRESSIVA
Suprima-se do projeto

• a trnea "9 n do Itom I, do Ar't. 12
JUSTIF-ICAçAa
EllIbora seja louvável a Intenção do legislador. filas a forma

correção

ro.
§ 30

-,

vernadores, elertos em 15 de novembro de 1986. termInarão no

Esse é o ponto fundamental da proposta que fazemos ã augusta Assemblé1a Nac10nal Const1tu1nte. Os demal.s
Jã
estiio contemplados no texto da C~nst~tul.Cão em vigor, havendo o
proponente dado_lhes uma ordenaçao que entendemos melhor do pon
to de v1sta JurídJ.co e de maneJ.ra 11 tornar~ ma1S fácJ.I seu ente;
d1mento. p~curamos lIlantê~los por se, tratar de - 1nequi'vo'co avan:
.co no Dire1to Constl.tuc10nal Brasilel.To, o qual, nesta hora,não
pode retroceder nas c:onquis;Jl.s"'sociaJ.s Já alcançadas

A Um.ão promoverá.a desapropriação
da propriedade rural
improdutiva
classl.f~cada em lei como latl.fúndl.o.
mediante justa l.ndenl.zação da - sua
Pllrte_produtl.va. em títulos especiáis da di'Vl.da púb1J.ca l'esgatáve1s no
prazo de vJ.nte' anos, em parcelas an!!
ais SUCeSS1vas

_ - A leJ. disporá sobre exata

turo/•..,r"'C6Ção--

EHENDA HODIFICATlVA ...

Entendemos, entretanto. que se estabeleceu, nos
textos atual -e antcrl.or, uma contradJ.ção entre o pr1nci'pio
de
que a propr1edade DEVE ter função socl.al e o da
1nden1Zação
TOTAL dessa mesma propTJ.edade desaproprJ.ada. inclUsl.ve das suns
partes que não têm nenhuma função soc1al, aSSl.m vel'J.f1cadn por
vistorl.a do órgão competente e nos termos do 'tue estabelece
o

'udltla/ccIl'••1a,,-..,.'u1a

§

PLENARI.

das benfeitorias necessár.1as e úteJ.s.

Não há contrachção nesse nosso posiclonamento,

-

('J

í

Vl.sando possibl.ll.tsr. do pondo de va s ra econônrco, a rea1J.zaçãõ da Reforma Agrária, tanto o Const1tu1nte
de
1946 como os dem8J.S que o seguJ.ram estabe;Ieceram o prJ.ncípJ.o do
p~gamento J.ndenJ.zatórl.o medl.ante títulos espeCl.al.s da
dív~da
públl.ca (Emenda Constl.tucJ.ol1al n9 10/64 e art. 157, 5 loda Consto
69) do valor da terra nua, l.ntegralmente, e em dl.nhel.ro o valor

Is:;o não nos 1mpediu de formular uma outra sugestão, proporc{onando iniciatl.va concorrente ao Executivo
e
Leg1s1atJ.vo quanto ã m8tér18 fJ.nance~ra.

Art. 318

CRISTINA TAVARES

co fundamental pat-a a realização da Reforma Agrárl.a, e que mate
rJ.alJ.za o da spus a t.Lvo constituc1.onal obr1gatôrl.o do
exercícl.~
de uma função sccae pela pz-cpz-a edade ,

S o que pretendemos com nossa proposta.

EMENDA N°

I!J

S a desapropriação. assJ.m, o ansnruaerrtc Jurídl.-

Ocorre, porém, um seee de 1mportâncJ.a maaor na
Grã-Bretanha. ~ que exa.s te uma COlll1ssão l-lista do Executivo
e
do Parlamento que trabalham em conJunto, preparando a proposta
orçaJlentâTl.a. Assim, quando esta c:hega ao legl.slativo jã
refQrçada polos representantes dos dol.s Poderes.

r.r

EMENDA lP05633~j

§ 17), embora palJ.damente, cogitou da exfs têncaa de um interesse sccaat ou coletivo ccndacacnante do da reatc de p rcp'r-aedade •
A Carta de 1937 (art. 122, alínea 14) t referiu-se, pela vez pr.!,
ueara , ao l.nstltutO da desaprcpraacêo, O ans t a tut;c amp110u-se na
Carta de 1946 (art. 147, com o § l° J.ntroduzido pela Emenda Co~
tituCl.onal no 10/64), a qual moldou-o de forma tão precase que
sofreu saudãvel evolução tanto na Constl.tp1ção de 1967 {art.lS7,
§ 1°.J quauec na atual (art. 161).

Uma das mais sêrass lesões ao exercfcac da at a
vidade do leg1slador é a ampos s ab r Ladade de 1nterferir no orç-;
aenec , emendando-o.
te lhe faculta a emenda quando esta não
reduza a receaea,

see te l e expressão deste patrrmõnlo.

a Coroa tacitamente lhe delegava.

Inclua-se o seguinte texto como art1go 287 (Sec
ção 11, Dos Orçamentos), renumerando-se os se:
guances s
Art. 287

o

patrimônio de. luta do povo êee s r te t ee , O Conselho de Comunicação

A reforma agrária, entendida como o
terra para fins de produção e fixação do homem ao campo por
número maior de pessoas que nela realmente trabalhem, já
tornOU um consenso na sociedade brasileira, ao qual
resistem
apenas minorias inconformadas e nuntericamente inexpress,ivas de

na sugestão. qU31S são essas empresas.

/ Da mesma maneira. af1.m de eva tar

cullt,!!.

ra1s e outras sem fIns lucrativos na concessão de eene r s e exp1,2.

Uzada fica ambfgua,

EMENDA ------lP05632·2

I'l

CRISTlNA TAVARES

li

pr~Judlcando

a c1areza como deve ser

~t!.

redigIda

Conscltulçiio.

pr;;;;~;'=:J

) rw;'oEiJ
EHERDA SUBSTITUTIVA
Art. 1t02 - Fica Instltuldo o Conselho RacIonal

EMENDA lP056l7·3

fi

CRISTINA TAVARES

tJ

PLEN~RI O

de COllunlcação, com a atr1bulção de propor ao Con9resso RacIonal
polrtlcas naclonars de comun'lcação nas áreas de radiodifusão
outros meios eletrônIcos, supervisIonar e fiscalizar sua

EHENDA SUPRESS IVA

execu
Suprlll1a-se do proJeto:

ção, atendidos 05 se9ulntes prlnclplos.
o Item VI do ArtIgo 1'!
I - Promoção da cultura nacional em suas

JUSTIFICAÇ1to

-dI,!.

tlntils mnnlfestnções, assegurada a regionalIzação da produção
cultpral nos molos de comunicação e na pub1fcldade;
fi '- aanntra da plural Idade e descentrallzaçio,

vedada a concentraçio da proprIedade dos lIIelo$ de comunicação;

Embora seja louvável

li

Intençiio do legislador, mas a forme ut!

ltzada fIca ambrgua. prejudIcando a c:1arezu como deve ser
a ConstituIção

redigida

586

• Assembléia Nacional Constituinte

proposta orçamentãria seto:nal corresp:l!!.
dente.

EMENDA lP05638-1

t=

CR(STUIA TAVARES

l!J

PLENAR'O

JUSTIFICACÃO

Supdma-sc do projeto

••t Inee

G uma conf1ssão de mexas eêncaa de uma polít1ca da

"clt do Item XIII, do Art. 12.
~.

JUSTIFICAÇJtO

Os sete m1lhões de velhos deste país não

redlglda

ê a tendência aqua ê de agravamen't~, pcas as apc-.
seneaecrxas e pensões vão se achatando cada vez maas , de tal Io!,
ma que aqueles que se aposentam com 10 s arâracs , por exemplo. 5
ou 6 anos depcas estão recebendo 3 ou 4 sat ãracs mín1mos,
se
tantol

• ConstituI çâo ..

lP05639-0

tJ

CRISTINA TAVARES

f!J

PLENAIUO

m-

Em razão da taxa de desemprego. o~s que ultrapassam
os 35 ou 40 anos Já não conseguem ocupação remunerada. Isso po,;.
que o empr-es az-zado prefere os mau Jovens e o-serviço
púh11CO
lhes fecha a porta como se a experiênc:La-nad3J~e--=..~
tTl.bul.Câo prestada durante tantos anos nada sl.gm.il.casse.

~-_-TUTO/'~I''''
... ~lo

EMENDA SUPRESS J VA

Supt'lmam-sc

05

Artigos

lj,30 c seu parágrafo único

JUSTIFICAÇAo

seja louvável a lntençâo do legIslador, mas a forma c e r

llzada fica ambtgua, prejudIcando

8

clareza como deve ser

redlgld

r . r - - - - - - .~u""llIco.. ,'llo/l~ICO..'ltlo

PROJETO DE CONSTITUICÃO
Inclua-se como ar-t i go .363, (CapÍ'tulo z r , da
prevadênc ra Soc1.al) renumerando-se os segu1!!,

Art. 363

educação
gratuita em todos os níveis.

JUSTIFICACÃO
Para que haj a ões envcj.vanerrtc 1ntelectual,·m~
ral e pr0f1SS10nal num país, é necessário que se posS1bi1J.te cO!!.
d1ções educacionais básicas ao seu povo.

S importante que se muItl.p11quem as creches era
número compatível com as necessidades mínimas sc l ac r tadas pela
ccaumdade par-ta.cuj.arment;e das grandes concentrações urbanas,com
uma pe r a fe r-aa altamente- ce eent;e ,
As escolas prof1.ssJ.onalizantes devem ser implantadas em quant adade e especaet.aaecãc adequadas a cada reg1_
âc , vasendc o preparo de mão de obra especaat i eada e a trl.agem
das vccecões para os cursos supe-rror-es ,

cens caea-se , no Brasil. uma s a't uaçiio mais dramát,!
ca que a dos demaa.s países. O estado 1ndustríal somente se anteressa pelo c1dadão enquanto ele produz. refeganeo-c ao abandono quando alcança o limite da adade ,

teso
Aquele que tenha conr r rbufdo para
s Prev1dênc1.a Social em
qualquer
época, mesmo perdendo o vínculo,se
benef1ciarã de uma
apns errtudor-a a
propcr cacnat ao período de recolh,!
mento, obedecendo o Indace do salf
1'1.0 mín1rno vagerrte ,

Indispensável a craacãc de "lares" des t.dna-,
dos às crianças abandonadas, tn rando-us da margl.na1J.dade e preparando-as para o futuro
•
Com: a methcraa
graus de ens anc , a accaedade
a educacâc a grande alavanca
víduo e da scca edade que ê a

e curioso observar que enquanto l.SS0 ocorre aqua ,
a Pacuãdade de D1reito de Hastings. nos Estados llna dns , integrada na polít1ca da ve Ihace , adsu t.e somente professores
com
m81S de 65 anos de adade e que Já es rej am desligados de outras
untvers adedes , bem como anta gos Juízes. etc. contando e Iguns d.=.
les mais de BO anos •••

JUSTIFICACÃO

Não se diga que esta ê uma: proposta contrad1tóna
porque ple1 teamo; outYas soluções para o problema.
"Não. Se esta sugestão não v1ngar, temos outra
certa forma d1ferente mas com ob)et1vo comum.

Na Europa. é comum encontrar_se f11a especial para os velhos q,ue têm preferênc1a de acesso nos colet1voS (ôn1bus, trens e metrô).
1dosos.

pessoas. uma aposentador1a proporc10nal ao referldo período de
contr1bu1ção.

Não podemos ficar ind1.ferentes a essa grave 51tuação.

Não se argumente com o aumento de despesa, p!.
,.:11 necrar o l1rovento, nol~ o recolh1mento fe1tos ã énoca e destlnados que eram ao pagamento de benefíclos. 1n'Clus1ve aposent~
dor1a, ser1am suf1c1entes para cobr1r o ônus ce)RseqUente.

Nossa proposta é
inJustJ.ça e dessa om1ssâo.

Um

cam1nho para a correção

de

A respeito de modi"flcações constl.tuc10na1s. Thomas Jefferson, em 1816. recomendava- "Eu não sou, certamente •
um defensor de mudanças frequentes e não expen.mentadas em leis
e const1tuições. Acho que sena melhor suportar as :Lmperfeições
moderadas ••• Nas se~, também, que as lel.s e as l.nst1tu1ç.ões preC1.sam l.r de mãos dadas com o progresso da mente humana"

CU1da-se até nos detalhes dessa ass1.stência

S de toda Just1ça que se proporc10ne a estas

dõ nível educacacnaã em todos
melhora, l.nevitavelmente, p01S
que aJuda na transformação do 1nd.!
soma dos andavIduos ,

Nada se farã, no entanto. sem uma prcpcsacâc concreta que assegure recursos permanentes e sufl.cientes para
a
execução dessas tarefas.

Na Itãl1.a. a Opera Naz1.onale per Ipenc10nat1. proporc10na dol.s meses de fér1as por ano aos 1dosos de determInadas cll.tegor1as. util1zando-se de casas na área med1terrânea.

Deparamo~nos. seguidamente, com pessoas
que
contr1buíram. algumas delas durante longos períodos, para a Pr}l
v1dênc1a SOC:1al. mas que por terem perd1do o vínculo de segur~
do, com a suspensão do recolhimento de contribuições. não con~
segUl.ram aposentar-se.

_

I _ S assegurado o da r eã tc ã

Mesmo nos países em que a apos entiadoz-a a não apresenta saeue cãe excepcacnat , no entanto. os que se aposentam g~
ratneme possuem suas eccncmes com as qua i s planejam a vethrce COIIl o lazer, as va agens de turasnc , a tea cure , e at~ os cu.!
sos nas unaver-sadades da eerceara adade ,

AO

EHENDA N°

Art. 373.....

ção. readaptando os que a anda têm alguns anos de trabalho pela
frente.

I fÇi;';ft1J

PLENfi:RIO

Subst1.tua_se o 1n<:1SO I do arugo 373 (CapítE,
lo III, Da Educação e Cultura), o seguinte tc!'
to·

Os governos es t r ange r'rcs enfrentam coraJosamente a
.questão, p Land fa.candc a assas cêncaa ao adoso e, face ã automa-

r=;~;~:J

CDNSTITUINTE PAES DE ANDRADE

AO
PROJBtO DE CONSTITlIlCÁO

jtecessaueacs de pelo menos 1 m1lhão de novos empr.=.
gos por ano e os que alcançam a adade de aposentar-se permenecem no emprego, porque temem que ocorra com eles o que está aco,!!
tecendo com os a tua i.s aposentados.

• ConstituIção

EMENDA lP05640-3

:I'l

EMENDA N°

Torna-se aanda maas _r1dícula es sa restrição na adm1D1st't'açâo púb11ca, sabendo-se- qU~1aaoS=-servidor..es-L_
hOJe contratada pela CLT. com a aposentadoria calculada na raê-,
daa dos três úl tamcs anos de ccnt.rabuacâc , sendo portanto o bene Hcao prcpcrcacnat não apenas ao tempo de servacc , mesmo alcançada a adade 11m1te dos 65 anos ou os 70 anos da ccmpu l aêr-a.a,
mas l.gualmente ã médl.a dos;' últl.mos anos.

• os Artigos 431 e 433 do projeto.

Embora

existem

para a ccns caeuacâc ,
Constata-se um total athea.eaenec da nossa realidade e que em todo o mundo ]Ustl.'Íl.ca uma ação efl.caz dos governos

Embora seja louvável a Intenção do legislador, mas a forma ut.l.
tLzada fica ambrgua, prejudIcando a e lereee como deve ser

~DA

A asencãc de todos os anpos t.cs sobre os e trmentos que venham a ser colocados no mercado ecnsusudcr d Lr eüamen-,
ee pelos produtores, traz doa.s beneHcaos diretos à população.
O pr;Lmeiro deles. porque ccma aneva tável a redução dos
custos
e, portanto. dos preços de venda. desde que fl.scalizado o processo. O segundo , porque~ elil!.,!inando na.medida do possível os inter
med1ár1.os I com o, estimulo ao produtor para que o leve d1.retame!!.
te ao mercado de consumo, desenvolve uma polít1.ca de vatcraaação dos que trabalham a terra e que podem, assam, obter result!.
dos mais justos para o seu esforço.

A Const1tu1Ção de 1969 no capítulo re.tetavc ã Fam!
11.a. ã Educação e ã Cultura. d1spõe em seu art1go 175, parágrafo 40, r-epe t ando o texto da Const1tuição de 1967 Ia'r-tn.go 167, §
49) que "Lea especaaã d1sporá sobre a assistência à mat.erm.dade,
ã 1nfâncía e à adcj.escêncae e sobre a educação de excepcl.onais".

EHENDA SUPRESSIVA

~

_das grão$t se perde por falta de armazenàment.o e de transporte.
Se a produção ê pequena, o seu custo transforma o produtor
em
pedante Junto aos bancos, p01.S os fJ.nanc1amentos para a
safra
não cobrem sequer os custos.

dessa

No caso da educação. as modifJ.cações se l.mpõem v.!
sando o progresso.

Os cálculos atua1S são fe1tos sempre levando
em conta o que va1 Ser pago com base nas 1mportânc1as recolh1das.

EMENDA lP05642·0

Se é possível atender determinadas pessoas em
razão da 1dade ou do t1.pO de trabalho como o rural independent.=.
ment;e da contr~bu~ção. por que de~x.llr de pagar o beneficio ãqu.=
le que contribu1.u durante algum tempo para os cofres da Previdênc1a?

I!J

ry~~;'-:J

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

tS/~~JllJ

PLENÃRro

f'

pr;;~~;'~

CONSTITUINTE PAES DE ANDRAOE

l2 Li;;'0 lJ

PLENÁRIO

AO

EMENDA N9

Para tornar mais clara a expos1.ção e just1ficação da presente proposta. lembremos o caso de pessoa que contr1.bU1U durante 28 anos. por exemplo. para os cofres da PreV1dênc1a e que tendo perdJ.do o vínculo antes de alcançar os 30 anos
para o abono permanênc1a ou os 35 anos para a aposentadoru, per
ca todo esse longo período de contr1.bu1ção. Fel.to os cálculos p!.
ra a mulher ou para os que têm aposentador1a espec1al em razão
da sua at1.v1dade, a 1nJustl.ça se repete se houve l.nterrupção por
ma1S de um ano de sua contr1bu1ção ã Prev1.dênc1a

EMENDA 1P05644·6

nltle'lIItTl~'.~Ia'

PROJETO DE CONSTITurCitO
Inclua-se o presente texto como artJ.go 370, (Se.!:.
ção 111, Da Ass1tênc1.a Soc1al), renumerando-se

EMENDA N9 ~

Art. 370

F1cam :Lnsentos de 1mpostos os produtos ahmentíc10s vend1dos pelos prodE,
tores diretamente aos consuml.dores.

AO
PROJETO DE CONSTITUIcÃO

os segm.ntes:

Inclua-se o segu1nte como parágrafo 20 do artl.go
388, passando o parãgrafo ún1co a 10
j

Art. 388

JUSTI FI CACÃO
S 29

E/'IIENDA lP05641·1

I?

pr';~;~:J

CONSTI1UINTE PAES DE ANDRAOE
.~.d".,.o,,""O"U'.O"'''''

PLENÃRIO

--,

[5iJ;'illiJ

lnTOflutT",~.~la

EMENDA NO

AO
PROJETO DE CONSTITUICJI.O

Subst1tua-se o 1nC1SO I do artl.go 364. pela segu1!!.
te redação
Art. 364 ••••
1 _ Lei compleMenta~ garant1rá amparo espec1al ã maternidade, ã 1nfânc1a e ã velhice zmplantando-se num prazo rle 2 anos
uma polítlca de asslstência 'ao ldoso •
cabendo aos M1n1stér10s da PreVldênc1a e
da Saúde a sua execução e o preparo da

--;

O grande problema de tod.s as épocas é o
abastec1mento e com ele o do preço dos produtos essenciais

do

SUbs1stência.
Entre o produtor e o consumidor, no entanto. se
l.ntercalam os 1ntermediários que através das vendas e revendas
suceSS1vas encarecem o produto que chega ao consuml.dor com pr~
ço altamente lnult1plicado.
Dessa forma, preJudl.cam-se o produtor e o consE,
midor. enquanto os 1ntermed1árJ.os se benefJ.c1am, muitas vezes,
de forma desleal dessas vendas e revendas.
O preço de venda nos mercados de consumo
são
abuslvoS. enquanto o produtor mal cobre os custos e. quase se!!!
pre, flca end1v1dado com os bancos ~flCU1S -e part1culares Se
a produção ê grande, grande parte da colhe1ta, part1cularmente

Aos autores de obras literãr1as.
tíst1cas e c1entíf1cas. bem como
que declararem as ter produndo
por
meios p.aranorma1.s ou parapsíqu:LCOS •
pertence o d1.reito exclusi.vo de utJ.l.,!
zá-las. ESlie due1to ê transm1ssível
por herança, pelo tempo que a leJ. f1-

JUSTIFICACÁO

5uger:Lmos a ampl1.ação do prece~to constitucional
de proteção aos d1re1tos 3utora1.s, jã inscr1to no atual art1go
153. § 25, l.ncluindo, no seu texto orl.gJ.nal. as expressões :
T1bem como aos que declararem as ter produudo por melOS paranormalS ou parapsíqul.COS". Trata-se de um d1Tel-to conexo ou de
um dlre1to v1.unho ao d1reto de autor, na segunda hlpótese.

-,

Assembléia NacionalConstituinte
Note-sr' em pr1meJ.TO lusar, que não assume o CoIl;!
t1 tufonte a responsa'ti.i~·dade pela autenticação do fenômeno para-

ncrnaf , deixando ao própno mcereasadc a faculdade de ahrmãla, nedranre declaração prêprra, ASSJ.m, não "fará o
leg1s1ador
opção por adeo Ic ga as Fenonêm cas , ao mesmo tempo que realJ.zarã
o adeaj juríd1co de niio da s c'r amana r convicções sa.s ceaãt.acas ou

EMENDA lP05646-2

I:

Nossa proposta vaa determinar modif1cações e~
pecaatmente no Códl.go C:Lvl.l que data de 1916. quando a
mulher
V1Vl.a no lar. e para o lar, sem qualquer relação soca a I ou
de
trabalho autônomo na sociedade.

5',;~~':J

CONSTITUINTE PAES DE ANDRA.DE

fÇj;;7fll

PLENÃRIO
TU1~/.UI..." ' . ç l o - -

Quando a pr1mel.ra mulher obteve. no Brasl.l,8E,
torl.zação para ans c reve r-cse em concurso público, essa eueorxeacão deveu-se a um parecer de Rua, Barbosa que mterpre ccu o da s-,
pcsatavc ccns ta.tucacnaã de 1891, af1rmando que o vocábulo "b r asafea.rc", alJ. empregado, t anha o serrt adc genérl.co,
alcançando
tanto o homem quanto a mulher.

--,

pes soaas ,

EMENDA N9

Ele apenas se curva ante os fatos. emprestando-lhe
o colorl.do )urídJ.co·adcquado. O üa r e r tc pOS1t1VO, como sabemos,
não deve exim.r-ee de dasc rpt mar as relações novas que
forem
surgJ.ndo J dando lugar ao preenchmencc de lacunas ou
cmssêes
da Lea , Nem sempre a anategaa , a "ccnsuerc" e os pTJ.ncip1os geraas de üa.r ea.t.c conseguem preencher, adequadamente, esses "va-

Inclua-se como artl.go J-l'b. (Capítulo IV. Do
Meio Ambl.ente), renumerando-se os art1gos s~
guintes.

AO

PROJETO DE CONSTITUICÃO

L(~=I-

Nossa proposta é o ponto-de-partida que perm1
tirá ao legl.sÍador ordaniir-xc adaptar a leg1slação com base
n~
preceito ccns t a tuca onaf que esperamos venha a nbr age r ampl,:'-mente os da.rea tcs da mulher.

~

Art.
A preservação do neao-aabãente
é
dever do Estado, não apenas na l.mplantação de
uma polítJ.ca vas andc medidas concretas, mas,
igualmente, na manutenção de reservas da pa,!
sagem e dos ae i os na t uraas ,

aacs" do sas tema legal.
Sabe-se, no-entanto, que ve'rdade a ro manancu aL de
obras bterãrl.as, CJ.C'ntíflcas e artíst1cas Jorra de penas, pincéis e anatrunentos musacaas que se da.aea mput s rcnadcs por fo!,
cas parapsíquicas ou paranorna i s craacavas , A chamada psaccgrefia, ou escraea ps Iquace , tem aj amerrtadc empresas eda t cz-aa as de
médl.o e grande porte, que se dedacam quase que exc Iusavauerrtc a
esse tnpc de produção l.Dtelec,tual

o texto presente não se choca com os
aeeaas
ã 19ualdade de tratamento para a mulher, sendo, porém,
abran ente e vas andc a Le l.slacão brdanãraa,

'raj atrvos

EMENDA lP05648-9

JUSTIFICACÃO

O Poder Judl.cl.ár10 do Estado do R10 de .rane r rc Já
se viu mesmo em s rtuacâc de pe rpj.exadade , quando os
herde r rcs
do Lns agne escr i t or ma-ranhens e Humbert~ de Campos reavmdrcaram,
os dareaece eutcreas heredl.târJ.os refaeavaeenee às obras psicografadas e de declarada aut.or-a.a espl.ritual daquele saudoso es-,

A ecotcgaa , não é simplesmente uma caêncae do
mei.o aaba ent e , Ela 1mplic;-em- toc1~m esquema de preservacâc
da fauna e flora e dos recursos naturaJ.s--J.n..e1spensáve1s ã va-,
da.

I!J

Não podena o Julgador tomar par t adc de caráter
f110sõf1co-fenomênl.co-rell.g10so daarrte de fato pcaêaacc , ante
a Inexâsuênca.a de norma ccnatn eucacnar , também eccr-rent.e na le
gislaçãO' "ordaniir-i.a, Mas, os milhares de obras peoduaadas
po;
esse meac, ou que aSS1m se declaram pelos postulantes dos respect avos da rea tos auccraas , merecem uma defl.nJ.ção legal quanto
ã autona e ã propt-aedade intelectual.

Inclua-se no art. 402, do Projeto de Constituição, o
seguinte § 21l, renunerencc-se o paragrá fo único:

As concessões, autorizações ou permIssões se
do ~or 15 (quinze) anos, e só poderão ser suspen:
sas , não renovadas ou cassadas, por decisão do Po
der Judiciário
§ 22

Tornando obrl.gatôr1a, como dever do listado,a
preservecâo dessas reservas e recursos. pode qualquer cJ.dadão,
com base no d~spositiv~ ccnst aeuc i enat , acacnar o Jud1c1âr10
para J.mpedl.1: a devastação dessas r-aqueaas e reservas natura i s ,
E maaa do que l.SSO, assegurar a cont anuadede da fauna e da fIo
'ra que compõem o equa.Lfb ru o ecológJ.co do país.
-

Vé'mos, por conse guance , que o mundo dos fatos e~
tã repleto de eventos j ur.í.ddvenent;e não drscapt madcs •

JUSTIFICACAO

EMENDA lP05647·1

ê'

rry~;;'~

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE
'Ud.lO/cow,.. lo/&~.cow'III.o_--_-----,

PLENÃRIO

fui~';ffiJ

í

EMENDA N°

~A lP05645-4
.."'
~ CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

--,

r . r - - - - - - '.Sd.. o/co~'I,io/.~IC."1I1.o
PLENÂRIO

o projeto estabelece competência para outorgar conces
, sões, autorizações ou permissões para servIços de ·radlodlfusão s~
nora ou de som e Imagens, entretanto, é omissão quanto ao prazo de
vigêncIa e meio de suspensão, renovação ou cassação das concessões
autorizações ou permissões

AO

~PRÕJETO DE CONSTITUICÃO

Inclua-se como armgc 497 das Disp0SJ.ções TTa!!.
sJ.tórl.as (Título X), o seguance

rr;;;;;~~

1?Pi;'iill]

TsITo/.u'T'f1C&C1o--------_--,

EMENDA N9

Wi";-mJ

PLENARIO

í

Iguàlmente, a Psicopl.ctograf1a, ou produção pictór1ca parapsíqul.ca, bem como psaccnésxco-ccapcsãcêc se resse!!.
tem dos mesmos reclamos

Pretendendo a nossa pát:rl.a aj us t a r sua Carta Na.&.
na aos anseaos de uma Juventude dnquae t a , porém amadurecrda p~
las vacz.s s a tudes da vida moderna, não é possível de axa r de lado fatos tão relevantes da at.avadade cultural e sccaaã que cl!,
mam pela a t.ua Laaaçjio da norma Jurídl.ca sob a égl.de do pr ece i.co
ccns t rtuc ona L,

pr;~~;'~

ERVIN 80NK05KI
, •• """,/c.w,.. Io/lulc.w,uio

Tendo o BraS1l grande âreá de seu terntór10
com as ext r.ao rddnâr-a as florestas do norte e do centro do país,
torna-se imperioso ga ranta.r a preservação desses pulmões verdes que J.nflucm não apenas na vida do bres rea rc , mas no equ,!
líbrl.o ecológl.co de todo o planeta.

craecr-,

e 587

AO
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

F\.ENAAIO

Nenhuma discnml.nação será tolerada
contra a mulher, ajustando-se a legl.slação ord1nâna a este dispos1t,!
vo no prazo mâxl.mo de seJ.s meses.

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se a redação do artigo 409 (Capit.!:!
lo VI, Do Meio Ambiente) pelo seguinte texto:
Art. 409 :e dever da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Munic!pios, de todo c!
dadão, das firmas, empresas e associações de
classe, sociedades civis e culturais a prot~
ção dos fundamentos naturais da vida, bem c,2
mo a preservação e restauração da paisagem e
da natureza ..

Ac:resccnte-se ao artigo B7, cano § .311 :

Na ConferencJ.a URBI .!:.!. ORBI, de são Francl.sco,
nos Estados UR1dos, em 1944, consagrou em sua Declaração de Pr1!!,
Cíp10S, o segu1nte· "Os povos das Nações Unidas reahrmam a fé
nos dl.rel.tos fundamental.s do homem, na d1gnJ.dade e valor da pe,!
soa humana, na J.gualdade de direl.tos entre homens e mulheres e

o tenpo de servIço em outras fUl'lÇões será computado em função do
rio proporcIonalmente ao tempo de efetivo exercício em cada

Como está redigido o artigo 409, não nos parece amplo quanto aos compromissos com a preservação do meio am
biente. A r.edação que propomos alcança, também a restauração d-;;
paisagem e da natureza.
A proteção ao meio ambiente e a
preservação
da natureza é uma condição para a sobrevivência da vida no nosso Planeta. A civilização industrial e o homem predatório des t.ruíram mais a nat~eza, nestes últimos 40 anos, do que a Humanidade em toda a sua História. Torna-se, desta formâ, imperioso
e urgente conscientizar a sociedade para esse importante probl~
ma.

~a

Alemanha, os mOV1mentos de proteção ã ecolog1a, vêm ganhando ex
traord1nár1a d1mensão com expreSSl.va e maC1ça aaesão dos maJ.;
representatl.vos segmentos da Soc1edade. das Un:l.vers1dades. dos
Sindicatos c da Igreja. - o que corresponde, sem dÚvl.da, a um
senhmento naCl.onal pela preservação de áreas verdes, obJeto da
cobJ.ça de grupos mun1dos por l.nteresses comerC1aJ.S.
No Bras1I, temos sentl.do, uI tl.mamente, que
a defesa da's nossas áreas verdes, partJ.cularmente na A!nazõnl.a,
começa, tambêm a sensl.bl.ll.zar setorés expressl.VOS da população
do País, notadamente dos Jovens. S J.mpenoso, porém. que a pr!:,
servaçáo da natureza não se restrl.nJa, apenas, a movimentos po
pulares, mas que se materl.all.ze, também, através de
medida;
concretas de defesa das nossas áreas verdes. pt!la Un1ão,
Estados e os MUn1Cípl.os.
Para que essa part1c1pação da Unl.ão se co!!.
cretJ.ze, de forma permanente e obJetl.va, entendemos ser necessârl.o que a prõprl.a ConstituJ.ção do Pais assegure no Governo Fc
deral os mel.OS e cond1cões l.ndl.spensáve1s à adoção de provJ.dên
cias protetoras ao mC10 ambJ.ente.
Sesta. a razão mal.or da presente ProposJ.çio que submetemos ao exame da Assemblé1a Nac10nal Const1 tU1nte, na convl.cção plena de que os l.lustres Constl.tuintes de 87.
sensíveis aos deseJOS da Nação. a aprovação, fazendo-a parte da
nova Constituição do Bras1l.

1.JI\8

maglst~

das funções, cons!

derando-se o terrpo necessário para a 'aposentadoria em cada una delas

entre as Nações grandes e pequena:;".

:e pnncípio t.ranqu110 o de que a cid~dan1a é
a capacidade legal que têm as pessoas de part.l.cl.par de todas as
atJ.vl.dades. l.nclus1ve as do Governo, compreendendo-se, portanto,
como o conJunto de dl.rel.tos e obrl.gaçêes que~se or1g1nam na nacJ.onall.dade Aí se enquadram os d1rel.tos civJ.s e polít1COS.

.1I5TIFICATIVA

Os funcIonários, cIvis e mUltares, defrontam-se frequentemente

A mulher hOJe, está presente em todas as áreas

JUSTIFICAÇÃO

.....Ji.i\ alguns países da Europa. notadamente

Art. 497

da abvidade humana, e não apenas no lar.

lhas e limltaçõ-es Imperantes

Não se pode. aSSl.m. excluí-la da part1c1paCão
atJ.va e da d1Teção da admJ.nl.stração públl.ca.

Ui!

Na Unl.ão Soviétl.ca. as mulheres

emendavisa sanar

l,J'Il

l"f::I regulamentação

CO'li

as f.2,

de seus dIreitos à aposentadorIa A

dos problemas maIs graves e corrwJns, que

con~Iste na

fixação de

critério objetivo para a contagem de tellpo de servIço em funções distintas.

const1 tuem

53\ da populacão e 60\ dos especl.alJ.st.as dl.plomados

No mundo OC1dental, a partic.lpação da mulher
tambêm se acentuou nas úl t1mas décadas.

EMENDA lP05650-1

A tendêncl.a, hOJe, é a de assegurar ã mulher,
a mel.a-Jornada de trabalho. mesmo porq~e a jornada total para
ela representa um trabalho redobrado. pOl.S tem ãl.nda sob
sua
responsabJ.1J.dade as tarefas da dl.reçãõ do lar e. em geral,
a
responsabJ.l1dade· da coz{nha. eÍa. 1J.mpeza e da conservação do me,!
mo. O trabalho duplo _ no lar e fora dele - a 1!oloca em cond,!
çâo de l.nferl.or1dade ao homem que tem, ass1m. mal.S condl.ções de
estudo, lel.tura e ·até mesmo de laze;.

l:J

FJ.cou comprovado que o per iodo de ma10r desenvolVl.ll1ento da atl.Vl.dade profl.ssl.onal é o dos 10 (dez) prl.mel.ros anos a partl.r da formatura un1versltâr1a e é essa fase
exatamente a do nascimento e cr1acão dos fl.lhos, além do trab!,
lho de casa.
A mulher ascendeu ã condição de partl.cl.pante.
l.gualando-se ao homem no trabalho, mas não na sua remuneração
que de uma manel.ra geral al.nda permaneceu em nível.s aVl.ltados.
O cálculo é de que as mulheres trabalham pe_
lo menos duas horas d1ârl.as e mal.S que os homens, tendo em V1,!
ta a chamada "dupla Jornada".
Um dos primel.ros mOVl.mentos organ1zados
das
.-lI\ulheres pelos seus dl.reJ.tos verl.fl.cou-se em Nova Iorque em
8
de março de 1909, - hOJe des1gnado como o Dl.a Internacl.on-al da
Mulher - quando 40.000 modl.stas e operánas nova10rqUJ.nas saíram
às ruas para eXl.gl.T aumento de salár10 e melhores condl.ções de
trabalho, após uma greve que durou quatro meses
Somente no inícl.o do século, no entanto. é que
as 1Dlflheres surgiram COJl.O f~rça organ1zada, lutando por seus d,!
rel.tos.

CONSTITUINTE ALOISIO

VAS~~~~ELOS

I!J-~~~~'~

~--.J

_______

i-wi'f7ill

==--:-==-=----

Acrescente-se ao final do texto do artigo 336. "exceto para
os serviços sociais autônomos e de aprendizagem proflssionallzante"Sem
fIns lucrativos - inst'ltuídos pela LeI"."
JUSTIF'ICAC~O

A sociedade brasileira espera uma Constituição moderna. sus
cinta, mas que nllo agr'ida as- conquistas soci~is inegáveis geradas pei;;
benéfica atuação do SESI e SESC (há mais de 40 anos) e também do SENAI
e SENAC. reconhecidos pela extraordInária cohtribuição à educação pro
flssionalizanle.
Porqu-e suprimir estes grandes benefícios à promoção social
do trabalhador brasileiro? Porque liquidá-los ou incorpora-los ao gi
gantesco. lento e burocrático aparelho do EsJ:ado?
O que os empresários destinam. via lAPAS. à formação dos em
pregados e à assistência social dos mesmos não é transferido para o;
preços finais dos produtos Não se fere a estabilidade financeira do
sistema de Seguridade Social.
Por fim. não aceito o argumento que o aditamento pretendido
venha repercutir diretamente no mercado de trabalho.
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JUSTIFICAÇXO

l? CRiSTINA

o Conselho de Comunicação Social somente se JustifIca.

!"

• definição de sua competência.

fT"!~'~~OO--:J

TAVARES

t!W~Mll

PLENARO O

r.r----------TlnCl/~uln.ou;Ia

EKEHOA SUPRESSIVA

DeUA IlDITIVA

Inclua-se onde cccber, nas Disposições TransI-

térias:
Art.

EMENDA lP05654-3

f:J CRISTINA

final, na mesma legislatura.
S 5! Ca~a u~a das Casâs reunlr-stl-ã em sessões pr,!.

twlTr?J

Fica criado o lOOl'iOIJ61lo do ouro no paIs,
r.r

a contar de 112 de Janeiro de 1989;

Suprlma-se do Parágrafo S~ do art. li" a expressão

l'f"!'~~~'=.J

TAVARES

t l . . ~N\I...'IC"l:Ic,

p.ratõrlas. a partir de I! de rever e t re , no pr tee t re ano da

~

S l1nlco
verno Federal deverá ter

i~lantada

- Até a data mencionada no c8DUt o GoLJl'I8 erorese com una infraestrutura pronta

legl,!.

te eure , para a posse de seus membros o eleição dl1s respectivas

EHENDA HaDI FI CATIVA

M,!.

sa s , para as quais é vedada a reeleTção.

para assunir o garimpo, a industrialização e a comercialização do curo em todo
o ferritório nacional.

a ai lnea lIell do Item 111. do Art. 12 do projeto,

JUSTIFICAÇXO

passa a ter a seguinte redaç.io :
3JSTIF!CAÇAO

e) O homel1l e a mulher são Iguals em direitos

e

Elllbora soja louvável a Intenção do leg15lador, mas a forma utl

obrigações, tne tes tve de natureza doméstica e familiar.

o Estado pouco proveito tem tirado da exploração do ouro emseu território EconomIstas, geologos e outras vozes por vezes
já se levantaram emitindo pareceres segundo os quais" tão somente o ouro de

JUS TT I F I C A

Serra Pelada pagaria toda dívida hrasileIra". Entretanto, temos tido notícia
de cpJe a eeíor- parte do metal ali explorado é facilmente desviadCLdo fisco
nacionalj isto, sem c.l?ntaras i!1Ú'lleras e imensas outra jazidas existentes nes-

ç

llzada fica allbTgua, prejudicando a clareza como deve ser redigida

a Constituição.

X O

Embora seja louvável a Intenção do leglsladõr, esta forma
de melhor o entendimento que dever ter

te País continental.

8

IlteE,

redaç:iio da Consltulnte.

Seria una f6rrrula de enriquecer os cofres da
Nação em favor dos projetos sociais e
contra os projetos pessoais, merca!!
tiHstas nacionais e Irl.lltinacionais.

r ; r - - - - - - - - - - n.~~/.....s"'lUçJ.
,
·W)
EHENOA SUBSTITUTIVA
.?;,g..'l Qj.I\ Uo1,.(A.
Art.)'64 .. Constitui monopólio do Estado a expl.2,

EMENDA lP05652-7

I!J
I!J

ração_de serviços públicos de telecol:lunlcações, comunicação postal.

HOMERO SANTOS
'L ..i"'tl/co~I"Ü/.utcC.,..h - - _ - _ -_

telegráfica e de dados.

__,

PLENÁRIO

S 1! - O fluxo de dados transfrontelras será pr.2.
EMENDA SUPRESSIVA

cessado por IntermédIo de rede pública operada pelo Estado . . .

EMENDA ADITIVA

SuprIma-se do projeto

Título IX, Capitulo II, secâc II

• alfnea

S 2.! - E assegurada a prestação de serv t çe s

"dI! do Item I do Art. 12."

Informação por entidades de direito privado através de rede:

Acrescente-se ã 'seção I I o seguahce art1go

ca operada pelo Estado.

JUSTI FI CAÇJS:O

"Art.
O bene j Ic m de pensão por morte corresponderá ã total!
dado da remuneração mensal do empregado falecido. l i

JUSTIFICAÇÃO

Esta ê • e,,;pressão,.,.dc. luta da grande parcela do povo. brasileiro

Embora seja tecvãve t a Intenção do legislador, mas a formil utl

JUSTIFICATIVA

l l aada fica ambfgua. prejudicando a cl11reza como deve ser

A inclusão s~ Just1,hca diante do princípio -- que fica claro
no projeto em var rcs de seus da spca a t avo s -- de que tanto o elll.pr~
gado aposentado quanto o benef1c1ár10 de pensão r ef emva ã sua
ccndacãc de empregado não podem sofrer reduções re í.a eavenente ã.
remuneração que vanba percebendo em a t.a.vada de (aposentador1a) ou
em vada (pensão).
De modo que a proposta que ora tenho a honra de submeter ao do
to plenáI1.o da Ccns t.a.tu rnce está de acordo com a dcutr ma prevat e
cent;e no projete elaborado pela Com1.ssão de S1.stematnaçâo e merece, por isso mesmo e pr1nc1palme'nte por ser de justiça, ser aco
Ihada ,

redIgida

a Constltulqão.

EMENDA lP05661-6

[1

CRI STI NA TAVARES

5'~;;·=.J

(!J

PLEHA:RIO

l?ü',;'.iiliJ

r . r - - - - - - - - - - I..,./~•• ".~b

EHENDA SUPRESSIVA
Art. 406
JUSTIFICAÇJ;o

E!'lENDA SUPRESSIVA
Suprima-50 o Item I do Art. 77 do proJ"Lo

IU1C/•• 'n."'... Jc

Embora seja louvãvel a

Art.~

I~tenção

dI) legislador, mas a forma utl

1tzada fica ambfgua, prejudIcando a e te reee como deve ser

EI1ENDA SUBSTITUTIVA
Acrescenta

ao~Art.

A Intenção esta contida em nossa proposta de emenda substlt,!;!,
Uva ao Art. 400

JUSTIFICAÇJl;O

r r r - - - - - - .~.o.i.'.nc.II'Ü/I....<C.'II ....
r.r

redigida

a Constl tulçio.

lj03 s-enume r andoe s e os seguintes:

EMENDA lP05662-4

tJ

CRISTINA TA'1A,RES

rs;~';'~

P;

PLEN,(RIO

!"?Ti~'iillJ

Compete ao Conselho Nacional de Comunicação, "ad ref.,!

EHENDA HOO I F I CATIVA
Art. 'toa - A liberdade de manIfestação do pensamento e de

rendue" do Congresso Nacional:
I - Outorgar e renovar autorizações e concessões para

ea.

ploruçio do servIços de radlodlfusio e outros servIços eletrên.,!.

ees de J:omunlc.lllçio;

EMENDA lP05657-8

tJ

__,

vinculação. não sofrerá nenhuma restrição do Estado, a qualquer -

tGLi;l&J

tftulo.

s n
-dai~s

de frequêncl a de cana I s , d tvu Igando suas di spon I b I 11 dade s ao m!,
nos uma vez por ano;
co
ter

11

IV - Disciplinar a Introdução de novas tecnologias de comE.

tação tecnológica nacional;
Dispor sobre a organização das empresas

G

e

s

s~

que a sua llpresentação se mostre Inadequada.

S 3'? Os Partidos polrtlcos tem o direIto ã

rio remetidos, dentro de vinte e quatro horas, a Casa ee spee e tve ,

utllIz..!,

para que, peJo voto secreto da maioria dos seus membros. resolva

çio gratuita do rádio e da televisão segundo critérios a serem d2,

sobre a prisão e autorize, ou não,a formação da culpa.

flnldos em l e l ,

S lj! Não ,seno toleradas a propaganda de guerra

JUSTIFICAÇ1i.O

da

ou

a veIculação de p~econceJ tos de rol '91ão, de raça e de classe.
Embora seja louvável a Intenção do legIslador, esta forma ate.!!,

de rede e sobre. garantia de mercado p!.

S 5! A lei criará mecanismos pelos quais o cidadão

de 'molhor o entendimento que deve ter a redação da ConstituIção.

r. os programas das prcdutoras Independentes,

cl

5ua ne eureea , conteúdo e as fal,,;as etárias, horirlos e locais

seguInte redação.

concesslon!

rias de radiodifusão; a qualidade técnIca dns transmIssões,

de resposta aos

S 2! A ação do Estado em relação às diversões e

S 3! No caso de crime InafIançável. os autos

nlcação conforme as neee s s tdade s da sociedade e buscando capacl

et re ree

petãculos pãb li cos 11mI tar-se-i ã I nformação ao púb 11 co sobre

O parâgrafo 3'? do Art Igo 109 do projeto passa a

serviços ele':,rônlcos de cornunlcaçiio ;

A lei assegurará o

e a$ entidades, em todos os veTculos de comunIcação social.

EHENDA HODIFICATlVA

III .. Estabelecer critérios para a fixação das r.arifas

bndas aos concessionários de serviços de radiodifusão e outros

programação rcglonal

crlação e c:xpre$:são pela arte. sob qualquer forma, processo

tJ!iiíi;"'~

CRISTINA TAVARES

r r r - - - - - - .~,.._".~"'.C/I\lle•• ,uIo'

11" supervt s tene r as licItações públicas para concessão

V -

de
públ.!.

se protegerá de agressões sofridas pela promoção, nos meios de c~

VI .. Autorizar. Implantação e operação de redes privadas de t!,

.unlcação, da vte rêne te c outros e spee ees nocIvos li saúde e a étl

lecoll\unlcação.
S I'? - As concessões ou autorizações prevIstas neste

art!

go serio feitas por prazo determInado. nunca superior a dez(10)
anos e sõ poderão ser suspensas ou cassadas por sen eençe

fund!.

EMENDA lP05658-6

f: _tRISTINA TAVARES
=-===
f:J PLENARIO

tJ!iiíi'''''~

.Lu.... ~/U~'SI .... /llIIC."IUJa'-

da em Infração defInIda na lei, que regulará o direito ã renov..!

ca -púbUcl1.
JUSTI FI CAÇA:0
Pretende-se restaurar o que a Sociedade Civil propôs ao longo dos
debates.

__,

[TI?TI~'@

~1'10/""""'I•• çI.,

----,

EMENDA lP05663-2

f!1

!"J~~;'~

CRISTINA TAVARES

ç;o.

S 2.! A t e t regulará as atrlbulções, a vinculação
trntlva e os recursos da União necessários ao

f'5C~'yw

EHEfrDA MODIFICATIVA
admlnI!.

funcloname~to

o caput

do

do artigo 114, passa a ter a seguinte r,!
EHENE>A HDDIFICATIVA

Conselho fracionai de Comunfcaçio.
Art. 114 .. O Congresso Nacional,

S 3! O Conselho Nacional de Comunicação será Integrlldo por

reunlr-se-ii.an~

quInze (15) membros. brast1elros natos ~u naturall;zados hâ mais

IIlmente, na Capital da Repübllca de H de Fevereiro a 3D de

de dez (10) anos, em pleno exercTclo de: seus dIreItos civis, r!,

li

presentantes do poder Exe<zutlvo, do

Pod~r Lcg{slaUvo,

entld,!.

Junho

de l'? de agosto a S de dezembro.
JUSTIFICAÇJ;o

Os parágrafos
to

na forl:ll1 da Lei.

cultural,

2.! e

3~

do ArtIgo 395 do

proJ~

com plena autonomia, receberá tratamento priorItário do poder

p,ª,

bllco.

des empresarIais e profissionaIs da área de comunicação e repr.!,
scntan.tes das comunidades clentlflca, unlversltárll:l e

I~,

S H' A pesquisa cIentfflca básica, desenvolvida

f 2.! A pesquisa tecnológica voltar-se-á para
EllIbora'seJa louvável a Intenção do legislador, 05 ta forma ate.!!,
de melhor o entendlll.nto que deve ter a redação da Constltulçio.

lução dos grandes probl emas bras T10 I ros em esca la nac lona 1,
nal e local.

so

reg 12-
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S 3'

o

compromIsso do Estado com a ciência e

Só por esse motivo o plebiscito se impõe

tecnolAata deverá Bull/urar condições p'a'rra valorização dos

grande importância e significado, uma vez que o passado histórico

cursos humanos netas envolvidos e para a amplIação. plena utl1lz.!.
ç;o

renovação permanente da capac t dado técnl co-c I co t ff I ca

li

Iade no po.fs.

I

Mas há outros de

I

rc

/

,

comum dos dois estados não se confundem. As identidades SÓCiO_históri1

I nst!,

continuaram distanciadas e assim se seguirão.

co

Evidentemente, Tentretanto, o antigo

l1unldade clentfflca.

um

do Rio de Janeiro ex'- Capital da República e ex- Cidade Estado da

pr;~';;"~

CRISTINA TAVARES

/

Rio Paralba, foram atingidas pelo abandono da administração pública ,
EMENDA MOO I F ICATIVA

ocorrendo um esvaziamento que nos preocupa, Já que

a atroea " e" do Item IV. do Art. 12 do projeto

adquiriu carater

de irreversibilidade nos seus efeitos e danos.

passa a ter a seguinte redação:

A reparação da agressão histórica

ê livre a escolha Individual de espetáculo

ao povo fluminense que

a Lei complementar n9 20 produziu de forma discricionária somente se-

públIco.

rá
JUSTIFICAÇJtO

feita pela consulta popular e democrática que o plebiscito ense -

jarã para que seja legitimada a desfusão, considerando-se que fusão
não trouxe benefícios nem progresso.

Embora seja louvâvel a Intenção do legislador, esta forma

dias, a forma mais dinâmica, mais seria e mais correta para que o E!,.
tado possa atender às aspirações de sua população. A fusão tal ccncy

1':

está

f'lY~~';'''~
-,

PLENItRIO

ê

uma obra inacabada e um tremendo erro histórico que o autori-

tarismo impôs. Além do que o princípio natural e verdadeiro de que /

1IIlli~W1J

tnf./IlJ'TI ....clo

~

Suprima-se do projeto

JUSTIFICAÇ1tO

Tal aeréacamc , ancâuaave , d1st::Lngu:Lrá refer1dos
gãos de emanação do poder das âemaa.s ::Lnst1tu1ções peeva.s te s no
po da Const1tu1Ção que apenas compõem a estrutura dos poderes

Embora seja louvúvel • Intenção do legIslador. lIIas a forma utl,
Hzada fIca ambrgua. prejudicando a clareza como deve ser

redIgIda
Dê-se ao

• ConstItuIção.

lIo.r~ei'o

Sm.co do llrtl.GO 374 do

ProJ~to de

Constituição -o. ae6:.ti.."'lte redação:

t

"Par&'.:;t'o,!"o tf."lico.

~DA lP05666·7

5~;;":J

lêRJ5TI NA TAVARES
tJ PLEHARIO

vedado

à. u::uão ~ aco E'atu':o,,;

t:u.nic{»io:Í
tul.o, recursos

fBfti~;flJJ

,pa:.'a

trana~e:'~:',

esto.be1ecioen:~os

II

I

C: :lOS

(.1ua.1l!lte~· t!

JUSTI:PIC..\ÇÃO

çio :
Ar~.

projeto. passa .~ ter

-

11

i

.,

seguinte reda

-

4\ - 5ao assegurados a categoria dos

caeentoo do ensino, tenhn, ainda, que conceder au:~~os e subve2

trab,!.

ções

à

rede educacaonnl, priv~da, cujo objet~vo, 00,;;0 ~ noti5rio,~

o J.uo;o.

condição see te t , os direitos prevIstos para todos os trabalhadores.

A emenda, 1I0r con:>egu1nte, vasa coibJ..r tcl. sitWlçõO e
f'un.damentol1-oe em augef>t5:o a.pre::lentada par Eo,p{rJ..t::13 pC1.'ticJ.lIatl-

JUSTIFICAÇ1tD

~ tea do II E:lS1\3D~

a Con:;t!tuinte.

Embora seja louvável a Intenção do legIslador, esta forma ateE.

f!J

f'lY~D~"~

CRiSTINA TAVARES

rç;;;~MJ

--,

fS~;~'~

1:Pi';;J/PJ
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 55 do Projeto de Const::Ltu1çiio.
Dê-se nova redação ao § 2!!, do art.55, do Projeto
const1tu1ção, que f::Lca aSS::Lm red1g1do •

de

"Art. 55 - ( om1SS"S )
§ 12 - ( crnae sze )
§ 22 - A representação Jud1c1al e a eensui eerc,e j!!
rídJ.ca dos Estados e do D1str1to
Feder...l
competem pr::Lvat::Lvamente aos seus Procurad,Q.
res, aos qua1s se assegura o reg1me juríd.!.
cc do M::Ln1stér10 Púb11co.

Sab dno Se=cõeo,

deve ter a redação da ConstItuIção.

EMENDA lP05667·5

.....

f!Jconst1tu1nte WILSON MARTINS

EMENDA MODIFICATIVA

inadmiss!vel que o Poder Pl!blico, que eni'renta ton-

tas c1ii'iculdades fi:LanceÚ'es para menter seus 'pri5'pr~o<l este.bele-

Ih.dores domêstlcos • .além de outros que visem a melhorIa de

de melhor o entendImento que

EMENDA lP05672·1

aino ll •

/

órcam
me!!.

cacnedcs ,

,pr::.vnt!oo de en-

....\-,

,t\ do
~<

Todas as ConstJ.tuJ.ções eepubt.acenee de nosso Pais, C,Q.
mo lembra a melhor doutrJ.na "hospedaram o exeec Icao do Poder
pela
fórmula mcnce squaana , assente ser esse o melhor ::Lnstrumento pol!t:LCO
de controle do poder peão poder (cf. IVES GANDRA DA SILVA MARTINS ,
t'A separação dos pdoeres do Bras::Ll", págs. 28 e 51). Essa separação
de poderes, melhor def:Ln::Lda e d:1vulgada por MONTESQUIEU e que já se
encontrava suger:Lda desde ARISTÓTELES, LOCKE e ROUSSEAU,
sempre
"conetn.tiuau cécnace de extrema eeaevânes,a para garant1a das l1berdi!.
des púb11cac;, como eanda o é", não obstante aqora sem a r1g1dez
de
outra (cf .rcsà AFONso DA SILVA, "Curso de D1re:Lto Const1tuc10nal p.,g
S1t1VO", vca , I, páqs. A3!85). A11ás, a proposta da cesuseãe prov1sg
r1a de Estudos consta.tucacneae , não obstante anc anandc-ee por
eaeuema parlamentar atenuado, manteve-se f1el a essa trad1c10nal trJ:.
part:Lção dos poderes, d:1spondo nesse sent rdc expressamente
(art1go
85 e denom1nações das Seções 11, lII, e IV do CapítUlo V de seu Tít..!!
lo rrj • Injust1f1cável, P019, a cnu.ssâc dessa referênc1a
encamenâe
os Capítulos I ••• 11 e 111 do Título V apenas rotulados de
LeCJ1s1,ã
t:LVO, sxeeueave e Jud::Lc::Lár10, em daasonânca.e man1festa com o d1spo.§

Não se ceade , apenas, de questão eemântn.ce , corno
menos sva.sece possa parecer.

• alfnea "d" do Item XV. do Art. 12

o Art.

!ITlli'~;m)

to nos art1gos 4!! 15, XV, "b", 24, 47 e §§, § I!! do 51 e 71, 1nC1SO
111 que aneuvadcsemenee assentam essa d1visão de poderes Aprese!!,
te Emenda objet1va, portanto, compat1b1l::Lzar essas d1Spos1ções
as
cernunenõc que o Leg1slat1vo, o Executivo e o Jud1c::Lário.
des1gnados nos eancacnecos capítulos, sejam nomeados com Poder
Lg
'g:Lslat::Lvo, Poder zxecueavc e Poder Jud::LC1ár10

todo o poder emana do povo _deve ser ouvido a fonte preclpua de poder
ue é esse mesmo

EHENDA SUPRESSIVA

EREnDA HODIFICATlVA

..-p

í

A descentralização administrativa representa, nos nossos/

atende melhor o entendimento que deve ter a redação da ConstituIção

PuoWae/cGlIl1d.,''!''CoIlIUÃO

AssembleJ.8 NacJ.onaI ccnec a cuaanue.,

__,

Nossas populações do Norte, da Grande Ni teró!, d? Baixada
Fluminense, das Serras, da Costa do Sol, da Costa Verde, do Vale do /

~----_-----JUTO"UIt .. ,•• ~b

~NDA lP05665·9
~RISTINA ,..AVARES

I cr;,:~:'.~

.L..i.,.'~Ow,..../lu.C.I/lulo_-,-

Guanabara.

m;'ó'illi]

e)

,

o LegJ.slatJ.vo, o sxeeuewe e o JudJ.cJ.árJ.o, como des:1gnados nos Capitulas I ••• 11 ••• e IV do Titulo V,passam a Ser
nome,ã
dos como Poder LegJ.slat:Lvo, Poder zxecut.avc e Poder JudJ.cJ.ár:1o

plano secundário, concentrando: se os benefIcios eventuais da Cidade

l:J

--,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO :

Estado do Rio de Janei

ec , a Velha Provlncia, foi preJudicada e sua popUlação relegada a

BI1ENDA lP05664·1

.....

ees , pollticas, econômicas, financeiras e culturais não se fundiram ,

JUSTIFICAÇJtO

A eeue t redação pretende sIntetizar o que ê a aspIração da

EMENDA lP05671·3

f!J ccnsta.cuante WILSON MARTINS

EMENDA lP05673·0
EMENDA lP05670·5

tJ

.....

DEPUTADO RUBEM BRANQUINHO

-,

.

fõl ' "n
"." -----'
f.:.....Jp M _ J

rr!~~~'~
...;••

fui~>ml

~---------_tnro,.u.n.lC:&Cl.

"""--------,)

(Jconst1tu1nte WILSON MARTINS

___,

~cuo"~.,,,

EMENDA MODIFICATIVA
EHENDA SUPRESSIVA
SuprIma-se do projeto
• alfnea

lI

e" do Item VI do artIgo 17 do projeto

Embora seja louvável a Intenção do legIslador, mas a forma utl,
p.n~judlcando

a clareza como deve ser

redIgIda

a ConstItuIção.

EMENDA lP0566B·3
f!J _DEPUTADO ~TOSg CARLOS CO~;~NHO

L";~'~

rç-;;;P7J

Inclua-se nas "disposições transitórias" a seguinte eme!!.

Dê-se nova redação ao "caput" do art 235, que f1cará
a.SS1m red1g1do .

INCLUA-SE ONDE COUBER NAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS :

Art.
Fica assim definida as divisas entre os Estados
do Acre, Amazonas e Rondônia partindo-se do marco si tuado nas nãsce.!!
tes do Rio Jaquirana ou Javari, fronteira do Brasil com o Peru, deste
ao marco situado na Foz do Igarapé Guajará, afluente do Rio Juruá, daí
ao marco situado a margem esquerda do Rio Envira, na Vila Acreana
de
Juruparí, da!' ao marco situado na Foz do Rio Caeté, ~fluente do
Rio
laca, da! ao marco situado na Foz do Igarapé Paquetá, afluente do Rio
Acre. da! ao marco situado na Foz do Riozinho, afluente do Rio
Itux!
até o marco localizado na Serra do Divisor, resultante do prolongamento entre a reta que contém os dois marcos anterior~s, sempre de um ma!,
co ao outro em linhas retas, da! seguindo-se pela cumeada da Serra do
Divisor até a nascente do Igarapé dos Ferreira ou Simãozinho, por este
até sua Foz com o Rio Madeira, seguindo por seu talvegue até o
marco
situado na Foz do Rio Abunã, Fronteira do Brasil com a BolIvia.

Art. Será realizado em 1988, plebiscito para decidir sobre

a. fusão

DISPOSITIVO EMENDADO; art. 235 do ProJeto de Const1tu1ção.

da aditiva:

JU5TIFICAÇ1to

1 i:eada fica ambrgua.

EMENDA CONSTITUCIONAL NR

"Art. 235 - A defensor1a pública, 1nst1tlução fundi!.
da nos pr:l.nCíp10s da un1dade, ::Lnd1v1s1h111dade
autonom1a func10nal, responsável pela
ass1stênc1a
juríd1ca aos necess1tados, é exerc1da por
Defens,Q.
res Púb11Cos, aos qUB1S se assegura o mesmo reg1me
juríd1co do Min1stér1o púb11co.

A nova redação dada ao "caput", do art 235,
$ubstânc1a a sua fusão com o § I!!, concentrando as ::Ldéa1S eM
ún1co d::Lspos::Lt1vo.

JUSTIFICATIVA

dos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara.
&:

19. Em caso de resultado favorável à desfusão, as eleiçõe

para os governos dos Estados, Assembléias Legislativas, Câmara dos

/

Deputados e Senado Federal serão realizadas em 15 de novembro de 1990.
&-

29. Serão aplicadas aos novos Estados os mesmos dispositi

vos previstos nesta Constituição para a criação de nosvos Estados.
JUSTIFICATIVA
As populações dos dois Estados não foram ouvidas por ocasiã
da fusaõ que se constituiu ato arbitrário, intempestivo, fruto do mo
mento pol!tico em que viv!amos.

Os pontos divisórios aludidos na presente Emenda Constitucional já estão devidamente rastreados e marqueados pelo Instituto
Braslleiro de Geografia e Estatística - IBGE, mediante trabalhos
de
campo, fruto de Convênios para este fim assinados conjuntamente c/ os
Estados do Acre, Amazonas e Rondônia. com fulcro nos seguintes Diplom~s

Legais
I
II
III
IV

_
_
_

Tratado de petrópolis, de 17/11/1903;
Decreto Federal nll 5 188, art. 211, § lll, de 07/04/1904;
Princípios Normativos do UU Possidet~s,
Artigo 511 das Oisposiç13es Gerais e Transit6rias da con~
Utuição Federal de 1934 e,
V _ Artigo 10 da Lei Federal n ll 4.070, de 15 de junho
de
1962.

Hu."un"o:.;••, - - - -

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

----,

Inc1so III do § 19 do artigo 200.

Acrescenta-se ao 1nC1.50 III do § 19 do artlgo ZOO t
apâs "dentre". a locução "mag1strados de carre1.ra". supr1m1.ndo~se
o art1.go pltlRal "os".
Em conseqUênc1a. o refer1do dlSpOS1. t::Lvo passa a ter
a seguinte redação
III - C1.nco I 1.ndicados pelo Supremo Tribunal
Fed=.
ral dentre mag1.strados de carreua 1.ntegrantes de bstas
trípl!
ces. orgaR1. zadas para cada vaga.

590

• Assembléia Nacional Constituinte
Tr1bunal de Just.rça, Não se Justifica sejam essas ações mantu das na
ccnpet êncaa onginâna do Sunremo Tribunal Federal.
O que se pretende e se Jus~if1.ca - apenas isso - ê que essas causas sejam aaas de t adanen te exarm na da s Aludindo-se a arrte rease será conven rent e acentuar que se CUIda de Interesse
jur-Idi cc , que a caêncae do dí re r to e até a nossa Lea processual comum da s ta.nguem com na t ade a ,

JUSTIFICATIVA

Trata-se de emenda de adequação desse
daapcs a t avo
com os enunca adcs nos mcãscs arrterrores (I e lI). A ccapcsaçâc di
Supremo Tnbunal Federal atenderá a uma reãatava par i dede entre a;
tl'ês Poderes do Estado, com pequena e lnevltâvel vantagem em
fa
vor do Legíslat1vo (cmcc do üxecutavc , seas do LeglslatlYO e can
co do Jud1dãno). Se ru a , pois razoável, que quanto ã l.nd1caçãoch
JudlcllÍrlo essa escolha recaísse em magl5trados de car-re i ra , man
tendo o referido equa ab r-rc , O que se cbj etave , num Tnbunal cen
petente para exercer fundamentalmente a jUTl.Sd1Ção constltuclonaL
é aproveitar Juítes com natural s ens ab r j adade polítlca. jur i s tas
por esse mot rvc Lndacadcs pelo presadenee da República (5) e pela
Câmara dos Deputados (6), sem êesccnsaôerar a experaêncaa de
ma
gasuredcs de caerea ra , mais afel tos a Julgamentos e menos desafe!
çoados, porque dela colaboradores, de uma jurdsprudêncaa consol1
• dada através dos anos de vavêne.ra judiclârJ.a. Esse adea L, no
e;
tanto, apenas poderá ser alcançado com a aprovação desta Emenda :Do ccnerãrac , a mag1Stratura nacacnat de carreira f1cará esquecada nessa desejada composição. com evrdenees prejuízos, não aos J1:1
zes margina11zados desse processo, mas ã boa têcm.ca dos jUlgame~
tos desse 'I;nbunal.
Na ConstituIÇão da Espanha democrática, essa eX1gên
C1a está expxes sa , na def1nição dos membros do seu TTlbunal Co~
tltuc:J.onal (art1go 159. 2) o mesmo de Seu Conselho Geral do Poder
Judicial (ar1:1go 122, 3). O mesmo ocorre na Itãl1a (artIgo 135) e
em Portugal (artIgo 284. 1 e 2), Não se cuida. portanto. de
una
novação, de uma proposta a.nusLt.ada , comprometida por qualquer ót!.
ea efassas ea , Na Com1ssão Temát1ca essa proposta, apresentada p!
10 nobre Deputado Osvaldo Macedo (pl-mB~PRl, parlamentar com inei'!
vel experaênca.a na área da jus t r ça , tanto que, começando por Aux=.
11-ar de Cartóno chegou a Promotor de .jus t.aça , Advogado e professor e Procurador Geral de seu Estado, alem de ter aadc ta tu l ar- õa
Com1Ssão de ccns mtuaçãc e Just1ça da Câmara dos Deput ados ,
ch!
gou a ser aprovada. sendo, depoa s , deu:aJa para raaas oportuna cc:
sideração, como agora a que surge, nesta comissão (Emenda 3:5-0289/:').
A ASSOCIação dós MagIstrados Bras1leiros vem. tambê=.
com o depoimento de sua exper1êncHl nessas questões, com o unân.!,.
me apoac das vâr-ras Associações Bs aadua as , sus t ent.anãc Idêntico ~
tendUllen~o•
Adequand0 8se, visa-se com esta Emenda restabelecer
equllíbr10 entre 05 Poderes do Estado, corrl2.1ndo~se, alem d1ssc.

EMENDA lP05681-1 -

fJ

COSSTITUINTE WILSON

I:J

PLENXRIO

MA;;;~S

'.U.lo"f~u, ..

Suprlma-se, da parte flnal da_alínea "f" do
Incas c I do ar t , 205, a ãccuçêc "e para que o
ccnhecmentc integraI da Lade lhe sej e devolvido"

.

l'l PLENARIO

I:J

CONSTITUINTI: WILSON ""RTINS

I:J

PLENARIO

~~tid: ~~ ~~~~:~~:mn~~ ~:e;~~~lt:c:~C~~ã~nr;~i~~lg~~'e:~~dae~~~jf=I

rolada entre as ampcs t.as no per-Iodo aurora eãrãc , seja ampltada. para
tambfim devolver a esse Trlhunal superaor , de amedaet c , o "ccnbecmen
to 1ntegral da lide" 1. até eventuaãnent.e cercando o prmcfpac do _du-pIo grau de Jurlsdiçao em litígJ,.os supostame~te de grande re revencaa
sccaat , A emenda obj e t rva conter essa avo caçao aos seus l1ndes necel

sinos.

Artigo 193 - Serão ainda criados, nos Tnb!!.
nais e Juízos competentes, es taduaa s ou Fede r aa e , Câmaras e
V!.
agrãr ras
def madas em leI complementar.

Tas especaa a eades , mctus rve a t ane r ante s , em ques eôes

EMENDA lP05682-9

í

t'

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE WILSON

rr;~~;"~

MARTI~S

ror------ . . ·lU"'C/•• ", •• lo/.".•• "' .. l o - -

----,

PLBNJ(RIO
A criação de uma JustIça Agrá;J.a é
asp1r.!
ção de amplas camadas da população. Contudo. a impOSIção aos ss ea
dos de m81S um 'rr rbunat , com elevados custos decorrentes, J.nclüsl
ve da cruacãc de novos cargos e de serviços euxa aares , mostra-se
desncces sjir ra e Inconveniente. êas t.a e er-tbuvr-s e essa Jur1sdlÇ:ão
ã .Ius t r ça Comum, a't enda da s suas pecu Laa t-adades , Não se t reta
de
Emenda que d1ficultará a Implantação da reforma agrária. Idênt aca
sugestão f 01 apresentada na Subcoar s sâc do Poder Judic1ãr10 e do
M1n1stêno Público pelo Deputado Roberto Pr-e r r-e , do PCB ( Emenda
que· a11 teve o nP 3C-0137-1). E, nem de proposta de eendêncre r!.
dicalmente esquer'd as t a , tanto que outras r anbêm adênmcas
foral:
orerecadas ã mesma scbcom ssâe Delas Deputados José Carlos Grecco
(PMDB), PlínIO Mar~lns (PMDB) e Paes LandIm (PFL), com o declarado nos Jorna1s "O Estado de São Paulo" (ed. de 27/06/87) e
"F~
lha de são Paulo" em recente ed1torial Aplausos mereceu esta pr~
posta do Prof. Paulo GU1lherme de AlmeIda. docente de Dlre1to
~
gráno da Fac. de D1reito da UnIverSIdade de São Paulo (na pTlmei

nã nova redação ao artlgo 193, que passa

a

ser a seguinte
Artl.go 193 .. Aos Juízes compete
l.nstalat;,
Juizados distrita1s de causas cíveis e criminais de menor
reaevâncaa social e de dissíd10s andavdduad s do trabalho.
observados o valor da causa e as peCUliaridades locais,in.
fonnais e de procedimen~os simpl1ficados, com a partlc1P!.
ção de leigos na fase de conciliação e recurso para cole
g1ados .de juízes da mesma região.
JUSTIFICATIVA

pnme1ra edlção mencionada), alertando aosSrs. ConStltulntes no
sentido de que a proposta a esta Assembléia, como redIgida ,de§.
serv1rã o Julgamento dessas questões agrárlas, ao invês de ag1
In/-las
A criação da Justlça Agrãr1a trará sérJ.os ~
Ibstâculos ao homem do campo. Qualquer dIvergencia obngará
trabalhador rural a deslocar-se para as Cap1taIs. A proposta é
que os TnbunaIs estaduaIS possam estabelecer Varas espec1a11z.!
das, que possuem estrutura para tanto •

•• lTa/'u'T'riC~la

rrw;;m]

EMENDA MODIPICATI~
DISPOSITIVO EMENDADO - art1go 193

í

pry~;;'~

z"enda SUPREssrvh (parcial)
Dl.po~ltlvo emendado: Art, 188, incisos lI, al!neas -a-, -b-,
-d-, UI, VI, VII, VIII e IX, do projeto de Constituição.

Mantendo-se o dire1 to de o Super10r Tr1bunal
de Justlça avocar causas processadas perante quaisquer Juízes e trIbun aa s , nas hipóteses excepcacnaa s que exaus t avanentre aencacne , "tloa-

sunramu-se , cucrcssas , o Inca.se VIII do ar
tígo 191, acresjcenrendc-se , todavia, um parágrafo ao ar-t i.go 197~
com a seguinte redação:

I rui'oi/fll

..,..

.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05678-1

o J.nJusto tratamento dado. nesse tema. aos magistrados de carre,!.
ra. Assim conc111a-se a proposta com as ma1S modernas
Cpnst1 tu,!.
çõcs democrãt1cas.

-----,

--.,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E~IE~DADO. art. 205 - alínea "f"

ã

EMENDA lP05675-6 ....
~t:uinte WILSON MARTINS

l""''''<.'''Uh

A redação proposta torna malS delllocrát1cos
esses Juizados, ressalvando a expressa participação pop!!.
laT, de lelgos, na fase de conclliação,

EMENDA lP05683-7

PJ

·c·,

Const:ituint:e

p:r;~;~"~

Wilson Hart.ins

tJYi't7W
EMENDA ADITIVA ,

Suprime os incisos e alIneas supra mencionados do arUqo 188 do projeto de Constituição, quanto ã J!l8teria nio constit~
clonal,

os dlsposit:ivos em exame, evident:el"lent:e, não U'lltam de
matéria constit:ucional. As ~xclusões propostas se impõem para
C!ue
a Constituiçio nio se dest'\ereça pelo seu conteúdo de menor hierar-..
qula. Desta fama, não tem cabimento qu.e, em preceitos constitucionais, Be aluda â constituição, estrutura, atribuic'ões e competência
dos Tribunais e Julzos~ bem CODO "grmenores das c~rreira5 de \taqistrado e Ministério Público, matéria tIpica de lei complel!lC:ntar.

Dispositivo eJnendado
tUiçio.

EMENDA lP05679-9

t'

CONSTI'llIINT" RU"º" MARTINS

tJ

PLEN1.RIO

tJ

Acrescent:e-se ao dispOsitivo enendado, denols
da pa1avra"Territ6rios· , a exnressão .. e normas qerais pa-

..,..----------'.UO/.U.......çl~----------__.

ra organizaçio das Defensorias Públicas
cando O dispositivo redigido assim :

EME"lDA HODIFlCATIVA-SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - art. 203 e lncisos III e IV do art. 232

J

_ _ _ _ _ ......... ,~...."'hfluK."'•• h

=-

...

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO,

e

·XXIII -

nar ao ar~. 203, "caput", a segu1nte redação:
Partes legítJ.mas para propor a
repreSentaçao de lnconst1 tucIona11dade e para
lnterpretasão de ou ato normatJ.vo federal
~~ ~~i~e1~i~cla: Supnmn os lnClSOS III e 1\'

O) Orqanizacão Judiciária do Ministério Público iI C1a Defensoria PUblica do ..Distrito Fe
deral e 'leuitórios, e no~as gerais ",ara ar:
ganização das Defensorias e Procuradorias dos
Estados. ..

~ão se JustIfica que a leg1timidade at1va men
c1.onada no refendo d1SpositlVO Í1que restrIta ã representação de 1n
constituclonahdade. excluída a que obJet1va interpre~ação de le1 oü
ato nOrmativo federal. reservada exclusivamente ao Procurador Geral
da Repúbhca (art. 20S, inCISO I. letra m). A mesma abertura que JUs
t1flca a partlflpação na primeira hIpótese. 1mpõe a amphação dessalegItImIdade, a segunda. O sempre 1nvocado brocaro romano "ubl eadem
ra~J.o, 1b1 eademlegis d1SpOSIt10" (onde exis~e a mesma razão. de\-e
prevalecer a mesma d1SpOSlÇão) tem, no caso, plena pertInêncIa. A 1dentidade de substânCIa JurídIca determ1na a elaboração de 1dênnca
regra. Além disso, em momento de 1nspIraçâo democrátIca. não se deve
cercear a partic1pação das pessoas e entIdades relaCIonadas taxatl\a8
mente, altamente representativas ca socldade C1V11. Ressalte-se qúe.
a1nga cons~ante expresso nrece:l to àa proposta, o Procurador GeY-AJ da
Republica e preVIamente OU"Ido erl todos os processos da competênc1ado Supremo Tnbunal Federal.
A Emenda V1sa a compatlbil1zar o d1spos1t1VO
em exame com o enunc18do do restante de seu texto, voltado para a a8
lud1da abertura democrát.1ca, 1ncorlpatível com a restr1ção que se pro
cura sunr1mlr.

MDB ~

I rgr;';mJ

'al.ull'... ~l.o

202

Suprltlllr o art. ZQZ, conforme Just1f1catJ.va aba1Xo, renUl'lerando-se, então. os dlSpOS1t1VOS seguIntes.
JUSTIFICATIVA
'lão se JustIfica a sUhSIstênc1a do referIdo
d1SpOSltIVO. Emtodos os atos pratIcados pelas aU~or1dades admInistra
~ivas e Judlcia1.s surge o pr1ncíp10 da pub11c1dade. Não há ato aemi:
nistra~l.vo ou JurJ.sd1c10nal de caráter s1giloso em um Estado democrã
tlvo, mesmo norque é 1mDossível que atos nratIcados por essas autor~
dades produzam efe1tos sem que a eles se dê publicldade.

I:J

Q';;;~"'J

CONSTITUINTE NILSON ""RTINS
•••d"'Cf.C..,ItI.,'U••• ", •• .o.a

,

~';'78!J

' ..'of.un""o.çJ:o

---,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EME'lDADO - alínea "pIO do lnc1~o I do art. ZOl.

JUSTiFICATIVA

I

Tendo et\ vist:a que a instituclonalização da
defensoria pública para desistência' jurIdica aos necessitados e da procuradoria I
Estados e Distrito Federal para eonsul _
toda jur.Id.1ell e represent=ação judicIal dos
l!\eStllOS, exiqe tlr.1a unificação nacional mIni _
taa para se evitar disparidades, innõe-se •
a e~ção de nOrMas gerais de carãl:er Nacional.

dos

EMENDA lP05684-5

I:J
l:J

EMENDA lP05680-2
EMENDA lP05677-2

dos Estados, fi _

~ . - ~ão.

.....- - - - - - - - - - - , r-r:;"""'----,

CONSTI'I'UIN'I'E HILSON MARTINS

do Projeto de COnsti-

Q';';;;"~
tWi~'7B

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05676-4

I art. 52,XXtII

t'
t'

EÇ";;;'''=l

COS<TlTUINTE WILSO. MARTINS

rol{l~;'m

PLENAnIO

..,..-----

Tl.TO,.u....

CIJli";7ã!J

mnfOA PARCIALMENTE SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EI1ENDADO, inciso I do art, 188
Altera o inciso I do art. 188. que fica com
a seguinte redação.

SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - § 2 9 do art. 204

29

p:r;:~;"'~

Plenãrio

_,

'.~b

E~IENDA

Suprimir o §

li!! sou "'RTTUS

do art, 204

JUSTIFICATIVA

Ingresso no cargo inicial da carreira
Ilor
concurso público de provas e titulos com li
li participação da O~B e promoção alternada.
por antiguidade e merecimento. apurados na
entrância •

Suprlm1r a alínea j'P" do 1nCl.SO I do art.201
JUSTIFICATIVA
Admite-se que essas causas, por razões étIcas,
sejam subl!letldas a especial d1scip1ina recursal. Mas bastará que das
decisões nelas proferidas caiba recurso ordInário para o Superlor

A mater1a, eV1dentemente. li de disc1plína de
lei comum e não constitucional. InclUSIve. 1mped1r1a, desnecessar1.amente, outra d1visão lnterna do Tribunal. que, no futuro pudesse mOl
trar-se convenlente, Ao menos dlflcultaria. extremamente. essa possível alteração.

~!!.~!l[lf.!l!!!

o incho

em eXime trata de concurso de in-

gresso na mlg1s4:rltura. suprimindo esta emenda materh nio tipicamente constitucional.

•

Assembléia NacionalConstituinte
o tempo de após 30 (trinta) anos de serviço é suficl
ente para que o trabalhador tenha cumprido sua parte em prol do dese!!.
volvimento Nacional.

EMENDA lP05685·j

['J

rr;,;.;;"'~

CO.!!!!TlTUINTE WILS...' ",;;TINS

r r r - - - - - - '~td.'o/cc"'lIlo/l"••• "'lIlo

que tem por Erna l i dade supnmir o dispOSltlvo decorrente daquela
proposta.
de se reconhecer aquela generosa adve-r tênc ra do a Ius tre parlamentar arcenca seu escopo. de reecnendeçêc ao Ieg a s Ia dor •
comum. no sent a do de ápressar os prccednaenrcs j uda c i aa s , Não se po
de. no entanto. a esse título, manter um prece r t c de mana.Ee s t a lna-=
dequação numa ConstltulÇão Federal. A recomendação, da t ada no se rc
de uma Ass~blé1a Federal. por um deputado de l.negável pre s t Ig i c ç aprovado numa ccmassãc 'renãtace , há de encontrar eco na Leg r s Laçã o
or-dmâr-aa , "Iem como r eda ga do pode r aa esse p re ce a t o ser mant a do , S
que o processo não pode começar nela sentença. subvertendo prlncínacs fundamenta1s ao processo, alguns até ccns ef eucacnaas , como o
do cont.rada t druc ,

e

t:1fi~;flJl
EMENDA lP05689-6

ê'
ê'

E~lENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO Art1go 228
Dar nova 'redaçao ao artlgo 228 e parágrafo ãmcc

que passa a ser o segu rrrte

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN
PLENARIO DA A. N. C.

m----

Artlgo 228. À Just1ça Militar compete processar
julgar os membros das Forças Armadas nos cr-imes nll.1J. tares defl.D,!,
dos em Lea , que poderá estender. em tempo de guerra e em casos e!.
pressas. esse fOTO especaat aos C1V15. para repressão de
cr-ames
contra a segurança ext.erna ~do País ou as ãns ta tuições nu, 11 t.ares ,
JUS T"'I F I C A T I V A

nll.l]. tares

ê

não

C1V15.

EMENDA lP05693-4

[:J

pro t agena aadas por membros das

f'l

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

pos de Bombeiros, e criar guardas municipais, na
que a lei estabelecer.

f'IlW;;ft,;J

'L .. l.,"fC~"'ld~flul~cw'nlo

PLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIVA E ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Alínea "i" do Inciso I do ar-t i.go 208
Acrescentar uma alínea. que serua a "f". ào

I do artl.go Z08. com a segill.nte redação
f) os crimes po I'tacos , os contra a Lrrt egz-adade te!.
ã

ntona1 e a soberania do Estado.
Em consegUêncl.a e neces sar-rament.e , excIu rr essa me,!
ma prevasâc do mcasc IV do arbgo 209.
JUSTIFICATIVA
A refevâncaa dos c'rutae s polítl.cos, raant adcs na Sl.!
temática da proposta, e "dos cone t i dos contra a rrrtegr xdade terr.!.
-tor-i.aã e a soberurn.e do Estado, nam fes camen te j us t a f r ca a tran!
ferêncl.a da compe rêncae para o seu Julgamento da jus t aça comum f=.
deral de pranc rra ans tâncaa para a orl.gJ.nar1a dos rr rbunaas Regl.~
naas Pederaas • nesnecesaãr-rc enfatnar a mpcr-rânc ra desses julg!.
• entos (essa l.mportâncl.a inclusive decorre da cae-cuns tâncaa de c!,.
bel', dessas decasêe s , recurso ordl.barl.o para o Supremo Trl.buna1 I.!
deral _ artlgo ZOS, mcãsc 11, letra !:), que não podem fl.car fras.
aentadcs na competência de todos os Juízes federal.s do País. com
graves rl.SCOS ã prôprl.a ml.l1tâncl.a deeccrãrace , Razoável sera.p0I.
tanto. o reexane' dessa ccrape t êncaa , afigurando-se mec s certo atr.!,
buí-la aos mencl0n;dos 'rr rbcnars , ori~l.narlamente.

Artigo l88-IV
I

forma

EMENDA 1P05690-0

ê'
ê'

EP;;;;;'~

CONSTITUINTE WILSON MARTINS
.UU.IO/.~W'1I1QfIUIC~M'nlo,-------_,

PLENÁRIO

EME"lDA MODIFIr.ATIVA-SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO art. 201, lnC1SO I, letras "I

ffi!';'fl!l

JUSTIFICATIVA
A red~ção proposta nesta emenda ê raaas explÍcl ta

..,,'

----,

fconshtu,nt. WILSON MARTINS

I

EMENDA lP05694·2
CONSTITUINTE lUL'>Ooq MAR;~;S

p:r;;';'~

(:J

@i;';JE)

f

c'

I C'Vt7!J1J

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

e "m"

A ampll.,lção da Leg r t rma dade para aj m aa r tars
representaçQes lmpõe que se ar r rbua ao Supremo Trlbuna1 Federal CO!!!
pe eêncra para Julgar todas essas demandas de l.nConstltuclonalldade.
não apenas as rrrtent adas pelo Procurador Geral da Repúbhca
Nem ter-ra cab rmen t c , na Lanha da mesma abertura êenccrãexca , a res er-rçãc que se pretende euprrmi r com aprese!!.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 209 •
Acrescentar ao Inca se I. do artigo 209. após "de

Acrescente-se ao anc í.ec VI do artlgo 209, no seu f1nal,
a frase "salvo quando a 11.qu1dação ou falênc1.a correspondente esteja
sendo processada na justl.ça estadual", f1.cando o l.ncl.SO com a segul.!!
te redação

JUSTIFICATIVA
A omissão que se pretende corsigl.r é evadenee , Não
ser-ra adrlllssível. nem rem.a qua Lque.r- fundamento razoável.atrlbulr
-ae ã Justl.ça Federal aos concordatas nencacnaãas , quando de suas
at.rabuaçêes fJ.cam excluídas as falênclas.

Art. 209 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CON'>TITUINTE

ê'

PLENARIO

l.nciso VI - os crl.mes contra li; orqan1.zação do
trabalho
e, nos casos dil'termlnados por le1., contra
-o. 51stema
.finance1.ro e a ordem econôml.CO-f1nanCe1.ra, "salvo qua!!
do a liqul.dação ou falênc1a correspondente esteJa
se!!
do processada na JUstl.ça estadual.".

EMENDA lP05695:i
CONSTITUINTE WILSOn MART;;~~

WILSON~ MARTINS

EMENDA SUPRESSIVA!ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - atinea "p1l do 1nciso I do artlgo
201 e inciso 11 do artlgo 20S ,ali
nea .. d ....

I:A:F;7ã!J

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Parágafo úmco. rio art. lQ9"

Esses processOI< estarão sujel.tos a protelações se
for
mant1.da a competéncJ.a cumulat1.va prev1.sta no ProJeto. A justl.ça estadual contl.nuadí processando as 11.qUl.dações, sendo a competênc1.a
dcs
crimes apulc.dos nesses processos atr1buida à jUst1.ça federal. Nem há
raião jur!dl.ca ou mo;al para que ~ssa duall.dadil' ocorra. A Emenda obj~
t1.va essa correção, compatl.b1.l.1.zando o d1SpOSl.tl.VO com o S1.stema
do
Projeto. Do contrárlo, o :z:esul.tado al.mejado - agil.izar esses
proce.§;
80S crl.m1.na1.s - poderé_r_esul.tar no oposto.

Supnmir a alínea "p" do lnc1so I _do artlgo
201. suprcss~va e adl.t~va e acrescenu:r......ap incl.so II do aE.
tigo 20S a alínea "d". com a segulnte redação d) as causas em que a-magi-stratura ou seus
membros tenham geral lnteresse jurídlco e nas em que malS
de c1nqUenta por cento do Tribunal recorrido estejam 1m
pedl.dos.

Supnme-se a parte Ílnal do parágrafo únlco
do art. 198. "assegurando-lhes a lel. remunera
ção l.gual em todo o terrltôr10 naCl0nal".
JUSTIFICATIVA

Serla sl.tuação de eVldente l.n1ustlça remunerar
19ualmente aUXll1ares da Justlça de reg1ões lntelramente dlstl.ntas.
Um escrevente de uma dlstante comarca do lnterl.Or não pode receber
l.dêntlca remuneração ã do escrevente da c).dade. por exemplo, do Rl0
de Janelro 'Há, extremando essas sltuações. dl.ferenças manlfestas de
necessldade do assalarl.ado e de possl.bl.lJ.dade do prestador desses so!

JUS T I F I C A T I-V À
Admi te-se que essas causas. tJor razões ét.!,
caso .seJam submet1das a especial d1"Sclpllna recursal Has,
bastará que das decl.sões nelas proferl.das cal.ba recurso or
dlnáno para o Superior Tribunal de J~;tiça. Não se jui
tlfica seJam essas ações mantldas na competêncl.a ongl.n!
rl.a do Supremo Trl.bunal Federal.

lános.
A ldêla de UMa l.gualdade absoluta, matemática,
l.nsplrada' em Platão. tem condUZldo a um 1ndese)ável desVlrtuamento
dessa preocupação constante do homem moderno. voltado para uma vl.são
malS humana da socledade. A nresente emenda obJetl.va SUprl.mlr essa
regra de 19ualda'de aSSlm lnJusta.

EMENDA lP05688-8
tJY~~~':'p!CJ

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

=

'LC".l"'o/c~ ......OfIU.CQ
..lt'lo'

PlENARIO DA A. N. C.

_

m õ0'B

----.

lIU.I>UI1"'coçl~,

tJ3~~~'~

"'IUIUO/CoW'"ll~/llIIeOM"'lo

EME"lDA.

fiYM~;"'~

1:J,ãI7;',flJl

PLEN~RIO

EMENDA lP05691-8

l:

ss:

rêncra. a menção a "concordata".

l:J

te emenda'.

1nC1SO VI do art. 209.

PLENÃRIO
lU1~"U'tI"e.c;;~

ti

uar nova redação ã al1nêa "I" supr remdc-ee a
alínea "m'", dando-se a seguarrte redação.
Art. 201: ••••••••••••••••••••••••••••• • •••••
I - ••.•••••••••.•••••.•...••••••.•••••••••.
1) a representação por l.nconsutuc10nal1dade
e para mrerprecaçãc de lei ou ato nornat.avc federal.

tJY"~~~"'~

e

menos rus t r r tava ,

JUSTIFICATIVA

e\ENDA lP05687·0

os vencamen tos dos maga s t r adoa serão

Eaxa dcs com da.Ee'rença não excedente de dez por cento de uma para
outra das classes da car r ea ra , a t'r rbuandu-ee aos
integrantes
dos 'rrcbune rs gupe rc eees e dos 'rr.ibunat s de Jusuça não menos do
que percebem os secre eârccs de Estado. nem menos de noventa
por
cento do que percebem. a qualquer título. os Naru.s t rcs do Supremo
Tr1bunal Federal.

Procurou-se uniformizar e adequar esses princípios para
na redação do Artigo 254 e seus parágrafos, inclusive, caracterizar
as funções da Polícia MUitar e do Corpo de Bombeiros, bem como e,!
tabelecer que a lei dispara sobre a criação de serviços de prevenção de incêndios e qua r da municipal, para os municípios

mcâsc

Arngo 188. IV

dação

JUSTIFICATIVA

---,

l"'Tc"unl"CI~IO'

(l;ilj"~miJ

O 1nCl.SO IV do ar-t rgo 188 passa a ter a seguanee r.!:.

§ 32 _ Os municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios sob a supervisão e organização dos Co.!.

P;~~;":J

_,

PLEMRIO

ci
vil, segurança contra incêndios, busca e salvamento e pe
ríeias de incêndio; auxiliam na manutenção da ordem
pu
bl1ca.
-

CONSTITUINTE MILSON MARTINS

f

'Led.""eOWlI,10/IU•• OW'lIlo'

§ zs _ Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa

EMENDA lP056a6·1

Q;;;;'~

CONSTITUINTE WILSON MARTINS

ma
nutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e fer::'
rovias federais e com exclusividade o policiamento osten
sivo.
-

Forças Àrmadas)

t"
t"

~

Art. 254 _ As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são insti
tuições permanentes e regulares, destinadas à preserva:"
çãc da ordem publica, organizadas com base
na
hierar
quis, disciplina e investidura mUitares; sob a autorldã
de dos governadores dos Estados, dos Territórios e
dõ
Distrito Federal, são forças auxUiares do Exército e re
serva deste para fins de mcor Ld zaçãn
-

da Justlça Hll1tar na área res er-r ea dessa Justiça espec rat (Lades
t Ipa ceaente

Turo/.... Il'lC&C;:C'-

Dê-se ao Art. 254 e parágra fos a seguinte redação

§ lI:! _ As Polícias Militares exercem o poder de policia, de

A redação proposta nesta Eroenda detem a corepe têncaa

e 591

O que se pretende e se Justiflca - apenas 1S
so - é que essas causas seJam mais "detldamente examl.nada;
Aludlndo-se a lnteresse será conVen1ente acentuar que se
cuida de lntereske Jurídico. que a' ~lência do dueito
até a nossa lIde rocessual comum d1'ôtl.n em com mtldez

EMENDA lP05692-6
SECA0 11
"DOS SERVIDORES pllBLICOS CIVIS"
Art

[:J

a8 _ O Servidor será aposentado.

c _ Voluntariamente -após 30 (trinta) anos de serviço,
para o Homem como para a Mulher

tanto

JUSTIFICATIVA
Devemos indiscriminar o homem e a mulher, sendo
que
à luta pela equiparação e igualdade dos sexos está tão evidente, que
devemos considerar as igualdades de "direitos e obrigações uniformes.
Também o chamado "Sexo Frágil", recebe o
pr1vilégio
de incumbência das tarefas de que sua condição física permi te,
que
deva se considerar o mesmo tempo de ;::r.pos~ntadoria voluntária a mane.!,
ra mais sábia de equiparação.

f'l

p;;;;~;'''~

COMSTITUINTE 'IILSON MARTINS

PLEN~RIO

'~ld"'fC~ .."tlo'.ul~.w,,,lo

EME"iDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMEJ.JnAnO: § 3 9

H

--,

f'Wi;'7EJ

EMENDA lP05696-9

fl

UfO.

Const1tulnte OSVALDO SOBRINHO

rr==·---P-L-EN-A~~l~ •• 'O/C~~".1~f.U.eQ~ .. '10

~

Promover alterações do ANTEPROJETO, conforme rf'lator Deputado Constl
tuinte Mario Lima.
_

~~;,';~:J

lrr;i7~~m

art. 193

Sumprl.ma"'-se o § 3 9 do art. 193.
JUSTIFICATIVA
Flca eVldente, nela leltura da JUstl.flcatlva
da Emenda n9 3C-0040-4 da subcom1ssão.-que o nobre Deputado Bonl.fácio de Andrade tlnha anresentado e fez anrovar na Comlssão Temátlca
respectlva. o louvável obJetlvo de combater a "morosl.dade da Just1.ça". com l.ntegral razão apontada como da "ma::Lor grav1dade para o equilíhrl.o e a paz socIal". E. mesmo com a aprovação desta Emenda ,

Acrescente-se ao Cap.;Ítulo I do Titulo VIII - Da Ordem Econômlca e Socl.al, do ProJeto de Const1.tulção, o segul.nte art]..
go' •
"Art. Os Estados manterão programas cspac!f..!.
cos que Vlsem fomentar a atl.vl.dade IDlnerár1.a, para
iato destinando percentual ID.!n::LmO anual. de seu orç,ªmento, ~ ser defl.n~do em leJ.."
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o disposJ.tivo acima proposto destina-se a
aos legít1mos ans~io.s de ccdos aqueles que, envolvidos na

atender
explora-

ção de 1l'linérJ.os, desejam ver o setor mais fortemente amparado e

ea

eeoveavaee pela Poder PÚb1.1CO.

A importâncJ.8 do setor mineral para a economia

do

Pais é de 1ndiscutível mérito, portanto, nada mais prioritán.o

que

S8 ostabeleça também para essa atJ.vidade o apoJ.o, decJ.d1do e constante, dos governos estadU!U5, de acordo com a importância que a mi.

neração representa em seus territórios.

EMENDA lP05697·7

(?

C 1f R 1ST O V A H
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C H I A R A D I A

Pi,s-#/I'I?IÓ"'..·"'·"d" ......".~

r.r

T'UOl"' •• orlla'õâO

EMENDA SUPRESSIVA, à al!nea "g", do inciso l i do art. ,12 do Projeto
de Constituição, passa a ter a seguinte receçãc

Art.12- •••
I - •••
ngn) por absoluta incapacidade de pagamento. ninguém poderá ser

privado dQ:; serviços públicos de água e esgoto".
JUSTIFICATIVA

o Projeto de Constituição prevê a exp Lnr aç âc dos serviços
p6blico5 de energia elét"rica sob o regime de conces sãc (Art.S4,XII,
b) e. garante ao concessIonárIo a Justa remuneração do capItal (Art.
30S, Parágrafo uruco , IV). Esses dispositivos não condizem com a
regra contida na alínea "g", do inciso I, do artigo 12, que pretende garantir o fornecimento de energia elétrica na hip6tese da impossibilidade de pagamento por parte do consumidor.
Além de conflitante tlal dispositivo pode representar sério
risco 1:1 manutenção do servãçc adequado pelas concessionárias ( I\rt
305, Parágrafo Unico, V) pois o serviço de energia elétrica é prestado mediante encargos pesadissimos, que oneram o concessionário.
Telllbém não se pode comparar a essencial1dade dos serviços de água,
da qual depende a vida, e dos serviços de esgoto, necessários à sa.9de, com os serviços de energia elétrica.
Por outro lado sabemos que não se erradica a pobreza com
8l'lparOS assistenciais ou caridade apenas, mas sim com a expansão eco
nOlllics, pela geração de novos empregos, ou seja, pela exigência de
.eis trabalho en decorrência da maior produção.
Esse tipo de açãc , sem dúvida. perfeitamente dispensável,
redundaré , apenas, em aumento crônico da despesa pública, pela não
contrapartida do aumento da prcducêo , da renda, da arrecadação tribuUria, através de UM paternalismo da União não necessér Icçnãc adequado e dispensável.
Há de se considerar. ainda, que o serviço de energia elétri
ca ti prestado pela contrapartida tarifária, não sendo da competência
subvencionar os inadimplentes, ainda que carentes de recursos, nem
eeenc propiciar tratamentos diferenciados entre consumidores (hoje
vededos por lei).
..
Promover a Justiça social e suportar o Ônus da mesma, para
os individuos carentes de recursos. é funçao e dever do Estado e nãc
de um setor que presta o serviço pelo princIpio do seu custo cuja
arrecadaçlio tarifária remunera o seu capital de acordo com O estabelecido em lei.
Eis o motivo de nossa EMENDA" não admitir ônus desnecessários ao Estado e garantir o equilibrio econõeucc financeiro do setor
e16trico.

Nlio se pode yincular as interl!gaçoes elétricas com divisas geográf ~ o que implicará, fatalmente, numa grande restrição aos interes
ses nacionais. Os serviços e instalações de energia elétrica, flessa
forma, não são de ambito'::tnterestadual mas, sim, de 2mb1to nacional
em f'unçãc dos múltiplos aproveitamentos hidráulicos e das múltiplas
formas de energia que são e podem vir a ser injetadas no ~istema elé
trico nacional (energia nuclear, carvão vegetal, da petróleo,da agro
indústria do alcool etc ).
Compativel com êese espírito o Projeto estabelece no Art. 54,
incisa XXIII. letra "d" a competência da União em legislar
sobre
~ e !!nergia.
Vai mais além e no Art. 30S estabelece tarifas que
permitam justa remuneração, o regime das empresas concessionárias,o
dIreito do usuário e, até mesmo, a obrigatoriedade de manter o serviço adequado e .a~.
Como pretender restringir "no âmbito" se temos que obter as
condiçf:les~ade9uadas e !I~ em todo terrltó'rio nacional?
Sômente a federalização dos serviços de energia elétl"ica,
implantada pela constituição de 1946, com base no c6digo de Aguas de
1934, permitiu fosse uni formizada a frequência elétrica. os padrões
de tensões e construção,em todo Pais, estabelecido o planejamento
global do setor e a exploração racional dos recursos disponíveis.
Permitiu a oferta de energia à custos econômicos em todas as áreas
do territ6rio nacional, principalmente em Estados "do Norte e Nordeste, cujos custos de energia elétrica seriam insuportáveis,se os sistemas elétricos deixassem de ser um serviço pt:ibl1!=o federal. A competência federal não si9.ni fica qualquer restrição à participação dos
Estados na exp lcraçâc dos serviços de energia elétrica, através
de
socIedade de economia mista sob controle estadu;>l, como ocorre atualmente
Num país de dimensfles continentais sujeito em suas regiões às
mais adversas condiç6es climáticas não há como conceber atribuiçOes
restritlvas que impeçam as transferências de grandes blocos de energia, através óo sistema interligado, das regiões mais favorecidas
para as menos favorecidas.
Há de se destacar, ainda. que num horizonte de .s anc s ç cs sistemas regionais interligados, será um único sistema integrado, não
sendo cab Ivej fracionar a competência legislativa e da outorga
de
ccnceasãc (ou execução) sob pena de es tebe tecer-ee verdadeiro cãcs ,
representado pela multipl1cidade de normas estaduais e federais incidindo sobre um sistema, cujo gerenciamento restará impraticável e
lncompatIvel com o estabelecido no artigo 309.
Não se pode desvincular e nem pretender fracionar instalações
~ de energia elétrica do aproveitamento energético dos cursos d'água.
Não se pode pretender estabelecer divisas geográficas num
sistema integrado de energia elétrica que foi todo construIdo de for
ma li. propiciar ofertas não difeJ:enciadas
Não se pode pretender fragmentar todo alicerce existente
no setor de energia elétrica tendo a Eletrobrás, como holding, e o
DNAEE - Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, como fiscal1zador imparcial, 6rgãos do Ministério das Minas e Energia, pela
pretendida restrição sob risco, até mesmo, de uma eventual quebra do
sistema de tarifa única que causaria enormes diferenciações regionais. mormente aos Estados do Norte e Nordeste. menos favorecidos.
Não se pode pretender descentral1zar e -restringir o que
a União tem demonstrado grande eficiência e eficácia. C setor de
energia elétrica bras,ileiro e um dos mais bem estruturados e de senvezvrees de nosso paIs, graças aa comando da UnIão.
Eis os motivos de nossa EMENDA, que consideramos fundamen
tal para a continuidade do setor elétrico e para o interêsse nac o-,
nal.

A equiparação, objet1",ads nesta Emenda, rest.!1
helece essa aguatdade , a título de t:1anifesta compatih111Zação com os
dJ.sposi tivos mencaonadcs ,

:$lENDA lP05702-7
fCQnst1tu1nte WILSON

l

caone t

• Submeter os J..ndicados pelas vagas do qU1nto
canst,J.t,:-1
a processo de esecahe, pela LegJ.slat1vo é temerár10 e
vexat,Q.

r10.

Com o novo sJ.stema. os indicados já terão passado pelo
crivo das respeeeavae classes, fazendo-se desneceseéeac qualquer o,!!
tro julgamento.
Adema)-s, li nomeação pelo Che.fe do Executivo, além
de
corresponder à tradiçijo. está J.mpl:ícJ.ta no pr1nc:ípJ.o const1tucJ.onal
do equ11~brJ.o entre os Poderes do Estado (fre10s e contrapesos).

ttl'o'lVI'''lC-Ição

p

I

fICA ASSEGURAOG-AOS SUBSTITUTOS DAS SERVENTIAS E){lR!
JUDICIAIS, NA. VACANCIA, A EFETIVAÇP;O, NO CARGO DE TITULAR ,
DESDE QUE, INVESTIDOS NA fORMA DA LEI, CONTEM ATE A DATA DA

I

PROMULGAÇIlO CESTA CONSTITUIÇAO, MAIS DE DOIS ANOS DE INVES_
TIDURA, NA CONDIÇ1l0 DE SUBSTITUTO NA UESMA SERVENTIA.

lfILSON MARTINS
plEUáRID

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Arhgo 229
ACTescentaT parágrafo ao l11'tigo 229, renulll.!
'rendo-se os demais, com o segumee teor:
§ 59 _ Nos 'l'rJ.bun8J.s com uaas de varrte
cinco membros, poderâ ser constJ.tuído Orgão Especial, com
o mínJ.mo de onze e o máxJ.tno de vinte e cmcc de seus int!.
grantes, para o exercício de atribuições edsum s era taves
e jurisdJ.cionaJ.s. da ccaperêncaa do Tribunal Pleno.na fo!.
ma estabelecida em seus reganenecs internos.

JUSTIFICATIVA
EMENDA SUBSTITUTIVA:
A al!nea "b", do lncJso XII. do artigo 54, do capitulo II _
Da unrãc, passa à ter a seguinte tedação.

XII - •••
•••

€

b) - os ;ervIços e Instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água;

3USTIFICATIVA

o

artigo 308, do capitulo I, do TitUlo VIII, estabelece que
o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, depende de
autorizal;lio ou ccncessêc do Poder Público (União), no interêsse nacional. CompatIvel com o mesmo o artigo 309 estabelece que a UnHlo,
os Estados e MunicIpios deverDo compatibilizar sempre as oportunida_
des de múltipla utilização desses recursos. Compatível, ainda, com
o conteúdo dos artigos 308 e 309 o artigo 306 estabelece que os po_
tenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo para efeito de exploração ou aprovei tamento industrial, e pertencem à UnHl:o.
Dessa forma nDo há de se entender COmo preceitua o Projeto,
UII car4ter restritivo de aproveitamento energético dos cursos d'água
pertencentes à União mas, sim, de todos os aproveitamentos d'água do
território nacional de forma integrada e sem permitir p..!!erenciações
,tDqlonals.

N!Io há como se desvincular o Sistema Bras11eiro de energia e1é
trics com os aproveitamentos energéticos dos cursos d'água já que a
energia elétrica, na sua quase totalidade, é de origem hidráulica.
O sistema de energia elétrica do Bra l l foi planejado e construido de forma integrada de modo à n!:io propiciar di ferenciações regionais possIbIlitando o ímperativo atendimento de energia elétrica,
indispensável ao desenvolvimento industria!J.,rural e urbano. de forma
equitativa.
A lnterligaçDo do sistema elétrico nacional, atualmente.é bastante vasto propiciando vários tipos de intercambios em vários n1_
veis de tensões (voltagéns), desde transmissão até distribulçDo.

r

JUSTIFICATIVA

Parece que esse Quorum" qua La Eac ado para as de
cisões adminlstratlVas dos Tn.bunais (dois te!
ÇOs de seus membros) decorre de algum equívoco.
Se as .decisões em matérJ.a j uda c Laj , seaucaenar
do lides da maior rct evâncaa sO~1al. como,po;
exemplo. as de família, menor-es , Algumas
até
acarretando elevadas penas 're s t.ru t rvas ã liber
dade, são tomadas por aafo raa s raptes , não
razoãve1 que todas as decisões adman Ls t t-atnvas
desses eoâeg aadcs , como. -001' exemplo. em
tor
no de férias de juízes-.-etc. devem ""'S'ê'rtomada-;
somente por 13015 terços de seus integrantes • .\
exagêncfa es t arra ajudmde a outra hJ.pótese.J.n
cogitada. porém. no texto mencionado.
Daí Cemenda supr ess ava ,

Art. 54 - Compete à União:
-

~

DISPOSICOES TRANSnORIAS

í

EMENDA SUPRESSIVA PARCIAL
DISPOSITIVO EHENDADO IX do artJ.go 188
EMENDA
Sup r-ama-cse a parte fJ.nal do mcasc IX do artigo
188. ou seja. a proposição "e tomada pelo voto
de dois terços de seus membros".

a)

MARTI;:~------"

/,'

EMENDA lP05701·9

l?
fl

estatuída em seus Regimentos Internos. atendidas as

peco!!

liaridades locais.

EMENDA lP05700-1

l? WILSON MARTI'iS

.uu..,'G'o"'nIO/llllG."'lIlo.
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ENENDA SUBSTITlITIVA·SllPRESSIVA
1)ISPOSlTIVO EMENDADO - § 1 9 do art. 193

CONSTI'I'llIN"" '<rLSDN MARTINS
PLENARIO

EME'iDA AnITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: - art. 196.
EME~DA

O elevado número de membros de um TrIbunal

(observe-se que em São Paulo o Tribunal de .rustaça
tem
cento e vinte e seis deseabargadcres) não teria
condi
ções de exercer atribuJ.çõeS' enuncaedas nesta prcpcsaçãc se
não for mantida, nas suas linhas gerais. essa possibilid!.
de de se criar, nesses órgãos. um colégio menor, na fona

~~~~~~e~;~:~:n~~r~a;91'~~p~I;;.. :9~ 'l~~~~ã~P;,~-

globais", fJ.cando sem reparo o msJ.s que se
contém nesse disposl.tl.vo. que passa li ter
a
segu1nte redação:
§ 1 9:- Os Tnbun8J.s elaborarão propOStas orça
mentarias prõpr;as e glohus, sendO-lhes re':'
passado o nurocrarJ.o correspondent~ a sua dota
ção, em duodécJ.mos, ate o d1a dez de cada mês
sob pena de crime de responsab11J.dade.
JUSTIFICATIVA
A plena simetna entre a discJ.plina da Magistratura e do ~hnistêno Pühlico, enfatizada em artJ.gos da proposta
em exame, nã", permite uma tal desJ.gualdade, facultando-se a essa úl'tima Insti'tuição a elaboração de orçamentos "globaJ.s", sem (:onferir
idêntica faculdade ã primeira.

o

parâgrafo pnmeJ.ro.do art. 193. passa a ter
a segulOte redação
§ 1 9 ; _ Os Estados. o nJ.strJ. to Federal e
os
Territórios poderão crJ.ar a JustJ.ça de Paz,re
munerada, composta por cidadãos eleJ.tos
no
d1strJ.to. sem v1nculação part1dãria. pelo vo

~~s?J.~~~oc~rn~:~~~~~i ~~~am:n~:i~b~:Ç~~a~~o c:=
samentos. alem de atrlbuições concJ.!iatõrias
que o JuJ.Z determJ.nar,

JUSTIFICATIVA
A JustJ.ça de Paz remunerada é uma impos1ção
J.rrecusâvel e um corolário T1Pcessãno de que ao trahalho há sempre
de corresponder ulla cOl'lposJ.ção dessa espêcl.e, salvo quando de cone do
exercícJ.o de munus JlüblJ.co. _E a eleJ.ção desses servJ.dores valontarâ
essa a;J.'~·l.dade. desde ..que nao se J.mponha. ao candidatO, a vinculação
partidarJ.a._desnecessarJ.a porque deslJ.gada da fidelJ.dade a um progra
ma de atuaçao. Mas o procedJ.lIlento de habilitação não pode ficar
a
cargo_desses Juízes de Paz, porque esses atos, ordenados e de grollnde
rclevancJ.a, reclamam o concurso de aUXJ.llares e de uma J.nfra-estrutu
ra que aJlenas os Cartorios de RegJ.stro CivJ.l das Pessoas Naturais
possueJ.:!. A competêncJ.a. nesse partJ.cular. há de ficar restrha a celebraçao de casamentos. E. tratando-se de pessoa bem relacionada na
comunidad~ local. tanto que e1e1ta, poderá servir como conciliador.
em detertunadas causas. quando o JuJ.Z ver1ficar ser o caso dessa par
ticular !tu~ção. A presente Emenda reveste a proposta examinada des'='
sas cXJ.genc18..;.

Assembléia NacionalConstituinte e 593
JUSTIFICACIW

(?J;;;~'~

ê' WIT,SdE' MARTINS
'UdRlD/cov",lo1lu,eovlt'to

tc:Plenãno

I ~~'7flil
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EMENDA lP05715·9

l"

A democracia exige a garantia ao cidadão de que poderá

.uw.... o/.ou'.,xal....OM'UJo

optar pelo sistema de ensino de ensino que desejar' Público ou

..,...----------"'''''"'"."" --------------,

Art.-193:0 Poder JUd1C1âuo dos Estados e do
D1StT1tO Federal e Tern.tõn.os ans te l arji JUJ.

zados especraa s ,
tos marcadamente
zes togados para
de causas cfveas

mecmaas e de prccednnen ':'
cra rs e sunâr-rcs , COM JU! o Julgamento e a execução
e CT1m1nal.S de menor reae -

EMENDA lP05710·B

[!J

fS'~~;'~

DEPUTADO JORGE UEOUEO
.u~

..,./cow'nlal'u'cow,ISJo

As diferenças dos valores de prestação continuada pagas
pela Previdência Social apartir de 1979 devem ser

fÇi'~fuJ

PLENARIO

§ 10 - Não se aplica ao disposto acima O princípio
TITULO I _ DOS PRINC1PIOS FUNDAMENTAIS

F I C A T I V A

da

prescrição previsto na constituição •

ART. 30 _ O ESTAcO E O INSTRUMENTO E A MEDIAÇR:O DA SOB.§.

o d1SpOS1t1VO da proposta, ora emendado, mos
tra-se msuãacaenee nUJ'IIa 1mpos~ção cons t.a tuc i onaã lJue representa UM
dos narcres ccnprcm ssos desta Ccnst i tuant e nesta ar ea , de aglllzaçâc da j us t i.ça e torna-la maa s acessível a segmentos menos Eavoreca
dos e até agora mant i dcs ã mar geri da proteção judi caat , ~ão se refe
r e ao rnforna Li smc desses .nu aadcs êspecaaas , nem a sua necessâr ra'"
oralir'lar'le ou aos prccedmenecs efetivamente sunàr roa que neles ha
de imperar, E não assenta que os leigos, convocados nas ccmuna dade s
rcceas , do mesmo baa r-r c ou do mesmo da s t r-a't o , devem atuar na fase

RANIA DO POVO.
ACRESCENTA-SE PARAGRAFO 111

"Art.

Toda decisão de autoridade do Estado será motlv!.

da. 1I

~~lâ~nâ~l~~i~~~ ~~a~~~O~si~l~;i~ci~c;~~~;i~~ ~:l~~~~l~~~n~~d~~~o~i

JUSTIFICACAO

veas , Nada, nesta nropcs ta , tem maaor expressão seca.a I do que est~
pr evea tc no campo da j us t rça di s tr-rbutive , ~, p01S, ampe'r i oso apr i.-.
morar o pr'e ce a to em exame, chj e tavo da presente emenda. Não se CUJda de meveçâc , mas de ccmpa t abd Ladade com a prôprla euasãc ccns tatucacnef como um todo, destacadamente com o Capo dos da re r ccs e ga~
rantias mdav i.duaas ,

Esta é uma garantia do cidadão, evitaria a

DISPOSICOES TRANSITORIAS

perseguição

TA A TODOS OS QUE FORAM PUNIDOS. AINDA QUE ADMINISTRATIVAMENTE,

nismo.

EM VIRTUDE DE LEGISLAÇJl:O REVOLUCIONARIA ÔU EM DECORRENCIA DE ATOS

.LublCl/CCW't,x./'UIC.W'ulo-------,

fl]Ji7J!7J

lcua/~u."'lCAÇlo---~-------,

DERIVADOS DE MOTIVAÇIl:O POL!TICA.

exemplo, por decisões imotivadas que impediram seu acesso

pr;~~;"~

WILSON MARTINS

E CONCEDIDA ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRl

"ART.

formal ou o jogo de interesses excessos e impediria o protecio-

Quantas pessoas deixaram de ingressar no judiciário, por

.EMENDA lP057Q6·0
Constituinte

devolvidos,

devidamente corrigidos aos aposentados e pensionistas.

vânca a -soc1al. e por texgos recrutados. sem-

pre que possível, nas ccnum dades tcca rs , pa
Ta a fase de conca t raçãc que couber.
-

(!J

FW~'~;;;J

PLEN4RIO

DISPOSICOES TRANSITORIAS

o art. 193, passa a ter a seguant;e redação.

r

-,

Privado.

EME"lPA SUBSTITUTIVA / Mpd:1fleativa •
DISPOSITIVO EME"l'DAllO: ar r;- lQ3.

...J U.S T

es:~;'~

DEPUTADO JORGE UEQUEO

~§

152

~

ANISTIA ALCANÇA A TODOS,

INDEPENDENTEMENTE

DE DATA EI-! QUE TENHA HAVIDO A PUNIÇAO, TRANSMITINDO-SE. EM CASO

EMENDA lP05711·6

[!J

DE FALECIMENTO OU DESAPARECIMENTO, AOS HERDEIROS A REPOSIÇAO PA-

pr';:~~=:J

DEPUTADO JORGE UEQUEO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVg EMENDADO - art. 195

I W;;;fu7J

PLEN4RIO

Acrescentar ao art. 195, no seu flnal, "ressalvada pr-ova em cont.râr ic",

TRIMONIAL DEVIDA E NJl:O ~REVALECERAO AS TRANSAÇOES OU

ALEGAÇOES

DE RENtlNCIA DE DIRETOS, PRESCRIÇJl:O OU DECADENCIA
§ 21:1 O ANISTIADO, CIVIL OU MILITAR, SERA REINTEGR!

TUT'/~UU",.'Via

00 EM TODOS OS SE.US EFEITOS, COMO SE JAMAIS TIVESSE SIDO AFASTA_

UTULO VIl _ DA TRIBUTAÇAO E DO ORÇAMENTO

JUSTIFICATIVA

.. 00 SERVIÇO ATIVO.

CAP1TULO'11 - FINAÇAS PtlBLICAS

A gr'at uadade da j us t i.ça , aos rmpos s iba ta tados
de sU:20rtar esses ônus sem o sacr r Hcac da s at a s Eação das nece s s a dades bâs r cas prôpnas e de sua famíl18, ê uma regra que se ampfie sem
nenhuma re íueâncaa,
Nas, essa graturdede não pode decorrer apenas
da ararmaçãc do ht1gante. subs st.mdc amde que a Erova, no de cor rer do processo, desrnrrta essa as ser-t ava , Nessa hapõtese , quando
a
sufacaêncaa econênu ca do venca do restar provada, eeas encargos da su
cumbência devem lhe ser atrabufdos ,
:F. adequação da regra ao daspcs ec no art. 13 ,
mcasc XV, "x",

§ 32 OS SERVIDORES CIVIS E MILITARES QUE NAO DESESEÇAO 11 - DOS ORÇAMENTOS
INCLUA-SE ONDE COUBER

JAREM PERMANECER NA ATIVA SERAO APOSENTADOS, TRANSFERIDOS PARA A
RESERVA OU REFORMADOS, CONTANDO-SE O TEMPO DE AF'ASTAMENTO DO SEE

Os precat6rios requisit6rios de pagamento de salários,

í

VIÇO COMO SE EFETIVO FOSSE, PARA E~EITOS DE CALCULO DOS PROVEN_

vencimentos, soldos, proventos ou outros vantagens decor:entes

TOS DE INATIVIDADE OU PENSA0

da relação de emprego ou estatutária, deverão ser satisfeitos,

11

JUSTIFICACAO
na Ordem de apresentação e preferencialmente. no prazo de seis
O BRASIL REENCOTR'OU O SEU CAMINHO DEMOCRATlCO E

~DA lP05707·B

(06) meses da data do seu recebimento pelo 6rgão público deve-

[!J

Const.ituint.e

dor" em va]..ores atualizados e com os juros legais ou contratu-

(!l

Plenário

W~SON MARTINS

LHANTE NA MEDIDA EM QUE MANTENHA A UNIDADE IDEAIS QUE A CRIOU.

ais.

DEVEMOS TIRAR DOS EPISODIOS ANTERIORES A LICAO !iE
QUE E PRECISO SOLIOIFICAR OS INSTITUTOS DEMOCRJ\TICOS PARA QUE ~

r . r - - - - - - - - - - "......."......- - - - - - - - - - - - - - ,
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

MAIS VOLTE A DESCER SOBRE A NAÇ1=iD Os DIAS SOMBRIOS DE NOVAS OIT!
parágrafo únlco do ar t a go 192.
Acrescenta um parágrafo iim cc ao ar t i gc 192.

DURAS.

iim co , Compete também
aos
Pr-abuna Ls de .rusmca processar e Julgar, or.!.

O PA!S NAO ADMITE MAIS ESSE TIPO DE RACIOCINIO OU ESSA FALAZ Ali

lONGE ESTAMOS DE QUALQUER SENTIMENTO

do segumte teor:
Art1go 192 ••• §

DISPOSICOES TRANSITaRIAS

g.mar-aanen tc a represent.ecâc de mcons t r tucaona I adade de Le a ou ato norna t avc
mum ca
paI. e os Juízes es teduai s e do D1Stl'ito F;
deral e Terrl1:ÓTl.a1, os membros do
Mlnlst~
1"10 Públ1co que lhes são ads t r-r tos e os
Co;
seãbearcs dos 'l'r rbunaa s de Contas dos
Est";;
dos. nos cr rmes comuns e de responsab111dad;'

Os eslrange}ros residêntes atualmente no Brasil,

se requerem, devendo após encaminhar processa de permanência

POREM, CONTINUAM COMO SENDO MORTOS CONTABEIS, N[]MEROS EM LIVROS

A LEI

EMENDA lP05713·2

[!J

NACIO_

DEVE, AGORA, SER REFORMULAOJl"

E PARA QUE NAO SUBSISTAM DtlVIDAS, ATRAVEs DE NORMA CONSTITUCIO-

[!J

PLENARIO

r;r

NAL. SOMENTE ASSIM OS MILITARES E OS CIVIS ATINGIDOS POR

l . . r<l/~UU",c..~ia

LIAR-SE PLENAMENTE COM A NAÇAO BRASILEIRA.
O PASSADO PERTENCE AO PASSADO. TEMOS UMA

TAREFA

INGENTE A CUMPRIR PARA A QUAL PRECISAMOS DE TODOS. ASSIM. ESPf
RO CONTAR COM O DECISIVO APOIO DE TODOS OS NOBRES

Previdência Social li data de promulgação desta constituição terão

TES PARA QUE OS

poder

m, TIMOS RESQU!CIOS

CONSTITUIN-

DE AUTORITARISMO SEJAM DE-

FINITIVAMENTE AFASTAOOS 00 CENARIO JUR!OICO BRASILEIRO

aquisitivo que ostentavam li época de sua concessão, calculado em

E GARANTIAS INDIVIDUAIS

ATOS

REVULUCION4RIOS, AINDA QUE ADMINIST.RATIVAMENTE, POOERJl:O RECONq

Os benefIcios de prestação continuada já concedidos pela

TtrULO Il _ DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

.-s..:;:DOS DIREITOS

DA ANISTIA VOTADA POR UM CONGRESSO

NAL AINDA OPRIMIDO FOI INCOMPLETA

DEPUTADO JORGE UEOUEO

seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o
CAPiTULO

APENAS
MUITOS,

finltiva.

fÇ/~'~7ã7J

.. PlENARIO

PARA

ALGUNS POUCOS ATINGIDOS POR PUNIÇOES REVOLUCIONARIAS

d~

DISPOSICOES TRANSITaRIAS

'LEd.,a/co.."oJOitUIOO",t,io

TODOS

UMA LEI EMINENTEMENTE CASUISTICA E ELITISTA, BENEFICIOU

tueção inregular receberão, pernanãnc Ia provisória por dois anos

p:r~~;~----.J

DEPUTADO JoRGE UEOUEO

GUMENTAçno. PRECISAMOS CONJUGAR TODOS OS ESFORÇOS E UNIR
OS BRASILEIROS NA TAREFA COMUM DA RECONSTRUÇAO NACIONAL,

DE ESCRITURAÇJl:O NAS REPARTIÇOES PUBLICAS, MORMENTE MILITARES

A representação de mconst r t.uca ona l adade de
Iea ou ato no rma t avo Munlc1pa1. ampugnado face a consta turcâc Fede
rat , deve cont muar sendo Julgada pelos 'rrabunaas de .rust rca , F1Cã
a ressalva que as Inconstltuclonalldades por afronta às
Cons t a tua
cões Es t aduaas serão rCl1uladas oportunamente. nas suas Cartas
lõ
caas , A ccmpe tênc ra or1glnarlB 'Para o Julgamento dos Juízes locais,
aanda é da 'rradacêc desses 'rr rbunms ,

f,MENDA lP0570B·6

REVANCHISTA.

TANTO PRECISAMOS, EFETIVAMENTE, ANISTIAR AQUELES QUE. DEVIDO A

JUSTIFICATIVA

l"
·fl

A

NOVA REP[]BLICA INICIA SUA TRAJETORIA QUE, CERTAMENTE. SERA BRI-

salário mínimo

INCLUA-SE AO ITEM XV _ A SEGURANÇA JUR1DICA

EMENDA lP05714·1

via e expressa autorização do 6rgão competente da Ordem dos A..!!

[!J
[!J

vogados do Brasil. Será punido, Cível, Criminal e Adm1nistrat1.

r;r--------:::==""'''"'''''',,'.

gado eeré preso ou detido, nem processado ou indicado, sem pr.!

ticular que, de qualquer modo,

tentar impedir ou di ficul tar

o

PLEN4RIO
ART. DIe~0~f82Í;

35~~~~T?5ã~50s

COM INVESTIDURA LI-

'LCM&'IO/.0M,",xOJ""'.o",uio

PLENÁRIO

aal)A

SlFRESSIVA

Dispositivo emendado: artigo 403
_ SuprimIr o artigo 403 do Projeto de Constituiç:lo

'JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP05709·4

Constituinte AROU:€: DE OLIVEIRtl

MITADA A CERTO TEMPO E COMPETENCIA PARA JULGAMENTO DAS CAUSAS DE
PEQUENO VALOR SAO ELEVADOS AO CARGO DEJUIZ DE DIREITO. 11

livre e amplo exercício da advocacia

fTP~~;'~

DEPUTADO JORGE UEOUEO
'L~ ..J.,./cow,ulal.u•• au,,,JO

PLEN4RIO

I fÇ/"~?UJJ

y•• ,.OuU'''OIÇJo

TITULO IX - DA ORDEM SOCIAL

COM O FIM DA EXISTENCIA DOS CHAMADOS PRETORES.
SEJA. JU!ZES SEM A TR!PLICE GARANTIA, E NECESS4RID GARANTIR
ATUAIS DETENTORES DA FUNCAO DE PRETORES. QUE FORAM APROVADOS

DA-SE NOVA REDAÇM AO ART. 377 ••• que garantira a libe,!.

OU
AOS
EM
Trata-se de dispositivo, cujo conteúdo se presta para a lei, sobret1!,

CONCURSO PrJBLICO, A FUNÇAO DE JUIZ. DE OIREITO
OS PRETORES NAO ORO GARANTIA 1\ SOCIEDADE POR

CAPITULO III _ DA EDUCAÇAO E CULTURA

dede de enemc ;"

l"
l"

IlEPlJTAOO JORGE L<QlJEO

vamente, na forma da lei, a autoridade, servidor público ou paE.

l"

EMENDA lP05717·5

INCLUA-SE LETRA IIZ"
No exercício de sua funções profissionais. nenhum adv.Q.

N1=iO

TEREM A TR!PLICE GARANTIA, E ESTE NJl:O E DO JUIZ. MAS DA SOCIEDA-

DE.

do da forma didática como é apresentado.
Se estamos considerando o anteprojeto como Ll'I1 todo, muito minucioso,
imaginemos que este dispositivo supera em muito. N:!lo é assunto, a nosso ver, para
lJll texto constitucional.

594" • Assembléia NadonalConstituinte
,EMENDA lP05718-3

l?J

EMENDA lP05727-2-

Constituinte ARCLOE OE 1l.1VElRA
"""ul.a/ClMSml_c_ula,

I'l
r.r

A emenda vaea vaãoraaez- os eesaeeneee nos Estados>
eva tar competl.ções desJ.guaJ.s nos certames de J.ngresso no
. servace
púb1J.co cavaâ ,

,

tnfO/llIsnnucIe

l!J

=

p:r;:,~;"~

CONSTlTUIUE 'IL50' MARTINS

..'..

O\(I/.~.,".lo/

.... ~ ••, ...

_____,

PLEN1i.RIO DA ASSEMBLtIA NACIO~AL CONSTITUINTE

rw~',flJ

r ; ; - - - - - - - - - - - ""'.'"~I"'oc.;lc

a.EnJA SlFRESSlVO-SBSTITUTIVA

EolEfl.Jl4. ADITIVA
DISPOSITnO EMENDADO~ ArtIgo 200, U'

EMENDA lP05722-1

Dispositivos emendados: artigo 402 e seu parngrafo único.
... O artigo 402 e seu Parágrafo ooIco do Projeto de constituiç~o pas$SI ter 8 seguinte redação:
r.rt.402 - Ccrr'pete ao Poder Executivos ead referenO.m" do Congresso
Nacional, outorgar concessões de serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens.
PAAAGwO I)./ICO ... As concessões sede por lS (quinze) anos e só PlJd!
rfto' ser suspensas, não renovadas ou cassadas, por seotençe ftnjada do Poder Judie!.!

t=Jconst:l. euanee h'ILSm; HARTI;;to.

.U..."""'".,111."...n"ulll._==

=

- PLEN~RIO

sseeméae xecaonea Constl.tul.nte

r;;-----------

...,

r";;;;"~

Acrescente ao '8rtl.go

tJS'õ07)

TEITC/".""OClC;i••- -

DISPOSITI\O

EM~DADO

:JJSTIFICAÇl!Q:

4

ert190~

"Art.
são transfonnadas em ent.1dades S1.nõl.clus de
prl.meil'o, segundo e eercec.rc graus,
as Assoclações
de servaôores Públicos Cl.V1S, t.ecaae , Estaduaxs e "'!!!
Clonal.s, legalmente cor;stltuídos, até a data da promulgação desta ConstitulÇão".

te dispositivo, ester-se-Is criando, 80 lado dos poderes Executivo, tegislativo e
JudicIário, l"Jll outro poder que emlllJito lnavaria a nossa organização dos poderes e
sistema de governo.

base

,portlJll definição de prazo.

seguinte locução •••

jes rcneaçêes &:sHlnlstros do Supremo Tnbunal'lIfede~l
acrescente-se a eXl.gêncl.a dos andacadc s obterem pré'na eprevaçâc
do prõpno T1"J.buna1.

Dl.spOSlçÕes ceeas,e e 'lr8ns1tÓl:1as.

Inclua-se res d1.sposl.ções geral.s e tranSl.tórl.8S,
gU1nte

SupdllllmoS os institutos de. autorlzaç~o e da permiss1!Io, por força do
estabelecimento do prazo, 5:10 eles ele natureza precáda e, por conseg.Jlnte, nao ~

a

JUSTIFICACAo_

$LfJrlll11JOOs o conselho Naclcnal de ConI.Jnicaç:lo para evitar a criação
de Ull outro poder, em nossa República. Caa:l está posicionada a nova Instituição ne.!

prazo de 15 (c;uinze) anos para as ecocesszes com
na experiência de rruit~s países do llll.n:Io OCidental, lnclulndo-se o aeeen, _

§ 19

-,

EMENDA ADITIVA

1'10.

Adot~s lm

zon.

"e rat.1fl.caçâo pelo próprlo TrIbunal".

Constituinte ARCLOO':

r.r

Face ao (hsposto no art:!.go 92 do Projeto da Constl.tui
ção eeseeurenec aCl~ eervaõores púhllC:OS eavãe , o dlreitC- à Sl.ndlcall.zação, é perfe1.tawente jus e e que as- eeoeae Assocl.l!ções de sservj,
dores P.úbll.cos. desde que legaltlente constl.tu:ídas sejatc, lI:utomatl.c-a,
/ mente ccnver t aetea em entid21def< eanôaceas

[E

rUVEIRA

n«J.ol«WlJiz.,.-uIIt
F'l.ENMIO

EJ.EN)A

SlBSTlTUTlVA

DisposSUvo< .",..r>dados: ArUgo 398 e seus 55 lo e ...
.. O Artigo 398 do Projeto de

ConsUtu1ç~

passa ter I!..seguinte

rem..

çllo:
Art.398 _ A lei defWri os incentivos específicos a lnstituiçtles p.!
bllcas de ens1n:) e pesquisa, a Lhiversidades e Etrpre$as- Nacictlais que realizetll es-

çoostJtqJnte P8CI Df P; COVEIRA

forços na área de investigação clentlf1ca e tecnol6gica.
_
OEN)A"

ter

8

EMl:~n.!'

StlPRESSl\A
DISPOSITI\'O EHE\DADO - art. 62.

_ O artigo 400 e seu Par4grafo Ú1ico do projeto de Constitulç§o sessegJ1nte redaç:lo:
Art.400 _ t ass~rada a liberdade de expressão em ~a1quer meio de-

~

A.lledida que propomos tem por objet:l. vo tornar ecnclso e objetivo o
texto deste dIsposItivo. A fall:e -ae.~ obJetividade e a au.s!ncla de conclsfto presi..

dem 4 'f"'ot'lll11ação do dispositivo ea causa.
Relativamente ~ sceressãc dos S§" llil e 2liI, n&t foge do eesee objetivo, Estams pe~ndo o mIn1ft:l de concisão e objetividade, tendo erI vista que
esteees forrolando dispositivo constitucional. '

A nroposta é no sentido- de suprimIr o parâgr!
fo já que a ccspe eêncaa quanto a lllaten8 e g,uanto as pessoas para
processar auror rdades ou agentes nOlíticos e da alçada da legl.;:Iação
ordinãna e não do t ext c constitucional. ~ outra parte. não ha
o
Que JustlÍJ.que o nrJ-\"IIê,po confendo a Prefe1t~s e t ereeõores para
que se j am JUlgados pelos~ Tnbunals e nao por j uaces de pr ame i ra mseêneaa,

- A publicaçza ele veícuio de CCJlUÚciiçlfo não depende.

de.llc:ença de autoridade.
:JJSTIFlC!\ÇIlO:
Esta emenda abrange tanto o corpo do artigo, ccec o texto do pará_
grafo. comela, pernJtamos a palavra "l~rensa" por "expressillo"; a- liberdade de
1IIpretl5a se torna liberdade de espressãc, Desta fOI\lla, dá-se maior alcance ao di,!
positivo. A seguir, no parágrafo único, retfreecs a palavra "iq:lresso", vejamos:
veIculo lllPres.so de ctXJ'U'Ücação passa a veículo de cOllU1icação, alcançando maior
mnngência, Por rim, entenderros que o texto COl"I!::tltucional deve ser abrangente,

EMENDA lP05729-9

I'!

EMENDA lP05724-8

tJ

COnstitu1nte WILSON MARTINS

~ [E

aIVElRA-

FtENAlUO

tJ b:wnb'éia NnctQ~;;a.I:'~:';;:·J7,"n..:eio _PJENlSBJO
Dispositivo emendado: artigo 396

WIL~ON MAR;o~~;

Plenirio da Assell'\hlêia Nacional Constituinte

&";;;":=1

EMENDA SuPtu:SSIVA

['Ç;;~7.;J

Dispositivo e!':lendado : art. 55 do Projeto de constituição

.. O artigo 395 tio Projeto de ConstituIçao passa ter a seguinte reda-

ç:ro:

Suprllllir o § 39, do art,. 55,. do Projeto de constitu1eio,

Art.J9,s - A lei estabelecerá eecaorseee t~nirIos de :reserva de d!.
terminados segnentos do mert:ado lnterou para bens e serviços resultantes do desen-

volvimento tecnológico nacional,

faee Il nova redação dada ao § 29, conforme emenda modificativa

EMENDA ADITIVA

.. Suprimir o Parágrafo

apresentada por este Constitu1nte.
Acrescente-se nas Dlsposleõcs Transitórias, onde eouber

W€O do

artigo

'96

do

mesmo Projeto.

J

"Art.
- SDO mantidos os entes de coo':)Crac;ào
do Estado, ncm.inados de SENAI, SENAC e SE"tAR,
que continua:1 a receher as contrlbulcões c:rue
lhe são devidas na !()~ da leqislacão viqente, SeM C!ua!quer alteragão. li

EMENDA lP05725-6

PJ ('on~t.l tll1.ntl"

WILSON

f!~~;"~

MARTI~~e.

=
- - - - - - "..,-"..",."'.~...,,'~.-------• Plenárl.o da Asselllhll:Íl.ll NaCl0nal Constltlllnt;p

JUSTIFICATIVA : Os entes referidos na el'!lenda têm prestado rele vantes servigos, 'Orincioal"l'Jente no cue se refere
li preparacão e C!ualifici.\t"ào de não-da-obra es::.ecializ8t!a, justificando-se, 'OlenaJllente, sua nanute..,,~ão e das res':)ectivas contribuicões.
Há toda u.,a estrut.ura oD!!:,adona! (edifíciOs ,
escolas, laboratórios, oficinas, etc.) C\1Ja preservacão é indispensável nara instrt1."'Ientalizar a acão dessas entidades. Sua manSo
tenção é t.ledida que consult.,,; ás aspirações do povo.

F.'fF"{I'IA SllJ\C;TIT1JTI\A
nIC;PO')ITI'O EHF'lDAnO

f?l57;'7ã7J

art':" lQ4
Art. 194' As sItuações conílitIVas de natureza coletl\a serão reguladas. por lel, garantIda a legitllludade para aglr ao:; peSsoas ou gru
pos de pessoas, l:lgadas por vínculo )urídlCoou de fato.
JlISTIFICATI\'~

SugStltU1U-Se "dlssídl0S" por "sltuações c:onfl1tivas·'. A pala\ra dl.SSldlO ê nlurl.sl.gnIÍlcatna. podendo ensejar.
no tocante ã sua .1nterpretaçâo, confuo:;ão. ante a e:ustencla de termo
SImilar no próprIo texto do anteprojeto e na legIslação trabalhISta.

EMENDA lP05721-3

Entendemos que o mercado interno. ccmo qualquer outro, não é passível
de se submeter a ordenaçê5es. n ~ortamento de lJ'Il mert:aoo poderá, quando se precisar nele Interferir, ser influenciado e estiaulado por melo de mecan1SlllOS de incentivos, Não são medidas coercitivas que disciplinam mercados. Qualquer mercado expres
58 as primeiras necessIdades dos seus carponentes Em que pese as leis de mercado se
rem de ordem econêmIca, tl\'I sua maioria, trazem-nas em seu bojo, a maior express~o
das necessidades prImáriJ:lS do hoolem.
Além de tudo isto l o rercado n:lo suporta grilhões. Limitar as necessidades dO hcwnem por meio de textos legaIs é incorrer em erro primário Comer, vestir, cuidar da saúde, erl:Jcar os fllhos slIo necessidades básicas que não se
ortlenam
con textos legais, As leis de mercado são. a n ~ q u e segJenl
tendêncIas determInadas ~elas necessidade o hanem.
A supres~o
r gr
único ê UJ1S conseQÜéncia l6gica da r6't a-

EMENDA lP05730·2

EMENDA lP05726-4

.~I"'_I<o.I'_h"."

•• '111I,

Assemblé.1a Nac.1onal Const.1tU.1nte

E"lENDA

ConstituInte

(!l

EMEI'IDA lP0572Q..5
Constituinte

•

I'

Supnmir o § l ' do art. 62

JUSTIFICATIVA
p~o ~Iro

(!J

os S§ llil e 20 do Artigo 396 do _SIDOProjeto.

~-_-_---_-_~ln.'.III1""I"'I.

DispositIvo emendado:Artigo llOO e seu parágrafo único.
SIIIl

SUpr~se

KXlIFICAnVA

t:

~_____,

Constituinte

WILSÔ~~MAATINS

- PLE!'J~RIO

fG;;;;;"~

l:J

Constituinte AAo..OE DEo..IVElRA

['J

1:UJ";J8!J
,uTor,.,...... ;i.

ADITI\:A

DISI'OSITIVO EMENDADO

El-IEl>.DA HODIFICATIVA
DlSPOSITHO EMENDADO

Art.1go 86 do ProJeto de Const.1tu.1ção

Acrescente-se ao inciso 11 do art.1go 86 do ProJeto de
Const.1tu.1C;ão.~ depo.1s da palavra "peso", a expressão "h. lel.
poderá
est:abelec@r preferéncla gg ~ ~ ~ cal"dl.datos resldt"ntes !2!!
domiClllados no terrl.tórl.o f!..Q Estado onde.§g reallzar 2. concurso".
Com efelto o dl.spo'>l.tl.vo pas5a a ter a SeQUlnte

redil,

çãr>

~-

EM!N)A

art. 69

Dá a seguinte redação ao art, 69

('t Distr~to Federal. ~otado ge aUtonomla polítlca, legi5la~
tI~a, admlnlstr~t1\'a = fl.nancel.ra sera adml.nl.strado por PrefeIto Dis
tntal e d.1spora de Camara MunIcipal.
-

M·\.;re~d~~;;:~~s~~l~~~:e~~~n~~~~:ltll~~md~ ~~c;;:~~~:~i~ ~I~~~~:~;e:

SlFRESSIVA

Dispositivos emendados: Artigo 397 e seu Parágrafo Wco.

- St.1lrlm1r o Artigo 397 e seu Parágrafo lk'lico do Projeto de

Consu-

toiçãO:

si dente da Republ1ca, para mandato de Igual duração. na forma da lel.
JUST I F I (Ar 1 VA

"lI - o l.nqres~o no servl.ço pébll.co. SOD qualquer

gl.llle, õependerá selll}:>re de apl'ovação
qualquer concurso PÚbll.co de' provas

rS

prévl.a

Será assegurac'l3 a a~censão f~ncional na carre1ra me
dl.ante promoção ou pro\as lntf"rnes e de títUlos, co~
igual peso A Lel. poderá e!"tabelecer preferêncl.a de
.acesso para os cand1datos resl.dentes ou dOlnl.C:;111ados
no terr1.tórJ.o do Estado onde se real1.zar o concurso"

..
o AnteprOJeto transforma o Dl.strlto Federal em
pessoa Jurl.àl.ca de dl.rel.to públl.co dotado de caoaCl.dade 'l:lolítl.ca, Del.
xa, portanto, àe seT meTa autaTquia tCTr~toT1al: Essa capaC1.dade polI
tlca, contudo, eqUIpara o Distrl.to Federal a Hunicípl.o e não a EstadAS~lm, o ~hefe do ExecutIvo do Di:.tnto Federal tem- a condlção de Pre
feIto e na~ ge Governado! e Q. LegISlativo equl\ale a Câmara MunicIpaT.
Ass:lm era a epoca da \igenc:ia da Constltulçâo ~romulgada em 18 de setembro de 1946, Em swna, a criação do ente pohtu::o DJ.Stnto Federal
se t.radu:: em r~stabeleclmento do lIUnIC1P1.0 ao Dl.StT1tO Federal, asse:
gurada a e]el.çao de seu Prefeit,! e de sua cãn:ara não ha\endo, portan
to. de se cogitar, de equlparaçao tom Estado~mel:!brc.
-

~:

Além de nlo senros partidários de definições cooperem o texto constitucional, a I/l8téria, objeto do dltposit1vo em qJest~, está tratada no Artigo JOl do
Projeto.
•

lIle5lllO

Assembléia Nacional CQnslituinte
~A lP05734-5

lP05731·1

l"
.UdlUO/co»o'sIÀOII... COM"tlo

fIlU/

fcnO'''''.fl.ICACiO.

aEmA SlBSTITUTIVA

S8lD ter a seguinte redação:
Art.3.99 - ~ stsegurado aos meIos de COlIlJrlicações o 6llplo exercício

do P1':l'al1smoideológico e cultural.
PAAAGRAFo OO!tD -.A .radiodifusão e demais meIos de esoressãc e coce-

v _ A constituição da família pelo casamento
tre o homem e a lIIJlher, baseada na igualdade.

- SUpr1m!r o § 22 do ArtIgo 301 do Projeto de Constituiçê:'o.

sas ou de entidades elo Estado.

presentê emenda tentamos dar

tIOO certa

objetividade ao texto

do artigo,
viSallOS

ou por

união estável en

3JSTIF'ICAÇJ\O'

Nesta eeerca, apenas movimentamos algunss palavras. Desta forma,
como
objetivamos defender a l.Illião regular e normal entre o homem e a rulher,
o proprio CrIador instituiu. Não SOOlOS partidários da adulteração dQ sexo, por
estar nele una das flSlÇ1:las mais icrportantes da vida: a da reprodução da espé-

3JSTIFICAÇJ\O'

3JSTIFlCAÇJ\O'

K'OIFICATIVA

te redação:

Art. 301 - será considerada emresa nacional a pessoa Jurídica constituida e em sede no País. cujo controle de capital esteja em caráter permanente,
exclusIvo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas
físicas danicIlladas no País, ou por entidades de direito público Interno.

nicaçllo e os bens e serviços relacionados com a liberdade de expressão e COO'Ufllc2çrio não podemser objeto de moropól1o, dlIl'!ta ou indiretqmente, por parte de empre-

Quanto ao partigrafo emsI,

EJoeI)A

Dispositivo emendado: Art.12, item V.
O item V do artigo 12 do Projeto de CDnstitulção passa ter a seguln-

Dispositivos Emendados: Artigo 301 e seus §§.
- O Artigo 301 do Projeto de Constituição terá a seguinte redação:

• O arUgo 399 e seu parágrafo único do Projeto de Constituição pas-

8

-

eBIlA Slf'RESSIVA

Olsposit1v?s esnenclados: artigo 399 e seu Parágrafo único.

em

I'l

A..EtWUO

r.r

./UIfI' ICA; lo"

EMENDA lP05737·0
~
constituinte AR(l DE Qi a lVElRA

Constituinte ARO..r:E DEOLIVEIRA

(!l

PLENAAIO

r.r-

e 595,

A supressão da palavra "decisório" visa a evitar una redundânc.la,
visto que o controle do capital illJllica no controle decisório.
Quanto à supressão do § ~ da ArtIgo 301. ccnslcreramo-la t.JlI detalhamento apenas, QUe será mais adeq.tadamente tratado pela Lei referida no § III
que passa a ser Parágrafo éucc, em consequência dessa supressão

cíe.

EMENDA lP05738-8

a dar-lhe una clareza, ressal-.

!!J

tando a radirxllfusllo, objeto de polênllca no ârltlito da ConstituInte Com a clare-

za e 1J cbjetlvlclade. neccceo-rcs contribuir para diminuir a prolixidade 'de alguns
dispositivos do Projeto de Constituiç:lo.

Constituinte AAa..OE

[E

a.lVEIRA

'caro/"""'~

EMENDA lP05735·3
Constituinte AACLt:E tE: a.IVEIRA
\;'J
fUfO'''''''''lCat;io,------------,

ae.nA ADITIVA

Constituinte ARCl.OS DE OLIVEIRA

O Itea X do artigo 158 do Projeto de Constituição passa ter a segui!!,

te

ADITIVA

OIspositivo emendado: Art.l2, item IV. letra "e", es 3.
D l'ÚllElro J(três) da letra "e" do item IV do artigo 12 do Projeto de
Constituição passa ter-a seguinte :redação:
J _ é vedada a scoresssãc ainda que parcIal. do espetAculo ou programa. ressalvados os de incitamento à violência, de defesa de dIscriminação
de
qualquer natureza e atentatórios à moral e aos bons costunes.

I:

~A lP05732·9'

I'l
!!J

EJe[)A

redação.

x _ vetar projeto de lei, parqlal ou totalmente, ou solicitar a sua
reconsIderação ao Congresso Nacional. não sendo permitido vetar palavras ou exares9ENJA SOOSTIlUfIVA
Dispositivos emendados: artigo 395 e seus §§.
_ O ~Ugo 395 e seus §§ (lll a 411) passam ter a seguinte redação:

Art.395 _ O Estado estlnulará o desenvolvimento científico e a capac1taçDo tecnológica para assegurar a melhoria das condições de vida e de trabalho li popul.aç:l!Io e a preservação do meio-arrbiente.

pARAGRAFo 0000 _ A lei garantiJlá a propriedade intelectual e industrial.

I

JUSTIFICAç1to:
o detalhamento excessívc constante de

3JSTlFICi\®'

$lSes, isoladamente.

artigo e quatro parágrafos
nos leva li corcisão que propOOlOs emlfll artigo e tJn parágrafo. Tal detalhamento pode ser encamlMado para a lei, ccec entençfemos ser mais próprio, mais adequado.
lfll

3JSTIFICAÇI1O,

D

aditamento que defendemos diz respeito à defesa da moral e dos

ccenees. Não podemos nos omitir, neste momento histórico em preservar os
bons ccstctee e proteger a moral. Pagaremos caro por oatsssc desse gênero >Ser..!!

bons

o nosso ponto de vista em relação à idéia ~e aditamos, objetiva ev!
sentido an:bíguo ou em desacordo em a idéia original do projeto de ter. En-

tar UII
tendemos que as palavras, bem cano as expressões, têm UII sIgnificado isoladamente
considerados. Porém, quando colocados de forma dinâmica dentro de tma oração ou pededo, além do seu significado, assceen certas ccoctaceea exigidas pela idéia prrncIpal. Assim, vIa de regra, retirando-se, por meio de veto palavras ou expressões,
de forma isolada, do corpo de cn dispositivo de U'tI projeto de lei, corre-se.o risec-oe Ill.Itllar-se o pensamento do seu autor. A «eens legis" fica deformada. O conteúdo em que se st.bstancia aquela idéia central torna-se impreciso ou ambíguo
A figura da "Reconsideração ao Congresso Nacional" criada no âmbito
da 5ubcom1ssão que estudou o assunto, traz tm argunento a mais para dar sustentação
~à nossa emenda. Entendemos que, além de fortalecer nossa idéia do ponto de vista so!
mântico, robusteee-a no aspecto fático.

mos julgados rigorosamente pela postetiQade, sem no entanto, termos argunentos
para nos defender O julgamento popular é o mais rigoroso e, até certo ponto, o

mais justo.

K.Cd .... '.O ..lIal., ..... o.. II'io

-,

'W'AAIO

EJ.EN:)A SlFRESSIVA

DIspositivo emendado' Art.12, item III. letra "e".
A letra "e" do item III do artigo
tituição passa ter a seguinte redação:

Constituinte PRCLOE DE a.lVElRA

12

do Projeto de Cons-

Constituinte MOLDE C€ D..I'/ElRA
e) o homem e a ll1Jlher são iguais em direitos e obrigações

r.r----------n.n""'n"'"'~----------_,
aeDA ImIF'ICATIVA

Dispositivos emendados' Parágrafo único do Artigo 305.
_ O Parágrafo único do Artigo 305 do Projeto de Constituição passa
ter a seguinte redação:
.parágrafo lJnico - A Lei disporá sobre:
I _ o regime das emresaa prestadoras de serviços públicos, o caráter especial de sua prestação de serviço, e fixará as condições de
caducidade, rescisão e reversão dos bensj
11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lU _ o regime de fiscalização das empresas prestadoras de servi-

ços públicos;
IV - ••••••:::•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3JSTIFICAÇJ\O'
A adoçlio do conceito "EnlJresas Prestadoras de serviços Públicos" em
Slbstltuição ao conceito "En'presas Concessionárias de serviços Públicos ll objetiva dar maior abrangência à disposição constitucional em causa. Ao ccostoeramos

"Concessionária de Serviços públicos" estamos excluindo da visão deste dispositivo todas as ~rBsas estatais oue, em sua maloda, são prestadoras de
serviços
públicos e que não são concessionárias. A bem da abrangência e da precisão Que encerra o conceito que defendemos, entendemos~o con~deve abrigar todas as eroresas que prestam servi~ públicos e não apenas as conc~oná
rIas.

EJoBIlA ADITIVO-SUF'flESSIVA

Dispositivo emendado: letra "a" do item XII do artigo

54~

... A letra "a" do item XII, bem como o item XII, tudO do artigo 54 do

Projeto de ConstituiÇão passa ter a seguinte redaçào:
XII _ explorar, diretamente ou mediante autorização. permissão
concessão'
o) os~ serviços ele tetecmsnceçõesj

O detalhamento feito no dispositivo em questão, nêo só
peca por tender a Pormenorizar, mas tallbém por ser it'lCOllllleta a idéia nele contida.

Cem efeito, advogamos a supressão da parte que ccnstderamos desnecessária

A forma indireta de I)restação dos serviços de teteccnsuceções deve
abranger toda a extensão conceitual desses serviços. Assim, os serviços privados
devem ser dell!gados por meio do instituto da autorização, os serviços de natureza
ptiJl1ca exigirão a forma contratual da concessão; e aqueles servrçcs lntermedlários que se revestem de características de arrbos (privados e pUblicas), porém de
alcance e extensão mais restritos. devem ser delegados por meio da permissão
Advogamos a aplicação dos três institutos do Direito Ad'ninistrativo
acima mencionados. Quanto aos serviços de telecomunicações Quanto aos demais, con.2,
tantes das letras seguintes, não podeeos afirmar se a eles são adequados tais institutos. Mister se faz, considerar, no entanto, que a canplexidade conceitual não
deve ser prejvdlcada pela precisão slstemáUca que se deseja irrprimir.
Por outro lado, a divisão dos serviços de tereconsuceções em
cícoaía, interestaduais e internacionais irrprecisa e inadellJada Vejamos:
a) IfIllrecisa - o conceito "interestadual" está contido l'lO conceito
«oectcnat'', Desta forma, o "interestadu~ Sobrando, logo é de.2,
necessário

EMENDA lP05740-0

!'!
!!J

ConstituInte ARll...e€ DE o...IVElRA
f'lENARIO

fI.,lI'....."r..~------------,
EJ.EIDA SlflRESSIVA

"

DispOSitivo emendado: Art.IO, item VII
D item VII do artigo 10 do....Projeto de Constituição passa ter a se-

é

Quinte redação:
VII - D intercãritlio das conquistas tecnológicas e do património cie!!.
tUico e cultural da hunanidade.

.JJSTIFlCAÇJ\O'

Consideramos impróprio dizer-se "reversão da concessão". A reversão
é U\'I procedimento que diz respeito aos bens que se vinculam à prestal;ão dos serviços públicos. "Reversão da concessão" é una expressão em que as palavras constituUvas nao s;..adequam. São Inc~atíveis os conceitos que encerram "Concessão", Po!
ra resUiliâamente expressar "contrato de concessão", terá, ao invés de
reversão,
\.ma rescisão que o próprio texto do
projeto menciona.

b) inadequada - essa divisão em nada contribui. Acrescenta apenas
Q nosso ver,
plenamente dispensado por tratar-se de

t.m detalhamento que,

norma constitucional.

é

A supressão que adotamos visa a evitar una contradição Ill.lito flagre!!
te. Trata o Projeto, em seu artigo 10: I'na ordem internacIonal. o Brasil preconi'
za"; etc••• etc...
Se tratarmos, na ordem internacional, o intercãrrbio das conquistas
tecnológ~cas e do património cienUfico e cultural da hllTl8Oidade, não será correto
preconizarmos, neste mesmo dispositivo, de una reserva de mercado. Se assim o fize!.
mos, estamos ccmetendo t.JlI paradoxo.

•5~6

• Assembléia rIaclonal ConsUtufnte
EMENDA lP05745-1

fi

Constituinte

l:Y';ô~"'~

WILSO"'l MAJtTI"'lS

EMENDA lP05748·5

[!J

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

(lJfi';ffil

.L......'CC~'Ulo/llll""...."'

.,

PLSNARIO
r . r - - - - - - - c : - - - - T u l c /....n',~b

EHE":DA "IODIF1CATI\'A
vISPOSlTIVu EMENDADO

EMENDA ADITIVA

DIspositivo. enendaào : art .. 335, § 19, ilo ProJeto de Constitui-

art. 71•

ção.

Que seja. ancãuada :a seguarree norma, na parte relat1va à Nacionalidade : (ARTI GO 21) -,

flã nova reoação ao art. 71. que passa a ser o

seguant e r

Art1go 71 - Os Estados federados e o Dr s t r r
to Federal poderão asaoc rar se em Reglões de üesenvc tv rment c Econõ
mi cc e os Mun::lcípI0S em Áreas vetrcpcf.i eanas ou vacroreg iões
-

Art.
- ~Perderã a nacJ..onal1.dade brasl.lel.ra que
1- por naturalJ..zação voluntâr1.a adqul.r1.r outra naciona-

c

Acrescente-se no § 19, do art. 335. do Projeto de Cons-

tituição, depois da palavra "seeumees'", a exeres sêc :-sem nr!,

lidade ,

ju120 daquelas devidas para SEW\I, SENAC e SE:~AR·, ficando as
sim redlqido :
-Art .. 3'35 § 19 - AS contribuições sociais a que se refere o -c,!
put deste artiao são as seguintes, sem prejuh:o daol.!;'
las devidas para SE::]\,I,

S~AC

JUSTIFICo\TI\'4,

lI-por sentença Judicl.al. com trâns1.to em Julgado.tj'Je
cancelada a naturall.zaçãó por hevâ-Le obtido lraud.líentamente ou por exercer atl.~J.,dade contrária ao arreeeesse

Impõe-se a seores sâc da locução "pa r a efe i tos adami s t re cavcs' • va s r o que a F'ma I rda
de da no rma decorre da neces.s rdade de
amnl i ar os servaccs pübf rccs gue
em o Ivam
rnt er-es se de mai.s de um vumc íprc , tendo ,
cut rcss rm, cano segunda f r na Ladade , o desen
vo Iv raent c eccnêrucc das áreas em ques t âc :Em outras pa Lav r a s a rns r i rur çâc das
Re
glões Met r-cno La t-ava s e nas xncrcr e s i ões en
cont!a seu r-e sna j cc teleolég1co no' lntere:!
se pub l i co ,

se

e S:E:llAA.·

JUSTIPICh'I'IVA : A ma."l.uteneão das contrlbuicões eer-e as eiit.id.!.
des nOMinadas na e1"lerd" é eaeneeenee justifI-

cável na. medida eM cue esses entes de coo:leracão do Estado tê"'!
prestado relevantes servrccs ã sociedade, nri..,ci"'al.ente
no
que diz respeito ã nreoaracâo e nualificacão de !'lão-de-o~ra e~
peclaH28da, bene.f.1c.1ando o Clesenvolvl-nent.c de diversas

necacneã ,

JUSTIFICATIVA

A cdeeeenae é dos proinCl.plQS maa s fundi'm~n,tal.s do ..ser
humano.O br-as He rr-c deve sempre ccrrt i nuer- sendo

EMENDA lP05746·9

(l

Const.! tuinte

Plenário da Assemblé18 Nac1.onal ccnsm tuant.e

... ..

-sentença ]udic::z.al que cancele uma naturall.zação,ou po
fraude em sua ob;t:enção .cu por eXerC1Cl.O de atnvddedes antn.esccaea.s ,
Cremos que esse texto oons'ta tuciona1 reflete bem o eentamerrec de todos os bt'a51.le1.ros relat1.vame.nte ao tema.D"esejamos
prese;;val" a nacl.onalidade dos que aquJ. nasceram bem como as dos que

f?;li~;7d

. " - - - - - - - - - - '",, , ,'-,.---------,
D~~~g~I~feõF~~i~~XijoSUÀ~~~:~V~o e parágrafo iimcc

-------..,1

[!J

",notltuln,. WILSON '''''TINS

f ' r: : •••,•• ----,
p
CE..'"

_J

EMENDA HODIFICATIV1I./SUPRESSIVA

Dispositivo el:lendado : art. 235 do projeto de Constituição

Dá nova redação ao ar-tn gc SO e supr ame o par!.
grafo ilmcc , de acordo com o segu mt.e '
~
ArtJ.go SO - Cabe à União, aos Estados. ao D1S
tr::z.to Federal e aos MUnlc~ln1os eunpr-i r e fazer cunpr i r a ConstJ.tuI
çâo Federal. as ccns e i tuacões EstaduaJ.s dos Estados Federados e as
t eas , zelar pelas ms e i turcêes deuccrât rcas , bem como Leg r s Lare
eda t ar- normas sobre todas as natêraas de suas r e spec't rvas áreas
de
ccepe têncaa ,
JUSTIFICATI\'A
~o "cauut " do artigo. subs e r rtn -ee a
paf avre
"assuntos" por "ma t ér-aas '
O nará~rafo ÚnICO do ar-t a gc 50 é
sunr mnco

optaram pelo nosso PaIs. ASSl.Jn. esperamos contato cem o epoac dos nobre
pares para que esta proposição eej a acea.ta .

~~r~~: aa d~~m~~~:d~~an~aa~~~:~ ~~t: :~ª~~s~~~~~í~::l~~U~~l~~~l~~ ~~rt3
dema a s , o na r àg r afn cons t ant e da r-edaçáo or-i g ma I envc Ive pet a çao de

er mc Ip rcs ao declarar Que a Umão representa un eresse naclona!.

Renuo.ere-se o § 29, do art. 235, que passa a ser o
parágrafo único, suprimindo-se o § 19, cujo conteúdo foi inserido no ·c~put· do art. 235, confome eMenda ilpresentada
pc:

I

menos

tra nacl.onalidade;

pr;::~;'-:J

WILson MAllTlNS
,., •• -.cf;cM, ..lcflU.;."'....

'do povo.

EMENDA lP05742·6

bras11ei~,a

ue não tna1S deseje mant~x essa naê:l.onnJ::z.dade.Por l"SO mesma~esta
sugestão oferece apenas duas poss::z.bl.ll.da-:fes para a perda da nacaon
lidade :
-expressc e maru fe s'tc desejo do cidadão em adquirl.r ou-

qiões do eafe,
'IOda W!lA estrut.ura oDeracional ( edificações, oficinas,
laboratórios, escolas, etc.) está creramaeêa no Território N~
cional, visando instrunenta~izar a acão das entidades de que
trata a endnde , Mantê-la ê )!Jodida eue consulta as asnirações

__,

~

De outra parte o ant e r-r-es s e dos Estados nao
e
supra mun r c ap a I mas arrre rmunac rpaas na medad a em que congrega os l!!.
t e re s s ea de todas as conuna s ,

.EMENDA lP05749-3
[JOONS'lTlUINIES GER9JN CAMATA E

~; rJIt14.TA

este constituInte.
plEN'ARIO

JUSTIFICA'1'IVA

t

A emenda visa corc.patibil1zar o texto do Projeto
de Const.1tuiçio tendo em vista que o § 19
do

dispositivo enendado passou, por proposta deste constituinte ,
n integrar o ·caput·. Consequentemente, boêe-se a transforoa ção do § 29 para paráqrafo único.

'EIIC/.U."'IeIGb

EMENDA lP05747-7

[!J

--,

Que seja ::lIlc1uIda a segulIrte norna l na parte relativa aos Dlre1.fos e Garantias Inch...idua1.s (AR! I GO 12).

COnstituinte '7L50" MIIPTIN'

••••••;.~ ...,.. l.'""',U,U.~ _ _,__..,___,_---.,
Assartlbléia Nacional Constituinte - PLEN.4RIO

Art. -

Não

haverá pena de IIDrte nem banJ.rrento, a:tJ'lda que em t

de guerra.

S 19 Nãoserá conced1<h a ext:rad.icão dJ estrangeiro por C1"llTe
lítJ..co cu de opllUão, nem, em caso algum. a de brasJ.1eU"O.

EMENDA AD1TIVA/l!OD1FICATIVA
Dispositivo enendado

fMENDA lP05743-4

...,,

----,

[Jconst::ltu1.nte WIL.!"O'. MARTIN.!"
' ..... 'Q/U~,..l".. I~.~'''l.c_--_ _- ' - _ . ,

I'

ASsembléIa 'lac::loral COnstl

E."1E}'DA

-

U

PLE~4RIO

~;;;n~~

DISPOSITI\.O • D1.spOS1.çõeo; Gera1.s e Transltónas
Inclua-se nas dl.SpOSlções gera:!.5 e tran!'l1.tor:!.as.
gU1.nte artl.go
"Art.
Durante dez (lol anos. a Un:!.ão apl1cará. anual
mente. do produt.o da arreca:3açãn dcs lnpostcs" sotre a
renda e pro\ent.os de qt..alqueer nature~a e sobre pro~!!.
tos lndustr.'\l:!.:::a~os. trê ... por cert.o {3\\ no:> cese-\ol
V1.rent.o da PeC;1âo CF-ntro-Oeste. d1.ret3l1lente ou
at.r-ª,
vês de conv~n10s na forl'la def1n:!.fla PIr le:!.".

'il~;
AS51.ln corno o Projeto conterp~!l a RE'g:!.âo MI""'Zê--::.:=, \0':
t~ e "Qrdest.e, pelas m~snas razões.. tem que cor,tel"'plãJ:" a Reg1.ào
Cen
tro-Oest.e. hoje a granc~e front.e1.ra agrícola do País:

[J

Constiutinte

WILc;ON

HARTI~c;

'.I"""l/;QM".lQf\III~C.'IIl.c

Plenário da As">emblé::la NaC10nül Const1.ttl1.nte

EHE"'DA. 5u DRESSI\

§ 29 Nenh~, brasileiro poderá ser :trnpedido de relJ1gI"Ossar m t
ntâr:t.o nae:t.onal.

art. 277, do ProJeto de Constituiçio

JUSTIFICATIVA

fG1i"'õ?i\7J

ADITIVA

EMENDA lP05744-2

t

Dê-se nova redação ao dispositivo nencionado. para
que fique constando a sequinte redacão :

F·..··J
[DJ'i~·7J!j

~

DISPOSITl\O EME'DADO - art. 68
::.upr1I'l11' o art. 68
JUSTIFIC~TI\'l.

.. ão hã nenhum lnCOn).enlem:e en se cr1at' um
Conselho oc OU\l.(1ores atra"és de Le1 urgan:tca. '.50 na, contudo.ne
cessH!ade de autorl:.açao constltuc10I'al p3;ra gue a leglstaçaO pos

f~1~a~êi~~is~a~~~a~~deO~r~~~~o~ ~r~~c~~gd:1r~f~;~~~só~;~~~d~a c~~

forruoade de cOn\emt:ncla e oflcTtumdade para fa:ê-lo. l1ã. ponan
to, d1SCTlcJ.onaneoade leg1s1atna ~ pr91DJ.çao (1e l'epslar sorneli
'te se '\eTlflca no caso de e'pressa '\edaçao do te'to COf"stltUClO nal. "'3 hJ.pótese \ertente não ha lmpeOll"ento. d1SS0 decorrenaonão
"'La\er T'I0tl\0 ..que }USt1Ílgue a lnsUtulção do órgão por \la const,!
tUClonal. Hal porque inpoe-se a 5upress=ao 00 sunra transcrltO artlgO 0-1 bem como oe SeUS parag.rafos e l:ens.

\

" Art. 277 - A União entregará

te tempos em tern;os. ao sal:or de 1.!n cu cutro episÕdJ.o da crõni.ca
IXlliCld1, volta·se a falar em aplJ.cação de pena de roorte em no5"iD país não acred1.
to que a vlOlência cure a VJ.olênCla. PreC1.SéllnOS ter sempre em IWnte que saIente teus, Senhor da v1.da, pode brá-la de UlI ser que foJ. criado ã rua lIl'dgêl'\ e semelhanca Os julgamentos humanos, nós bem o sabeJoos. são tt'erendamente falhos. Una
CQldenaçâo l1ljusta ã pena de JIPrle é irreparável.
QJanto ã extrad1.ção. esta propost.a encerra nonna que já é tradJ.e:t.onal no dire1to brasileiro, não se a concede, quanto ao éstrangeiro. por delitos
políticos ou de opJ.nião E I em caso algum. relatJ.val'lente a nacional..
Entendo, a::z.nda, que se deve :tnclu::z.r ootro postulado fundaJrenta1·
que renhum brasJ.1eiro possa ser impechd:::l de reingressar no terrJ.tÓt"J.o naClonal.. Se
ele tem contas a prestar à Just::lça, que as preste. 1i3s, de modo algum, podEm:lS consent::lr em um prcx::ecbmento caviloso. por parte das autoridades constltuídas l Vl.Sancb a 1JlilêdJ.r que um psltríc1.0 nosso retorne ao Brasl.1.

J

I - do produto da arrecadacão dos iMPostos
sobre a renda e proventos de qualauer nat.ureza e s2
bre produtos industrializados, quarenta e seis oor
cento, da fona seguint.e :
a) vint.e int.eiros e cinco décimos por cento, ao fundo de particinacão dos Estados e do Ois trit.o Federal:

b) vinte e dois i"lteiros e cinco dêei!X)s
por cento, ao~"undo de Particinacão dos Mu."1icloioSJ
c) UJ:l por cent.o para anlicacão nas Re'1iões
norte e ~ordeste, através de suas in.stit.uicões oficiais de fooentof

d) dois por cento para apl1cacão na t'eaião
do Pant.anal Matoqrossel'se e Centro-Oeste, através
de convênios coe os Governos E:staduais e renasse
rede bancária oficial. li
JtISTIr1CATIVA : D:l várias naSSAClens o projeto, cuida da prot.ecão
ao neio a.,bie"1te e da: eeoloCl'ia. Entretant.o, no
caso especIfico do Pantanal, o que se verifIca. na: prát.ica, é
a
al:Isoluta falta de meios para preservar a reqião, hOJe considerada
patrimônio da hw::anidade. Os Governos do Mato orosso e .!-Iat.o Grosso do Sul não disp'õe'n de meios nateriaIs para u.'n pol1l1:Lar.tCl:ntp..pe::
manente na 'área. Enquanto os depredadores, especial.':lente os gruDos
• de e)t.terT.linio de jacarés ( coureirosl, estão aqindo de o.odo orga__nizado J utilizando lanchas, aviões, armanento pesado, a colleia •
realiza o conbate a essa crir.\inalidade valendo-se de ernbarcacões
pequenas e viaturas !trlorestãveis, quando dev~ria fazê-lo atravês
de helicópteros e outros neios que, ne1~ Menos, colocasse a for•
ça pública no mesno nivel dos crininosos. COI!I efeito, co;r. a mãxi:r:ta urgência, irnroõe-se a ....i abilização real e efe~iva da oreserva ção do san~uãrio ecolÕqieo do Pantanal. Só o ríqorist:lo da leqislà
ção ( p.e., inafiançabil1dada dos cri'lles ec:onlóq1cos) não é su!iciente. De nada adianta prender e condenar o indivlt!uil que já eli
ninou, p.e., ur.la espécie inteira da fauna, 1mposslvel de ser re:
posta. A punição eXeMplar do nredador é positiva. Entreta"1eo,
a I
prevenção, através de policia..,ento ostensivo, ?êrT.lanente, cO::lOeten,1
te, ~om neios. e arnanen:os, ê o nue precisa ser inp!ementado. 1sso So ocorrera se a Uniqo reservar recursos do Tesouro Dara ta!
fim.!: jU8to que o Soddeste seja conter.rnlado na partilha da arreca...
dação. IgualMente justa, porém. é a conte.'llplação do Pantanal e do
Centro-oeste, diante da necessidade de estimulo do desenvolvlt\!lnto
da reqião, hoje a grande fronteira agr!cola do PaIs.

r . r - - - - - - - - - - flIIC/ ..."'....; ... - - - - - - - - - - - - ,

Que seja l1\Cluú:la a segmnte OOrm3., na parte relativa

do I:steido.

Art. - lei canplemmtar esta!:elecerá as condiçÕes ex:tgidas para
a criação de nOlJOS Il11IÜdpios devendo, obrlgatorJ.amente. incl

I

cano lupÓtese a mmJ.festaçâo favorável da maiorl.êl:absoluta cbs
e1.eJ.tores de um fuS"h'l.to, expre:;sa aI pleb1.se:::t.to

I

!

I

ã Orgall1zacão

(ARI. 49)

JUSTIFICATIVA

».u.tas

Vezes um l1.Ini.dp:t.o desleJ.Xa o atendJ.mento a detenninatb
.d.lstr.1:to~ por diferentes razões E.a ~pu1açã.o desse d1.str.t.to deseja o seu desmem
bralrento. llis a legJ.Slacão. nem sempre o pernu.t.e.
Atenta às rel.vmdic:açÕes de inúmeros rruru.cípios brasl1EUroS.não
apenas do rreu Estado mas de outras unidades da Federacão, ofereçO esta sugestão
que tem por meta preservar a vontade da populacâo do dIstrit'o que se sentir margma1J:zado.

cre:t.o que a vitab.dade de

UI"I3. flação

está na organização nuniCl.-

ams ê o entend::z.Jtento unânUre cbs C1entl.5tas polít1.cos. Nessa área é
que se forna o patrl.otisnn, eu; que o Muníc!pio ê a ~tura da PátrJ.a, 110dJ.zer
BelTqlre autor::z.z.aoo de J01ID BARPAlliO
pai, calP

Deveoos preservar a vontade local caro fator 1J\dispensáv-el para
Q

própr1.O engradecimento da Nação.

'

Assembléia Nacional Constituinte
"Art .. 67

Que seja lllclui9a a segumte rema, na parte refetava

ê

Art. - A Educação

ã F.ducar;ãD (ARTIGO 371)

ê

19 - O Estado

dever dos pais e, desde o nível pré-esc.2

obr.1.gadoa nanter instittnÇÕes esoolares a

dequadas ao ensmo, grenutc e especializaoo, dos portadores de deraciêncíes

ir

Sl.ca5 e mentaae,

-

§ 29 - Os perIodos das férias eecotares serão fixados pelas
secretarias Estaduais de E~ção, que poderãodelegar esse ccepetêncre

Mmicípws.

tÍl.STiF1CATlVA

.....- -.,--,---'1 I'>pi""--'

.f/t1ENDA lP05757-4

l!J

Constitu1nte .rcsà LUIZ DE sI..

§31! O Municíp10 COlll: populo-ção sups.
rior a três milhões de habitantes pods.
rã instJ.tu:Lr TrJ.buna1 de Contaa Munic1pai. Lei estadual, todavia, poderá r1l.
guIar a crJ.ação de TrJ.bunais de Contas
Reg10nais eeeeaneeee a auxJ.1J.ar a f1.!,.
ca1ização f1nanceira e orçamentárJ.a das
câmaras Mqnic1.pa1s de um mínimo de três
municípJ.os contíguos cuja soma das pop.y.
lações .não seja 1nfen.or a 600 mJ.1 hab.!.
tantes e cuja eeceaue orçamentár1a não
seja infer10r ao valor equ1.va1ente
11
3.000.000 (três m11hões) de ObrJ.gações
do Tesouro Nac1onal."

lar, do Estado
§

.

• 597

C-

.

_J

PLENI..RIO

EHENDA

ADITIV~

Acrescente-se ao art. 356 do Projeto de Constitui
ção da Corl11.ssio de S1stemat1zaçiio o seguinte dispositivo'
•
"Art. 356.

•

.

Parágrafo ún1co. A seevaeêneae 50cie1 concederá, também, aposentador~a com proventos proporc10nais ao tempo de eeevece, desde q~e
o interessado tenha mais de dez anos de
fi11açao
ao eaeeeee e reque1ra o benefíc10.
lO

,JUSTIFICAÇXO
A Educação é, sem sanbra de diÍVJ.das, fator> da IJ'al.OI' J.ll'POM:ãn
cia na preparação do futuro cidadão. senrere, Jarta1.S poderencs pretencler un d;
eewcrvanentc harm3ru.co e drrtegrado, Por isso neero, eml:ora re~oendo à

F;

miiia o direito de educar seus fi.1h::lsI tees de conferir ao Estado una perce
la de responsabUidade.

-

A aposentadoria com proventos proporciona1.s ao tem
po de eervaçc foJ. incluída no texto do Projeto de ConstJ.tul..

Dada a 1.mportância que os Tr1.bunais de Contas assumem no
desempenho das funções fisca11zadoras das Casas 1eg1slat1vas, estaeca.epeeseneenec a presen~ej\ emenda cujo obíetivo é abr1r oportuni-

ção. em favor dos servidores públicos.

dade a um número ceda vez ma10r de mU~1.cípl.OS receberem
eeeaaeêncâe , de forma llIais erenave e descentralizada, desses orgãos técnicos, com o que po~erão desenvolver com 'lnaiar efJ.các1a suas
atribUl.ções.

A educação, especializada e gratl.U:ta, para os portadores de
defJ.CJ.ências nentais o.t físicas deve obter pr.1Ocidade do Estado. 1': p:lr' demns
_sabido que a reabilitação dessas pessoas

JUSTXFICAÇAo

é perfllltammte posstvel e que, no fu

turo, elas pÕderão tambén se eutc-sustenten, sem representar uma carga para ;

Assim, cons1.deramos 1mper10so estender esse direJ.to aos segurados da Prev1dênc1a Soc1.a1, corno forma de se ev,L
tal' injusta e cdacse d1scr1m1nação legal entre
trabalhadores dos setores púb11CO

e privado.

f<KllÍ11a e tendo o seu aror próprio resguardado, PD invés de ser um dependente,

passará a seretm ente produtivo na eocieõeõe ...
Por fJJll,

creio

reg1~

que os períodos de férias devem ser

l.1Zados, ter'ltlo em vasta que o Brasl1 ê un país-eontJ.l1et1te. nntes vezes
os
pa..1S precaeem de seus flihos nas épocas de colhe1.ta cu de sereaecea e
não
podem contar can eles, que estão frequentando as aulas. cutrcesim.tesoe de

r

atentar para a diver'sadade , por exemplo, das épocas de chuvas ou de secas ,em
nossa vastidão

terr~t?f:t.al.

Dê-se ao artigo 82 do Projeto de- Constituiçiio a redação a s"guir,
transformando em parágrafo único do novo erspoeítivo o disposto no atual artigo
82'

EMErIDA lP05752·3

f:J

A idéJ.a da cr1ação dos TrJ.buna1S de Contas RegJ.ona1s, tal
c:omo-aqul. vasueaaeeea, surge d1ante da pOSS1.b11J.dade de redução dos
custos f1nance~ros para cada ccmune , e1S que um Ú,1.CO '1'r1.buna1 pod~
rã atender a, no mínl.llIo, três municíp1.os. Também, como forma
de
agilizar o processo de fisca11.zação do emprego dos recursos públl.COS, p01.S o que observamos ho je é um processo a1 tamente moroso
que os Tr1.bunaJ.s de Cont;s dos Estados não d1spõem de
estrutura
orgânica capaz de ate~der de forna rápJ.da e eficaz às
atr1.bu1.ções
que a 1e1 lhes comete.

..".

_

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

lIArt. 82 O venc1n'.ento, soldo, salário. provento
OJ
pensão dos eervíccres pÚblicos civis e 1l'1litaN's não sera inferior ao salário minínc vfgente para o sotor privado, ficando o po _
der pÚblico obrigado a cc-ceder- reajuste da renuneoração E'IIl virtude do deserrpenho da eccocaa do Pais, adota"Ido os nesccs indicl's
utilizados no setor privado.
Parágrafo único. O reajuste periÓdico da renuneragão
dos servidores pÚblicos civis e ml1itarf'S f<U'-se-á senpre na mesma época e cem os ITi('SOOS indices."

5-~~~"'---"]

J

rç;~;PJ
unolluu"IC..l:o

_

Tlno/~u".. " , & ç l : o - - - - - -

~

Dê-se ao artigo 82 do Projeto de Constituição a redação a seguir.

JUSTIFICATIVA

renrrerancc-ee o atual artigo 82 e 5l.lbseqllentes:
!IArt. 82. NenhLm seIVidor pÚblico civil ou militar da

Que ae j a ~nclu~da a eeguarrte norma, na parte r-eã e rave ã Org~

União, dos

nização dos POdeves- • (ARTIGO 272)

Estados e dos Munic!pios

poderá perceber vencimento

A presente Enfnda tem por cbjetrvc N"sgua.rd:U' o pciOer aquisitivo
do servidor público brasãterrc Ql.leo, em COl1Sf>qUência de alterações na pol1tica
econ&n1ca, ou nun quadro deo inflação galopant€', fica à merc~ da boa vontadeo d:.
pod?r pÚblico. EstE' pod€'r, por sua vez, na maioria dos C8S!:lS, arguneonta queo nâ:l
dispÕr;o dt> recursos financeiros para cooceder aos servidores reajustes na rem..n"
r.:ção cem os fIleS'lOS indicf's aplicados aos trabalharlorE's da iniciativa privada.-

,

.soldo, salário ou proventDs de valor superior ao equivalente
At1Jt. 1- Cabe ao EStado ~n5t~tuiZ' :Lmposto sobre a propropridade de vel.culos autQllIotor de v~a terrestre I berr.
como determl.nar normas sobre o seu ll.cencl.amentt;>.

cirqUenta por cento do subsidio e representação do Presidente da
Repjblica, Governador do ~tado ou Prefeito do MJnic!pio, respec-

A apI"O'lação desta Emendacorrige esta injustiça contra o ccrnbali
do servidor pÚblico.
-

tivarente."
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
Recentemente, a Emenda Constl.tucl.onal n9 27 transferl.u para
05 Estados a cobrat1ça do Irposto sobre a Proprl.edade de VEl.culos Auto
motores (I.P.V.A.). Aa:oedJ.tamos que,na mesma ocasJ.ão. dever1a tambe::
ter concedJ.do
menta. Ass1.m,
feJ.ta a n1.vel
adotado pelos

aos E·tados a competêncJ.a para leg1.s1ar sobre o 11.C:en=J.
a cor das placas e a J.dentJ.fJ.cação de ('dda ve1.culo ser~
reg1.onal, atend1.das as pecul1.aT.1.dades.Esse sJ.stema é o
Estados Unhdcs da AmerJ.ca e tem se rev~lddo bastante

EMENDA lP05759·1

(J

A presente Emenda visa cCllPlementar o Projeto de Constituição

un aspecto bastante atual: a questãO dos escan:!alosos rendimentos de una parcela

l!l

dos servidores pÚblicos brasileiros - os chanados "marajás". Não se justifica •
mesro, que, erquanto o erário pÚblico se vê can sérias dificuldades para I"eIlJ:X"e-

EIlENDA

gUJ.nte:

O Projeto de Crostituição nãoaborda esta questão. No seu artigo

I'l

..".

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA

CM'~TA

_

I ('Çj;;;flil

l"

r;r----------

r=;;;':J

-----,

Tll'OIIU'TlflC&Çl:O.

Que sl'Ja Inclufda a seguinte norma na parte relatIva

85. item IX, renete para a lei ordinâr1a a faação de una relação de valor
tre ra maior e a menor renuleração no serviço pÚblico -

mas, isso, já se

de una eutra questão. O legislador ordinário, can certeza,

do, ao fixar esta relação, a un

teTfl

~

PL

Dê-se ao 1.tem IV CIo art. 86 do Projeto de ConstitUJ.ção aprovado pela Comissão de Sistematização a redação s~

ção brasileira..

:EMENDA lP05753·1

~

I fÇ/~'VQJ

'.LENMlIO

rar can un minimJ de justiça os seus servidores, una casta. de privilegiados vença rendimentos verdadeirooente acintosos para o pa.drão de vida médio da popula -

ef1caz.

.." ' = , , - - - - - - - - " 1'>'''''''--'

Const1tU1.nte J05f LUIZ DE sf..

en-

"Art. 86.

trata
•
IV - A união, os Estados, o Distr1.to Federal e os Municípios 1nst1.tuirão reg1me juri
dico únJ.cCl para seus serv1dores da
adm1.n1.straçao
d1reta e autárqu1ca, bem como planos de clessJ.f1cação de cargos e de carreJ.ras no prazo
de 180
(cento e o1tente) d1as, a contar da
promulgação
desta ConstJ.tuJ.ção."

não estará ccndiciCX1:!

razoável de renuneração para. o servidor.

_

à Educaçao·(ART. 373)

-JUSTIFlCACAo

Al"'t. - Nl.ngu;m pcodPrá 61'1'" prIVado de tpr acesso (lOS graus m<lIS elevados
de ensino, não obrIgatórIOS, pur falta de IIIl'IO~ ec:on~llIcos.
Parágrafo ÚnIco - A leI dlsclpllnar~ a concess~o dP bolsas de f'studos,
em todos os níveiS dP enSino, para os f'studantes ~
rf'ntes.
JUSTI flCArl VA

o enSinO deve

spr 'DInrgatórlo dentro de uma determInada faixa f'tár,a,
prevrndo-sp a alfabetlza~ c um mínImo de conhl'clmcntos para que o Pais pos
sa contar com p€-ssoas suficientemente. Pf"eparadas.
Mas, frequentelllente, observa-se que pessoas dP boa capacidade nao
trm atf'SSO ao pnSIl10 superIor por falta ~ meiOs econÔmicos põ>ra tanto.
Os
"curSlnhos" são cal'os e os alunos que não podem pag.i.los não têm condlC;~es de
COII'pCtltlvldadP com aqueles quI' são maIs bem aqlunhoados e qUI', por ISSO mes
IID, podPm cursar bons colégIOS e frequentar os "curSinhos'.
Esses acabam te;;

9'":

do IIIl'lhor prf'paração e logr,amaprovaçâo para a.s FaculdadEos9Ovrrnallll'ntals,
turtas, enquanto os outros t~ de frequentar as escolas particulares, pagasMultas Vp%f'5 passam no vestibular Illi3S não possuem condIçÕeS f'conônllcas
para
pagar as mensalidades.

Esta proposta off'rpce eondlC;~es dPmocrátlcas para quI' o ('nslno superIor,
e IIIl'smo o de segundo gráu, possa ser frequentados por todos aquples quI" dernon.!
tri1l"emaptdltk;es sufiCientes.

EMENDA lP05754·0
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1:

....,_~

Constituinte JOst LUIZ DE sA
'~Ui.....I.~~ .. ' .. ,I"'.~~'''lo

PLEN.(RIO

---,

I rr=;~"eo~"

I &J~'0i1

T1ITO/~ulTl;lC&Çiio

Dê-se ao § 32 do art. 67 do Projeto de Constituição
Comissão de

S1stetllatização a seguinte redação'

da

A determinação de prazo tem por fJ.nalJ.dade

,~...""".Ollllllo/.U.UM'"lo

~-_-_ _- -

b!Ís-:LeX1g1r Ijb Poder Execut1vo maior brev1dede no atend1mento da detertD1.nação expresse neste artJ.go, dendo ao serv1.dor
púb11.CO m~uor 15egurança quanto ao seu cumprJ.mento dentro dA

_

'"110/1ll111" •• ~l:o,-----------

Dê-se à alínea .s. do art. 87 do Projeto de
ção aprovado pela ComJ.ssão de S1stemat1zaçào a redação

Const1.tu1.segu1nte:

"Art. 87
c)

quele período 1.nstitu!do, eV1tando-se que o assunto seja prQ
te1ado.

~

..
'Ta;f0/"""'foc.oçiio

voluntariamente
após 30 (tr1nta)
anos de serviço e 25 (v1.nte e cJ.nco) anos quando em at1.v1dade de IDA
gistér10 que comprovadamente tenha
s1do efet1vada em regêncJ.a de cla~
se, ou em caráter especial, quando
tenha exerc1do at1vJ.dade em
área
insalubre. "

.Elim1ne-se

Q

~

§ 4" do artigo 49 e acresente_se o seguinte

.eo artigo '57 .que trata -daaxrpetêncla dos Estados no Projeto de Consti_
"ttdção:
.. VI -legislar sobre:
.a) criaç1l:0. fusão, incorporação e desrnerroramento

.De Mslic!pios;

JUS'1'IFrCAçAo
A presente emenda visa dar um tratamento
trabalhador br8s11e1ro sem dist1.m;ão de sexo.

.jj) .divisão de Município em Distritos".
~dênt1co

...,.....~.,
A redução proposta para aposentador1a aos 25 (v1.nte e
c1nco) anos para at1v1dades do mag1stér10 tem como pr1ncípJ.o o de~
gaste fíS1co a que são suhmetl.dos os professores que, na
maior1a
dos casos, ao se aposentarem apresentam graves problen:as VOCa1.S e
alérgicos provocados pelo uso constante de g1Z.
Qua.nto à aposentadOr1.8 especial por atJ.V1dade
e~
área insalubre Vl..sa dar ao servJ.dor
igualdade de
d1reJ.to

PÚb~1CO

com os trabalhadores do setor pr1V"ado.

;:]USTIFICACJ;O
.D Pnljeto no artigo 49. § 42, repete jn:propriedade da

ta de

fi]

ao permitir. em detrimento da alJtonanla dos Estados.

U'dão legisle sobre a criação de f.tJnlcípios.

I

E o QJe a erenc1a corrige.

COiTO se

'Sala das sessões,

ilIp5e.

que

Cal.
a
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(:J

CQU$TITUINTES

eeçee dos valores arrecadados no pr~lo lJlllnlciplo que gprClu o IlTpOstO.

Considero oportuna a norma, atualmente em viqor, que determina

O for-telecreerrtc da receita dos IIJJn,cip,os devt' ser f PitO com

p\.ul.,gICO~'II.o/IUI<''''''lo

~

JUSTIFICATIVA

AI;-'Il de melhorar a dlstrlbulçao do ICM, s('r~ proporcIOnada melhor apl..!..

.

GEm&>;~'~AHATEEiUTA~TA--""]

PLENARIO

a repartição do I.C.M. ar-recadado pelos Estados para os MuniciplOs. Julgo moer-

parcela do IC/oI.
---,

Tn'O/~Ultlrlc.;loo

t'lnente, todavia. que uma lei federal (ou mesmo 9 texto constitudonal) fixe o
percentual a ser repassado umroraeeente às comunidades toce rs ,
Dadas as condrcêes pecuhares de cada Huniclpio , perece-me mais
adequado que uma Iet estadual, votada pela Assembléia tectstetwe e sancionada
pelo Governador, estabeleça os percentuais ou coeficientes de distribuição. A autoridade regional é quem melhor conhece as necessrdede de cada comuna. Assim, em
detemnnadc momento, pode haver interesse em tnvest tr mais em certo Hunic1pio ou
em Mun1c'fp10s de uma rrta região. devtdc às ccndtcêes especfrrces de pcbreae ou
que tenha carênctas sociais
Creio que esta proposta, embora pólêmica ã pr-metra vista, acabarâ senaibil tzendo os nobres pares e deles merecerá amplo e franco apolo.

Esta sugest~o que espero mereça ecorc dos nobr-es Con...t atulntps.

Que eej a ~nclUlda a eeguarrte norma, na parte r'eãat i.va ã Dl.!3
P0510Õ§!S Transitórias
-

~DA
Art. - Lea especial estabelecerá o voto da s trutal. para
as ele1ções ã Câmara dos Deputados ,devendo cada Assembâei.a Legu s Latn.va estabelecer a d1V1São dos respeceavce
dae-tru'tos eleJo 'rcr-aa.s ,

lP05774-4

.

f? CONSTITUINTES GERSON CAMATA E'~';;A CAMATA
r.r
f? PLENJlRIO

U~;'; ·~

... "lo

,

'~ld'""/C~N.I'JoIIVUO

Inlo"'vu."c,~lo

rr;~;fl!l

_

Que seja mctufda a seguinte norma. na parte relativa ã Organização dos Poderes.
no Af't. 408~
Art. - cabe aos Estados legislar sobre a pesca e ca~a. no dOrnlnio de seu terr-ttiirio, ouvidas as comunidades interessadas.

JUSTIFICATIVA

o Processo efea toral br-asa Ie ar-o está f'a cando ç a cada da a que
p asse .maa.e aneceesfvef às pessoas se .. recursos fJ.nalldncelros ou sem
pa'tz-oeanadcr-ea , Isso deve ccnduaar- o cons tn tuant.e a uma profunda r-eflexão,poJ.s já ocorreram anuemr-as -terrte t a vas ç-toda s l.nfrutlfe:ras,para
dlSC1.pllnar as arreer rerencaes eccnêmi.ces nas ele~çôes.
O voto d~strJ.tal parece ser a solução adequada I embora contra
a sua J.mplantação sur-j em sempre vozes poder-o aau por temerem a perda
da xnfLuêncae não po'l a't Lca; no recebamenrc de vc'toa,
A ampfenreçêc do sas tema dJ.stl'jtal.dev~damente aprovado pelo
Congresso Naca ona L e com a dava são dos dJ.strJ. tos e Lea roceas estabelecada por LeJ. das Assembãea.ae Legas tetavas , certamente valorJ.zarâ o
l(Dcesso polj,tJ.co-ele~toral e permJ.tJ.râ,inclusJ..ve. que o arrter-aon do
paIs possa ser melhor easa.s tado O cendi.de'tc passa a ter maiores obr-a
gações com o seu 'di.at-mtc e certamente a J.nfluêncJ.a do poder econom-.
co sofrera sensaveã redução

EMENDA lP05778·7'

tJ

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTES RITA 'CAMATA E GERSON CÂHM-A"- -

P 11 E N A R T

Atualmente, a competência da legislação sobre caça e pesca estã
deferida, com exclusividade. ã União. Ocorr-e que esta centrat taecãc leva a União
a leg1s1ar e a fiscalizar a pesca em todos os Estados e Munic1p10s brasileiros.
Em cada Estado existe uma Delegac1a da SUDEPE ou do IBDFque.
não obstante a boa vontade que extste em seus efetivos, muito pouco pode ree'ltzar devido à ausência de meios.
Creio que se essa competência for edferida. ao Estado~membro teremos melhores condições de flscalhação e, também, de editar melhores leis e tu~
tros diplomas a nfve'l inferior (Decretos. Portarias, Instrucêes , etc ). A leg1slação estadual, ao ser elaborada. ouvirâ os reclames e as suqestões da cowmdede sobre o tema. enrfquecencc-c, Assim, a prõpl"la populacão participarão mais ati
vamente, do prõprio processo de fiscalizacão , evitando abusos e prãtrces predatfi-.

.." . - - , - - - - - - - - , j
I: CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON
CAMATA
.
I: PlENARIO
'I.TOIJUI1....

~i.

_I

.•.

~-O----··f 'O/C.N".lO/.V.C"'''''1e _ _ - - -

_

Que seja inclulda 11 seguinte norsa , no na parte relativa ao Sistema Tributãrio
(Disposições Finais e Transitõrias)'

Que seja J-ncluIda a segulJ'1te nonna , na parte relatJ.va ao Orçamento, no Art. 289:

Art. _ Ficam mantidos. durante vinte anos de promulgação desta Constituição, os

Art. - Tod::! e qualquer P'OJeto de ãec, que ll1lp1J.que em aumento
da despesa púbhca somente pcrlerâ ser votado petas casas Legaatatavae se ccntaver- a exata JlldJ.cação das rubrucas orçamentâr..as
tara o seu atend1mento

beneficios e incentivos fiscais criado pe'lc üecreto-tet nQ 880, de 19 de setembro

de 1969.

Que seja incluida a eeguarrte norma, na parte relativa
Disposlções TransitórJ.as, art. 436.

:EMENDA lP0577i·1L.........,

I:
I:

_

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

Para que as alterações ocorridas. ao longo dos anos. possam
ter vaã rõede ha.s-tor-aca ê J.ndJ.spensa}/el que as mesmas sej em fruto ou
de deca.sâc JudJ.cJ.al. com trãns~to em Julgado" ou de expresso consen-e
'tamerrto das populações das áreas diretamente envolVJ.das ,manJ.festadb
'através das Assemble~as LegislatJ..vas. Se não ocorreu qualquer dessas
Ipcteeses , entendemos que a alteração procedade carece de Lega,tJ.mJ.da, de.

CONSTITUWTES

Cem a recuperação das prerrogatJ.vas 00 Poder tegastetavo (que se

espera venha a ser eoncretazada nesse texto ccnst'rtucaonal quP estalros e1.aborard:»
aparece a h1pÕtese. não JTUJ.to rerrata, de que SUI"JõJ1l proJetos eererrente autor1Za, dos peternunando que o ~ ExecutJ.vo constnlfl uma det<>nnJ.nada obra pjb1J.ca aJ
prarova deternunacla.s rec1assJ.fJ.caç:Ões funcJ.onaJ.s.
Esse tJ.p::l de proposJ.ção conduz a perJ.goso posJ.cJ.onamentoe1.5
que. aprovada a LeJ. e não a1IIlpI'J.da por falta de N!cursos Ol'ÇClllle'ltârJ.OS, o povo
fJ.CaI'ã desJ.ludJ.oo can ~ poderes constJ.tuíÓJs kJ 1Jlvés de Ullld l'8cuJ:eração de
prerrogat~va est~ proponoo uma. fónwIa de desJ'l'er-tígJ.O de nossa lI)stJ.tuJ.t:ão
parlamentar.
~ precJ.so. de!oocrab.camente, que os f.eputacbs e Senadores não
seJam toUuoos em suas liUCJ.atJ.Vas nes" p;n' cutro lado, cumpre evJ,tal' os exageros.

PlENÁR I O
rlI10IJVJl"IC~;h-----

Que seja J.ncluJ.da a seguinte norma, na parte relatJ.va a 01SpSJ.ções FJ.na~s e TransJ. forJ.as, acrescentar às Dl.5pOS1ÇÕes TransJ.tórJ.as.
~ Art.
- LeJ. Complementar, a ser votada dentro de seis
meses da promulgação desta ConstJ..tuJ.ção,estabelecerá o Cód~
go de DEfesa da DemocracJ.a estabelecendo as penal1dades dos
que conspJ.rarem contra o regJ.me democrãt~co E' proJ.bJ.ndo a
concessão de anJ.stJ.a a terrorJ.stas,torturadores e aos que se
servJ.r13 \ da ação armada com o obJetJ.vo de derrubar a Consti-

JUSTIFICATIVA

mf!,.

Serao mantidos Sistemas cIP Prevltk;ncla Soc..lat PrIvada /
para suplt'lTlPntaçao dos benefiCIOS da St-gurldade SOCial prestados pt>lo Estado.

EMENDA lP05776·1

tJ

CONSTITUINTES GERSON

f'I

Art.
- lei Cooplp.mentar disporá, prn cada Est1°O' sobrt' ÕS eXIg;;~
clas para a crlaçao dP novos municípIOS, que decorrt'l ~ de lei ordrnárla esta~

que

.1.
JUSTIFICATIVA

EssE' prOCedlfllento rt'sulta numa Invasão da autononlla t'stadual e fere os
InteressE's dos prÓpriOS DIstrItos, qup aprpsentam condlçõps para transformarem$f' em MunlciploS,
desde que atingIda população superlOf' à"'de outros eXistentes,
condlç~s urbanas satlsfat~rlas e capacidade de auto-gestão financeira e custeiO
dos serviÇOS p.bllcos

desde

sua urplantação, VPITI desell"pf"Mando relevantp papel entre os slstt'mas previdenCiáriOS Instltuidos no Pais. Sua manutenção, portanto, se I~ e, até, deve,
ser Incl'nbvado a sua expansão.

,....- - - - - _ .

CONSTtTIJItoITES GERSON CAMATA E RITA cAMrrA

r.r

1

-l

.ll••• IO/~.N'lIlo/l"'C~ ..' l d e - - - - - - - ,

PlENÁR I O

tJ--';;"~

lpl Conplementar Estadual; qt.It' deve expliCitar as cornhçoes para essa
crlaçao, no que tange à extensão terrltOf'lal, à denSidade populaCional, à c~
clwcko pc-onÕenlca, às condlç~s de auto-sustt>ntação aOTllnlstratlva e desenvolv.,!.
mento urbano.

r;;:J;J

novo munlclplo

Baspada nessa leI orgânica, a lei ordinária proporá a criação de

Art.

- Do produto da arrecadação do IlTpOStO sobrp op<'raçops relati-

tJ PLENARIO
r.r

JUSTIFICATIVA

AtuallTlPnte 20% da arrpcadação do leM s~o dPstlnados aos MunicípIOS.
Dpse lamas elpvar esta partlclpaçao para 25% (Vinte

EMENDA lP05777·9
~ITUINTES RITA CAMATA E G~~~~N
,---,-

€O CinCOpor

cento).

•••'O/CON...

l.,.u.c...

,.,;;~

_

~e seJa J-ncluída ~ segmnte oorna. na parte relatJ.va às D1SPOS1ÇõeS Trnll,ttÓM.Art. - O Congresso NamOnal, no prazo .M.nrro de um ano da prorrulgação de::lta Cons
t1twção, votare um o5chgo do Cunsunu.dor defl1W1do dJ.reJ.tos e deveres e estabel;
cendo pena1J.dades e proceàurentos.
JUSTIFICATIVA

Deverros prever um CÕdJ.go do ConstlllUdor, a SPl'" votado futuramm
tepelo Congresso Namonal dada a notórJ.a defJ.ciênc1a da nornntJ.7.c1ça-0 relatl.vd ;
esse J.rq:ortante fato Juri'dJ.co. As relações de conSUlTO são IlaJ.S fr<>quentes do que
todas as dcma1.5 que cXJstem entre os seres humal'Xls, PT'lnClf'<11r'r'llte após a revolu
ção udustrJ.aI e: a transfornação do m.mdo em una aldeia global
-

Nos termos do Regimento da AsseIl'Óléla NaCional ConstitUinte Inclua-se o

ws Estados e vinte e CinCOpor ct'nto rpcplta dos Munlclplos.

,~C

cada

seguinte dlSPOSltlVIl, no Art. 276'

vas a c,r('ulação de lIlPrCadorlas, setl'nta e CinCOpor cento constitUIrão rl"celta

Estamos, com este novo texto constJ.tucJ.onal. buscando o ape!,
feJ.çoamento de nossas ~nstJ.tuJ.ções democrat1cas Devemos fazê-la com
a maJ.or sJ.ncerJ.dade possJ.vel para que possamos ter,eretJ.vamente. um
s~stema polJ. t~co duradouro e que atenda às reaJ.s aspu'ações de nosso
povo Por J.sso mesmo,em nosso entender, é fundamenta] que seja estabelecido o CoP~go de Defesa da Democracia
PrecJ.samos estabelecer, de maneJ.ra bastante ni'tida , quaJ.S as
condutas contra o regJ.me democrãtJ.co que devem ser dur-amente apenadas
para que os poss~veJ.S J.nfratores seJam,de' plano,desestJ.mulados de desenvolverem sua ação deletér~a. E.para eVJ.tar que cJ.rcunstãncJ.as momentâneas possam influir o futuro legJ.slado ord~narJ.o"cremos ~ndJ.5pen
savel que o próprJ.o texto da Carta PolJ.tJ.ca vede,de modo peremplórJ.o,
a concessão de anJ.stJ.a a cr~mes nefandos,como o terrorJ.smo.a tortura
a ação armada com o obJetivo de derrubar a ConstJ..tu1ÇdO vJ.gente.

A partir da ConstitUIção de 1967. a crla~o de novos IIl.InlC;ploS passou
a ter suas cond,ç~s prpvlstas - de terrlt~rlo, populaçao e rpnda - em lt'l ~
plementar Fpdc-ral.

efetlvanwonte percebH:la quando em atiVIdade, os ;ndlces de rpaJustamento etc

~NDA lP05773·6

EP~'~~":J

rç;;7ã;]

Nos termos do Rp9111lento da Asspnhl;;la N<3clonal ConsbtUlntp, Inclua-se
o 5('gulntp dispoSitivo. às Disposições Transitõrias'

l'!,

Dando Unia Interpretaç~ arrbigua ao preceito, a Prl VidênCia SOCial
emendt'u que o "sal~r,o-de-benefic,o" e o"valor do bf.neficlo" são cOIsas
dI!;
tintas. O pl"lIlll"lro, nesse caso, seria a base de ...á lculo do spgJndo. ASSIIII, e!!.
qJ;nto que o saláru)-dP-behefic,o n~o pode ser Infel'lor ao sal';l ItHTlinllTlO,
o
valor verdadc-Iramente ~ ao segurado poderá Sl'r bLm Inf{'rl0l, c:k>ppndendo de
diversas pondc-raçÕes no cálculo, como seJam, o tplTpO dP serviço, a rellJ.,lneraçâo
Quanto ; p~·.;'ia;;ncla Privada, a experiênCia demonstra que

-I

PLENÁRIO

.!!!:. ~ ~

sao. Essa restrição é a causa malOI" dos benefiCIOS &ofasaooo; €O Infuoos
;;;;j"h~s cIPbrasllplros auferem, como é ~llco e not~rlo.

CA~ÃT~ERiT~A----

r ; , - - - - - - - - - - - - n u . , ' " I T " ..' " l h - - - - - - - - - - - - - - ,

JUSTIfICAÇÃO
A leglslaçao atual da Prevr"ncla 5o<-Ial pstabl"lt'cp' quI' I\{'nhum

-

fl!~~~""~

fui'~7mJ

'U.b,./caN",Io/llICONl'sIo

tUJ.ção.

Art O valor da aposentadoria ou da pensão não podPrá ser
ao salárll)-minlloo na data do seu pagamento ao benflclárlo.

neffclo podPr~ ser de valor mferlOr ao sal~r'o-1Tl;n,mo, ~ data

....._--:~~-,---:-----,

RITA CAMflTA E GE12S0rJ CAMATA

PLENARIO

Nos tt'rTllOS do Rp911Jl('nto da Asspnbl~ll" NaCional Constituinte,
cluam-se os spgulntes dispoSItivos. no Art. 356.

1"101"

às

Art. Os lJ.m~tes 'tenr-a.tonaea.s entre os Estados-mem
bros da Federação voltam a ser os defJ.n~dos pela ConstJ.tuição de 24
de f'ever-ea.r-o de 18g1,salvo se 'taven cccemdc decasêc JudJ.c1al com
trãns~to em Julgado ou acordo homologado pelas Assemb -eaes Leglslat,!.
vas dos EStados dJ.retamente eavcj.vadoe ,

EMENDA lP05779:5
JUSTIFICATIVA

o Decreto-Lei nQ 880, de 1969, dotou o Estado do Esplrito Santo
de uma sistemática de tncenttvos fiscais que muito tem benetrctedo o seu desenvolvimento Criado temporariamente. acabou por se {amar perene durante o Governo
João Figueiredo. A importância des!jes incentivos é de tal importãncla, para o nosso Estado, que deve ser resguardado, 'agora a nlvel constituC'lonal.

--,

JUSTIFICATIVA

,ud"'tl/.ON,•• lo/........ ulo

r.r

fSY';;PJ

Q

Estamos recons erumdc nossas instJ.tuJ.ções po Lat.Lcaa e reto!:
nando as origens do fedet-aãa.smo br-es i.Lea ro .Ass ím.nede rnaa.s oportuno
do que fazer voltar'as suas fronte~ras origJ.nais os Estados-~embros,
quando promulgada a prJ..rneJ.ra Carta Republicana.

I'r:pH'O"'''''---'

c....!:!

fl'p~~~":J

1"'o/~V'Tl"U~Io

rias.

.EMENDA lP05771·t)

J

~;~';;':J

CAHATA

'lldOl<l1Co",'dO/'U'.ONII'lo

-,

rç;;;;ftJ

..

'CIT~/'US

'lC.~;;O

Que seja 1nclulda a seguinte norma, na parte relativa ã Orgamzacão dos Estados,
1nC1SO UI, Art. 276
Art. ~ A fixação das aHquotas ou dos coef1c1entes dos trlbutos estaduals que lIe~
vem ser repassados aos munlpios é da exclusiva competência de lei est!dual

~Na vJ.cla. nodama, a todo 1lOJI'6Ito, algUoíl'l p'>t5 O'Jnsunundo
una.
ub.1J.zando SeI'VJ.ÇQs Apesar dJ.sto, iunda 8XJ.,tP o tão deseJddo to
dJ.go 00 Consunudor. As nonnas do CÓdJ.go CJ.vJ.1 são afastadas di reahdüde e.fre :quentenente, miirreras são as reações desfavoráveJ.s daqueles que se sentem logrados quancb adqU1retn••por exerrplo. eletrodorréstJ.cos ou oontratalll seI"'J.ços

rrercado1"J.êl ou

A rrcdJ.da ora proposta é de largo alcance r.ClCJ<'J] c t<'n'i f)
oondão de obr'lgar o Congresso NacJ.onal a emtar lma leJ. que proteJa I efet1vi1IlY;!llte ,
o conswro.dor. ooJe tão nessacraclo deVJ.doà desproporção de sua forças frente as
grandes etl{>I'eSdS.
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cuja tnccnatttucrcnal tdede haja

r

para

m-

.....

rl~rt>/J~

..

___,

,=~J

Nos tennos do § 29, do art. 14, do Reglmento da Assemalete NaclOnal tcnst'r-

Par.l9l"'af~~Ún,co A Lei Fedel"alfl:ltar~ bs pa&-~es mín,lllOs dto rclllU-

sido suscitada durante o processo.

Outros aspectos são enfocados

na presente

nerao;ão para o /IIélglst;rlO, cbedecrdee as pl"cul..!,
af'uJadl"s regiOnais.

sugestão, visando a contr~buir

dos debates que certamente advirão do estudo da mate ~

o aperfeiçoamento

JUSTIFICATIVA

na pela Comissão competente.

Todas as pessoas t~ direito

Art. L .. ) - O tr-ibunal Constitucional .con sede na Capltal da umêc
Mi-

e jurisdição em todo o terr-ttcr-to nacional. compõe-se de nove

PLENARIO
m-----------TuTn/.~I1",.A~l.

Parâgrafo ünico - Os ministros serão nomeados pelo Presrdente

da

povo Cclpa;: da preecver- o dcsenvolvlll1l'nto desta Imensa c pUJilnte Neçcc,

Mas, para que nao ocorram du;toro;Ües, CIJIrk), por eXl'n-plo,,,,<l _

Art
são r-econheca dcn os dJ.reitos da fam:L1J.a corno eccaedede natural , fundada no matrimônJ.o ou na un~ão
sólJ.da entre pessoas
§ 19 - O casemerrtc assenta-se na iguladade motlal e Juri
da ca dos cônjuges sendo dever e dl.reito dos paa,s manter
1.nstruJ.Z' e educar os fJ.lhos.
§ 29 - Nio haverá qualquer dJ.sbnçao, rara ereare dos
direitos acama assegurados. entre os fJ.lhos hava.dcs na
constância do casamento ou união eoãada e aqueles nasci
dos fora da uruêc conJugal.

Federal, Câmara dos Deputados e Conselho Naclonal da Magistratura,
elOCO

anos. de notãvel saber

<,

juridico e reputaçã.Q ihbada.

Art.<' •• ) _ Os membros

ãO-'f.!:.~unal

tcnstf tucrcnal serão designados

para um periodo de: nove anos, vedada

a recondução.

Art.( ... ) _ A renovação do Tribunal Constitucional far_se_ã por te!.
ços,a cada três anos.

Todo

esforço nesse sentido 5er~ válido e a futura Carta Pal;t,ca à.Vf' assegurar eeea
prerrogal:lva a todo cICiadao que deseJar ne lhor-cr- seu n1v('1 mtclectue l ,
".

Que sej e ancãua.da a segu~nte nOI'ma,na parte relatJ.va ã fanu.1J.a : (ARTIGO 416)

República, apos indicação dos terços, respectivamente. pelo Senado

dentre-cldadãos maiores de trinta e

em todas as suas fases ou

SomentE' atrav;s~de proogramas neelçcs de cdJcilçao conseguiremos ter

_,
lJII

nistros.

à educação,

lIJJdalldadcs. ASSim, o adulto ou Jovem terá como exigir aulas para a sua alfabetl:tilo;ilO, do mesmo modo, poderá 'ter- acesso aos cursos supletivos, se j~ passou
da tdadP per-e frequen,tar as aulas das s~rles ccnsrder-edes regulares.

tutnte , incluam-s.e os seguintes drspcsf tfvos • (ARTIGO 187)

clP.maI,da de af uncs

E'

a InSUfICI;llCla de professOl"rs,

ê têlllb~

grfa~

indispensável

que

leI fE'd<oNI estãbel(>Çd os crlt~I"'05 de~neraçüo dos mestr-ee, atend,das <JS ~

culter-tdcdes rearcners- Sem bons professores nao terE'mtls bons alunos. Com pr~
feseer-es do;slntel"cssados pelas aulas, deVido à má rClllUner6Çiln, JamaiS consc9UireIIIOS o engr.mdecllnento Intelectual do Pafs.
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[JconsT1TUINTES

GERSON CMIATA E

;;;A

CAMATA

r.r:===----nuu..,.::ol.I•.,.•• ~I

. . lo

_

Art.) •• ) - As funções de membro do Ir-rbuna'l Constltucional são in~

compativeis com as de ministro ou com as de membro do Congresso na-

JUSTIFICATlVA
Que seja lnclulda a seguinte ncme , na parte relativa ã Organização do Estado.

A cr1.ança deve mer-ece» toda a proteção do Estado,que deve

ctcnat •
Paragrafo üntec - Lei complementar estabelecerá' outros casos de incompatibilidade.
Art.{ ••• ) - Compete ao Tribunal Constitucional'

I - mediante provocação de parte:
11) decl'arar a tnccnst ttuctcnal tdede.en tese. de lei ou norma

com força de lei;

b) declarar o não-cumprllllento da Constittnção. par olll1ssão
das medidas legislativas necessêr-tas para tornar exequtvets as

0-

(ARlIGO 49)

Art. - O BraSll é uma

O casamento é uma l.nsh tu~ção natural.que deve merecer toda
iproteção elos poderes constJ.tUJ.dos.poJ.s ê a célula-mãe de toda a estr
tura sccaea Precisamos.poJ.s, nesta hora em que e elaborado um novo pa
to sot:J.al,pensar.ser:tame':lte. em reforçar esses vancutcs da famJ.lJ.a co
o Estado.

§ 29 A Repübllca reconhece a todos os cidadãos o direito ao trabalho e tem a obri-

§ 19 A soberania pertence ao' povo, que a exerce nas formas e nos t tentes da Constituição

gação de promover as ccndrçêes que o tornam efetivo.

Esta sugestão tem sua or-tcen nos arts. 19 e 49 da Cosntituição

EMENDA lP05783-3

normas constitucionais. assinalando prazo ao õrgao legislatwo

l"

competente para fazê-lo. sob pena de os Seus membros incorrerem

("'J

Italiana.

CONSTITUTINTES RITA CJ\I.V\TA E GERSON CAMATA

em Crime de responsabilidade.

Para que possamos alcançar uma tndependêncta plena e o progresso
possa ser promovido. devemos fundar toda a nossa ação no trabalho. Somente ele po~
de alcançar todas essas metas. Sem ele, viveremos uma utepta , procuraremos formas
artlflclals de ganhar a vlda,-cQ.!!l especulecêes financeiras e a prâtrca de usura.
Se dettmrecs , logo nos primeiros artigos da nova Carta Politica.
que o Brasil ê uma Replib'l tca que tem o seu fundamento no trabalho, estaremos enatnando às novas gerações e proclamando ao resto do J<ltJndo que pretendemos edificar
o nosso progresso no trabalho.

' •• '.Ou.tl"•• çl.

CUE" Sf'JiI mcluida a sE"gl..mtc norma na per-te relativa ~ Ordem Eeon~l
(ARTIGO 314)

Jl - processar e julgar originariamente:

Art. - É da COllpet~ncla excluarve do COl1!)1"csso NaCional a ccnceeseo

a) as ccntroverates relativas ã legitlmidade conatttucíone'l
das leis e dos atos com força de lei. emanados da União e

Rep~bh<:a democrãtica, federativa. fundada no trabalho.

fcrecer-lhe amplas possJ.bJ.lJ.dade de real1.zação pessoal futura.. Assam,
não deve exa s tnz- qualquer trapo de tratamento diferencJ.ado entre os
f1.lhos legJ.tJ.mos e os heva.dos fora do ecsemerrtcvse exa s'raz- alguma ile
gitimJ.dade,esta serue dos paa.s ,

a

p

eenevaçeet de I mhas mterestaduals di" transportes colrtivos.
Parágrafo Único - O pr-eze máXimo a ser concedido nao poOCr~ ser supe
r-jor- a dez; anos e, na hlPótE"s de r-enovaçeo, dcvE"r~ :

dos

Estados;

PCf'~

lJ1l>sma SP-fO precpdlda dP obrlgatórlCl consulta às
laçoes atendidas.

b) os conf1ltos de atrlbulções entre os poderes da União.ou

COh.'STlTUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

aquoleS entre a União e os Estados, ou entre os proprlOS Estados,
JUSTIFICATIVA

c) as acusações fel tas contra o Presidente da Repubhca e os
Hinistros de Estado.

AtualllK'nb:: a ctlncrssao <!ds I mhas mtrrcstac!uals de transportE's colrtlvos
~ da atrlbulçao de lIlllU COllllSSaO do Departamento Nacional de Estradas de Ro&agenl
''ONER'' qtoe .mallsa e su!}Cre as mel'1clOnildas conccssocs. Nlngu;m;' OUVido, usui

d) as demais matérias que lhe atribuem lelS complementares,
In w julgar em grau de recursos as decisões dos Tribunals :

rio algum

a) que recusem a aplicação de qualquer nonna com fundamento na

b) que aphquem norma cUJa inconstituclonalldade haja sldo SU!
citada durante o processO.

a

Acredito qup o Congresso Naclonill, pela sua p~rla condlO;i1o de..

a) o Presidente da Repubhca •

o

oorlgar

c) o Defensor do Povo;

~DA lPÔ5784:t "'..:--
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f) um terço dos membros de Assembleia Legislatwa;

CUto SE"J<1 mcluída a sC~lnte norlll<l na partn relativa
PodPrf'S (A~T1GO 254)

Paragrafo 29 - São partes legltimas. nos demais casos. as pessoas e
lei complementar.

Paragrafo 39 - Os recursos para o Tribunal Constituclonal são res _

o)s Juro", Sf'rvICjlOS e capital do rnontilnte qup foi l:"OntraiM

à Orgünlz;,]~:io

dos

°

Instltulo;OeS sob o comando do Governo do Estado te'lIdo
como
missão Plotf'gcr o Ilvrc exercfclo dos direitos e' Ilberda&osdos
cldcJdãos e a garantia da scgur.mça p.:iliI,Cih

trltos ã questão da inconstitucionalidade.

püblica ou Ministro de Estado.com o obJet1Vo de alcanr;:ar a declaração
de sua destitu1cao 1I0 cargo.por violacao lntencional da Constltui_

precedido de moção SUbSCl"lta pela quarta parte e aprovada por dois

As Políclas~" Iltares são Instltul~es bene~r,tas e dPvem st'r h1dntldas.
&:lstp nOJt' (VPJd-se o <Intf"pt"OJeto da Comissão do.. Not.lvE",sJ IlItod cprta tendên-

terços dos membros de cada Casa do Congresso NaclOnal.

cla;; sua dPsatJvaljão~

mesmo.

° que conSIdero exi;rf'rnamPntE' dcsaconl'lf'lh.lvel

Do mesmo

rrodo, poslClono-rtlE' contra qualquer pretendldd Unlflcaç~o d.J... dlfrrl'ntr.. forliils
pallcldls militares.

Paragrllfo 59 - lei complementar regularã o funcionamento do Tribuw

A srgurdnça intl"rna, nos dl<ls dP hOJe, não pode prE"SClndlr dP UllIil força
,altalTl("ntl" E"spcclaltz;adcJ, como é a PoliCia
I Itar, que pc&- srr pront;~lIIC"nte mo
_-hIII:tildcJ, prlo Govl"rno Estadual, para a manutf'no;:io da ortk>m pública.
-

"ti

não cluvuJo da eflclrncla possível das pcl íclilS CIViS IMs l'nb'l"lfJo

A busca da criacão do Trlbunal Constituclonal deve 'se constituir numa
das grandes preocupacões do legislador constltuinte, tanto sob o

auxlllarl'S, ckoveestilr clilrarnt"nte dcf'"ltfa no texto dê. Carl:a fund<l!llPntdl.

aspecto da

da justiça, pelo des-

congestinamento do Poder Judlciarlo. colorãrlo da redução de volume de tra~
balho hoje deferido ao Supremo Tribunal Federal l,

EMENDA lP05785-0

f'J

fnconstitucionalidade,bel! 1:0010 aquelas decorrentes da aplicação

de

sua
noma

CAMATA

l.

r.r---------''---nu./~u'rlflC.çln

_

Cup seja J';luid.. a Sl"gulnte norma na p.3rl;e reliltlva ao POdPl lf'gn,'iltlVO (Art. 99)

Art - O Poder Lf'glslatlvo fixará, na plaborac;ao dr or Çt.lllll nf'u"i plul ic1
nuals df' mVf'$bmlmto, ~ Pt'rcpntual m.iXIIJlO de rP"cursos quI' pcd('rclo $«1'
IIZ'dç!osp<lra C) p<19illllCnto do endlvldall)eml:e externo.
-

uti

JUSTIFICATIVA

o Congresso Nilclonal

deve assumir atltu&:'s mais pcslt\vas face' ao

a

tual e grave prchlelrod dcl diVida externa do Pafs. Chegamos a lJlJIiJ sltuao;ao /
rxtrcllkJIII(>ntp vexal:órla ao declarar a I1l(lratôrla t';cnlca deVido ~ '''POsslbllld:1dc dP pagal"'lllos nossos cOIIpronllssos (lXternos.
Ê fundamental que o Poder legislativo fixa T\onnas válld..1S para que is
nao volte <l ocorrl"r. A que me parece mais adrquadcl ;; <1qt.('I<l que
prCVl'J:

o Ilmltp prrc('ntual máximo para pagc1lTlPnto dcl diVida externa, qtJ<1noo d.:J
çao dos plunos e progr,;mas P'UrlilnUalS de Investimento.

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSoN CAMATA

vota
-

Trata-se de IIIC"dlClil l"'t'c1amada por todo o povo br<lSIIl"1Io qun, rnvcrgt)n1lil

(em tese.em concreto ou,ainda. por omissão) fic;ria a cargo do Tnbunal Con1-

Tribunais que recusem a aplicacão de qualquer norma com fundanento na

Pl..d~,"I.~wl,l1o/l~I<'MI ..

PLENÁRiO

50

Pela sugestão proposta. a declaração de incpnstitucionalldade das leis

tituinte. a quem caberá,tambem, pregar em grau de recurso as declSões dos

CCNSTIDlINTESGERSON CAMATA E RITA

que

ancas dl'v('m agir Rã orcll'm Interna sob proa de l.q crescente e Indf's('J~f'1 envol
VlIlIl'nto d.:os Forças Armadas no pollclanK>nto ostl"nslvo l' Ilcl prf' .....nç~o d4 poli;: 1:;tl"rna. A missão constitucional dPssas Forças, tilnto as pl"mClpdlS qU<lnl:o

JUSTlFICACM

EMENDA lP05788-4

['J

f'l

JUSTIFICATIVA
cão,serã oferecido pelo Presldente do Senado Federal e deverã ser

cões para o exerci cio da ação de inconstitucionahdade perante o

Crf'IO q\IP o tpma ;. dos I'IaIS ('.xpt'fOSSIVOS e mcrE'cereÍ, por sua llIvort~ncla
dcontro da vala naCional,
IIIills pxpresslvo apoio por parte dos nc.br($ pilrcs.

Art. - As Pollctas Mil itares, que constitUem reserva do Ex:rClto, !:>ao

Para grafo 49 - O procedimento de acusação con tra o Presldente da R!,

nal Constitucional. as nomas de procedimento ,bem assim as condl-

legislatiVOS. 1"1,morartJllrlg,do slste/l1d de controlE" quI' autorl:;P, nilO aprn<ls,
a f'.mISs<lO Jus t~tu'os de diVida p~lJl1ca quanto prf'Vf'Ja .1 {(\1'I11<1 dI.' p.l!J<1l1lt'l1tO I

-,

trl1./~u'TlflC.~lo

g) dez mil cidadãos.

VId.1públlC;:O, tanto a Interona quanto a externa. É necess.ii,..lo, sob pena
de
t(orrnos UIIId sltw:u;ao catastr~fíca em pouco tellpO, quE" a SOCIE'W&> passe a contI'olar pssr pndlvldalllC"nto. Entl"noo altamentE" válido que o b·~to constltuclo1'Ic:l1, ora rm f'lilborao;ao, aflllJ1l>qt.Je cube à soclt'cIütko, i1trilv~<; do.. IIlI'canl~S

fr~~;''''~

CONSTITUINTES RITA CAMATAE: GERSON-CAMATA
e) vinte Senadores.

especializacão.dela decorrente,quando da agilização

AtuallJ1l>f\te, o Pc.drr t~glslatlvo (c portanto a socled.JtW braSileIra, da
qual somos legitlmos rpprespntante.s nao tem quase nenhum controle sobrE' a di

peito do t':..~

d) cinquenta reputados Federais;

em

JUSTIFlCATIVA

os rcpreSl>ntilntes du povo, pOSSUI a necessária Icgltlmld.:Jdc p<J1'a Icglsl.1r a rc.::.

Procurador-Geral da Republlca

e õrgaõs deternllnados

Art. O Governo fedrr;:.1 somente poderá emitir titulos d.l díVllk pÚblica
ou contrurlar l."lIpréstllllOmediante lei ~!:>prclal do ~ongresso nollC"lonal,
qUf'
d:lvcr~ autorl:t<1r os reCU;~CiS para o pa9dmento dos Juors, serViços r capital I
dJ d;vlf:Ja controa!d:l.

Por outro l<1do. o pra;:o máXimo há de ser fixado para quI' os sprVlços nao
Sf'JilfII detl;OrlOrados. por ocaslao da renovaçao, tallb;Jll deve eXlsbr a ncceo;s~rla
consulta sobrl" a qualld.1de dos serviços prestados.

ação de inconst.!.

tucional1dade em tese:

b)

a SE'manifestar sobre o traJeto, horáriOS, frcqu~nclas e

as enpresas que 10'<10 prestar o serViço
Esta sugrstao f:iretencle acabür com rsse he~bco procedllllento. Se
a
concessao trm em vista o bnm p~bIICO, há ela de ser precetllda r.ko obrlgatól'la I
consulta à popul<1ç<1O dlretalJ1l>nte afetada.

sua intonstudionalidade.

Paragrafo 19 - São partes legltimas para propor

é conVidado

Qu~ sPJa Incluidcl a seguinte nol"'lllc1 na p<lrte I"elatlva ao PodPr Leglslat.!.
vo (Art. 99).

ooE SEJA INOLUIOA A SEGUINT:

No~'~;';;~~"RELATlVA

do da SltU<lt;<lQ atual a que está exposto face d comunlwdn Inl:mndC'lonill,
Ã EDUCAÇÃO (ARTIG0;lSO)

Art. - A cducaçao pprm.lnente c direito de todos, nl"la l'nl:cndn1a o
el)SlOo supletivo e a alfabetu:ação para Jovl'ns e adultos.

Ja ('Vital' su,] repetlo;ao.

de;
-

A sugrstao, ora aç,l"flsentada aos nobres parps. por outro I.nclo. Pfl"ftllbrã. quE" nós, congreSSista!>, tenllamos UlII papel maus atiVO, na COI1d1I~ilO dos f1ea:§.
CiOS f'conÕrnicos e fln<1nc('II"OS do Pdfs.

Assembléia Nacional Constituinte e 601
. EMENDA lP05789-2
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I'l
r.r

obtida dividindo-se o cu~to total do transporte pelo número de

{Çj'~~

passageiros pagantes, Quanto menor for a nÚmero de passageiros
pagantes maior será o valor da tarifa cobrada, caso não

nuof.Ul1lr'OAl;AO

~overno

haja

qualquer tipo de subsidio.

autOI'~zaçãOI

Emenda Aditiva

A matéria disposta já.faz parte da realidade de alguns Estados,

Dispasi t Ivc emendado: art. 373

só- que deferidos à pessoas de baixa renda familiar e não indistintamente, pois. assim, estará havendo beneficio

concessão ou

nunclar a respeüo.

à

pessoas não

necessi tedes ,

rncüua-se no art. 373 do grojeto o seguinte

renovação o Congresso NacJ.Onal ouvJrá a canurudacle arrteressada , antes de sePI"2.

I

I

.1

ã UnJ.ão (Art 5'1)

Art. - Canpete ã União explorar éb.retamente 1 ou medrerrte aJ.:!.
tOI'~zação ou concessão do Congresso NacJ.ona1, os serviços de tefeccaaucecêes.

I
I

I

inciso·
JUsrIFICATIVA

HoJe o

wdet'

Art. 373

EMENDA lP05796-5
CONSTITUINTE JOSÉ SANT;::~~~O;-----_· J

ExecutJ.vo detêm mportante poder no que se re~

caone can a actorcaecãc ou concessão ( bemCOl'O da renovação) dos servacce de
teteccnmcacões, especienrente a respertc das emssceas de râdic e de televi-

são.

tJ

UI ...••

tI

".U"O/UWISlIO"".t,wl".lO--~-=.J
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l:.ü -~oi{jitJ

nnof>u."rICaçAe

-l

_

V •

r

VI •

VII •.•••.

de por acõee ao portador.

VIII .. Os profissionais liberais formados

Entendo que o Congresso NacJ.a\al deve ser o JU1Z das conce~

I

EMENDA MODIFICATIVA
Modi:fique-se a reUação do inciso I, do §

l

l~.

do artigo 335, pa-

I

I

çe profissional. em local de intetesse do PodeI' Público, na fOI
III - contribuição dos empregadores, incidente sobre a fo-

ma Que lei estabelecer

lha de salários, faturamento ou lucro, conforme se dispuser

,

JUSTIFICATIVA

em

lei."

deve ter o éi.lJ.dado de OUVJ.1' as ccrcruõeõee atend1das pela emissoras que ple1team a renovação bem cano sobre aquelas q).le se desejam llIStalar t ned1.da p~

, 1\ atual dIstribuição de profissionais liberais
A incidência deverá ser fixada tomando-se como base a~s peculia-

grandes

ridades de cada setor, pois, por uma questão lógica. nenhum se-

centI'as urbanos, ennuarrtc o interior carece de assistência.

tor poderá te,:: a contribuição incidente sobre os três itens simultôneamente. conforme dispõe o artigo com a redação a ele da-

Aqueles que se formam em escolas públicas, têm
TUTOf.uulrlUção.

,

oI

Ii

JUSTIFICATIVA

dente e que, estou certo, será a.provada pelOS nobres pares
no país tem levado à concentração de esnecref í.st es nos

I

ra a seguinte:

escolas publicas ficam sujeitos à prestação remunerada de servi

5ÕeS, ectorczecêes e rencvecêes por ser o representante do p:>Vo, que tanto se
pretende defender contra a J,rNest:l.t!a de estrangeiros. Não me parece adequado
que o Pres1dente da RepÜb1J.ca, e apenas ele, decida sobre tão mJpOrtante que~

O Congresso Nacional, forum adequado para essas decasêea

11 ••••••

IV ••••••

o poder de formar a opJ.IU.ão pÜb1J..ca, por parte dessa eIl115Sores , é tão grande que, sais adiante t ao ctU..dar da OrdemEconêllll.cae Sc.cia1, os
textos ccnstatucaoraas têm tJ.do o CUJ.dado de ex1.gll' que os propn.etãrJ.OS e admmas'tradcrea sejem brasaâearcs natos, vedando ainda qualquer 'tape de socieda-

tão.

----,1

por parte do

QJ.e seja lIlCluída a segwnte nonna, na parte reãatava

Parágrafo tJmco. Nas lupáteses de

•..·,··"··"""·.."""'·

Ao Plen,rl0

Devemos salientar que a tarifa 1'inal do transporte coletivo é

er;;'~~~

da.

_

I,

o dever de contribuir para o desenvolvimento do País como um t,2
Que seja inclulda a seguinte norma. na parte relatwa ao Poder legislatlVo !lRT.99

do e não sé de algumas regiões mais afortunadas.

Art.
Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do Presidente da Repüblica, dispor
sobre todas as matérias de ccepatêncta da União, em especial sobre tr-ibutes e arr,!:.
cadação de rendas.
M

DA lP05797·3
CONSTITUINTE JOSÉ

JUSTIFICATIVA
Esta proposição repete os dizeres do texto atual da lei Malor
(Art. 43. ~ e item
A trlbutação deve ser. sempre, precedida de apreciação
pelas Casas leglslativa~ sob pena de se tornar ilegitima. A par-rtcrpecãc dos representantes do povo na instituição de um trlbutp ê fundamental.
As origens mais remotas dessa or-rentacão estão na hlstõrla colonial dos Estados Umdcs da America do Norte, mais pracisenente na Revolta do Chão
quando colonos. rantesradcs de fndtcs , jogaram ao mar uma carga de chã que hevíe
sido taxada ebusrveeente pela Corõa Inglesa. O lema desses colonos era o seaumte' "no taxation wJthout representation"
t preciso conter a veracidade fiscal do Governo sob pena de termos eternas desconfianças e. perpétuas reclamações
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Ttno/.II.T1rlt.çh---

I

Acréscimo do parágrafo único ao art. 314, com a seguinte

_

re-

dação:

r

EMENDA ADITIVA
Ilparágrafo único - Lei ordinária deverá regulamentar os prinAcrescente-se a letra

"c"~

ao inciso 11, do § 11, do

artigo

c.íptce básicos dos meios de transporte contidos neste artigo."

272, com a seguinte redação'

JUSTIFICATIVA
"c _ sobre o transporte urbano de passageiros, nas áreas

A medida proposta vem compatibilizar o presente artigo com

tropoli tanas e microrregiõeos.11

artigo 16 do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica e
nificaria a legislação existente sobre a matéria. Evi cer-re

JUSTIFICATIVA
Que seaa incluida a seguinte norma. na parte retatrve ã OrganlZaçâ'o Eleltolal:
(ARTIGO 27)
Art. - E de tr-inta anos a idade mfntna para que alguém possa se candtdetar aos
cargos de Presidente da REpübllca, vtce-Presrdente da Repllbl tca , Governador de
Estada, 1(ice-Go~erlladol' -de Estado e Senador.

o
u-

desunI:formização entre os Estados, não deixando 'que

a

cada

um

legisle e aplique normas diferenciadas, bene1'iciando uns e pr.!:,

Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou per-

judicando outros, quando da fixação de

missão estão sujei tos a diversos tributos.

determinadas

normas,

pois deixaria de existir o critério comparativo.

Incidem o ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
tendo como fato gerador a própria prestação dos serviços,

JUSTIFICATIVA

do

ICM - Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra

A Constituição atual. seguindo a esteira da norma contida na
Carta Politica de 1946, fixa em 35 anos a 'idade mlnima. para que a1guê"m possa ser
candidato a Presidente da Repüblica ou Senador. üevidc ao pr-mc'ipic de adaptação
das Constitulções Estaduais ao modêlo federal. a nasma tdede é exiglda para aque:'
les que pleiteam a scvemance dos Estados-membros.

de peças, pneus e demais componentes para o setor; IPVA - Imposto sobre

Pr-opr-â edaée

de Veiculas Automotores. Tais impostos

oneram sobremaneira as tari:fas com reflexos diretos na

loco-

EMENDA lP05798-1
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moção da população.

O Brasil é umpais essencratnente jovem, na sua plrâmide et5rla.
'~ Por ·i5S0 mesmo, acredlto .que se deva redu:l.1r essa idade mlOlma a fim de que novas

~RIO

Isentar o setor do pagamento do imposto sobre ee evr.çes , só viria colaborar com a acessibilidade do transporte à todas
as

lideranças possam assumir a condução dos destmcs pct'iutccs do Brasil Muitas vezes um jovem de trmte anos de idade pode estar despontando na rotrtrce e, até
mesmo. teria chances de ser~GQ.vernador ou Presrdente , sem nencrcnar a Htpõtese de
ocupar uma cadeira na Cãn~lta.

camadas sociais, possibilitando ainda, que haja um equilíbrio

r

entre tari1'a/poder aquisitivo, tendo em vista que os custos do
setor estão bem acima do que deveriam estar p~ra que fosse o-

Esta sugestão atende aos recjeees da população mats Jovem que deseja ver a renovação dos quadros dirigentes de nossa administração.

ferecido um serviço a preço compativel com o poder aquisitivo

"'".~"'" ...'''."'''''..''.----::=J
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EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação do art. 305 para a seguinte:

da população.
"Art. 305 - Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regime
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EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: art

de concessão ou permissão, por prazo "determinado e sempre

V;~i;'Q
_,

13, inciso XXVIII

p inciso

XXVIII do artigo. 13 do aa±:e1?rojeto. passa a ter a seguinte redaçtloj
Inciso XXVIII - Jornada de ó(séis) horas para
o
trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento e para as
eaee com filhos menores de 12(doze) anos ou deficientes físicos ou
mClntais
JUSTIFICATIVA

através ee
públicos."
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EMENDA 5UPRESSIVA

II
I

Suprima-se o arUgo 423.
JUSTIFICA'i'IVA:

concor~'ência

pública, a prestação

de

serviços

Parágrafo único - A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços pÚblicos. o caráter especial e de prorrogação de seu contrato. e fixará as condições de caducidade, rescisão- e reversã.o da concessão ou pe:rmissão~

11 - os direitos: dos usuários,
III - O regime de !'iscal1z8ção das empresas concessionárias e permissionárias,
IV - tarifas que permitam cobrir o cuece , a remuneração

Fazendo parte do eercecc de trabalho como qualQUer
outro. a mulher t,rabalhadora, que tem família a cuidar. exerce ta-

o disposto no artigo deve ser matéria tratada em lei. ordiná-

refa dobrada ao ter de dedicar-se, também, aos afazeres- do lar

ria e não constitucional.

j

(l1(i.i2Fgt)

do capital, a expansão e o melhoramento dos serviços:
v - a obrira.toriednde de manter o serviço adequado,

602
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I

Art. O Imposto sobre a renda, incidirá progressivamente sobre os ganhos das
pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras.
Parágrafo Unico - Nilo serão considerados renda, para os efeitos do artigo, os
reodtreotce de trabalho assalariado não sccemcres a trinta vezes o maior !õalario !l!!
nim:l mensal vigente no País.
Art. O Imposto seletivo sobre o uso e ou consumo de bens e serviços ~nc~duá
na prestação do serviço ou na industrializaçillo do bem, una s6 vez, de conroreuoeoe
com tabela de incidências, aprovada pelo scoer Legislativo Federal
§ 19 O recoste inciduá seletivarrente na proporção inversa da necessidade
para a vida do bem ou serviço tributado.
§ 2; Quando UI1 bem for submetido a mars de um processo de industrialização.
permit1r-se-á deduçao do valor correspondente ao imposto pago na operação ou operaçaes anteriores.
§ 3g NlIo serão sujeitos à tnbutaçao, os bens ccoeoníccs "in natura"
território nacional.
Art. O rnccsto sobre a propriedade, será lançado anualmente sobre a pro'priedade a qualquer título das pessoas físicas e jurídicas.
§ 112 O lançamento rer-se-é levando em ccnaíderaçãc os bens e respectivos valores estimativos. inscritos em registro nacional da propriedade individual
§ 251 A tributaçao da propriedade dar-se-á pela apldcaçãn de alíquotas progressivas, em funçao do valor da propriedade individual e pelo estabelecimento de de
duções correspondentes à utilização social da propriedade.
Art. O Irrposto sobre importação e exportação incidirá sobre o valor das mercadorias transacionadas com outros países e se destinará a ordenar o cceércío exter-

a prtorização dos transportes públicos de passageiros

sobre 05 demais na organização da circulação dos centros
banes."

JUSTIFICATIVA

o

~

do artigo faz menção aos regimes de concessão ou per-

missão, no-entanto, no parágrafo 'Único e seus Incisos só
referência às empresas concessionárias.

É preciso

Que

há
seja

dispensado tratamento igual para todas as empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos.

Fixando expeeesamenee os itens Que compõem a remuneração

dos

serviços prestados haverá seept-e uma co-relação entre custos e
despesas, possibilitando ao poder público realizar projetos e

no.

planejar sobre a melhor f'orma de viabilizar o sistema público

Art. Não serão concedidos i;enções ou benefícios fiscais de qualquer nature.,
za, realizando-se o incentivo a setores ou atividades na forma de dotações orçamentárias de despesa.
Art. ~ vedada a emissão de títulos e ações ao portador, ficando nulos aqueles que não passarem à condiçao de nominativos no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, na forma da lei.

de prestação de serviços

à

população.

A exploração de qualquer serviço depende constantemente da segurança de poder mantê-lo dentro de um elevado padrão, o

que

só poderá ser feito se ror narantido a sua expansão e

seu

o

1- REfOOMA TRIBUfÁRIA

A hodierna preocupação com a qualidade de vida, com a distin-

1.1 Introdução

ção dos poderes e a efetiva prestação dos serviços essenciais

~ indiscutívelrrente imperiosa a necessidade de promover-se U'Il3 Reforma do Sis_
tema Tributário Nacional, com base nuns análise e avaliação da atual estrutura.
A acentuada centralização dos recursos onunelos da receita tributária, pela
Lk'lião, determinando a concentração do poder a nível federal, aliada à rrultJ.pllc~dade
de figuras tributánas insituídas pelo Poder Público, que oneram de maneira injusta
e regressiva a pcpujação brasileira. fizeram com que esta Federação deterforasse
substancialmente sua sociedade

perfazem alguns dos principais pontos discutidos para a

Para a manutenção da qualidade de qualquer serviço é necessário a garantia da revisão periódica das tarifas e retorno

É necessário também haver prioridade para os serviços de

no Governo Central. fizeram desta Naçillo

in-

teresse coletivo em todas as atividades a ele destinadas.
Atualmente, um em cada três brasileiros, mora em um grande centro urbano.

Dal ser preciso adequar os serviços públicos aos

novos tempos, principalmente os serviços de transporte. O tran:!,
porte representa serviço público essencial e, portanto,

deve

SUd,

condição

de

'.2 Política Tributária Nacional

vida, redu7.indo o seu tempo de deslocamento residência/traba-

:
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serpre que se fale em reforma tributária.
setorrancc um pouco às considerações sobre a regressividade do sistema, apontariamos, retetrve-eote aos irrpostos diretos e, mais precisamente. ao teceste de Renda.
,o fato de, por exercrc, o, rendimentos oriundos da propriedade acionária se situarem
em níveis de incidência percentual que, na tabela progressiva de renda, apresentam,
CCC/lP3radoS a rendimentos auferidos do trabalho. níveis de alíquotas aplicáveis a ass}!
lariados da classe média inferior.Assim,por exercrc.otvtceoocs de ações ao portador
situ'llll-se,corrparativamente,em alíquotas de 15 ou 16%Formas de alta concentração de
riqJéza são tributadas,em pessoas físicas,mediante alíquotas extremamente baixas se
cceoareees com as que tributam o asaataraeca.rssc ocorre ~gualmente en-refaçãc à
ropriedade rural. em razão dos incentivos que,como deduçao celular,podem relfuZir a
rcela dessa renda,na ccecosacãc da renda tributável,à metade da renela efetivamente
gerada nos estaberecteentos agricloas. Temos aanoa os ganhos de capital obtidos em
ereções de comra e venda de papéis no mercado financeiro,não tributados ou escassamente tributados.DIsso tudo ri!l!ulta que grande parte do vasto universo de garhos
de capital decorrentes de operações nereeente escecoãaetves refoga' da efetiva conceituaçillo do que se entenda por renda pessoal disponível.Assim,efltJora em tese o In'posto
-de Renda de pessoa física seja o de características progressivas mais evidentes.
seus aspectos cceoteneotares distorcem sua função inicial,podenelo tornar-se extrema
mente regressivo
Quanto aos impostos indiretos a situação não é diferente,eis que feijl:lo.arroz e
farinha, alimentos essenciais para a grande eassa trabalhadora do País recebem a
ircidêrc:ia de 17% via IeM.· enquanto aviões particulares nada pagam.As refeições
servidas em hotéis ttirísticos estão isentas de IeM mas se servidas em restaurantes
de baixa cateqcrra.nãc escapam aos tzx.caoernos escolares pagam IeM,mas o mesmo não
ocorre com os fOrmJlários contínuos para ccroceeocres,
Assim as mercadorias consumidas pelas camadas de renda mais baixa são pesadamen
te oneradas,enquanto os investimentos sofrem pequena incidência. Emdecorrência dessa;
situaçillo,um trabalhador que ganha salário-mínilOO contribui com 36%de seus ganhos
na forma de tributos e contnbuições para as despesas do país,enqo.Janto as pessoas d
renda mais alta não cheçen a contribuir com 1%Ao mesrro t8ll1JO a herança só vem
onerada em 4;1; apenas sobre os imoveis ( tudo o mais é isento), enquanto os milhões
de desempregados conhnuam a pagar impostos embutidos nos preços de tudo o .j/.Je
COll'Ptarn,sem ter nenhuna capacidade de contnbuiçao
E importante pensar-se então em un acrentc da tributaçillo oriunda de impostos

1
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Atual

A Reforma Tributária. iniciada em 1965 pela Erlenda COnstitucional n51 18 e aper
feiçoada pela etIição da lei n9 5.172 de 25 de outubro de 1966, ma~s tarde denominada
Código Tributário Nacional. iriiplantada no Pais a partir de 1967, classificou os fato
tributáveis a nível de ilrposto, em quatro vertentes distintas:

lho.

1
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Dê-se ao § 351 do art. 49 a seguinte redüçillo:
u§ 32 _ Lei Complementar disporá sobre a criaçao de no-

vos Estados, por subdivisao,

~ncorporaçao

Comércio Exterior( Imposto de Illllortação e Exportação); Património -e Rendaum_j
posto Territorial Rural e Predlal e Territorial Urbano, de Transmissão de Bens Imóveis e de Rendas e Proventos de QualQUerNatureza); Produção e CirculaçãoUmposto
sobre Produtos Industnallzados, sobre Operações relativas à Circulação de ....ercadorias, sobre Operações de Crédito, Cálrbio e Seguro, sobre serviços de Transporte e CO
lllJnicações e sobre Serviços de Qualquer Natureza}; Espec~ais(Irrposto sobre Combustíveis e Lubrificantes, sobre Energia Elétrica e sobre Minerais do País). Além disso,
foram consagradas corro espécies tributárias secundárias, do ponto de vista de sua pa
tic1paçillo relativa no bolo tributário, as taxas e a contribuição de melhoria.
Enquanto para estas duas espécies foi aooitida a corrpetência concorrente, rela
tivarrente aos impostos se procedeu a una rígida discriminação das c01rpetências tribu
Urias atribuídas a cada esfera de governo. Assim, após alguns ajustes, no oue tange I
à corrpeténcia, à Uniillo atribui-se a quase totalidade dOS ~mpostos, f~cando adstntos
à corrpetência dos Estados tão somente o IlfPosto sobre Circulação de Mercadorias e o
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e à "COmPetência dos M.Jnidpios apenas o Imposto Predial e Territorial Urbano e Irrposto sobre serviços de Qualquer Natureza.

ou

f~

S~o".

JUSTIFICAÇ~O

CJ. excesso de exigências da Constituiçillo de 1945 resultou em postergar-sE' a redivisillo territorial do pais, criando-se ap~
nas um Estado, o Acre. previsto em disposiç~o permanente da carta:

Quando as disposições transitórias busc"am a redivisao
territorial do PaIs, nillo deve o preceito igualmente constituclonal
ser obstaculizado por ullla norma que visa, claramente. à permanênc~a
do "statu quo".
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II..cUJAM-SE,Of'.DE coueEREM, (.OS DISPOSITIVOS A SEGUIR TRANSCRITOS, "lO PROJETO DE,
COOSTITUIÇAO, SlFRIMINOO-SE OS OISPOSITIVOS INC!J!.F'ATíVEI5 00 TÍTll..OVII, CAPITULO- I

Art. O Sistema Tributário Nacional, cOlllPor-se-á dos seguintes impostos:
I- Imposto sobre a renela,
Il- Imposto seletivo sobre o uso e ou consumo de bens e serviços;
III- Imposto progressivo sobre a propriedade;
IV- Imposto sobre irrportaçl:'lo e exportaçl:'lo
Parágrafo único - Fica vedada à LInUlo, Estados, Oistnto Federa!, Territórios e
l-tJn1c!pios, instituir outros impostos, ressalvando-se-lhes a competênc~a para a irr.posiçtl:o de outros tributos previstos nesta COnstituição.

Art. O Sistema será adninistrado pelo Conselho Tributário Naciona!, corr.poSt:o por
cinco representantes do Governo Federal, cinco representantes dos Governos Estadua~s,
cinco representantes dos Governos Hunicipais, sob a presidência do IIJnistro da Fazenda

§ 19 Os representantes do Governo federal serão inel1cados pelo Ministro da faze"
da e os dell'ais serao eleitos anualmente pelos Estados e ».Jnicipios.
§ 22 A. Secretaria Executiva do Conselho Tr~butário Nac~onal, cabera a tarefa ce
operacionalizaçll:o do Sistema
§ 3; Para a operacionalizaçillo que trata o parágrafo anterior, serao utillzados
funcionários da UnHl:o, Estados e I-kJnic!pios, deVldamente requisitados, cujos vencimen
tos serao cOíplementados co:n a participaçil:o sobre o produto de multas e comissões decobrança, obtidos através do exercício de suas ativ~dades
Art. O Produto da arrecadação dos ill;lostos, será rateado da seguinte for>na
1- J4% caberão ao Governo federal,
Il- J3:1: ao fundo dos Estados;
III- 33% ao Fundo dos M.Jnicipios.
I
§ 1t1 A participaçil:o dos Estados e MJnicIpios sol::lreos respecbvos Funelos, darse-á pela aplicaçil:o de indice obtido através dos seguintes parâmetros
I- 0.6 ( seis décimos) correspondentes à relação percentual entre a populaçil:o do
Estado ou l-\JnicIpio e a população nacional.
,
II- 0,4 ( quatro dE!cimos) correspondentes à relação percentual entre o Produto
Interno Bruto gerado no Estado e o Produto Interno Bruto Nacional.
§ 21Z Os ínelices serillo revistos a cada dois anos, em funçao das variações constatadas 00 projetadas pelo órgi.'lo próprio.
§ J; O crédito das ill1Jortãncias que couberem a cada r.rna das pessoas de direito
11co interno. será efetuado semanalmente sob responsabilidade de Estabeleci~nto
Crédito Federal, vedadas quaisquer deduções e no prazo rr,aximo de 10 (dez) dias.

consti~f~~a~a~~t~~:~~a~ ~~e~:~~i~~f~~ c~~e~~~, t~~~i~~~;;n~e t~~~l:f~~ad~
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crIação, regulamontação e gestão de un tributo- não se conFunde cem o da htUlaridadl
sobre a corresponclente receita tributária. Assim, Sempre que um tributo dá orIgem a
una receita a ser partilhada por vários níveis de governo, não haverá una transferên_
cia e sim urra ~artilha do imposto estre Os vários titulares da respectiva receita
Boa parte dos lmpOStoSde competência, federal é partilhada entre as tres esferas do
governo O IMPosto Territorial Rural, de competênc~a da Uniillo, n~o é um imposto par_
tilhado, destinando_se sua ret:eita integralmente aos Municípios E o principal tribu
:~sd: ~J?:~:~~~~i;~~~=l, o IeM, é partilhado entre Estado e Municíp~os, à razão d
Essa partilha do bolo tributário como l.Jl1 todo deveria estribar-se-e nisso tQdos
estillo concordes-em premissas que levam em conta o fato inequívoco de Que um Slstema
Tributário nl:'lo se destina tll:o somente a fornecer recursos financeuos para oue as

~~~a~~i:;a;I~~aI~v~~~sf~i~c~;~s~:.d~~~e;:~b~~;t:~~:;~l~~~j;tiv~s~; ~~~i~~o

brar a distribuição nacional da renda- de caráter social- e o de onentar a at~vldade
econllmica nacional- d~ caráter econôlllJ.co_. Se. e'II relação ao primeiro deles, a União,
os Estados e os MunlClpios etrpepham-se no mesmo deSiderato( a~nda Que com resultados '
extremamente deslguals}, relat1vam.ente aos outros obJebvos não há COl'lO esqU1var-se
da constataçll:o de que estes ~õem ~namovíveis limitações a liberdade tnbutána dos
Estados e. alnda mais, dos /<k.JnicIpios. Oai a dlficuldade de una virtual coordenação
integrada das tres esferas de governo, voltada aos objetivos nstos, sem que ocorra
un apequenamento, quando não um verdadeno esmagamento das corrpetênc~as tributárias
- dos níveis de governo regionais e loca~s, em favor daqutl1e que dispõe da base geográfica para - pelo menos teonca'l1ente- poder realizar os tres objet~vos cüaéos
Desse modo, os postulados da autonolllla federativa ficam 'larcialmente comprometldos,
por difíceis de coexistir em sua plenitude, mantidos os objetivos vistos
O clamor generalizado que tem percorridO o País, na úlbma decada, com fulcro
nos Governos Estaduais e, principalemnte, nos MJnicipa~s, ante a notória e progressi
va escassez de recursos disponíveis por esses entes públicos para fazer face às suas
crescentes demandas, em termos de despesa pública, deixa claro que medidas revisóna
, de arrplo alcance não poderão tardar, sob pena de inviabilizar_se o próprio s~ste.,a ~
federativo. Na realidade, em que pese a ed~ção de vánas normas recentes, de hierar_
quias 'diversas, dentre as quais sobressai a EmendaConshtl.cional ng 23/83, pouco ca
mimamos no sentido da atenuaçao da escassez dos recursos. Alias, a bem da verd'l-de,
se essa escassez é rruito aguda relativamente às finznças dos f.iJnicíplOs e dos Estado

l
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derais é Mascarada et'l un orçamento anele só se lança'll as despesas que podem ser COber~
tas pela receita tributária da União As outras despesas são invariavelmente atendIda
via orçamento monetário e financiadas através de operações no mercado financeiro õu
da...emissão monetária E: inetressante,a propósito,assinalar a prensão de transf~rênc:!.
as do orçamento fiscal para o monetário,constantes dos orçamentos de 1984 e 1985.
t Contudo, a vantagem da lJnião,relat~vamente às outras esferas de governo e
"
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o
Federal pode livremente criar novas despesas e eM1br moeda e titulos públicos
~;c~i:~c1am indi~inele~t~te de prévia autoriZação leg~slat1va A eleiminação

~ssa

despesase
projeto de reforma tributária,para conferir_lhe plena ef1ciência

Q

mp

q

Na realidade, aurentou-se o número de tributos mas reduziu-se o nível global de incidência tributária. Temos hoje un sistema tributário com reduzida possibllidade de
afetar a vida econ1lmica e incapaz de promover a redistribuição de rencla pessoal no
Pais. sem dúvida, rruito influiu nesse resultado a magnitude dO nosso sistema tributário.
A nossa atual carga tributária bruta gira em torno de 21,9% É una falácla frequentemente repetida a de que ela seria ltM das mais altas do lllJI'Ido Ao contrário
ainda está bem aquém da registrada em ll1litos países industualizados, alE!l'1 de nao'podermos abstrair o fato de sermos hoje a oitava economia do mundo. Tais coreparações,
contudo, não chegam a ser significativas, pois tanto a capacidade contributiva do ci~dão à demanda de bens e de.~erviços públlcos, relathamente ao PIB, crescem Juntamente com a renda per capita Já a nossa carga tributária líquida gira en torno de

~7~sr~~a;;~~~e~~BEmoú~i~e~=e~í~:i~;t~=~i~o~a~:o~es~ ~í~~~r~os
carga trIbutária será sBrTpre t.rna questão de escolha social.
A Reforna Tributária iniciada em 1965, propunha-se a propiciar a centralização do
poder de arrecadaçillo, no pressuposto de que tal medida permitiria reduzir os C'.Jstos
administrativos da cobrança de novos tributos e, paralelamente, repassar uma parcela
significativa desses recursos às demais esferas do Poder Público, de molde a s.sseaurer_Ihes os meios neceSsários à boa .gest~o interna. Os fatos, i=lorém, evoluIr<=.m oiver-l
sarnente, pois além de cortes postenores sofrioos nas ditas transferênc~as,outrosne-I
canismos de relaçi:les entre as várias unidades de governos passaram a ser utilizados,
tornando multifacetado o caráter da dependência dos Governos Estadua~s e Hunic~pais
em relação ao Governo Federal. A partir da década de setenta. paralelamente ao chall'.ado sistema regular de transFerências, expaneliu_se de forma progress~va un outro siste
,ma, não convencional, com regras instáveis de COl'lportamento, que adotou as tt.ais d~verl
,sIflcadas formas, abrangendo Programas Especiais, Pólos de Desenvolvimento. Convênios
e ura grande vanedade de Furdos, tudo isso atrelado a un permanente e desgastante
processo de negociação que, na prática, hmitou enorn:e'll8Ote o poder de declsão própria sobre os investimentos públicos mais relevantes a serem executados a nível regio
nal ou local.
à

A redução da capac~dade tributária propria dos Estados e especialmente dos f.tJnil

consequênc~a enquanto en 1967
era da ordem' de 46% e'll 1983
modo insofisnável ~e Curant~
de 14 2% do bolo trib~~ario em
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que a sugerida pelo percentual visto, mesmo levanelo_se me conta apenas as receitas
fiscais, se atentarmt?s para a perda sofrida na capacidade financeira desses entes, r.o
que toca às poss~bl1~dades de ~mpletrentação de suas políticas tnbutárias próprias.
extremamente resttlng~das pelo s~stema.
Na reahdade. o aLtnento de subordinação à União operou-se por meio de um conjunto de medidas bem mais 3lI'ÇIlo do Qtle as já apontadas A própria arrpliaç~o das hlpóteses de incidênCla de determinados tributos e sua aglubnação l;."l espéc~es com caracte-

~~:~~~t~~i~l~~~j~;~l~~~~çi:l:~~~o;:i~~~v:~~~â~C~;s~sP~~~~~~~~~~~r~u~r;~~da-I
concedldas isenções e incentivos das mais variadas especies. de modo a assegurar var...l
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a
dizer-se da consequente 1mpossibilidade de Governos f:staduais e Municlpals aefinire.'ll I
eficazmente políticas própnas de desenvolvImento econÔ.'llico, ja que quase ner.humeSP
ço lhes restou para proceder a variaçi:les no perfil dos irrpostos estaduais e l'IUl1icipais.

l

Note-se Que o sistema desses ilTÇlostos, pretensarr.ente neutro na sua formulaç~o ,
conceitual, terminou por tornar-se express~vamente selehvo. na medida e:n que essa
suposta neutralidade foi progressivamente dlstorc~da por toda sorte de incentivos e
benefícios hscais.
Além da transferência de ~mpostos para a União, e da ampliação do seu número e
de suas incldências, vale citar, especificamente. algurnas das tt.edidas que, no sistema

dos recursos materiais que possam fazer frente

I

A regressividade do s~stema-assim entendida a circustancia de a razão tributol
renclimento decrescer 1"'.0 sentido ascendente da escala de rendimentos-não se restringiu li. tributação estadual ou rrunicipal,mas afetou por igual a tributação federal,e
não apenas nos impostos ~nc:liretos COITIJ nos diretos.Pode-se dizer Que a progress~vlda_
de hoje somente existe em relaçilo à tributaçilo dos rendunentos oriundos do trabalho
e de U'J\8S poucas outras formas de rendimentos do capital,dentre as quais sobressaem

I

I

mais rentáveis, 311i_ perderam, Estados e Mun1cíplos,a prerrogauva de livremente fixa~
as alíquotas de seus ÍJ'1postos( exceção feita ao IPTU, relat~vamente aos Municípios,
lIlJito embora o Poder Judiciário haja. na práhca, limitado os níveis de atualização
de sua base de cálculo}; 4il_ deixou_se quase que integralmente nas mãos da União o po
der de decidir sobre isençCles e incentivos de ilrpostos estaduais e llIJflic~pa~s.

de considerável fatia da recelta própria,a~nda a realizar-se,a' toda sorte de opera_
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Assim, Estados e M.micipios perderam gradativamente sua posição anterior quanto
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houvera sido cogitado pelo legislador tributário Como
a participação da União no total da rece1ta tributária
esse percentual situou_se em 60,2%, o que deroonstra de
o funcionarrento do atual slstema, a união apropriou-se
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redução do montante ela incidência desses gravames sobre o conjunto da sociedade.
Evidentemente,essa afirmação se choca com a declaração_amiúde ouvida-e cem un indis
farçável consenso social a rescertc- de que a carga tributária do brasileiro é lIU1t
alta. contudo, a aparente ccntradtcãc é facilmente explicável se recomecemos o fato
de que,individualmente,os ônus tributários são inegavelmente pesados para alguns
seg:nentos sccraist especialmeQ,te_p~ de baixa renda) ,enquanto,colet1vam~te,silo
peecercs.consicereooc o grau de iniquidade que persiste na distribuiçao dessa carga
tribtJtárfa, e mesmo irrisórios,em alguns segmentos sociais esoecrrrccs.aa realidade,
o propalado fortalecimento da receita publica que a reforma tributária teria propiciado deveu-se em boa parte à brusca alteração ocorrida nos cratérfcs de financiame~
to do setor público brasileiro,com a reduç~o dos montantes relativos ao errprego de
recursos fiscais e, em contrapartida. a expansão -daqueles relativos ao etrprego de
cursos de natureza não fiscal, no sentido estrito do termo. como por exerrplo as con
tribuições soclais, e a crescente utilização da dívida pública e da política tarifá
ria como mecanismos de financiamento dos gastos publicos.
Houve,portanto, dos anos sessenta para diante, UIl gradJal decréscimo da carga
tributária bruta- ~sto é, da relação entre 1JTPOStos diretos e indIretos e o Produto
Interno Bruto- e, principalmente. da carga tributária Hquida- na qual é abatido
tudo o que o P.oder Púbhco transfere de volta para a sociedade- e nem mesmo os rece
tes incrementos de receIta, parec<!lJl haver sido suficientes para inverter esse qJadro

1
j

ter prioridade, a rim de que a maioria da população do Pais ,
ou seja, a de baixa renda, tenha melhorada a

I
I

siva c~n~:~i~~~~bã~ed ~~~~~S~c~~~n~~a~~:~~:,m~~~~~ng~i~i~::~~~t~a
e p~~~I~~~~
concentrando os recursos no Executivo Federal e a conseqüente coocentraçêo de poder
UI1 fantoche de Federação, com profundos reflexos econômicos e sociais, repercutindo em toda a população braaí.Ieara
A adequaçll:o do Pais à convívêncra democrática pressupõe a modificação tcernata
do ststere Tributário. concomitantemente com a redistribuiçillo de responsabilidades a I
cada nível de Governo, pela redefirução de funções e renelas, aliada à redistnbUiçãOj
da riqtleza para a população.
~ essencial que a Reforma Tributária seja abrangente, profunda e estrutural e
que ccntercte uma nova forma de partilha ou distribuição do Produto Tributárlo Nacio
nal, entre a Uniilo, os Estados e os Municípios.
É preciso que ela tenha por enfoque a atual realidade sõcro-eccoemce, carecte
rizada pelas dearqualdades regionais e sociais, resultantes do modelo ecrceotracroní
ta implantado no País
Não se estão sugerindo apenas algunas modif1ca 1ões nos dispositivos vigentes,
mas una reforma efetiva, ccn largo alcance econômico-social, partllhando os recursos
públicos com o equil1brio de resccnsetuaroeoes, e que tenha, como principio flloSófi
co básico, uma redistribulÇão mais equitativa da Renda Nacional, corro forma de vere;
rizaçao do HJI.EM, patrimõl1lo maior de qualquer nação civilizada.

do

empreendimento.
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tro de um quadro de evasão fiscal praticado em larga escala. De resto, essa grave
questão das desigualdades reglonais vmcula-se a uma outra questão tributária de não
menor importânc~a. Qual seja a da desigualdade 'do tratamento dado pelo Poder Publico
a cidadão que vive em determinada parte do terntórlo nacional. cotejado com aquele
dado a outro, que vive em outra parte deste Pais-continente. do qual é exigida igual
participaçll:o tributária, caeteris paribus. Eis aí una injustiça fiscal praticada em
larga escala. se consrderamcs Que aqui. por exercrc, dispõe ele de serviços públicos
lOU de utilidade publica em prcpcrções duas. tires ou mais vezes maiores do que se- esti

1

melhoramento ...

Constituição.

os rendimentos relativos a-aluguéis ou a arrendamento irrobil1ário No conjunto,porérl
o resultado final agregado denota c-a enorme regressividade de carga tributária agregada ao sisterra
O fato é que, pela maciça canalização de incentivos por longo período de tempo
para os setores tidos como significativos para o processo de crescimento ecõnceucc,
acabou-se por tornar a propria tributação direta predominantemente regressiva, reduzindo-se as pcssttutfoaoee de o Estado promover políticas de cunho social que beneficiem as classes menos favorecidas, na rredrda em que expressava parcela do excedente
tributário já estava cceorcretíoe com os setores econômicos ccnterojaoce pela política adotada pelo modelo vigente.
Ninguém tem dúvidas quanto a baixa capacidade arrecadara das regiões pobres do

1.3

Reformulaçillo da Política Tributária

1.3.1 - consideraçi:les
Bempoucos dos que hoje militam no congestionado carrpo das finanças públicas nacicna.is ainda dt1vidamda necessidade de una refoI'll'a tributária que reabilite política
social e financeiramente a Federaçillo brasileira. O fortalecilllento federativo se constituirá certarrente em favor de franco incentivo à e.xpans~o de atividades produtivaS' e

Assembléia NacionalConstituinte e 603
-portanto, à geração direta e indireta de empregos, não somente no seu aspecto

quan-I

o redirecionamento da carga tributária oroporcionarfe uma redistrlbUlção da ri-J
queza nacional de uma forma socialmente lI'ais justa, com a redução dos encargos trlbu
tários nas camadas da população menos aquinhoadas

titativo, mas tambémqual1tat$:vol com reflexo direto na renda média pessoal das res-

pectivas J;,QlT.Unidades Acredl"::~mos mesmo que o fortàlêcimento das unidades municipais
se constitua em fator de aprimoramento e de consolidação do regime democrático, tambê~

a nível est.adual e federal calçada nessa filosofia, exigênc:ia do princIpio da valorização do homem, do pr~
c!p.!o da igualdade de direitos, do principio do desenvolvimento equilibrado em todo
território nacional, a reFormulaç1:l"o do srsteea Tributário atingirá os objehvos expressos no compromisso para com a Nação brasileira, de proceder a desconcentreçao do
poder. descentralizar a administração e ptomover uma díatr.íburçêc mais equãrurne da
renda nacional, contmburooo, por certo, para o controle do processo inflacionário
As medidas propostas refletem esta preocupação quando estabelecem para a Reforma Tributária, as seguintes premissas básicas:
- consolidação dos tribvtos arans, ellminando a atual multiplicidade;
- concepção de srstena voltaoo aos aspectos econômicos e sociais que POSS1.bl1J.t
a receita necessécíé se'll onerar os 1l'ieSnl(fSSaquinhoados,
- equanimidade na distribuição da receita arrecadada, que será autceetazaoe, d
forma a não sofrer interferências prejudiciais ao sistema.
Trata-se,portanto, de uma proposta corajosa, revolucionária, sccralmente e-ctcí
sa e adequada ao desiderato de uma convivência democrática tão alrrejada, el.Ieunandc
aqueles aspectos que caracterizam a atual selvageria do modelo capita1J.sta brasllei- -

'o

1.3.2 - Medidas Propostas
Mantido o atual sistema t;r1fário de controle de fluxos de entrada e saída de
mercadorias no Pais, isto é, os chamados Imposto sobre a Importação e Imposto sobre
a Exportação, a proposta se orienta no sentido da extinção dos oereís impostos federais, estaduais e IlJJnic.ipais, mantida a capacidade de cobrança de taxas e ccntrãbuí-,
ção de melhoria pelos tres níveis de governo, extinguindo-se tambémas demais contrl
buições, incluindo a de previdência social na parte que se refere ao ercreceocr, man
tendo-se o desconto do empregado para fins de aposentadoria
Ter1amos o seguinte elenco de impostos f'lACIONAIS ( isto é, não haveria impostos
federais, estaduais e IIIJIUClpais):
_ recoste sobre a renda - Com incidência primacial sobre os ganhos de capital,
explorando principalmente os bcrsões hoje largamente benefdcradcs pela pnl.Ibaca de
estfnulo à especulação financeira.
- tncostc sobre a propriedade. - Englobando os Impostos sobre a rranseüssãc de
Propriedade, Predial e Territorial Urbano e Territorial Rural, acentuando-se a incidência sobre as heranças e incluindo-se-lhes os valores mobiliarias
- Imposto Seletivo sobre o Uso e ou Consumo de aens e servacos - Englobando to-~
dos os impostos indiretos existentes, a saber, Imposto sobre a Circulaçi!lo de Mercado
rias, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre COII'bustIveis,Lubrifican
tes,Energia Elétrica e Minerais, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto sobre Transportes e ccnsucecões e Imposto sobre ocerecões de Crédito,Câmbio,Se- I
guros e Valores Mobiliários, bem como o FINSOCIAL e as contribuições Previdenciárias
relativas ao Empregador e as chamadas obrigações sociais, exceto o Fundo de Garantia
por Tempode se;:viço e o desconto prevroêncrãrto relativo ao ercreçeco, que será man
tleb para fins de aposentadoria

nrooetc sobre a Renda
O novo Imposto sobre a Renda seria calcado sobre a realidade atual, mas tomando
por base a verrrícaçãc das bases de cálculo reduzidas, não Ircícêrcíes, beneficios
fiscais hoje vigentes e, principalmente, a cdrcunstâncra de que em igualdade de condíçeee recebem muito maior incidência os ganhos provenientes do trabalho do q...e
cs
, procedentes de aplicação de capital. Algumas correções de curso reerazaces através
, do Decreto-Lei nl! 2065, não foram suficientes para adequá-lo às exigênclas de !-"'la po
lItica tributária mais justa. Assim, os ganhos de capital seriam mais tributados, as r
tabelas seriam sempre progressivas, ultrapassados em ll'Uito os limites das tabelas
atuais, e os descontos na fonte seriam acentuados para as pessoas juddicas, ej.Imí-,
nando-se as demais distorções e discriminações anti-sociais.
Irrposto sobre a Propriedade
O Imposto sobre a propriedade seria administrado tendo por base um CADASTRO NACIONAL DE PROPRIEDADE, eontadc com a utilizaçi!lo de UT1 serviço de processamento eletrônico de dados, alimentado a partir de repartições da FAZEMJA NACICNAL, localizadas em cada rrunicipio brasileiro, com dados fornecidos por todos os órgãos públicos
e privados que atuam na área da propriedade individual, tais como cartórios, bancos,
prefeituras e repartições estaduais, absorvidos os elementos constantes dos atuais
cadastros mmlcdpaí.s , estaduais e federais. O referido cadastro seria acessível a
todos os nIveis de acníntstracac pública e também, eventualmente, a setores privados
As a1Iquotas seriam diferenciadas e progressivas, utilizando-se delas o Estado
para buscar o uso social da propriedade, impedir a especulação l.mob1.1J.acla e promover o desenvolvimento harmônico das áreas urbanas e rurais. O Imposto tpria por base
a matRJteru;i!lo da propriedade de bens JOOveis e imóveis de valores significativos e os
acréscimos patrimoniais.
Inposto Seletivo sebre Uso e/ou Consumo de aeos e Serviços
O iflllosto seletivo basear-se-ia na necesstsaoe de reouzar a regressividade do
sistema atual,em que as faixas de renda mais baixas,que se situam apenas a nIvel de
consumo ,recebem um lncrIvel peso de incidências cennettves de todos os irr.postos e
contribuiçCles,fazendo,como já se tem derronstrado,que o salário-mInimo seja onerado
em36X( trinta e seis por cento)sobre o valor irrisório,reduzindo-se a incidência à
medida que a renda individual,salarial ou nrlO,aunenta o valor,o que representa um
verdadeiro crime
;
A seletividade teria como elemento fundamental a maior ou menor necessidade •
para a vida que o bem ou serviço viesse a ter, varaando a alíquota para cima ou para
batxc em decorrência de tal situação Assim,os gêneros básicos para a ermentaçãc,
medicamentos essenciais e outros bens e serviços incispensaveis teriam alIquota .. ze
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A incidência dar-se-ia preferentemente una só vez, tornando-se por base a carga r
tributária hoje incidente sobre cada un dos momentos da clrculação da mercadoria ou
prestação do serviço,somada à carga tributária inicial Desta rcme.ac invés de termos
sobre um produto industrializado qualQUer -as .íncicêncíes iniciais do IPI mais lCM,
acrescidas pelas incidências nas demais operações, rer-se-te una previsão da carga
total a nível de consumo e ela incidiria na forma de uma alIquota rraior no anstente
.da produção do bem ou da prestação do serviço Em qualquer hipótese,quando o bem não
seguisse o curso normal em direçfl:o aO consuma,através da comercializaçl!o,eliminar-seia a tributaçrlo em cascata,permJ.tindo-se o desconto de crédito relativo a operações
anteriores já tributadas
Distribuiçi!lo dos Recursos Fiscais
A distribuiçfl:o do produto da arrecadação dos illl)Ostos entre 05 três nive1.s de
governo,já que os ItoPOSTOS seriam NACIONAIS e a receita seria cOll"Ufll,dar-se-ia tomando-se por base inicialmente uma nova distribuição de corrpetências e responsabilldade
identificando-se as que caberiam à uni;;o,aos Estados e aos »Jnicipios realizar,dentr
do critério expostoem outro momento,de prevalência do nível local sobre o regional
ou nacional ,para a realizaç;;o das atividades do governo.
feita essa reavaliação de encargos, mensurar-se-~am os valores das funções,
tendo por base os orçamentos rrunicipais,estaduais e federal,devidamente consolldados
e chegar-se-ia finalmente à constatação de que a UnHlo necessitaria de,por exemplo
3.5%(trinta e cinco por cento) das receitas nacionais de impostas,os Estados h~potet1
camente,de 3Q%(trinta por cento) e os Ib1icIpios,no caso exerrplificado ficariam com
35X(trinta e cinco por cento)
Seriam estes recursos,já no ato do recolhimento dos impostos,diretamente pelo
agente arrecadador,classificados em três grandes fundos.Federal,Estadual e Humcipal
Este automatismo,independente do canando de quem quer q.se seja,garantiria a indepen
dência ele poderes,respondendo o agente arrecadador pelo não cumprirrento desse dispositivo
Da Partilha dos Fundos
- O Fundo Federal,como é obvio,nãa necessita ser partilhado,sendo portanto imediatamente destinado ao Tesouro Nacional
para os Funclos,Estadual e ».Jnicipal,as partilhas dar-se-iam a partir da aplicação automática de indices preestabelecidos,para cada Estado e para cada lJoUnicI Pio'1
obtidos pela ponderação de dois fatores.n~ero de habltantes com o peso proposto de
0,6 (seis décimos) para o cálculo e PIS com o peso O,4(quatro décimos)
Eventualmente poder-sê-ra pensar na integração de fator ligado à produçi!lo
10ca1,mas come elemento temperrário de molde a nl:lohaver l.lTI3 queda muJ.to brusca na
arrecadaçi!lo de Estados e f.lunic!pios mais desenvolvidos.
Cada MJnic!pio e cada Estado teria portanto uma partJ..cipação percentual,
obtida através de um indice revisto anualmente,para melhor se adequar às flutuações
populacionais sobre os Irrpostos Nacionais Arrecadados,devendo constar,na própria
Guia de Recolhimento do Imposto,os percentuais destinados à Unii!lo,aos Estados e aos
t-imic!pios.
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AcIm!nistraçfl:o do Sistema
Todo o sistema seria administrado por um CONSELHO NACIONAL,onde terian repre_
sentaçlles paritárias os três níveis de governo, cuja secretaria executiva administ!'aria a massa tributária e os processos de lançamento, fiscalizaçi!lo e arrecadação, com
a utilização de repartições regionais e locais em todo o territ6rio nacional
As receitas ocorridas diariamente nos agentes arrecadadores locais seriam centralizadas a nivel regional, que, por sua vez, fariam as comJnicações para o órgão
central nacional, dentro de uma periodicidade que poderia ser decendial, através de
corrputador, aplicado ao sistema de Indices de distribuição dos Estados no montante d
Fundo Tributário Estadual e dos Municípios no montante do Fundo Tributário Municipal.
Os resultados assim obtidos seriam corrunicados como crédito a favor dos Estados e Municipios, nas respectivas agências bancárias credenciadas
A esse s!s~ema integrado seriam incorporados os fur.cionános hoje uti1J.zados
pelas áreas de arrecadação e fiscallzaçi!lo nos tres nIveis de governo
1 3.3 - Efeitos Esperados

I

A silTp1ificar.~o do sistema tributário nacional desoneraria a atividade-meio
governamental, propiciando UT1 aumento substancial na renda tributária 1Iquida(imposto
1menos atividades de lançamento, fiscalizaçi!lo e cobrança)
Reduçi!lo de custos na área da atividade privada pela s1.Jlilliflcação de suas admi_j
nistraçCles e controles
O aperfeiçoamento da máquina fazendária nacional, valorizando-5e-Ihe suas atri
buiçlles e proporcionando-lhes todos os meios necessários a cur.prir sua missão em tod
plenitude
A irrplantaçao de um sitema de fiscalizaçao indireta pelo uso de computação de
dados mediante leitura, 6tica ou magnética, de caracteres constantes dos documentos
fiscais.

1.4 - ccrctusãc
A sistemábca proposta baseia-se na circunstãncia de que os impostos são cobradb~ para o atendimento das necessidades coletivas publicas da população e o custo ce
tal atendimento varia proporcionalmente ao número de pessoas que morâfl'l no Estado ou
no Munic!pio No entanto, tendo em vista que quanto menor a densidade poputacaonaí ,
maior o custo do atendimento às suas necessidades, pelas mstãnctas que separam os
indivIduos valoraza-se tanbém a variável extensão territorial.
Desta forma, acabar-se-ia com a atual sistemática que baseia a distrIbuiç1!o dos
recursos fiscais tendo em vista lfIJito mais o valor produzido, que nada tem a ver cem
o atendimento de necessidades da população, do que essas mesmas Teríamos o encerramento do ciclo de mrséraa das chamadas " cidades dormitórios", em que as pessoas Que

I

EMENDA lP05803-1

• [!J
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rrms,," lote INOrENCIO OI IVEIRA

r'

I

pleoário

SUPRIMIR o parágrafo

3~

F;i'~';J;J

do Artigo 349, r em.rae r andc c s e os demais.

JUSTIFICATIVA

~l~=t:~: ~:~~~~:t~~a~oa;~~i~:1~~ç~r~~~~~~~~o~me~~~~{~i~; ~i~=~~so~~: ~~~ia:~h:1

E danoso ao desenvolvimento dos programas
saCde _ qcencc de caráter partict.lar e colide com a regra
parágrafo 2", do mesmo Artigo

a cuja administração cabe dar atendimento às suas necessidades coletivas publicas fi
cam à mIngua dos recurcs que vão abundar na cidade J.ndustrializada
Nfl:o podemos deixar de rrenc.ícnar a ecstêncae de casos especiais que devem receber tratamento diferenciado devido às suas características tctate-ente excepcionais
Os exemplos que eaís caracterizam o fato, são as cidades balneárias e estãncras hidmmlnerafs , cujas populações flutuantes e sazonais são muito elevadas em relação à
populaçi!lo permanente As necessroaoes decorrentes dessa excepctonerrdeoe devem, portanto, ser devidamente analisadas e tratadas
Por úlhmo, o processo de redistribuição de encargos e, consequentemente, de re
distribuiçãO de receitas, bem como a implantação dos novos rrorces de partic1.paçcio,
não poderia ser feita abruptamente, sob pena de se craarem embaraços muito sérios à
vida nacional Entendemos,portanto,que o processo de l.mplantação seja concluído dentro de um período governamental, para evitar as soluções de continuidade amurüatrativa

de
do

Plenário

SUPRIMIR, reru.merancc-se os demais:

,

"""'O"''''''''

EMENDA SUSBTITUTIVA AOS ARTIGOS 334 E 335

Dê -se aos artigos 334 e 335 do projeto, a seguinte redação
suprimindo-se os artigos 336 a 339,341 e 342.
ArtSl: 334 n _ Incumbe ê União organizar o sistema público de

I
I

I

previdência sccaeã , com base nos seguintes princípios:
I - Uniforlllização e equivalência dos beneficios e serviços para todos os segurados e depenmdentes, urbanos e rurais.
I
11 - Equid'ade na forma de participação do custeio.
III - D1shibutividade na prestação dos benefícios e /
serviços.
IV - Diversificação da base de financiamento ••
V - Preservação do valor real dos benefícios, de modo
que sua expressão monetária conserve, permanente mente, o valor real à data de sua ccneeeeêo •
t
VI - Democratização e descentre.lizaçãp da gestão admi
nlstrativa ",
Art!õl 335 " - O sistema de Previdência Social tert: como fonte de custeio total:
I - Contribuição dos empregados, calculada sobre a reeuneraçãc recebida;
11 - Contribuição dos empregadores, calculada sobre a /
folha de pagamento;
III - Dotação orçamentária da União, Estados e munici pios, calculada com base na receita dos impostos /
respectivos;
JUSTIFICAçno
Os .sistemas de seguridade e previdência social são dife rentes na sua concepção universal.
Esclarecem 05 especialistas e comprova a el(pe~iência mundial que a previdência é o estágio inicial para se chegar à seguridade
social.
As diferenças básicas entre UI'! sistema e outro são:

-I

e.) o:

:::::::~:~ad:o::~~::a::,a~:e:~::r :s c:::::I~~::s~i

res ,

seguro social, enquanto a seguridade garante este mesmo seguro a todos os cidadãos.
b.) A previdência social, além de s6 beneficiar prefe rencialmente os trabalhadores, s6 atinge os que para
ela contribuem , através de um cálculo atuarial, enquantõ a seguridade atinge a todos independentemente de qualquer contribuição por parte dos segurados.
c.) A previdência social é custeada por contribuição I
prdpria para seu fim, enquanto a seguridade é custe,!
da pelos impostos gerais.
Por estas diferenças é que suprimimos o termo n seguridade
social· do substitutivo substituindo -o por n previdência social ".
Outrossill, eliminamos o inciso I do artigo 335 por universalizar o seguro, o que não é o próprio da previdência social.
O anteprojeto prevê ainda que a seguridade seria mantida /
por contribuiçoes próprias o que é atécnico como visto anteriormente,
cabendo essa contribuição apenas no caso da previdência social.
Seria dUma que já púdessemos possuir no Brasil um sistema
de seguridade mas isto é ainda imposs!vel em virtude dos altIssimos
custos que traz para o Estado.
Outrossim, a previdência é calçada num custeio trIplice, a
través da contribuição paritária dos erupregados e empregadores e por d
tação Estatal.
Não convém, pois, que se mude a base de cálculo da contribui
ção dos empregadores, essa deve ser a Illesma que serve para a contrJ.bui
çlia dos empregados.
De outra forma, as emprsas já são demasi~a,ente oneradas /
por impostos, taxas e contribuições, para que aume';te a base de cálcul
, da contribuição previdenciárIa fazendo-a incidir sobre o faturamento I
ou receita.
A culpa do déficit previdenciário não é do empresariado, e I
não será através do aumento de sua contribuição que se irá cobrir o
déficit.
Desta forma, propopos uma contribuição paritária para empregado e empregadores e uma dotação específica da União, Estados e Hu nic!pios, calculada na receita dos impostos. Esta é a forma mais justa.
UlIl.

a letra "i", do inciso I, do Artigo 12

JUSTIFICATIVA

N;;o têm sentido figt.rar no direito constitl..ci,2,
nal brasileiro

EMENDA lP05805-8

r'
1'1

COnsti tu ot e INOCENCIO OLIVEIRA
í

Plenário

r ; r - - - - - - - - - - l I I T O f l U..",..~lO----------__.

SUPRIMIR, rem..merende-se os demais:

a letra "e", do inciso r r r , do Artigo 12

JUSTIFICATIVA

Não têm figl.rar no direito ccns t Ltuc ona l braí

slleiro.

EMENDA lP0580S-S

1'1
1'1

Ooo,titLiote INOOêNOIO OLIV.,RA
plenário

Modificar a redaçi!lo do Artigo 346, inclt.indo as palavras "PrivadA"
e "Normalizaçi!lo" e excll.indo a palavra "exct..ç;;o", ficando

assim

redigido:
Artigo 348 - As ações de saCde si!lo de

natt..reza

pCblica e privadA, cabendo ao Estado a sl.a regt.lação, normaliza _
ção e contole

JUSTIFICATIVA

Da forma em qt..e está redigido exclt.! a execr..ção
de programas de saCde por empressas privadas

Isto não é possi _

vel porqt..e se sabe, sobejamente, qL.e só o Governo ni!lo atende satisfatoriamente
va qL.e

Por ol..tro lado, na democrácia, a livre iniciatl

ser estimt.lada, embora sob o controle do Governo

EMENDA lP05807-4

[!J

Consti tt..lnte INOCENCIQ DLIVEIRA

1'1'

Plenário

SUPRIMIR, do inciso I, do Artigo 345, a expressão" e ~,
ficando assim redigido:

Artigo 345
I - Comando administrativo Cnlco, em cada nivel
de Governo:
__.

rcZfO/.un"'.~lo

JUSTIFICATIVA
SUPRIMIR o parágrafo 1" do Artigo 349, rem.merando_se os demais.
O comando Cnico, em cada nível de Governo é sa-

JUSTIFICATIVA

lL.tar e administrativa, ante perfeito, qL.ando se trata de exect..t danoso ao desenvolvimento dos programas de

saCde - ql.ando de caráter particl.1ar e colide com a regra
parágrafo 2S2, do mesmo Artigo.

do

ção de Programa de SaCde.

'

Já excll.sividade é anti-democrático e imp~rfei
to, podendo cal.sar inl.meros problemas administrativos.

~04

• Assembléia Nacional Constituinte
Manaus estar a salvo da tecnoburocracia quando, através de po.!,

EMENDA lP05810-4-

tarjas ou simplBS atos de rotina, tentar ela minar-lhe o

l!J CONSTITUINTE -

p.ro-

.~.,

~

COSTA FERREIRA

sua política industrial, ou ainda, o de incentivos fiscais.
E, para estar a salvo, é preciso que as suas mutações
EMENDA

só venham a ocorrer através de lei que haja sofrido o crivo do

ADITIVA

Congresso

Irr

Nos termos do § 211, do Artigo 14 J do Regimento
terno da AssembléIa Nacional Consti cutrrte , ãnc Iuam-se os
guintes dispositivos :

acrescente-ee ao artigo 16 deste Projeto de Constitui_
çfto l o parágrafo 31Z.

Nacional.

Nacfc-

Esta é a forma ímpar que lhe da a Assembléia

nal Constituinte em registrar, no texto constitucional, a

sua

defintiva existência.

ção e importação e de incentivos fiscais, por prazo indeterminado.

EMENDA lP05809-1

t:

§ l1õ!
_ As quotas, em moeda estrangeira, para efeitos de importação a serem efetuadas na Zona Franca de
Manaus, serão automaticamente liberadas no início do
exercício
de cada ano e em valor nunca inferior ec do exercício da
anterior, independentemente de quaisquer atos prévios.

('J

DEPUTADO 3DS' FERNANDES
PLENARlO

EMENDA

-- A política industrial constante da leg!~
Lação vigente e qu!L.flisciplina a aprovação de projetos na Zona
franca de Manaus não poderá sofrer mutações, salvo por lei federal

_
_

§ 2g-----r----~---------,------§ 30_0 Congresso Nacional, através de lei complementar
instituirá o C6digo do Trabalho. que conterá toda le-'
g!slação de proteção ao capital e ao trabalho,

tal fizeram o seu segundo torrão natal.

Art.
- E: mantida a Zona Franca de I-lanaus,
com
as suas características de área de livre comércio de exporta-

Art.16 ------§ 112

..--

Despiciendo será realçar que esta é a grande oportunidade dos que aI! nasceram e daqueles que da Amazônia Ociden-

Capitulo das Ol$poslções Transitórias e tina!s

p:r;;;":J

) G!"~~7ã7J

blema de liberação das quotas, em moedas estrangeiras, ou o de

ADITIVA

§ 212

Nos termos do § 21Z. do Artigo 14, do Regimento I.!!
terno da Assembléia Nacional Constituinte, incluam-se os seguintes dispositivos

A legislação trabalhista em vigor, deixa muito a cesejar l sobre ás normas concernentes especialmente ao trabalhador, que muita das vezes têm seus dit:eitos amputados em decorrência das leis estravagantes que esb:applám.. até mesmo O
Ambito da consolidação das leis do trabalho - CLT.
Para evitar estes acontecimentos que rijó têm prestado
desservlços à causa dos trabalhadores que não .são merecedo-'
res dos tratamentos que têm recebido , por falta de um código que ;;,coOdeos.e:': em menor número de artigos, os direitos e
de veres de empregados e empregadores.
Estas argumentações respaldam-se no direito e na just,!.

oa.

JUSTIFICAcno
Capítulo das DisposiçCles Transitorias e Finais
A Zona franca de Manaus desenhou-se, no tempo, como

Art.
- A União apl!cará, em caráter permanente
no desenvolvimento da Amazônia, quantia não inferior a canco
por cento da sua renda tributária.

ccncret r-

um sonho dos amazônidas, pelos idos de 1957, e se

zou, no espaço, como uma realidade, de todos os brasileiros,

no dia 28 de fevereiro de 1967, através do necre tc-Le.í

nQ

Parágrafo I!nico - Caberá, exclusivamente, ao Mini~
tério do Interior, fazer a partilha do que couber a cada unidade federada que compõe a região, tomando por base a
área
territorial e a àensidade populacional respectiva.

288, diploma legal que lhe oereu tia existência durante 20 anos

mas sujeita a futuros fatores presidenciais, para a sua prorrogação.
Decorridos vinte anos, é induvidoso de que o modelo
da Zona Franca de Manaus se transformou num polo

irreversível e o único capaz de assegurar àquela área de

para apoiar o crescimento econõnu.cc social da parte

2,2

de 1946, deu

Nilo se pode, pois, continuar na perplexidade do em-

o que se pretende agora. com este novo avanço, é a

Urge

correção de algumas distorções, tais como:

que a imposição ccnst tucional lhe garanta a
sobrevi vencia,
uee vez que só em empregos diretos há a existência de 60 mrL,
í

com perspectivas de ser essa circunslância ampliada de
25 mil empregos diretos, logo após a instalação de

a) - o percentual de três por cento é muito reduz,!

mais

mais

do, à vista da continentalidade da chamada

16

Amazô-

nia Legal, mals da metade do território necrcoat ,

projetos já aprovados

b} _ a regularização da explosão demográfica

Como bem assinala o Professor José Matias

Pereira

na solidez da Zona r r anca de Manaus pode ser avaliada
.investimentos aI! realizados (os investimentos fIxos
a US$ 1,5 bilhão e os investimentos globais estão

área, a fim de se traçar parâmetros que

pelos

permitam

cada ã margem, poderá levar a conflitos sociais in,!.

ordem

de US$ 5,0 bilhões), distribuídos entre trinta setores

magináveisj

ele-

c) - a efetiva ocupação da área, considerada estr,!

troeletrônicoj mecânico; metalúrgico; material oe transporte,

tégica para a Nação, a fim de que o imenso

couro, peles e produtos simiJares; madereira; papel e

deIxe de sê-loí

pape_

vazio

lão; perfumaria; qulmico; sabão e velas; plásticos; vestuário

d} - a potencialidade da flora e da fauna _

e calçados, produtos alimentaresj editorial e gráfico;

o seu ecossistema - precisam ser atendidas como se

t ex-

til; rninen1 não metálicos; mobiliário; beneficiamento de bo.!,

E ainda a mesma autoridade quem destaca·

assim

O 'que é preciso, também, ser colocado em
relevo,
é que a Amazônia, além de ser uma página da história braslle!

"Quanto
foi

bilhões (incremento pr6ximo de 60:\: e'l! relação

ra , quer afirmar-se

COIllO

vilização, deixando

oe

uma grande página da história da ci-

ser apenas tema l!rico para integrar_

tImado é de US$ 5,0 bilhCles (o que reoresentaré .um crescimento

se na sua pr6pria realidade.
AI!, como Sua acentuada carêncaa de atenção por pa.!,

de 15~). A maior parte~_ produção é dí.recacneda para o mere.,!

te do Governo Central, falta-lhe base demográfica,

19B.5, que atingiu USS 2,.5 bilhões). Em 1987 o fáturamento es-

do interno. Existem

perspect:i.~'ãs caso

Oceano

~

Já o disse antes - e repito neste passo _ que o Bra-

Mais significativo é este passo "Outro item
portante é a questão dos índices de nacionalh:ação que
75,.

em média.

No

de

imestão

polo relojoeiro esses índices são

sH não deixa de ser
~ll1agem

IJm

lati fúndio nacional, espraiando-se na

de um mapa humano

desenhado pelo pauperismo. As

jaz,!.

das minerais, convenientemente acessíveis a uns poucos, de um

de 57"; no ótico 65';; no de duas rodas, de acordo com a cilin-

lado., e de outro, os escaHles de gente descalça e

drada (de 94 a 65%), artigos de áudio, de 85" a 9~%.

cavadas pela pobreza, compõem a amarga comédia da contradição

E continua o Professor Matlas Pereira "Com

base

nesses dados, pode-se afirmar que o Distrito Industrial de Manaus, pcfderá tornarcse , a médio 'prazo, no terceiro maior

par-

Deve ser colocado em relevo, por outro lado,

que

o Polo Industrial da Zona franca de Manaus, hoje objetivo

esre-

gião: evitou'o exôcc do homem amazônico para outras
regiões
mais desenvolvidas do País, além de obtlj!r conquistas que ultr,!!.

a idéia de certas mentes é a

parar o povo da Amazônia. E me dou conta de que

não

de

estão

atentando para circunstância assuatadeçe nervosa de que

as

A voz amazônica não pode perder o som, 'ZI'ue

Por tudo isso, é que sei encontrará ressonância

bretudo nos aspectos sociais.

jíe Que se possa assentar,

1::, assim, de uma evidência a toda a prova que, a par
de

o

... '..

Sugestão, a

'
fim

em bases definitIvas, de que é me-

lhor integrar a Amazônia do que entregá_la aos apetites vor~
zes dos que não têm Pátria.

Dê-se as alíneas do inciso l, a alínea a do inciso rr ,
e a alínea b $ inciso IV do artigo 27 deste projeto de Ctlnstltuiçfto, a seguinte redaç~o:
•
Art. 21'
_
I
- O alistamento e o voto que-podem_ser:
• - obrigatórios para maiores de dezoito anos e militares. exceto no caso da alínea c.
b - facultativos para analfabetos, maiores de sessenta anos e deficientes físicos.
c - proibidos para os que não saibam exprimir-se na '
lígua. oficial, os que estejam privados temporariamente
dos seus direitos políticos e os milltares conscritos,
durante o período de serviço militar pbrigat6rio.
d - o sufrágio é universal, igual e direto, e o voto'
é secreto.
11 _

a - a elegibilidade respalda-se nas seguintes condi-'
çlle$: a nacionalidade, a cidadania, a idade. o allsta-

nentc , a flliaçao partidá;ia e domicilio eleitoral na'

va se esconda entre as dobras da posteridade.

nos eminentes Senhores Constituintes esta

í

faz

grito, nem permitir que esperança de sua libertação deflnft1;.

passam aquelas meramente econômicas parâ se cr ratat aerem

da sua duração por prazo indeterminado, deve a Zona Franca

faces

então, acaba-se por andar mui to mais sob a vertigem da velocidade no caminho político.

uma posição privilegiada no contexto da economia nacional"

tratégico, conseguiu frear o que ocorri~ anteriormente na

fico a imaginar se

de

pelas podem rebentar num instante de passionalismo bíblico e,

que industrial do Pais. Trata-se, portanto. de um parque

lP05812-1 ~-'-------"'I m==p'F'L'''''----'
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uma completa integração na área de comunicação.

Pacífico) da ZfM se tornar um centro exportador".

em torno de

base

saúde, base energética, base financeira, base de transporte e

sejam resolvidos os pr.2,

blemas de transportes (saídas para o Caribe e para o

As emendas ora apresentadas, objetivam-se t.ãc somente a
dotar o Estado de uma mafor oroteç;Jo ba ia vi sta sem f do no
der ficar à mercê das instituições menores, tornando-se vulnerável a qualquer tipo de retaliação, o que não será benéf!
co para os seus fins, os quais, visam consolidar as instituI
eees , assim como, o bem comum a todo povo que é a expressão'
IIBxima da soberania nacional e enfraquecer o Estado. é abrir
um grave precedente institucional, o que não é bom, nem para
o povo, as instituiç1Jes aqui citadas e nem para o Estado.

illlpCle

racha, ótico, relojoeiro; entre outros".

ao faturamento bruto da Zona Franca de Manaus, em 1986,

8
- ti permitido às Instituições sccre.rs , legalmente 0E.
ganizadas. a participaç~o nos planos de governo, pres-'
tendo_lhe a cooperação necessária de conformidade com'
as necessidades populares
b - ficando estas, comprometidas de não divulgarem- sua
participação, antes que sejam dado ao conhecimento público pela autoridade responsável pelo governo.
c - sendo vedado qualquer di vulgação pelas instltulçõe
dos planos e atividades do governo, excetn.peâcs órgãos
de divulgação do Estado

a absorção da respectiva eãc-ce-cere , a qual. col.2,

chegam

na

_

é livre a manifestação coletiva em defesa de inte-

g - em caso algum a paralização coletiva do trabalhQ,'
será considerada, em si mesma, um crime, salvo dtspcst;c
na alínea d ,
VI _

execu-

por cento de sua renda tributária

-

não colida com al!nea o , deste inciso.

ção do Plano de Valorização Econômica da Amazônia a
União
aplicaria, em caráter- permanente, quantia não inferior a três

presariado e na inquietação do operariado para que a SUa pro.!,
rogação fique na dependência de favores presidenciais.

a este nova redação, determinando que na

..,

resses grupais, associativos e sindicais, desde de que,

19

66, suprimindo o parágrafo único do art. 199, da Constituição

ocidental

.U ... ...,/C~."ulo/.uac .....lo'

V - ------..;:'-;:_:-

A Emenda Constitucional NIõ! 21, de novembro de

-,

Dê-se às al!neas, a e g do inciso V e al!neas, a,b e c,
do inciso VI do artigo 17 do presente projeto de Constituição
a seguinte redação:
Art. 17------_

8

da Amazônia,

~,3

l;=EMENDA ~E PLENARIO

JUSTIFICACAO

voltado

....,

- COSTA FERREIRA

industrial

milhões de quilômetros quadrados, um ceserwcfvamentc

de US$

EMENDA lP0581l-2

l!J CONSTITUINTE

c!rcunscr!ç.!lo, por prazo mínimo de seis meses.
IV - -------_
- O mandato do Parlamentar s6 será objeto de impugnaçRo perante a Justiça Eleitoral, até a sua diploma-'
çãc , A ação será instIuida com provas conclusivas de •
abuso de poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais.
b

AssembléiaNacional Constituinte
EMENDA lP05814-7

o alistamento, o voto, a elegibilidade e o mandato parlamentar.
são direi tos políticos, exercidos pelo cidadão'

I'l

OEPUTAOO JORGE UEQUEO, ..

,..,-

tJ .cONSTITUINTE - ·COSTA FERREIRA

_

",.

TU.o/.usTl"csçlo.

~

:Dê-se ao inciso I, al!néa a,~e ao inciso In, al!tíeas
11 e f, do 'artigo 12 do presente Projeto, a seguinte redElç1!l0 e
::suprima-se a alínea e, do inciso nI do mesmo artigo. por já'
~tá contida no inciso V, deste mesmo artigo, conforme emenda
de plenário dI; ng lPD5245-9. de 20...0 7-87.
-Art.
_
i - _

.zl~

e

os que lhes prestem serviços sem as garantias do regime es t atat.é-,
rio.
Parágrafo unfcc , Compete. ainda, à justiça do Trabaltm a-,
preciar os dissídios coletivos de trabalho e estabelecer nomes e

também para

süpr~r

a negociação malograda, se antes não

l:J

devolver

l.!J

as partes à neqccteçãc com as recomendações e sob as sanções

que

A....·"· ..•..".........~

yt.lLnÓ.l~? '

L

.UTOOu1J"'C.~.O

EMENDA lP05815·5

I'l
I'l

(Çj'~7(ã7J

EMENDA SUPllESSIVA
DISE'OSITIVOS J:21ENDAOOS:Art. 336, Parágrafo Único do Art. 337, Art. 487 e 4Ba

COOSmUINTEHELIO ROSAS

rr",;;,;;;~

PLENl\RIO

WJ'~;;y;]

a)

~

b)

-TUT~fjunl.'e.;io'

Suprimam-se do Projeto de Constituição
Art. 336,
o Parágrafo Onico do Art. 337,
c) o Art. 487 E!
d} o Art. 488

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 12, iF'lciso In.alínea "g"

12
SuprIF'a-se, na alínea "ã", inciso lII. artigo .1'3.. a
expressão "e os de registro civil".

I
JUSTIFICAÇl(O
Esta alínea. no que diz respeito à expressão abordada, se im
compatibiliza com o artigo 199 § 3 g , vez que fica estipulado nes:
se artigo, Que a cobrança de cust.as e emolumentos
para todos os
atos notariais e registrais. A isenção de custas e emolumentos fe
re o principio de eguidade, na mesma categoria de servidores.
é

O

JUSTIFICAÇÃO

o ProJeto de constituição asaequra ao trabalhador
o direito ã moradia, transporte. educação, saúde e alimentação, além
do descanso e lazer.
Para que o propõsito const!tucional não se esvaaíe
em seu mérito, torna-se necessário que o Estado e as instituições of!
ciais ofereçam e implementem a infra-estrutura técnica-administrativa
que possam concretizá-lo. Sabe-se, contudo, da deficiéncia crônica
dos setores públicos em gerir, até mesmo, os serviços que já mantém
por longa data. Nada se pode obJetar ao fato de que o déficit público
ou a dívida interna da ümjic é sintona eloquente da inépcia administrativa do Estado.

CONSTITUINTE HELIO ROSAS

Ocorre, agora, que os dispositivos, acima citados,
existen
era de instituições mantidas pelo setor privado e que, há fIlais de 4
décadas, suprem com exemplar eficiência às demandas e direi tos
de

do p~oJeto da nova Constituição inviabilizam, de direito, a
r;r
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L. ÊeÇ.r;!!)1,e-se, ~p.os::i..I;iiestrjlnsit órlas~..!:!

~,i:::õpresente artigo:'~.

.é

"Artigo _ Fica assegurado aos subst! tutos das serventias judiciais
das atividades notaf~ais e registrais, na vacãncia, o acesso
no
cargo de titular, desde que contem 5 (cinco) anos nessa condição,à
data da promulgação dà, Assembléia Nacional Constitu~nte

JUSTIFICATIVA
Nas atividades sociais há sempre uma secoêncra a ser observ-ª.
da. Esta Emenda só vem confirmar esta assertiva
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serviço social e formação profissional do trabalhador brasileiro. A
impossibiliddde que inc:idam contribuições sociais para esta finalid~
de que não seja a de compor o Fundo Nacional de Seguridade Social,
institui a extinção virtual de organismos privados como o sESC,SE~AC,
SESI e SENAI.
Retirar-se-á dos trabalhadores o usufruto qUE! às expensas do empresariado do comércio e indústria - têm sobre a atu!,
ção daquelas entidades: educação social, pré-escolar e supletiva;laaer s colônias de férias; alimentação; ações preventivas e de saúde1
atividades artísticas e culturais, trabalhos sociais com grupos de j2
vens, adultos e idosos, aperfeiçoamento e formação profissional.
O Estado e a União não possuem qualquer sucedâneo
capaz de suprir uma atuação social em tais linhas •
A extinção do SESC, SENAC, SESI e SENAI seria,p:rl.s
além de uma supressão de direitos dos trabalhadores,
uma
concretização da ingenuidade administrativa do Estado.Uma constituição,
que se pretende, tenha longa vida e sirva aos propósitos de distribui
com igualitarismo os frutos do trabalho coletivo, não deve fIxar medidas que J.ncorram contra seus preceitos fundamentais!. mormente
tais inJunções atinjem, com igual cegueira. as bases produtivas
da
nação _ os trabalhadores e empresariado - em seus direitos e institUl
ções , construidos e consolidados por 40 anos.
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Suprima-se o Art. 454 _ msccsrçaes transitorias
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JUSTIfICATIVA
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~
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ao aborto crimin.oso.
Quanto. a letra b do inciso lII, a discriminação não
deve ter vea-ee-ncssa sociedade pluralista em qualquer dos'
seus segmentos, e por isso Que incluímos os grupos religiosos, omitidos por um equivoco do douto relator da comissilo'
de origem. e que convém neste momento oportuno ser corr~gl
do tal falha.
E justificando o dispositivo da alínea f do mesmo I
inciso. acrescentamos Que nos têrmos Constitucionais estran
geiros nllo encontramos as expressões " comportamento sexual"
ou "orientação sexual". A não dlscriminação de sexo,está ex
plícita nas Cartas Constitucionais da Alemanha. Cuba, Espi
nha, Guiné-Bissau, Itália, Japão, Peru, Portugal, URSS e Ve
nezuela. Nas demais. apenas há referência à "igualdade pe_'7
rante a lei ".
Acreditamos que a igauldade jurídica preconizada na
Carta Magna a todos os cidadãos brasileiros, dispensa qualQuer ressalva, uma vez que as desigualdades de fato decorrem,.
exclusivamente das aptidões pessoais. e não do sexo, da raça. do credo religioso ou das convicções políticas Fazemos
nossas as palavras de Manoel Ferreira Fillio que ao concluir
afirma' "Nem tolera que o traball1o, conforme o seu objeto ...
seja desigualmente considerado pelo direito"
Seria aberração jurídica colocarmos na Constituição
BrasIleira, condiçOes individuais, que ao serem nominadas'
agravam as d1ferênças em vez de suprimi-las A igualdade pe
rente a lei é um dos elementos essenciais e caracterlzador;s
do governo democrático_

rry~~';'~

OEPUTAOO MILTON LIMA

•julgar apropriadas.

:1.!:!2..I!ElfA.I!YA

Vários.. :eclinis:~~,'
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como

sancões , assim para o comportamento das partes em conflito.

) - ninguém será privilegiado. beneficiado,prejudi

~o~~~~:u:~m~::ef a m~~~::ia ~~+~~~P::1 ~~

JUSTIFICATIVA
A presente emenda retira do texto a expressão "habili
tação", pois o processo de preparo do casamento e de competência7"
do Registro Civil, não tendo os Ju!zes de Paz, estrutura
funcio
nal para fazê-lo, pois além de diversos impressos, maquInas e c;;
nhecimento da lei de registro público é necessário funcionários-:Cabendo, teebém a ~úvida, de quem prepara não pode realizar o ato
do casamento sozinho; como também aonde serão arquivados os proces
sos de habilitação.

ras de seus serviços; entre a União. os aataecs , Territórios e M,!!
niclpios e entidades integrantes de sua administração Indrreta

-cedo, privado de qualquer direito ou isento de qual_7

;objetivo desta emenda, visa primeiramente dar um en '
'foque da grande preocupação que o Estado deve ter. concernente
'S tutela do direito que têm o naolturo, pois neste estagio pri
flIel.ro da vida.
que mais necess í.te .nãc somente dos cuidados 7"
ercs pais. como da presença constante do poder coercitivo do Es
±ado na proteção deste ser. que nesta fase está constantement;
-ameaçado de destruição. através da figura do aborto criminoso.
-Segundo o Mestre Helio Gomes. ""Em obstetricia.abor'to é a lnter:rupção da gravidez antes que o feto seja viavel, is
~1J é, antes que o feto possa viver fo:ra do útero, o que ocorr;
ccs sete meses da gestação em diante."
.E que desejo com esta emenda e justamente. evitar o
feto das t}'emendas agressões do aborto criminosos, que destrói
uma vida que poderia ser tão útil à human~dade.
.Entretanto, em casos especiais. já previstos pelà •
J;egislaç§o brasileira. seria aplicável o aborto espontâneo le-galo Neste caso sua apUcação seria para salvar a mãe ou o feto, o aborto necessário. que é apUcado para salvar a vida da'
-gestante,quando não houver outro recurso. e o aborto moral,nes
'te easc quando a mulher f! vítima de estupro vJ.olento e engravl
-da, trata-se de uma g't'avidez acintosa, humilhante, produto de "
-um crime monstruoso e que pode ser de um degenerado, perverso
Wloral ou sexual. ébrio • .cuja Teprodução não convém aos lntere.!
-ees sociais.
'Exceto estes situaçêles, a vida deve ser preservada'
.:a -qualquer custo e se alguém não quer ter filhos, que evitem.'

EMENDA SUPRESSIVA
;l'!. r
Suprima-se o parágrafo ts , artigo 193, a expressão:
••• "habilitação" •• ,

gar as causas resul tantes de relação de trabalho entre empregados

a lei punirá como crime rnenrrencavei. , qualquer
rllscriminaç1!l0 atentatória aos direi tos de liberdades'
'fundamentais. como, subestimar estereotipar ou degraorlar grupos étóicos. religiosos, raciais ou de cõr ou'
(.$)essoas a eles pertencentes, por palavras. imagens ou
:xepresentaçCles
em Qualquer meio de _comunicação
e )

.a.Qd~vidual.

l:J22J'~1Lã7J

e empregadores i entre trabalhadores avul os e as empresas tcescc.,

) -

~uer dever. em razão de nascimento, etnia, raça, cõr ,
.j.dad1e, sexo, estado civil,natureza do trabalho,relig!
-'Ia, convicções pçl1íticas!Ou f~los6hcas,deficiênc1a '
1'.!slca ou mental ou quaquez- outra condição sacial ou'

fITL';;;;;'~

PLENAAIO

NOVA REDAÇJl.D AO ART. 2+G
~'e
Art. 24ó competeeee à Justiça do Travalho conciliar e jul

~ ) - .adquire-se a condição de sujeito de direito, a
"Partir
:rII) - da concepção
_

't
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TtTUlO V _ DA DRGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERN
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CAP!1ULO IV - 00 JUDICIi\RIO

xes , que credênciarn os aspirantes de eendatés , a se ccecung
rem com os impedimentos à capacidade eleitoral passiva (di'Telta de ser eleito), que visam assegurar a independência e
a dignidade do eleitorado. A mister não confundi-las nem com
as lnalistabllidade$, que são impedimentos â capacidade ele,!
toral ativa (direito de ser eleitor), nem com as incompatib.!,
.Lâdade s , impedimentos ao exercício do mandato.Portanto,com '
Telação a-afãoee b i::Ill inciso IV. Que -eubneee. o mandato parl2.
"!lê:Oter,à~im!l\.lgl)açã9,-até sd~_fj1e$e~, 9a_di~:toroaçãó, através !o'
-<I"'~I:IOSSa' emendã', dentro do prioéipio ora enfocado, não po,'deria ser aceito, haja vista, ir de encontro às diretrizes do
instituto da ine~égibil~dade, assim como, achamos por bem,c.2
locar como direito obrigatório a votar, aos maiores de dezo.!
;to anos, e os militares. exeet;c aos conscritos. durante o p..!!
dodo de serviço militar obrigatório. Quanto as outras alterações, inspira~a~-se dentro de uma melhor didática.
.~••

fÇi~M

PlENARIO

que ostenta com ufanismo a sua nacionalidade e através oes-te direito, busca os mais sagrados ideais, que redudem no •
eper reãçcenentc da Democracia I e a emenda ora apresentada •
11.0 projeto de constituição, destaca com ênfase, estes valo-
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p.rp~~;~

m.

e 605

A presente emenda retira do texto o art. eea, poIs o jui
de paz não; tem instalações. funcionários, maquinários. para tal serv
1;0, como tamhém não tem local pata arquivamenta <:tos processos de hab
litaçêles. Como também serão para os governos estaduais mais encargo
financeiros
,
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EMENDA' MODIFICp.nVp.
Art. 416
Dê-se ao § 1g, do artigo 416, a seguinte redação'
§ 15Z _ O casamento civil é forma de constituição da famil la sendo gratuita a sua celebraç~o
JUSTIFICATIVA

Esta emenda retira do texto a expressão "sendo gra tul to
o processo de habilitação". pois a mesma fere o princípio de isonomia e eQuIdade, na mesma categoria de servidores Isto porque o Art.
199 § 312, prevê a cobrança de custas e emolumentos para todos
os
atos reglstrais e notariais.

EMENDA ADITIVA
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-Artigo - Fica assegurado aos substitutos de serventias, de
notc1rios e de registradores. na vacância, o direito de aces
so a titular, des~e que legalmente investidos na funçDo
n";
data da instalaç§o' dos trabalhos da Assembléia Nacional Cons
ti tuinte".
JUSTIFICATIV'"
A adoçb:o do dispositivo sugerido é imperiosa por uma que.
tlIo de eQuIdade e isonomIa. Com efeito, com a promulgação da
Emend
Constitucional nO 22/82. o artigo 208 da Constituição Federal veio f
zer justiça a milhares de servidores que. exercendo suas atividades'
concomitantemente com os seus titulares. vinham de ser freqLlentement
relegados por injunçi:5es políticas. Rererido dispositivo. tardio
n
nosso direito. nada mais fez, ainda que de maneira~tritiva. repe
til.' o Que há muito ooorre nas legislações de países de melhor desen
volvimento jurídico nesta matéria. Confiram-se, a esmo, as legislaçeE!
notariais argentinas e francesas, por exemplo. Isto posto, tendo em
vista o caráter restritivo do disposto no citado artigo 208,
vimos
propor a presente emenda para que se faça justiça a milhares de ou- ""
tros funcionários que, como é sabido, ingressam no serviço mediante'
concurso público e tem. portanto, como já tiveram tantos outros, di_
to este á consunado ad irIdo.

• Assembléia Nacional Constituinte
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JUSTIFICATIVA
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o SESC, SENAC, SESI e SENAI são Ent:z.dades .de ãcb=.
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Constituinte
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aos trabalhadores de baixa renda e sua fam!ha. nctiadaaeat e loca1uados nas gra!!.
des e med:z.as eadades , a quem oferece um amplo leque de.

Passa a vigorar coe a seguinte redação o dispositivo que disciplina
8 crlaç§or a incorporação, a rueãc e o deseeebranento de lolunic.íplos,
integrante do ~ap!tulo referente à ItORGANIZJ\Ç1tO pOLíTICO AO..IINISTR,a

dentes, envolvendo todas as faius etânas: crianças, aec'reeeuces , adultos e id..2,

G-t

EMI:NDA NODIF'ICATIVA

D1:SPOSITIVO EMEnDADO: art. '66

dominantemente educativa. que at'1nge uma grande. massa de traba1h3dores seus depen-

PrepooderantcllIente urbanos os trabalhadores e seus

"art. 'Cifr - O MIl1l1cIpio re<'ler-se-â por con'lt:.!
tuic50 Munic1pal, votada cn dois turnos
aprovada por dois teu'o,; dos mambros da ca nara Municipal, aue a promulqarã, atendidos'
os princIpias eseebeãeca ãc-s nesta Consti~.l.':'
ção e na Constituicão do reaeeceãec Esl'ado.
eM especial os seeutnee-s ~

dependentes V1Vell1 os grandes problemas das cadedes bras1.leirns, com suas dif1.eu.!

ã 1.nfo~ção. eu1tura, dl.VerC1mento e convivênC1.a trupal.

Veread.f:

Extinguir a. receica. bãsica das Entidades e passã-

I

_ las para a tutela da União

ê

antes de tudo desconhecer o trabalho

realizado em

mais de 40 anos, de. s1.gn:z.f1.cat:z.vo valor socia1,aI:lputan.do do cenârio nac1.onal um

JUSTtFICAC~O

serviço consagrado e experatcenzado no d1.a a dia. pelo crabalhador deste Pais. se.!,
viço eeae que

Elimina a presente emenda norma restritiva à federação
que. constante do texto. nada 1181s faz do que reproduzir preceito'
originário da Carta autocrática de 67, ao dar li União

e exemplo

1tepar para a k:lêrica Latina.

EMENDA lP05826-1

coeceeênct a

para legislar sobre MunicIpIos o que deve caber, com exclusividade,
aos Estados da Federação brasileira como, aliás. preconizava a Con!.
tltulção democrática de 1.946.

l:J
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CERSOSIlIO

JUSTIFICATIVA :
A substituicão do nome "Lei Or'15.n1ca" por "ccn
tituici:lo Hunicipal ",
nc>rfcltatllf'nte cO"llnatt ve1 cem a filoGofia da. Nova Carta cone et.cuctcna
que pretende fortalccl!r e garantir a auecnc-u,a
Municil'lBI • Ademais. a ritualIstica e solr>ni<!adad'&... para elaboracão do estat:uto jurldico funda:l\ehtal dos l1uniclpios • é própria das
~i
COnstitucionais.
Por outro lado, a nodif1.caç:io prest:lqiará. os Va
raadores de todo PaIs. nesse nomcnec histórico,
uma vez eue , durante os trabalhos das Constitui tas Municipais, serão Constituintes Municinai •

pr';;;~.-=J

ê

ô~'B
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO
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Plenário da A..o;set'lbléia Nacional Constitu.l.nte
w,

E'tE~OAl)O

: art. 475 <lo proj. de COnstituicão.

Acrescente-se ao art.47S do 'Drojeto de Consti tuiçâo, um parãqrafo ~Q , renunerando-se o único para 19 lpr.loe.1ro)
O dispos.lt:ivo aditado deve ter a
redação sequinte ~

[DEjJ'07J
---,

-§ 29 - 11. ANISTIA CONCEDIDA 'DELO
PRESENTE ARTIGO, t EXTENSIVA AOS
ILtCITOS ELEI'I'O!'JI,IS PRATICADOS
NAS ELEIÇÕ:;S DE 1986".

EHE:NDA MODIFICATIVA
Diapositivo emendado : art. 66 do Projeto ee Constituic40
O art. 66 elo projeto de Constituit;:ão, passa a ter a segui.a

te redação :
JUSTIFICATIVA

- Art. 66 - cceroeee aos Munic!'Oios :
1. - ;Legislar sobre seevfeos públicos. ,",ollcia
lldntinist2!'8t.l.Va, tributos J:lunic.1pa.1S e outras >natér.1as
de interesse 'l1unicipal r-reêo"linal'1te, ben cano ccnefementar a legislação federal e estadual, :10 rrue couber.
11 - aeeeceeee os trib\ltos de sua cOD!,eténcia ,
bem como aplicar as suas rendas, ae-i preJuIzo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
prazos fixados era lei:
tIl - criar e extinquir distritoss Mediante lei
e or9aniz~-10s:
IV - orqanizar c prestar serviços núblicos
de
prcdom.tnante interesse socia1J
JUSTIFICATIVA: Alterou-sI! a redacâo do inciso I, eceesceneanãc ,
espec:ific:a-nenta, as Matérias da alçada d:eqislat!
va do Uun1.clpio, seo enbargo da Circunstância de não se tn8tar
de cOlll.pet~ncia exauriente.
A redação do inciso Ir fo1. alterada rctirando-se a palavra
-decretar", visto não ser possIval às autoridades adoinlstrativas
instituir tributos nor via de decreto.
Ratlrou-se do "caput" do artiqo a palavra "privativamente"
por desnecessãria. não há competência concorrente. Por outro lado, estando inserida col:lpetência cornplo':lentar ã leqislação federal e estadual, pelo Menos essa não é prJ.vativa.

EMENDA lP05829·5
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Acrescente-se à parte final da seçse II (DOS ORCAIJENTOS), do

"Art
- É obrigatória a inclusão no Orçamento das ent Ida
des de direito público de verba necesse r e ao paga
mento dos seus débitos constantes de precatórIos Jvdrc ar tcs , epreseo
taocs até primeiro de julho, incluldo o valor neces s a r ro ao pagamento
da atualização maneta rIa e demais encargos ate a data da efetivo paga
mento, de modo que a l1quid<lÇão total dos debitos ocorra rnoret er tver
mente no exerclcIo seguinte.
í

í

As dotações consignadas ao Poder Judiciário
para
os fins deste artigo serão ef'lpenhadas na prineiro
dia útil do exercício orçamentária e os valores réspectivos liberados
segundo cronograma 1"10 máximo ate t" de outubro, recolhidos à reparti

p:r;;M~;""'-"]

-,--...,..-_

Assembléia Nacional Constituinte

tJ~7:'7?D

ç!io competente da Secretaria do Tribunal Cabera exclusivanente
ao
Tribunal Federal de Recursos centralizar as requIsiçães contra a Uniao
e suas autarquias, e aos Tribunais de Justiça, contra os Estados e Mu
nicipios, e aos respectivos presidentes autorizar o pagaMento segundo
as possibilidades do depósito, e determinar, a requeril'lento do credor
preterido no sau direioo de precedêncIa, ouvido o chefe do MInisté:-io
Público, o arresto de renda ou da quantia pag3 ao credor atendido co~
tra a ordel"l legal ell1 valor correspondente ao pagamento indevido,
Qual serã recolhido à conta aelma referida

1.!iell;11z lias d i s ~ \
-1- •

:

e,.1.v..l.<l

-be-J,...~I"""" \.~ H d..o
'-'lU
:Inclua-se/nas !!!epac!cõoç qera1s~.o artiqo que seque :

d.o17.\-..10 IV ~;J

-ART.

.. -. --- ] tJ
-]
--_-_-_-_--.JI tV. -;;-;n

OS SERVIDORES POaLICOS CIVIS,AD!!I_

NOS IJUADROS 00 S!:~VIÇO POBLICO,COM
BASE E"! LEI EDI'l'>.DA 1IOS TERl'OS 00 A!tTIGQ'
LoS .da viQ'ente constituição Federal, QUE
CONTE'-t !tAIS DE DOIS (2) AtlOS DE: EFE'l'IVO '
EXERCtCIO DO CAPGO ou ptmcÃo, SÃO EFE'i'IVADOS, Co...... roDOS OS DIREITOS E W.R~AGE"lS'
PERCEBIDOS NA DATA DA PROHULGAÇXo DESTA •
'!'IDOS

-;~·s"·

Acrescente-se ao Inciso I do Art. 12'" a seguinte

Parã.araEo ünico :
GO,

t

O DI'SPOSTO no "CAPU'l''' DESTE ARTIl\PLIC1l.VEL AOS SUBSTITUTOS DOS OF1:r::zo

0I

JUDICIAIS. REGISTRAIS e NOTARIAI'>, DESDE
..VAGO O CARGO DE :-.sCRIVÃO,TAHELJ:ÃO ou OFICI1'
DO REGJ:STRO, NO QUAL OCORRERÁ A EFETIVlI.CÃO •
JUSTIFICATIVA

Nossa emenda encampa proposta subscrita por um milhão
de crianças de todo o Brasil, através de el'lenda popular patroci
nada pela Conissão Nacional Criança e Constituinte COmo a er"e;;'
da foi recusada, em decorrência de dispositivo do regirrento 1;;'
ternr;' da Assem~léia Nacional Constituinte, que exige a citaçã;
do numero do titulo de eleitor de cada assinante, tornamos a ini
ciativa de viabilizar a reivindicação, sem, contudo, deixar ,i;;'
frisar que a Constituição não deveria se restringir à contribui
ção dos elei tores, mas de toda a Nação, pois para est~ ela ser~
elaborada
Entendemos que a criança é mui to diScriminada
nest-c
Pais, pois as leis, aplicadas no cotidiano, se limitam a defen
der a figura juridica do r"'enor - expressão por si só preconcei
tuosa e pejorativa contra a condição infantil
-

tJ

:

O artiqo 10G da atual Constituição Feãeral,
abriu a !"ossibilidade de instituicão de UJIt Reqine ~ Esoecial de
admiGsiio de servidores !'übllcos. Estes. os teMporarios ou ?re
cãrios (rnilhares eM. todo pãls ). rstão fora do alcance das no mas de protecão ao trabalho (CLT) e, tambên, não qozaM
das

prerrogativas dos funcionários estatutários. Ua verdade, forma'l1
uma classe de marq.lnalj:ados dentro ~o serviço público. circun}!
tãncla que afronta os mais prirnários princIoios de Justica S2
daI. Pelo sistel!la adotado pelo novo Texto Constitucional (pro
jeto de Constituição ) I gue preve a obriqatoriedade ê.e concurso público para 9rovimento e acesso a todo e auala\ler carço '
da adninistração direta ou indireta ( art.86 ,"I"I,ProJ .Const.) ,
com a promulqação da Nova Constituicão, os n1lhares de serVidores temporãrios ou orecãrios, autoMaticanente, de pleno direito,
estarão de!ldtt"dos, portanto, deseJ:l.preqados. Não ê preciso qra,!!
des esforços para se prever o grave quadro que decorrerá des te fato, prejudicando 1lIilhares de brasileiros e suas falll.Ilias.

EMENDA lP05825·2
DEPUTADO MELLO REIS

f
EtENDA SllPFJ;SSIVA
DISPOSlnVOS EMENDADOS: Art1g0 336. Parâgrafo Onu.o do Art1go 337. Artigos 4B7 e
'88
S1J1'lUMAH-SE

to

PROJETO DE

CO'iS1JITUIÇÃO

a) Artigo 336

b) Parágrafo On1(:'o do Artigo 337
c) Antgo 467

d) Artigo 488

Uo caso de deSCumprimento pelo Poder Executivo dos
paragrafos anteriores, sem preJuízo das demais san
ções cabíveis, fica o Presidente da Tribunal F"ed!!ral de Recursos ou o
§22

CONSTITUIÇÃO •

ali

JUSTIFICAÇÃO

TRIB

TARIO NACIONAL) o seguinte:

t~tProjeto de Constituirão,

L......_ _----!..=~-"--

rr;~;"'~

fui~'W!J
,------------.......,

Capitulo II (DAS FINANÇAS P[JBUCAS), do TITULO VII (DO SISTEMA

EMENDA ADITIVA •
orSP89I'i'Iue

--,

§1!2

IVO .u'~FRZOSIHO

r . r - - - - - , - - ,,«o~'".""'_•••"'
Plénário

.,,,.,

l: Constituinte SÓLON BORGES DOS REIS

o alto de Indice de abstencão no
pleito de 1986, esseeí.aaaenee , ern relação aos analfabetos'
alistados eleitores ( aproxiMadaMente 3Ot:) , justifica
ampliação da anistia, para evitar que este sequimento
do
eleitorado brasileiro não seja vitima do desistlmulo
eeseneceaf eeeeee , no sentido de continuar l:larticipa."do ea
vida política COI'\O eleitores, tendo ern vista que, em
razão da obriqatoriedade do voto, incidiram e i11cito elei _
toral passivel de punicão nos eermos do cõdiqo Eleitoral.
Adernais, a Nova Ordem DOllocfãtl.. oa , exige transiqcncia, esauecimento, perdão, enfi"l UMa
noVa postura dos Governantes e do Povo, para que possa ser
consolidada ã partir da Nova Carta a ser tn:CMulqada ainda
este ano.
•

EMENDA lP05827·9

do Projeto de Constituicão
:

,~

dades de eransacrcc , moradia, saúde e educação, aliim do difícil e oneroso ;Jccssa

res dos Municípios afetados e se ef'et1varfto mediante lei estadual".

do ProJeto de C(lnstituicâo

De-se ao artiqo 66
a sequinte ecaecêc

TlVA":
-A crfeçãc , 8 Inccrpceeçãc , a rusãc e o desmembramento
de Municípios dependerão de consulta. prévia. mediante plebiscito,

_,

Tu,.Ou.""~.çi~

serv:z.ços e atl.v:z.dades s2-

cil1is. de lazer. cultura1s. de saiide e. de formação proÍ1ss10na1 eei uca bnha pr!,

êe populações Interessadas e da aprovação das Câmaras de

[=l;;~;""-"]

cnnsõsmo

to Nacional, presentes em todas as reg:z.ões do País, destinadas prLOrl.tar1aceote,

Assim. a ressalva da efetivação ptoposta por esta enenda
1IICdida das mais Justas.
No que respeita aos substitutos dos cartórios
(judicial e extrajudicial), as razões são as mesaao; acrescentando-se ai.nda, a i.njustica provQcada pela emenda n9 22/82, que .introduziu o art;,tqo :208 da viqentc Const1t:u1ção, sern qual.quer eritêrio no estabelecinento ou fixacão do lapso de cinco (5) anos
de exercIcio, cono condicâo para efetivacão dos substitutos das
serventias extrajudiciais e do Ioro iudicial. Tanto assirn aUe,se
ut'l substituto , em pleno excreIcio, COMpletou o nrazo no dia. 01
01 84. portanto, un dia depois de 31 12 83. pão foi. atinqido ou
alcançado pela emenda 22/82. o que qerou e Ve'l1 qerando distorções c injustiças que, sem dúvida nehuna atentam contra o princIpio da isonomia , que precisa ser prestiqiado no Fstado
de
Direito Dcnocrãtico. A emenda repara e~ as injusticas.

I

Presidente da Tribunal de Justiça, conforme o caso, autonzadll a anu
lar. total ou parcialment!! dotações orçamel"ltarias consignadas a outras
finalidades da pessoa jurídica dI; direito publico devedora,
fazendo
diretamente o empenho em favor da conta própria, para a efetiva liqui
dação dos precatarias que deveri§o ser pagos no exercício qoJando a d~
tação ou a liberação de recursos para pagalllento -dos precatarias se mo~
trar insuriciente_
§3 ll•
lei Complementar regulará o procedill"ento financei
ro a se adotado pelas pessoas jurídicas de direito
público para o fiel cumprimento do disposto neste artigo, sen prejul
zo das normas nele contidas, que são de aplicação imediata
§4 ll•

Os pagamentos devidos em virtude de sentença
judi
ciária em desapropriação serão satisfeitos na arde;
de apresentação dos precatrorlos, por dotação orçamentarla
ptopr!a,
obedecidas todas as demais regras constantes deste artigo
O Art. 117 da .atual Constituição F'ed!!I'al tem criado
se
rios ell'baraços para a cr!!dores das Fazendas Públicas, quando venc!!do
res em aç~es judic"1ais, uma vez que o Colendo Supremo Tribunal
Fede
ral entende que não cabe indicar valores em OTN's,nas precatarias

o Senhor Presidente da República, pelo Decreto_leI nO
2.323 de 26 de fevereIro de 1987 (AASP 1'12 1474, de 18 03 67, P 10)
,
deter-minou Que
na dIvida ativa (art 27) sejam os créditos
feItos
em cruzados ou OTN' s
Assim, existem

dOIS

A

I

j

pesos e OUas meolcras para o mesmo pr4

blema:
INSCRIÇriO DA OfVIOA NO ORÇAMENTO:
Vencedora a Fazenda PúbUca, faZ_se a inscriçao

em

OTN'sj

11. VencIda, l"I~o. A InscrIção Só pode ser feita

em cruza
dos.
Na ocasHlo do pagamento, a cOl1denaçll:o da Fazenda PúbUca
está totalmente defasada Quando se pede a atua1izaç~o, na Justiça do
Trabalho, alega-se que o P1"lnclpal ja fol pago e nega-se o pagamento
da atualização
Adotamos, nesta Emenda, proposta de autorIa do Dr LIoneJ
Zaclis, com base na lição do Professor Vicente Grecco FIlho, tornada
pública no jornal "O Estado de S:lo Paulo", à página 27 de sua edlç~o
de 29 de maio últll11o.

Assembléia NacionalConstituinte e 607

As

'EMl!NDA fP05830-9

f'J

Constit\1int~ lU'lson

rr;;~;:J

Gibson

...iD/'"'I;O~I"io

~

.L'W"'O/'O~

[:237';7ãiJ

PLEtlJiRIO

o

instituto

o

direito

de

modificações

consagraco

pela

disposição ~ da

assim,

pretendidas

greve e estabelecer

Maior n~o

Lei

oportunidade

visam

da

poderá

cessasão

EMENDA lP05836-8

aperfeiçoar

aquelas atividades

['J

em que

Constituinte

eaexcee ,bem
da

EMENDA

rr;:~~"~

DO 'EHINEUTE RELA'fOR, FEFr:RENTE AO ARTIGO 11, AI,,!.
, ••••• ,O'~~'.,I. . O'AUICO~'~I.O----

NEAS , Br:M. ASSIM, INCISOS •

_,

lI12V;'7Fl

PLW1iRIO
"IV- A

"a" - f; livre a
sua

"'--------~-c..,::-:T:-l,i~'~tJ:'ili~ull)11

SINDICALIZAÇÃO,

constituição

associação
a

I

ele ~.'-Ott.

poder público serã;' reguladas

&.o.

_

~

profissional ou sindical, a

delegadas

Jt entidade sindical

como

substituto

administrat.ivas
Ifd" - Ao

nesaâr í.e
aos

A

DO PROJETO

Totalmente

seas ,
Parágrafo Onico - A cada ano, a partir da pr,2
mUlgaçáo desta constituição, será subtraida uma hora na Jornada
de trabalho _ atualmente em 8 horas diárias - até perfa2er o to-

incumbe a defesa dos direitos

bre tudo
ção

Judiciárias ou

ça

locais de trabalho na

e

sindical

nc-

garantida a protcç:io

j

de seu ma?4to, inclusiva o acouso nos
sua

"p", do

base territorial de atuação

dispositivo em exame, face

que não

ao trabalho,

do Trabalho

que a Justiça

do Trabalho poderá estabele-

entidades sindicais poderão
contravenha ás

e

repetitivo
que

de representação

adninistração

empregadores, em t.odos os órgãos

com os

d

Dar oportunidade aos empregados e aos empregadores criarem hábito com a nova sistemática de até 8 horas d:iárias para

Já

~,

püblica, direta e indireta, ber- como em empresas con

cessionâricls

pÜ~liCOS'

de serviços

nar,s , sociais

e

onde seus interesses prCfiSSJ..

previdenciarios s.ej am cbj eec

de discussão e

de

liberação.
Justificativa
Os
ção

ri.

dispositivos

análise, são
e que

não

Constantes

['J

cons ta tuanca

o permissivo

que se pede a

rr;;;"~

FARABUL:tNI JUNIOR

m;~'m)J
EMENDA

1.

1

çêc ,

Modifique-se a redação do inciso XV. do Artigo 13, para

em legisli1ção ordin;

Artigo 13 -

integrarem o texto;

xv - Duração do trabalho não superior a

so de cafenudaee ou s1.tuação de notór1.a excepcJ.onal1.dade, mas sempre em caráter trans1.tór1.o.

o Estado desenvolverá planos global
e reg1.ona1.s de ancene avc à construçto de arma2ens
e
JUSTIFICATIVA

silos, através da 1.n~C1.at1.va pz-a.vade ou de forma suplementar com recursos própr10s como forma de estímulo à formação da ~nfra-estrutura de a rma ae naqem "

[ITiIi";JnJ
Júlgamos que ainda não

é

o momento de propostas visando

, a diminuição da carga horária semanal de trabalho
EMENDA t-tODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TAOO PELO ILUSTRE
no

17,

art.

"a"

RELATOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO

inc. VI

al!neas

APRESE!!

neven-cs reconhe-

cer a nossa condição de Pais em fase de desenvolvimento e que

não

se pode dar ao luxo de querer imitar nações plenamente adiantadas e

NO DISPOSTO /

num estágio de amplo desenvolvirrento

"a", "b","c" , "d" , "f"

O Brasil mais do que nunca pr~

e r ea de trabalho e rrui to

•
Dê-se

a

'seguinte

redação

EMENDA lP05834·1
"v -

WlNIFESTAÇ.Ko

A

a) ~

tJ Consti tu in te

CO:r:.ETIVA.

'"".

----,

f'l---;;;Z·':=J

INOCÊI'iCIO OLIVEIRA

FP~J!iJ

livre a manifestação coletiva e1'Jl defesa de int~

sindicais

1CSTOt.US."...;iO

;

--,

E: asseg'urado

ços públicos

o direito de greve,

e atividades

01 A greve

salvo nos servi -

essenciais, definidas

cessará

com a seguinte redação

pela

em l e i .

, por deliberação de assembléia
e com a decisão

conciliação

balho • Cessada a grcf'le,
posta
ção

nenhUJTla

da Justiça do Tr.ã

penalidade poderá

pacifica

na

os

demais

d)-

al!neas.

é uma das mais sag:adas

quistas do trabalhador. Pode-se

co. de um regime maior
de passage-!fl,

que não

tarnentos

do que

econômicos. Não

trabalhadores

OS

grupos

se ccnpcreou perante

dos poderosos

patronais e quase
os demais

há

luta universalmente

consagrada
lib-res.

escalonado

em var~

cação

ao tãrmino

do diálogo atravês

l.njustificadeis,
criando

como

como

a

• •••••••••••••

o

o

•••• '.

o

'.'

.

que /

EMENDA lP05835-0

[JConsti tuarrte

INocfNCIO

respeito

dos

rry;t':J

..lo'.u.cow.. do

_,

tJPLENÁRIO

P:S;;;~;JBJ

Acrescente_se ao inciso I, do Artigo 13, a letra "e",
com a seguinte redação.

Artigo 13 -

pOde ser

I

-

•••••••••••••••••••••• y<:'• •••• • • • • • • • • • • • • • •

•••..••••..•.......

00 • • • 0 0 . - : • • • • • • • • • • • • • • • 0

a _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

intransigentes e

b _

prop6sitos •

~uk.r

o.

.conflltos

co.!e~ivos

dotada
do

de

competência

0

••••••

o..... .
.

d - •••••••• __

trabalho.

para /

~ncompetêncJ.a

o poder público demonstra,

pr~me1.ro que

competente e depoa s que os d~r1.gente5 desses órgãos ocupam

é anos

cargos menos para sexvax do que para ser eervaecs , Não raro são
aprove1.tadores, cor~uptos e deepadoa de espi:r1.to públ1.co. InCUTI
bem-se de desmoral12ar o Estado como estrutura; 1.ncumbem-se de.§.
trU1.r o bom conce~to das estataJ..s. Conspurcam os negóc1.os, servem-se deles e demoral~2am a ~ngerênc1.a do Estado
no domin~o
econômico, mesmo como poder moderador. t a falêncJ,.a moral

que deve ser: decisiva e

o direito de greve coexiste com uma Justiça es-I
constitucionalmente

Afinal,

à

de

quantos exercem funções públicas no setor da al1.mentação. Na CQ

.

e _ Estabilidade no emprego com 5 anos de trabalho,ini!!

pec1.allzada

tomaram conta dessas Empresas. Desde a ~mportação de
e taeenec
até a d1.str~bu1ção do mesmo. há sempre 1.ndi:c1.os veementes de prg
sença despr~morosa, tanto quanto danosa ao aneerease públ1.cO

Companh1.a de F1.nanc~amento de produção. De sobra há a INTERBRAs.

OL~~~IRA

'ud.Il>'~ow

alternativas, de nulif.!.

uma arma

Tanto a CaBAL, quanto a Companh1a de F~nanC1.amento de
Produção e bem ass~m a I~TERBR~S têm pxcdueaõo ta~s danOs ao eri
cac públ1.cO e tal tem sxec sua total 1.ncompetênc1.a que
cumpre
supr1.m).-los ee organograma do Estado.

cUJa estrutura serve também ao desmando,
corrupção.

fa2 parte do pa -

de posicionamentos

Estado

Recentemente por xmc s e cava do zxesaeenee da Repúbl~
ca Com1.ssão Espec1.al de S1.nd1cânc1.a "detecta 1.ndic1.os de corru.,e
ção nas 1.mportações". Em passado recente f1.cOU ma a s que demonat:rado o vírus da cOI:rupção na COB"'L e o tota~ ~psordenamento na

Compatibilizar com o serviço pÚblico .....

sempre o /

a urna tê cnica de

instituto. Só

as

JUSTIFICAÇÃO

•••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

um processo reivindicatório,

do prprio

prazo de lBO dae e promoverá a 11qu1.daçâo dos estoques
das duas empresas e ,a redJ..str1.bu1ção dos seus servJ..dores, excluídos os cargos em cema.eeãe que também f:z.cam extJ..ntos."

De uns tempos a esta parte a corrupção e os desmandos
0

guarda pretor.!,

estranhar, pois,

e que Já

de

de todas

banalizando

suspeição

•••••••••••

etapas, que nã~~~m ser queimada

sob pena de disvirt.uamento
comprometida

o

•••••••••••••••

p~

A greve se constitui um remédio heróico • Surge /
como remate

o

••••••••••••••••••••••••••••••••••

O!

centro de equilibrio dos desaju!.

trimQ.nio

naturalmente,

o

••

0

e)- Estabilidade no emprego aos 2 anos de trabalho,ini!!.
tcrrupto ou não.

conquista bafeJada

brasileiros recceeeeea

dos povos

~

.

medir a densidade de:-'tocrat!

foi uma

"Art.
r'acam ex c mt.es a Companh1a Br,ã
s~le1.ra d e Al1.lI1entos (COBAL) e a companhaa de
F;t.nanC1.amento da Produção (CFP).
Parágrafo ún1.co. O Governo Federal, num

con -

ou menor respeito que lhe tribute

benevolênenr- dos

ana

o.

..•.

c)- ••••••••

O direito de greve

Estado

a)-

b)- •

Justifi.cativa

la

. •••

mesma •

suprim~se

ga-se

I -

ser 11'\-

empregado pelo empregador por motivo de participa-

ao

Acrescente-se como Dispos1.çâo TranS1.tória no ProJeto

ent.r annas e que cuaôem de negóc1.os no setor al1.mentí.c1.o

Artigo 13 - ••••••••••••••••••••••
geral,

2.

Passou a ser 1.nace1.tiÍvel a atual estrutura do
no que se refere a exas eêncaa de de cexeunaccs órgãos

Acrescente-se ao inciso I. do Art:igo 13, a letra "e",
b)

Const1.tu1-

vedada sua part1.c1.paçâo cpe re t rve no mercado de
compra e venda, tanto anue rue como externo, salvo em ca-

44 horas semanais, e não excedente de 8 horas diárias, com rntervalo para repouso e alimentaçao

EP;,~~'~

Gibson

Acrescente-se ao art1.go 303 do ProJeto de
como seus parágrafos as segu1.ntes d1.spos1.ções:

"§
Nas at~v1.dades de produção e abaseecaeenec de a Lamenucs a ;t.ntervenção do Estado 11.1TI1tar-se-á à normat1.2açâo e a regulamentação dos fluxos,

a seguinte redação

Cont<;:mplados

Nilson

ADITIVA

PLENÁRIO

do Projeto de Constitu1.

EMENDA lP05831-7
Consti tuin te

---,

Constituinte INÕCÊNCI"O DE OLIVEIRA

constitucional •

['J

"'..

de envergadura para

materins

dispõem

t?
t'

s2

fixa a competiêncf.a da Just!

EMENDA lP05837·6

um

total. de 40 horas semanais.

EMENDA lP05833-3

acor~os

e nozraa s de prote-

e acontecer de novo

o art. 218

e engloba , ffi

celebrar

disposições

PLENÁRIO

a participaçSo dos trabalhiJdores , em igual

"e" -E; assegurada
dada

inciso IV,

supressão.

JUSTIFICATIVA

dirigent.e

desnecessário o

declarar

Sucede,

;

ao c),.crcldio

ora,

ou coletivos, inclus!

em questões

ALtNEA

COUSTITUIÇÃO, APRESENTADO PELO ILUSTRE

competê~cia da JUstiça do Trabalho, no art.2la e

da

cer normas e as

tal exigido por este artigo.

processual

SDPRII1IR

DE

SENHOR RELATOR ..

a fixação

Público qualquer inter.ferência

;

e interesses da categoria, individuais
ve

do art. 17

Justificativa
Artigo •••• - A jornada de trabalho diário não
superior a 8 horas, para UM total de 40 horas aemanaa.e a partir
do oitavo ano da promulgação desta constuição, com intervalos r~

de

em lei •

vedada ao Poder

organização sindical
no" -

SUPRESSIVA

DISPOSITIVO

INCLUIR, onde couberl~~~as.,t2. seguinte:

gOlares para repouso e alimentação.

"boi - f;

r3ii"7Jã7J

represêntação legal nas convenções co-

letivas de trabalho e o exerclcio de funções

tr!~~~'~

Gibson

gréve.

EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO RROJI:TO DI:
CONSTITUIÇÃO

Nilson

PLENARIo

terrupto ou não.
JUSTIFICATIVA

DAL, na Companh~a de Financ1.amento de Produção, na INTERBRltS.com
~nfluepc1.a eIP outros setores, fazem negocJ..ata~. importam al~me!!.
to desnecessar1.amente. adquirem-no em países estrange1.ros, muitas vezes ap:çodec1do, obJet1.vando enr~quec),mento 1Iic~to. Impo!:,
tam carne que f1ca. pelo camJ..nho e não chega à mesa do consum~
dor, e, quando cheg~, chega a alto preço e deter1.orada.Importam
fe~jão de ba~xa qualidade, fora das normas e mU1.tas ve2es podre.
Importam arroz, afrontando produtores bras~le1.ros, quase sempre
imprestável. Con~ventes com a corrupção e fazando parte
dela,
deSMoralizam a socialização dos bens de consumo.

\
Corriglr uma situação anÕlllala para aarant1r ao-empregado
e ao empregador. um prazo razoável de tempo.

t o máx:z.mo de desmoralizaçiio o ponto a que se ehegol1
o sistema "COBAL - f'INANCtAMENTO DE PRODJ,lC)(O - IMPORTAÇlo". VeE.
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dade~ros gangsters, atuam nesse aexvaço púb~J.co com
e :Lmpun1dade.

Aí impera o deeananc , Aí não 11a planeJamento,

Tendo em vista o exposto, estamos propondo emenda ao Capítulo da Reforma Agrária do AAf:e~rojeto da nova Constituição Brasileira, dispondo so~
bre sobre a expropriação pura simples, sen direito, evidentemente,
a
mtura indenização, tendo em vista a ilegalidade do feito, e sem também
prejUÍ205 à outras sanções legais a que poderão estar sujeitos os
seus

não há

anveatamenec sér1.o. não há ae'rva.ço dest:Lnado ao povo. Há.
aam,
Btend1.mento a gordos apetJ.tes de desonestos funcl.onárl.os. à SOl!!
bra do poder. Falam em ncne do Estado e enr-a.quecem

o aspectp es t r r tamente coner-c ra I destas operações, por
ma i s atrat1vo que seja, niio deve ser iin i cc a ser levado em ccns idera
câo , N1nguém Ignora que a venda a países es t r-angc.i rcs de qualquer a;

Expropriação para a Reforma Agrária

l:Lberdade

à custa dele,

tefato que se des t me a t.er u t r Li.aaçâo rm La t a r- tem graves conotaçõe;
polítl.cas. Tanto o ato de negoc m r com um governo al1.enígena e entre
ga de armamentos, como a recusa a tal p r-cce damcn t o , tem l.mp11caçõc;
de re tevânc ra no quadro de refacacnanentc ante rnac rcna j, , Na primeira

proprietários

desmoralizando-o.

hrpét.ese , faz-se a opção de ajudar alguém a fortalecer seu
aparato
defensavc ou ofens rvc enquanto no segundo caso nega-se esta faculda
de. são procedmentcs , portanto. que relevam mui tc »e re do campo po

E mais que notorio que a expropriação de terras onde tais plantas ile gais são cultivadas, será l.l'Il ato de justiça e um exemplo rercrcaocr no
sentido de que, no nnurc, nenhu'n proprietário de terras, vai querer se
aventurar neste tipo de cultura ilegal, diminuindo assim,substancial mente, a produção dessas drogas rc Brasil.

Não vejo outro cema.nhc se não o de extinguJ.r esses 6,!:.
gãos 3.nútc::Ls e Já retrogrados. A estat1.zação no setor não c tem
seneaec aocae
sendo BJ.m, fonte de corrupção e empxequa.emo El!
ã

,

SBS estatais ccnsm tuem câncer que deve ser ext1.rpado do organ2
grama do Estado.

Com nossa proposta, também ctspcecs que nas regiões urbanas, nas periferias
das cidades ou mesmo no interior do país, todos os locais onde forem local!
zados laboratórios clandestinos para a produção de drogas (s!tios, checaras
etc) serão tarrbém expropriados e o seu patril'lÔnio destinado ao FtN::J\O (fundo de Corrbate às Drogas), já criado pelo cevem, Federal (decreto es 7%0 )
de 19/12/86, e aontnístraoc pelo OJ'.FEN (Conselho federal de Entorpecentes),
Orgão do Ministério da Justiça.
Una vantagem dessas propostas deverá ser o apoio internacinal para sabsfdíélas. no assentseento de colonos e dos sem terras nas regiões expropriadas
E que existem convênios internacionais _ principalmente com as Nações Uni-

sxecaeemcs proíb.1r a ;I:mportaçào de e Lameneo , d:Lrecl.o-

produção de gêneros al~ment.íc~os e
construção de armazéns e saaee em accec,s estratég~cos. tendo em vas te
sempre que a estrutura do Banco do Bras~l prevalecerá para aten
der a área do f1nanc~amento e controle da produção agro~stonl,
em car eea.re eepecaeã ,
l'Il'lr a eCOnÔml.B no senuauc da

cr~ação de pequenos anamaa s para corte. pr~or~zando a

Cumpre, p01.S, dar dez passos para trás e remodelar p:lr
aneea.rc o aa.s eeree , pr1vat1zando-o.

rIa

r

•

Estes são os mot1.VOS que nos levam a ans a s t r r
emenda.

ê'

Con'titulnte JOFRAN FREJAT

[li

Ao Plena rio

Eme,!1da sucress íva
Dispositivo emendado

EMEND"- SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. IncHO I do Art1.go 100
EMENDA ADITIVA
DYC;pnC;TTTVO FMENDADO Artl,go 108
Supr~me_se o rncase I do Artl.go 100
ao Art1go 108 o segu~nte anc i sc
' e acrescentp_se

art. 466 e seus caraqre rcs

- Suprima-se do

~rojeto

o art

466

seus parágrafos.

Jnc i sc - resolver. defa.na t avamenne , sobre tratados,
convencêes-, -ecordcs e atos mternacacnaas celebrados
pelo Prear dent;e da nepüb aca , bem como todos os
d.!:.
lIIa~s l.nstrumentos que V1nculem o País e'tternamente a
qualquer título. al.nda Que compleMentares ou reguladores de outros Já ratifIcados.

JUSTIfICATIVA

deve

í

Não se trata de matéria constitucional

EMENDA lP05838·4
iJ

fil

o

OCPUltlOO .DSE ELIAS H.RAD

PLENJ\IÜQ--- " ....."'."......" .......

---=:=J

mesmo assunto, com o mesmo objetivo,

praticanente com as mesmas palavras~ está disciplinado pelo decr.!

t§7ij' ~ã7l

to n2 94 444. de 12

06.~7,

o que de!l!0nstra

a inoportunidade

JUSTIfiCATIVA
_
A l.ntens1dade é o crescente vulto que assumem as quo:;
toes externas. seja de ordem política. econôm~ca. m11~tar ou soc~al
estão a cIemancI.tr a ag~lIzação dos nlecon1smos rel.ttl.vos ao cX.tme e cI~
cisão sobre os at.os de qualquer natureza. f1rmados pelo
Presl.cIent;
da RepúblIca, v1.nculando o Pnís na ordem ~nternac~onal

do

tratamento da matéria no texto da ConstJ..tuição.

EMENDA lP05840·6

In~lua-se nas Oisposiçõ"s Transitórias, o seguinte Artigo

Artigo ••
Em qualquer região do País, onde fore'll localizadas culturas ilegais de plantas psicotropicas (maconha, coca etc), havera exprB,
priação imediata das glebas que terão destinação específica para assen tamento de colonos que possal'! nelas realizar o plantio de prod...tos l:teis
tanto na area dos alll'lentos, quanto ao de plantas Il'edicarlentosas
1- A expropriação a que se refere o "caput" do artigo, far-se-á

sem ne-

nhLma indenização dO proprietário, tendo em vista a ilegalidade

qual

Cumpre aanda acrescentar que a dec i sâo de vender
não vender armamentos pode ser decas rva na construção da paz e
do
progresso das nações. üascute-ee hoje ant ensamerrte no ânb a to
e~te!.
no, o problema de cont.enção dos gastos em equrpemenccs bélll-C0-5
a
con sequerrte reorientação de recursos para o Eam de promover o deeen
vcãvameneo de regiões menos Eavcrecada s , Está o tema i.nt anament;e La
gado ã problemátIca d~ desarnnmento global que cons t i tua um dos mal;
angus t rant.es problemas com que se depara a humana..da de p01.S, da sol.!:!,
ção que v re r a ser adotada, depende o futuro de todos. As nações pro
dutoras de armamentos têm uma grande respcnsab a Ladade na manutençãoda paz e da segurança coletiva. VIStO depender de sua vontade ~ con
eencêc da corrida arnaaentn s ta e, por vaa de ccnaequêncaa , do recus~
ã guerra como mer o de Sol~ão das dave cgêncãas entr~ os governos.
Os tl.tulares de mandato e retavc , Lcg Lt rmcs
represen
tantes que são da vontade popular, devem passar a ter uma
dec1sl.v;
pa r t acapacâc em assunto tão grave c de ipD..tensa repercussão hl.stórl._
ca ,

EMENDA 1P05839·2

Esse setor prece.se voltar à at~v~dade pr~vada.em plena eccnceu.a de mercado. reservando para o Estado o ordenamento
da eeenemae , no setor de produção e dl.str1.bul.çào. 'dl.tando
normas para que não haja sonegadores, apxcvea eeôor-e s e atravessadores peemc rcaes ,

o pj ane j amentio raee reservado para o Estado que
ser ae quado à rl.sca pela ~n1c1atl.Va pr~vada.

I
I

das - ooe fornecem altas somas em dólares, para a erradicação de plantações
de drogas psicotrópIcas e sua substituição por vegetais alill'entícIos ou plan
tas medicinais, nun estímulo aos plantadores para a muda~ça das culturas Tais auxIlios poderão ser extremamente úteis para o assentamento dos colonos
e fornecimento de recursos para QUe eles possam Intcrar a exploração legal
dessas terras, un dos principais problemas de complCll'entaçdoda Reforma Agr!

Percebo que é hora de recuar, enquanto se autor~za o
Estado à comerc~al~zação, 1mportaçào, COmpra. venda e
d1str1.bu~ção de gênero li al:l.ment:íc~os. Verif~ca-se que )não d?u
no Bras~l essa at1v~dade do Estado. muito por que os
homens
tem epeua ces f~s~ológ~cos exacerbados no exer c Icac da função pg
bl1ca e estão deapadcu totalmente do melhor propós~to no trato
dos negócios do Estado. Enquanto pertencem ao Estado, conspurcam-no e o eeeeraerem, desmoral~zando-o por causa
exaeenent;e
da d~lap~dação e dos maus s er-vaço s prestados. Isso ocorre no ta],.
xo, méd~o e altos escalões o que desmoral~za
a J.ngerênc~a do
Estado nesse domfmo ,

lítico. do equa c ronamentç do .equ r Lfb t-ro do poder mund ra L, do
p rcpr aamenue do es t r í.tc âmba.tc aercant a t ,

da

cultura, e sem prejuízo das outras sanções previstas em lei
lI-Para o assentatl"ento dos colonos, o Estado destinara recursos proprios,
utilizando tanbém dos recursos provenientes dos convênios internacion.§.
cionais no campo das drogas, e que contCJf'pls'lI a substituição de tal tl
pc de cultura

IlI- Nas regiões urbanas onde forem localizadas plantações ou laboratorios
clandestinos, rar-se-a [arbém a expropriação destinando-se os recur 50S provenientes desta expropriação ao fU.(;JID (fundo de Combate
as
Drogas), já criado por lei' (Decreto 7560, de 19/12/86).

E do conhec1rr.ento de todos o grave problema do abuso de drogas no nundo
inteiro, incluJndo-se evidentemente, o Brasil. E, no contexto deste abuso, duas plantas ocupam l.l'Il lugar de destaque. a maconha (Cannabis sativa) e a foIh; de coca (Enythroxylon coca)
Levantamentos que realizamos juntamente com nossa equipe do "Centro de
Orientação sobre Drogas" da FlLIBIIN (fundação Libanesa de Minas Gerais),
têm mostrado que, atualmente, a maconha é a droga lll8is usada no
nosso
meio, enquanto que a cocaína (extraída da folha de coca), ocupa o quarto lugar ou quinto lugar, de acordo com a região
Dados da PolIcia federal revelam que, a cada ano, são detectadas novas
plantações de maconha, princIpalmente no nord1!:ste do país OutrossIm,uma
varldade de Enytroxylon coca (que cresce prinCipalmente no Peru e na Bolívia) vem sendo cultivada em determinadas regIões da Ama<ilnia Trata-se
do (padu, l.l'Il tipo de Eritroxllácea, mais robusto, maior e cujas
folhas
contêm teor de cocaína superior à média de 0,5%, que é o COmtJll nas vari~
dadas do Peru e da Bolívia
Neste mês de julho mesmo, ooticiou a imprensa, que d Polícia federal está desenvolvendo a chamada "Operação Marubu", que já conseguiu erradicar
50 mil pés de Epadu, na região Amazônica. Isto sem falar na
"operação
Eccentric", realizada em 1986, e que atingiu centenas de hectares na re~
gUio.
Acreditam as autoridades brasileiras que, caso não sejam tomadas medidas
enérgicas e imedIatas, o Brasil, poderá, dentro em breve, se transformar
em un dos maiores produtores da pasta baslca de coca e da cocaína no mt.J!!

(l-

JosE LUIZ DE sK

(l

PLENKRIO

O Senado Federal é trad1.cl.onalmente competente
apreCIar a Ind~cação dos nomes para o exercíc1.o das Chef~as de

sões Dlplonât1cas de caráter permanente Na qualIdade de órgão rep;e
sentat1~0 dos Estados-membros. cabe-lhe. COl'l exclus1vl.dnde,
opina.;
sobre tao relevante assunto de 1nteresse da polítl.ca e"<:terna
Enten

Et-IENDA HODIFICATIVA
Dê~se

ao

~

ci

JUSTIFICATIVA
A doutrina que prevaleceu na elaboração dos prece~t.o$ relat.l.-_
vos aos serv1dores púbh.cos em geral fol. a de que não se discr1m.!.
naria entre espécl.es de trabalharores. no pressuposto de que os
dl.re1t.os 1dcnt1fl.cados para o gênero abr.angem necessar1ament.e as
espéc1es. Não estar~am aSS1m alijados dos d~re1tos expressos no!!,
anteproJetos, como espêc~e, os serv~dores públ~cos em geral, sob
pena de se ver repetidas, na seção relat~va aos serVIdores púb11cos (arts. as a 9S do ProJet.o de Const.ltul.çào) vár10s dos dl.re1tos alinhados no art.1.go 13 desse mesmo proJeto.
Por outro lado, O fato de haver d~Sposlções própnas, de caráter suplementar. para os serv1dores públ1coS (Cl.V1S e ml.l~tares)
explica-se pela natureza do trato da COIsa públl.ca, que Impõe espec~f1dade normat1va di'l'nte da necess1dade de conduta que ref1J..ta
idone1dade, aust.eridade, e parc1.mônl.a no emprego dos dInheIros pi!.
bll.cos.
Por tudo isso. para que se dê consequênc1a ao pr1ncípio da l.s.2nom~a de tratamento entre trabalhadores de qualquer espécl.c, não
há como sc de~xnr dc modl.ficar n redação do ~ do .:lrtl.go cl.tndo
tornnndo~o para representat1.vo dessa doutr1na socl.al.

(!J CONSTITUINT!: ITAJ.IAR
,--'

.....

~

FRANCO

'Lu..",feow"sJ.f.U'I<O"'.sJ.

J
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EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS H18iDAOOS.

O Artlgo 336. Parãgrafo Omco

do Artlgo 337, e Artlgos

481 e 488.

SUPRIMAM-SE DO PROJETO DE COrlSTITUIÇ~O
a~ O Artigo 336
b- o Parãgrafo Onico do Artigo 337
c- o Artlgo 487
d~·o ;tlg0 4BB
JUSTIFICA,.ÇJtO
O SEsc:-sEsi~. . SEÜAC;~ENAIdesenvolvem um leque vcllado de
proflssionallzantes.
A lnexlstencla, nesses campos, de patanares mln1l'los de ace~
so e particlpação e deslgua1dades de toda ordem. que penahzan. sobretuco
o
trabalhador de baixa renda. tem levado essas Entldades a atuar, estrategicanente,
de forma a tornar posslvel a ascensão do traba1hador a p1anos nalS elevados da

50S

ElotENDA ADITIVA
D1SPOSITIVO E-1ENDADO: Seção II. do Capítulo I, do Título V

ã Seção

II do Capitu-

lo I (Das atnbulções do Congresso Nac~on'l.l). do Título V.

eXlstencla

A valonzação de sue dlmensão soclal e lüdlC<l, seu

dlrelto

ã informação e ã partlclpaçà"o - que reafumam a cldadanla do trabalhador - col.2
Art. _ A exportação e reexport.ação de materl.al béhco
de qualquer espéCIe flca SUJC1.to 5. prévl.a autorlZaçâo
do Congresso Nac1.onal.
JUSTIFICATIVA

do

_ em 1985, vinte e um plantios de marljuana no 'nordeste, representando
cerca de 364 321 Kg da droga foram detectados e destruídos.
_ em 1986, este número subiu para 115 regiões com plantios de maconha ,
representando cerca de 1 800 000 Kg da planta Convém notar que,
de
l.JI modo geral, tais operações de erradicação correspondem apenas
la por cento do provável plantio da droga no país.

8:

l:-;~';MJ

r . r - - - - - - - - - - .....".."..,,'.

Acrescente-se o segUInte art~go

A lnovação ora apresentada tem o mérIto. além de
ln
troduZ1.r mal.or flexiblhdade e rapIdez no proceSSamento das
Mens;
n s Presldencl,a1.S enVolvendo tnIs aSSuntos, eVl.ta a possível
sol;;
çao de Cont~nul.dade no trato ela polít1ca externa que l.nev1tavelmcnt;;
adv1rl.a todas as vezes que a Cãmara dos Deput.ados fõsse d~ssolvida
na forma do ParlamentarIsmo proposto.

rr"';'~';;J

Quanto à maconha, o Departartento da Polícia federal nos forneceu os se guintes dados'

demos que. a exemplo do que ocorre em outros estados federados, ã
mara Alta deve ser at.r:l.huída. pr1vat.1va e excluslvament.e, a
ml.ssã~
de op~nar. em def~n1.tl.vo. sobre os comproml.ssos e'Cternos consubstan
clados em tratados, convenções ou atos de qualquer espécle.
-

do artl.go 13 a segUInte redação:

"Art. 13 São d1.rel.t.os SOC1a1S dos trabalhadores urbanos e
rura1S e dos serv1dores públ~cos federa1s, est.adu:l1s e munI
cIpais. além de outros que V1sem ã melhorl.a de sua condl.çãõ "

EMENDA lP05841-4

para
M1.S

A med1da que a l.ndústr1.a bél1.ca nac1.onal cresce em t.!!.
manha, quall.dade. e SofIstIcação dos eqUIpamentos produzl.dos. tende
a haver uma crescente procura dos rcspect~vos bens pelos mal.S d~ve.!.
sos países do globo terrestre, l.nteressados em modernIzar suas
fo!
ças armadas. ~ notórl.o que, hOJe, encontramo-nos nuna pOSIção prlv.!
leg1ada no tocante ao conérc~o l.nternac1.onal de armamentos, o
que,
de resto. contr1bu1. para ampl1.ar as font.es de recel.ta de d~V1SD.S e~
trangeiras.

cam-se, portanto. como obJetlvos essenClalS que são perseguldos pela ação emne,.!!
temente educativa dessas Entldades Estas ações. que exercitam de fOl"l"a predornlnantemente nas suas atlVldades. contemplam todas as falxas etãnas do trabalhador. segundo suas necessidades.
- segue _Esta tem sldo ao longo de 40 anos a linha de ação das Entlda
des. traduzida em um trabalho cotidlano de lnqucstl0nãvel e lnegãvel valor paraeste PaIs
São Entldades mantidas pelo el'lpresariado. tendo como
base
de cãlculo a folha de salãrlos das empresas. mas em nada onerando o trabalhador
A retlrada da recelta bãslca dessas Ent,dadcs e sua extlnçãc
slgnlflca. Se9Ural'lente. retroaglr em uma conquista soclal de relevame valor pa
ra os trabalhadores desta nação. que resgata uma pequena parcela. da dlvida
s;
cial. para com aqueles que são na realidade os grandes sustentãculos deste Pais

Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA

EMENDA iP05844-9,

t: CONSTUmNTE TITO CO""A

Não é de justiça
blico

As Entldades SESC e SESI. com atendimentos crescente de sua
clientela. subsidlando todos os seus serviços. necessãrtcs ã dignidade do trabalha
dor. mantem restaurantes. cclêmes de renas. escolas. servrçcs de saúde e abVld;
des G,ulturals. recreativas e de lazer.
-

manter servidores de serviço pú-

desempenhando as mesmas funções em regimes diferentes.
cabe, portanto, a Inclusão, no p:i:'incípio ccns t tu.,
í

Não hã. nesses serviços conccrrêncra aos órgãos emltllmternente públicos. pelo ccntrâr!c, coeptementem-ncs nas suas det iciênctes e cerêncres ,
quando fornecem ao trabalhador alimentação. lazer. ensino e a medre-ma preventrve
"de saúde.
Por outro lado. o SENAC e o SENAI se dedicam mais especificamente ã formação de não-de-obra profrssronaf rzente, necessêr-ta ao desenvo'lvmento do País. sem o que nunca seremos uma Nação economicamente respettâvej ,
A Seguridade socral , como estã tnser-rda no projeto constitucional. pr-lor-tza a saúde e a esststêncre social. mas também reconhece como necessj,
dades bãslcas do trabalhador. o du-etto ã moradl.a. educação. transporte. descanso.
lazer e meio ambiente sadio,
Resulta dal. que não seria Justo tirar do trabalhador' os d.!.
reitos bâstccs que Jã os possui. não contemplados no Fundo lIacional de Seguridade
'Socla1 que se pretende cr-tar-, e que poderão ccntmuar- a ser eftcrentenente prestadçs na sua essêncta, pelos Serviços Sociais AutônomoS do Comercio e da lndiistr-ta,
Nunca c-trabe'lbadcr precisou tanto do lazer como nos teepos
atuars , como fonna de contrabalançar as dlficuldades que tem de enfrentar no coti
dlano(falta de emprego. baixos satêr-tcs , custo de vida elevado). que funciona ccre
vãlvula de escape às tensões na convivência, no trabalho e no lar
O slgnlficado do lazer f 01 acentuado pelo Dr. Alfred Regs •
quando escreveu: "A função da dwersão contrabalançar a vida em relação ao trab.!
lho. oferecer contraste ameno ã responsabihdade e ã rotina; manter VlVO o esplr.!.
to de aventura e o senso de proporção. o qual evita que se leve demas tadenente a
sêr-to uma ocupação. impedindo assim a morte pr-ematura da juventude. e. não poucas

cional da obrigatoriedade de todos os servidores au t é rquf cn s s.ê,
rem regidos pelo estatuto do funcionalismo público
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CONSTITUINTE RONALDO DE AZEVEDO CARVALtlO
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PLENÁRIO DA ASSEHBLt::IA NACIONAL CONSTITIlINTE

EMENDA MODIFIcA.TIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS:
• a) Artigo 336

b) l'aJ:âgJ:afo I1l1ic:.o do AJ:tigo 337
c) Al:'tigo 487

o -AJ:tlg0

336. o PaJ:âgrafo Unic:.o do ArtLgo 337 c o

Artigo 487 do Projeto de Constituição da Comissão de SLstemanzação passam a

Vl.-

gorat' com a segumte t'edação:
At'tLgo 336 --A folha de I>alânos ê base exclusiva da Seguridade SOCLal e sobre

-

ela não poderâ lnc:.1dit' qualquer outro tnbuto ou contnbu1ç:i:o. ressalvados os ser
Vl.ÇOS

Soelais Autônotms czredes por tel F.ederal".

- -

e.

- Artigo 337 •••
Parágrafo OnlCO --Toda c:.ontnbuição socl11l 1nst1.tuuta pela União
destina-se ao fundo a que se refere este At'ngo e aos

serviços

sociais a que alude o Artigo eneerxce",
Artig,o 487 -"rodas as c:.ontnblu.o;ões soc:.1aÍ-s e.xist.e[\tes até a data da promulga-

-

ção desta ConstituiçÃo passarão a integrar o Fundo

Naclonal ce Seguridade Social

• os Set'Viços Sociais Autôn01llos a que se refere o Art1g0 336".
.JUSTIFI CAÇÃO
OS Art1gos e Parágrafo

llcima referidos

prevêem

que a e:ntribuição soc1al instl1:u{da pela União destina-se. exclusiv<lmente.

ã Se-

&lridade Soc1al.

uã que se considerar. porem,que existem Entidades tradiclonais. voltadas para o bem-estar ecca.af , eeaaaes por r.C1 Federal. paPlENARIO

ra, através da inicillj:l.Va peaveda , c:.cmpletar o trabalho do govemo na ât'ea de seo!:

r,r----------rUT01JUIt"'.,ç.l.---

~ ~,
Ac~ta se I
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viço socl.al. Como c~llIplo dess as ênta.dadee

com

do

de salários para

.11 Segundade

tndades apontadas.

Jii: que

4

exelusiv1dade da contnbu1ç ã o da

COlllO

- Art.
Fica criado o Estado do Juruã, com desmembramento da ãre,\ do Estado do Amazonas, abrangida palas municípios
de Arnaturã, Atalaia do Norte, BenJamin Constant, Carauari, Eirunepé,
Envira, Ipixuna, Itarnaratl, Juruá, Jutaí, são Paulo de Olivença e Tl!
batinga, tendo a cidade de Carauari.- como capital.
"§ 19 O Tribunal RegJ.onal EleJ. toral do Estado desmem-

sendo

de 40 anos.
Considere-se. a1nda. que é mssão do governo

U1ar

recursos e benef1c:.10s para os cl.dadãos

e

~r~~t~fn~~~:r~aP~:~;~;~~u~;a;~~ad::~~c~~~=~1~~~~~~.de

50-

não reduzl.1:' ou SUpr11D.1.r os Jâ exl.S-

tente::.
As modifu:ações feitas nos Artigos 336 e 487 e Pat'igrafo I1lac:.o do Artl.go 337 são a gat'antl.a da preservação dI! ullIa 1niclativa prl.vada. sem fins luc:.ratlvos. cOlDpt'ovadamentc. bem suced1da. totalmente voltada para
o bem-estar social.
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS ENENDADOS f1rtlgo 336. o Parâgrafo Onlco do Artigo 337 e Art. 487 e 488
SUprlmam-se do ProJeto de Constltuição:

a) IIrt. 336
b) Parágrafo DnlcO do Art. 337

-ArUgo _ fica assegurada ads su!>stltutos das Serventias Judiciais.
das atividades notariais e 1'eglstrais. a efetivaçDo no cargo de ti
tetar, desde~ que contom S lU'IOS "eSSA Otlttlllel!o, ou 10 anos nessas .!!.
tlvIdl1des , de efetivo exerciclo. li deta da prolllulgaçDo da Constituinte do J'espectivo ('IUcio.
JUSTIF'ICATIVA
O Substituto _nenond.nado 01'1ciü1 .la!oJO eIIl alguns Estados- é
servidor de carreira regularmcote concursado. consoante prescreve
o Art. 97. § l Q • d3 constituiçll:o vIgente. É. rtgu!"a impresclndlvel
no e1CercJ:cl0 da serventia. pratIea. "'!lIlultaneemente co.o o titular.
todos os atos e est~ eOlllcUdC's.
~
A presl!!nte Em~nda obJetiva evlt~r ema Injustiça a esses se1'vldorc:s, qJe ao lat!::l dos t!tulares :lesses cart~t!os vêm esstlmIdo'
iguais responsabIlidades. Nilo podem eles ver cerceado o seu direi_
to de acesso, na vacAncJ.a da serventia. Seria UIIlO restriçDo injustJficável (IU"lI carrein, aos que nela millt3'll e que têlll 8 justa e~
pectat1va. para nt!.o dizer "dheitD adquIrido". de galqar seu deu!.
deiro posto ..

[!J

Constituinte JOFRAN FREJAT

[!J

Ao Plenário

er;~";~~~
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seguInte inciso:

•..

11 •••••

111

CAC~O

•••

VI •••••
VII
•
VIII •••••
IX •••••
X.

••

XI _ Os servidores públicos de autarquias seriIo reg!
estatuto

do funcionalismo público. "

I
\'.

fC';~~'B~

ffi/2:~fiiJ

A supressão de talS dispOSltiVOS constitucionais torna-se ne
cessãrla. para preservação de dlreltos de um contlngente enorme de trabalhadores;
comercio e na lndustria. que poderão deles flcar privados se não dermos condições
de recursos ã sobrevivêncla das Entldades. Serviço Social do Comercio - SESC. Ser
viço llacional de Aprend1Zagem Comercial - SENAC. Serviço Social da Indústria -SESI
e Sernço Nacional de Aprendlzagem Industrial - SErIAl.
Historlcamente essas Entldades foram criadas. após o têmnno
da Segunda Grande Guerra Mundial. quando o mundo procurava a paz e o Brasll passa~
va por um perlodo conturbado de transição social.
Jã se passaram mais de quatro dêcadas e aquelas Entldades
vêm prestando· relevantes serviços ao País. no campo sõcio-educatlVo. assistencla1
e cu1,tural. preenchendo um vaZlO del):ado pelos órgãos de cirâter púbhco.
Essas Entldades são Serviços Sociais Autõnomos. com persona
lidade Jurídica de direito prlvado. que se mantêm ã custa das contribulções compul

OlENDA ADITIVA

~
guinte

Acrescente_se um § 311 ao art!g~ 386 do projeto, com a seredaç~o:

"Art. 386 - •.•.•••••••••••••••••••••••••••••••
§ 3 12 - O Poder Público promovera o desenvol vimen
to artIstico. valorizando os profissional
das artes. assegurando a liberdade de expressão.
crIaç:l.o e pesquisa em artes e garantindo

I .. a dest.lnação de recursos para a docência e in
veo;t!gação em arteSj
II.. o fomento à divulgação e circulação dos bens

sérias dos empresãrlos comercials e lndustrlais ou assemelhados. nos tennos das
leis e regulamentos que as crlaram - Decreto~Lei nº 9853. de 13.09.46 e Decreto
n9 61.836. de 05.12.67 e outros. não trazendo nenhumõnus para o trabalhador.

culturais produzidos;
o ensino público informal das artes;
IV .. a inclusão das artes no currIculo obrigatório
em todos os níveis de edl:lcação formal,
'V - o estimulo h criação de cursos profissIona'll_
zantes em artes."
II~..

JUSTIF"ICACAO

e

IV ••

dos pelo

[!JconstituJ.nte MICHEL TEMER 'IJTO.

tbs

DisposItivo Emendado: art 86
Inclua-se no art. 86 o

V

A criação do Estado do Juruá ã antiga e legítima reivindicação do povo do Alto Amazonas. A reg:Lão, com doze municípios. e
urna área de 304.089 (trezentos e quatro mil e oitenta e novel quilôn.=,
tros quadrados, ê dotado de recursos de toda ordem que. convoniente mente administrados, lhe assegurarão independência económica.
ES'1Uec:Lda da adrnJ.nistração pública estadual, por sua
distância de Manaus, tem sido, ao longo dos anos, a mais abandonada e
sofrida região do lunazonas. Falta-lhe, portanto, a autonomia política
para comandar seu próprio destino, desenvolver seu potencial c concr!:;
tizar as aspJ.rações de seus habitantes.

O SESC. SENAC. SESI e SENAI são gendos por um Conselho Na
c.lonal e Regl0nal. do qual particlpam representantes dos ernpresãnos. atraves
Confederações e Federações do Comêrcio e da Indüstna; dos empregados. atraves da
Confederação e Federações dos Trabalhadores. e representantes do Governo atraves
do
lAPAS
e do.
Hlnisterio do Trabalho. Alem dlSS0. essas Entidades são
obrigadas a prestar contas ao Trlbunal de Contas da União.
Não hão nos Serviços Sociais Autõnomos. empreguismo.. Para
se ter uma ldéia desta partlcularldade que se C\1Il'pre com rlgor a legislação e.§.

Emenda AditIva

"I

180 (cento e
"§ 29 O Poder Executivo adotará todas as providências
necessárias para a instalação do Estado do Juruã até 180 (cento e oitenta) dias após a realização da consulta plebiscitária, se favorável
ã sua criação.
-§ 39 Aplica-se à criação e instalação do Estado
do
Juruã as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de lia to
Grosso, ficando os d1spênd1os financeiros a cargo da União, em valo reli atualizados proporcJ.ona1s ã popUlação, ãrea e ao número de municípios do Estado.
h§ 49 A superfície territorial do Estado será definida pelos limites externos dos respectivos municípios constantes deste
artigo" •
JUSTIFICI\ÇÃO

EMENDA lP0585l-l

c) Art: 487
d) Art. 488
JUSTI FI

---,

Inclua-se. nas Disposições Transitórias do ~pr9j.!!
Constituição, o seguinte Mttso
)renumerando-se os subsaquen.

folha

sobrev1ver. o que. s1gnif1ca. em última

análise. tirar do trabalhador e seus fatllll1ares benefícios que lhes vem
proporcionados há ma1S

f?0~lillJ

TI.'e/"'.""<&';1o

Social impl1c:.ana. fatalmecte. na extinção das En-

não te ra ara

,.,,,1.'O/'0..,,,1o/.u"O"'''1o

pos~~s~e

Mantet'

Constitucional NO f2/82., o arUgo 208 da Constitulçllo Federal veio
fazer jusUoa a lI11hares de servIdores t1ue, exercendo suas atividades conoolll1tantelllente 0011 os seus titulares. dnhsl1 de ser trequentel:lente relegados por illjunç!5es poHUcos, dehanrf'J'_Qs a desooberto
d3S reSDonsobilldad'es adClin!straUvas, oivis e cr1l11!Mis qU9' ao lo!!.
go de vdrios anos de labuta ecrosc~ram DO potencial de suas pessoa i
responsebiHdades. Referido dispositivo, tardio no nosso tjire1to.n~
do Clals fez. ainda que de man'!':lra 'restritivo, repetir .I) que há Illuito ocorre 08S leg1slqçiJes de p:a!ses de llIelhor des!:!nvolviPumto jurídico nesta l!ll!tGr1a.

EMENDA lP05847-3

~LE:t-1J,~\o

t:rabalho

pl;estação de contas SUjeitas ao 'tribunal de Contas da Unlão. J:l

povo brasileh:o.

A adOÇa0 do d1spr5s1t1vo sugerido é illperiosa por Ur38 ques-

PLENARIO

~h.n1Stêr1o

das por decreto--Iei, fiscal1zadas pelo

fC;~~~~

Constituinte CARREL BENEVIDES

• suem uma sólida e-strututa de funC1onamento que as tornam 1mpresc:.1ndí:ve1.s junto ao

toa de equldade e 1$000'110.. -Com efeito, caia 8 pronolgaç:fo da Emenda

CONSTITUINtE ROBERTO BALESTRA

ftl

ct'i~

Essas Ent1dades. de lniclat1va privada. mas
e

vezes. do próprio tndtvfduo",
A partldpação em fonnas sadias de uso do lazer ccntr-tbue p.!
ra o 'bem-estar flsi co ementa 1 do trabalhador•
Esta ativldade e apenas uma entre tantas outras. que os Orgãos do servrçc Pübhco não prestam ao trabalhador e tirã-la agora. no momento em
que se pretende aperfeiçoar as normas constitucionais. serã um retrocesso jurldico
irreparãvel par-a a Ordem Social.
• Impõe-se. portanto. a supressão dos dispositivos constitucl.2,
nais enfocados. para se manter atuantes os Serviços sceteis Autônomos do Comercio
e da Indústria. que alê'm de prestar relevantes servtçcs aos trabalhadores contr.!.
buen para o equilíbrio da Ordem soctef ,

EMENDA lP05850·3

espe-

cialização profiusl.onal; educação; al1mentação; cultura; saúde e la~er.

,JUSTIFICATIVA

l:J

o SESC. o SENAC. o SESI e- o SEloAI

P1êrcio c que levam benefícios aos trabalhadores nos campos de formação e

-Artigo _ Rb Substitutos judiciais, notariais ou reglstrals é ass.!
gurada, na vacAncla do respectivo errere, a efetivDçll:o no cargo de
titular, desde que contem ereee anos de efetivo exercício na funçDo
ou que tenham quinze anos do atividade judicial, notarial ou regl~_
tnl ti data da lnstoloçllo da Col"lstftulnte.

EMENDA lP05846-5

tE!Ill.QS

que são mantidas Colll recursos pxovenaentiea do emp res azfedo da Indústria e do Co-

'

_ 609

pecHica de suas consbtulções que prolbe a admissão como funcionlirlo de parentes
-e.1!â.o tercelro grau clVil (afim ou consangulneo) do prõprio funclonãrlo. do Pres!.
dente. ou dos membros. efetivos ou suplentes. do Conselho Regional e Flscal.bem
como de dirlgentes de entldades sindlcals ou civis. patronais ou de empregados.na
correspondente ãrea terrltorla1. A admlssão, quando necessãria. se faz através de
concursos sem protecl0nismo e ou paterna11smo algum.
E totalmente falsa a alegação de alguns de que essas Entida
des vivem ã margem do Estado e prestam idêntlcos ~erviços atribuidos aos Orgãos Previdenclãrlos.

o texto do Projeto já acolhe a valorização das artes e o
:sUmulo a

F;~~::,a:n~~:~:~t~~ ~~~i~~~;~i~:sn:~;;~~;~~:

para dar con-

ereção e eficácia aos dispositivos existentes
A emenda proposta tem exatamente essa finalidade Indicar
expressamente os meios e modos para o atingimento daqueles objetivos
Cumpre que o apoio às artes nao seja apenas uma declaração
de amor, desprovida de sentido prático e de conseqGências concrel,tas.
Para isso é preciso IndIcar, de maneira concisa e esquemática. o que se considera básico e essencial, deIxando para a legisl~
Çao ordInaria o desenvolvimento de cada item.

610

• Assembléia Nacional Constituinte
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EM~NDA

MODIF"ICATlVA

Substitua-se o termo "Saúde" do inciso xx do artigo 13. do PrE.
jeto pelo vocá~ulo "Higiene"
JUSTIFlcACAO

o termo "Saúde" já está inserido e contemplado na secao r, "Da
Saúde" t artigo 343, que diz:
fiA Saúde é direito de todos e dever do Estado"; ora. se é direl
to de todos, Já inclui obviamente a classe trabalhadora. Portanto, e
l'ed~ndãnc:l.a e repetição. além de ser inadequada
Isto porque o termo "Saúde" na área do trabalho não é t ãc abra!).
gente quando o termo "Higiene". Enquanto Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a HIgiene se refere à pessoa, ao ambiente e aos diversos meios de preservar a saúde, inclusive vestuario e equipamentos
de pruteçãc
No ambiente de trabalho e preciso mui t'O mais que Saúde A Seg,!:!
ranQa e Higiene do trabalho como está na Constituição em vigor é muito mais abrangente, completa, evoluída, dinâmica e assegura ao trabalhador a eliminação dos riscos de acidentes e doenças do trabalho. CE.
11I0 está colocado no' Projeto, ora em debate, significa um
retrocesso'
nos direitos do trabalhador

PnsLt.Lvament.e , o sistema único de saúde nada tem a ver com
tais assuntos. além de já estar super assoberbado com cut r as ingentes
tarefas de igual relevância •
Ao Ministério da Saúde ou Sistema ürucc de seõoe Já
cabe
(ou caberia) a tarefa hercúlea de erradicar as endemias que recrude,!
cem a cada dia no pais. Há 3.000 Munic!pios sem médicos. Há portanto
um grande trabalho de saúde pública a ser executado Entregar-lhe ta!!.
bém a Segurança e Higiene do trabalha é aumentar a carga. além daqu~1
la. realmente devida e ainda nos seus primeiros passos
O local certo para cuidar d~ssa matéria, na Constituição,é
o artigo 13, juntamente com os outros direi tos do trabalhador.
Nilo é sem razão que .o assunto, atualmente é de ccepe tênc re
do Ministério do Trabalho, em perfeita harmonia com O que ocorre no
âmbito internacional, onde a entidade encarregada dessas cues tõea é
a OIT - Organização Internacional do Trabalho, e não a OMS - Organiz~
ç ã c Mundial de Saúde.
Saúde ocupacional é uma tradução inc::o'llpleta do sistema no.!:
te americana de Occupational Health and sare ty, que abrange tanto
a
saúde como a segurança, dois assuntos distintos mas tratados ccnjun,
tamente, por u-na única agência governamental.
Como pode a r Iscar reecac s ede r a L na área do trabalho, r icae
dividida entre dois Ministérios, ou pertencer ao Ministério da Saúde?
E como ficariam. as Negociações Coletivas na área de Segurança do Trabalhador ']
Se a fiscalização permanecer no Ministério do Trabalho. de
onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de proteção e segurança
ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção desse serv rço
naquele Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde
prcvccer e conflito de jurisdiç1Jo, com reais prejuízos à integridade
flsiea tio trabalhador.
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em
1944, con a cr racac das CIPAs - ccmãssões Internas de Prevenção de .8.
cldentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro.
Desde então a matéria teM sido confiada ao Ministério do
Trabalho, que cuida de todos os aspectos da atividade laboral, e Que
já orientou a fornação de I milh1:l0 de c rcer rcs (Membros de CIPA), 20
mil Engenheiros de Segurança do Trabalho e 50 fI'Iil récmccs de Segura,!!
ça Jo r eebarno • No ano de 1986. conforme divulgaç1:io dos dados c r.ící.a.í
da eres rdênct e Social, mais de I milhãQ de traba ...n ecores ficaram acidentados devida às ccndíçaes inseguras das máquinas e equipamentos, I
er qvant.c apenas 7 000 (sete mil) trabalhadores foram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o proolema básico nac é de medicina, mas de engenharia de Segurança, que visa a eliminação de riscos nas maquinas e meio ambiente, atr-eves de processos tecnologicos
~
Em 1972 o !ndice de acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47 ~, de lá para cá, tem caído progressivamente e em 1986 foi de 4 ~. aproltimadamente Isso mostra o acerto
do tratamento atualmente dado ao as~unto, que não deve ser modi"ricado
é o que se pretende com a supressão proposta

EMENDA lP05856-2' ..".
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EM8NDA HOOIFICATIVA
Dê-se ao inciso XX, do artigo 13 do projeto, a seguinte

r~

daçao:
nArt

13 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

xx _ higiene e seguz:ança do trabalho, mediante'
a) medidas que visem à eliminação de- riscos de .!
cidentes e doenças do trabalho;
b) informaçllo a respeito de atividades que compo.!:
tem riscos à saúde e à segurança e aos métodos de
controlá_los;
c) pa r t Lc Ipaçâc na gesUo dos serviços internos e
externos aos locais de trabalho, relacionados à
higiene e segurança, acompanhando a ação fiscalizadora do ambiente"

EMENDA lP05855-4

...,,

---,

tJCONSTITUINTE MICHEL TEMER
.c.ol_/.o~

::JUSTIFICAC1iO
Nao basta afirmar que o trabalhador tem direito à higiene e
segurança. E preciso indicar os meios e instrumentos para a r eat t aa.,
çUo- concreta desses direitos.
A emenda elenca de maneira precisa, ccnc rsa, esquemática aqui
lo Que á básico, essencial, indipensável, dando ênfase total à preven:
çtio de acidentes do trabalho e moléstias profissiona1.s.
O desenvolvimento desses itens caberá à legislaçil:o ordinária,
mas aquele mínimo, sem o que o próprio direito não existe, já deve ser
afirmado no próprio texto constitucional e em lugar próprio e adequa-

do.
Higiene e segurança formam um binômio inseparávél, sendo que
8 parte referente à segurança. no sentido de atuação preventiva, é imensamente mais importante
E óbvio que amparar o acidentado e. curar o doente são coisas'
logicamente colocadas depois da segurança, cujo objetivo e diminuir os
riscos e tentar fazer que nem existam ccentes e acidentados.
O acessório nzc pode condicionar o principal E preciso mudar
uma mentali.dade atualmenlLe concentrada na "compra" da integridade fis.!
ca do trabalhador. Todo encenbc deve ser feito no sentido da prevenção
,
Por tais razões. as instrumentos necessários para assegurar o
direi to à higiene e segurança. não devem figurar na área da saúde (pois
ai s6 se atirtgiria um dos itens do binômio) mas, sim, devem constar em
local mais abrangente, imediatamente após a afirmação do próprio dire.!.

to.
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EMENDA SUPRESSIVA

Suprima_se, integralmente, o artigo 350 do Projeta de

Con~

tltulç1Jo.

JUSTIFICACAD

Está, primeiranente, mal colocado Segurança do trabalho é
matéria eminentemente técnica, de engenharia, que SOl'lente el'l uma pequena parte tem a ver com O sistema de saúde o lugt:r certo é o art
13, XX, que cuida dos direitos do trabalhador.
Mais importante, porém, é que colocar esse assunto sob o
ângulo da saúde é enfraquecer" direIto do trabalhador e subordInar
o principal ao acessório
Não bas.ta cuidar da saúde, abalada, do trabalhador; é impe
rioso agir para que ele nem tenha problemaJ de saúde.
O máximo empenho deve ser concentrado na prevenção de aci~
dentes e doenças profissionais.
Para isso é precisa cuidar de assuntos Que n~o dizem respei
to aos profissionais de saúde. Com efeito, a maior atenç~o deve serdada aos métodos de trabalho, aos fluxos e rotinas de produção, à fef.
ramentaria utilizada, ao vestuário e equipaMentos de proteçUo, i!l re~
slstênc:ia dos materiais empregados, à disposição de resíduos e aparas.

de Sistemattzaç:;;:o a seguinte
"Art. 292 - g vedado.
I

reda~ii'o:

- ~incu;ar :ecelt~ de. na:ureza tribut~rla a órglio,

funç"o ou despes~; a exceç'o da aplicacao de que trata o artigo 379.
JUSTIFICATIVA
Visa li presente emenda compatibilizar dois princí.'l
pios constantes do presente proj eeo de Constitui~ão ,i} a.t~
ceaeçâc do artigo 292 veda qualquer tipo de vincUlação de receita de natureza tributária, excluindo apenas, obviamente, a
reparti~ão da a;recadacão entre os três ní.veis de poder Já o
artigo 379 estabelece a. vinculação de receita oi t"anutenção e
desenvolvimento do ensino, o que constitui uma e reeãve prioridade nacional.
Determina o artigo 379. "A uru tc

aplicará,anual~ente,

nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, O oi~trito r'ederal e os Munici:pi~~ vinte e cinco por cento, no rnín1.lro, da
receita reeureanee de l.mpostos, inclusive a proveniente d~ tran
ferências, na menueençâc e de:senvolvirnento do ensino" Essa redacão fo1. aprovada pela Comissão de Sisternatizacão e, antes dela, Dela SubcomissãO:) de Educal""ão, cult~ e Despor~o~
Na realidade,
.são.·
dois dispositivos de igual
hierarquia j~r!dic~. motivo pelo qual não há porque optar por
um ou por outro A emenda agora proposta apenas eva ca qualquer
dúvida que eventualmente venha a sure:ir a ceeoe Lco -aas ãn eençoes dos legisladores ccne cí.cuí.rrtee ,
1\ vinculação de recursos à educação e:ltá presente em
todas as Constituições democr':::ticas do Brasil desde 1934. Os
períodos históricos em que eaee princípio n';o constava das Cartas - en geral períodos autorl.tários, diga-se de passageNR- foram marcados por sérios declínios das dotações orçarrentárias
para a educação. Não é necessário enfatl.zar a gravidade dessa

ccne eaeecêo , em un País no qual 87 por cento das crianças não
conseguem sequer completar a escolaridade obrigatória. •
Todos os principais partidos políticos nacionais Já
manifestaram aecão a essa tese, em diferentes oportunidades.
~la. aliás, co~sta da -at'ual Carta graças à votação unânime do
Congresso Nacional ~ com a participação de representantes de
todo o espectro politico - realizada a 23 de noverbro de 1383.
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Uadiflca-se o Item lI, do Art. 373, Capo 111, do
T.itulo IX do Projeto de Consti tru Lção e passa-se a ter
guinte redação:

,.

EMENDA SUPRESSIVA

II - extensão do ensino obrigatório e gratuito,
progressivaMente ao ensino médio; Incj ufndcvse como de fUfr
c1amental importâncIà o ensino da Declaração Universal dos
üí.re tcs do Homem, come matéria curricular, didático-di sei
plinar. '):r
-

Suprima_se a expressão "inclusive o do trabalho" do
inciso VII, do artigo 347. do projeto de Constituição
JUSTIF'ICACI:I.O

í

Higiene e segurança do trabalho já é maté rLa tratada no art
13, XX, do Projeto Cumpre evitar a repetição.
A sua colocação no art. 347 visa apenas fornecer uma base
para retirar t af s atividades do âmbito do Uinistério do Trabalho para
inseri_la na área de influência do Ministério da Saúde, em favor de
interesses puramente polltícos e corporativistas
Tal questão é impertinente à Constituinte coece te ao Presi
dente da RepúblIca decidir sobre a forma e os meios de pees eaçêo do';
serviços públicos federais.
Ademais cumpre apenas registrar que, no âmbito das Nações
Unidas, a mat/ria á tratada pela Organização Internacional do Trabalho - OH, e nao pela organizaç1Jo Mundial de Saúde _ OMS.
Na verdade, o binômio inseparável "higiene e segurança" ext
ge a participação de proq~sionais de diversas áreas técnicas, e nll;
apenas dos profissionais de saúde.
Por exemplo. aigo elementar nessa matéria são os te;tes de
resistência dos materiais aplicados no trabalho, o Que, não obstante

,)USTIF'ICAÇll:O
A Declaração Universal dos Direitos do Homem.
torna-se essencial e fundamentalmente importante para o aprendizado e conhecimento da povo brasileiro, pronovendo a
formação e epr teoreaentc do caráter moral
e filosófico,
dentro do seu âmbito s6cio-pol!tlco/existencial e vivenci-

aI.
A obrigatoriedade de introdução cano matéria de
currIculo/didático-escolar e como disciplin,! deve ser, i,!!
crus íve , extensiva a todos os organismos do aprendizado /
escolar civil e militar, nas forças públicas, civis, polioiais e militares; instituições paramil1tares. etc
Justi fica-se devido aos inúmeros casos de violê,!!
cias imperadas no Pais, Quer Dor parte de policlais civis e
militares nas ações de reprimendas grevistas ou não, e devido o desespero de causa dos cidadãos. sem meios e na impossibilidade de sustentar sua família; educar seus f11hos
que fogem para as ruas transformando em menores carentes e
abandonados, etc

ü

r . r - - - - - - - - - - ' U..

ao inciso I do artigo 292 do Projeto de cons cí cuí.çâc da

Comi~:5'::;o

~'~~;'~~~

integre o "ambIente", nac é assunto inerente aos profissionais da sau
de, pelo menos não exclusivamente a eles.
amparo ao trabalhador não pode ser diminuído por questOes
de somenos Cabe, portanto, retirar do texto qualquer dispositivo que
possa diminuir o disposto no art. 13, XX.
E elementar que não se deve modificar aquilo que está funcionando a contento, atingindo a cada dia mais e melhores resultados,
~ cumprindo integralmente suas finalIdades.
Ademais, é erro grave incluir no sistema único de saüde,cl.!
ramente voltado para as áreas médicas e afins, atribuIçi:les que são! exercidas primordialmente (em cerca de 90%) por técnicos e engenheiros
O profissional de higiene e segurança do trabalho exerce '
suas funçoes I na fábrica, 'lO ambiente de trabalho, junto às máquinas
é aos operários, enquanto os serviços de saúde integram uma rede ex"'t1fi'na aos ambientes de trabalho.
Enfim. quem entende desse assunto são os inúmeros profiss.l.2,
nais que ja acumularam um enorme acervo de conhecimentos sobre a mat.!:,
ria.
E: absurdo atirar tudo iS$o fora e começar de novo. com pessoal n1:l0 habili tado e que nunca trabalhou nessa área
NUa se trata de uma questão irrelevante, pois o deslocament
da competência governal'lental sobre o assunto afetará o relacIonamento
com 01 (um) milhão de cipeIros (membros das CIPAs _ ComissOes Interna
de Prevenção de Acidente!!), cerca de 20 000 Engenheiros de Segurança
do Trabalho e 50 000 Técnicos de segurança do Trabalho, treinados sob
orientação do Ministério do rrabalf'lo e da Organização Mundial do Trabalho.
Por último. as estatísticas mostraM que, no ano de 1986, 1 mi
lhlio de trabalhadores foram acidentados, enquanto apenas 7.000 contr;;
[râm moléstias profIssIonais, donde se vê que o problema pril"lcipall"l;
é de saúde. mas, sim, de engenharia de segurança, que visa a eliminação de riscos, através de processos tecno16gicos.

fÇ~;'''~

rrn;';Jn]
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Altera-se o Item I, do Art. 373. Cap !II. do
Título IX, do Projeto de Constituição e passa-se a ter
a seguinte redaçiJo'
1..' ArL 373 _ O dever do Estado CO'll o ensino pu-

blico

efebvar-se~á

mediante a garantia de.
I - ensino fundamental, obrigatório e gratui_
to, com duração mínima de dez anos, a partir dos cinco
anos de idade, permitida a matrícula a partir dos quatro anos, extensivo aos que a este não ti\eralll
acesso
na idade própria j ).,
JUSTIFICAÇll:O
Nosso procedinento em alterar o íten I,
do
Art. 373. Cap lII, Título IX. baseia-se na dificuldade que Muitas faMílias encontram para matricular
seus
filhos
A idade supra mencionada representa naior f~
cilidade. espaço e ganho de tempo para a criança. part.!.
cularmente de origem pobre Que. ao invés de perambular
pelas ruas. ainda poderá chegar mais cedo ,na formaç§o
escolar do primeiro gráu.

_,

Assembléia NacionalConstituinte e 611
Inclua-se, portanto I o seguinte dispE.
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PROJETO
Art. 20) t !tem VIII

esp~Fill·

curador

EMENDA lP05861·9

EMENDA SUPRESSIV!\

sobre

b) dava são de mum c Ip rcs em dlstntos,e,<.!
gandc que estes tenham 5' ( c.mcc por cento) da populaçiio
do MUnlCípl.o de que se desmembram e não d as t anc aera menos de
10 ( dez ) qUl.lômetros da sede munac i.pa I ".

§ Jlõ! _ os internamentos em es t!P~.!~c!
mentos psiQuíátricos, decorrentes de pedidos de pacientes ou
de
seus familIares, com ou sem autorizaçiIo. seri:io sempre
precedidos

EMENDA NQ

Suprimir a expressao "com renresent.eçDo no Congresso Nacional". no
item
VIII do art 203. permanecendo tl:lo_só
JJ, referência aos Partidos PoHUcos.

leg~slur

a) cr-aaçâo , fusão, mccrpcruçâc e desnc!!!.
bramento de mum c Ipacs ,

Art. 417

fuP~flll

.uTO'."n"'•• I;:O

.... VI -

..itivo

(I

DEPUTADA

DIRCE

TUTU

QUADROS

c) a aprovação do desmembramento e ccnsequente criação do novo mun LcIp ao serã da ccmpe tênc ra
das
AssemblêJ.as Legl.slatl.vas. ~')

rrr=;:;'~"':=J

JUSTIFI CAÇJtO

Dv.~~Jfrl

Essa Lmu tação cons t r t.uc rona L, ao mesmo tempo em que
evita oue a União Leg as Le para os ~Iunl.cípl.os, atende aos int~
resses das muna.c i.pa Ladadea , que não se devem dl.vl.dlr até a pu
ver a aaçâc adman r s t r-a.t.Lva, nem. mur tc menos, despovoar total mente a ãreu rürar , A presente Emenda nos f 01 sugerula pela
ene réade rcprcscneatava dos arrte r es scs desses futuros muu rc Ipios. que só no Estado de são Pnulo representam algumas de~~

EMENDA Nlõ!
,JUSTIF'ICATIU

EIl boa hora o projeto ampLfcu ,
itens do art. 203, os titulares da ação direta de inconstitucIonalidade. uma vez que. antes, havia monopólio do jus actionis
por
parte do Procurador-Geral da República.

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

Inclui. no rol das partes legItimas.
conforme o teor do item VIII, os fartidos Políticos com represent~
S!9_!'-º_fEE.9Em~1

neccnrcr taccea , em se tratando o Brasil -em PaIs na fase de transição para a democracia, a inclusão dos
Partidos poHtic01' entre as partes legítImas vIsando ao
controle
da constitucionalidade

,JUSTIFICATIVA
O Projeto, no § 60 do art. 416,asseg~
ra uma grande conquista ao dispor que a lei n::lo limitará o númerg
de dissoluções da sociedade conjugal.

Contudo, constitui verdadeira demasia
l1mltar a legitImIdade àqueles Partidos que tenham
representaci:io
no Congresso !:l~c1onal.

Entretanto, a dissoluç::lo está
cionada a duas espécies de prazo:

SUPRIMA-SE O § 4Q DO ARTIGO 49" E ACRESCENrE_SE O SEGUINTE ~""'
AO ARTI(,O 57 QUE TRATA DA COI-lPETENCIA DOS ESTADOS
NO
PROJETO DE CINSTITUIçnO ;
" VI - LegIslar sobre

"

condi_

a I craeção , fusão , Incorporação e ces
membramento de Munic{Pios,

a) necessidade de prévia separação ju

Ora, essa exIgêncIa representa uma in
devIda ~.!§E.!..!minaci:io constitucIonal aos pequenos Partidos, a
par
da lImitação existente no § 112 do item V do art. 29 do Projeto

dicial por mais de dois anos;

-

b I OIvisdo de muni~Ios em

-

oiStrlt05"

iJUSTIF'ICACAO

b) ou comprovada separação de fat0EE!.

mais de guatro a!'9J.
Por outro lado, cr Iar-ee-La a figura
sul generIs de uma fl~.!!:_l!9l.pma flutuante. Ora seria, ora ni:io,pa!.
ce legItIma para propô-la, causando-se com isso uma insegurança 1l'lUl:
to grande no tocante ec controle da consti tucionalldade, mormente
nos casos em que as demais partes não tomarem inicIatIva nesse se!l
tido.

Tur."uI .. , .... çlo

~

Entendemos que esses prazos são mui to
longos Ora, no caso de um casal já estar separado há mais de
1
.!!!!!' nesse período já teve condições para verificar acerca da conveniência ou não da dissolução do casamento. Demais disto, se t ambém de fato já se encontra separado por mais de 1 ano, amadureceram
os cônjuges o suficiente a respeito da decisão quanto ao rompimento da vida em comum.

A Emenda procura formular adequação ao Projeto.

EMENDA lP05865·1

(!J ccns e.aeuarrce

.. A emenda, portanto, tr rá a

_

'tJ Plenáno

Assim, inexistl.ndo di ferença ont.o16g!
ce entre separação Judicial e separação de fat!" o prazo deve ser
idêntico e limitado exclusivamente a um ano, tempo razoável para os
interessados optarem pela melhor solução, inclusive para o
guardo dos filhos, se houver.

--,

••",

WILqON MARTI>.JS

EMENDA ADITIVA

-rí fUt.O

}.t., C A rtrl}l.Q

TI'.

Acrescente-se nas naspcsaçêes Tran'>l.tórJ.as.onde couber
"Art.
- t mant1da a entl.daele ele cooperação do reeedo, noeuneea SESI. que cone anue a receber as contr1bul.çõeS que
lhe
são devidas na forma da legl.o;lação vanerrte , sem qualquer a I teraç!io".

seguinte

redação:
art. 416

ens s c Iv t.,
casos expressos em lei, desde· ~~; ha la prévia separacAo Iuou comprovada separação de fato por mais de um ano ,
§ 511 _ O casamento pode ser

ss nos

rncrusêc

de artigo expresso para co!!,
dicIonar Internamentos de famIliares
em estabelecImentos psIquiátricos

91E..!.!1

E/lIENDA lP05862·7
~ DEPUTADA DIRCE TUTU
~!!~!!E!f..8.!!Y!.

O artigo 912 do Decreto nll 24 559, de
J de julho de 1934, displle que "sempre que, por qualquer motivo for
inconveniente a ccnservaçãc do psIcopata em domicIlio, será o mes1110 removido para estabelecimento psiquIátrico" (grifamos)
Esse antiqu-Issimo dIspositivo,Infeli.!.
mente, tem permitido que familIares, abusand~ do exercido do pátrio poder elou das refações afetivas entre pai, eêe , filhos, Ireãcs e outros parentes, valendo-se de amizade com médicos inescrupulosos, internem o membro da famIlIa em estabelecimentos ps Lqud á - ,
tricos, mediante remoção do domicIlIo, com base em atestados médicos questionáveis, com a finalIdade de mascarar interesses subarternos

EMENDA
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Constituinte

rr;~~~":=J

WILSON ""RTINS

ffi'~!@J
O
~ 1,111.." 'i DISPOSITIVO F'I.I.ENDAOO : ~ CaoIt.ulo IVXdo projeto de Consti-

EMENDA ADITIVA

Incluir no art. 203 mais um item,o de
n12 xr, para abranger também o ~
como parte legítima visando à ação d!
reta de inconstI tucionalidade

tUição,

A atual constituição, em seu art. 119
(I,b), dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e
julgar, originariamente, a representaçll:o do Procurador-Geral da R~
públic~, por inconstitucionalidade ou para a interpretaç~o de
le:!
ou ato normativo federal
O projeto Beranrdo .çabral, no aIt 40
(lntens I e 11), amplia as hipótese de cabimento.

Amplia, também, o que é altamente el.e.
g!;ivel, o rol das partes legItimas, incluindo agora, além do Proc~
radar-Geral da República. o Presidente da República, o primeiro-Ml:
nistro, as mesas do Senado, da Câmara e das Assembléias Estaduais,
os Governadores de Estado. o Conselho da OAB, os Partidos Políticos com representaçll:o no Congresso Nacional e as Confederaçaes 5i,!'l
dicals.
Contudo, a ampliação ~flleta
Falte incluIr entre as partes legitimas o pr6prio cidadão. Nllo se concebe que, numa democracia, fique
o cidadão à ma~;e;-d~ controle'da inconst1tucion~lid~d~·~ritante.

EMENDA lP05863·5
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ONSTITUINTI: DORI:TO CJUIPANARI

f'J

PLENÁRIO

ElJ,mina-se o § 4 9 dQ artJ.go 49 c acrescente-se ao artlgo
57 o seguJ.ntc

'/I,d.,O . . • • • • • .

"'te..

QM.<.')o\.

~l"r\..o.T\Gl~"',

~:s~~:

- DO PODER JUDICI)\RIO JUSTIF'ICA':"IVA : A redacão é a ne5..na l!a CO"lstituicio vr eeaee , não h!,
vendo razio ~ra alterac:ão, fIca."Ido, co"\ a redacio
proposta, conforne. 05 demais disnosltivos cue o;e referel!!. ao Poder Judiciário.

,JUSTIFICATIVA

D~starte, ainda que se admita a poss.!
bil1dade de familiares internarem seus membros, compulsoriamente,
em casos de extrema gravidade, como na hipótese de psicopatia reconhecida e com prejuízo à sociedade, a presença do Estado é fund~
mental para verificar se o fato existe, se o interesse é
publico
ou tao-só privado, Afinal, o dIreito da famIlia niIo o é apenas
li
especial proteçi:io do Estado nos planos moral e econômico, mas tam-

A forma de intervenr;iIo será
tratada
pela legislaçno ordinária, mas o princIpIo de que o Estado ccntrolará os abusos das fala!lias, nos casos de internação psiquiátrica,
há que constar do texto constitucional.

EMENDA lP05866-0

Nlõ!

/lirt. 20> - - - -.
XI _ 'O c...odc::o.",\G:ô.))

imprescindível, a fim de que não s.!
ia letra morta o art. 416 do Proeto ("a família, base da sociedade,
tem direito à essencial proteção social, econômica e jurídica do EJ
ta do e demais instituições"), que os limites de atuaçiIo
familiar
sejam constitucionalmente fixados, mormente no que toca à liberdade de 10comoçiIo.

Logo, sempre é vital a presença de um
curador especial, sem o qual os internamentos, em quaIsquer hlpót.!
ses, nno podem efetuar-se.

Há toda uma estrutura epereeaeoe r (edJ.fíGJOf', Pf'C'olao;,
laboratór10S, ofJ.cJ.nas, euc , ) cuja pre"lervaçãio é J.ndl.spensávpl
pare
1nstrumentalJ.zar a ação dessa entl.dac"e. Sua manutenção é IIlpdida
que
consulta às asp1raçôes do povo.

t.. PROJETO

~

bém no campo IurIdico, dando_lhe os instrumentos necessárIos à sua
garantia.

E";~~:=J
lilPJ~'iillJ-

'[!J

Entendemos que não basta incluir
nova Constituiçao o teor do § 212 do art. 417 do Projeto - de toda
sorte necessário e elogiável _ no sentido de que as agressões rIs!
cas e psicológicas. na constância das relacões familiares,
serão
punidas na forma da ~penal atraves de ação publica ou privad~.
•

QUADROS

A ene aeeee refer,lda na emenda tem pre-f'tado
re rec entes
servaçoa, prJ.nc1palMPnte no que se rerere ;" preparação e quaIl.f1Cação
de mão-de-obra espee re í.a eeee , JustJ.fJ.camio-se. p'tenament.e , sua
manl!,
tenção e df'f' r espec t rve« ccmtr1buJ.çõ('s

EMENDA lP05867·8
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PlenárIo da Assenbléia Nacional Constituinte
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SttpRESSIVA
Dispositivo enendadP, : art.. 187 do Projeto de Constituicão.
suprime o inciso VIII do art. 187, que fica assim redIqido :

EHE'IDA

-Art. 187 : o Poder JudiciárIo é exercIdo pelos sequintes
órgãos :
I
Supret:lO Tribunal Federal,
II
Su')erior Tribunal de Justiça,
lII - Tribunais Reqionais Fec.erais e Jutzes Federai8,
IV
Tribunais e JU1z8s do Trabalho,
V
Tribunais e JuIzes Eleitorais,
VI - Tribunais e JuIzos Mil1 tares,
~VII - Tribunais e Jutzes dos Estados edo Distrito Pe
deral e -territórios.
Parágrafo único. Os 'rribunais SUoeriores t.ê>n sede na Can:!.ta
da República e jurisdição er.\ todo o território nacional.·
JUSTIFICATIVA ... Não há argunento oara a criação de 'l'ribunais e JuIzes Aqrârios, o q:ue irlportaria em nova estrutura ,
acarretando novos ônus para os cofres públicos. A estrutuz:a atual
seria suficiente desde que criadas varas e, eventuabnente, CÃ.'Ilaras
especializlldas.
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tJ

ccnet.a tuarrte WILSON"

MARTI~~e.

Parágraro único. Anulada a sentença ou o processo
administrativo, o servidor público será reintegrado com to
dos os direitos inerentes ao cargo."
-

-,

fI:';~~~

CSyf"t;YPJ

ltne/l\llT"O;oç.~

Com a presente emenda, pretendemos complementar

EMEl'lD1I. ADITIVA

êcreecerrte-ee ao art1.go 474
gUl.nte

o §

4~.

com a

§

A!!

_

•

O ea eeesee ne s t,e artl.qo não se apl:l..-

ce aos recursos das t a.nedc s Pelo Banco do :FIra"'l.l À ce axa de Prev1.dên

O meereeee

refort:lJ.s~a

não pode chegar

alcançar encadedes ou grupos de prevaeêneae de no

t

é

r ao êX1tO,

Não se pode esquecer que a reeeriee

a
cu j a

manutenção de\ e ser prpserl,ada nos moldes vaqent.es , desafogando
eaueave o setor prev1dencJ.ár1.o geral

EMENDA lP05873·2

...•

"'

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHE"'OADO

"'."".".".,,~------'----,

rai"~?iEJ

Art. 203 •

anconsua tY.

sE"gl1rançA

§ 61! _ o Julgamento l.ncl.dent.al das qUf>stÔE>S
lnconstl.tuCl.onall.dade é da ccmpe t.êne ae dos Juizes
e trl1',unill.S,
por dec1são da maaor-a a absoluta de seus 1ntegrantes

õe

~!l§:X1.l:1..f.~Xl.!:.a

Impõe-se a dl.SCl.pll.na do )ulqamem;o e
têncl.a das questôf>s de anconet.a cucacne i rôeõe

.....

--,

tF/;?!#J

Emenda: MODIFICATIVA
Dispositivo emendado:

___,

(

Artigo 49, .§411.

uê-se a seguinte receçãc ao artigo 49, § 451 do Projeto'
Art. 49 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§42 _ A eriação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos os requisitos previstos em Le a, eomplenentar
federal, que serão variáveis segundo as regH'Ses, dependerão de
consulta
prévia, mediante plebiscito, às populações dj r e t a.,
mente interessadas, da aprovação das Camaras de Vereadores dos
Municípios afetados e se darão por lei estaduaL";"
JUSTIFICATIVA

Jurid~ca.

WILSON MARTI!l.S;

cr=~f~··~

...'''io

se qu a.nt e renaçào
§ 52 _ 11. ef1câc1a das dec1sôes de
c10na11nade será õpclarada em cana caso, no z-eecue rdo da

[J ccnst.x eua nt,e

."..

WALDECK O R N E L A S - - - - - - - - - - ,

tJPlenário

Acrescenta os §§ 5! e 62 ao art 203,

EMENDA lP05870·8

CLT,não

r.r----------_,U,O/l~'''

flY;~;' :::=J

WILSOJl, MARTI"lS

tJ ccns t.í.tumte

de-

pendentes • pz e s t andc ass~5tênc~a qual~f~cada, merecendo
sua estrutura e fo..n tes de sUbs~stênc~a

EMENDA lP05869-4

tituição, do art. 59 da Lei n l 1.711,de 1952, e do art.495 da
podendo, portanto, ficar excluída da nova Constituição.

lo.!!

ca rxe

atende a cerca de cento e queeenee rm L (140 000) se rvaõores e

tJ PLENARIO

tração que. reconhecendo a ilegalidade da anterior demissão,declarn-a
gido. É matéria que consta do parágrafo único do art. 105 da atual Con

g:!!.§.I!.!l.~A1:.!Y~

l!J Cons.t~tu~nte

Pode resultar de sentença judicial ou da iniciativa da própria ad'llini
inválida e determina a reintegração do funcionário injustamente atin-

seus sexvrõores

comiJ~

[IT!M~;"'~

Concordamos com o princípio de que os critérios para a cr..!.
ação de MUnl.cípios deva ser estabelecido por Le a complementar federal. Consideramos no entanto necessário e indispensável que se est.!
beleça, de logo, que t.aa.s requisitos devem ser var Lãve i s segundo as
grandes regiões do país, evr tancc-ee que critérios homogeneos e un!
formes venham a provocar distorções no Quadro político-admlnl.strat1
vo do país, face aos diferentes níveis de vrbaru aacãc e aos dlstin:
tos padrões de desenvolvimento das macroregiões do pais
Constitui pois medida de funda!i'lental importancia ineluir_se
no texto a norma de variabilidade dos requisitos, corroborando assim
princípios de ordem regional que estão inseridos em vários pontos do
Projeto.

f'lEi~7[ã7l

tJ Plenân.o

JUSTIFICATIVA
D disposto neste ítem já está incluído e contemplado no
ítem X do mesmo qrtigo, que tem enunciada mais global e genérico,
a saber: "estabelecer políticas geral.S e setoriais, bem como elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvImenti
eeonômico e Social".
A norma que o dispositivo mantém é remanescente do início de implantação do processo de planejamento no país, de bases s!:,
toriais, não se justificando mais hoje em dia, quando já se aãcançou e atingiu estágios mais amplos de consideração do conjunto de
variáveis e fatores que constromn e ccmpcae O ceeenvoãvreente na-.
cional.
Suprima_se, portanto, o dispositivo.

~DA lP05877-5 """,,.

t: Constituinte
I:J Plenário

WALOECK O R N E L A S ' - - - - - - - - - - ,

•......" .....'''M...'..''

"Art

335§ I! - A cClntr1bulçôe<; sOC1a1S a que se refg
re o "caput deste artlgo SãCl as seçu muee , sem preJuízo dequej a s ea
vadas para o SE"'r".

J.!l'§':!:l!:.1.f.!I1.Y!
A manut.ençâo das contrl.hU1çõe!" para a ent adade nom...n eee na emenda é plenanente Just.lf1.câvel na med ade em que eÉ
se ent.e de cooperação do Fstado tem pre seecc relevantes
sert.lços
.8 ecc a.edeõe , pe anc ape tmene no que dl? eeape a t o à preparação e quall.f1Cqção de mão-de-obra espec raã aeeee , henef~c1ando o deeenvo j vament.c
de davarsas regl.ôes do país
Toda uma estrutura operac1onal (e!hf1Cações •
laboratórl.os, escolas, et.c ) estâ organl.zada no Terr1tór10
I:llic1cmal. iJisando l.nstrumehtal1zar a ação das entl.dades de que tr.ê.
tll.a emenda. Mantê-la é mel:hda que consul~a as aspl.rações do povo
ofl.c~nas,

EMENDA lP05871·6
Constituinte

"'L'O" "I\.'T,"S

r . r - - - - - - - ..,... " ... ".. " ......".~------_____.
Plenário da Assombléia l:acional Constituinte

r-;:;~:'-J

ffi';JffrJ

EKl">JDA S~RI:S';IVA ~
DISPOSI'!'!VO FHEt:DAnO : art. 187 do Proiet.o de Consti t.uicão
·9L~~}rl;-G-SRl\$S

e exercido oclos óraãos
SUDre"l.o Tribunal Jedet"al
I I - SUDerior Tribunal de Justica
111 - Tribunais ReCl'ionais Federais e JuIzes Federais:
IV - Tri~unais e JuIzos do '!'ra~aU:of
V - ':'ribunais e JUizos [1(.i t.orais:
VI - Tribunais e Buhos Militares;
VII - Tribunais e JuIzes dos Estados e do Dist.rito
Federal e Ierrit.órios.
Parãqra!o ú."l.ico. Os T:ibunais Suneriores tê.... secte na can,!.
tal da ~e::oúbllca e ju:rrisc!icão Q;M todo o ttlrritó::io na cio-

---,

Emenda: SUPRESSIVA
Dispositivo emen~do: Artigo 57, ítem V
Suprima_se o Hem V do artigo 57 do Projeto

d~.

ConstHuiçã •

o dispositivo conflita, liminarmente, com o disposto no
Art 66, §12, ítem VI, que Inclui O gas combustível Canalizado eo
mo um dos serviços públicos locais a serem muructpef Iaaocs ,
Em segundo lugar, há que considerar o disposto no artigo
73 e seu parágrafo segundo, relativo à instituição e competência
das regiões metropolitanas bem eomo das funções públicas de interesse metropolitano, as quais serão definidas caso a caso, em leis com
plementares estaduaIs e executadas mediante mecanismos de coopera-çãc de recuraos e de atividades entre os três nfve í.s de governo.
Parece-me evid!tnt§' .que , no caso das regiões metropolita_
nas! ~m que a necessidade de um serviço eomo o de ga6 canalizado,
que se presta através de rede de distribuição, deixará neces sar famente de ser local para ser metropolitana, podendo ser assumido pelo est acc-nembro ou por entidade de outra natureza ní.epensa-se de
todo modo a definição no texto da Constituição, O que tem sido uma
diretuz, para perm1tir flexibilidade na definição das funções metropoli tanas ,.o que será fei to a nível estadual.

.....

-,

tJ Constituinte WALDECK ORNELAS

r~;~··=:J

&i~;tillJ

(=JPlenário
Emenda

r·PF·~=:J

("l#i';?UiJ

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05878·3
EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EME~DAOO . Art.335, § I!!:, do pro jece de Const1tul.ção
Acrescente-se no § I!!:, do art 335, do sre re ec
de Constltul.ção, depoa s da palavra "eequ cnt ee"; a eXDressão
"sem
preJuí.zo daquelas devidas para o SESI", f1cando aSS1m redl.gldo

Art. 54, XXJ;,I

'Suprima_se o Item XXII do Artigo S4 do projeto.

Com efeito, a reintegração constitui instituto cons~

s~

grado no direito administrativo e tem fulcro na invalidade da demissão
••.•••••••••••••

Emenda:
SUPRESSIVA
Dispositivo emendado,

tença judicial ou em decorrência de processo administrativo.

reodaç3o
Art. 474 -

c1l!l de

o

dispositivo do art. 94 que trata da perda do cargo em virtude de se!!.

DISPOSITIVO E"lJ.NDADO : Art. 474 do ProJeto dr> Const1.tul.ção.

f!l

....

tJ Constituinte WALDECl< DRNELAS
tJPlenario

JUSTIFICAÇÃO

r.r-

EMENDA lP05876·7

MODIFICATIVA

Dispositivo emendado.
Artigo sN, XII, .! e 2
uê-se a seguinte redação ao capItulo do ítem XII do artigo 53 e

suas

, Emenda: MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: Artigo 61

alíneas a e b.
(<"Art. 54

=- .-. . .

XII _ Explorar drretaeente ou mediante autonzação, pereussãc cu concessão
a) os serviços de teíeco-cruceções,
b) os serviços e instalações de energia elétnca de qualquer origem
ou natureza .,')

~
No caso de não ser ecercíca a exploração direta, propõe a emenda a
inclusão da autorização como uma das alternativas de exploração, peste que per-.
mite maior flexibilidade, no interesse público A concessão constitui o tipo mais
tradictcnet de norma sobre os serviços concedidos e apresenta ngidez com perda
de eficiencIa e qualidade dos serviços, sem que possa o poder publico, salvo Indenização, retomar os serviços
Por outro lado, considera-se mais adequada a manutenção da norma
atual em relação aos serviços de telecO!lUTlicaçães e energia elétrica, cujos moda_
los vlgentes têm aprovado bem tanto financeira quanto tecnologicamente Dir-se-Ia
que é preciso descentrallzar. Esta contudo é l.II'.a descentralização que não intere~
58 aos estados e municípios, porquanto há eoncl1c1onantes de natureza tecnológica,
particularmente em relação às 'teleCOOlJOlCaçÕes, e elevado volume de recursos, no
caso da energia eletrica, a que somente três estados têm podido atender' São Paulo, MInas Gerais e Paraná A norma é assim, prejudicIal aos estados mais pobres.
Por outro lado, o fato de ser cOfllletencia da Ixlião, não impede que os estados e,
eventualmente, os municípios, que possam e desejem arcar com tais anus tornem-se
concessionários.

JU:t. 187 - O Poder Judiciário

Transponha-se para o Título lI, Capítulo V, Seção 1 _ Dos
Direitos Políticos, devreamente renumerado, o artigo 61 do Projeto,
com a seguinte redação:
"-Art. ~ _ Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo executivo
que assuma outro cargo ou função na administração pública
direta ou indireta. "l;JUSTIFICATIVA
Salvo os casos de desincompatibilização, para outra vez
submeter-se ao julgamento popular, conforme prevIsto nesta Constltu..!.
ção, o liceneiamento de mandato eletivo de natureza executiva ou seu
exereício cumulativo com cargo de confiança dem1ssível "ad nutum"
constitui fraude à vontade popular e deve ser vedada.
A nova redação proposta para (I artigo ...i sa estender a pro!
bição aos vice_governadores e vice-prefeitos, que começam a acumular
cargos de secretáno dos pr6pr.!os governos a Que Elventuall'llente 5ubi~
tituem e sucedem, cu ando anomalias admInistrativas que devem ser e_
vitadas,
A transposição do artigo encontra sua justificativa no fa_
to de estar tratando de es.tados e municípios no capítulo relativo
aos Estados Federados, do titulo relativo à organização do Estado

EMENDA lP05879·1

tJ Constituinte
r.r---

WALDECK ORNE~~~~
..I••• ........
,./C.~

"U.~,

••IO

-,

I -

nlll."

JUo;TIFlCATIVA : a redaeão do ·canut.· do artlqo é aemela oue
ji
eonstava das constituicões de 1946 e vl<l'ente, in.!!:,.
xistindo razão para sua alteração. AléM disso, ante a alte~acã.o
protlOsta eri referencia ao tItulo do CaDltulo rv, "00 Poder Judic1ár1.o·, a redação suqerida conduz ã sua Zlderzuação ãauela outra,
pertinente aO caDltulo".

EMENDA lP05872·4

!!J

CONSTITUINTE CHAGAS OUARTE

rÇ:""";;;;]
ITI~;~::JVJ

r.r---onKTollul'''...;lo
T-ÍTULO IV
CAPiTULO VIII
SECÃO II - Art. 94 - EMIWDA ADITIVA
Acrescente-se ao art.94 elo Projeto de Constituição o
SC&.1..' nte parágrafo.

rrr------'-----:......-""·,·,,,,··,,·----------___,
flKT8/.UI'I',."'ãO

___,

Emenda:
ADITIVA
Dispositivo emendado:
Al:tigo 54
ACl'esça-se ao artigo 54 X!I, a seguinte alínea
L<Art. S4 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;>...•••••.•
e} _ transporte coletivo de alta capac.ldade.
JUSTIFICATIVA
Constitui o transporte de massa nas nossas metropoles pr~
blema cada vez mais grave, que vem sendo :quacionado pela governo
da União, atl'avés da CBTU _ Cia. Brasileira de Trens Urbanos, tal
como já fez em Recife, Belo Horizonte e Fo.rto Alegre, alêm de atuar
nos trens de suburbio do Rio e São Paulo, estando em fase de incorporação dos demais. mediante transferência da RFF. Inexiste contudo,
na Constituição, norma explícita que defina o nível de governo do
que o cidadão brasileiro deva cobrar este tipo de serviço.
Constitui, por outro lado, evidente função metropo1l.tana,
que nos termos do Projeto de Constituição deve ser objeto de mecani~
mo de cooperação de recursos e de ativIdades dos três níveis de go_
verno (art. 73,§2 Q ) , havendo assim elara e nítida compatibilidade.
O fato é que, mesmo eom os novos recursos que lhe destina
o novo sistema tributário. nem municlpios, nem estados terão condições para implantar este tipo de serviço, que demanda, ademais, un!
formidade quanto a sua política tarifária e tecnológica, a nível n,!
ciona!.

Emenda:
MODIFICA'TlVA
Dispositivo emendado: Artigo 67, §l2, 22 e 32
Dê_se a seguinte redação aos parágrafos lQ.22 e 3Q do artigo
67:
(.Art. 67 - " . , •••••••••••••••••••••••••••••••••• '" •••••••
§12 _'0 Controle externo da CâMara Municipal sera exercícl.do com o
. auxilio da Tribunal de Cant.as dos Mun!cíplOS, órgão estadual
com jurisdiçãO sobre ...t odos 'os mun1cípios do Estado, ou pelo
Tribunal de Contas do Estado, enquanto não for cnado o órgão próprIo
§22 _ Somente por decisão de dois terços dos mewbros da CâMara Mu_
nicipal delxará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo
Tribunal de Contas dos Municípios sobre as contas que a pr~
feito deve prestar anualmente
§31! _ O Município com população supenor a cinco milhões de habi_
tantes poderá lnstitlJir Tribunal de Contas I~unicipal ')')
JUSTIFICATIVA
Objetiva a emenda estabelecer tratamento adequ;:ldo e especializado para o controle das contas municipais A eX('leriêncla exi.!
tente em alguns estados, onde órgãos próprios e específicos, aqui
denominados Tribunais de Contas dos !otJniciplOS , insti tu idos pelo estadomembro, auxiliam o eontrole ex.terno da Câmara Hunicipal, tem apresen_
tado resultados positivos, justificando sua generalização e extens§o a todo o país Por isso mesmo, mantem_se tambéM restrita a cri-,
ação de Tribunal de Contas Municipal.

Assembléia Nacional Constituinte • 613.
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Emenda:
SUPRESSIVA
Dispositivo emendado:

Artigo IDO, ítem XV

DISPOSITIVO • D1.sposl,ções cecec,s e TramlJ.tón.as

suprima-se o ítem XV do Artigo 100.

rnctua-se nas dJ.sposl.ções geraJ.s e transJ.tórJ.as,
gUl.nte artl.go

JUSTIFICATIVA
"Art

são e renaveeoe nos quadros do eervaçc

co;-,os sexvaeceee eeeutaeee com base em Lea,

nos termos do extaqc 106 da

ptÍbll.eda cada
Fec1~

atual constl.tul.çào

ral, desde que contém, na data da promulgação
Const.1tulçiio," tne.~'S de õcc,s (2) anos de efetJ.vo

desta

~!!~Xl!:l.gA.!1.YA

Seguramente, a crise econômica que estamos atravessando t~
rá mapt rado o dispositivo O acompanhamento e Fiscalização da ativ!
dade do Governo não deve r e s t r LnqLr s e contudo apenas a estes aspectos da política governamental, mas ser plena, global e abrangente
Por outro lado, o Artigo 115, §lº através de vários dos
seus ítens estabelece competência para que as Comissões do Congresso Nacional e de suas Casas Legislativas possam desempenhar este ml.!
tãr, razão pela qual suprime-se o dispositivo.

sobre serviços. antes municipal.
De outro lado, há uma clara e nítida orientação no texto
do Projeto de Constituição no sentido de descentralizar encargos I
hoje aleatoriamente distribuídos entre os três níveis de governo.
para o Município, acarretando grandes onus para as erere í.turasjmes ..'possibilitando que o cidadão tenha próximo de si a decisão sobre os
vários serviços de que necessita.
Ocorre que as análises feitas em torno do novo sistema
tributário apontam, diversamente, no sentido de uma estadualização
das receitas versus ar municipalização dos. encargos. Desta forma, a
emenda busca atenuar esta distorção, atribuindo uma participação de tri!:!.
ta por cento do ICM aos municípios

c

O artl.go 106 da atual canstl.tuJ.ção Federal~abrl.u
Fspecl.al

O dispositivo inclui como competência excfus ava do Congre,!
Nacional norma relativa ao acompanhamento e fiscalização da ativ.!

:~:~. do Governo em matéria de política monitária, f.mance Lra e cam-

cdcac do cargo ou função".

possl.b1.11.dade de l.nst1.tu1.ção do denom:Lnado aeeame

50

JUSTIF'ICATIVA
Com a nova sistemática estabelecida no campo tributário o
antigo reM teve fortemente ampliada a sua base, não apenas COI'l a
inclusão dos impostos únicos, mas tambem 'cca a absorção do imposto

TEXTO'JU""'C~l:O-------------'

EMeNDA ADITIVA

111 _ Trinta por cento do produto da arrecadação do rnocatc
do Estado sobre operações relativas à circulação
de
mercadorias e sobre prestação de serviços '~

er~;~OO~

[J Constituinte

para

admi.ssâc de s e'rvadctrea , ao lado dos e'itatutárl.os e ceaeua ates
Assl.m, em várl.os Estados do BrasJ.I, vavencc o dr.:rlllll da
insegurança, exa.suem mJ.lhares de brasJ.leJ.ros que não podem ser esqu~
caõcs , A medada é de JustJ.ça 50cJ.a1.

EMENDA lP05886-4

f:J Consti tuinte
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Emenda: JJOOlFICATIVA
Dispositivo emendado Artigo 286, §lg, ítem IH

er~';~OO~

ORNE~u~.~

(Çi;;1WJ

.LU•• './C... ,•• lo/l"IO... '....

,."..

Dê_se a seguinte reoeçsc ao ítem III, §IQ)do Art

peculiaridades das diferentes regiães do país."
.xJSTIF"ICATIVA

EMENDA ADITIVA
Acresça-se às DJ.sposJ.ções TransJ.tórJ.as, onde

A questão da regionalização do plano plurianual de investimentos não

Dê-se

couber
"Art.

- A UnJ.ão repassará ou conpeneeré os

Estados o valor apj.acadc por estes em xcõcvaea eeôeraas , construí:das
medJ.antc eenvênac"

l!!!.§..T..lE..lg,a.T..lXA
Estradas federaJ.s pavaraentiada s , com recursos

~

seg4inte redação ao ítem xII do Artigo 115 do Pro-

pode ser um ato voluntarista, nem objeto de interpretação sccjettve, na base do
"qaanda couber" t. preciso que seja uma norma imperativa Deve-se enteroer que,

jeto:
'<XII _ Apreciar programas de obras e atividades, planos nacionais, r~
gionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parccer ")')
JUSTIF'!CATIVA

mesmo quando não se trate de políticas explicit8ll'ente regional, é possível fazer-

se a apropriação espacial de suas eortcecõee, tanto mais que dl spus lção trerettõria abre um prazo de dez anos para o que o processo de regio"1alizaçi!:o das recef-,
tas c despesas se conclua
nessa forma, dê-se clareza ao texto constitucional, explicitando o
objetivo de consideração da variável regional no ciarejereotc nacional Nen."U1I3
polItica esoecret e de correção de cesec..l ilíbrios regionais será viável se e enquanto for vista como umepeodice ou anexo do plano nacional, mas soaente a par_
tir do me-rente em que seja consdierada no bojo do proprio eteno, como dirctnz,
objetivo e instrtJ'l1ento de sua concepção e montagem
Com a emenda objetiva-se tamaén compatibilizar o ítem III do Artigo
286 com o disposto nos artigos 54, atem X e 99, iteM IV

estadu8J.s, meda.arrte corwênac com o O N.E.R , não foram res9arcJ.das P.ê.
la UnJ.ão. Impõe-se a J.ndenJ.zaç~o, para que os Estados membros não

sg

jam lesados no seu patrJ.mõnJ.o.

A redação original do projeto fala apenas na ap rec i açãc de
programas de obras. Com a emenda. amplia-se o conceito para obras e
atividades, uma vez que existem at av dades que são da maior importa!:!.
cia e relevância, precaaenco tambr:m. ser objeto de apreciação Sobretudo nas áreas sociais, a ação do governo se dá frequentemente e txa.,
vês de e t rv i daces e não da execução de obras, justa r.rcnncc-ee p l enamente a nova redação proposta.
í

Ellenda: SUPRESSIVA
Dispositivo emendado:
Suprima~se

Artigo 68 ...
o artigo 68 do Projeto de Constituição

,

:JUSTIFICATIVA
Tal como está conceituado, o «ccnsemc de Ouvidores" apresenta graves inconvenientes, complicando e dificultando a administr!,
ção municipal, que é a mais frágil e mais simples das esferas de Go-'
verno , Não se trata de representantes de entidades (§lQ), visto que
eleitos diretamente (§2 g) e, neste sentJ.do, conflltam claramente com
os vereadores, que cOnstituem a representação popular
-As competências estabelecidas, por seu turno, conflitam
com a própria cemara de Vereadores, criando uma dicotomia tndesejé-,

vel

Finalmente, já o artigo 58 estabelece sobre a iniciativa
legislativa popular e o referendo, a nível municipal, assim como o
ítem V do Art. 62 prevê a instituição de mecanismos que assegurem
a efetiva participação das organizações comunitárias no planejame!!,
to e no processo decisório municipal.
Desta forma, suprima_se o discutível "Conselho de Ouvid.2,
ros"

~

EMENDA lP05883-0 '"..
~IALOECK DRNELAS

l!J Constituinte

•uw.~'./~o ..".l.'.ulCo""'lo

....,

er~';~OO~

EMENDA lP05887-2
WAlDECK ORNE~u~~

p:r;;~"~

f:J Plenário

rw;';i!frJ
. . . . . I."S.. ' ... ç••

..,,-

Elllenda
MODIFICATIVA
Dispositivo emendado:

nê-se ao Artigo 97, ~a(llit e §lQ a seguinte r adaç ãn
le. Ar t• 97 _ A eamara Federal compõe-se de até quatrocentos e oitenta
e sete representantes do povo, elei tos. dentre cidadãos
maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos paI..!.
ticos. pelo sistema proporcional, voto direto e secreto,
em cada Estado, Território e no Distrito Federal, na F0l.

JUSTIFICATIVA

er';;~~

tGY?'o}illJ

..,..,.:-_ _ .. IT~/~un .. 'o.ç••

WA' PECK

__,

Dê-se a seguinte redação ao ítem V do Art 100 do Projeto
V _ Aprovar a i[lcorporação, subdivisão ou desmembranento de areas de
territórios ou Estados, observando o disposto no Art. 49, §3 9 . ';t)

A questão não envolve apenas a audl.ência às Assembléias
Legislativas, mas toda uma sistemática, inclusive plebiscito

Pâener-Io

Emenda: MODIFICATIVA
Dispositivo emendado:

Artigo 286, §22

.."( ") Dê-se a seguinte redação ao §2 g do artigo 286
§22 _ A vigência do plano, a partir do segundo exercício Financeiro
do mandato presidencial. até o término do primeiro exercício do ma!!.
dato subseqüente. devendo ser atualizado a cada dois ancs ."

íl-) suprima-se o alinea .!. do Art

100. item XVI

JUST1FICATIVA
O plano plunanual de investimentos não há de ser uma carta de
intenções genérica e pouco explícita Daí a necessid..de e convenie,!2
ela de que seja revisto e atualizado. por proposta do próprio ey,2,
cutavo , a cada dois anos, com base nas avaliações Feitas.
Esta será então a oportunidade para a exclusão, substituição,
redimensionamento e inclusão de novos projetos, com base no dese.!!!,
penho da economia e evolução das metas.
Torna-se por rato , também. desnecessária a norma do alinea .!
do Art. 100, item XVI. O Momento do Congresso Nacional analizar e
avaliar os projetos, atividades e programas de qualquer porte é no
ambito do plano plurianual de investimentos.

ºRNE:u;o~

EMENDA lP05892-9

[J Consti tuinte

Emenda
SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: Artigo 269.

r.r

'tIALDECK

ORNE~~;

er~;~OO~

.U ••• '.,.O~'II.~/IU.O...

,....

_,

tJm;~fl!J

Suprima-se o artigo 269 do projeto de Constituição.

ceda isenções ou outros beneFícios Fiscais
Ora, trata-se no caso de instrumento de política economica,
cuja avaliação deve ser feita sem periodicidade determinada mas em
Função dos seus objetivos econoeu.ccs e sociais.
Não há, por isto mesmo, necessidade de lei complementar
para regular o assunto Basta que haja politica economica no país,
acompanhamento que deve ser permanente do sistema de isenções e outros benefícios, inclusive incentivos, os qua:l.s devem reFletir e r~
sultar da política de desenvolvimento maniFesta através dos planos
e orçamentos tratados no Projeto
suprima_se pois o dispositivo

EMENDA

lPO~889·!:I
'tIAlDECK ORNElAS

r . r - - - - - - .ud"ol<o~""~/lu,<.""'"

JUSTIFICATIVA

l!J

EMENDA lP05888-1

[J Consti tuinte
~

cons t t tuf nt.e WALOECK ORNELAS

Está uI traRJIssada a norma que regula os afastamentos do
Pres rdent e da República do território nacional Tanto assim que,
recentemente, estas autorizações, ao invés de caso a caso, têm s.!
do dadas por período de vários meses.
Com a dinâmica das relações J.nternacionais e interdepe,!!
dencia cada vez maior entre os países, entendemos que seria mais
lógico simplificar o procedimento, facultando ao Presidente da R~
pública, mediante prévia comunicação oFicial, com antecedencia m..!.
nima de um mês, o afastamento de até quarenta e oito horas •

Prevê o dispositivo desnecessariamente, lei complementar
para normatizar a avaliação ocs efeitos de disP~ição "legal que co!:!.

A emenda objetiva a nanutençãc do sistema proporcional como critério para a eleição dos representantes do povo, de acordo com
a tradição cultural, política e constitucional do país, evft endc-ee
o casuismo de um sistema misto, em busca de experJ.mentação.
Do mesmo modo, com a modificação do parágrafo primeiro.
evita-se a possibilidade de dissolução da Câmara

'U.ó'IOI<.O.."dol.u.'o~"s'.

f"

. . . . O/~u. . "'••~.O

JUSTIFICATIVA

ma que a lei-estabelecer.
§lQ _ Ca~gislatura terá a duração de quatro anos.~'

EMENDA lP05884-8
l:J Constituinte ~IALDECK ORNE~";~

EMENDA lP05891-1

Artigo 156

üê-ae ao artigo 156 do Projeto a seguinte redação.
('Art. 156 - O Presidente da República não poderá ausentar-se do país
sem prévia autor í.aaçãc do Congresso nacacnat , sob pena
de perda do cargo, salvo se por período inFerior a quarenta e oito horas, oFicialmente comunicada com pelo m~
nos trinta dias de antecedência."

~ Coostitlllote

Emenda: SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Artigo 97.

r;r

[J Consbtuinte

JUSTIFICATIVA

I flFi;iflJ

(JPlenário

(JPlenário

286

l.o., III _ a regionalização do plano, levando em conta as eaeessroaoes e

'eITo"'ulT',... ç••

..

t0;~ ~

flA!;~fliJ

, Emenda. MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: Artigo 276, ítem lU
Dê_se a seguinte redação ao ítem III do Artigo 276
Art. 276 - ••••.••••.••••..••••.••••...•••...••••••..••••. ~.
I

-

11

•• ••••••••• ••• .. ..... ..... ••••••

- .........•.....................

••••••••• •••

..

Emenda: MODIFICATIVA
Dispositivo emendado
Artigo 471 •
<:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 471 do projeto:
Art. 471 _ Fica extinto o instituto da enfiteuse
Parágrafo üntcc _ A extinção da enfiteuse se dará em favor do foreiro, na forma que a lei determinar, resguardando o interesse público
nas áreas de expansão urbana, faixa de praia ou glebas aprovei taveis
para reforma agrária.'"
JUSTIFICATIVA

614

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP05893·7.

'(JConsti tuinte ~IALDECK ORNE~~;

...........'e.u,..l.'.v•••

~I .....

.,

(JPlenário
Emenda~

m;:.;m]

ADITIVA

Inclua-se como DisposIção Tr ans I tdr Ia o seguinte artigo
Art. _ Ficam os Municípios anistiados de suas dIvidas junto à Previdência Social
Parágrafo uní.cc _ Perderá o benefício o Município que. nos próximos
cinco anos, atrasar por mais de cem dias o recolhimento de suas co,!!
tribulções previdenciárias. dispensada a parcela de contribuição pa

trenal.

Excluiu-se a eldgência de maioria absoluta para a eleição majoritáxia a nível estadual O fato de adotar-se a norma para o nível federal não implica
.8 sua extensão, por sJ.metria. aos estados. Pelo ccotrãrsc, num país de democracia
ainda por consolidar. parece salutar a IflJltlplicidade de opções oferecida ao eret-,
torado, permitindo o surgimento de novas lideranças políticas e partidárias De
resto. a faculdade das coligações partidárias pereute, denocrãttcenente, a fcrrea.,
ção de alianças. evatandc os males dos acordos de cúpula partidária que a exigeneia de maioria absoluta iria proporcionar.

rr;;:oo~

'»

•

-

EMENDA lP05897·0

tJ Constituinte I'IALOECK ORNE~~"';
r.r

..... _I•• w,. .I., ..... o.".Io

fIJfi~·i!]!l

(=JPleoártn

r.r

JUSTIF"lCATIVA

Dar mais autonomia e mobilidade aos partidos p,2
llticos, de modo a que po'ssam "deaempenhàr- as suas atividades fisc~
Ld.aadoz-as com mais proficiência e autoridade.

fl

Dê-se a seguinte redação ao artigo 64 do Projeto de ConstiL

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05901·1

.U•• ,.W........;I.

Emenda. MODIFICATIVA
'Dispositivo emendado: artigo 64

~ manifesta, no Projeto de Constituição, a diretriz de des-

ce~tral1zação de competências da União e do Estado para ÇI MunJ.cíplo.
Assim sendo, os novos parcos recursos Que o sistema tnbutário atribui ao Município devem ser direcionados para o atendimento destes nEvos encargos. rever tencc-ae em beneficio da população. e não destin~
dos ao pagamento de dívidas.
Por outro lado. a Previdência tem tido na dívida das Pre.,
feituras um crédito ficticio, porque impagável Trat.a-se de dívida
fundamentalmente css srere turas de menor porte, que a contrairam em f3!,
ce de dificuldades técnicos e administrativas. Não é justo que sejam
punidas. inclusive~com obstaculização do acesso a outras fontes de
financiamento, enquanto as dividas bancárias dos municípios de maior
porte estão sendo roladas por ato do Congrcsso Nacional, até mesmo
com ajuda para cobertura de defieit corrente.
Trata-se assim, esta anistia n50 paternalista, de um eeca.,
nismo para consolidar as novas bases que se deseja para o mcntcme11slllo brasileiro.

rr=';;~~

§ 69 _ Os partidos com representação na Câmara

Federal e no Senado da República terão acesso, mediante informação
das autoridades governamentais. aos planos e programas de interesse público. ":l?

COnstituinte MARCO MACIEL
.Ud....
II>I......'"Io

,.ou...

r.r

PLEN!RIO

tuição:
Art.6'k O Prefeito será eleito até noventa dias antes do termo do mandato do seu antecessor, para perIodo de quatro anos, e tomará
posse no dia :51 de janeiro.
parágrafo llnico _ Considerar_se_á eleito o candidato a Vice_prefeito;
em decorrência da eleição do candidato a Prefeito com ele registrado_

SUBSTITUIR o § 39, do Artigo 29, pela seguinte
redação:

L<
Artigo 29 - •••• _••••••••••••••••••••••••••••

í

A emenda busca definir o prazo de mandato. que será sempre
de quatro anos e a data do seu termo, que será 31 de janeiro Com is_
to cbjet.Iva-se permitir ao prefeito eleito a administração do orçamen
to anual do seu primeiro período de mandato. sem prejudicar o antecessor no decurso do tempo necessário para a prestação de contas do

r.r
(JPleniirio

,

11ALDECK

ORNE~u~~

rr;·;~"~
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I?V~~JHJ

Emenda'

ADITIVA
anctua-se , como disposição geral, a seguinte norma'
Art. _ O Governo Federal manterá programa permanente de desenvo tv r.,
mento da Bacia do Rio São Francisco. administrado por entld!!,
da própria. com sede em Salvador, visando o aproveitamento
integrado de suas potencialidades e mediante a alocação anual
e plurianual de investimentos.~)

JUSTIFICATIVA
A Carta de 46 incluiu dispositivo visando assegurar o apr~
veãt.aeent.c do Vale do São Francisco. Na Carta de 67 o drsccs t Ivc
foi supr easc , mantida no entanto a Companhia de Desenvolvimento
do
Vale do 51'10 Francisco _ CDDEVASF. sucessora da Comissão do Vale
do
Sl:io Francisco, mais tarde SUVALE. e atualmente vinculada ao Ministério da Irrigação. com o que se setorlaliza a sua atuação.
Ocorre que. se ao longo do per ícdo decorrido após a Carta
de .46 foi implantada a infra_estrutura bás.ica da- região, somente agora tem inIcio efetivo o aproveitanento economico da área. que a_
presenta grandes pct.enc Iaí rcaces , seja pela. irrigaçilo, seja
pela
agricultura de cerrado no Oeste da Bahia, sem falar na agroindustria. que ainda não deslanchou e re t Ivaeente ,
Torna-se por isto indispensável asseguar a manutenção de
uea política especifica para a Bacia do São Francisco, de modo
a
consolidar o es rcrçc até aqui empreendido. no momento em que ele cE..
Dleça a apresentar resultados mais efetivos. demonstrando sua matur~
í

EMENDA lP05895-3

ORNE~u~

11.e-.....

/~ ...

".I.,.......,..I.

,

(!JPlenárlo
Emenda:

l:J Consti tu.í nt e
tJ Plenário

JUSTIFICATIVA
Tornar a redação mais consentãnea com as disp2.
s:lções do Artigo 29. incisos e parágrafos.

ORNE~u~~

.U ...... , ...., . .

rr='.;;~-:J

l.'"UI.OW'.. I.O

,

PLEN1\RIO

fIlfi~·iill

ACRESBEm:'l'tR os incisos VI, VII e VIII aó Artigo
29, .cem a seguinte redação:
L'
Artigo 29
..

Emenda.
MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: Art. 154 e paragrafos.

I

Dê-se a seguinte redação ao artigo 154 e paragra rcs
154 _ O mandato do Presidente da República é de- cinco anos, v,!
dada a reeleição. e tomará posse no dia ::n de janeiro.
§H~ _ O PresIdente deixará o exercício de suas funções,
improrrogavelmente. no mesmo dia em que terminar o seu período constitucional. sucedcneo-âne , de imediato. o recém-eleito '))

l~rt.

.
.

-

.

rv _

.

V -

.

VI - atuação como instrumento de expressão dos ob
Jetivos nacionais junto aos Poderes do Estado;
VII - participação na administração dos negócios
públicos, mediante a formulação de alternativas para execução de
pro~etos governamentais;
VIII -.,romoção de ampla divulgação dos respectivos
estatutos e programas. de modo a tornar conhecidos os ideais e
os
objetivos partidários. ).,
JUSTIFICATIVA
Dar aos partidos políticos estruturas mais adequadas ao preceituado no Artigo 29.

EMENDA lP05903·8

t'

fuj;.i!!1J

-

11 ~II

JUSTIFICATIVA
Objetiva a emenda uniformiz.ar a data de posse dos manda-,
tos executivos a nível federal, estadual e municipal a 31 de jane.!
ro, conforme outras eeendas apresentadas, inclusive disposição tra.!!
sltória
Da mesma forma que o critério de permitir ao antecessor a
prestação de contas do seu último exercício não é válidJ para o nível
federal (a sua ênrnse é maior a nível municipa:'.). entendemos que
não é também válida a preocupação de iniciar o mandato corncident~
lJlente com o inicio do exercício financeiro. tal como manifesto na
redação do projeto.
O critério proposto é então o da analogia com os demais
nIveis.

rr;'i;""~

Constituinte MARCO MACIEL
... fd_/CO.'•• hll ...CO.II.M

........,

PLENÂRIO
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MODIFICATIVA
r.r----------1~

<.<.

da categoria-a que se refere' A região

EMENDA lP05896-1
l:J Constituinte WALDECK DRNE~u;,~
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(!1Plenárlo
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Emenda: MODIFICATIVA
Dispositivo emendado. artigo 60

Gov:~~:~: ::~~~:~r:::~ã:l:;t:r:r;e~~aP~~;:t:n:sc:s~~:ç:~. man-

dato de seu antecessor. para período de quatro anos, e tomará posse no dia
31 de janeiro.
Paragrafo lXlico _ Considerar_se_á eleito o candidato a Vice-Governador em virtude
da eleição do candidato a Governador com ele registrado "I ~

_,

,.U.""..

ç.~

SUBSTITUIR o

~ do

Artigo 29, pela seguinte

redação:
<L

I)
JUSTIFICATIVA
A denominação do capítulo resultou enunciativa de todos
os tipos de regiÕes envolvidas: as eacrcr reqtões , as microrregiões
e até mesmo de uma espécie de microrregião, que é a Região MetropElltana
Simpli fique-se, portanto. a denominação, cuidando apenas

...

Emenda: SUBSTITUTIVA
Dispositivos emendados' Artigos 456. 457, 458 e 459.

üê-se a seguinte denominação ao Capítulo VI do Título IV:
(..1. Capítulo VI _ DAS REGIOES ').,

O

WALDECK

rr=';;~~

mencstt.tvo emendado: Denominação do Capo VI do Título IV.

(loArt.60

câc aos partidos politicos por despesas que efetuarem com a manutenção de suas funções permanentes e por gastos com atividades e_
leitorais. ">'

EMENDA lP05898-8

ção,

l!Jconstituinte WALOECK

§ 39 - A lei disporá sobre a forma de indeniz~

seu último exercício.
Por outro lado I elimina-se a exigência de maioria absoluta
e. eventualmente. a necessidade de dois turnos de votação. que não
se justifica a nIvel municipaL Ao contrário. a eleição por maioria
simples tende a ser mais democrática. permitindo um maior leque de
opções para o eleitorado. evitando-se que os acordos políticos rraodem,-na prática, o resultado das urnas. em colegios eleitorais de
pequeno porte. como é ampalmente predominante entre os municípios.

EMENDA lP05894-5

l:J Constituinte

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

JUSTIfICATIVA

Inclua-se, como "tlisposiçlio Transitória. o seguinte disposi_

tivo:
Art. _ Os atuais mandatos executivos terminarão:
_ em 31 de janeiro de 1989 os dos prefeitos e vice_pr!,

Art.igo 29 - 2 livre a criação de part.idos políticos. Sua organização e funcionamento resguardarão a
soberania
nacional. o regime representativo e democrático, o pluripartida rismo e os direitos da pessoa humana, observados os seguintes prln
cipios • .,)
-

feitos;
11

_ em 31 de janeiro de 1990 o do Presidente e v.rce-pr-e.,

sidente da República;
IH _ em 31 de jane,i.,ro de 1991 os dos Governadores e ViceGovernadores
p) Suprim<t!$c os Artigos 456. 457. 458 e 459 do Projeto de
Consti turção , renuner andocse os demais.
JUSTIFICATIVA
Objetiva a emenda uniformizar a data de término dos mandatos executivos vigentes dos três níveis de governo. fixando-a ao fi_
nal do primeiro mê-!? do exercIcio, de modo compatível com emendas apresentadas aos artigos 60 (Governadores). 64 (Prefeitos) e 154 (Pr,!
sidente da República)
Fixadas as datas de término dos atuais mandatos. torna-se
inócuo e desnecessário o artigo 459 do Projeto. que veda a prorrogl!.

r - ............•..........................• _..
Ir _

etc.

JUSTIFICATIVA
.,,0 objetivo é dar uma estrutura mais adequada ao
preceituado no Artigo 29, eom uma redação mais consetãneaaos prin
clpios que regerão os procedimentos de criação, organização e fun:
cionamento dos partidos políticos.

çãc dos atuais mandatos.

..

EMENDA lP05900-3
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Constituinte MARCO MACIEL
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PLEN!RIO
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Emenda supressiva
mspceã tavc emendado: art. 466 e seus parãgrafos.

.lJSTIFICATIVA
A eeeroe busca fixar una data para o te,tmO do mandato que torne possível ao novo governo armírustrar o orçamento do seu primeiro ano de exercícrc,
-see retirar do antecessor a oportunidade de prestaq contas cio seu últilÍlo exercfelo. Reduz para noventa dias o prazo. antes do tendo do mandato anterior. para a
realização das eleições. ~ de supor-se. neste caso. una eoderrrízaçãn do sistema
eleitoral, particularmente em relação à apuração. evitando-se que decorra largo
tetpo entre o coeoecíeentc dos resultados e a posse. Há no entanto que mediar
prazo lndispertsável à própria cceooeíçãc do novo Governo.

- Suorima-se do anteprOJeto o art. 466 e seus"parágrafos.
ACRESCENTAR ao Artigo 29, mais um parágrafo, sob
o ordinal sexto, com a seguinte redação:

<L

Artigo 29 - _

.

Não se trata de matéria constitucional.
O mesmo assunto. com o mesmo obJetivo, e praticamente com as mesmas palavras. está disciplinado pelo decre
to número 94.444, de 12.06.87, o que demonstra a inoportunida:
de do tratamento da matéria no texto da constifuição.

Assembléia Nacional Constituinte
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A eX1qênc.l.a de dez anos de exe'rcIc ao na )udJ.Câ

TllT.,."....~.çi._----

----'

~"TOf'"'Tl,.

-_----,

_ Acrescente-se ao Artigo n Q 386 o seguinte parágra fo:

Et~ENOA AO ART 12, VII, c) e e)
Dê-se a seguinte redação as letras c) e e) do inciso VII, do

Artigo 386

12.

EHENDA AO ARTIGO 386

artigo

Art

88. "d", à l-Iag.l.stratura ·é salutar e se just1f.l.ca pela neces s i.aeee

12

c) do sigilo da correspondência e das comunicações em geral,Sal\

~~. nos :~~~s ~r:~:~t~s.:m.:e: .•• h • • • • • • • • • • • • • • •
e) ao Estado compete operar atividades de informaçõesbque se r~
firam exctus ivamente à segurança e à proteção da s ciedade,
resguardada a vida intima e familiar dos bras i re rcs

JUSTIFICATIVA

í

MATHEUS IENSEN

PLEN.ARIO DA A

N. C.

Fl-IFNDA ADITIVA
DISPOSITIVO EllENDADO

dada em lei ordinária de maneira clara e específica

e ss am red1g1do

No segundo caso, alínea e) há Que se entender não ser poss..!
vel abolir ou incidir uma atividade que envolva ou não preserve
a
pr Lvac rdade do cidadão brasileiro e sua família, sem coloca-la,
mesa-c tempo, igualmente sob r1SCOS desnecessários
Uma vez que
Estado moderno e à sociedade em seu estágio atual de oesenvctvmentc
não é factível supor-se drsoerear at rvadades seja manual ou por pr,2
cessamento eletrônico de informações que visem de torna avançada sua
segurança como respaldo de seu bem-estar.

rr;~;~::PR"]
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Art

f"

............
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PLENARIO DA A. N.

Assim, o aqui disposto pode ser considerado dispensavel, e,
portanto, deverá ser excluído do texto cons ti tucional, posto que
a
redação proposta pelo Relator da Comissão colide com as normas cons
tantes do Art. 12, IX, a) e 12, IX, b)
Enseja, ainda,
se
pode
afirmar que um texto Constitucional deve ser, antes de tudo_ claro,
nele observado o principio de síntese
A redundância e
coj.Idêncãe
de sentido substantivo deve ser escoimado de texto a que se destin
qual seja ser antes principio

EMENDA lPOS907-1·
DEPUTADO FEDERAL MA.THEUS IENSEN
PLEN~RlO

EMENDA AO ART. 12, VII,
Art

..

i."~.<o.,.d.

DA A. N. C.

~

...e,

Art

12, VIII, a)

~r;:

12

12, a seguinte redação)

Se sentirem prejudicados
requerer, mediante fundamentação e de conformidade com a
lei o acesso as referências e informações que a cada um di
gam respeito, registradas por entidades oa r t i cu Ler e s ou pu
blicas, podendo exigir a correção e atualização dos dados";
através de processo administrativo sigiloso ou judicial "

§ i.e -

.!!!!2TI.r.1.~A.T1..Y.A

O dJ.SpOS.l.t1VO da forna como está r ed rç adn pode levar a
.l.nterpretações contrár1as a eut.ononu a munac ape J, , tendentes ao entend.;.
mento de que ao MunJ.C.lp10 cebe r ae apenas a prcncçâc do adequado ordenamento eer r a tor re
rceô i enee pf ane j anent o e controle eo uso e ocupação do solo urbano e rural e não a sua leg1slação
í

,

Estar1a. aas rm, .l.nfr.l.ng1ndo o pr:l.nCSp10 ccns t a ruc i onaã
da au tonomae munac apa L, consagrado no art.49 "caput" do projeto c
a
norma )u't".lt'hca constante do seu az-t; 66, I. que e.s t e.oe Leca , a competên
eae dos Mun.l.cíp10S para 1eg1<;lar sohre e s sunec s do seu ant.er eeee pr.ê.

EMENDA lPOS91S-1
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Executivo, "ad re reren
dum" do Congresso Nacional, outorgar con

cessões , cerm ssões , autorizações de ser
viços de radiodi fusão sonora ou de
e imagens ."

TnTo'."...."'•• I.~

uê-ee ao Art

402 e seu Parágrafo uruco , a seguinte redação

402 _ Compete ao Poder Executivo, "ad referendum" do Congresso
Nacional outorgar concessão, autom aaçãc ou
permissão
de serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens.

parágrafo !]nico _ A concessão, autorização ou permis~ão ser~o conc~
di dos pelo prazo de 15 (quinze) anos, e so pederao
ser
suspensas, não renovadas ou cassadas por sentença do P.Q.
der Judiciário transitada em jUlgado"
JUSTIFICATIVA
A redação proposta nesta emenda consubstancia o consenso
da absoluta maioria da Comissão da F'amilia, da Educação, Cultura e
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.
Adotar-se a tese constante no dispositivo do ~projeto
além de desfigurar a tendência da maioria absoluta da Comissão, v}.
ria dar ongem a uma exótica e 1nsustentável situação, em que um o.!.
gão auxiliar, viria a ter igualdade de poderes aos dos soberanos
inerentes ao Poder ExecutivO e Poder Leg1slativo Ademais submeterse a três Orgãos, como enumerados, é limitar, cercear, dificultar a
iniciativa privada em sua missão de promover a informação perante a
Nação.
A Constituição não deverá criar situações Que
eventual
mente possam gerar desnecessários conflitos e confrontos, mas promE.
ver um harMonioso interelacionamento entre os Poderes
Confeur a
três Orgãos o poder de decisão adm1nistrativa, viria adicionalmente
a ferir a autonomia e independência dos Poderes Legislativo e Exec~
Uvo, que veriam suas soberanas deliberações serem submetidas
ao
crivo de um simples órgão de assessoramento
A redação proposta afasta toda e qualquer di flculdade na
concessão das autorizações e explicita a forma de sua eventual cassação ou não renovação Ademais, toda e Qualquer concessão, autor ização ou renovação, tera de ser submetida pelo Poder Execut1vo
ao
Congresso Nacional, que as apreciara, ratificando-as e rejeitandoas.

sons

.JUSTIFICATIVA
Já existe no Ministério das Com.snicações U'll I:!onselho run
cionando nos moldes preconizados pelo Art 402 e encar r eqaee de cp
nar sobre radiodi fusão de sons e imagens
Sua inclusão na
const!
.tutçêc se revela, portanto, menor e repetitiva.
í

Dê-se ao Inciso I, do Art

PLENA'!IO DA A. N. C.

0;707J

- No Art. 402, apos a expressão "Congresso Nacional"
- SupriMir: "ouvido o Conselho Nac t ona l de Comunicação"

PÇj~;7ã7l
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EMENDA AO A'tTIGD 34, I ("Habeas-Oata")
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EMENDA SUPRESSIVA

- Suprima-se a letra f) Jo Art. 12. inciso VII

pmNDA lPOS90B-9

§ 1 2 , .l.nC1SO V, que race

V - Leq a.eLer e proM.over adequado ordenamento t('rr1to _
r~al, med i ent,e pj.ane jeraerrto e controle do uso e ocupação do solo urbl!,
no e rural.)'7

A excessiva liberalidade para obtenção de dados, disponíveis
em órgãos do Estado, levaria à vulnerabilidade as atividades sigilosas de Int er es se na Nação A redação proposta, exigindo-se a fund~
mentação, visa atender ao novo preceito constitucional e, inclusive,
evitar que, por simples curiosidade, o cidadão comum requeira, indis• criminadamente, o acesso aos conhecimentos mant Iôos em órgãos ou en
tÍdades governamentais
-

" Art.

í~,

Ü-

"Art.

JUSTIFICATIVA

12

in.

.,

dcma.nant.e
- E:: assegurado aos brasileiros que

a)

['J

A del!nquência e as atividades que visam subverter, pela vio
lência, os fundamentos Constitucionais da Nação não são os únicos' i;
pedimentos que ameaçam a sociedade e o Estado, como pretende limitar
o dispositivo do~projeto da Constituição em tela
De modo muito
sucinto, poder-se-ia acrescer pressões de diferentes origens endóge
nas e exógenas, Que podem r'ef'Le t Lr-cs e no campo econômico (como sej;;
a desnacionalização de empresas, espionagem industrial, monopólio de
tecnologia de ponta e de insumos estratégicos, entre outros) no cam
po sociológico (controle dos meios de formação da opinião
pública~
interferência indefensável no processo cultural bras i rer rc , e estim~
lo ao aguçamento de contradições internas) Ademais é da boa tecnica
legislativa que haja um entendimento e respeito a hierarquia
das
leis. Como entender- que assunto de ordem mais administrativa se
fira no texto Constitucional como se fora. este mesmo texto, a lei
ordinária.

(J.Ar t

(Dê-se ao Art

Dê-se nova redação ao art.

EMENDA lPOS911-9

UIT.""'T.,~.çi.

JUSTIFICATIVA

ê'

--,

VIII

VII

~)

t:34!.,~;zã7J

EMENDA AO ART 12 VIII, a)

do Pais

.u.l."Je.~,

.. ~
C.

••• T.oun' ....ç•• -

JUSTIFICATIVA

[!J

pr;;~~;~Pii]
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VIII
b) - supr Iea-se

O texto proposto pela Comissão, ao que se entende, não ret.r a
ta matéria de nível constitucional. Por outro lado, por
exclusão,
permite o registro «não Inrcrnãt ívc", o que, e'a verdade, não se coa
duna com o atual estágio de deseovc.tvtnentc científico-tecnologico

.<...../cc"'nio/."."OM" ...
f1.lenár.l.o

Além desta proposta ser de caráter adequativo,
relativa-se
no primeiro caso, alínea c) a estabelecer a norma constitucional,sem
esquecer a necessidade _ imperiosa - da lei ordinaria disciplinar a
po s s Ib a Lí.dade da quebra de sigilo de caráter específico e ccnsubs tajj

EMENDA _ ARTIGO 12, VIII, b)
12

I

EMENDA lPOS914-3
tbeputado I'IANOEL MOREIRA

JUSTIFICATIVA

tístlca.

DEPUTADO FEDERAL

de

crauanentc una rorme para todos os serv aeores do Estado (lato sensu l

VII

A difusão de 'músiê:ás seja por discos ou fitas, destina-se
,multo mais à condição cultural e educativa que, propriamente, com f.=,
nalldade comercial ou lucrativa
Razão porque, pcoer -ee-La advogar,
sem nenhum constrangimento, a necessidade de se facultar ao autoI,!!!,
cluslve, a dispensa de seus direitos autorais, quanto mais, e
pr,2
prio a dispensa _ senão a desobrigação _ do pagamento de
quaisquer
taxas, impostos ou emolumentos sobre a difusão das mesmas, em benef.!
cio da cul tura e das artes, e, notadamente do autor Que terá mais fi!
cllidade de ver veiculada pelos meios de comunicações sua criação a.!.

f'l

tura, como pr-es supc s t o de aposentador1a, poderá gerar :randes :njustl:.
ças prátJ.cas A título de exemplo: o membro do M.l.n.l.sterl.O
Pub11CO,
com vmee e nove anos de s e'rva.ço , é nomeado Desembarqador pelo qUl.!1
to A prevalecer o texto emendado, terá ele que trabalhar durante n.Q
ve anos, além do cenpc naces sé r ac para que possa se aposentar.
Por outro lado, a aplJ.cação da norma do

_ parágrafo 1º
- Parágra to 2º
_ parágra fo 32 - Não poderá ser cobrado seja pelos autores ou de Eg
t Ldade s , quaisquer taxas, impostos ou emolumentos
às estações de Rádio e Televisão pela difusão de MQ
sicas \'1

EMENDA lPOS90G-2
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34, a seguinte redação:

====~~

EHENDA MODIFICATIVA

34

I - Para assegurar o conhecimento das informações e re rerêg
cias pessoais pelo cidadão que se sentir cre.iudí.caco por
ato de autor i dade pública ou particular, na forma da Lei '
JUSTIFICATIVA

Modificar a redação do Art

395 para:

L<

Art

A amplitude dada, pela Comissão, ao instrumento
jurídico
não se coaduna com o Regime Democratlco, nem com O estado de Direito, onde os interesses da Sociedade, como um todo, se sobrepõem aos
interesses Indí.vi duaf s
Por oportuno, sugere-se a exclusão desse cf sccs t ivc em sua
redação or ig1nal, para na modi ficação apresentada, adequá-lo ao m.Q.
mento político que vai se transformando numa democracia, como é de
tanto almejada.

395 - O Estado estimulará o desenvolvimento científico e a ca
pacitação tecnológica para assegurar a melhoria das coo
dições de vida e de trabalho da população e a
preservã
ção do meio arib Len t e
-

Parágrafo ümcc _ A Lei garantirá a propriedade industrial n
Suprimir os quatro paragrafos do Artigo 395
JUSTIFICATIVA

í

A redação proposta apresenta as seguintes vantagens
relação à existente:
- torna mais coerente o papel do Estado, o qual deve estimular
e
entidades
não promover, uma vez que a promoção exclui as demais
participantes do processo, tornando passivo o seu papel
- a promoção da autonomia tecnológica é utópica e inatingível Pod.ê..
mos. no máximo, estimular a capaci tação tecnologica, ademais ao d.ê..
senvolvimento e à multIpllcação da ciência não pode dar
caráter
de finitude.

EMENDA lPOS912-7
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EMENDA lPOS917-B
El-IENDA t-IODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

art. 55 do Pr-o j et;c de Const.l.tuJ.çâo

Dê-se nova redação ao §
jeec de Const.l.tu1ção, que rxca aSS1m red.l.g.l.do

2~.

do art 55, do Pr.Q

"Art. 55 - (om~ss~s)
§ 12 - (om~ss~s)
§ 22 - A representação Jud1c~al e a consu.!.
tor1a Juríd~ca dos Estados e do D~str.l.to Federal competem pr1vat.l.Va _
mente aos seus Procuradores, organ.l.zados em carre~ra, sendo-lhes ass~
gurada par.l.dade de remuneração com o M1n~stér1o Públ.l.co, quando
reg1me de ded.l.cação f!xclus~va >::0

EMENDA lPOS913-S
f Const~tuJ.nte ~lANOEL NOREI;~o.

P

V, do ProJeto de Const~tulção
Dê-se nova redação ao d1SpOS.l.t1VO emendado,qy.e

f1ca aSS1m red191do
"Art.18S V - é compul'iór.l.a a aposentadorJ.a, com venc~
mentos :J.ntegraJ.s, por .l.nval.l.oez, ou ao'i setenta anos de .l.C'lane,
facultat.l.va, aos trJ.nta anos de serV.l.ço, apl1cando-se o d.l.sposto
art.l.qo 88, alínea "o". desta Const.l.tu1ção"

1JJ3iV~.;JEJ

PLENARIO DA A. N. C.
TU'O"'u"" •• ~i.------
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EMENDA SUPRESSIVA
Suprimir a letra e do item VII do Art. 17, que diz:
"São direitos e liberdades coletivas invioláveis
VII - A participação direta
e) nos serviços públicos e atividades essenciais execu
tados diretamente pelo Estado ou ad'llinistrados soS
o regime de permissão ou concessão, haverá obrigat,2
riamente uma comissão da Qual particJ.parão represe!!
tantes do orgão permitente ou concedente, da empresa permissionária ou concessionária, de sel!s empregados e dos usuários, para efeito de fiscalização e
planejamento, na forma da lei".
\
j'J U S T I F I C A T I V A

MODIFICATIVA /SUPRESSIVA
-EMENDA
......
DISPOSITIVO ENENDADO
art 188.

rr;~~;:PiLJ
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-

\

A criação de comissões representativas de empregados e
usuários com força política capaz de Planejar e fiscallzar atividades
executadas pelo Estado ou concedidas _ é o mdio nais eficaz de s e t!:!.
muItuar uma adm1nistração, causando maior dano, pelo enfraquecimento
politico do administrador, do que as possíveis vantagens que proporcionaria
A canalização adequada à participação interna dos
em
pregados e usuários deve se situar no plano da política setorial/em_
presarial.

.616

•

Assembléia Nacional Constituinte

O conceito fundamental que refletem a essência da liberda
de religiosa. impõe ao indivíduo ccr-reepcndente deveres a sustenta;
seus direitos:
- implica um profundo respeito à consciência dos demais: quer sejam
representados peja maioria Ou minoria do agrupamento social. Veda
a animosidade ou estimulo aos conflitos religiosos, o ataque, a d!
famação ou falsa acusação a outras #c;onfissães religiosas. O direi
to de crer, de professar, de ensinar e de viver suas convicções
sem nenhum impedimento ex-terior, não poderá servir de escusa para
denegrir, atacar livremente Igreja ou seus adeptos, estimulando pr~
concei tos ou ferindo a dignidade do próximo;
- implica o respeito da transcendência, do caráter absoluto e da so
berania de Deus;
- implica o respeito às distintas funções da Igreja e do Estado
Novo Tistamento contempla uma sociedade pluralista, com funções
distintas para ambos, ao Estado, como ministro de Deus compete
tarefa essencial de promover o bem-estar social e econômico
dos
seus cidadãos, enquanto a salvação do homem ou a evangelização c~
tituem a missão da Igreja; destas questões deve o Estado afastarse,' ecst.rar--se imparcial
Se a verdadeira liberdade religiosa ex!
ge que o Estado não se imiscua nas convicções religiosas de seus
cidadãos, de outro lado, de modo natural, no interesse da justiça,
da harmonia e do bem-estar geral, reconhece a necessidade do Est~
do recutenentar ou limitar detereuneces ecees , ainda Que impulsionadas por motivação religiosa. O civismo não se opõe à lealdade
a
Deus. no ensino do Mestre - dar a Deus o que é de Deus e a César
que é de César
As normas sugeridas procuram consubstanciar os conceitos
expostos, Inscfrandc-se ademais: na Declaração Universal dos
Dire!
tos do Homem; no texto do Pacto Internacional sobre Direitos
Civis
e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos,
50
ciais e Cult\,lrais (aprovados na XXII Assembléia Geral das Nações UnI
das); na Declaração sobre Eliminação de Todas as Formas de Intolerâ!!
cia e Descriminação por Causa da Religião ou Crença
(aprovado por
unanimidade, em 2.5 de novembro de 1981, pela Câmara Legislativa das
Nações Unidas); disposições consti tvcacnat s dos países com
regimes
inspirados na democracia social, como Itália, República Federal
da
Alemanha, Suíça, Espanha e Portugal e sugestões
oferecidas
pela
O A. 8. à Comissão

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN
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DA A. N. C.

'EMENDA SUPRESSIVA

.Art. 17, item IV

Suprimir a letra!.}, que diz.

,....Os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social,

ccnroj;

"-'lIa a lei".
JUSTIFICATIVA

A -ncssc ver garantir aos sindicatos o acesso gratuito
ecs meIos de comunicação social, configura privilégio inaceHavel,
além de onerar a empresa exploradora do serviço, ja obrigada a ab r r r
espaços para o Executivo, o Legislativo e os partidos políticos, e.§.
tés. sim legitimamente representantes da sociedade brasileira e a e.§.
ta tendo necessidade de acesso
Acresce que o número de sindicatos. n... pa s , ascende
à casa dos milhares e a atual proposta constitucional libera,
sem
restrIções, a formação de novos sindIcatos.
í

~NDA
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Dê-se ao Inciso III do Art. 17 a seguinte recaçêc-

o:

rrr - LIBERDADE RELIGIOSA E DE CULTO

a) São Invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de

cre.,!!
ça e de confissão religiosa,
b) Os direitos de reunião e associação estão compreendidos na Labe r-,
dade de culto, cuja profissão por pregações, rituais e cerimônias
públicas é livre;
c) As igrejas e assccí.eções religiosas têm assegurado o direito
de
se organizarem sem a interferência do Estado, normatizando sua es
trutura eclesiástica, administra ti va, cargos e funções,
d) Respeitada a liberdade indIvidual de participar, é Ldv r e a ass s-,
tência religiosa nas entidades civis e militares e nos estabeleci
sentes de internação coletiva.'?
í

.JUSTIFICATIVA
A digni rrcaçãc do ser humano com o reconhecimento dos d!
reitos e garantias que lhe são inerentes, como princípios ét rccs
a
fundamentar uma ordem política democratica e da paz social, encontra
nos Evangelhos sua fonte mais profunda e viva
A defesa dos direitos fundamentais, individuais e co.le t L;
vos, têm sido assumidos pelas mais aut ênt r cas lideranças e setores
da sociedade brasileira e consolidadas pela atuação, objetiva e vee
mente, dos insignes constituintes
Análise oer-cucrente do anteprojeto revela o fato de não
haverem recebido o merecido destaque os diroitos e deveres que,
i..!!
discutivelmente, estão na base da dignidade humana - o direito à I!
berdade e pensamento, de consciência e religião, enaltecid~~s pelo P,!
pa João Paulo lI, em mensagem ao Secretáuo Geral da ONU por ocasião
de seu JOf2 aniversaria:
•• Quero me referir sobre a Questão da liberdade religio~ que é a base de todas as demais liberdades e que está inseparave!
eente unida a todas elas em razão, precisamente, de ser esta dignid.!
de que constitui a pessoa humana. ••
••• Queria pedir solenemente que, para todos e por todos,
8 liberdade religiosa seja respeitada a todos, e a cada indivíduo, e
8 todos os povos
A liberdade pratica da religião é uma vantagem tanto para
os indivíduos como para os governos." (gri fos acrescidos)
As lideranças religiosas do Pais são unânimes em enfatizar a promoção e defesa da liberdade religiosa, como direito
fund,!
mental do ser humano. Este sentimento revela-se na mani festação
da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos seguintes têrmcs •

"Cada cidadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena 11
berdade de abraçar ou deixar de abraçar uma religiãu; de realizar os
atos de culto, expressar livremente a sua re e divulgar sua doutrina
contanto que não se firam os direi tos de outros e o bem comum
Tem
o direito de não ser discriminado em razão de sua crença ou suas CO!!
vicções religiosas ou filosoficasj e o direito de educar os filhos,
de acordo com os princípios éticos e sociais coerentes com a sua fé
Isto implica Que seja resguardado na Constituição o direito ao ens!
no religioso escolar, respeitada a convicção religiosa do aluno
ou
de seus responsáveis, e haja liberdade de assistência religiosa
às
Forças Armadas e nos estabelecimentos de internação coletiva."
O espaço da liberdade reliQiosa não se circunscreve
pr6prio indivíduo A natureza social humana leva consigo, incluso, a
associação neste terreno, por ser o santuário das relações pessoais
do homem com seu Deus, Criador e Redentor. A liberdade religiosa su.!.
ge' como a concretização das liberdades de pensamento e consciência
nas relações com o Ser Absoluto.
E certo ser facultado interior que exige espaços exteri.2,
res de liberdade para a associação e a expressão. Por isso deve int!:,
ressar ao Estado, em seu ordenamento, garantlr a liberdade re1J.giosa
tanto na esfera oeesce I como na fanília e na confissão.
A plena liberdade religiosa da pessoa humana se material.!.
za em dois âmbitos distintos:
- na comunidade religiosa, o da liberdade dentro da igr~
ja; e
_ na sociedade cívll, a liberdade dentro do Estado
ccnsequenteeente , essa liberdade religiosa pessoal nâo P.2,
de deixar na sombra a liberdade da Igreja dentro da sociedade e com
respeito ao Estado Este, pois, para Que seja o Estado de todos, t!:,
rá de promover a idéia que não pode ser tão só o Estado dos
cristãos, ou só dos catolicos ou dos evangélicos. Deve ser o Estado do
homem, da realização efetiva de sua liberdade, independentemente da
solução que ele queira dar a sua consciência para sua vida
religi.2,
se, para a Qual tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a
proteção do Estado
A sugestão proposta afasta de pronto, por sua vez, a fa!
sa concepção do absolutismo da liberdade ['ellgiosa Exclui de pronto,
s concepção libertina de liberação de todo respeito e inter-relação
exterlor, exercida pela família, a escola;, o governo e a sociedade
em geral. como se esta liberdade desobrigasse totalmente o indivíduo
de sua responsabilidade para com a comunidade social que integra
A

r

vista do ensino público - porque nenhum de nós vive para si
(Rom. 7: 14), honestamente não se poderá propugnar em favor
ilimitada e absoluta independência.

de

mesmo
uma

I
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO :
O a.nca.ac 11

, do artigo13 ,passa a

redação:
" J1'...seguro

desem~ego,

ter

conforme defJ.nJ.do em

Leu,

a

segtl.1.nte

ordJ.nárJ.a".

JUSTIFICATIVA
Os cxa.eêruoa de concessão do seguro desemprego não devem constar
do texto constituciottal, pOJ.s depedem, exclusivamente, de variações econômJ.cos-'Socl.ais· temporár:l.as.
A Const:l.uJ.çáo deve ser duradoura e, por essa razão, cabe à legJ.E

laçâo ordJ.nár:l.a estabelecer os critêrJ.os a serem observados para
ereaec da concessão do seguro desemprego.

EMENDA lP05923-2

f DEPUTADO NILSON GIBSON
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PLENARIO

EMENPA SUPRESSIVA
PISPOSITIVO EMENDADO: J\.rt-J.go 17

EMENDA sooI FI CATI VA
Dê-se ao Parágrafo uru cc do artigo 255 a seguinte
dação

r~

,.

Lei especial disporá sobre a carreira dos serv.i oores
que exerçam cargo de n~vel superior da Policia ctvi i ."
JUSTIFICATIVA
O Paragrafo Único do artigo 255 menc i ona apenas a r~
gulamentação da carreira de Delegado de Policia, preterindo os demais servrdores que, a exemplo dos mesmos, têm como pre-requislto
para exercerem seus cargos a exigência de cursos superiores

cons t i tua -ae em discriminação rnace i t ave I a não
clusão desses servidores na regulamentação legal

in-

EMENDA lP05921-6

t:

ceiros públicos e ecn a crise do setor agropecuário, sua princl
paI vocação econômica. apenas para citar algum exemplo dentre as
múltiplas faces dessa Nação continental. Tratar igualmente es sas situações regionais, tão desiguais pela pr6pria natureza ge.2,
gráfica e histórica, é cometer violenta afronta ao princIpio m2.
ximo da democracia e da república
O Brasil está organizado poli ticamente em forna de Federação. E isso, exatamente para atender as referidas peculiarid.!
des regionais Assim, atribuir aos Estados a competência para
fixar os critérios para a criação de Municípios, é homenagear I
de pronto e com a '1IIflis absoluta jl.lst!ça. a forma da Federação,
e, acima de tudo, respeitar a autonomia dos povos para eut ode termínereer-se , segundo suas peculiaridades prõpr Ias ,

DEP IYO MAINARDI
••t.,.""c.~,.. l./nr••••'••••
PLENARIO

E;;;;;~
--,

l§J~';!EJ

Inclua-se, no projeto de const r tuí çêc da Comissão de Sistenet Iaeção , no titulo - Da Organização do Estado, Capítulo I _
Da Organização Político-Administrativa, a seguinte alteração do
§ 4Q do artigo 49:
" § 4lõl' A e r Laç ão , a Incorper-ação , a fusll.o e o cesmee-or a _
mento de Municípios. cceoecj oos os requisitos e os procedimen _
tos previstos nas Constituições Estaduais, depenoerêc de consulta prévia, mediante plebiscito, às pcpuj eções diretamente inte _

ressacas "

JUSTIFICATIVA

A FRENTE DISTRITAL PAULISTA DE EMo.NCIPAÇAO E COMISSAO DE
EMANCIPAÇAO DO DISTRITÕ DE BELA FLORESTA (ILHA SOLTEIRA) d~str.!.
buiu aos Constituintes um memorial em que propõe a alteração do
questionamento do § 49 do artigo 49 do Projeto de Constituição
da Douta Comissão de Sistematização. com o prop6sito de que
matéria relat1va à criação de Municípios seja atribuída à comp~
t.ênc.í a estadual
Lembra, aquela FRENTE OISTRiTAl, que o regime vigente fc a
introduzido há quase vinte anos pelo famigerado AI-2 e pela Lei
Complementar nQ I, de 9/11/67. Os requisitos impostos pelo reg!
me forte de 1964, na realidade, implicaram na cassação de um
dos mais importantes direitos políticos do homem, qual seja
aquele originário da antiga Grécia, o de se organizarem os ho 'mens em cidades ou a hist6ria «pcf Ls", Em suma, o autêntico direito de cidadão, no mais puro e completo sentido da expreseêe
De fato, as exigências das normas federais são praticamente impossíveis de serem atendidas. Apenas para argumentar, é suficiente lembrar Que, atualmente a maioria dos municípios, com mais
de cem mil habitantes do grande e pr6spero Estado de São Paulo
n1:l0 teriam condições para adquirirem a emancipaç1:l0, considerando tão-somente o quesito econômico-financeiro de renda mínima
No Rio Grande do Sul, atualmente dos 244 municípios exi~
tentes, apenas 60 teriam condições de preencherem os requisitos
exigidos pela lei Complementar.
De outro lado, atribuir à lei federal o condão de fixar
os Quesitos mínimos para a criação, emancipação, incorporaçao
ou fusao de Municípios, é negar o caráter multiregional do Brasil, inclusive a sua forma federativa Sena absurdo pretender_se dar o mesmo tratamento a situações do equatorial Estado do
Amazonas, de população rarefeita e economia extratJ.vista, da
brava e heróica Paraíba, que luta contra as adversidades do cll
ma e a má distribuição de renda, do alegre Rio de Janeiro, que
ex preme_se entre as suas lindas praias e a Serra do Mar,
com
problemas de excessiva concentraçl:lo populacional e o fantasma
do desemprego e da alta criminalidade, e a do Rio Grande do Sul,
marcando as fronteiras meridionais do País. com problemas fina..!!

SuprJ.ma-se da alínea "e" do inciso IV do artJ.go 17. " ••• J.nclusive
como suhsta.eu tc processual em questões Judl.cl.ârJ.as ou admJ.nJ.str,!
tJ.vas."
JUSTIFICATIVA
A atual redução da alínea "e", do a.nca.ao IV, do artJ.go 17 fere a
dJ.sposJ.cão legal de que "nJ.nguém poderá pleitear direJ.to aâbeac em
nome próprJ.o".
nemaa.s da.aao , aaaam como o dJ.reJ.to dos sanô rce.ees devem ser rranto!.
dos, o dJ.reJ.to ã proprJ.edade priVada também deverá ser respeitado.
Para contacto com trabalhadores. conta-se com representantes,
nà falta desses, com as Assemblél.as.

Quanto aos sindicatos notJ.fJ.carem as euece rõeces , cabe à
câc ordJ.nárl.a regulamentar a quem cabe detertn1nar o órgão

legisl,!!.
f1scal!
zador e quando agJ.r, -iembrando que da reatcs 1ndl.vidual.S não podem
ser delegados.

EMENDA lP05924-1
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PLtNARIO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XXV
Suprima-se o Inease XXV do art. 13 (XXV, - prol.bl.çáo das at!
Vl.dades de :l.nterrned1acáo remunerada de mão-de-obra permanente, temp.2
rárJ.a ou sazonal, aa.nda que medJ.ante locação).

JUSTIFICATIVA
A prol.bl.ção de locação e sublocação de rrão-de-obra, e
de.
contratação de trabalhadores avulsos ou temporár1os, para a
execução
de trabalho de natureza permanente, e mormente de natureza sazonal,
não pode prosperar.
Tal vedação ignor~ por completo a reall.dade do eeeeeee
de
trabalho, é as próprJ.as J.mpll.cações e pecull.ar1dades de ordem econ§
mica e social, que- fazem do trabalho temporárJ.o uma amper rosa neces
aa.dade ,

•

EMENDA 1P05925·9

tJ DEPUTADO NILSON GIBSON
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PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 13
o l.nciso

X

, INCISO X

, do art1go 13 ,passa a

ter

a

seguinte

redação:
"x - salário de trabalho noturno, assJ.m entendJ.do o hor.§.
rl.O compreendJ.do de 22 às 6 horas, superJ.or ao diurno~.

JUSTIFICATIVA
FJ.ca elJ.mJ.nada a parte que desce a detalhes. Requer a boa técnJ.ca
legJ.slativa e a necessJ.dade de uma Constituição J.mune a constantes
alterações que devam ser deJ.xadas ã leg1slação ordJ.nárJ.a as parto!.
cularidades J.nerentes ã matér:l.a em questão.

Assembléia NacionalConstituinte e 617
EMENDA 1P05926·7

r

para a ceaaaaecêc de acordos ccfetnvos evaeanõc , consequentemente,
a aneeeuracãc suce saava de daaaIdacs cctetavcs ,

~.~

DEPUTADO NILSON GIBSON

Tão digno e nobre como o que ocorre

rç;';'7!ã7J

PLENÂRIO

Como se vê, a medada é benêEaca para os sanaaceecs (de empregados
e Patronais), bem como para a aus tn.çe do Trabalho.

EMENDA lP05931·3
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO El-1ENDADO : ARTIGO

, INCrso

l: DEPUTADO NILSON GIBSON
••
f: PLENJ'i.RIO

cr;;;~;''''~

l~."'OI.OU,

o a.ncaso

XVIII

, do artl.go 13, passa a

redação:

ter

a

seguinte

JUSTIFICACÃO

••l.I." ••O",.....,

_

rç;'~1!ã7J

remas de trabalho, é chegado o Momento de se

demais

EMENDA lP05936-4

f'J

Const1.tU1.ntc OSVALDO SOOnIr.1I0
' ••d."'I •• ~, .. b'.u"«~" .. o,

ê'

_

Tn •• "~ ..",

"XVIII - fér~as anual.S remuneradas."

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

C~IENDA

Dê-se ao p<lr<Ígrafo úm co do art
Const1.tuJ.çno a aeçu.rrrt e redação

Exc.lua-se a alínea "e" do ãnc i.so V do artJ.go 17;.
JUSTIFICATIVA

teristl.cas e ecnaacões para o exeecLca.c e frul.çâo de t.aa.s

dl.rel:.

tos fl.que, por ass am d.u:er, congelada na Constl.tul.çáo, cuj a
ração é maa.s dific:L1, e que, alJ.ás, se pretende s e j a o menos
sivel alterada.

alt~

p0,!!,

EMENDA lP05927·5

tJ

EMENDA lP05932·1

f'J

DEPUTAGO
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JUSTIFICAÇÃO

t5J';;7ã7J

PLENIlRIQ

A J.nst1.tu1.ção da pt-ev.rdênc ae

.... o/.u.e.N'••""

EMENDA SUPRESSIVA

___,
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PL~NARIO

comp tomr-nt.e r

50 é o fns t ruutc de Prev1.dêncJ.a dos ccnqeeas s.at as - IrC,
ao
qual estão fJ.IJ.ados todos os Deputados r'ecre rc a s e ãencôc r-es ,

Supr1.ma-se as alíneas "n", "o" e ...,p" do a.ncaso IV do artJ.go l7~.

rem jus a uma pensão que va ré complementar os proventos
apoeentiedc eae ,

que para ele ccrrt r abuem com o objet1.vo de, ruuuremcnee , fazg
da

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO VII

JUSTIFICATIVÀ

E1J.mJ.ne-se a parte final do Lnca sc VII do artJ.go 13 " •••
aã êm da remuneração varJ.ável, quando esta ocorrer".
Passa as s.rm,
este dJ.sposJ.tJ.vo a ter a seguJ.nte redação.

As matér1.as tratadas nesses itens, não guardam relação com o
cato.

que, normalmente, eaccm à murvom da proteção
durante o tempo de c-« rC1C1.0 do mande co

PO;

JUSTIFICATIVA

t: DEPUTADO

Por principio de aaonomae , deve-se garantJ.r aos que
t'ém
remuneração variável, os mesmos direJ.tos dos que não a tem, ou se
Ja, o salário mfnamc ,
-

FY;;;;OO~

NILSON GIBSON
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tJ-P~ENARIO
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO
o a.nca.ac

XXI

EMENDA lP05928.3'
DEPUTADO NILSON G~BSON

rç~~""~
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 13
redação: O inciso XXIX

,do artigo 13, passa a

ter

beis

sequa.nce

a

H

ê

Esta emenda visa cor r i qf r una injustiça
do texto do ~rojeto Constitucional, com relação ao artigo,que
estarrece e revolta pelo alheiamento do mesmo com r e Laç ãc ao profissional de contabilidade e apropria Ins t r tu ção , a tal ponto I

As meda.dae peeveneavas contra a anse tuba rôeõe e a pezu cu
aoaaõeõe nas at-iV1.dades de trabalho devem ser
obrigatorJ.amente
1.nst1.tuidas, de mane.a.ra a mJ.n1.m1.zar os ca.scos à saúde e à próprJ.a
vada dos empregados.

quanto :lOS artigos

í

do ao prc r ss Icna.l ccntab L, simplesmente .i qnnr a a sua existência
A mesma relação e orientação prevalece'
137,138,~ e 141, onde a fiscalização contaí

í

bil não está contemplada. Gravame maior esta no artigo 145, com a

EMENDA lP05934·8

ê'

F"i~~;"~

incompreensível marg1.nallzação do pré_requisito fundamental que
se refere a "conhecimentos contábeis", ja que o Tribunal de Contas
é antes de tudo, um orgão que. socorrendo-se da Contabilidade,
procede a tomada de CO"ltas. E este profIssional que, na empre_
sa privada, realiza função publica.relevante, eis que os
atos
bás1.cOS da admInistração fa:zem:lária no campo do controle e arrecadação de tributos constl tue sua responsabil~dãde e compe-

rr;~~;'~

NILSON GIBSON

o/.u.eo.'
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PLENJ'i.RIO
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PLENJ'i.RIO

"

que, quando fala em auditoria. termo caracteristicamente vincula-

••••••,oI

DEPUTADO NILSON GIBSON

deverá

Se ccnvençâo ou acordo ccaet avc pode perm1.tJ.r o trabalho
em atJ.v1.dade insalubre ou per1.gosa, ele não está pro1.b1.do.
Ass1.m, coaduna-se melhor com o obj etn.vo a Ime j ado a reda
ção proposta nesta emenda, mesmo porque se apã i.ce an ce ar-amerrte
estas aeavaaaeee o prolóqu1.o • "maa,s vale p revenae do que remada,
ar".
-

a

JUSTIFICATIVA

oetr mcru a.t ,

JUSTIFICAÇAO

A redação em que estã vazado o anca so XXI do art1.go 13 ,
no ProJeto, representa uma an s anâve j, ccnereaacãc em seus própr1.os
- termos.

"XXIX - Garantia de pexmanêncaa no emprego aos trabalhado
: : acc.ãerrtados no trabalho por per iodo equava.Lence ao do
afastamell

EMENDA 1P05929·1

ARTIGO 139

ou das auditorias contabeis, financeiras, orçamentarias, operacIo
nais e patrimoniais, verificada a ilegalidade de qualquer despes;

seguinte

O tempo de garant1.a no emprego deve ser proporc1.onal
perda da capaca.dade laboral e do periodo de afastamento, em face
d,!
queLas adv.mdas de gravidades diferentes dos acaderrtes ccorrados ,
ExcluJ.-se a garantia no emprego nos casos de doenças pro
fJ.SSJ.onaJ.S, conSJ.derando-se que a permanêncJ.a do J.nd1.viduo, pode pr~
cJ.pJ.tar sua J.ncapacidade absoluta e até mesmo seu faleCJ.mento.

ijl

Art 1:39 - O Tribunal de Contas, de ofIcio ou por ce t ermmaçãc de qualquer das Casas do Congresso »ac rc.,
nal, de suas comissões ou por solIcitação do Nfn Ls t e r Ic Público'

ou variação

a

tJ:;;;;;'~1
_

Inclua-se a expressão" audi tonas Conla
no artigo 139, que passará a seguinte redação

JUSTIFICATIVA

ter

__.J

U-

, INCISO XXIX

, do artJ.go 13,passa a

lIl--~~i~

13 , INCISO XXI

"XXI - Adoção obrJ.gatõria de meda.das técn1.cas tendentes
a eã.munar ou reôuac.r a Lnse Iubrrdade e pezacu Los a.dade nos
lo
caJ.s de trabalho."
-

(ÇJ~;7ã7J
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redação:

l:J
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

a

próprJ.a ConstJ.tuição dê um tratamento diferenciado ent re os -empre
gados que recebem salárJ.o fJ.xo e aqueles que recebem remuneraçá~
variável.

prev1.dencllirul

EMENDA lP05937·2

t'-CO~~~I-;UI~-TE-O;R~;~~-;-;·~'o.- -.-

EMENDA lP05933·0

Se "todos são J.guaJ.s perante a Lea," é aneônu ssIvej, que

Justo é, pOJ.S, que tclmbém se ans t a tuc em toda!' OlS
Assemblé1as Leg1.slat1.vas e preva.dênc a.a pe r ã.eme nue e , a f1.m de
que J.dêntJ.co empa eo se j a oxuenc avc aos neput.aéce J:st.l..dua1.~

SJ.ndl,.

Portanto, a boa técn1.ca Jurid1.ca
recomenda a supressão ora ~ropos
ta que se coaduna com o entend1.mento do relator, espeC1.almente
dar maa s eoexêncae e cons1.stênc1.a ao texto const1.tuc1.onal.

"VII - garantia de seüêeac fixo nunca J.nferJ.or ao salário
minimo"

Exenplo dl.l!

DISPOSITIVO E"lENDADO: ArtJ.go 17

r.r----------"""'""""",.,----------~

t'

ccc i.e r

tornou-se co-num em dave r sas ca teqor res aoca a a s

DEPUTADO NILSON GIBSON

riT------,-

360 do Pr-c j et.o de

• Art 360.
parágrafo énaco , O d as poa t o neste art1.go epâ ace-e ee à prevJ.Pênc1a po rf anen t e e , que
será
1.nstitu1da, obr1.gator1.dnente, em to::las as
Assemblé1.as Leg1.slat1.vil5 .,

A J.nclusão desse preceito aeeeuecmea o desconto dos ãaas não traba
lhados (grevel.
-

fl

_

LL

poso
Assl.m. não é aconselhável, nem lógl.C:o, que a exp!!f:.ltCffi.o das caraS

--::-

.~~o,

DE PLEN1Íruo AO PROJCTO DE CO'\:5TI'lUIÇ;\O

Art:l.go 17

JUSTIFICATIVA

Cabe ã constituição fl.xar prl.ncipl.os geraJ.s, e garant:J.r da reí.eos
que poderão sofrer altêraç5es, na sua aplJ.cação através dos
te!!!.

definir

constitucionalmente o direito à aposentadora da mulher do ler.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO.

Art

rw~;-;;;;J

13, 1.ncJ.so VIII

tência
E a justificativa

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 13
O inc1.so XXIII

O inciso VIII
seguinte redação :

,INCISO XXIII

, do art1.go l3,passa a

ter

a

" VIU- d1.re~to a remuneração proporc1.onal
complex1.dade do trabalho executad_o".

seguJ.nte

redação:
.. XXIII - Pro1.bJ.çâo de trabalho noturno e J.nsalubre
aos
menores de dezQJ.to anos e perm1.ssáo, sob cond1.ções espec1.a1.s) aos
menores de quatorze anos_ que seJam~ arr1.mo de famil1.a."

f'Ç';;"'~

f:J PLENJ'i.RIO

1"F!;;7ã!J

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

ARTIGO 13, INCISO

XXIV.

,--- -----·----

Ex~g1.r, como norma const1.tuJ.c1.onal, a obrJ.gator1.edade de que a re
muneração pelo trabalho deva ser fe1.ta "a part1.r de um p1.so sal:
rJ.al", tende a 1.mped1.r que seJam estabeleC1.dos outros parãmetro;

tábil ", no § lº do artJ.go 138, que passará a ter a seguinte redação
Art

las negoc~ações colet1.vas, que, numa socJ.edade livre e
desta l1.berdade, se deve est1.mular cada vez ma1.s.

CON5TI rUINTE

Tadeu França
.'.".'O/COUlS••ollu...."'.o

PLENÁRIO

cõnsci:;

melhor

138 • •

X _

ainda que bás1.cos, até ma1.s vantaJOSOS, e tolhe a l1.berdade daque

ê'

§ lSl _ O Tribunal de Contas prestara
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e as suas comissões

as
informações que forem solicitadas sobre a fiscalização contabil,

f'C;~';~~

rr;;;'~~llJ

financeIra, orçamentária e patrimonial, e sobre os ;esult-ados
das auditorias, inspeções e decisões, além de comparecer, por
seus membros, a qualquer das Casas, mediante convocação )")

JUSTIFICAÇAO
-

EMENDA ADITIVA
-DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 13, CAPÍTULO 11, TÍTULO II

~ '"

coletiva"

A negoc1.açâo, para dar resultados pos1.tivos, não pode começar pela
O incentivo é o

_

1.n-

por "incent1.vo à negoc1.ação coletJ.va", para dar realce à convenção
coletiva como exteriorização de autonomia sJ.nd1.cal e não como del~
gação estataL

imposição. pela obrigator1.edade.

....o"u.""•••lo

-.;~~

camJ.nho

No Titulo U, A'Rf'~, CAPÍTULO II, DOS
DIREITOS SOCIAIS, inclua-se onde couber.

Esta emenda visa corngir uma injustlça
do texto do ~projeto Constitucional, com relação ao artigo'
que estarrece e revolta pelo alheiamento do mesmo com relação I
ao profissional de contabilidade e a própria instltuiçao, a tal

LI

INCISO .... - a lei regulaCl"entará, em igualdade de c0I!.
dições com as denais trabalhadoras, a apE,.
sentadoria da mulher do lar J';)

ponto que, quando fala em auditoria, termo caracteristicamente
vinculado ao profissional contabil. simplesmente ignora a sua ~
xistência

J

[iJ~;~;a

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1" do artigo 138

~

JUSTIFICATIVA
SubstJ.tui-se a expressão "obrigatoriedade da negoc1.ação

-1 fi
-

Inclua-se a expressão" fiscalização CO!!

tJ

"XXIV - Reconhec1.mento das convenções coletivas de trabalho e
à negociação coletiva"_

PLE;~~~M·~~~~·~·~c.~~~~.~~~u~.. ~~~~--

O pJ.so salarial tem decorrido, no Bras1.l, das negoc1.ações colet,!
vas, que' devem ser cada vez maJ.s estJ.muladas, elttre empregados e
empregadores.

EMENDA lP05935·6

O J.nc1.so XXIV do artigo 13 passa a ter a segu1.nte redação:

EMENDA lP05938·1
p:r~S;I-T~~~;~O;;~~~uro.------------- ••

JUSTIFICATIVA

A criança menor de quatorze anos está em formação, não s=!l
do válJ.do exigJ.r-se que trabalhe, senão para garant1.r a subs1.ste!l
c1.a de sua familJ.a.
-

tJ DEPUTADO NILSON GIBSON

ã extensão e ã

Õ

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05930·5

, do artJ.go 13 ,passa a ter a

618

• Assembléia Nacional Constituinte

A mesma relação e orientaçã-o prevalece
quanto aos artigos 137,-Ji2'8,139 e 141, onde a fiscalização contabU não esta contemplada cravene maior está no a r t i qc 145 ,
ccn a incompreensível marginalizaçlIo do p ra-r equí s i to fundame~
tal, que se refere a " conhec Inen tcs conlabeis ", ja que o ir!
bunal de Contas é antes de tudo, um argãa que, socorrendo-se /
da contabilidade, procede a tomada de contas ~ e s t.e profissl,2
nal que, na empresa privada, realiza função púb I Lca relevante,
eis Que os atos básicos da administração fazendária no campo /
do controle e arrecadação de t r rbutcs constitue sua resoonaabj
lidade e competência
t a justlf~catJ.va

EMENDA lP05939-9

(=1- -C-;N-;;~~;;~~Z~'"

----------- - -]

JUSTIFICATIVA

Eébej s ,

Essa emenda, que é de redação, visa explicitar a necessidade
de ter o nomeado para Ministro do Tribunal de Contas, nc té r i cs I

conhecimentos de uma das profissões que envc Lven amlssão de tOI'l~
da de contas, inegavelmente, alem dos jurldicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, Ea-nbém os conhecJ.mentos I
básicos contábeis

~.o

EMENDA lP05945-3

1'l~~·~O-':'-A~~~--""·""""''''''
D~SPOSITIVO

EMENDADO

Inciso lU do art

Dos Direitos individuais supr-Ima-se a redação da letra "e" do '
12, ~o Projeto de ronstrtuíçãc
JUSTIFICAÇJID

Inciso IH do ar t rqo 138

O que se tenta

Inclua-se a expressão" nudl tur ras Contábil ", no Inciso III do artigo 1.38, que passara a ter a seçumte
redação

C~

Art. 138
111 - A realização de fisca1J.zação, investigações, inspeções e auditorias contábil, orçamentária, r mancena, operacional e pa t r Imrmr a I dos órgãos e entidades de adminl!
tração direta ou mdt r et.a do legislativo, Executivo ou JudicIario,
inclusive autarquias, enpr e sas públicas, sociedade de econonu a rui!
ta e fundações públicas ."

Art 137 _ A F1scal1zação ccntão i t , financeIra, orçamentária, operacional e cet.r Ioomat da uru ão sera '
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo '" e
pelos sistemas de controle Interno de cada Poder, quanto aos .... aspectos de e r icãc ía , efic'ênCla, eccncnnc toaoe , legalidade e legitimIdade, na forma da lei

,1

JUSTlF lCAÇJlO

JUSTIFICAÇAO

Esta emenda vIsa corrIgir uma Injustiça
do te..x to do ~projeto Constitucional, com relação ao artigo que
es te r eqqe e revolta pelo a Ihe r a'aent o do mesmo com relação ao profissional de contabilidade e a própria instituição, a tal ponto I
que, quando fara em auditoria, termo car ac te r i s t rcae ent e v mcu l ado ao profIssional contabll, s Imp l esn-errt e rqno r a a sua ex i s t ênc Ia
A mesma relação e or Ien taç ão prevalece
quanto aos artigO:;"):':J!h,, 138, 13ge 141, onde a fiscalização contábil não esta contemplada Gravame maror está no artigo 145, com a
incomprcensIvel marginalização do pre-requIsito f'undanen t a L, que

Esta emenda visa corrigir uma injustiça

----------------

L-PL"ENA;I~-O~SSE;~~~Ê";~N'~'~~~"~'~~~'D~~T~~~;~·

--I
-. -)

aos artigos 136, 137 ~ e 140, onde a fiscalização cont éb i I
não está contemplada Gravame maior está no artigo 145, com a i!:!
compreensível Marginalização do cré-recnu.s i to fundamental, que
se refere a " conhecimentos contábeis ", ja que o Tribunal
de
Contas e antes de tudo, um órgão que, socorrendo-se da Contabll.=.
dade , procede a tomada de contas. E este profissional que na empresa privada, realiza função pública relevante, eIS que os atos
basicos da administração fazendária no campo do controle e arrecadação de t.r ibutos constitue sua responsabilidade e coepe tênc Ia

...- J

E a justificativa

pp~~

. f4

rr~-:;7~'!,

AdemaIs,ribserá ireerirdJ disposições como esta que rara- A ou B
melhor ou pior cOnjuge
Caso venh~a ocorrer quebra de prin::ípios elerrentares na o:r6~
ela do I"strimônio, há artigos que servirão de rreics para os abusos que por ventu-,
ra venham a ser pratrcadns nas relações famIllares, como § 52 do artigo 416, § 2Sl
do artigo 417 e ainda a própria lei ordmãrfa
Esta redação subiu da üceussãc de SoberanIa e seu conteúdo é '
até irrisóno, senão cênico, pelo fato de que gestação, parto e aleitamento comete exc.lusdvansnta al'lWlher •

fl O'putado CO"," tumte 00'0 DE DEUS ANTll'''
f'I J" o.,~o
{t."

Dê-se nova redação ao paragrafo único do artigo 376 do Projeto

í

ü

evitar é o 6bvio ululante contido na redação da

letra "E"

EMENDA lP05946-1

do texto da ~projeto Consbtucional, com relação ao ar t rqo
que es tar r ece e revolta pelo alheiamento do mesmo com relação
prcr ss rcnar de contabilidade e a própria instituição, a tal ponto qU~1 quando fala em auditoria, termo ca r ac t e r Ls t Lcaman t e
VI!!
culado ao profissional contabil, s ampLeanerrt e ignora a sua
exi~
tênc Ia
A mesma relação e orientação prevalece

se refere a " conhecimento contabeis ", .ja que o Tribunal de CO!!
tas e antes de tudo. um órgão que .soccr rencc-ee da Cunt ab Ll Idade ,
procede a tomada de contas. E este profissional qve , na empresa I
privada, realiza função pública relevante, eis que os atos bas L;
cos da adrafn Ls t r aç ãn razendar Ia no campo do controle e ar recaoa.,
ção de trIbutos constitue sua resccnsab ro ace e comce têocs e
e: a justificativa

EMENDA 1P05940-2

rr';';~"~

rr;;;;;;;fl!l

í

ADITIVA
DISPOSITIVO EllENOIIDO

Sua proteção a esta Nação se Faz por demais necessária. Se ã h.E:
mens, míseros mortais se faz apologia e se presta homenagens, tanto s-ais razão s~
rã ao Grande Arquiteto do UNIVERSO.

.. -

Inc Iua-ee a expressão" r scat i aeçãc CO!!
no artigo 137, que passará a ter a seguinte redação

:pr -~~~-;TIT~I~~T~~ARCY-P"7;;;~'"·_-

Tanbém oeronstreooo que recoroecercs "que sem ELE, tudo é incO!:!.

.r
r . r - - - - - - - : - - , . .••,,""""",.,-----......,~,.....,--,

EHENDA ADITIVA:
DISPOSITIVO EHENOADO. ARTIGO 137

"

finalidade

otetc''

Deputado Constituinte JOAD DEDEUS ANTUNES

r-;~~:-=:J

~~~~S~L~~~~~~"~o~~~'~~'~~-;~-- -] l:::;~~';r~
, - - - - - - - - - - - - - - ....D""••'''••
.
.

tétu j

Procura-se usar a expressão "em nome de Deus" cce a
de oe'rcostrar nossa submissão ao criador de todas as coisas

A missão principal dos Ministrosdo Tribunal de Contas e a de
verificar contas, que é prerrogabva do Bacharel em r jênc ras CO!!

"ART 376 (

)

Paragrafo üucc - O ensino religioso sera fundamentado nas
crituras Sagradas e conatrturré dIscipllna facultativa.''''

Es-

JUSTlficÀc~o

Pretendemos, com esta suçestão, enfatizar o que é publico e no;
tório de todos os povos O Brasil é una Nação Cristã'
Sendo um Nação Cristã, nada eets válldo do que os alunos terem
o privilégIO de estudarem a palavra de Deus contida nas paginas aunfulgentes da '
BIblla Sagrada.
Nota-se amiúde, o desvio do ensino e do propósito que encerra a
natérra conhecida comoEnsino Religioso
Temosconstatado que não poucas vezes professores tentam Iepmglr ensino diverso daquele que o conhdo nas Sagradas Escnturas, usando de doutri
nas pouco recoeenoaveds que nada têm de espiritual mas sim são usadas come prnse.l
tiS'110 e matéraa de ataques à Nação, à família e às autoridades ccnstatuíoes, per-.
veatrncc o sentimento dos jovens
í

EMENDA 1P05943-7

tJ

r;;ÓB'~

IVO HAINARDI

Ef07J"ã"l

PLENJi,m:o

EI~ENOA

ARTIGO 141

Inclua-se a expressão" r scat i z açêc
contábIl", no Artigo 141, que passara a ter a seguinte redação'

E para esta Nação que nasceu aos pés da Cruz de Cristo, nada'
melhor do que contaroar aprendendo diretamente do maior "Best seter» de todos os
tempos: a Bíblia Sagrada.

í

a} Inclua-se, no capítulo IV, Da Segurança pública, no artigo
252, o seguinte inciso.
cs-

CC

Art 141 _ A Comissão Mista Permanente
do Congresso Nac arma L, por proposta de qualquer Congressista, p~
derá solicitar ao Tribunal de Contas da umao , a realização de I
auditoria específica, em matéria de rf scaí i eecêo contábil, finan
ce ra , orçamentária, operacional e patrimonial >.
-

~--

b) Inclua-se, renumeranão-se os seguintes, o llrt.. 2S7, com
seguinte redação:

JUSTIFICAÇAQ

Esta emenda visa cor r rqí r uma Injus t
ça do texto do ~eprojeto Constitucional, com r-eLaçân ao artigo
que es t a r r ece e revolta pelo alheiarnenlo do mesmo com relação ao
prc r ss ronat de ccntatn roace e a crõpr i a instituição, a tal Po!!
to Que. Quando fala em auditoria, termo caracteristicamente Vlnculado ao oror rss icnat ccntétn I , sImplesmente ignora a sua exis_
t.!ncia.
A mesma relação e orIentação prevalece
quanto aos artigos 137 ,138~139 ~, onde a fiscalização contábil não está contemplada Gravame maIor está no artigo 145. COI'l
a incompreensIvel marginalização do pré-requesito fundamental •
que se refere a "conhecimentos contabels ", Já que o Tribunal
de Contas é antes de tudo, um orgão que, socorrendo-se da ContabI_
lidade, procede a tomada de contas E este prprisslonal que, na e!!!.
presa prIvada, reahza função pública relevante, eis que os atos
í-,

í

•• 1~ •• "'/to~'sslo1." .. o~'......

a

"Art. 257 - ;~ Policia Rodoviâria Federal, corp2
ração subordinada ao órgão superior da política de trânsito do
Governo Federal, tnstituica po::" lei, destina-se ao patrulhall'en
to ostensivo das rodovias federais, Zelando pela segurança do
tráfego, do trânSJ.to e dos próprios da União, pr-eve-rí.ndo e co!,
bindo infrações ou transgressões da lei, regulamentos e posturas administrativas E!ertinentes, colaborando com as autoridades administrativas e Judiciárias no conbaee ao crirre, ao trá
fico e ã contravenção."
-

í

í

EMENDA lP05947·0

,:>";l

VI - Policia Rodoviária Federal.

JUSTIFICATIVA

Da Familia. do menor e do idoso
~rima_se

o parágrafo 62 do artigo 416.

Esta matéria dIante da sua abrangência, polêmica, poderá
quilamente ser tratada pela lei ordinária, uma vez que sua retaraca do texto
Projeto não prejudicará o § 512 do mesmo artigo 416 Consequentemente, como
que ser examinados as leIs ordinárias o assunto poderá ser estudado ccn mais
de maneira a que se dê umtratasentc todo especial ao mesmo

t.ran-,
do '
terão
vagar

Já existe um aMplo trabalho de COI'lissâo instituída no Ministério da Justiça, relativo ã subardinacão, ree~
truturação e reorganização da Polícia Rodoviária Federal, bem
como às suas atribuições. Não se cOl'lpreende a omissão até
aqui verificada no proJeto de constituJ.ção, pois os serviços
prestados por esta instituição tem profundo significado paI!
tico, económico e social.
A segurança de milhões de pessoas e de iMensas
riquezas que circulam pelas rodovias dependem muito da Pol~ia
Rodo~iária Federal, o que, por si só, Justifica o tratanento
constitucional, mais consentânes.

básicos da administração fazendária no campo do controle e arrecadação de tributos continue sua responsabilldade e competência
E a justificativa.

Dê-se nova redação ao artigo 112 do Projeto ~e Constltuição
L< Artigo 12 - O Brasil é una nação crIstã, fundada no nOfl'e de Deus

e baseada na comunhão dos brasileuos, irnarL'ldos nWl povo inde _
pendente que visa construir uma sociedade llvre, Justa e solidá_
ria, segundo sua índole e a deterMinação de sua vontade. "
O~"'l</I""O~'''lo_-----.-=J tçj'~;r;;J

---~---
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO eMENDADO: artigo 145
Modifica-se o "caput" do artigo 145 do ~projeto de ConstJ.tuIção da Comissão de sistemabzação, que passa a ter a seguinte
redação'
" Artigo 145 _ Os Ministros do trSbunal de Contas da União
serl:io nomeados pelo Presidente do congiresso nacional, dentre br,!
slleiros maiores de trinta e clnco anos, de id:meidade moral, de
reputação ilibada e notórIos conhecimentos jurídicos, ~ ,
econômicos, financeIros ou de administraçl:io pública, obdecIdas
as
seguintes condiçlles: ."

_

TITl.l.O I Dos Principios Fundamentais,
Dê-se nova redação ao Artigo 112:"Art 1Q _ Em nane de Deus, o Brasil e ltl\8 nação CrIsta, base,!
da na cClllU"lhao dos braSIleiros que, irmanados, visam como povo independente, construIr t.ma SOCIedade livre, justa e solldana, seg.JOdo sua índole e a determ.lnação
de sua vontacle

li

Jl5TIFICAÇAQ
Procura-s~ desta forma. sem deSvirtuar a boa redação original '

do referido artigo 1~, enfatizar o q.JE! é notório a todas os povos: O Brasil

naç:lo crisun

é una

Pretendemos com esta redação, aproveitando expressões do texto o
riginal, Inserir no mesmo, nova forma e enfatizar o que é publico e notóri-;;
de todos os povos:.
O Brasil é una Nação Cristãl
Em primeiro lugar ela nasceu aos pés da cruz de Cristo.
Em segundo temos hoje no Brasil a formidável p.grcela do ~ de
seus habitantes que se identificam CClllO cristãos. católicos, protestantes,
evangélicos, etc ••
Usamos a expressão "no nane de Deus" para demonstrar o nosso re
conI1ecimento à SUA grandeza que tudo rege e "sem aE nada podemos fazer". carecemos da sua proteção e ajuda
Grandes hctnens recebem justas I1arenagens. apesar de suas rinltu005, seus feitos são gravados no livro da hIstória (jas nações; maIs razD:o
existe ent~ para o Grande Deus criador de todas as coisas.

Assembléia Nacional Constituinte
o Preâmbuio passa a ter a seguinte redação

EMENDA 1P05949-6

t:-;;~"'=:J

Deputado const tumte JOJiODE lEUS ANTUNES
í

CÇj~;7ã7l
Acrescente-se, na seção I _ da Saúde - o seguinte paragrafo, 80

artigo 341
Fiela!

t-1.f),J. ;;41-. - - ' .
§ _ E vedado qualquer processo de Fecundação cu procriação art.!.

JUSTIFICATIVA

"A Assembléia Nacional Constltuint~, invocand~ a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituição"

O artigo é llterário e caberia em uma Declaração, não em
norma de direito posItivo
Ao definir as "tarefas do Estado", o
artigo faz uma enumeração exaustiva, como se fossem apenas esses
os seus deveres
Se a relação e exemplificativa, menos ainda se

JUSTIFICATIVA

justifica sua inclusão na Constituição

o

Preâmbulo estende-se em conceitos que não caben
direito positivo, além de repetir dispositivos que, mais propri!
mente, estão no articulado do Projeto

')";l

JUSTlFICAÇAD

.L ••••'O/ ••Utlll0/ •••:0., •••O

O grande progresso da ciência e as escertêncres atonínevets que
já se fazem na área da genetica humana envolvendo gametas humanos e arumaas estão
a exirgir uma orientação sobre a matéria no nosso ordenamento jurroacc
rtaneja-se a gestação de embnões humanos em úteros de erumats,
assim como a criação de úleros"artiflc181S com o mesmo objetlvo Fecundam-se ovu-

los

1: ví.trc,

utilizando-se alguns, desprezando-se outros, ou congelando-os. exoe-

riêncIas que atentam contra a dignidade do ser tnmanc
Já existem mães de aluguel ou mães-substitutas, fato que ecarrg

e 619_

]

rn;~';m]

PLENÁRIO

EMENDA lP05953-4
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EMENDA SUPRESSIVA

ffii'~'tmJ

supr.tna-se o art

79

r . r - - - - - - - - - .... " ..... "".. - - JUSTIFICATIVA

EMENOA SUBSTITUTIVA

ta uma série de problemas de ordem fisica, psíquica e moral

o

O dispositivo proposto pretende evitar tais abusos

o-

--·----:::::::::::_-__--'1
_ _ _ _ _ _ _ _•

Parágrafo único - Todo
nome é exe r cLdc '}'"I

[r;;;;'" -]

OEPUTAOO CONSTITUINTE JOAD DEDEUS ANTUNES

O

poder emana do povo e em seu

tJ ;-;~;~J
JUSTIFICATIVA

....o/ ..u.. 'r ••• ;lo

Dê-se nova redação a letra "f" do Incrsc lU, do artnqc 12

o poder não é exercido com o povo, mas em seu nome,por
seus representantes legitimamente escolhidos
A fórmula proposta está consagrada no Direito brasileiro
Na b.í s t ôr ra do país,
foi o úru cc texto constitucional aclamado pelo povo, no ttt s t or t-,
co Comício das Diretas do Rio de Janeiro

do

Projeto de Consti tuição

Lo" Art. 12 (

o artigo diz o óbvio: que o Brasil participa, da forma
usual, da sociedade 1'nternacional.

parágrafo única do art. 11:! passa a ter a seguinte redação

)

r _ tooca.mdeoenoente metrüe, raça, cor, íoaoe, sexo, estado
civil, natureza do trabalho, re11gião, convicções políticas ou
rrtoscrtcas, oertctencra física ou mental, sem crtvtteçios ou
prejutacs, terão iguais oportunidades de acesso aos valores da
vida "}"l

JUSTIFICATIVA

Os constituintes que acreditam que o poder
se deve
exercer "~om o povo" certamente aceitarão a redação proposta ne.§.
ta emenda
mais de um milhão de pessoas a consagraran, na na I or
manifestação cívica do país.

JUSTlfICACAO

procura-se retirar do texto a expressão orientação sexual
A intenção e evitar, na Carta que se dita, a macula que a mesma
deixará, indelével ou não, sobre toda uma geração A Carta constãcucicner
e maior iegado que nos, Constituintes de 1987, vamos oerxer para os nossos
filhos e para esta Naçãn
Temos .. certeza que a intenção, ao dita-la, não e vê-la sobre v.!
ver por 5 ou 10 anos apenas A intenção é vê-Ia perene e que sirva cara as
futuras gerações
Amuí~, nota-se a tentabva de se fazer crer que ha drscrtmmaçãc sobre os chamados hc-ossexcaíe Nunca houve Eles estão em todos os lugares, em todos OSI setores da sociedade
Há reto sim, repressão ...m cima Qos chamados travestis O que se
procura é defender a sociedade de fatos degredantes que certamente varão a
ocorrer caso venhamos a abrir esta porta para a imoralidade, a falta
de
pudor, e tantas aberrações que certamente ocorrerão diante de nossos olhos.
A Nação precisa ser defendida perante o cenário mundial Vejamos O que hoje ocorre na Bahia como o "Grupo Gay da Bahia", onde o mesmo
foi consIderado de "utilidade pública"
Uma nação }tive e morre dependendo da moral de seus filhos Sodoma e Gomarra foi riscada da face da terra em virtude do homcssexual isno
de seus filhos.
Nós queremos e que sejam preservados os últimos resquícios de
vergonha e moral Que ainda existem nos homens de bem
Nada de bom teremos na legalização de tais grupos pervertidos
O texto já expressa: ninguem será díscr.lmlnaõo por sexõ •
Penso que isto é o suficiente sem recorrermos para as chamadas
'Qrientações" ou "comportamentos".
De nada vai nos adiantar termos uma geração com filhos sabios,
com cursos universitários, porém, desvirtuados na moral e nos bons pnnc.!.
pios
Precisamos ver prevalecendo o bom senscv Que o pretenso "dire.!
to" das chá-nadas "minorias discriminadas" não prevaleça sobre o círerto da

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima_se o art. 82.

r.r

.. O,.ou,..

~L,~

Jo/l~

•••".,,10

O artigo diz Que "o Brasl1" não oeret t a ra Que conflitos
internacionais sejam fatores de "desagregação de sua gente" Fra
ses Inccnsequentes como esta, impreci sas, recheadas de
conce
tos subjebvos servem apenas para estimular e justificar ações
de censura ou repressão

i

EMENDA 1P05959-3
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EMENDA MODIFICATIVA

o ar t

YEll! E

PLENÁRIO

22 passa a ter a seguinte redação

EMENDA SUaSTITUTIVA

«

O a~t

Art. 22 - A República Federativa do Brasil e constituí
da, sob regime representativo, pela união Ino i s s oIuve I dos Estad~")"}

JUSTIFICATIVA

o texto original enumera, de forma discursiva, os "fu,!!
damentos" do país
A enumeração dos fundamentos não se jus ti fica A cenatituição não se explica, ela norma
Os fundamentos são caracterizados pelos dispositivos articulados que se seguem
Os itens
utilizam conceitos meramente acadêmicos, que não cabem em
mas legais (por exewcfc , o de ideologia).

92 passa

.'Art.

a ter a seguinte redação

92 - A poHtica externa do Brasll pau t a cs e pelo r-e s

peito às Declarações, Tratados e.wccrecs de que o p af s e signat;
rio, e pela defesa dos principias da eutccet ermínação , da não i;;
gerência em assuntos mterncs de outros Estados, e da busca
de
solução oecf rxca para confiitos

'1

JUSTIFICATIVA
Como está redigido, o artigo é discursivo e repetitivo A
inviolabllidade da Constituição, citada no artigo, não é rnat é ria de relações internacionais
Ela orienta a política externa
braslleira, o que não precisa ser explicitado, por obvio

O item V traz uma aberração jurídlca, ao tentar et mrnar o princípio milenar da retroatividade "in bonam partem" Por
outro lado, o quadro que aí e desenhado só seria possível, se a
força tivesse invalldado a Constituição
subee t emc-ncs ao risco do ridIculo, estabelecendo no texto constitucional as
punições para os revolucionários que a tenham rasgado e usurpado o poder

maioria.

EMENDA lP05951-8

EMENDA SUPRESSIVA

rr::::';;;~'--]

Deputado Constituinte JOAO DEOEUS ANTUNES

~h,n.oW-o

"....."o.".'''.."••_..._,.

~___'
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Suprima-se

art. 10_

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
Dê-se nQva redação a letra "d" do artigo 356 do Projeto Const.!

tucional

~

r . r - - - - - - - - - - ....,,"''''''',..- - - - - - - - - - - ,

Suprima-se o art

o artigo pretende dizer o que o Brasll "preconiza"
ordem internacionai

JSl

,~

Art. 356

C• • )

d - por velhice, homem aos 60 anos e a mulher aos 55 anos
idade. _ _

de

JUSTIFICATIVA
A conceituação do Estado ê procurada nos debates acaoê
micos, nas obras jur1dicas, de Sociologia ou c.í êncaa Poiítica,n~
na norma legal.

Medida mais do que justa As condições de trabalho não são 1
guais para todos Tanto homens comomtrlheres em algumas regiões,
devido
ao clima, Insalubridade, per.iculusrdade , etc ao se aposentarem não vivem
mntce anos diante das pessimas condições físicas em que encontram
üe nada nOSadianta darmos tantas vantagens para o trabalhador
como pagamento das férias em dobro, estabilidade, etc se não darmos o m~
lhor para os seus últimos dias' aposentadoria condígna e não de miseria ,
que--não seja inferior ao percebido Quando em atividade, etc
Medida mais do que justa para aqueles que geraram a riqueza e
O engrandecimento desta Nação
Que eles no final de seu tempo De labuta desfrutem de mntos
anos para ver o que ccnstrcfren.

Diz o artigo Que "o Estado é o instrumento da soberania
do povo", e logo após fala em "árgãós da soberania". Realmente,o
Estado é a instrumentalização do poder, mas não o Ins trueento dele
Houve uma confusão aparente de conceitos, que conduziu à citação de "orgãos" de uma noção abstrata.

Os princípios que regem nossa política externa são enu,!!
ciados no artigo anterior. A sua aplicação dependerá de
circunstâncias Que se aiteram, e que não têm porque serem enumeradas na Constituição.

EMENDA lP05961·5
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PLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIVA
É curioso Que, logo em seguida, proíbe a delegação

tre "órgãos da soberania", raaencc-a d.lv i s Ive I
estabeleceu entre Estado e Governo

enAí a confusão se

No parágrafo único do art 11, suprima-se o Que se segue a expre!
são "revoga a lei anterior"

JUSTIfICATIVA

PLENÁRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

•
No texto original, diz-se que a lei an te rna revoga "o con
teudo normativo" de tratados assinados
A aprovação deste prIncI
pio excluIrIa o 8rasIl do ccnv ívfo Internacional.
Tratados são revogados nos termos das suas cláusulas
de
denúncia
A manut enção deste parágrafo simplesmente inviabiliza~
ria a assinatura de tratados pelo Brasil já Que os demais signata
rios não teriam garantias mInimas de seu cumprimento
-

620

•

Assembléia NaCional Constituinte

EMENDA lP05967-4

EMENDA SUPRESSIVA

tI

Suprima-se a .alínea a) do item 1, do art

I

mente em sua urbe, e, por isso. é fundamental que a ele todos te:
nham acesso. A aprovação deste artigo facilitará a
ill'plantação
do "ônibus da i Iberoedev , proposta pelo Partido Liberal. e que ro!:.
pete experiência ben sucedida em vários países europeus

Al VARO VALLE

12.

ALVARO"·o~~---------J

p

o artigo proposto está no espírito da atual política de estreitamento dos laços na comunidade luso-brasileira. Somos uma só
nação.
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PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP05972:-1
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JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

A alínea diz Que "adquire-se a condição de sujeito de direitos pelo nascimento com vida".

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alínea j, item II, art. 17

A matéria é de legislação civil, cabendo na lei de Introdução ao Código Civil, e não na Constituição
Cemo esta redigido
o texto, os nascituros são equiparados a animais.

Suprimam-se os artigos 23, 24, 25 e 26
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

D texto proíbe reeleição de ditigentes de entidades filantrópicas. Quem as conhece, sabe que. muitas vezes. são mantidas
e dirigidas por pessoas abnegadas, cuja presença à frente da inst,!
tuição e um ônus, não um privilégio
E seu afastamento comproll'eto!:.
ria os trabalhos da entidade
As migalhas que o Estado fornece não
justi ficam sua intervenção em assuntos internos da Instituição

PLENARIO

EMENDA AOIT !VA

r------

São artigos discursivos e meramente demagógicos
Curil2so
é que. se aprovados, a Constituição começaria a desrespeitar-se
no ato de sua promulgação
O art. 25 fala de consulta plebiscit!
ria na "elaboração de Co~tituição" (além do direito de iniciativa popular)
Esta consulta não esta existindo.
A referência à "Defensoria do Povo" está perdida no artigo,
sem qualquer explicação ou sentido prático

EMENDA 1P05968·2

Acrescente-se ao item UI do Art. 12

«
O acesso a justiça é gratuito a todos que provarem carência, pressumindo-se carência, se alegada, ate a senten
ça ou acórdão final, quando custos judiciários poderão ser
xeees pelo Juiz ou Tribunal que o proferir »

---A~R~"'~ -------~ fl-;~"'-J
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fi=EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o item b). IIl. art

17 pelo seguinte texto
unOlJu..

"''''ç.lo

·_ .-. •

C'

JUSTIFICATIVA

A Emenda ímpedlrá os abusos hoje f r eqüen t e s , que

b) sem car a t.er de obrigatoriedade, é assegurada assistência rel1giosa às forças armadas e auxiliares e nos estabeleci
mentos de rnt.ernação coletiva, sem distinção de credo )'
-

di fi

cu.l t an o direito elementar do cidadão de acesso aos tnbunais -

EMENDA SUBSTI TUnVA
Subsbtuiu-se a alínea

bj , 1. do art

27 por

JUSTIFICATIVA
b) O alistamento e o voto são facul tativos

EMENDA lP05964-0
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o texto do Projeto é amb!guo Limita-se a dizer ser
livre a assistência religiosa "nas entidades civis e m11itares"
Retrocede em relação à norma em vigor que assegura a prestação

fl -.. -]
;~.-

JUSTl-FICATIVA

dessa assistência
A assistência vem sendo prestada por capelães de di rerentes credos, como é habitual em todo o mundo
O texto de Pr c-,
jeto permitiria o fim dessa assistência

tJ!~-;~f7iiJ

O voto é um direito. O cidadão pode não votar, por exemplo,
por não julgar qualquer dos candidatos, sobretudo no s Is t ena majo:r!
tário, digno de sua confiança Obrigá-lo a votar pode conduzir-nos
à falsificação da vontade majoritária e ao ne.t-ent.endtnentc do que
pretende a opinião pública.

EHENDA SUBSTITUTIVA
sutis t.Ltua-s.e a alínea b j ,

item IV do art

EMENDA lP05969-1

12 por

[::J

c

b) é livre a circulação de pessoas no território nacional, a entrada no país ou a saída dele, salvo decisão jud.lcial
em contrárlo, no caso de suspeItos ou réus de crimes, ou se
as
restrições forem aplicadas, por rec ípr ocf caoe , a estrangeiros.')

------------;;;:;,:;;;;"'·~-;;l-;:;----·-~
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EMENDA SUPRESSIVA
JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

••• fOf'o ••

""'.çl0
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•

Art. 17, VI, d
EMENDA SUPRESSIVA

o

texto original dIz haver liberdade de Jcccmoçâc.vrespeitada a lei" Torna-se Inocuo, na medida em que defere à
lei
o poder de fazer restuções ilimitadas

Suprima-se do .-.Hprojeto
Suprimem-se os itens c) e d), I, art

27

a alínea!l, do i tem VI, do art. 17
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

EMENDA 1P05965-8
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Diz a alínea que os meios de comunicação têm o dever de
"socializar a informação". Como ninguém sabe exatamente o que i~
so quer dizer, a alínea «cenas abre portas para a censura e para
a intervenção do Estado nos veículos.

=:J mJ:'~W

Os itens estabelecem prazos de desincompatibilização
e casos de inegibil!dade.
Quando se busca o aprimoramento dos costumes políticos do país, em uma Constituição moderna, ceve-se punir severane!!
te o uso de cargos ou dinheiros públicos para o aliciamento ele,!
toral. As desi.,compatibilizações e proibições de reeleições pre~
supõem que o detentor do cargo o usará em seu benefício. Esta pr..!:.
sunção é inaceitável, se se aprimoram os hábitos políticos
Na prática, o afastamento do titular, se ele for desonesto, e tiver o apoio de seu sucessor, apenas o libera para
o uso da máquina oficial~. Se o sucessor (ar seu adversário, utl
lizarã esta máquina, também injustamente, contra o candIdato
Ao invés de areatcmentcs farisaicos. como proposto ro
projeto, deve-se punir, em qualquer tempo. a prevaricação de fu~
cfor ár Ios que usam seus cargos para aliciamento político.

EHENDA ADITIVA

ncrescente-se

EMENDA lP05970-4

r

a seguinte al!nea ao Item XV, do art. 12:

ecz) A instrução criminal observará a lei anterior, no r..!:."
lativo ao crime e à pena, salvo quando agravar a situação do réu.

AlVAR;U:~~;---------~ l:-.~~'.o--~
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EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA

~~C4

~,

=:J tlN;1JW

o projeto esqueceu assegurar a retroatividade in banam
velha conquista da civiliza;ão ccf dent.aj ;

Substitua-se c, i:t:em.!., do art. 17,

VIIl)pelo..seguInte:~o..,..

todo o cidadão é esseqcracc o direito de viver
ambiente isento de contaminação ambiental. .,)
L.(.a) A

EMENDA lP05966-6
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EMENDA ADITIVA
acrescente-se o seguinte artigo ao Cap
art 13):

II do Título II (após o

EMENDA lP05975·5

r

~AlVAR~U~A~------]

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

O texto origInal é discursivo e de di fícil implementação
znr'reqcece-ee, ao r'eunir, na mesma frase, um direito concreto, o de
.vrver em meio ambiente sadio, e um genérico direito à "melhoria de
_AUalidade de vida".
Nossa emenda cria um direito subjetivo, que permitirá
ação concreta do cidadão prejudicado.

EMENQA ADITIVA
acrescente-se no tItulu lI, Capítulo V. Seção I (Após o ar t 27),
o seguinte artigo.

a

<,

L<

Art.
É direito do cidadão locomover-se nos limites
de sua cidade. devendo o sistema de transportes facilitar
esta
locomoção aos carentes '))

J
......,.I<••".../IU•••• , .. .IoPlENÁRlO

Art.
A lei asssegurará o: todos os candidatos
a cargos eleti vos c. direi to à recontagem de votos, desde que
e
xercido em tempo habil, e se houver o ressarcimento à Just'ça Elcl
toral das despesas provocadas por recontagens que se tenham pro:vede desnecessárias ').,

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

EMENDA ADIlIVA

Com esta Emenda, pretende-se in~luir o dIreito de locomoção do cidadão urbano entre os fundamerltais para sua vida
comunIdade.

~~--.,..,,....~

o transporte urbano é verdadeira extensão, no sentido ma
cj.uhanj ann , de nossas pernas. Ele permite ao cidadão viver livr;

Art.
- Para todos os efei tos, os cidadãos portugueses,
se o desejarem, e sem prejuízo da nacionalidade portuguesa,
são
equiparados a brasileiros natos ')

Acrescente-se ao Capítulo IV do Titulo II (após o art.
(L

•

18);~-

Esta é una oportunidade de asseaurar-ee a lisura
na ccntaqen dos votos A fórmula proposta nesta emenda assegura o
direito de recontagem, sem despesas para o Erário, se se provarem
desnecessários A lei estabelecerá prazos mínimos. para que não se
retarde a proclamação dos resultados.

_

Assembléia Nacional Constituinte
JUSTIFICATIVA

.JJSTIFICACAO
Medida mais do que Justa As condições de trabalho não são iguais para todos Tanto homens como mulheres em algumas regiões, devido ao clima,
Insalubridade, periculosidade etc, ao se aposentarem não vivem mntos anos diante
das péssimas condições físicas em que se encontram.

PLENARIO

EMENDA 5UPRESSIVA

suor ma-se a alínea c). IV I art

• 621.

Não é claro o

~

do artigo, ao referir-se

De nada nos adianta darmos tantas vantagens para o trabalhador como pagamento das férias em dobro. estabilidade etc, se não dar o melhor pa-

a "sistema distrl'tal misto" Pretende o Projeto estabelecer o si!
tena misto, tal como descrito no paragrafo proposto Com a reoaçãc
do eeout , o interprete podera entender, cone já aconteceu em pass!
do recente. ter a Constituição instituído o sistema distrital, referindo-se o adjetivo "misto" a diferentes formas de votação

ra os seus últimos dias

interior do rn s t r i to ,

Medida mais do que justa para aqueles que geraram a riqueza e

27

engrandecimento desta nação.
Que eles no final de seu tempo de labuta desrrutea de muitos .!
JUSTIFICATIVA

nos para ver o que construiram.
A alínea determina que a ação de impugnação de

mandato por abuso de poqer econôsucc , ccr xa "em segredo,de justiça"
Ao ccnt rér rc , a ação deve tramitar da forma neis
pública possível para q~~os eleitores conheçam os Que abusam de
poder econômico També~ç'ão pública. poderão de fender-se os

ALVARO VALLE
PL~NARlO

EMENDA SUPRESSIVA

que venham a ser injustamente acusados
EMENDA SUBSTlTUTIVA

suor Ina-ae o § Je do er t 114

Substitua-se o item 11. art. 86, pelo seguinte er t I-

gOJ..y-t-

~o.:ok_:?B:}l ~u..~_~

c..~? ~~

JUSTIFICATIVA

«

•

Art - Não e cerm t roe qualquer nomeação para a adnu
nistração direta ou indireta, da União, Estados ou Municípios,
concurso público, excetuando-se cargos de ccn t i ança ,

.... Dh""'''••\. -

~.

O parágrafo diz que o Regimento Interno disporá sobre o funcionamento do Congresso nos sessenta dias anter I
ores às eleições.
E: um parágrafo claramente inutll

EMENDA SUaSTITUTIVA

§ llô! - Os quadros de f'unc mné r Ios de conr an-,
ça e respectivos salanos na administração dr r e t a ou mdrre ta ,
da
União, Estados ou Municípiôs, serão aprovados pelo Poder legislatiVfJ correspondente i por proposta do Poder Executivo que instruira
a
Mensagem com parecer do respectivo Tribunal de Contas
í

Substitua-se o ar t

.

44 por

Art .44 - O Defensor do povo sera eleito por
dois terços do Congresso Nacional e terá mandato de 10 anos ))

§ 21ô! - Para cunor Ieento do disposto no parágrafo anterior. nos Municípios que Hão d r apus e r am de Tnbunal
de
contas, o Poder Executivo instruira sua Mensagem com parecer do r r r
bunal de Contas do Estado
-

JUSTIFICATIVA

o Defensor do povo tal como previsto no Projeto, deve ficar acima de injunções políticas e estar esseqcrescs
por um longo mandato que o descomprometa de governantes
Pelo texto original, o Defensor teria um ma!).
dato de dois anos' ja iniciaria seu mandato, pensando na reeleição Como poderia ser denitido pela "maioria da Câmara Federal".
acabaria por ser um títere dos maiores partidos com representação na Câmara
Pretende-se trazer para o Brasil a ans t tuf-,
ção do "ombudsman" ccnc está redigido o Projeto. cria-se acenas
um emprego desnecessário

PLENARIO

§ J2 - O preenchimento de qualquer cargo púlico temporário, exceto os de Min~stro de Estado, Presidentes de en
tidades públicas e os de assessoramento pessoal, sera feito por crI
t.ér Lcs exclusivos de competência e probidade.
§ 42 - Havendo indícios de prevaricação, pela
tentativa ou pelo aprovei tamento de cargo ou função públIca
pare
fins de beoe racaanentc político pessoal ou partidano, caber a ação
popular. sendo o rIto defjn~do em lei complementar

- - - - .....,,,..

-

,,.~,,-~-

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se nü § 42 do art

118 a alInea "d)

E:

separação de poderes."

í

§ 5$1 - O servidor público e s t eve I só p er de r
o cargo em virtude de sentença judicial ou após processo administra
tivo ">'"'l
á

JUSTIFICATIVA
Há uma evidente impropriedade nesta alínea ~
la proíbe que se apresentem emendas que tendam a abolir .L separaçª,;
dos poderes
Mantido tal dispositivo, não se poderão apresentar emendas que visem a instaurar" sistema parlamentar puro, r a
qual não há a separação de poderes, preconizada por scntesoureu , e
que inspira cs sistemas presidencialistas
No parlamentarismo, o poder é do Parlamento,
sendoas funções executivas
desempenhadas pelo Gabinete ou Conselh:
de Ministros, por delegação do Parlamento Não ha divisão ou seoae e
cão de poderes.
-

JJSTJFICATIVA

o Estado tem o dever da eficiência. A utiliza
ção de cargos ou funções públicas para fins de aliciamento poli ti
caracteriza prevaricação.

c;

Diz o Código Penal, em seu art
ceituar a prevaricação.

EMENDA SUPRESSIVA

.319, ao ccn-

"Art 319 - Retardar ou deixar
de
praticar, indevidamente, ato de ofIcio, ou praticá-lo contra dispcsição expressa em lei, para satisfazer interesse Ou sentimento pes

Supr rma-se o art. 48

scat ,«
JUSTIFICATIVA

-

~ ':lá é tempo de acabar, no Brasil. a fisiolog!.a
política que desrespeita os contribuintes e empobrece a aomín s t r a-,
ç ê c públIca.
í

o artigo 48, sem que.lquer propriedade, e em capítulo
inadequado, faz um elogio ~ dispensável aos advogados t ra
sileiros Por respeito à cultura jurídica do pais, que os advogadCS-11
defendem, é melhor suprimir o artigo

ALVARO

VALLE
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PLENARIO
EMENDA ADITIVA
Disposltivo Emendado

122 passa a ter a seguinte redação

Art. 122 - O Presidente da República , em casos de urgéncia ou de
interesse publico relevante, e desde que não haja aumento de oespesa, poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes materias

Artigo 86
I _ Segurança Nacional;

EMENDA ADITIVA

11 - Finanças Públicas, exc Ius ve normas trl
í

Acrescente-se no Título IV, Capítulo VIII (após o art

butár ias, e

Acrescente-se ao artigo 86 o seguinte Inc Ls;

77)

u:

XI - não será pe rm.r t Lda a vinculaçãc de

Art _.os documentos públicos não poderão ser destruídos, salvo nos ~NlR\Os da lei, e dPÓS parecer de historiadores
e arquivIstas.'"

_ ~:~:~~:s ,~u benefícios de uma carreira a outra. ou entre cargos

-

111 - Criação de cargos públicos e fixação de
vencimento
§ 12 _ O Presidente da neoõbr rca submetera o uecre rc-t.e I da Con-

gresso Necfcna.t , na data de sua publicação
JUSTIFICATIVA
§ 2$1 - Recebido o Decreto-Lei, o Congresso Nacional e ws duas Ca-

AS vinculações que sempre se proptr'em no ser i
ço público, desorganizam a estrutura administrativa e tornam carrEl
ras, cargos ou funções autônomas presas a outras carreiras com
nada têm a ve.r

JUSTIFICATIVA
Historiadores e arquivistas são os úru ccs juízes 0=
valor de documentos públicos e da utilidade,ou não. de sua preservação

sas suspenderão qualquer outra atividade, eantenoa-se em sessão cer
manent.e ate o pronunciamento final do Plenário
)2 _ A decisão fIna'l do Congresso sobre a matéria de que trata
este artigo será {ornada por maioria absoluta de votos do Senado Fe
deral e da Câmara dos Deputados.
-

§

§ 411 _ O Poder Executivo só poderá expedir Decreto;}eJ., se nãoho!:!.

ver outro sendo examinado pelo

Congres~o

Nacional

EMENDA lP05980-1

l" üeputada Constituinte JOAO llE DEUS ANTlR'ES
tJ

•

,

~

h __ •

CClM5SAG=OE:::sISTEt~TI;;Ç~;'~~~~
....E~tNDA ADITIVA
Da Previdência Social
Dê-se nova redação as letras "a" e "b" do artigo 356 do Proje-

to.

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art 97

"

"Art. J56 ( ••• )
a) com trinta anos de efetivo');rabalho. para o homem;
b) ccn 25 anos para a müher,

§ - Em cada Estado, metade dos deputa
dos federais serão eleitos pelo sistema proporcional e metade por
voto majoritario em tantos di-stritos eleitorais quantos forem
vagas a serem preenchidas pelo sistema majoritário!'

JUSTIFICATIVA
o Decreto-Lei e fundamentaJ
para a adr-I
não caracteriza arbítrio, existindo em quase';
democráticas. Em varias situações, Sobretudo;'
governo tem de valer-se deste instituto.
a eficácia administrativa
Importante é que a materia seja Imedí a t amer-;
te submetida ao Congresso, e que o poder de legislar
seja rest r
to às áreas nas quais o Decreto-Lei seja necessário O texto do Pz o
jeto não estabelece esses limites.
-

nistração moderna, e
das as Constituições
materia eccnõmí.ca , o
PEna de comprometer

í ,

622

• Assembléia Nacional Constituinte
aposentados e pens i cm s te s que não tenham outra fonte de
alem dos proventos da aposentadona ou pensão >,

EMENDA lP05987·9

I:J..

ALVARO VALLE

renda

A redação que propoaos , assegura a gratuldade. permtindo à Ie-r g a r-an t j r- aos pais o d t r-e t t a de escolha entre a escola
plibl i ca ou pe r t.rcuj e r , neste caso, !lar i nternêdto de bolsas ou por
outros processos de cooperação, usua 1s em todo mundo

JUSTJFICATIVA
Estão-se tornando freqUentes os casos de aposentados ou
pens i cms ras que são obr-r çadcs a vender a casa que f 01 comprada
para sua segurança na velhice, por não poderem pagar seus mpostos. O Estado não tem condr cêes de pagar proventos ou pensões
justos, e ainda e xr qe mpos tcs sobre o pouco de que dlSpõem pens toru s te s e aposentados

EMENDA SUB$TITUTIVA

subs t Ituau-se os parágrafos do ar t 124 pelo SE-guinte artigo~~ ~ o ~;;zç, ~e.<..o-J..o_~ &:I t::><.~:

"ArtJJ.S""O

Presidente da República poderá envLar ..o Congresso NaciE.
nal, para discussão em sessão conjunta, projetos de lei, sor rc rt.edo sua apreciação em caráter de urgência, no prazo máximo de
Jedias

-----

.....""'"..,,... - - _ . _ - - -

EMENDA SUBSTlTUTIVA
nVARO

§ 12 _ Recebido o projeto, o Presidente do Congresso,
no prazo de 48 horas, designará Comissão Especial que emitirá parecer no prazo de lO dias.

VALLE

_ '.10"'"'.' ...... ~,.~.o~......~
PlENARIO

§ 22 - Doze dias spcs ter recebido o Projeto, o Presidente do Congresso Nacional o submeterá <>0 Plenario, su Lfc Lt andc

cub s er tva-ee G

:...tu--.

~

.<

1I1 do art. 373 por:

•

III - At.end tmento gratulto, por i nt.ereêdto da pre-e!.
cola plib l t ca ou per-t r cut a r , a partir dos quatro anos de rdede , c
em creches ."

EMENDA ADITIVA

Parecer oral, se a Comissão não tiver conclu!do seus trabalhos.
§ Jg - A partir da data prevista no artigo anterior, c
Congresso Nacionai reunir-se_á diariamente, inclusive nos domingos e feriados, com O fim específico de discutir e votar o Prcjeto de Lei a que se refere este artigo.

§ 4~ - Após dez sessões, o Frojeto sera submetido à
votação das duas Casas do Congresso.
§ 50 - Vinte e cinco dias após ter sido recebido o PrE.
jeto, se ainda não tiver sido votado, o Congresso ficara em ses s ãa
parmeneot e , ate a conclusão da votação
§ 60 - Se o Projeto não tiver sido votado no prazo
prevt s cc no caput deste artigo, será tido como aprovado.
§ 70 - O Poder Executivo não podera sollcitar iJ ur
gência prevista neste artigo, se ja houver dois outros projetosneste regime em discussão ou votação no Conqresso Nacional. n
JUSTIFICATIVIl.

Acrescente-se. no T'1tulo VIII. Capitulo I, ap5s' o art. 300, o s eguinte artlgO)~-e ~ç.,: o S-Ol, ~~d.a-.n.c. ~ ... -....:.

JUSTIFICATIVA

"Art.10" A lei estebe1ecerã t ncent i vcs para empresas
que empreguem jovens sem exper i ênc r a "ntenor de. trabalho. ~,

A Emenda procura assegurar a pré-escola gratulta, fu!!.
damenta1 para a democra~zação de oportunidades

JUSTIFICATIVA

o texto que pretendemos emendar, refere-se à pre-esc.!!
la. sem criar obrigações para o Estado, e sem assegurar a gratul
dade

ft emenda e eu ta-exp l r ca t.rve • Procura colaborar para a
solução do seria problema do p r-tmen-c emprego. Jovens n',io conseüuen emprego porque não têm exper t ênc r a. e não conseguem expe r t eE.
c t a porque não se conseguem empregar

Cria:ças carentes em todo o pa Is , alem de subaliment!
das. raramente freqUentam o prê-escc l a r
t.o ingressarem na esc.!!,
la. perdem um ou dc t s anos no processo de alfabetlZação e. não
raras vezes. interrompem seus estudos

ALVARO

o

projeto procura, sem razão, evitar a instituição
do decurso de praz~, de má tradição na prática polItica bras1.le..!

ã escola, aos seis ou sete anos.

PLENARIO

ra ,

e

Mas o que transformou o "decurso de prazo" em
dos símbolos do autoritarismo, foi o veao de se adiarem as vct a.,
ções no Congresso, deixando-se o projeto emprazado para ser votado às vesperas do termo fixado pelo Executivo Dessa forma, o
proprio Congresso impedia-se de apreciar a matéria ou criava obstáculos quase int.'ansponíveis à Oposição Manobras obstruc1onistas
freqOentemente impossiblllitavam a manifestação congressual
O instituto, em si, é valido e indispensável
para
a administração moderna. A emenda que propomos, cerca o Congresso
de todas as garantias Ele cedera não manifestar-se no prazo
de
30 dias, mais adequado que o de 45 dias, mas então sua abstenção
correspondera a uma manifestaçlo de vontade, e não a uma Impus ç ên
regimental ou de minorias obstrucionistas
Negar este instrumento ao Executivo, reduz a eficiê.!:!.
ere administrativa e obriga o governo à pratica da expedição de De
eretos-Leis que devem ser, estes sim, excecc rcnat s
-

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao T'1tulo VIU. Capitulo I, apõs o Art
gUlnte artigo

300,

Art.
A 1e1 cr-r e r-ê ôrg~o, dnigido por cesn s s âc ,
com ate 7 membros, que serão responsãveis pela fixação dos '1ndl
ces oficiais de flutua({~o da moeda e dos preços.
Parãgrafo Ilru co - Os menbros da ccnn ss ãc a que se ref!
r-e este artigo ter-ao mandato de 6 anos, não podendo ser reconduzi
dos. sendo seus nomes submetidos pelo Pr-es r dent e da Repübhca a;
Congresso Nac t c na I "H

í

<.L

no
A nem put e çêc de índices tor-nou-s e uma constante
paTs
Essa nem put açãc perm te ao Estado aumentar a t ribute çãc ,
r-eduz t r- s el ãr ios , pr-t v tl eq t a r- r nves t mentes • A. Emenda vr s a
a
criar õrgão t ndepe nden t e que unpeç a a continuação dessa p rji t t c a ,

~-allmentação

373.

adequada. na pr-ê-es ccte e na escola.

a crianças ce rentes c ??

JUSTIFICATIVA

r lnüt1l desenvolvermos todo um esforço de denocr-e t rzação ela escola fundamental. se não se assegurar alimentação ade
quada ãs crianças carentes Professores sabem que esta ê matêri;
pertinente quando dr s cut.tmcs Educação

VALLE

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. f.rtigo 300
Ll. O art. 300 passa a ter a s e çumt e rede cão

As grandes taxas de r-epe tênc i e e evasão na EScola fun
damental br-as tl e t r-a têm a sube t uaente çêc como uma de suas prlncl
pais causas

EMENDA ADIlI'v'A

'rt 300 ~ ~s empresas pr rvades compete explorar
e t rv i dedes econômicas.
§ 19 ~ Excepcionalmente. o Estado poderã explorar e t r
v t de de s eccnêm cas , somente para a produção de bens e serviços que
cer-e c ter-r aae os seus deveres es s encte t s ou que tenham relevante e
comprovada slgnlflCação es tr-e têqr ca para a segurança do país

ncrescente-ee o seguinte ceraqra rc ao ar t

356.

"

Parágrafo Único - 05 proventos IntegraIs da aposentad8.
ria serão iguais aos que o trabalhador ou servIdor perceberia se
estivesse em atividade, .eenoo-Jbe assegurados reajustes e demais
vantagens correspondentes. "

§ 2Q - A exploração das et t vtdades a que se r-eter e- o
parágrafo antEr:ior poderá ser concedrde a empresas privadas

JUSTIFICATIVA

§ 39 - O Estado somente nter re ru-ã na organização e
na e trvr dede econõmica para garantn a proteção do trabalhador."!
ra dt r rm r- cont l r tos , para tnpeen- a formação de OllgOpôllOS. ronopõlloS ou monopsônlos, e para a defesa da empresa naclonal n

Os proventos da aposentadoria devem assegurar o mesmo
padrão de vida que tinha o trabalhador enquanto contribuía para
a previdência. Sem esta segurança, a aposentadoria, que
deve
ser um prêmio por anos de trabalho, passa a representar um cast,!
go. tais os prejuízos do aposentado

í

JUSTIFICATIVA
A emenda

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o segulnte item ao e r t

JUSTIFICATIVA

Tal como estão redigidos os parágrafos do art 124"
os debates podem prolongar-se Indefinidamente, já que o Projeto
não e claro sobre
destino da proposição após decorridos os pr~
aos fixados nos itens I e 11

ALVARO

')S fllhos da classe medla ou de fam1l1as ricas freqUentam a pr-ê-es co l e desde seus pr-me r rcs anos de vida, e chElllam
pe r-f'e t t amen t e a Lfeb e t r z edos
Caracteriza.-se aí uma profunda mjvs t rçe , tão diferen
tes são as cpcr turn dades que se oferecem às crianças r-r cas e po:
bres
O prê-es co l ar
fundamental para que se democratize a escola e se ofereçam a todos iguals cpo r-tum dedes de desenvolvime!!.
to

VALLE

e auto-expllcatlva

EMENDA 1P05993·3
Se aprovada. a nova Coo!.

tltuiç5'o ter~ uma defimçâo llberal moderna
o ll..e..!:!..!. e os dois pnmelros pariigrafos referem-se ã
da ativldade econômlca
'l terceno parãgrafo refere-se
1ntervenç'ã:o do Estado nesta atlvidade.

I:

!LVARD

r·

u

-

•

-
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EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte item ao art. 373:
t.J- IXrGratu1dade....do enSlno superior na escola püb1lca, .lU

nas escolas pnVâdas, garantida pelo Estado a todos que pr~va~~m
vocação, competêncla e 1mposslbl11dade de custear a educaçao

JUSTIFICATIVA

exploraç~o

A emenda reproduz parcialmente ltens do Programa do
Partido Liberal.

ft Emenda assegura a gratuldade àqueles que provaren
vocação, capacidade e carenclíl

EMENDA SUBSTITUTIVA
Substltua-se

~

I do art

373 por.

L<

I ~ Enslno fundamental, obrlgat5rio e gratuito. por
intermedio da escola pübllca ou prlVada, COl'l duração mínlma de

A escola de- 19 grau deve ser garantida a todos,
ldea1 e que possamos estender a unlVersallzação da escola ao 29
grau

oi to anos "
JUSTIFICATIVA

r

--::~:-:TIVA

__

... ,,, ... l,

'I"~fI

Acrescen~e-se no Título VII, C~itUlo I, seç'io I (apôs o art.257l-'
~~:-o,.g-'OJ ~
--..e.0:l ~ ~

Art :J.5B - Estão isentos de lmpostos de qualquer natureZI, exceto os que incidam sobre a circulação de mercadorias. ClS

A lei não deve estabelecer a ldade mlnlma para a escola
Hoje, em quase todo o mundo, a escola fundamental Já se
inicia aos 6 anos e proxlmamente deverã iniciar-se aos 5 anos
o texto que estamos emendando fala, lnadvertldamente,
na escola fundamental na partlr dos sete anos", permltlndo a matricula a partir dos selS. como se a'1 houvesse exceção,
esta fosse materia constitucional.

O 39 grau ê reservado àqueles que provem vocação esp!
clfica. Tentar estendê-la a todos, ê prâtlca demagógica e ali.,!!
nante. r.penas transmlte a falsa lmpressão de que diplomas promovem a ascenção soclill
Por outro lado, os que provem vocação e competência
não devem ser privados do acesso ao enSlno supeTlor por n~o dl~
porem de recursos para flnanciar seus estudos.
A Emenda que propomo& ê democr'átlca e assegura a
igualdade de oportunidades

todos

Assembléia NacionalConstituinte

e 623

JUSTIFICATIVA
ALVARO

VAllE

A emenda visa a assegurar também aos agricultores
brasileiros e aquisição de suas ferramentas de trabalho

PLEN~RIO
.1.U·D/."nlf~~iD
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EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

ür spcs t t tvc Emendado

Artigo 379

subs ta tua-s e o art. J.7S por:
o § 39 do art

~ Art. 375 - O ensino primãrlo será

EMENDA lP06006-1

p------------ro.vÃriÔ"VALU-'--_
_'--=-.::=:.--_
_
---_--_-.J tJ

';:to> --]

379 passa a ter a s equ t nt e

redação

ntm s tr-adc em Hnguc

portuguesa. assegurando-se llberdade ã e~~ola pa:a a u t t Lr z a ç âo
de outros -l dr cmes , de forma suplementar.

§ 39 - E vedada a cobrança de taxas ou con
tribuições na escola piib l r ca , salvo se aprovadas pelas as:

socleçêes de pais e nes tr-es ,

?

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o seguinte parágra Fo ec art

229.

.' §

o t-exto original proíbe que o ensino. em qualquer nfv e t ,
seja ministrado em outras Hnguas que nio o portugues ou línEw=,s

JUSTIFICATIVA

1nd'i'genas.

o texto que pretendemos emendar,se aprovado. tapos s tb l t te r-ê li exf s rênc r a da "caj xe escolar",
que
tem tanto benet i c edc crianças pobres em todo o pa'ls

Se aprovado. não disporíamos da axper-r ênc i e de profes=Q.

EMENDA ADITIVA

- 9s orçamentos estaduais repassarão ao Poder
Judiciário, para seu Funcionamento, o mínimo de 5% da sua ar ;
recadação tributana, excluídas as despesas para pagamento dos
precatórios judiciais :>7

í

rés estrangeiros. nem em nível de pôs-graduação
Talvez não
pudessem ensinar línguas estrangelras por mêto dos dj r-eto s ,

JUSTIFICATIVAS
A emenda assegura a autonomia de Judiciar ia E
dever fundamental do Estado assegurar just Içe , Para cumprir es
ta obrigação, cinco por cento da arrecadação são um percentual
modesto
Excluem-se, evidentemente, as indenizações que
deva pagar o Estado.

Falamos um r d t oaa r-rcc , mas pouco conhe c i dc nos qre e c es

centros de produção cultural. Ao cont r-âr-ic do que proçõe o r~lE..
tõno. e de r rrter-e s s e nac t ona'l que tenhamos acesso a esta proGJ-

PLENl'i.RIO

ção , também por intermedio de professores estrangelroS que

enriquecem com o seu saber.

EMENDA SUPRESSIVA

supr-tna-e e o § 20 do art. 379

EMENDA lPOSOO7-9

P -- --- -- -----AlVARÔ ·VALLE
JUSTIFICATIVA
,

uuo"•• ,,"uç.o

_
{I parágrafo refere-se ao Planõ Nac r cne t de
Educaç'io. Em outra emenda. sugerimos a exclusão do artigo
que obriga a formulação desse Plano.
p. cons t r rut çâc nio deve criar Planos,
bretudo quando des neces s ârics ,

EMENDA SUBSTITUTIVA
~

Subs t t tua-s e o

do e r-t

376 pcr t

F--------',,·,..o"o;~~~~~~~ ....---

--

J tJ

----- - ]
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-

o

§ 52 do art

129 passa a ter a seguinte redação.

for mantido, o projet~a_
do para promulgação ao Presidente da República Não sendo crcnut-,
gado em 48 horas, a promulgação será felta pelo Presidente do Se
nado Federal ou, após decorrido igual prazo, pelo Vice-President;
do Senado Federal.)?
§ 52 - Se o veto não

JUSTIfICATIVA
o texto origlnal d,Z que lia 'l e t flxarã O conteüdo m'lnlr-c para o ensino fundamental".

EMENDA ADITIVA
ecr-es centevse o seguinte parágrafo ao art

o conteúdo bâs rco não pode. evtdentenente , ser f'Xíldo
em l er , Houve p'royãvel engano. tontpíidos nfntncs são f txe dcs
pelo professor ou pela escola, obedec:"endo ii onentaçâo dos ccns e
lhos.
-

e

~ell1 dÜV1da, a grande crise da educação brasileira
ge
reae , em grande parte, pelo esvaz i aeentc do ccntelidc em nossasescolas, Mas a solução não e. obvrenente , relacionar conteúdos
em j e t , Teríamos de reunir o legislativo cada vez que a Pedago
:!1iI sugerisse alterações no conteúdo m'[m mc, ou sempre que
0progresso sugerisse ã escola a tr-ansmt s sâc de novos conhe c mantos bâs rcos ,

127:

JUSTIFICATIVA

Parágrafo Iim co ~ O dlSPOStO no E.!E..!:!..! des
te artlgo não se ep t r ce a projetos de t n t c t a t r va do Presl-dente da República, do Primeiro Htn t s t r-c ou dos Tr tbune s s
Superiores. ,)

Tal como está redigido, o parágrafo não prevê
hipótese da não-promulgação pelo Presidente da República

JUSTIFICATIVAS

í

Nos Parlamentos democráticos. ê rara a a
provação de pro a e te de mt c e ta ve parlamentar nc mundo mo
de r-nn, os governos dispõem de melhores recursos para a el;
boração de projetos que são revr s tos , emendados e, eventu:
almente, aprovados nos parlamentos
~ - As pr-cpc s t çêes de origem parlamentar
são
revistas nas comissões e ali encerram sua tramitação,
se
carecem de fundamentos têcmccs minimos. Este ê o sentido
de bloqueio da trami tação em nfve t de Comissilo
O mesmo pr mc'lp tc não se ep l r ce a proposi
ção do Executivo ou dos rr tbune t s Bloqueã-los nas
comi-;
sões seria atribuir a elas um peso polltico que sõ o Plen;
rio deve ter.
í

_ _ _ .... O/.u .....e.çlo

_

I EMENDA SUBSTITUTIVA
parãgrafo iim co do art

l)

376 passa a ter a

seguinte redação

Se ment i do o a r t 217 sem o parágrafo pr-opcs
to. as comissões têcru cas se pc l Lt t z a re m, e o Executivo ten
deria ao abuso do decreto-lei ou do proa e te com prazo, que s~
frem tramitação especial

,o:.

Parágrafo Em co _ o ensino rellgloso, sem dis
t t nçjiu de credo, de matr'lcula facu l t a t t ve , ccn s t r tu r r-â dlscipl1
'na dos horários normais das escolas piib Lt ce s de grau Prlmárl0e medlo.»)
JUSTIFICATIVA
Q texto original dn o Sbvt o
tido o ens t nc da rel tjn ão '

ncrescente-ae no Título V, CapItulo I, Seção VI I I, subseção I I, (!
pós o art. 120), o seguinte artigo
de lei ou emenda cuja aprovação implique despe" saArt para- Oos projeto
cofres públicos, devera prever a nova forma de receita
) ...

JUSTIFICATIVA
Tal como proposto, o artigo permite a iniciativa
parlamentar em projetos que envolvam despesa, determinando, entre
tanto, a criação de fonte correspondente de recei ta
-

ALVARO VALLE

oue será permi
-

O que pretendemos nesta emenda ,e apenas asse
gurar um dn-e tc já consagrado pela ccns ta tut çãc vigente
;
d t r-er to de renf t te s- pobr-es terem na escol a pilb I 1 ca educação
re l t qt cse para se'tiMilhos.
•
A reJelçEo de s t a emenda, com a manu t e nç a
do
texto o r t qf na l , r-epr-es entari a um retrocesso insuportãvel

EMENDA ADITIVA

correspondente

PlENARIO

í

EMENDA SuPRESSIVA

~ outros"

No § 52 do art. 257. suor ama-se a expressão "uns
EMENDA ADITIVA
nc re scent evse

~

.

t

·

_ _ . . . . oIJ. . . . .

<

~

•

~

JUSTIFICATIVA

•

Em todo mundo, e comum municípios contratarem os
serviços de empresas para arrecadação ou serviços de rf sca Lí aa-,
ção Uma Constituição moderna não deve vedar esta possibilidade
às administrações braslleiras

H

EMENDA SUBSTITUTIVA
Sub s t t tue e s e

o artigo 377 por:

"

ao art

136

l<

§ l~, - A utllização ou tentativa de utilização de
cargos ou dinheiros públicos para fins de alicianento político se
rá consideradó crime de prevaricação
§ 21:1 - Na hipótese prevista no parágrafo anterior
sem prejuIzo das sanções penais, o prevaricador poderá ser oemí ,
tido de suas funções pelo Tribunal de Contas respectivo, ressarcindo a União, Estado ou MunicIpio das despesas indevidamente re
allzadas Ou da receita que se deixou de realizar.
§ 312 - Da condenação prevista no parágrafo anteri
ar, cabe rec:urso ao Tribunal de Contas da União
-

Art 377 ~ f1s universldades gozam, nos termos
da lei. de autonomia dldiítlca;cient'lflca. adninistratlva, econõmica e financelra • ."
JUSTIFICATIVA
No ProJeto original assegura-se autonomia
unlVersldade, mas logo apõs seguem-:;e aHneas que restringem
essa autonomia. A emenda Vlsa a eliminaçii:o dessas restrlções
que podem Justificar intervenções lndevidas na
univctsidade
brasilei ra

o; seguint~paragrafQ".oÕà1t:J;il

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

Acrescente_se no Titulo VII, CapItulo I, Seção I'

o flsiologismo polItico tem habi tuado-ee.r..t.os deten
tores de cargos públlcos ao uso de suas funções para [J alicial'1e~
to político e obtenção de vantagens eleltorais.
A emenda proposta visa a coibir tais praticas que
desrespeitam o contribuinte

l'

ArL - Motoristas profissionais e agricultores gozarão de isen_
ção de impostos para aquisição de veIculos e implementos indispen
sáveis às suas atividades ')"1
-

I

I::Jjq-;~'~~J

EMENDA SUBSTITUTIVA

o-

Art. 376 .. A escola flXar:.i os con t e lidcs mini mos , r-es pej
tada, se a Ie r o de rermmer-, a or-r en t.aç âc dos conselhos de eduC!
çâo,)'

-- --- - -

624

• Assembléia Nacional Constituinte
mia da "pesquisa cientifica básica". ruem def m r-E qua r s
esses interesses? Quem dlrã o que e pe~quisa bãsica 7

JUlI FI CA11 VA

í

E impossível definir em lei o que constitui o patrim.§.
nio cultural brasileiro e nem cabe à lei fazê-lo

PlENARIO

A Emenda visa a libertar a pesqu t s a da censura do Est!
do

~----------""'''"''''<''''-----------,

:EMENDA lP06019·2

r

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. 377 - As 'í ns t r tu r çfie s de ens t nc superior reconhecidas
gozariio de total autonorrta admnt s t.r-et tve , rmence i re e ped.!
gôg1ca. cessando qualquer tnter-ter-êncte do Poder público, apôs o ato do seu r-econhec me nt;o pelo Presidente da Repiibl t co

"

Art. _ O Estado assegurará, por intermédio da escola pública ou privada. o ensino gratuito em nível
universitário a todos que provem vocação e ccepet ênc.í e' para est1:!.
dos 'superiores e não possam custeá-los • ."

a lei estabelecer

§ 29 - f,s institu1ç5es de ens t nc super t c r püblicas
ou privadas que recebam dmhe ros pfib t f ccs prestar5"o contas apenas ao respectivo Tribunal de Contas
í

§ 39 - ') Pr-es r dent.e da República. nos termos
lei, poderã cassar o reconhecimento das {ns t r tu t çôes a
se refere este artigo.

supr-uaevs e o art

Acrescente-se onde convier, no Capítulo III do

JUSTIFICATIVA
'1 artigo refere-se às atuais e cumut aç âes , ent t nqtrt ndo-es , zs t.amcs propondo I em enende ao art. B7, que as acumu1!
ções sejam permitidas, se não houver mccnpe t tbt l tdede de hor1.
rios. Por outro lado. o ar-t , 473. se devesse prevalecer, c:b~
ria nas Disposições Transltõrias, e não neste Tltu10.

JUSTIFICAlIVA

o objetivo da emenda e o de asaequr ar ensino
superior a carentes que provem vocação e competência. A lei est!
belecerâ os processos de aferição e a forma de assistência do E!,

da
que

taco

49 -

•

Atualmente, o crédito educativo Ldmf t a-cs e
a
julgar a carência do candidato à assistência Não basta ser-se
carente para merecer o apoio público para a realização de um CU!
50 universitário. Por outro lado, os que têm vocação e competência não devem ser impossibilitados de continuar seus estudos por
falta de recursos. No interesse do país, devem ser assistidos.

§
Havendo recurso ao judiciãrio, .. cassação a
que se refere o parâgrafo anterior, '1roduziri seus efeitos
apõs a decisio judicial f r na I >7

JUSTIFICATIVA
A emenda visa aassegurar a autonomia universitãria

~DA lPO~020·6 "1'....
ALVARO VALLE

[=J--- - -_ . - ....._".......

ncr escent e-se nas Disposições Transitórias:
Art
No prazo de 120 dias a contar da promulgação
desta Constituição, a Justiça Eleitoral pr cncver a um plebiscito,
não sendo o voto obrigatório, entre os eleitores do Estado .. do
Rio de Janeiro, consultando-os sobre a ccnveruêncãa da fusão dos
antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, nos termos da
Lei Complementar nl! 20 de 1974.

PLENARIO

EMENDA SUBSTIlUlIVA
o~382

_

Al VARO VALLE

tI

EMEflDA SUPRESSIVA
Suprima-se

- ----.- -

EMENDA ADIlIVA

fTI

PLENXRIO

"~,,.....

PLENl'iRJO
_ _ _ _ _ _ ,I .."'.uI1,....~i~

EMENDA lP06016-8

ALVARO VALLE

473

Título V

que se refere este artigo serão escolhidos por voto direto
qUI;!

VAllE

PLElIMIO

EMENDA SUPRES$IVA

EMENDA ADllIVA

19 - Os reitores e diretores das t ns t t tu t çêe s

dos professores e alunos. na forma

ALVARO

p

rubs t t tue -s e o Art. 377 por.

§

s âc

subst tua-ae o art

do Pr-c re tc ,

í

J91

Parágrafo Único - Se a maioria. absoluta dos votantes
pronunciar_se contra a Fusão, o Poder Executivo, no prazo de 90
dias, enviará ao Congressô ~Nacional Projeto de lei Compl~mentar
l:tCJf~-disponha sobre o desmembramento do atual Estado do Rio de Ja
neira, mant.enco-se os limites anteriores à vigência da Lei Com-:
plementar nl:! 20 de 1974. »

" Art.

J91 - A União, Estados e MunicIpios incentivarão a prática de esportes, sobretudo amadores, assegurando re
cursos e benefícios fiscais. •
-

JUSTIFICATIVA

Parágrafo único - ~ assegurada a autonomia das
entidades esportivas quanto à sua organização e funcionamento.""

tlão há porque li Constituição determinar a formulação
de um Plano Nacional de Educaç5'o.
flio faltam planos e projetos ã Educação brasileira

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A fusão dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de
Janeiro foi feita sem consulta popular, contrariando todos
os
princípios federativos, e agredindo a cultura jur!dica do país.
A Emenda visa a corrigir essa aberração.

A emenda retira do Estado o direito de legislar sobre o desporto e de interferir nas entidades desportivas.

EMENDA lP06021·4

fTI

EHENDA ADITIVA
Acrescente-se o s eçut nt e artlgo ao Capltulo 111 do
Tltu10

ALVARO

pr-

_

...'

PLE"~RIO

IX

"

EMENDA ADI1IVA

Art
- As escolas pübl1cas de Prime.!.
Grau
serão
administradas
com
a
particlpaç;s'o
dos pais de seus alunos, nos termos que a lei de f t n t t- ''")

1"0

EMENDA ADITIVA

ncre scent evse onde convier, no Capítulo III do lítulo V
DISPOSITIVD EtlENDADO

t'" Art - Em nenhuma hipótese será tolerada a
censura por razões políticas, doutrinárias ou estéticas.
JUSTIFICATIVA

§ 10 - Não haverá qualquer espécie de censura
à produção literária, jornaHstica, musical, teatral, circense
ou cinematografica, podendo ser estabelecidas restrições a seu
consumo a algumas faixas etárias.

A participação decisiva da comunidade de pais de
alunos e professores
fundamental na escola moderna A e~
cola pública br-e s t l e tr-a e das poucas no mundo administrada
ã distincia pela burocracia das secretarias de ecuceçro •
A aprovação desta emenda representaria importante
passo para a moderniZação da sala brasileira e s e r t a um exemplo dos avanços que pretendemos na futura ConstltulÇ~O.

e

______ ... 'o/."......

~h

§ 20 - O Poder Judiciário poderá impedir
suspender a circulação de obras a que se refere o parágra fo
terior, se as considerar lesivas a direitos de terceiros.

pel::

A emenda visa a impedir a censura, ressalvando a vigilância que se deve estabelecer sobre a televisão
A vigilância sobre a televisão será exercida
por órgãos comunitarios, e não pelo Estado, que se tem mostrado
ineficiente

'EMENDA lP06018-4

fl

ALVARO

VALLE
u

EMENDA lP06014·1

-:- EMENOJl. SUBSTITUTIVA
No art. 395·
Substitua-se a expres a'ic "pr-cmcver-ê" por"estimu1arã", supr tni n-

ao-se o parágrafo 19.

-

PlEN"lRID

EMENDA ADITIVA

ec Art.
Serão eea'l t aadas as ete t çêes gerais, cento e
vinte dias após a promulgação desta ConstltulÇâo. para Preside!!
te da Repjib l ce , Vice-Presidente da Repüblica, Senadores e Deplitados Federais. Governadores e vtce-ücverneccr-es , Deputados
t s te due i s , Prefeitos. Vice-Prefeitos e Vereadores, nos
termos
desta Constituição.

PLENARIO

§ 29 - O Presldente da Repüblica, Governadores
e
Prefeitos e seus vr ces poderão candidatar-se a qualquer cargo,
tncj us rve ã reeter çxo , nas eleições a que se refere este artlgo

No texto original, diz-se que o Estado "promoverá
desenvolvimento cientifico".

§ 39 - Para as eleições a que se refere este artigo
não serã nece s s j r-te desincompatibllização de qualquer cargo
função n

fico

Não cabe ao Estado promover o desenvolvimento clentiCabe-lhe estimulã"lo.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. :586.

§ 19 ~ Os eleitos para os cargos a que se refere e.!,
te artigo serão empossados sessenta dias após a realização das
eleições gerais.

JUSTIFICATIVA

ALVARO VALLE

tI

EMENDA lP06022·2

í

A lei ordinária definirá as formas pelas quais a empresa assegurará o ensino dos empregados e ce seus filhos
Nos termos do Projeto, as empresas seriam obrigadas a c:l;,l!
trlbuir apenas por intermédio do salário-educação
Os que acompanham a sala brasileira, sabem que a experiência do salário-educação não se tem revelado a melhor. em
rias situações.

fTI

o texto desta emenda eonp a t tb t l t z e outras emendas
apresentadas ã Constituição
Em outra emenda procuramos caract!
rizar a participação j ndev t de do Estado na atividade econõmica

Acrescente-se is Disposições Transitõrias

F--- - ---- -- - ..·...·~·LERit~·IO··' ..

JUSllfICATIVA

spcs rçêes TranSlt'5rlaS·

JUSTIFICATIVA

C' --·----~~~v~~"~ V~llE

JUSHtICATIVA

Dispositivo emendado Artigo 383
O artigo 383 - do ...aprojeto passa a ter a seguinte r.=.
dação.
t:

üi

Art.
- Serão ext r rrtcs ou p r-r va t t z adcs , no prazo
de um ano. a contar da promulgaç:o desta ccns t i tutçêc , os crgãos.
empresas, ccnpanm e s , au tarqur as ou fundaç~es qu; interfiram ou
pa r t t c t pem t ndev r da men t e da e t tv i dade economica. ')

an

dr-,
gãos comunitários criados em lei, Que protejam a fam.!lia, a In.,
fância e a juventude cl1rltra a veiculação de obras, pela t e Lev.I-,
são, que atentem ~~ntr-a os bons costumes ou prejudiquem a form.§!
ç ã c da
juventude.

_

Art. 383 - As empresas são re)sfonsáveis
ensino fundamenteI gratuito de seus empregados.

Acrescente-se nas
Cl

§ JQ - O Estado fará cumprir decisões de

EMENDA SUBSlITUTIVA

r

VALLE

.U~" ~/c~~"_.',lLuo<~~'

o parãgrafo 19 afirma que "e pesquisa refletlrã interesses nacionais, regionais. • •• ~ ressalvando apenas a auton~

JUSTIFICATIVA
A promulgação da nova Constitulç:O cria no pais nova ordem politica e jurídica. O povo deve entFo escolher
seus
novos dl ri gentes.
Se aprovada a emenda. o povo bras'i1e1ro teri oport,!!.

Assembléia NacionalConstituinte e 625
mda de de modernizar sua liderança po t f t ca
pais,

! tão .õ e baata.
N.da Teda ao. 1Iposent.dol o• • eu. dlrelto. civil ou o eJ1prego

Na Repúbl1Cl:1, a aposentadorla estatol era apenas Ul:l dIreito eJ: -

nova realidade do

í

tremo. por isso que prevalecla • regra ablurda de que.
de
"A .polent.dorl • • õ poderi aer dada .os
f.ncioniriol: públl.coa em ca.o de

.1,1.

competência em qu.lquer atividade. ASIUI. nal delllaill Cart.,

dOI paíle. culto. e democra.tico ••
O E.t.tuto Le&al do. Funcionariol i •• têria de

in'9.1.=.

dez no lerviço d. Naçio." (Art. 75).

leia ordinari . .

n. qua.e tot.lid.de dOi paí.es delenvol'Vido. e democraticol. A pre,e
cupação regul.mentarl.t. e reprelliva J.mai. lhel freqUenta os

Era ai11d. uma e.treit. Tl.ão locial. 11e.... e noutro. aspectol,

..",••\••

.

TI".I.~

_

cau •• direta da srande Revolução

Vit.orloso o 1II0vimento de 30. com forte l.nfluênei. da Aliança Na-

Com efeito. o .rtizo 85 do projeto já contem todas .1 regr~s b,!

cional Libert.dor•• a Con.tltuição de 1934 foi. pri.eira que e e
EMENDA SUPRESSIVA

preocupou UI elt.belecer
dOi

.1

.iea. do Estatuto doa Servldores Públicoa. IIlndo a~sim dispens~"':l
o artigo 86. que foge d. boa ticnlca e a e eee e e epee aoa princlpl01

regral fundamental1 do futuro Eltatuto

Fuuclonirio. PúblIco,. cl.ra.ente deflni.... e com grande luci-

d • • q,CUdalle que in.pir.m o .rtigo .n.terior.
O direito de frulr de .po.entadori. cOJ1plementar decorre d. pre.!,

dez. no .rtltO 170.

Supr:Ulla-le o art. '73.

A .cumulaçio remunerada de c.rgoa públicos da União. dOll Est.doll

t.ção euee .. iva de tr.balho e i

e dOi Munlcípio. foi vedada (artlgo 172). com .s seguintes exceções.

fund .... ent.i. coalatr.dos desde a Declar.çio dOI Direito. do Romem
"f 19 • Excetuam-se os

Ea outr;ll Emenda, -eltalllol propondo a lupres.ão da pro1~l1ção
acumulaçõel.

de

çio,

um. projeção d • • ti.idade.

}fes.r o dlreito d.í decorrente ê contr.por-.e ao. princIpiol

porém:

JUSTIFICATIVA

te.!.

to. con.ltitu:ion.i ••
~ . no projeto dep.r.m-se luperflaid.de.s e contradiçõe~.

de 1930.

e. que o projeto encaça COlll t.nt. ênf •• e.
He •••• eondiçõel, • • uprelsão do. artigos cit.dol ;; um dever de
jUltiç•• melbor h.raon.l. do projeto e não fru.tra • oportunid.de

c.:rgos de I:lagist.:!.

rio e têcnico cient!fleo. que poderão
.er exercido" cUlllulatlvamente • • lnda

Alnda que a matir1a do aJ:tigo "73 de ve s s e e s e e e nl! Conltltul.õ e e jUltlficaJ:la nal Di.po.ições TrauIltóJ:las.

de o leti.l.dor ordinarlo resul.r devid.mente • lIIatêri., 11•• bipõ"

que por funcionario adminlltrativo. dlu-

te.ea • re.peito d•• quaia i de

de que haja e e ...patibihd.de dos hor_rio.
de .erTlço.

leu dever dispor

J 29 • A. pe11lõel _de llIonteplo e .1 Tantate11' da

inatividade .õ poderão .er

.eullul.d ••• e e reunida. não exee a er ee
o .ixiao flX.do por lel. ou ae
rem de
Coa0 ee vê,

UCI

reau1t,!

c.rgos leg.lmente aeumuUiveis. lO

"]

p_.;~'"

dll:po.itlVO limple •• CODC1.O e lózico.

O Con"tituinte de 3", porim. cuidava de não pet'Clltir a aeumulação de provento. da .tlvldade com o; d. inatividade. ao contrario

pi~N.li";;i·õ'·"·I'""

••'''l'-_ _- - - - - '

do. de hOJe que pretende• • cumul.r lI.il v.nt.senl. de.de que

fI;2Yi:::Wl

EHENDA SUPRESSIVA
"A .ceitação de carzo relllunerado im-po.!
SUpJ:lm~-ae

t.

o aJ:t. 356.

U • • uapen.io

d.de."

o

A regI'• • e e.tendi • •oa c.rgo. eletivo. tambilll.
Xa C011stituição de 1946. lIIauteve-.e a perJ1i.aão da acuClulação de
dois cargoa de ••gi.terio. de um de.te. COQ outro têcnieo ou cient,!
fico. do c.rgo de jUlt COIll o de profeasor. contanto

Eata Emenda e .ua justificativa foraa. liuleJ:idas pela Soeledade
de Engenheiro I e Arquiteto. do E.tado do Rio de Janeiro.
A nio cuaulatlTldade da. funçõe. e do. pro.entoa parte do pre,!
pliaçio do Ilercado de

sentadoria. cujo direito emergirIa do exercício,
!tic.ll1eute. o exercíelo do aandato eletlvo importaria. IUllpensio
d. função pública. eont.ndo-Ie o teClpo de

.uposto da ju.tiça locial, da 19ualdade de oportunldadel e da a.trabalho.

inatlvidade pou:ibil1ta.seD u.a vida digna e compatível

co.

benefIcio. lercebidol dur4nte o período at1.Vo.

Daí a extensão da regra vedatõrla. t:raduzida no. artigoa
auprelaão le pede ••• aposentadorias.

.1 apolentldor1aa,

ae .plic. aOI

tornlndo-a.

fonte
nou-

Por outro l.do, • deficiente forCl.ção do pe'lo.l civil, .h.d.
ao •• 1,1 p.g.mento de cert•• categoria •• tell induzido irreliltlvelaente a .dlllllão de ~.i. de um ellpreso ou co ...promil'O públlCO.

- •• fonte de prlv.çõe. pela al.rm.nte desproporção dos reCeblmen~
tOI percebldol numa f.se e noutra.
Biltorlcalllente, o Governo COMete um e.telionato locl.l .0 cobr.r pelo aalario llIínimo e ao pagar. depoi •• Illlgalhal lob o eufe• i.mo de lalirio-benefício. com o que reduz a. suas obrlg.c;õe. de
devedor, no mínimo. a um terço do 1lI0nt.nte do que deveria le~ o
calculo ex.to.
Serla õbvio que na velhice. quando a. força • • ão menores e a
nece •• idade de lazer Ill.ior, ou de cuid.do....ê"dlCOS. os JubiladOI
tiTe •• elll a nece •• aria tr.nqUilidade que o .eu eatado requer.

to a contrato para. prest.ção de aer

tos da inatiVld.de pOI.ibilit •• lu: a •• Tld. digna e cOllpatível
co ... oa beneficio. percebido. durante o perrodo .tivo.

viço. técnico. ou elpeclalizadol."
(Artigo 99, f 49).

Daí a extensão d. re,;r. Tcdatôri •• tr.du.ida no • • rtigos
supre •• ão ae pede. ã ••po.ent.dorl. •••

-

b) .mpliou-se a proibição de
particulares <artigo 35B) I

de priT.ç:õe. pela de. proporção do. recebi.ento. n.ua.. f •• e e
tra.

c) de.truiu-.e • •tivid.de .utônottl• • ucealiva;

Se a eltrutura Ji

Bi.toric.mente. o COTern.o coaete u. e.telion.to aoci.l ao co-

AI con.tituições modern.1 reJleteJl •• m.teri.1 trat.da. ne.te c.-

aiamo de

leis ordlnãrias com evidente I vantagenl.

devedor. no .taiuo. a UIII. terço do .0nt.11te do qne dneria ler o

Por exemplo. desde 1956. através d. lei 0.9 2,852. de 16 de abril
d.quele .0.0 • • e det:larou:

"f perlllitidll .0. funeionirioa .ervidore.
apolentadoria. penaão

ou

quai.quer outrol benefícios devido. pe 1 •• inltituiçôe. de previdência e . . . htênei. ,oclal com os

proventol de dl.'po-

nibilidade • • po.entadoria ou reforma (d.=.
creto-lei 2.004, de , de feverelro
de

.1,1.

1940 e decreto-lei 8.821, de

24 de jane,!.

1'0 de 1946), .em qualquer limite ou res-

da.ente cUJ:lulativo de conheClmento ••

trição.
tr.n.miaaio d.

I único - A. vant.gens de.t. lei benefi-

maturIdade l.ntelect.!!.

ciarão aos que não perder.tI1 a condição

al.

de .ervldor ou funcionario publlCO ao
.er iustalado o regillle autirquieo. tr

Dar ler ulevitãvel. eJ:l certal .tlvld.de. de alta e.peciali:r:.ção.
buscar-Ie • aculllulação de .aber do. lI.i. velho• • • enior. profis'l~

los Ic:rvlço. feltol .0 Est.do. quer C1V1I. quer
• illtare • • • llhl c:o.o o d1relto adquirido a
ele. n. foro. dai lei •• " (AI. 28)

I.lário-benefício, coa o que redu" • • • a •• obrig.çõe. de

t:ãlculo exato.
Seria ôb ...io que n. velhice. qu.ndo •• força. aão .enore. e a
necel.id.de da lazer •• ior. ou de cuid.do. medito •• o. jubil.dol
ti...e.•• ea • 11ecea.ãri. tranqtlllid.de que o .eu elt.do~requer.
Rão

ê e •••• porêm • • • itu.çio aoci.l br.si le.ira e 11l!trI p.rece

.er e'l. infeli'lIIente • Ti.ão dos iluetres .utorea do projeto. que
eatabelecera. T.d.çõe. ab.tr.t •••• em ba.e no f.to loei.l.
Para ob ...i.r • dr••itie • .ltu.ção decorrente d. retribulçio ind,!.
.illa foi que na.ceu o apelo re.tritivo • lesund. ativid.de, eon.tr.!,
riando a relra d. Tid ••
Pondere.-ae taJlbiJl que, na •• turid.de e a. velhice. tem a pe.I.O.
a oferecer. qu.ndo e. aalide. a contribaiçiio d. sua experlêncl.
e do. t:onhecilllentoa .eu.ul.do •• Alii •• n.ad. a.ia Tull.r do que o
proee'lo civiliz.tório i .0 .e.llo tempo u. proces.o crrtico 11 nit1
d ••ente cuaulatiTo de. conheciaer;,to ••
Delde • AntizUid.de i celebr.d • • iaportanci. da tr.n •• i'liio da
aabedori. do • • • i. Telho. e doa frutoe d • • u • •aturid.de intelect,!..

.,.

Dar ser ineTitiYe~'. ell certaa .tivid.d . . de alta especialhação,

n.ia. que podem ali.r .0 conhecilllento • prudênci ••

"Fic.m g.r.ntid • • • a recompens •• conferida. pe-

br.r paIo .alirio .íni.o e .0 p.l.r. dopoi., .iS.lh•• lob o .ute-

pítulo. tanto pelo atual projeto. como noa textol .nteriorea •••

• oferecer. qu.ndo e.....úde • • contrlbuição da
experlinci.
e 40. conhecimentoa aculllul.dol. Ali •• , n.da ... i. vulg.r do que o

Correlpondentelllente dizi .... e que

defeituoI. no período .tivo. o desc.labro

to. percebido. nalll. fa.e e noutr ••

procea.o civillzatõ~~1: ao eellllO tempo um procela o crítico e nlt,!.

blicos clvia. político. ou lIilit.res • • em outra
diferença que não .ej • • de .eus t.lentos e vi.!
tudea." (Art. 179 aI. 14).

e

o curio.o ê" que e'le últltllO preceito. de n.turez. tranlitõri.
ficou no texto permanente •

Pondere-.e t.llbê. que. na •• turldade e n. velhice. tem a pe'loa

"Todo o cidadão pode aer .dlllitldo .0. cargos pú-

de.-

da aecurid.de ,ocl.l desc.racterlaa .1 .po.entadori ••• torn.ndo-a. fonce de privações pela alar.aate dei proporção do. recebimen-

.egund• • tivld.de, contra
-

dur.ção • • e eltatuiu no c.pítulo Do. Direitol e G.r.ntial que

1,1

Vej.-.e • e.e.nd.lo.a .itu.çio do. prolel.ore •• Terd.deirol P.!.

d) mas, ress.lvou-ae o dlreito dos que atu.lmente .cuttlul.llI (.r-I
tigo 473).

Par. obvi.r a dr.llIãtica .itu.ção decorrente da retribulção lnd,!

exclu.ilo•
R. Con.titulção do Impêrlo. que foi o documento de lII.il longa

1'01' outro l.do. a deficiente forllação do pe'lo.l civil • •li.d •
.0 •• p.,;alllento ete certa. catelori ••• te. induzido irre.iltiTellJ:Iente • admi.aão de .ai. de u. e.preto ~u cOllproJlil.o públiCa;?'

prezo pela rellluneraçao condigna do. ticnico.; • • Ic.n.d.lo•• retr.!.

cumul.tiv. de

Asaim. nem • •proprl.ção aonopolística da. funçõel .. nUI • sua

nou-

ri • • • oci.i., não ob.t.nte a lua iaportanci. intelectu.l. o

acutllnl.r .tê .1 fU11çõea merattlente

público •• civ-ia e tllllitarel. a percepçio

.1,1.

t:1Ij.

buição dOI lIIêdico. do •• rTiço públieo • • s.illl por dl.nte.

ê e.s •• porim, • lituação soci.1 bral:ileir'. e nem pareee

frutol da

prove.!!,

No entanto, DO IIr •• il UNa defeituo.í'lill. e.truture de lecuridade .ocial descir.cteriaou ai apo.ent.doria., torn..nclo-.. fonte

No .tu.l projeto Conatl.tucion.l, que emergiu da douta COllll.são
de Si.tem.tlzação. foralll .antld •• ai proibiçõea da Cart. vigente
COII .s .eguinte. e gr.ve. tIlodific.çõea:

e.t.belecer.m Tedoçõel ob.tr.taa. 'CIll baae no f.to .ocial.

Delde a Antigfhd.de e celebr.da • importância da

Ulll.

e.trutur. aoci.1 de t.l l:Iancira equilibrada qut-. nel., oc

.er e'la infelizmente. vi.io do. iluBtres autores do projeto. que

Tid. foi que n.sceu o .pelo reatrltlvo i
riando a regI'. d. vIda.

.upoato da jUltiçe 1(Ot:ill.l. dA isuald.ãe de cportu'lu.dodell e da alllplil'1çãC'> dto Ilerc.do de trabalho.
TodaTi •• a ,enerol. in.piração.do. conltituinte. ideatil:.

apo.entadol quanto ao

• ) .ubtraiu-.e .0• • posentadol o direlto de celebrar contrato.,

-

ju.tificatiT. for.tlI .uteritla. poela Stoc!edade

to ao de um cargo ell cOllll."io ou qu.;

O priTilêgio ficou p.r. o e::r:ercicio do tIlandato, ou de c.rgo de lIIatiatirlo ou em COlllillão (.rtigo 87) i

Se • eatrutura ja é defeitUOSI no período ativo. o deacalabro
da .ecuridade .ocial de.c.racteriz. ai apo.entadorl.a, torl:l.ndo-

.1,1.

exercício de um .and.to eletivo, quan

melmo que para a pre.t.ção de .erviçol ticuico. ou e'peCl.lizadoa.

prezo pela rellluner.ção condlgna do. têcrllcos; a e.c.ndalOla retrl

E.t.a Emend. e

de

I- não curtulativid.de da. funções e do. proveuto. parte do pre.!.

Vej.-Ie • eaC.ndlllo.a aitu.ção doa profeSlore •• verdlldeiros pã

buição doa llIêdlcoa do .erviço públlCO •••• im por dl.nte.

c." Art.87 _ Sõ leri permltid • • acumul.ção de carlol. funçõel públ!

de Enzeoheiro. e Arquitetos do E.t.do do Rio de Janeiro.

ri •• aocia1'. não ob.tante • lU. i ...portinc1. intelectual. odes:

aabedorul dOI m.i. Telhoa e dOI

JUSTIFICATIVA

"A proibição de acumular provento. não

cUJa

da priTaçõea pela delproporçio do. recebimentoa num. f.le e
tra.

Hão

I

ler.iço apen.s para a pro-

94 vigente Carta emanada d. Junt. Kllit.r. o. principio. acima

No entanto. no !ra.il tI.a defeituolí •• i.a e.trutura de .ecuridade locial de.caracterlZou

c.,, emprego. e proventol • • e for eo=proT.da a comp.tibiliiade
horário •• 'I)

for.a mantido., prescrevendo-.e. alê. dillo. que

toa da

.rt. 87 P"~ • • ter • • eB-uin~e redação:

I

.oção por antigllldade e .po.ent.dori •• (Al'tlgo 50).

Todavul, a generoaa inapiraçio dOI conltituinte. ideal1za uma
eatrutura locial de tal aaneira equiI1.bracla que. nela, o. prove!.
OI

que houvesse

compatlbilid.de de horino. lem vedações espeel.is relativas à apo-

Jt.STIFlCATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

do. provento I da lnat.!.

U '9).

Delde então a leB-illaçio variou pendul.rmente. ora amph.ndo. 01'.
dilllinuindo . , v.nt.gena, mas .empre no c.mpo da

letlslaçio ordlnã-

ria.
Asora .e busca uma solução drãltica e de certa forma contraria

ã lôsica e ao elp'irito de justiça atraves d. futura Conltltuição.
Se 11io vier. ocorrer. revi.io. como 01'. lIe propõe. o Con.titul!.
te bra.i.leiro tera .e torn.do repre.sivo, inva.or dai dlapon.ibilidade. i11dividuail. relul.aent.rillt. em exce.ao e de certa forllla eootr~
ditõrio com. alllpla tutel. dOI dlreitOI individu.i. in.crit. no genero.o c.pij:ulo DOI DIreitos ~ Cllrantiaa.

Mo mínimo. e.t.ra fru.tr.ndo o dlrelto .0 tr.b.lho e ã vida di&n •• tão propalado no projeto •
Ea vez dai retrai exce •• iTa. d. proposta constltucional br.,ile.!.
r •• a moderna Coa.tituição d. Ahlllan.b. Feder.l. por exelllplo.eom ai!.

Ape.ar d. llIanch. d. dlscriminação .oclal que a e.cr.vatur. reprelent.V', pelo ...enol na teorl. o E.t.do defendi • • eqllidade na r.!,

pticidade. equilfbrlo e boa têctJ.!ca limita-.e • dizer que "todoa oa

l.çio coa o. leUI .ervidore. e na visão Ilob.l d. n.ção.

.u• • ptidão, c.p.cid.de a efieiênci. profialioo.l".

buaear.. se • acutlQ1ação de ••ber ~o • •a!. Telhol. seDiora pro!i . . i!.
nais. que podea .liar ao conhecilllento • prudênci ••
A.siJl. De. a apropri.ção .011opolr.tic. d •• In11çõe., nell • au.
exclul.o,
H. Coaltituiçio do IlIpirlo. qua foi o dOc.uLerto de lui. longa
duração. se est.tuiu no c.pItulo DOlO Direitos e Cfõr.nti&s que
·Todo o cidadio pode ser .dmitido aoa c.rlo, público. civia, polIticos ou .tlit.re., ae. outra
diferença que não .ej • • de .euI t.lento. e vi!.
tudea," (Art, 179 aI. 14),
Correapondentelllente diz.ia-se que
"ric•• lar.D.tid •••• reCOl:lpe'OS.1 c011ferid •• peloa .erviço. feito • • 0 Fstt:do, quer ci'll'I •• q,uer
.UitarC"s. "Iim coco o direfto adquirido.
ele. n. for •• da. lei.," (AI. 2r)

ale.ãea têlll izual acel'o • qualquer t:.rlo público. de .cordo C:OJ1 •
Apel.r d. a.aeh. d. di.cri.i11.çio

aocial que o eserav.tur. re-
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;reacnt.ova. pelo

laç;o c.oa os

DII!~o.

no 'tcpübllco::,

1111. tcor!ll o eltado dcfead1&

lIervidorc~

eeue
&

te

&

eqDidade na

ala••e. t •• iau.l .e•• lo a qu.lquer c.rlo.publico, da acordo co • •
.u• •ptldão. e.paeidad• • •flciincia proU •• loo.J·,
I. tio .õ li ba.ta,
_.da .,.d• • 0 • • po.entado. o• • eu. direito. el...!. ou o c.pr.so
de ea. co.patinel••• qu.lquer .tiYid.dc, .h.la, D•• 4•••1. Cart...
pai ••• culto... d••oeriticos.
O E.t.tato Lalal do. lancionirios i
tiri. d. l.h ordiniria.
... qu.s. eee .. lid.d. do. pai••• d•••D ol ldo• • d•• ocritlco., Ao prlto
c:apaçio relulel:leotari.t... rapr••• i
j
I. ll1c. fr.qGallt. o. textOIl eOI1.tit1dooai.~
-

ra

na vi.io Clobal da nação.

-

"poacJltadoria e.eatol era .'Penal Ult" direito ex -

tr••o, por iaso que prevoleci&

I

resra "l)lurda de

que:

.0'

-A IFou:ntadoria .õ poderi ler dada &01
fOl1ciopiiriol püt:lic.ol SE. C.IO de

lu"'ll1

dez. no aerYi,;o da Nação." (Art. 15).

Era ainda a •• estreita Yi.ão locial, De •••

calua direta da crl\1de Revolução

I:

4-

Doutrol .Itlectoa.

de 1930.

n.t. . .êai., DO projeto deparaa-a • •aperf'Ltlld.d ••• contr.. diçõe~~
Coa .f.ito. o .rtilo 85 do projeto ji contê. tod•••• relr•• bi
.1e... do Zae&tt:lto do. Ser.. :ldor•• Público •• _do •••
di.lpeD.i...cIli .reilo 86. 'l0e fale d. boa tic.ic. a •• cOlltrapõ. aOI priDc!pio.
4. _llaidda 'laa Iaapir•• li .rtllo .1lt.rior,
,
O 4ir.ito •• fruir de .po••l1t..dorla co.pl•••lI.t.r .sacorr. d .. ,r~ •
ta~io .aea• .1... "e trab"lbo • i ••• proJ .. çio d. atl .. ldacle.
R••• r o dir.ito d.í d.corr.l1te ; cOl1trapor-••• 0& prlDcIp10s
faul1a.eutal. cOD...gr..do. el•• d • • Decl.r.ção do. Dlr.ito. eto Roa".
• " •• o proJ.to anea.p. cc. t.nt. ~.!a•• ,
.e•••• CODIUÇÕ••••• o,ra•• ão do. artiaol clt.. do. i •• d&,,&r d.
J •• t:iça, •• lhor h.r.oai. do proj.to e nao ftuetra a oportanid.de
d. o leai.lador ordlnirio regular d .... id •••• t • • • • tirla, D•• blpõt ••• 5 • re5pot:lto d•• qu .. ia i de ••u dever cUspor.
-

Vitorioso o 1Il0ViaeDto de 3D, coa forte influência da Aliança RaeiODal L:i.bartadora. a Constituição de 1934 foi. p't'iaeira que e e

FI C A T I

V A

\

Com e rea to , oc; õene i.s art1.go"l do Ctlpltulo VI.
que
ceeeem (la matérJ.a, usam -sempee- as expeeaaêe s áreas mptropol1.tana"l
e m1.crorreg1.Qec;. n que. por S1. só, just1.f1.Ci'l a empndi'l ora aprpo;pn-I

r aoe ,

:1..

preocupou .a estabelecer a. relr •• foad ••ent.ai. do futuro !atatuto
401 Funcionários Públicos. clara. ente defi.ni.d .... co. Irand~ luci•• c, no artigo 170~
• A .cullul.ção re.uner.d. Ih c ..rgo. publicol da União, dOI Eltadol

• dOI Hunic!pios foi ...ed.d. (.rtigo 172). co. . . . eguint..
.ori.,

JUS T' I

~xceçõu,

., 19 , Excet•••-Ie OI cu'gol de •• gilti
rJ:o e eécalco clenelt"ico, que poderio ...r aJ::ercidol cu.ut.t1v... ente, alad.·
que por faneiouirio .d.iniatr.ti...o , delde que h.j. eOlllp.tlhilid.de doe bor.rica
tle •• r"!rp ..
I 20 • As penlDee de aontepio e ......ant.cena da inativid.de .õ llo.::ler_o .er
.cu.ul.d••• se reunidas não .xeeder••
o ••x:.o fixado por lal. ou le reaclt.!,
r .... de c.reol l"B.l.~ut.e ae.u.uli.ei.~H

Ac'rescente~se: ao artigo 374. o Parágrafo único. ao
artigo 377, os incisos III, IV e V e ao parágrafo 111 do art!

go

376,~~ ~~~:e~~: ~:~:~~:_~~_~:~~~:~~:~~:~_~_SegUinte redaç~o:
parágrafo único - As empresas p'Úb1Ic2S e prilf2das,

:~~:~~~i~:r: :s e:~::~~:e~;e~::::~:r:b:r~d~~s~n:07 .
de 1$1 eJ"2fl grau, medIante a manutençlio de estabel!!

LI.

cimentos pr6prios ou concessão de bolsas de estudo,
na forma que a lei regulamentar"} i
•
A1;'t. 377
_

I
• 11

--------------------------------

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

to 1Ir.:.

CUhtl ,"li vê, U.l d1cJoolil,tlvQ c:ia,.lcl:, CODc1;0 e 19tico~
O Cort:titl..intc ~e 34. porZ'., cuidava ele nio peu:itir • acullul..ção d. pt'O"'IUlt.O. d... ti...id.d. caIS o. d .. inati...idall....o contrario
do. ele boje que preLcnccll' aculCul.r c.i .....nt..san., de.de que

Dê-se IlOva redação ao §

~

do artigo 416, do Projeto de Const.!.

tuição.

"art. 416 ( • )

"A Aceitação de c.rlo rctluD.cr.do i.po.!.
tJ:l DOI IU.""O,IJ.O d:l,il pro•• D.tol d .. iD.. t..!
d.de~·

§ fíQ - A dissoiução da sociedade conjugal será regulamentada •

peia lei ordinária

(I 49).

n

~

A retra .e •• tell.dia .011 carlos .leeh'o. t.S1bi~,
Ha Con.tituição de 194;6•••nte••-.e e per.i •• ão d• • cu.ulação de
.oi. c.rlo. de •• Ii.terio. dlll UR deste. co. outro tecnico ou c:l.cnt!
fico, do c.rlo de juis coa o de profeesor, contanto que. houvesse.
co.p.1:ibUidade de boririo• •e. ·. .. d.çõe. e.peci.ie relativas à ap~
sentadoria, cujo direito emergiria do exercício.
ttic••ente, o c:tercíc:l.o do ••od.to eletivo i.port.ri• • eu.pen.ão
•• ftu:u;âo publica, coot.lldo-ae o tecpo dL ccr\ iço .pta.c para a pro.oção por .ntigUidade • •po.ellt..dori •• (Artigo 50).
1( . . . . lleDte Carta e••n.d.. d• .Junta Kllitar. o. princípio. aci••
for ••••ntidol. pre.cr .... elldo-.e• •1ê. di •• o. que

Matéria polêmica Tentaodo auxiliar no enxugamel'lto do texto, '
seria de bomalvitre que esta matéria fosse remetida para a legislaç~o ordinária

aEN:JA

.

Projeto Constitucional. elaborado pela Ccmissão de 5istemati
zaç~o. o § lQ e renc.rnerem-se os restantes. do Art 272.
JUSTIfICATIVA

.) .ubtr.ia-.a ao • •po ••atado • • cUr.ito d. c.labr.r cOl1trato."
.a. ,.r. a tr•• t.ção C• •aniça. ticalco. Cfa •• ,ecl.ll••do.,
O .rl...ilillo fico. ,.r. o .xeretel• • 0 • • • d.ta, oa •• carlo 4e .aIhtirio •• a. cOllheão C.rtlgo 17);
b) ••
roiblçã••• acu.al.r ati a. fançõ ••••r ••"at.
,.rtlcul.r•• (.rtllo 358) I

••••0

onerar. aInda mais. os contribuintes (lnclusive os assalarlados), C01f a
possibilidade, que se cria, pelo referido parágrafo. dos Estados e o Distrito
Federal poderem instituir ltIl adicional ao ~osto de renda e proventos de qual

,110.-" ••

à

quer natureza. até o llm!te de cinco por cento do valor do ltrposto devIdo
lkliito. por pessoas físicas eu jurídicas, residentes ou domiciliadas nos respec:
Uvas Estados e Territótl"os, é algo que caracteriza l.tDa ~la incidência
d;
tdbutaçao, nun fato gerador COClUll, CUl'lIlatlvo, haja vista o disposto no § 2Q ,
do Art 261. do atual projeto Constitucional, onde está declarado QUe nIllpOSto

c) d•• trala-• • • •tl.ldall. autôll.o." .ace•• i .... ;
.) •••• r ••••l ...o a- •• o .ir.lto .0• •a. at•• t •• nte .co.ula. (artl.1o U3),

da Lh1:Jo excluirá idêntico instituído pelo Estado ou pelo Distrito Federal"

O cario.o ; , . . . . . . altI.o .r.c.lto. d• •atar••• tr.... itôrl••
lie.a .0 t.&to .er•• D • • te,
aa e.aetlt.l~;•••o••r ••• r ••at••••••t.rl•• tr.t•••••• ata capttal•• c••to ••10 et••1 .r.j.ta. c . .o ••• c ••c••••tarlar••• ã.
1eh .r4lairl•• cn .wld•• t~ ••••t.g.....
Yor a•••
C•••• 1'''. atr•••••• leI.' 2.152 ••• 15 •••\r11
•••••1•••••••••c1.r•• r

. Por outro lado, evidencia lJll8 forma da opressão e exploraçlfo do -Estado
sobre o cÚ!adllo, que contrar.la o pr0p6sito .constituc.1.pnal, Já def inldo no ab.al
Projeto, de garlinu:- o bem-estar e a~ qualidade de vida do P9VO brasileiro.

,Ie.

O direito de tributar sobre a renda e o; proventos de qualQuer espécie
, dever exclusivo da LtlUlo, eorao, aliás, determIna o Inciso lU. dO Art 270.do
atual projeto.
M"~.

'" parwLcf4. ao. t' ••cl•••rlo•••r.,.J:.or••
,.ltUco•• et.,.b • •11itar•••• Jl.rc.,pçio
c . . .1.tl. . . . . .p••••t.d.ria. , •••io ....
, ••h ••er o.ero. 'aII.aftelo••••14os •• h . bath.i,••••• pr••Uiact. . . . .hti.ela ••elat c• • • • •r •••• t • • •e U ••_
.i"nU.II., •••••• U . .d • • • r.r.na (li!,
er.t.-I.1 a.ool ••• , •• r .... ar.lre
••
lJ40 • 4.e~.t_lel 1.121••• 24 •• J•• d
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os
curríCUlos, que as Uliversidades, ora eldstentes. ostentam, nao
supran a prior!.. estas necessidades. daí. a urgência deste veícu
lo que propugnará ao Brasil a sua emacipaçao, pois estas Uni:
versidades,preenct,erl!l.o esta grande lacuna que existe atualmen
te e a ConStituinte está aí, justamente para equacionar tais-;distorçlles.
GpnccmJ.tante,lllente, a estas, não poderíamos deixar de destacar a iniciativa privada. na educaçao brasileira'
ou senllo vejamos:
•
O ensino particuhr é lIIultitsecular, no Brasil.
Tem mais de 400 anos. desde que passou a ser ministrado pelos
pioneiros jesuítas, nas prilleiras escolas enUo estabelecidas
1'\0 período colonial. Durante mais de três séculos foi o úni!=o
existente. Somente COm o advento da primeira Constituiçlfo Bra
slle1ra, ell 1824, tratou_se da instruçlfo pública prj.,árJa.
Constituiç:;" Republicana de 1891. alllpliou as responsabilida_'
des do Estado nesse C8I1pO. Entretanto, 80 longo de toda a his
tc5rIa constitucional do País, sempre se t:.econheceu a relevAn:
cl. da inIciativa privada. sob .as suas lIIúltIplas formas, no '
sistema educacional brasileiro, garantindo-lhe um espaço que'
jaDais se pOde conceber fechado.

A

u. outro aspecto do problema i que o disposto.no citado § lv.
car.cteriza a pre....alênc:ia dos Estados e Territ6rios sobre a unlao..
potque prev! tributar sobre valores j;l tributados- pela Unna.
Conv'•• ainda, le....ar ell conta que os Estados e Territ6rJ.os,
co. a exisUncia desse dispositivo', seriam duplamente beneficiados.
poIs lhes e~U sendo assegurado perceber 2D,51: do Fundo -de Partic!
paçlo. oriundo da arreeadaçlfo desses impostos, conforllle'estabelece
• alínea .!). inciso I. do Art 277 do presente projeto ConsUtuc.!ona!.
Apelamos. pois. para o ilustre Relator, no sentido de constd!,
rat' nossa presente EMENDA •

EMENDA lP06030·3
- COSTA -FERR~RA

E CONSTITUI-NTE

rr;:;~"'~

rr;i~;J;J
Acrescente-se ao artigo 373, o padgrafo 3g, do preie[\te Projeto de ConstituiçDo, a seguinte redaç:Jo:
{< Art. 373 - _

S ')11I - F'1ca obrlgat6rl0 o ensino nas escolas públ!

".U••

cas e privadas. a partlr da 21 etapa do 1-; grau, '
.t~ o blisico das universidades , das normas J:onsti
tuciona1s da atual Const1tuiç~o cio BrasiL

'>

EMENDA lP06028·1

D•••••• tão • leghla~ão ••riaa '.lI..ol.. ra.llt••• 1'''
do • •ra
.1.I.ai040 .......t.I•••••••••••r • • • ca.po 4a l.gial.liio .r.ln.ri.,
"S.I'••• \ •• c. _ •••lação .ra.t1ca • tI. c.rt. fOr1la co.triri.
I: l_clc:• • ao ••,Tzolte •• la.t::lç• •tr........ fat.r. coaattt::alç'io~
I. aio ..,1.1" • IIcerr.r • ~ ...l.io .. co.o er• • • •ropõe. o Coa.atltal!!.
c • •r ..ihiro teri se tonado r.pr... h •• ia.acor d.e tIhporllbilid.••• 1.4h'ida.h. r ••atQ ••• tari.ta .a .xe•••• a eI. carta fona. co_tra
• it:;rlo co • • • •pl. tateta 40. ür.lto. ll1c!i..,ldlil.ia {olcrit.. ao
~.,rll'o c ••tr:ala DO' phdtoa .~.ratlt1....)
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Plená.,n

.....",.. "",,.-

E~IFNn"

DF' CmIP1l.TIRILIZAÇl\o

fl-;;~~~":J

- - - - - . - - - , l'l:i<Í;'~w1J

• ---- - - - - - - - - - ...."1 ,..G:)1~~

g.--

4"::"

-~~

cp......,:)~ ~

DISPOSITIVO EMF.n,nADO : art. 70 da ProJl'to de ·con"it1tuição•

dil-I

1

SlF'RESSIVA

~rima~$e, do

i;

I

Nao se pode esquecer, que o papel das Universidades na vida do país, tem sido um fator de desenvolvimento.
intelectual, social e econOmico, e no caso da implantaçao de
Universidades prof.lssionalizantes, a exemplo do 5ENAI e Escolas Técnicas F'ederais, que, no âmbito do 211 grau, têm servido
ao desenvolvimento. no suprimento de profissionais, entretanto, com a criaçl!l.o de UnIversidades, o salto será maior, pois,

DISPOSITIVO e.eDAOO: Art 272

.0 .ta.l proJ.to Coa.tltuciollal. "a••••rai. d.. doa ta Co.h.i.
,. SI.ta••1:i.açi., for •••ao1:14. . . . .rolblçõ..... C.rt.... ISCDU
ce. a •••I.iat••• Ir.......odific.çõ.a:

-

zar e oferecer o ensino superior, sem prejutzo da'
l1vre i~iciat1v,~ privada. de também fundar suas"
UniverSidades.

~Q~~~~~~~~~Y~

.0

.0_atlli.o ••• tarâ fra..trndo 11 .irdtol.o trabalho. ã .. Id.
••• t.o propal.,o no projeto.
E
d.1 r.&r. . .xc.a.i"'.1 da propo.ta con.tituclonal br•• llal
aod.roa Cooeticuição da Ah••n11. Fed.ral. por .x••plo.co• •
.11cU•••••".Utbrio • boa t;c.lc. U.l.ta-• • • • b.r , •• -todoa o.

§ ltl _ Compete preferencIalmente à UnIao, organl-'

Com mais vagar e estudo acurado, teríamos condi~ões de refazer
o texto vigente da lei complementar, dando_lhe a redação mais adequada sem entra_
var o trabalho da carta Constitucional.

"A proibição d• • co.ul.. r pro"'cDto. nio
•••pllc. ao • •po ••Dt.do. quaDto
.x.rctclo d.e ti • • • nd.to .let1...0, qu.~
to ..o de •• l::.. rco •• eoah.io Olll qaa,!
to • contrat.o par• • ,re.t..çao 4. aa.!.
.lçea ticalce. oa .epeci..lisado.,·
U,rt.lco 99, i 49).

.

Será ctiada nos termos da lei, em todas as .,
da F'ederação, Universidades do Trabalno,'
destinadas a suprir a demanda da mão_de ..obra indu~
bia!.
IV - as lnstituiç~es de ensino. criadas na forll'a '
do inciso ItI. deste artigo, receberão orientaç~o'
pedag6gica e serão subordinadas ao MinistérIo di} •
Educação.
C.
V - as verbas de suplementaçl!l.o do inciso IV, serl!l.o
de responsabilidade da Unlilo ,.,
Lt.. Art. _ 378
_
Unidade~

I

nê-se nova rpdlllçõn 110 dispo~n.tJ.vo pmendann, que fJ.ca
assim rpdigJ.do :

"Art. 70 - " Un1.;;:o, med1.llInt~ te). Complpmpnti'lr, dpf1.'n).rá os cr1.tér1.os hásicos para o esti'lhplec1.mpnto i1fl árp~"l mptrop.2.
ll.tanil e trl1.crorreg1.õps, d1.spnndo sobrA SUll lll1tonnm1.<I, organ1.zi'lr;iín
e compl"têncJ.8".

-

d!!§'!!f.!~!.!lY!

o ensino da Constltuiçllo obrlgat6rio nas escolas'
públicas de conformidade COlll a elllenda ora apresentada, fa
rlli comttâdos os brasileiros. se consciel'1ti:em dos SI:!US
reitos e deveres pa:ta com o Estado e a Sociedade. Cuja Q.
nalidade fárá CQ. que a constituiç'ão, seja mais amada e '
respeitadas as suas normas.

d!

Posto que, o que hoje se contempla é um verdadeiro
desconhecillento de tais nórl'llas. dificultando com isto, o
ecesso dos brasileiros aos seus mais sagrados direitos t,!!
telados pelo Estado,e, em trocai estará preparado para reconhecer os seus de ....eres. que também é fundamental para '
uaa Sociedade pluralista.Não ficando de fora deste princ!
pio também as escolas de iniciativa privada.

Assembléia Nacional Constituinte
~DA lP06031-1
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Al VARO VALLE
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Il, Capítulo I) _ consubstanciar o estatuto constitucional do - co,!!
tribuinte, que, no atual Projeto de Constituição, se alonga
pelos
citados Arts. 262 a 264, além do previsto no art. 259,
sobretudo

~-l
_

fui~VW

Item II

Acrescente-se, onde oouber, na Seção:t do Capítulo VIII do Titulo
o ::>eguinte artigo.

1M.

-:Z=... NJenhum servidor

LI,. A r t . : E M

EMENDA lP060:34-G

inati~o

do serviço público, municipal, estadual ou federal poderã,

Senador Consti tuinte

sob

"tO'co.'.. .lo/lv•• OIt,t•• O

•

PLENA:RIO

,EMENDA lP06037-1
Senador Constituinte FRANcrsCO ROLLEMBERG

Em caso de extinção da categoria do servidor inativo,

Dê-se ao item IV, do Artigo 37..l. do~projeto Con..2.

para os eret tcs deste artigo, ficarão prevalecendo 05 vencimentos
da categoria seguinte"
-

titucional da 'Comissão de Sistematização

"Art.

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda na lei proposta pelo Sr. octavio Luiz Alves,
Presidente do Club Municipal do Rio de Janeiro, e consubstancie
justíssima aspiração do funcionalismo.

EMENDA lPOG032-0
FRANCISCO ROLLEMBERG

E;=;;~

PLEN.(RIO

fui:;;J

TlUe/'.lTt.t•• çlo.

•.•

II -

•••

Dê-se ã alínea "c", do item VII, do artigo 12 do ProJeto de Consti
tituição, da Comissão de Sistematização, a redação que se segue: -

- •••

"Art. 12 •••••••
VII - •••••••••
c) do sigilo da correspondência e das
em geral".

IV - GratuIdade do ensino nos
estabelecimen
mentos públicos e particulares em todo;
os nIveis aos que comprovarem falta ou
inSUficiência de recursos."

_____,

JUSTIFICAÇll.o
O ,direito à educação consagrado na histórIa constIt,!!

O Artigo 418 passa a ter a seguinte redação.

cional brasileIra tem sido letra morta para mui tos dentre a

fJ4 418'0

maioria do nosso povo, que não possuem renda familiar

planejamento familiar, fundado nos princIpias da
paternidade livre e responsável, na dignidade humana e no respeito
à vida é decisão do casal, competindo ao Estado, com a colaboração
da iniciativa privada, colocar à disposição da sociedade
recursos
educacionais, técnicos e cientificas, para o exercício desse direi-

grande

suficiente

para custear a matricula e frequência à escola particular.

o ~rojeto

constitucional prevê no item IV,

comunicações

JUSTIFICAÇÃO

Objetiva a emenda suprimir do ProJeto de Constitui
ção oferecido pela Comissão de Sistematização ressalva
incompatI
vel com a tradição constitucional e democrát-ica brasileira O si91
lo da correspondência e das comunicações não admite exceções, nem
mesmo se autorizadas judicialmente, como quer o ProJeto. Trata-se
de garantia que a própria Car.,ta vigente sequer cogi tou de restrin
giro Não há suporte algum, de fato ou de direito, para o retrace;
50 que o ProJeto introduziu.

do

Artigo 37.;1, a gratuidade do ensino público em todos os nlvels

to.
§ Único As pesquisas e experiências de
genética
humana dependem de autorização prévia dos órgãos competentes,não se
permitindo inseminação "pos t mortem", a maternidade
substitutiva,
csbenccs de ernbriêles humanos, a fecundação "in vitro", a ~ conservação de embriões e a procriação artificial com fins comerciais

improvável que o Estado venha a dispor de recursos suficientes para
para instalação e manutenção de escolas públicas, em todos os

'EMENDA lP06038·9

l: Senador FRANCISCO ROLLEMB;;~

Por outro lado, parece Injusto que quem possa
JUSTIFICACM

o

EstaJo não
sal, no que concerne ao
garanttdo
direito de,
os princípios que dizem

deve interferiJ; no poder de decisão do caplanejamento familiar
Ao casal deve
ser
livremente, fazer a sua opção, respeitados
respeito à dignidade e à vida humana

A evolução cient1fica no campo da genética deve ser submetida a padrões moraIs mInimos, não se permitindo que sejam cometi
dos verdadeiros atentados à dignidade humana, at revéa dos processos
de fecundação que não respeitam o ser humano, antes aviltando-o
transformando-o em cobaia para satisfazer a cur cs dene .e o espírIto especulativo dos cientIstas
í

igual modo ES· cidadãos abastados e os que não dispõem de

t!J PLENARIO

,U"'"',.,."...çlo

r.r

ensino

que

o ensIno gratuito nos

estabelecimentos públicos e particulares, sendo estes

_

rv_,~'IJ

TITULO VII

INCLUA-SE Nd'-iAPíTULO II (DAS FINANÇAS PÚBLICAS)I SEÇAo II (DOS ORÇAMENTOS) l o segumte art 297, renunernndc-se os dena i s

"Art.297-0s Estados e o Distrito Federal não poderão deepen
der mais de 5% (cinco por cento) nem os municípios mais de J% (trê;
por cento) do orçamento para os gastos com propaganda e publicidade."

reembolsados

pelo poder público no valor equivalente às anuidades de e.tuncs

m,!

JUSTIfICAÇAo

triculados e isentos do pagamento
A emenda tem por finalidade estabelecer parâmetros
nais sobre gastos com propaganda e publicidade

flt1ENDA lP06035·4

tJ-';~'~8~

enaccr Constituinte FRANCISCO ROLLEMBERG
'~I

......./colttll.lo/I.IC •• t".lo,

_

PLEN.(RIO

fÇJ~'0i'J

nacfc-,

Temos assistido, especialamente em anos eleitorais, que os
Estados apresentam em seus principais orgilas de imprensa uma avalanche de matéria paga exal~tando o feito de seus governantes.
Este poder de propaganda é nocivo ao interesse de
muitos
candidados que não podem contar com recursos em tão larga escala.
ral acontecimento tem mascarado a Intenção do eleitor que
se vê na impossibIlidade de analisar as duas posições- com
isenção.

Dê-se ao artigo 200 a seguinte redação:
"Art 200 _ O Supremo Tribunal Federal compõe-se
de
dezesseis MInistros, escolhidos dentre
braslleiros
natos, com mais de trinta e cinco e menos de sesseq
ta e cinco anos de idade, de notável saber
jurídico
e reputação ilibada".

E;~~;~

Temos- conhecirrento de que a sItuação dos Erários Estaduais
e Municipais é de extrema penúrIa, portanto, as poucas verbas
existentes
devem ser canalizadas para gastos de real interesse públIco.

JUSTIFICACAO

fui~'>mJ

EMENDA SUBSTITUTIVADispositivos emendados: Art. 264, c ;c, Art.

condições

Pretende-se com a apresentação desta emenda
Estado proporcione àqueles carentes de meios

(Çi~'çg;

de

gratuito.

í

FRANCISCO ROLLEMBERG

ê'JPlenárlo

-,

.C>To'."I1".. ..;.lO

ao ensino público gratuito. E que essa gratuidade beneficie

e meios para viabilizar seu ingresso nas modalidades de

~~~';o_

ILU....'.O.. ' . . .lO/IU••• lltSS.lo

í

Entendemos que cabe ao Estado exercer o controle
sobre
as pesquIsas) experiêncIas genéticas, evitando-se a comercialização da maternIdade e a prccr eçãc artificial

lP06033-8

pagar

o melhor colégio, os melhores cursos, excluam os demais do

O Governo deve exer-cer- apenas a função de assistência à
famUia, garantindo_lhe os recursos necessários para que o
casal'
possa exercer livremente a sua opção
sr ec tsamcs , limitar a presença do Estado nas decisões que
dIzem respeito aos cidadãos, permitindo que a família exe rça a peternIdade livre e responsável, com acesso garantido aos
recursos
necessários e indispensáveis para o exercIcio desse poder de d~
cisão.
Os programas de planejamento não devem ser Impostos
de
cima para babo, devendo-sé garantir ao casal o dIreito de participar nas decisões e não fazer da famIl!a apenas uma vitima da onip!:!
tência do Estado

Senador Consti tuintQ

n.!.

vers , em todo o território nacional.

cu exper-rmentaí s "

~DA

37~.

I -

Pt.ENliRIO

a seguinte redação.

lU - .••

EMENDA AO PROJETO DE CONSrITUIçAO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

U

I

FRANCISCO ROllEMBERG

'~I ••

nenhum pretexto, receber proventos inferiores aos vencimentos dos
~ seus colegas em atividade da mesma categoria.

Senador

diretamente esta responsabilidade, como acontece na
legIslação
atual, assume em geral ônus financeiros e administrativos
maiores
que o mero pagamento da contribuição social em tela, Apesar
disto,
porém, não poucas empresas estabelecem sua escola ou rede de
esc..!!
las, primando pela sua qualidade. Assim, não há por que
impedir,
no texto constitucional, que a empresa desconte suas despesas.
O
efeito do dIspositivo constante do Projeto de Constituição
aer e o
fechamento de muitas escolas de qualidade, depauperando aInda
mais
a nossa rede escolar de lSl grau e sobrecarregando o Estado que, com
suas dificuldades, ainda está longe de conseguir a
universalização
do ensino fundamental, nos termos da legislação em vigor
í

EMENDA ADITIVA

(!J

e 627

262, parágrafo

unico,

.!!! fine, e 263, do Projeto de constituiç1:lo

substituam-se o Art 264, bem como a parte final do
parágrafo único do Art. 262 e o Art. 263, pelo seguinte dispositi

A Emenda propõe que somente brasileiros natos possam
ser guindados à mais alta Corte de Justiça do Paf s ,
Preservar a ocupação desses cargo.s:-é tarefa que se ii!!.
põe aos constituintes, dadas as grandes responsabilidades que envol
vem seu execcrc tc , eIs que o Supremo Tribunal Federal, pelo sistema
proposto, é o guardião da Constituição,
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO E~lENDADO

.EMENDA lP0603G-2

(JSenador FRANCISCO BOI I EMA;~'~·

"Art.
_ Nenhum imposto, taxa, ccntr íbutção
de melhoria ou especial, nem empréstimo compulsório
poderá ser instituído ou aumentado sem que o estab~
leça norma legal previamente votada e aprovada pelo
Legislativo, nenhum será exigido antes de decorridos
cento e vinte dias da publicação da respectiva leI,
ressalvados os casos regulados em lei complementar:
nem poderá ser cobrado com efeito de confisco ou em
relação a fato gerador ocorrido antes do inIcio
da
vigê[lcia da lei que o houver instltuldo ou
aument~

=

,~ld .../oo ...... o/l••• O.tldo

PLENKRIO

• Acrescente-se ao aro. 383 o seguinte
L' parágrafo único - As empresas que mantiverem escolas para

os seus empregados e os filhos destes poderão descontar as

JUSTIFICAÇ~O

Pretende-se, numa s6 disposição - que talvez devesse
constar no elenco dos ç:lireitos e liberdades fundamentais
(Título

Art. 234

Redl.Ja-se, como se segue, o art. 234

despesas

"Art. 234 - Os membros do Mlnlsténo Púbhco, aos quais se a!
segura Independêncaa Funcacna l , terão idênticas garantias
e
vedações ccnsm tucacnaas , vencmenecs e vantagens ccnãerudcs
aos maglstrados, bem como pa'r adade de 'reg ames de
prcvaaentc
anacaaf na caereara , com a partl.c1pação do Poder Jud1cl.ár10 e
da Ordem dos Advogados do urasa í., e de promoção, remoção, d1!
ponibilJ.dade e aposentadona com a dos órgãos j udacaâr-aos co!,
respondentes. to

(70 eecorhtnent.c do salário-educação, na forma da leI. '))
JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇAO

do "

II>To/.... '~.. . . ; . O . - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ ,

O setér.to-eouceçãc decorre da responsabIlidade
constit,!!
cional das empresas comerciais, industriais e agrIcolas pelo ensino
fundamental gratuito de seus empregados e dos filhos destes, confo.f
me dispõe o caput do artigo mencionado. Se a própria empresa assume

Além do aprancranentc reducacnat , a emendá tem por f1nall.dade
precasur a exata abrangência do daspcs Ltavc ,
A introdução do termo ecns eã tucaonaãa cbj e t Lva ense j ar
que,
na regulamentação mrreccns ea.tucacnat , se pormenorl.zem pecuI1arl.d,!
des próprias de cada carreira.
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EMENDA

SOPRESSIVA

S~RIMA-SE

o

AO

ARTIGO

§ 21õ1 As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
consignados ao Poder Judiciário, r-eco.thendc-ae as importâncias respectivas à r~partiçãQ competente Caberá ao Presidente do
Trlbunal
que p r o f e r 1 r
a
deci~ão exequenda determinar o paqaeento , se_
gundo as possibilidades do dep6sIto que. também, deverá sofrer ãncã-,
dênc e da ccnrecãc monetária.

PROJETO DE CONS'l'I.1'UIçKO

360

E SEU PAR!ORAFO

§ 112 ~ autOlJátlca a.inclus:lo. no orçamento de cada ano das.
entidades de direito pl1blico, de verba necessária ao pagament"q
dos
seus cr.éditos constantes de precat6rios judiciais. cujo ·mQntante com
preenderá o valor do principal c dos eceésc íeos corrigidos monetar!;
eente , apresentados até pr!llldro de julho.
-

ONJ:co.

í

Justificativa

Reapresento

a

E1nenda n9

318. A matéria cons-

tante

d.o dispoSl::1VO

danos

~;,s trabalhadort!s ligados ã Previdência Supletiva, ia

do Projeto constituição,

eãusãve

mais

Alterar

o cr1terio qun a todos beneficia

raçosa que
cial

de seis

naa

condiz com os
Cm:t:a

de Wll8 Nova

J:1ENDA'1P06041·9

fi Senador

milhões

vem acarretar

S JQ Flca assegurado ao credor o direito de sequestro de
receitas públicas se, no prazo de 18 (dezoito) meses da eoreaentaçãc
do precatório. não tiverem sido pagas a indenização e respectivos acréscimos, inclusive. correção monetária. fixados judicialmente. Sobre o valor da referida inde(lização não incidirá qualquer tributo."

objetivos

sitU8 yão emb,!

ma;iores de Justiça

5,2

polItica.

~

....,

FRANCISCO ROLlEM;ERG

pr;:;'~;'~

I%!;;J/PJ

(!JPLEUARIO

r.r---------_'U,..'."I1"IO"'õ1e

__,

Acrescente_se. à alInea "a" I do Inc.í ec I. do

artigo

12 do Projeto de constitu1ção, da Comissão de Sistematização,

JUSl'IFI~AÇi\O

P.

emenda em tela objetiva garantir e defender o interesse
do cidadão comum. ~ sabido que a ordem de pagamento dos precatórios
nem sempre segue um ordenamento claro e racional .. Por isso a emenda
abre em seu art.
com a seguinte recomendação. "Os pagamentos devidos pela saaende federal.' Estadual e Municipal, em virtude de sente.!!
çe judicial. rar--se-ãc na ordem de apresentação dos precatórios ~ à
conta dos créditos respectivos, ......
üut rc fato ~e grande alc,ance social edvém de que fIca ass,!
gurada a indexação da valor principal. Tal acontecimento defende o
valor a ser recebido da corrosão da Inflação. A demora no receblmell
to sem esse recurso tem invalidado a boa intenção da lei. especial- '
mente quando o credor não possui cut'ras fontes de rendimento, especialmente as viúvas e os órfãos.

O § 10 obriga· o Estado a incluir no Orçamento ete cada ano,
das ~nt1dBdes de direito público, verba necessária e suficiente ao
pagamento de precat6rios judiciais.

o se-

guinte dispos! t! vo:
"Art.

12

Esta iniciativa oferece ao credor a garantia de que,
no
pagamento
máximo. no decorrer do ano subseqüente, será efetuado o
com as correções que a lei prevê.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ., •••.....•••.•••...••.•••••.••.•.........
a) ( ••• )

não se pune o aborto precedido do consenti-

O § 211 vai maIs além no seu intuito de liquidar o débito.
Ele determina que os créditos sejam ccns íqnedos dIretamente ao Poder Judioiário, e fica o Presidente do Tribunal que proferir a decf sãc com os recursos disponíveis e o poder de pagar
•

nento da gestante, se praticado nos casos de má-formação do feto, de
gravidez resultante de es tupro ,

ou se provado que a gravidez repre-

senta alto risco para a vida da gestante."

A emenda supra citada tem todo o mérito e vem eo.luc rcnar
problemas permanentes em nosso judiciário. ~ conhecida a quantidade de sentenças não cumpridas a tempo por falta absoluta de ve-rba.
A

questão -abjeto da presente emenda tornou-se "desne-

cessariamente tormentosa

Para finalIzaI". o fecho da emenda proíbe a l-nc!dênc~a de
impostos sob o quantum da LndertLz açãn , Tal prccedínentc garante ao
credor a tota,! percepção daquilo que é seu por direito.

Ao contrário do que se tem propalado,

lIlatéria resolve-se com a Indagação acerca da necessidade de elevar-se

ou não a questão à altitude constitucional.

Essa elevação se

nos

esseeefbe imperiosa, à vista da explicitação no texto do Projeto
direI~o

à vida, que é inerente ao ser humano.

Tal Inserção

do

citalllente, os estritos casos em que autorizar-se-á o aborto.
A perm1Ssão do aborto. que equavare ~ s~a descr-mma raação, constitui assunto ainda não devadaraeut;e equac aonado pela AsseE!,
bléi.a. Prática ulstituCIOnaluada em todo o país, a qUD têm recorr.!,
do sobretudo as mulheres de melhor poder aqurs ruavc , o abor-te prom=.
te, a nível dos trabalhos constltulntes, ccnr muar sendo
problema
nio sctucacnado , por conta da fuga hab1tual às di scus sêes que
por
fia conduzam 80 deslinde de tão grave questão.
A propos1ção tem, portanto. a f1.nalidade de deflagrar
o
debate sobre o aborto genêt rco , especaf.ícaeeate nos casos de má for
aaçio do feto. de g r avade z dng1nQ,da de cr ree de estupro ou quando
representa alto rasec para a vada da gestante. Agora, já não se P2
de fugir i respónsabilidade de uma uec1são efet1.va pplo menos 1 quaE
to aos casos levantados. que l.nd1CaIQ s1tuncões pe extrema 1nfe1l.cJ.dad.e, ã,s qua1.S se deve pôr tCllpO. a de futuras cnanças doentes
e
incapazes por- toda a eX1.stênc1a;' a da lIU,lIher violentada, que no fi
lho lRáeseJado sempre encontrarâ a marCa indUével de sua tragédu
pessoal sem reméd10; e pelo 1nfortún10 criado quando a grandez ap~
senta alto r1.SCO de V1da para a gestante.
Eu abono da aprovação da Emenda, f1ca o registro do
~ta
listrado e Jut1.,sta Osny Duarte Pereira, em seus comenta nos ao, te!.

tJ

p.r·~;;n~~

Senador srnncãsco Rollemberg
...._/CDM'K.1tI/K..c. .'n1o

I

PLENÁRIO

M~'i&J

Emenda ao inciso. XIlr do art. 12 do Proje tc de
Constitul.C;ão
Dê-se a seguinte redação'
t... XII I _ A PROPRIEDÂDE, ASSEGURADA E PROTEGIDA PELQ
ESTADO.
a) A lln estabelecera o proçedimento para dcsapro
prnçâo pOI necesardedc 'ou ut1.lidade pública) ou por mteresse 50:'
C1.al.
ti) Não ~haverá desapropr1ação sem o prév10 pagamen:'
to do justo preço. em dJ.i~hcJ,ro."
J U

s-w.

1 F I C

â CÃ O

Trata-se de pr9teger () 1ndivíduo contra o Estado.:

to do Anteprojeto da Com.issão Afonso Annos:
"Trata-se de tema que a Assem.bléia Nac10nal ConStltu1nte
torá de enfrentar claramente, a despe1to das res1.Stências. A Italla.
ao discuhr o aborto, acabou assl.m1.lando a solução humana e realista paTa esse drama das mães pobres. sem recursos para procurar co.!!
sultônos mSdicos da alta burguesl.a: onde, SOIIl bruxarias nem precoE
coitos med1ev;us. COIll segurança e hIglene. damas reIJ.gIoslls resoI vea seus problemas. ~ uma hipocr1s1a opor-se a Cx.t1ngu1r um embrião
c aceitar, sem protesto. uma f:lstrutura sDcJ.al como a brasl.le1ra.que
..ta. pela fome. anual~ente, 300 mll cr1anças".

EMENDA lP06042·7
Senador FRANCISCO ROLLE"BERG
Plenário

INCLUA-SE
ME~TOS).

EMENDA lP06044·3
Senador Cunstituinte FRANCISCO ROLLEMBERG

r-;~-;;;'~

..'....'''...b''-..b---------.I@',;!illJ
Inclua-se ao Projeto de

.const~tuição,

o segu1nte a1't.
.
I
'
-Os cursos superiores de graduação terão
os'

379, renulIlerando-se os del1:Us:

L( Art.

p9

seus currIculos padronizados para todo o território nacional.
parágrafo 'único - Nas transferências de alunos, o
--aproveItamento das matérias cursadas será determinado pelos critéri'os do padrão único n.acional e não pelos critérios dos desdobra:"
mentos e enriquecimentos curriculare~. Plevistos nos regimentos das
instituições de ensino superior. ))
JUSTlFICAÇ~O

- - _ - T l K f D / . u ' f " I ( ; I . t ;... - - - - - - - - - - -

~ ~\\ I

N~TULO

"~i íinacc _I"S assegurada" aposentadoria para o professor
após 30 (tr1nta) anos e'; par·a a prof~s50ra. após 25 (v~nte e cinco):
anos de efe t.avc exercfc rc em funções de magistér10, com sal;Ír1.o an-,
tegral. nos termos do "capuz" deste artigo. );1
JUSTIFICACÃO

vasa a p'resente emenda garant rr a manutencão de

umn
vitôna ob.t1da pela classe de professores apõs mui t.as lutas e sacrj,
A este abnegado e incansável formador. a emenda ccns e rtucional n9 18 outc egou um dl.reito por ele também ccnqurs cado
a
duras penas. Foi a consagração e o rcccnhec raentc da neceas ídede de
se dar aposentadona especial a uma proãas sâc tão dedrcada e desgas
tante. Todos nós passam0\tpela escola e sabemos quão árdua e
ca.I é a su.ssâc dos educadores.
Parece-nos. P01S. que ae r-aa um contra senso de nos s'a par
te se não uent rvcrncs a referida epcsentuuor-aa , uma vez que ti emcn-.
da cons t atuc ronaã veio sanar uma grave anj us t i.ça ,
A nova ConstitUIção não pode ser ~m retrocesso na camJ,nhada das conqu1s.tas SOç1.a1S aaas relevantes.

dJ..f!

ÉMENDA lP06046-0

!:J Senador

.,_'

FRANCISCO ROLLEMBERG
'~UÚ'D'CD"'U1a/.~.C'..'u1a

-,
)
__,

L'i~~~
ror;;::-""

I t.&oMJ

Acr..:::t.e~s;.oa,o~aI:!~l0O':lII~,r:
0'1 SAÚDE;" ~
~
V'Art. 355. ~ dever do Estado e da sociedade amparar os doentes mentais, mediante polit1cas e programas que assegurem
a sua
lntegração na comunldade; -derendam a sua saúde e beM-estar.de prerer~ncia em seus pr6prios' fares r garantam_lhes condições dignas de
vidaj e impeçam discriminações e p:reconceitos de qualquer
natureza
contra as suas pessoas.
§ 1" - D Poder Público garante o tratamento em institu,!
ções apropriadas aos doentes mentais incapazes de suprirem a sua pr.§.
prla subsistência" ou de se regerem.
5 20 - A responsabilidade penal dos doentes mentais será estabelecida em função da sua capacidade de entender Õ::" caráter
1.1!cito elo fato ou de determinar-se de acordo com esae entendimento
§ 30 - Constitui crime inafiançavel subestimar, esterf:!,2,
tipar ou degradar doentes mentais mediante palavras, imagens ou representaçêles, por meio de quaisquer meios de ccecn.tceçãc ))

JUSTIFICA Ci\:O

ÉMENDA lP06043·5

í

~-

Acrescente-se ao artigo 356 do l'rojeto de Const1tuição,
parágrafo Iim cc e

conduz,

de !IlIediato, à necessidade de incluir-se na LeI Maior, também axp Lí-,

l!J
l!J

Senador Cons t Ltu m te FRANCISCO ROL1:.E I

.frc~os.

de contribuintes e suas famIlias

ê' criar

EMENDA lP06õ45·1-

TITULO VII
I1 (DAS fINANÇAS PÚBLICAS), SEÇAo II (DOS oRÇ.a.

o segu1nte art. 300, renumerando-fe os dem:l1s'

"Art.300- Dspagamentos devidos pe~a Fazenda Federal, Estad.!:!,
aI e Municipal, em virtude de sentença juda,c1al, far-se-ão na orde'lt
de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
garantida a incidência da correção monetária, independentemente
da
elaboraçilo de novos cálculos, e proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotaçlles orçamentárias e nos crédi tos
extra_orçamentá_
rios abertos para esse fim.

A necessária autonollia das :instituições de ensIno superior, especialmente as universidades. no sentido de elaborarem os
currículos dos seus cursos de graduaçli.o. tem dado ensejo a sérios
inconvenientes. Com freRbência, quando os alunos se transferem
de
uma para outra instituição, at!§ mesmo dentro do seu distrito geoeducaciOnal ou da sua cidade, slo otJrigados a uma grande carga horá
ria adicional. COIIr Isto, al~nga-se o tempo de formação, onerando sensivelmente as profissões'8 que correspondem os cursos podem ser
exercidas em todo o Pais, cUlllpre resguardar sua' unidade básica. A;!
sim, com base em curr.Iculos nucleares, a transferência de alunos
se fará a partir da equival!ncla da 'rea comull, sendo opt&UVO cursar as demais disciplinas que nlo • integrarca.

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de
Saúde, reunida em Alma - Ata em 1976, expressou a necessidade
da
ação governamental bem ~como a de todos que trabalhaM nos campos da
saúde e d·o desenvolvlmento no sentIdo de lançar e sustentar os culdi!,
dos primários de saúde, em coordenação com os demais setores.
A atenção primária de saúde, executada adequadamente. faz
suficiência
que o indivíduo e a comunidade adquiram uma atitude de
e eutcccnr.tançe na SOlUÇa0 dos problemas de saúde. de acordo com sua

pr6pria capacidade e possibilidade de resolução. Isto é muito Importante quando se pensa em termos de saúde mental uma vez Que o advento
do sistema capitalista levou ao enquadramento da "loucul:a" num local
fechado de onde ela não importunasse as cidades. ou ao seu uso
como
mercadoria reniUvel.
E, no .entanto, dizem os entendidos, "os 1il'11
tes entre o nitidamente n04'lllal, o indefinido e ti nitidamente pato16gico sil:o 'dados pela cUltu~a e- não podem ser fixados pelo
eientlsta
além de Um arbitrárIo ,ou' didático lllomentãneo"
Saúde mental e doença mental são conceitàs que emer~em da noção de bem-estar coletivo
Aqui no Brasil,. a atenção psiquiátrica tem estado depe!!,
t:l.ente de considerações pol!t1cas menores ou de J.nteresses exclusivamente lucrativos
Enquanto isso. elevam-se de maneira alarmante os
lndicàdores da falta de sal1de mental: Os suic!dios. o alcoolismo, a
criminal1dade, o retardamento, epilepsias .e demências. As rnigraçaes
vêm sendo o principal eixo organizador/desorganizado r das comunidades e. ao choque migratório, acrescentam-sE: os co-fatores de pobreza.
marginalidade, opress,lio, impedimento da expressão de uma
ideologia
pr6pria. Como substrato ~e tudo, resta a realidade da fome gerando
as bases bioquímicas sobre aS quais se assentam as estruturas psico.!
sociais da doença-+mental.
A psiquiatria Social DIalética. que é a posição contemporAnea. pretende COlllpreender o ser humano com unidade corpo/mente/cu..!
tura, Interdependentes. Seus caminhos são 'Os da cnmunidade terapeutica, da ação comunitária intervindo sobre causas
s6cio-econ6l'licas
pressupostas, e da ação psiquiátrica técnica democrática. integrada
COR! as forças vivas da comunidade.
Neste sentido. a
epidemiologia
psiquiátr.lca s6 é eficaz quando considera que:
a) existe interseção vital da doença mental com os processos s6Cl0·econ6micos e poUt1cos;
b) existe interseção vital da doença mental com os problefilas culturais;
c) as medidas de critério de êdto são extremamente subJ.!!
Uvas;
d) é preciso reconhecer um conflito fundamental entre
um
saber que se deve expandi:r e uma prática especializada que se
deve
restringir;
e) os limites das áreas de atuação são imprecisas;
f) o doente mental é vitima de estigma social;
g) medidas epidemiol6g.1cas têm-se confundido com manipul!
ções ideol6gicas.

Por tudo Isso, consideramos que os aspectos
essenciais
li; ulla pol1tica reaUsta de sal1de .ental devam sei' resguardados
na
Carta Magna da Naçl!lo.
•

Assembléia Nacional Constituinte
~i)Ã

11'0G047-8 ......,
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Senador ccns t r tUlf1te PRANCISCO ROJ.I.EMnI:RG
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enador .constituJ.nte FRANCISCO ROLLEMBERG
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(lPLENÃRIO

S lQ _ ccosfcecae-ee-e efet ec o candid,.!
to Que obt1.\Íer maioria absoluta •
de votos •
§ 29 _ Se nenhum candidato alcançar

maioria, fa:r ..sp.-a
oava eleição pl!"lo ~llTO) processo pratica-

'".r.'~,"r'uclo'------------,

DS-SE, ao art. 361. do Prcj e tc de cons t i rurcâc , a

s~

gumte redação:

,<

Art. 361 - 11 vedada a apf rcecâc de recursos pilbf rccs,
mctus rve as reces eee de empresas
CSt8taas , para cons ta tuacêc ou manc ceucâc de
entndades de Prevadênc i.a rhvau3 00 Erns
Iucrat.avcs n

1.
Dê-se ao artigo 90 do 4a1i11epro)eto de ccmeeêc de Sist5:,.
matização a seguarrte redação·
"Art. 90 - Os proventos da Inata.vadade serão rev1~t:as

• 629

do no ~ dF.!stlil artigo, trInta dias após a proclamação dos reaul tados, ccnccj;
rendo os dois candIdatos mais votados
que não' tenh;am re t Lr adc a ceedrcatura

sempee que. por al1:eração do poder aquisitivo ou qualquer outro motJ.vc , se mod1fJ.caz:eru os vencamen'tcs dos servJ.dor,es em atJ..vidade, a par-

§ 30 _ candaoar--se-ã o candidato a vtce

t:1t' da mesma data e na mesma proporção, bem como sempre~que for tran~
formado ou, na forlll3 da âea , reclas~J.ficado,
cargo ou função em que
se deu a aposentadoria. Ba-tender-eee-jic aos<::2nativos.quaJ.sqoer benefíC.1.0S ou. vantagens posteriormente co~ced~das aos servidores em ativJ.d~
de.
I '

Presidente da R".!pulJlica, p.m '1lI:tud~ da
eleição du candidato a sr es Ioente rccm

2.
Inclua-se, entre os artigos 1J7S e ~76 das lIDISPOSIÇÕES
TRANSIT6RIAS" (TItulo X) do6VitoproJeto da Comissão de SJ.st"emati:z.ação
o eeguarree artigo, renum~rando-se os demais·

ca ,

o

ele regiStrado
§ 110 _

t

de cinco anos o mandato do Pr~
vrce-s res Idenre da Rppubl!

sl~'=!nt'=! P. do

Indascut Iveas propósitos soc i.aã.s jus t.af rcan a prevãêêncaa pr-avada sem Ems fucratavcs , de caráter conptementur , da s t m
ta da prevadêncda soc i.aã apenas pelos aspectos formal.s decorrente;
da poslção de cada uma, pc rs, o pensamento doutrlnário. fundado nos
adea Ls SOC131.S e na preocupação de poupar para prover a scbrevr vêneia, a mva Ia dea e a velhice está 19ual e una âormeuen te s Lstema t a aa
do na umdade do da.re a tc pr-evrdenc râri,c bres s rearc ,
•
A sociedade prec i sa z-eadqu z.r-Lr ccnraanca ele que
leis votadas pelo Congresso Nac10njl1, como f 01 o case da Lei
n9
6~43S r de 1977, que regulamenta e f1scalu.a as atavadades das en t i,-,
dades de prevadêncaa pravuda , se~ão respe i eedes ," F01 acred1tand~ ncs
te pr.mc Ip ro que Um trulhão e caeccenecs ml.-l trábalhadorcs brasileJ.:tos apc radcs por setecentas empresas que os empregam, v r rum conc rc
tizar-se um rdeej, de ]ust1Ca.-tranqUJ.l1daue '"C 'Paz soc raí tão alme:
jadp c ecnquast adc após longos anos de estudos, debates e negcc i ações com os eeprcsãracs e uu tor-adadea do país. a e rng mdc hoj e , uma
população uss Istade de cerca de seas ou mars nu Ihdes de b ra s i Ler _
rcs ,
ües ea forma. a pres errte emenda va ac , portanto, prc
servar instJ.tu1ções de 1nd1scut1Vel.S prcpés aecs soc1a1S. que 1nte:
gralizam benefíc10s secur1tár10s, contemplam grandes massas despr,2.
teg1das, geram poupanças, resgua.rdando o tuturo dos seus benJ.f1câ_
rios, que c:ontr1bu1Tam de seus própr10s bolsos, por longos anos •
para esse [1m. Além do maJ.s essas 1nstJ.tuJ.ções abrem frentes
de
emprego e dJ.nam1.Zam o desenvolVJ.mento econõm1co nacional.

DA 1POG048-G "
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enado!' ConstJ..tuJ.nte FRAUCISCO ROLLEMBERG
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"Al't.49b- Os provent'~s da inat1vidade anter1.or à data
de promulgação des'nCons1:1tui,ção serio revistos, atendidp o disposto
no aI'tigo 90."

se eé pp.rmitida rep.leIçaÕ do
Prp.sidentp. e vicp.-Prpsidenl:,p. da Rpoubll
ea , dos Governadorp.s P. Vicp.s_Governadores , ere re t.cs I"l Vicp's-Pref~ltos

§ 59 _ Não

í

§ 69 _ Substltoirá o Presidpnte • em c,.!

so de rmcecneenrc , e sucpdpr-lhp.-a
caso de vaga. o Vicp._Presidp.nt p

JUSTIFICAÇÃO
, O pX'1meiro propósl.to da presente emenda

no

é estabelecer,

de forma clara e l.nSOf1Smável, o aeeenasmc de reajus cenenec dos prove!!.
tos do servidor público inativo, não somente nos casos de correção M,2
netária dos veecãnencce dos serv~qores em ativida..de, mas em TODOS os
casos em que forem concedidos bene Hcaca ou vantagens aos servi.dores
em ativadade ,
O artigo 90'" do . . . . projeto da cceuasãc de, SJ.stematiza
çãc , a nosso ver, embora' represente aieum avanço ao peever- a exten-são) aos inativos, dos bene Hcaos eeccerentee de transformação ou eeclassifJ.cação de cargos, é aande '1"estrí.t1vo no que cenne a outros beneffcJ.os e vantagem; que são concedi.dos aos at avcs e n~o se estend~m
aos 1nativos.
Ora, parece evidente que a ap0$-entador1a concedJ.da ao
servidor não pode ser vista como um castigo. mas sJ.m COMO Um Jus,to
prêllllo pelos scrv1.ços prestados ã causa públJ.ca durante tr1.nta e cJ.nco anos ou mais. &sJ.m sendo, não há como exclu~r os 1natJ.VOs óo usofruto das vantagens concedJ.das aos servJ.dores em ~cral SErm fcrl.~ o fIl,U
• e~ementar prJ.ncípio de eqU1.dade a que se devem ater os atos da Adm1.n~s
tração PÚblica·
A eMenda visa) outrosS"1111 ,a estabelecer a revJ.são dos
proventos pagos aos que passaram à inativJ.dade antes da prOMulgação
da nova Constituição, de modo que, também a estes, seJan estendJ.dos
os benefícios da aplicação do cr1 tério de J.sonomJ.a l.nscrito -no arti
go 90. Como não se trata de medJ.da com efeito retroatJ.vo, tal revi:
são, além de Justa, não deverá ter efeito ponderável na dcso~sa públJ.ca

'l.n.,~u'tlrlC.~'.----------~

§ 7Q _ O PI'Psid"nt p tomarâ DOSSP em sP~

sac do Congresso ~acional, p se pste •
não eat Ive r rp.unido,' ~tP o 5'.JPr pmo

T~lbunal F'ederal • prestando o seguintp.: "P~O
·METO ~IAN.TER,D:::F'ENJER E CUMP~IR A CONSTITUIC&lÕ
OBSERVAR AS LEIS,PROMOVER O S::M G::RAL DJ POVO
aQASILEIRO. ZELAR PC:LA U'UAO, INTEG~ID!l.OE DA R§.
pljS_ICA" •
§ 80 _ Se a morte do Presidente se d~r aDOS a
sua eleição e antes de sua ccsse ,« Vice_Pres.!.
d~nte assumIrá por todo o período do mandato.
ART. 153 _ O Govp.rhador dp. Estado sp.rá eleito
até cem dias antp.s ao trhmino do mandato
de
seu antecessor.na forma dos §§ 10 e 29 do Art.
anterior para mandato de quatro anos e tomará
posse n.o dIa lo de .Janeiro do ano subseQup,tp.
PARAGRAGAQ (JNICO _ ConsIderar-sp.-á plp.1to
candIdato a Vice_Governador pm vIrtude da to leição do candidato a Govprnador com elp. registrado
ART. lSll- O~Prp.fp.itc sp.rá Iilleito ate" noventa'
dias antes do bhmino do mandato dp. seu antp.cessor.aplicadas as regras dos §§ 10 e 20 do
artigo 152 •
PARAGRAF'O ONICO _ Considp.rar-sp-a

p.l"l

1.
Dê-se ao Al't IJIIJ do Projeto de T;onstJ..tuJ.ção, a seSU1nte redação)j.,.~~L, o cd:::;........Q.v-... 9';Zp olo ~'e-o ~.

to o candidato a Vice-Prefp.ito. '=!m decar....
rénch da eleição do candidato a Prp.fp.Ito
com ele regIstrado •

liA UnJ.ão concederá ;l..ncent:\.vos fiscais' a municfpJ.os nos
qua1s existam áreas de preservação ambiental ou histórica ou se l.nsta
lem obras püb11cas de grande portes, especJ.almetne barragens e us....n a;
h:l.droelétricas.
'
S 19 - Lei ord1nárJ.a, defJ.nJ.rá 05 1nce:nt1vos prevJ.stos

ART 155 - Perderão o mandato o Governa dor e o Vice Que atsumirelll outro cargo ou
funçao na a:imin1str~ção oublica dlreta ou
Indireta
T.... " •• 'I .....Cb

2.
Renumere"'se o atual Art. 1J11J do ProJeto dç ConstJ.tuição, transformando-o em S 29 do caput proposto ilcima.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 435
D:tS ATRIBUIC0=:S 00

JUSTIFICAÇÃO
,Um do~ grandes entraves aos esforços de conservação dos
recursos naturais, no Bra,sil, tem sido a eventual estagnação econqllll.c~
que o congelamento de 8randes áreas possa trazer a determinados munJ.c!

"Art. 435 '- As Assemblé1as Legilat1vas. com poderes const1t,!!
J.ntes. terão prazo de seJ.S meses. para adaptar as ConstituJ.
ções dos Estados a e~ta Constitu1ção, inclus1ve ao SJ.stema d;
Governo. med1ante .aprovaç~o por maioria absoluta. em d01S tu!.
nos de d1SCussão e votação."

pios.
Considerando que a primeira instâncJ.a de controle
biental é a comunidade circunv1zJ.nha. esta estará em eVJ.dente conflito
COm a conservação se esta lhe subtrair terrJ.tôr10 utJ.l1.zável para
produção sem a devida med1.da compensat~ria.
Nesse sentJ.do, a emenda prJ.vilegia a proteção ao meJ.o
amb1ente e, aO mesmo tempo, cOI'rige J.nJust1ça fiscal fla8rante que 1nYiabiliza o desenvolvimento de inúmeros munJ.cípJ.os.

EMENDA 1POG049-4 - -:.'".
'Senador

['J PLEN.lltIO

~

O;lStl tU1nte "FR'ANCISCO ROLLE1>IBERG

.uoJ".'c.w'nl.".,••~, ..l.

-.

E';;;~';=J

!7!i:;)72J

JUSTIFICACÃO
A adição da exp~ão "1nclus1ve ao Sistema de Governo" V1sa
manter o Art. 147 do ~i'rojeto da Com1Ssão CtII) de Organização
dos Poderes e S1stema de Governo. suprim1da. por um lapso. do Pro
jeto de Const1tu1ção.
-

EMENDA 1POG052-4

1:

CONSTITUINTE ·~·iLSON GIBSJN
• Lu.... ,t.~I ••

j[." •••• ..I.
~,

PLENARIO

mSupr1ma-se o 1nC1SO IX: do att. 12 do ProJeto da
tl. tuição. renumerando-sc os dema1s.

TUf

.".,f1 "••

f'C";;;'oQ
§'o7J37J

çl.

Con~

EMENOA MODIFICATIVA 00 TEXT~,J;;WJETO Dl:: CONSTITUIÇAO DJ ILUSTRE E: EHINEr:lTE RELATO~. NO~TULO II.O:! EXECUTlVO,SEÇAO I , 00
P.~ESltlEN1E O~ REPOBLlCA • ART

1-51, E S'"EGS

JUSTIrICI\CllO
D~_SE

o d1re1to de acesSo <1 1nformação não pode ser amplo,
1rrestrJ.to, 11l.mJ.tado. devendo restrJ.ng1r-Ihe o e....crcícJ.o. ra:50 de
1ntercsse públlCO, que tornam 1nacessível.s as l.nformacõcs pertJ.nen tes ã segurança e defesa ,do Estado.
Acresce que o d1reJ.to como assegurado no texto
questão poder1.3 V1r a ser exerc1do por ato de mero caprJ.cho. eM
de
trimento dos superl0res 1nteresses da AdmJ.nJ.strac5o rüblJ.ca e de. fo;
ma tão gener<lll.zada que tornar1a lnVlável e despropos1tado o seu ate~
dimento.
Ademal.s a matêrla, em sua alínea "a", contrarJ.a. de
forma patente. o dJ.reJ.to ã pr1vacidade que o J.nC1SO VII do mesmo ar_
tJ.go quer consagrar. Quanto a alínea "b". não trata de dJ.relto,
hberdade, 1nd1vJ.dual fundamentaL g maténa para o CÕdlgO Penal.

P~ESIOENTE

DA REPU8UCA •

Dê-se ao Art. 435 a segu1.nte redação:

<,~

A SEGUINTE: REDAÇAO :

ART. 15I _ O PodeI' EXP-cutivo é ex~rcido odo E'r~s!
dent~ da Repllblica. auxiliado pelos 1-11nistros de Estado •
ART; 152 _ O Presidente e o Vice_Presidente da Republica serão elei tos -simul tanF'smente '
entre brasilliliros 'de mais de tr1nta
cinco anos e no Iilxercicio dos direI tos
P:Jlit1cbS. por sufraglo universal Iil voto dlrp.to P. secreto. pm todo o Pais, n2
Vl:mta
dias antes
do tp.rmino
do
seu anteceSsor.

ART· 15,s _ COl1P"te privativamente ao pre_
sidente da RIiloúb3.ica:
I - Exercer • com auxilio dos Mlnistros do Estado a direção superior da admlni.~tração Federal ;
11 - Iniciar o processo legislativo na forma e nos ca sos previstos nessa Constituiçào i
III- Sancionar. promulgar e fazer oublicar as lp.is i
IV - Vetar o Projeto' de lei parcial ou totalmpnte, ou
solicitar sua reconsideração ao Congresso Naclonal ;
V _ DirIgir mensagem ao Congresso Nacional,
VI - D1spor sobre estruturaçao, atriblJiçops e func!,!!
nam~to dos orgãos da ad:n1"ist~ fedp.ral ;
VII- Nomear e ::.Iilxonerar os Mlnistros de Estado,
vrn- Mantp.:r relaçõp.s com os Estados estrangeIros
IX _ Celebrar tratados. convenções e atos intlilrnacion3is.
firmar acordos. empréstimos e obrigações p.xternas. ad
referendum do Congresso nacion9.l •
X _ Declarar guerra delloIs de autorizado p~lo Congrp.sso·
Nacional. ou • sem previa autorizaçáo no caso dlil agrp.ssao
estrangeira,., ocorrida no Intervalo das slilssões l'!gisIati vas ;
do
XI _ Fa-zp.r a paz. com a autorização ou ad_referendum
Congresso NacIonal i
XII- ProferIr mensag':!m pp.rante o Co'grlilsso N3.cional
por
ocasião da abertura da sessão lp.gislatlva, p:.tpondo a si tuação do 031s e solicitando as providp.ncia$ que julg!H •
necessarIa. dlilvendo na mensagem avaliar a rpallzação pelo
Governo, das metas prp.vistas no Plano Plurianual a-~
vest1mp.nto P- no Orçamento da União_ ;
XIII_Exercer o comando supremo das Forças Armadas ;
Xi.V': Oecretar e eKecuta:r a lnl::p.rvem;;ão federal
XV _ Autorizar brasileiros a aceitar pp.nsão'''mprpgo
comissão de governo estrangeIro i
XVI_ Conf'=!rir condecorações honorificas ;
XVH- Concp.dp.r lndul to ou graça i
XVIII~PermIt1r com a autorização do Congresso N.3.cJ.onal qu P
for~as est-rang'!!:iras transitem D~ngrpsso N3.cional ou
por ~o d'! guerra nele.. per;ranpçamJ temoorarlament p ,s"m
pre sob o com:lndo de autoridades brasileiras;
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§ 10 _ O üecr e to QUP. instituir o estado'

IXX_ Prp.star anualmente. ao Congresso Nacional,
den t ro
de sessenta dias • anca a abertura da Sessão legislativa
as contas relativas ao ano anterior
XX - Decretar o estado de sítio ;
XX! -axercer outras atrIbuições previstas nest e ccnst t _

tuicào

de defesa, det.ermí.nar ã o temoc de sua d~
ração e especificará as áreas a ae rem abrang1das, ancncancc as eecndeas cbe r c L,
tivas a vigorar cen t re as disciminadas
no § 3':1 do presente artigo
§ 20 _ O tempo de d.rr açãn do estado de
defesa não será sucer Ior a trinta dias
codendo ser prorrogado una VP.Z e por i gual cerfccc , se persistirem :2S raaões '
Q.Je justiflQwem a dec r e t açãn
§ 3<1 _ O estado de defesa autoriza, nos
termas e limites da Le L, a restrição ao
direito de reunLão e associação,ao sigilo de ccr réaococênct e ; d~ com'.Jnicação '
telegráfica ~ , na hipotp.se de calamidade pública, a ocupação e uso temporário'
ee bens e servrçccs públicos p crivados,
respondendo a União cet cs danos e custos
decorrentes.
S 4<1 _ Na- vig~ncia do estado de defesa ,
a prisão por crime contra o Estado dete!,
.. inada pelo executor da m"'dida ser a com~
nâcada imediatamente ao juiz comoptpnt p•
A COlllunicaçãos,.R"l"ã) acomDanh~ c-era-

j

DA. RESPONSABILIDADE 00 PRESIDEN.TE

D~

REPU3LICA

ART 161 _ São cr rmes de responsabilId.!
de Os atos do er es rcente qUI> atentarem
contra a eonstitulCàa tp.dp.ral P. esnec í>
almef'lte •
1 - a exrs têncfe da U"'IiãO,
II-- o livre exerc Icro d:t l-p.gislatlvo,
do Judlclario P. dos Pode res Consti_
tuintes dos Estados ;
IIl- o exercício dos dueitos-polltl ecs , lndlvlduals e socIais,
IV - a sequrençe do PaIs i
V _ a probidadp. da administração
VI - a lei orçampntãrla";
VII- o cumprlgw.rrt'b. das Le Ls ", das c-c i
si5es_ judiciais •
VIII... a formação ou o funcionamento no.!,
.. aI do governo ;

,/

PARAGRAF"O ONICO - Os c r Imes de r"i!spons,!
bilielad"i! serão tipificados em lei , que
es tabefeceré as normas dp. crccessc e
julgamp.nto •
ART. ,S6 _ Declarar procedente a acusa ç~o Dela voto ce dois terccs dos men
bras da Câmara dos Decutados, Pr"i!sidente sere sueee tfcc a julgamp.nto ceran
te o sucreec Tribunal F""ild"i!ral nos cri mgs com..ms" ou ue rant.e o senado rece cat '
nos de rp.sponsabilldade •

í

§ 1" _ Declarada procedente a acusação,
c Presidente ficará suscensc de suas. '

funções
§ 2Q _ Se decorr1do o prazo

ração pela autoridade' do estado fisico e
mental , do detido , no mc-nant o de sua ,!
tuação • A crãsêc de Qualquer pessoa não
poderá ser sucerior a 10 dras , salvo 'lua.!!
do autorizado pelo Judiciario I: vedada'
a incomunicabilidade do or e sc
§SQ _ üecr e t adc o. estado de defesa ou a
sua prorrogação, o eces íoenre da Repúbll
cai dentro de vinte "i! Quatro horas, com
a reecect.Iva justificação submüerá
o
ato ao ccnqresc Nacional q,Je decidirá •
por maioria absoluta ;
§ 6Q - O Congresso xec rcne
deo t ro
de
dez dias contados do recetn mentc do texto do ato, devera cernanece e em funcionamentc enquanto vigorar o estado de defesa •
§ 7':1 _ Rejei tado cela congresso Nacional
cessa imediatamente o es tacc, de ceresa ,
sem prejuizo da validade dos atos lici tos crat1cados durante a sua vigp.ncia •
§ 6Q _ find::l o estado de de rea , o Pres!
dente da República cres tar ao Congresso
Nacionai • informações detalhadas, das'
medidas tomadas surante sua vigp.ncia,indicando nominalmente os atingidos e
as
restrições aDI~

ce noventa'

dias ojulgamp.nto não es t Iver concluido,

,

I
I!

_
_

lI! _

IV
V
VI

_
_
_

ART.1615 _ Decretado o Estado de Sitio,com
fundamento no item I do art. 1f'3,podp.rão'
tomar contra as pessoas as segulntp.s medidas :
obrigação de permanência em local~dacre det'=!rmlnada,
Detenção obrigatória em edifício não destinado a
apenados ce crimes comuns ,
restrições objetivas a inv10labilidade do> corrp.,!
nondêncfe , ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de rmorensa ç cadiodi fusão e eet evr eãc , na forma da Lei ;
susP'IInsão. da garanUa de liberdade de rp.união ;
busca e aareenaãc em domicilio ,
intervenção nas Empresas de servfccs Públicos;

VII ' .. requisição dI! bens ;

PARAGRAF'O ONICO _ Não se inclui nas res triçoes do item III ees te artigo a dHu são de cronunciamentos de Parlamentares !!.
retuaecs em suas rescectãves Casas Legislativas,dp.sde que liberados por suas H'P. 5as •
ART. 167 _ O Estado de sitio nos casos do
t • lf'3, item I • não p::lderà se r decret!
do por mais de ~ dias,nem prorr9g a-

'Ue r

do de vez por prazo superior. Nos casos do
item II do mesmo artigo. poderá ser decret!,
do por todo o temcc em Que perdurara
a
guerra ou agressão armada estrangeira ;
ART. 166 _ As imunidades dos m~lIlbros
do
Congrp.sso Nacional subsistirão durante o Es
tado de sItio ; todavia poderão ser scsuen
sas mediante o voto de dois terços dos res
cect rves eeebrcs da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal. as do Deputado o,«Sena dor , cujos atos , fora do recinto do ccn gresso sejam eent rest.eeente incompativeis '
com a execução do Estado de Sttio,acós sua
aprovação •
ART. 169 _ Expirado o Estado ce SItio,
sarão os seus efeitos,sem pr"i!jui'Zo das responsabilidades pelos ilícitos cometidos por
seus executores t

ã

sere arquivado o processo.
ART. 159 _ Constituem cr-Imes de eesccn59billd'1de Du,ivp.is com perda do mandato eãe t Ivc ou.-d'ã'função públIca. os }Ira
ticados pelo prp.sident"i! da R~Dública,Mini.!
tros de Estados ou dirigpntes de orgãos PÚ
blicos e entidad"i!s da administração lndir!!.
ta Que impliquem "i!m 1nob~servãncia de normas constitucionais.

§ 9Q _ Ourante a vigp.ncia dJ p.stado de

defesa a Constituição não tlodera ser a,!
terada •

PARAGRAF"O ONICa - As medidas emIcades
vigência do Estado de sitio, serêc ,
log
Que o mesmo tprmine. relatadas~ ao presidpn~
te da R"i!Pública, p.m mensagens ao Congr"'ss
Naclonal,com esp':lcificação e justificação'
das pro~~ a~,indlcando nominal
mente os atingidos e as rp.strições aplica das.

DA SEGURANÇA Nl\CIONAL
0:1 ESTADO O::: SITIO
DDS

ART~ 170 - O Conselho de Segurança Nacional,
é o órgão destinado à assessoria direta do
Presidente da República,nos assuntos rela cionados com a Seg.Jrança Nacional

MINISTROSOE ESTADO

ART. 1153 - O Presidentp. da Reoública p::lde_
rá decretar o estado de sitio. ad referen_
dUlll do Congresso Nacional, nos casos de
:

ART. 160 _ Os Ministros d"i! Estado,auxiliares do Prp.sident"i! da Re;:lública serão escolhidos dentrp. brasileiros,maiores de vinte
e um anos e n:) exercicio dos dirptos po1i-

§ 1<1 _ Comoção grave de recp.rcussão nacional ou fatos Que comprovem a inpficacia da
II'Igdida tomada de estado de dp.fp.sa.
§ 2'il _ Declaração de estado de g.Jerra ou '
resposta a agressão armada estrangeira. _

ticos ;
ART. 161 _ Compete ao Ministro de Estado
alp.m das atrib.Jlções QU~ a Constituição e
os Leis estabeIecp.rem
S 10 _ Exercer a ori~ntação.coord~nação P.
supervisão dos órgão~ e e.,tid:!d~s da administração federal na arp.a de sua c:omp~tih
eia P. referendar os atos e O~crptos assin!
d;,s pelo Presidpnte ;
§ 2Q _ Exp~di~tJções cara p.xl>cuçào das
leis ~ decretos e regulamentos ;
S 3 Q - Acresentar ao Presidente da Repúbll
ca, relatório anual dos serviços realiz.a dos no Ministério , e
§ SQ - Praticar os atos pertinentes às a tribuições q.Je lhe forem outorgadas.ou del~
gadas pelo Presidp.nte d:! Republica I

I

PAR4GRIlFO unrco • Os Ministros de Estado
serão fJxonerad03 pelo Presidente ela Repu bl1ca :se o Congresso Nacional, ceIo voto'
de dois terços dos integrantes da câmara 1
dos deputados, apurados p.rn votação secreta
entenderem q.Je os mesmos não devem conU nuar a exercer aCluele cargo

--PARAGRAF'O Ij:-nco _ Decretado o estado dI' s1
tio, o Presidente da -Republica. em m':!nsa_
gem.especial relatará ao Congresso NaClO na! os motivos, decorrentes e este deliberará • por maioria absoluta sobr'" o decre_
to para revogá-lo ou mar"tp.-Io, podp.ndo tam_
bem nas mesmas condições, aprpciar as orovidp.ncia do govern9-Q.ue lhe chpgarpm
ao
conhecimento e Quando necessario, autorizar
a prorrogação d:. medida •
ART 164 - O Decreto do Estado de Sitio indicará sua duração, as normas necessárias a
sua execução e as garantias constJ.tuciona_
1s cujo exercicio, ficara suspenso. apo~ a
sua publlcacão. O Pr"i!sid<:!nt<:! da República '
designará o eX"i!cutor das medidas especi fi cas e as áreas abrangidas ;

r'
I

PARAGRAF"O ONICO _ A lei reg.Jlará a sua org,!
nização,competencia e funcionamento P. poderá admitir outros membros natos ou evpntu ais.

DAS FORÇAS

Al'IMAO~S

ART .172 _ As forças Armadas constituid<ls PP.
la Marinha, Exercito ~áutica,são ins:
tituições nacionals permanp.nt"i!5 "i! regulares
organizadas com base na hierarCluia P. na dis
ciplina,sob a autoridade suprema do Prp.si •
dente da República
PARAGRAF'O ONICO - Lei Co:nplementar, de iniciativa do Prp.sidente da Repúbhca,estabele
cerá as normas g"i!rais a S"i!rem adotadas
organização , no tlreparo e no ~mprego
das
forças Armadas •
ART. 173 _ As Forças Armadas d':!stinam-se
defe~a da Patria e à garantla dos codp.res
-constitucionais, da iei e da ordem.

SItI01

ART. 165 - A Oef:retação do Estado de
pelo Presidpntp. da Rp.públca, no intervalodss
sessões legislativas, obedp.cera as normas'
dessa seção •

DA DEFESA DO ESTA'JO
ART. 1~2 _ O pr~sidente da ~epúbl1ca p:ldedecretar o estadod e d~fesa. quando for
necessarl0 pres~rvar ou prontamente rp.est!
belecer. em loc.eis determinados e restri tos a ord'!!rn ou a paz social , ameaçados '
per greve ou imlnent,p. instabllidade ln5tituclonal ou ati~ calamidade
dp
grandes procrções •

ART.171 _ O Consp.lho de Segurança N3cional'
é presidido pelo Presidente da Republ1ca e
integrado por todos os Ministros de Estado.

PARAGRAFO IJNICO _ Na hicótese do caput deste artigo, o Presidente do Senado Federal ,
de imediato ~ extraordinariamente. convocará o Congresso Nacional cara se reunir d~n tro de cinco dias, afim d"i! apreciar o ato
do Presidente da Repúbiica, pp.rmanp.cendQ o
Congresso Nacional em funcionamel'lto até
término das ~edidas coerc1tivas

PARAGRAO llNICD _ CaM aa. Presidente da Re01bl1ca a direção da politica da guerra e a
escolha dos Comandantes_Chp.f"i!s •
ART. 174 _ o Serviço Militar P. obrlgatorio'
nos termos da lei •

§ lQ _ As Forças Armadas compp.te, na form§

da lei, atribuir serviço alternativo
aos
Que, em tempos de paz,apõs alistados ai p9arem imperatlvo de conscip.n:::ia Dara p.ximirp~
..s lelid:a:t.lvidade ~ater ~~~ntP ,

Assembléia Nacional Constituinte
§ 20 - As mulheres e os ec Iearaet Ices ficam

EMENDA lP06055·9

aaentce do servrcc militar obrigatõl:!o
em
tempo de paz, sujeitos por';m a outros encar
g::Js que a lei lhes atribuir •

('l

Além de constituir mátéria ampatada em texto

CONSTITUINTE EG10IO FERREIRA LIMA

•
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constitucional,

disciplinada pefa Lei 6.4:35. de 15.01.77 e tegulamentada atr ave s de

-

Decreto escecrrtee, a presente emenda encontra respaldo também
ideais de justiça, elo fundamental e imprescindível para a

ART. 17~ - As P3tentes,com as orerrogatIvas
direi tos e deveres a elas inerentes. são as _
sequraoaa em toda a olen! tude , aos oficlah
da at!va,da reserva 0-' ce rcrmaccs das For _
çes Arm3.das, Policias Militares ou Corpo ce

nos

manute,!!.

ção do equilíbrio social e visa apoiar as ent ídr-ces privadas sem fi
EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 52,PARJiGR.l,.FO H

nal1dades lucrativas que integralizam, indubitavelmente, uma POPUl:

-,

Bombeiros, dos Estados, dos TerritórIos
do Distrito Federal

Supr1ma-se do parágrafo 19 do art.igo
Projeto de constituição a expressão
"e patlimonJ.al"

ART. 176 - Não cabera habeas-corous em rp.la

S~

00

Udos Poli ticos

constituídos em mais de setecentos e cinquellta empresas,
forma de benefícios securItárlos, em geração de poupanças,

'rende em vista que a expressão "e patrirno"lial"
foi suprimida do inciso VI, coma reflexo da evoãuçâc do, conceito
<e

"zona econômica exclusiva" em substJ.tuição ao de ";:ar patrir;;onial" ,
caberia suprimir a referência
mesma e}.pressão I'I8ntida no parágrafo
19 do artigo 52.
O conceito da "Zona econômica exclus1 ...a" d~ ao

seja

em

no

im

portante direcionamento da forTação profissional da juventude,

sej~

na reconhecida abertura de frentes de trabalho

II

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Ii
I

ç1io a punições disciplinares mil! U;res.
AR"r'. 177 - Os Mllltarp.s.enQuanto em' efetivo
e)r;erc!c!o.não poderão estar filiados a Par-,

Ção expressiva de mais de sete milhões de pessoas através de Plano:

Diante do expcs tc , a aprovação dessa emenda atenderá
à exnec
tatIva da classe trabalhadora que, diante da inviabilidade da man~
tenção do seu sistema previdenciário, enccnt ra-se aflita e
despr-;;
tegida, a clamaT tam6élll pela responsabilidade do Estado.
-

II
I

ã

A eXPerIêncla Darlalltentarlsta foI tentada I!m 1961.com
acentuada tend pncla para o sIstema de assembleia e rr;,sidiu.Dorven_
tura,nesse acntc a..;:-e.zl1o principal de Seu m~o. NUM paIs COM la!

Brasil, bem como aos demais signátarios da Convenção sobre o Direi to'
do Mar, dJ.reitos soberanos sobre a exploração, aprcver eenenee , corae!
vação e admin1stração de todos cs rc.=_~so= nz.t_:"l:r.;;'s.. va c s ~ -::.- ,
bem COl!lO de atividades para produção de energia, SE-JG z.as 1:_as, t-...,,_

ga tradição de governo pelo Cbefe de Estado. um salto brusco na on!
p~iéneia para a importância presidencial não podia deixar de ser ~
mal sucedido • A. crudêncaa mandava ensaiar um tegJ.me de transição •
garantindo a estab1lidade e a autorid3dl!! do Gabinete e ríeaxandc ao
Presidente da República poderes suflclF.mtes pata exercer uma ação '

no fundo aO,mar e em seu subsolo.

.oderadora •
Decorrido pouco tempo de uma e)(perlP."ncla ceeeeere nente , foi submetida a rererendue do eleitorado a consulta sobre m,!
nutenção do sistema parlamentar ou o regresso ao nres ícencfe trsmc ,
Em 6 ~ janeiro de 1963 , o' eleitorado. por maioria esmagadora pronuncfcucse a favor do aj s teea presidencial •
Essa mani festação do eld tarado pode ser lnterbret,!
da corno sign!ficatlva de Que o presidencialismo e ccoatueracc pelo
povo bees rer eo , como definitivamente aneoruor adc na Constituição'
Pol!tica •
A Emenda proposta.defende como se viu.a compatJ.bil..!.
dade do presidenc1alismo com certas prát1cas do parlamentarismo
E
como a tend~nci; dominnate,nessa Constituinte, e no sentido de lim!
tar os cederes do presidente da República, ou. pelo menos, condici,2
nar o exercrcfc dos seus poderes. B Emenda satIsfaz a am"as as par-

EMENDA MODIFICATIVA

o art. 359 e seu parágrafo único passam a ter a

'Art. 359 - D sistema de segUridade

social

ccepreence ainda a previdência complementar racuã

í

tativa. ofertadora de planos de benefícios

adi:
cionais custeados, sob o regime financeiro de cap Lt a
lização. Dor comtribuição de empregadores. de em:
p~egados e de profissionais autêncecs , a ser ccerace paralelamente mediante autorização do poder
público por:

EMENDA SUPnESSIVA AO ARTIGO 11,PAR1\GRAFO ONICO
DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

tes •

I - Fundos rechados, administrados sem fins
lucrativos por entidades de previdência
privada
patrocinadas pelos empregadores

Suprima-se do parâgl;afo único do artigo 11 a e2S;
pressão.):

"e está SUJeit.o ã revogação por lei nova
Emenda Constitucional"

lP06053·2 ' " " . - - - - - - - - - "
tJEMENDA
CONS2'.ITVINT,E Ec:1DIp FERREIRA LIMA
.

s~

guil'lte redação:

11 - Fundo aberta. administrado sem fIns lucrativos por ins:ituição financeira governamental.

R-:P,"'D'B'" _ ]

~

_
JUSTIPICATIVA:

Parágrafo único _ Para o fim de ~ue trata o
inciso II deste artigo. fica instituido o
fundo
de garantia da previdência complementar, integran
te do fundo nacional de seguridade social,
a;

A expressão indicada cria uma situação de incornp~
t.ibilidade entre obrigações internacionais assumidas pelo Brasil
EMENDA NODIFICATIVA AO AR:T1GO 19, INCISO I

o direito interno: Não é possível a qualquer Estado, por decisão uni
lateral interna, evadir-se a obrigações internacionais contraíd3s 11·
processos próprios para t.anto. A revogação de obrigações Lnte rnacronais obedece a certos trâmites especlficos, desenhados nos dispositi
vos de denúncia que são estabelecidos sempre de comum acordo pe Las
'
partes de um ato internacJ.ona1. Assim, não pode um ato unilateral C!
Legislativo "denunciar um t.ratado ou um compromisso internac10n.:tl
Aliás. tem sido tradicionalmente prerrogativa do Executivo que tcm '
competência de negociar eeeeeeee , examinar os casos de denúnci;1. 1st
porque a faculdade de denuncj.a r- tratados e compromissos intcrn.:tcio
nad s deve ser entendlãa como um dos instrumentos da político. o-, eo rna
do Estado. Deve, po;tanto, ser compatível com os obJetivos gerais da
ação diplomática e estar logicamente integrada ao prcceeso de reah.aeçâc dos interesses nacionais. O art.igo, tal como redigido, implica
ria a possibilidade de "revogar" ou seüe ãenunca.ar um tratado em qua

,ALI

NEA c.

Dê-se à alínea c do inciso I do artigo 19
seguinte redação'
"c) os nasca ãos no estrangeiro, de pat t:ras1le!,
ro ou mãe brasileira, desde que regist:!:"ad':ls
em repartição brasile1ra competente, ou,tieg
de que vanham a .residir no Brasil ..- ;.~s ae,
maioridade e, alcançada esta, ecne.rc ce çu§;
tro anos, optem pela nacâ cna Lf dede crasilei
re ,"

qual poderão aderir todas as empresas e trabalha_
dores vinculados à peevf oênej a social'

JUSTlFICATlVA

1 - A previdência social, atendendo ao principio
da adequação social. oferta um seguro mínimo capaz de impedir cue
os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente nar.,
ginsl e desvalido. Contrariamente. a previdência complementar, seguindo o princípio da e~uidade individual, enseja um ruver de bem;
estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa

quer momento Equivale a afirmar a superioridade do direito interno'
sobre o internacional. Além de romper uma tradição JurídJ.co-política
brasileira, poderia ser preJudicial ã própria imagem de conf a ança que
o Brasil proJetou no sistema internacional. ASsim, as razões de creen
jurídica (impossibilidade de conciliar decisões lnternas unilaterais
com tradição brasJ.leira de respeito às obrigações contraídas internacionalmente) e razões de ordem política ( a denúncia como Um instru menta que deve ser controlado pelo Executivo porque é este o Poder '
que tem a obrigação de conduzir a ação externa) aconselham a que se
suprima o conceito acima mencionado.

JUSTIFI CATIVA:

A indefinição de prazo estimula uma eventual
aquisição de nacionalidade brasileira rigorosa:nente de
acordo
com a eventual conveniência do interessado, e não da nação. Poderá levar, na prática, ao add eme-rto da ee cs sêc de ~':rn=r-se ~r~
sileiro e à sua implelnentação apenas quarldo deseJável por nOtJ."i:.
ção secundária ã cidadania.

2 - A previdência complementar, é. assim, um di_
reito trabalh~sta e uma necessidade incontornável para o
prc rf e.,
sional ..."Uallficado. no atual estágio de desenvolvimento da economia e
do processo de urbanização do país.

EMENDA lP06059·1

j'J

fC~;~":=J

Cons!Hulo!. ilTILA LIRA
..... Ia'.u,~ ... ,.. Ia
PLENÁRIO

'~IUIll1l'c~

EMENDA lP06057·5

l:J

DEPUrllDO MARIO LIMA

rry~~;-:J

(!J

PLENMIO

CÇj'~'~J

rn::;;Jã?J

'"KTO'' ' ' ' OCAO;la
EMENDA ADITIVA

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 19, INCISO I r

O art. :3J6 passa a ter a seguinte redaçl:l:o
Suprima-se o artigo 36G e seu parágrafo único da Seção lI, Capítulo
\Art. JJ6 _ Sobre a folha de salários não poderá incidir ~uat~uer outro tributo ou contribuição ~ue os destin,!
dos à seguridade social e às entidades fechadas de previdência
e
assistência médica complementar. instituldas na forma da lei'.

lI. do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização
Acrescente-se ao inciso Ir do artigo 19 a ex
pressão " e sanidade fI.sica"
-

JUSTIFlCAr;AO

Em respeito à preservação dos direitos adquiridos
trabalhadora no que se

tefere

pela classe

ao SJ.stema Nacional de Previdência

Privada, instrumento de eficácia incontestável quando exercido

JUSTIFICATIVA:

fIns lucrativos para a consecuçilo dos .ideais de uma política

A dispensa do requisito de sanidade flsica
aos originais dos pa!ses de expressão portuguesa nos t.ermos
do
artigo 19-rr do Ero)ato poderia acarretar eVJ.dente:nente risc::os
de
contãgJ.o Sugere-se, assim, com a emenda, o requisito do exame
dEi!
sanidade para os cidadões desses pa:Lses.
~
Oabe assinalar que praticamente todas as lElg1.
lação do Mundo inclueM dl.!;po~ltiVoS desse tipo,rncsrno para pi:1ises ali,
dos ou pol:Ltica e culturalmente próxil'\os, como seria o caso das na
ções de expressão portuguesa em relação ao Brasil.

-1

deiramente social - eis que assegura ao trabalhador

.......c.ta

sem

uma sobrevivê!!.

mais digna, garante a necessária assistência na invalidez e

velhice, além de ser considerada como apêndice inegável das

na

polít.!,

cas empresárias e por isso podendo ser entendido como parte do sal,4
rio dos trabalhadores, faz-se mister, no moment,o em que se
a nova Constituição do País, que o sentimento cristão e
se faça presente na consciência de cada constituinte.

JUSTIFICATIVA

verd,!

elabol;'a
solidario

Considerando-se .:;ue a ordem social fundamenta - se
no primado do trabalho, em busca da justiça social (art 338), ~ue
a seguridade social objetiva assistir ao homem, sobretudo
.::;uando
da Inatividade, e .::;ue a previdência complementar. em atenção
ao
princípio da e~uidade individual, enseja un nivel de bem-estar na
inatividade e~uivalente ao desfrutado na fase laborativa. impêle-se
a l'u:Jnutenção dessas entidades, observando-se os fins a ~ue se des_
tinam

632
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EMENDA lP06060-S
. (!tConsti tuinte AnLA tIRA

rr=~';~"~

EMENDA lP06064-a-•••.
~CI .....O/.ew.... o/.~••

rç;'~7i;J
~

---,

tJDEPUTADD LUIZ FREIRE
OM'. ....

_,

5;;~~·~
QiJ'~7i87J

lUta/,ul"'''''''õ.O

De-se a seguinte redação ao Artigo 17 do Projeto de coo s-,
tituiçãO. redigido pela Comissão de SistenatizaçãO) C<.............,,,.....:J-~

EMENDA ADITIVA

A alinea "e" do inciso II do art. 265 passa a
a seguinte redação:

'..:ti..-., VII()J)n.I:.~

cJ1

ter

~~.

CAP1TULD IH

Co~....o:>

DOS DIREITOS 'l;Ql\I:Il/H ~RleS

"Art. 265 ••• _ ••••••••••••.••••••

ART. 17-

11 - •••••••••••••• , ••••••••.
.c) Patrimônio, renda ou serviço dos

.;Jolltlcos. inclusive

suas fundações, das

partidos

enbda..

VII-

-rle~ sindicais dos trabalhadores e das instituições
'CIe educação, de seguridade social e de previdência
e .assistência médica en-npj ement.az sem fins lucrat!
-vos , observados os re~uisitos da lei.

f) No senecc , Câmara de Deputados, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais representantes de Comunidades de aaees D,:
feita
pelo Regimento Interno de cada Casa.
g) A Ação Popular, quando impetrada .por
Associação
sem
fins lucrativos reunindo um mínimo de cinco mil assinaturas, não
pagará 3ustas judiciais "1)

.JUSTIFICATIVA

dem fazer uso da palavra, sendo a regulal'1entaçi;o ce erat er La

1 - A previdência CompleJilentar sempre desempenhou
lmportantlssima função sccrar , complementar ou supletiva dos ceveres do Estado, É fora de .:;ual.:;uer dúvida cue as entidades fechadas
de previdência privada e as abertas cue não tenham fins lucrativos
desempenham funções do mais alto interesse social, vez ~e ensejam,
tendo como primado princípio da e.:;uidade, a manutenção, ....uando da
inativIdade, de um nível de renda aproximado à ecuef e con.:;uistado
na fase laborativa dos empregados.

EMENDA lP06061·3

l:J Constituinte

'~I""l\I/e'W"I.o/IUI~'WI"1.O

EMENDA ADITIVA
Dê-se ao § 111 do art. 378 a seguinte redação
t1Art

:}78

••••••••••• _ ••••••••••••••••

§ 11l Compete preferencialmente, a União c rqa-,
nizar e oferecer o Ensino Superior. o Ensino récm
co Industrial e Agro-técnico de Nível Médio ':17
-

JUSTIFICATIVA
O dispositivo do Projeto de Constituição pode Le-,
var a interpretação de cue o ensino técnico industrial e agro-técn,!,
co será de responsabilidade dos Estados ou dos Municíplos
A garantia por parte da União da oferta do ensino
de caráter profIssIonalIzante, tecnológico e industrial visa essegurar a formação científica e o elevado padrão do ensino ministra~
dos através das escolas técnicas federais.

EMENDA SUPRESSIVA
Propõe-se seja suprimido o art

l"

A participação lê um desejo uníve r saj e em todos os níveis.
Infelizmente o povo só tem, institucionalizado, três naneiras de participar a eleição, as escolhas dos candidates
convenções e a Ação Popular
As eje Ições só se dão de quatro em quatro anos (ou noutro
per!odo conforme a dur açãn do mandato) e o POv:J Quer
p a r t Ic Lcs r
permanentemente. Além disso, são sugeitas a influêrcias co tlinhaiec , do poder político, da propaganda, da demagogia e
dos meios de
comunicações.
A organlzaçil:o do povo em Comunidades de Base é o
grande
fenômeno do mundo moderno. Essas Comunidaeles quer se jee de b aLr r c ,
profissionais, ou religiosas, participam cada vez e-ar s da sociedade, pressionando as autoridades "Para tomarem alguma atituide, sem,
entretanto, terem uma ce et rc rcacãc institucional na administração
pública.
E preciso, portanto, valorizar mais a pa r t LcLpaç ãn das c.E.
munidades do que a dos indivíduos. para que as pressões do povo se
façam mais atrvés dessas comunidades Com isso as eerecees
entre
representantes deixam de ser de indivíduo para indivíduos e passam
a ser de indivíduo para comunidades. Mudando, também, as reivindicações que deixam de ser individuais (emprego, promoçCles, favor.es
públicos, etc) e passam para o ãmbito do Bem CO/llum Assim, sugerImos que o termo Comunida~de substitua a palavra Coletivo
Uma da maneiras de institucIonalIzar a partlclpaç~o aes-:
sas Comunidades é permitir que seus r-ep r eaerrt ant.e s tenham a possibilidade de usar a palavra nos parlamentos, ou a chamada
Tribuna
popular.
A perIodicidade desses pronunciamentos, a maneira de se
escolher os representantes, etc sera regido pelo Regimento Interna.
de cada Par f an-ent;c ,
Outro ponto que merece eecarc é a partidçê:;~~ fe:':s st:-!.
'lés da Aç:!o Popular que tem sido muito pouco ac rceeca , ee ide ao
receio, do povo, de que perdendo a Açll.o, seja condenado às custas.
Assim. propomos que, qundo for impetrada por ...ea associacac sem fins lucrativos, a Ação Popular nêc tenha as suas custas
cobradas Para evitar os abusos, aroucncs Que seja subscrita, aLém
dos representantes legais da associação, eer pelo menos cInco mil
pessoas, devidamente qualificadas, de acerco com a regulanent e çAo
feIta pela lei complementar

rç-;'~7/ã7J

PLENÁRIO

EMENDA lP06066-4

JUSTIFICATIVA

E;;~":J

AULA URA

EMENDA lP0606S·6
360 e seu parágra-

F.;;~~"~

(!JOEPUTAOO LUIZ FREIRE

lõJfti"~M

fo único.

CAPÍTULO III

DOS OIREIROS COMUNITÁRIOS

c

Acrescente_se o parágrafo sexto ao Artigo 257 do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematizaçil:o.
L<

Art. 157_

§ 611_ As contribuiçi:es feitas por asscciadcs cer e cobrir
as
despesas feitas pelas comunidades na eeecvçac dos serviços ou cacas cõblicas, da competência da União, dos E:stadcs, ou dos nue LcIp Ic s
podem
ser deduzidas dos impostos, taxas ou tarifas devido por cada associado,
correspondente ao serviço p.rest.ado ou obra executada. ':»

JUSTIFICATIVA
As comunidades carentes reclamam Que Quase se-cee as obras silo
executadas e os serviços prestados, quando trata-se de bairros de classe média, enquanto que nos bairros periféricos ece ra-se para os
muti_
rões feitos pelos seus habitantes.
Acresce qu~ a maioria dos contribuintes desses bairros
pagam
os impostos e taxas e não recebem a contrapartida correspondente,
sob
a alegaçao da di rIculdade de executá-las nas ruas orecerlas desses baI!;
rcs ,
Assim, quando uma comunidade de bairro executasse um determinado serviço ou obra da cb r Lqaçãc do poder público, os seus membros
seriam ressarcidos, pelo abatinento que teriam nos impostos, taxas ou tarifas, correspondentes a obra felta ou ao serviço prestado

EMENDA lP06067-2

l!J DEPUTADO LUIZ

-

r=;;;~;~

FREIRE -

~~'07J
D~_se a seguinte r-edação ao Artigo 2" do Projeto de Constituiç:::o, red!g!do pela Comissão de Slstematlzaçilo:

IV _ A dignidade da pessoa humana que não eeee ser profanada,
que está acima de Qualquer exigêncIa de desenvolvimento, de justi;a
e
de segurança e que é assegurada pelo pleno exerc!cio dos direi tos e liberdades fundamentais. 1"7
JUSTIFICATIVA
~ necessário explicitar no Artigo 211, o conceito de Pessoa H.!;!
ana, que se distingue da de indivíduo, par ser consciente e solidária

o próximo, conforme nos ensina Thomaz de .Qqulno

ART. 17 - Sll.o direitos e liberdades comunitárias invioláveis:

11 - A Associação

EMENDA lP06063-0
Can' td<U,n.t< SANTINHO F"OTAVO

f'Jc--P-'-E-H-"-'-I-O

fuiõ7!FJ

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 17/':'dâ p~ojeto de
Constltuiçll.o elaborada per:' Comissll.o de Sistematização·

o preceito contido neste artigo se revela
nãoe.;ultativo cuando comparado com o cue dispõe o relatórlo para
o
servidor públiCO· cdvd I e mi1itar., aos ....uaIs se assegura aposentadE.
ria integral sem ~ual.:;uer contribuição do segurado.

5;,~~-'~

DEPUTADO LUIZ FREIRE

A)

JUSTIFICATIVA

l'l

Entretanto,- definindo somente e's s es direitos, estim.!:!
la-se o individualismo entre os brasileiros. E
necessarIo comcf eeenta-Jcs , estabelecendo os conceItos de necessidades gregárias das Pessoas, realizando o Bem Conum por meio cas Comunioades; da construção de uma sociedade pluralista que realize o Sem
Comum, por meio dessas Comunidades; e que essa ação seja num se!}.
tido descentralizante, de "ecoe que sempre que uma Comunidade menor e mais simples puder fazer algo, não deve uma maior e mais
complexa encampá-la. Assim, por exemplo, tudo o que os
municípios puderem realizar, não devem os estados assumirem
e tudo o
que as comunidades de bairro puderem fazer, não devem
os municípios encamparem.
Só assim poderemos reverter a tendência do contínuo
fortalecimento. do Estado, sem favorecer o individualismo, pois o
que ficará fortalecido será a comunidade de base.
e: preciso', também, substituir o termo Colet1v~. u~al
do no Projeto da Constituiçil:o, que svcer e massificação, peta pa_
lavra Comunitario, que designa as pessoas concientes. O primeiro
é a ecãc das massas, ,enquanto que o segundo é realizado
pelo
povo
E necessário, também. estabelecer o nosso claro dese
Jc de obter a evolução do Brasil real para o 8rasil que
todo;
nós sonhamos, renunciando qualquer recurso à violência.
Há dificuldades para obter essa sociedade
ideal,
mas, precisamos dizer como Bernard Shaw "Há homens que veem
coisas como eias são e dIzem por que'? Eu sonho com coisas
que
nunca vi e dIgo por que n~?

... a)

A

a .. sccLaçâo está subordinada aos seguintes princípios:

. u...oo'e.w ... ÕOII........1l1.O

.1.. 1'~".. "....ç. ., ' - - - - - - - - - - - . ,
Oê:-42. a.

u.gu.l.nte. Jl.c.da.ção ao t1Ca:pu:t." do alt:t.. 386, do PIl.!L

feto de Conll.t.l.tu"çiio.

'I.,. f}4?1iJb A le.(.

e.s:t.ab e.le.c..Mií plt.A.o1t.t.da.del> • .(.nc.e.n.t1.vol> e V41tta. gt.n6 pa.Jl.4 a6 c.uUuJtd6 na.c..tona.L4, upec.../..almet'tc. quanto.
ã: áOltmaç40 e c.ond"çõet. de. :tJt.a.ba.l.t~o de .seuó c.Jt.v:;dolt.~ •
.tn.tÚplLe.tU e. utudio.so.s; ã: pltoáu.ç.iio. c.i.Jtc.u.taç.io e cUvutga.ç.ão de obll.etl>; ao exêAc.Lto dOA lklte.ao.!l de .irtvc-n -

çã:o. do au.to/t Co do .l.nteJtf?ltete. a. pltomoç,C:o de
4ól nl> rt.

c.ongl:.e.h.so6

.e, even:t.o6

lU"STIF1CAC.a:O

Sendo o QJL.tüta --.l.ntê1tpJte.te-- 'um
ç.iio em c.on6equênua. da. obJr.et do a.u.toIl. e, I umtt
t.hado1l. deveJtd te)!. gtVtant.t.áo o d1./teUo .6obJt.l!.
lma.gem, o que v.vr.ii lte4ponáeJl. ao dueJtm..(.!Iado

:t.Jta.batltetdolt. de CIÚC.vez que. eU e t.-ta.ba; a. u..t1:.lúa.ç.iio de. .6Ua.
pela. teg.wla.ç.iio
lt~
61!Jl.r.nte ctOl> P.iltedol> Au.t;OJt4..fA e COltexo.s. jfL4:ti.61.c.a.-J"!. a. a.cú..çiio
no tuto do aJt:t..l.go em :tela., eUa. 6unç.4'0 a1t-t.t4.tic.o-c.uLtulI.a!.

1- Bem Comum _ que qualquer ação de cunho político,
econômico ou social só se Justifica como meio de rear raacsc
do
Bem Comum,
11- Comunidade - que a sociedade deve ser organizada
ee modo que exista, entre o Homem e o Estado, comunidades inter.m.e:dlárias.. cada uma atuando no seu campo de ecac , de modo que a
realização do Bem Comum se faça num sentido de de sc errt r aLí zaçãc
pluralistaj
III- Subsidiariedade - que essifs Comunidades
sejam
ordenadas de tal modo que tudo o que uma Comunidade menor e mais
si~ples puder fazer, nll.o deve uma maIor e mais complexa assumir;
IV- Participaçll.o_ que o planejamento, a execuçll.o e
as diretrizes do Estado sejam feitas com a ParticipaçãO das com.!:!
nidades, de um modo permanente, sempre que possível de forma in.,!
tltucionalizada;
V_ Evoluçllo- que a necessária reforma das estruturas
seja feita sem uma rutura com o presente, mas passo a passo, sem
que haja o recurso à violência; ,.,
Renumere-se os !tens!. e 2, que passarªc a se=- ~ e E.
/
JUSTIF"ICAT1V~

J')

Em todas as const!tuiçl:les brasileiras há um capitulo
que trata dos Direitos e! Garantias Individuais, onde são deterrrl
nados os direi tos do cidadão

AC1tUc.e.n.te-~e.

ao a/t-t. 4tH do Pltojuo de C0I16.ti:tu.i.ç.ão.

o ug.uinte S 31}:

l.I. ~fla. de6in.i.ção da6 et.tJt1.blU.ç.õu do

COI1H!ho de E.t.(.c.a

~

a 4Vtem e6.tabe!e.c..lda6 em Le.i e.6pe.c..lttl.. s eio: .talte.6a. ~
4enc..i.al, a de. gall.l1nUll o rLiJtelio oi: Ube.ILda.de. de ex.p,te!.
1I40, Cltúç.io, pltodução~ c.tll.c.utaç,io. di6u6,i0 e de. a.c.e.lt1I0 a06 be.m c.ul.tUlta.ú. Que l.e.ja. de. c.ompetênc..la. dl!.<!i.&e. '
Con6e..th.o. e.1lI pJti.me..i.Jta. .t.nl>.tãnc..la.. a. 6unçii'o 6«c.a.l.iza.d'0/ta. do c.ump/t.-tmen..to pJtêlJio~ palt. pttJLte. d06 pJtodu..talte..t.. de.
.toda!. 46 oblÚ.gaçõU 1.e.ga..l6, quelt de c.tVtá« ..tJtaba.l.f1..w.ta., qUM lI.ed'elte.n.te a06 d.lJr.eUoh au.:tolLa.l6 e c.oneX06. li
JUS T I 1= tC A ç Ã O
ImpoJi..tan.te he d'a2: galta.n.t.i.1t. no .tex:to c.on6.u.:tuc..lanttt c.omo
a..tIt.t.bu:.lçãa bã.s.l.c.<i da Con.&e.lho de Wel1~ a. de.6ua do d.ilte.Lto ti: Ube.lf.
dade. de. e:qJJl.elo6ii'o, de c./Uaçii'o e. de. ac.eUo ao.6 lJa!oJte.6 e. beM c.ut.tu:
11.4.(.6.

AU..(..1ll c.omo. ga.JI.a.nUIt. a6 c.onqt.tLs.ta.4 4lc.anç.a.da6~ apõ-!> qu~
.lte. um lIêc.u.lo de lutalo, doll pIl.06Ú.6.(.onlÚ6 da. iVtea aJtt:1.6.tic.o-c.ut.tultat
Uf pa.1t.t.lc.u!a.JI. do~ 4/t.t.i6.t46 e .têc.nic.oll em upe:tlÍC.u:Lo6 de cUve1t.&õe~
1'10 quI!. .6e lI.e6ell.e. a. plto:teção do4 "eU6 d«c.U06 c.omo .;tJt.aballladoll.elt.
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ção em cene, me.smo no pe1Úodo de d'êua.s, obJt..(.gam·.se a JteaüzaJt eXeJtcZc..i,04 d.(.á.It.{.O'.s;

- aJt.ti..s.ta.s, em upec.<.al oll que atuam nM Ah.tu. Cétu.call lliltea.s de Vem
I
ça., C.i!tc.o e. l1peJta.J, c.omo o.s BlLf.laJl.lno.s e Oll de lnúmelta.ó ounç.õe6
lUItcen~ es • .l.nl..c..<.am a apltenrLt..zagem da pJto o.u.~iio na mlU..& tenJta .idade
e, a pltepaJtaç.ão tec.n.{.c.a palta. o e.xeJte.Zc.(.o da. me;llma euge extenua.ltte.
tJtabalho d.c.iiJu.o;
- pela.s pec.ul.t.alt.(.dade.s de.ó.sa pltoó'('4.siio
do dellgallte ,sZ.sA.-CO e emouonal,

e.6~eó

U.se.s aJtt.t.llta6 têm Ünu..tado tempo paltCl o ex.eJtctc..(.o de li ua. caJt ItUll.d pltoo.c.~.s.{.onat, quando a ela.su..uda.de do.s mú.sc.ul06. a ótex.(.b~
Ltdade e leveza do coJtpo, 6.t.c.a:m plteJutÚcadaó; o enJU.gelUmento dd!.
4Jt.t.c.cula.ç.õeó; o enve.titec..t.mellto e a catoll.(.dade da4 c.oltdall VOCtt.(.ó ,
entJte outlLO.s .sêJti.o.s pll.oblemall acentuado.s pelo avanço do.s euce , c4:.
6.(.c.uUam e a..tê impedem a atua.ção em e.spetoic.uloll, c.ol1.sequentemc.llte,
compltome..tendo a a..tlv.{.dade pIt06.t.64.t.onat.

a.J!.:t.l.llta..s 40d'ltem .(.nUó.(..tlL
-

.item 11, do tt/t.t. 265 a hegu.l.n,te le.tILa.
- l!.6.se.s a.Jtt.Uta.s, eomo .c.gualmente oll c.alttoJte..s de OpeJta., poJt ,soltça de
ne.c.e.s6.(.dade de 4e. manteltem em plena.6 condi.çõe4 pa.lta aplte.6entaçno I
em cena, me.smo no peJtZodo de ,selUa..s, oblt.(.gam-lle a ltea..t.(.zaJt exeli.udo.s d.{.â1U.o.s,

"e":
1l11n.tida.de..6 CtLttUJr.tU,.6 e. dtlteUo,6 de .(.ftvenç..io do ltutoJL
e do .i.n.té"ll.pltete".

A.s.s.t.m óendo, jU6t.c.óic.a-.6e a l1ec.l!..óll,(,dade de. gaJtan.tlJt a
apo.sentadoua a UllU aJtt.l.llta4, a UIIe4 .t:ltabaltLado/tt6, quando em
v.(.nte dnall de c.a.1tIl..ulta, apó.s glta.nde4 4ac..Jt.l.&Ic..l..a4 pu.soal.& pela 6ua
aJtte e em pltoi. do des envotv.imento cultultat de n06.óo povo, já.
ndo
e e enc.ontJtam em C.OItiÚ.çõu de plto.s.segu.c.1t no exeltcZuo de lIua pILoM!
6ão ..

_ eee ee a.Jtt.wtall tem t.{.m.l.tado tempo paJta o exelte.tuo de s aa ccVI. Jte.t.li.a plto6.c..s.sionai, quai1do a ela6t1.c.1.dade dOll mU6c.ulo.ó. a 6le.x.:!;
blUdade e a leveza. do ceape , ,slcam pltejuüc.ado..s; o eivtlgeurlc!!,
t:o da.I.. a/tt.(.cu.laçõeó; o enve.lhec.{.mento e a c.a.loll.c.da.de da.6 c.Oltáa.ll
VOC.M.s, entlte OUbLOll .sêlU.oll pltobl.ema.s acentua.do.s pelo avanço I
doll encs , dio.(.c.uUam e a.tê .c.mpe.dem a atuaçiio em e.spe..toiculo, co!!.
4equentemente, c.ompltDmetei1do a a.U.v.<.da.de plt0o,(,6.s.(.onai..

,TUSTIFICAÇÃO

C~M.uIelta.l1do-.6e que o aJt.ti.sta., tltabathadolt de cIL.t.a.ç.ão
(J H.U d..c.ltu.to .6 obltl!. a uU...t.1.zaç.ão de. .6 ua -<.ma.gl!.m I
1d.e..lteUolo l1utOlta..t..6 e c.onexoh!, eee e di.ll.edo nã:o ui.nc.ata.do ã ql.l.eõ-tâ:o
.tltabalfu..6,ta., jtL5U6.t.c.a.-4e Õttze1l.-6e. c.on.staJt. no .texto do 4/tt.(.gO
em
pa.uta., e66/4 óunção atL:tLsilco-c.ultuJta.t.

e 633,

deve telt gMltltlido

AU.t.m 6endo, jUó.u.o.c.c.a-~e a l1.ec.e.Midade. de galtan.t<./t a
pOJel1.tadoJÚ.a a e s e e s alLt.t.6ta..s, a e..slle6 tJtabalftadolte6, quando
em
v.<..nte ano.s de. c.a.Jtli.ulta, apõll gltande.& .sacIU6Zc..l06 pe.ólloa.c.6 peta .sua
aJt.te. e em pltol do duenvolv.c.mento c.ut.tUltat de no.&.so povo, Jã. niio'
lle enc.ontlLa:m em condiçõet. de pJtoóóeglU.Jt no exelte.tuo de .sua p!to~.(.II

I

.&ã.o.
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Vê-.se a .óeguil1te Itedaç«o ao .(.tem I do paltoigJta.oo ún.c.c.o,
do aAt. 385 do Plto/eto de Conlltdu.(.ção·

F~~~;AVO

EMENDA lPOG073·7
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I:

"L.c.be.lt.dade. de c.1t.t.ação, p/tOdUÇdO, p.-:.oiuca e c.(.ltculaç«o
e did'Uloiio. de obJta4 cuUUIta..t.ó".

C,,, . ..<:tu,,,t< SANTINHO FURTAVO

,V
Suge.lte-loe .. 4e.gu.<.nte Ite.daç.iio ã letlta. IId" do -'tem I"iJ,.
do /lU. J2 do Pltojeto de. Canld.(..tlU.ç.ito:

~-------~--"'''''"''''«''--------------'

IfJ)A l"ull.l!. man..c.óuta.ção do pelt6a.mento, vedado na &oJtma
da tu, o anon.<.mato; é ti.vJte a man.<.&eótação de c.onv..t.Sç.õe4 pol.U-c..c.aó e Ó.(.l04Õ6.(.C.M; havc.Jtã: .óeJtv.t.ço plibl.(.c.o'
de .t.n60Jtmação e e4c.laJtec..Lmento quanto a natulLeza, c.o!!,
telido e ólUxa etCÍlt.(.a óobJte 06 e.ópetoic.ulo.ó de d.(.vc.Jtóõc.ó
e, etltó4ló,(,C.atôlUo poJt óa.(.xa e..toilt.{.a e hMMi.o 110
que
c.onc.eJtne a plLoyltamação de telec.omui1.t.c.açõ~. Eóte 6 elLv&.
ç-o noio teJt.ii o c.aJtâtell. de CUtó UJta e não padc.Jtâ .t.mplA.-caJt
na pJt.olblção ou c.ott..te de eópetlic.ulo e do pJtogJtama "

l

LI S T I F IC A

ç

Á O

Ac.lte.sc.ente-lle ao aJtt. 356 do P/toje....o de Con.stdu.{.ç.iio,
o .óegu.c.nte paJtiígJtaóo ún.{.c.o:
Con6.{.deJtando-.se que o a/t.t.(.go em quutão e 4eUA paltá.g/ta
d'06 vem de enc.olttlto ao.s plUl1c.1pio.s democltoit.t.c.O& que develtito Ite;et
a Cada. Mttgna, juót.(.o.(.c.a-&l!. a Jteda.çito pILO POli ta ao menuollttdo a:1L·
ugo e ao 4eu pa:ltiígll.a6o 2 0 , no .seltt-(.do de que .seja ga.Jtal1,t.t.do
o
d1.ltei.to ã: li.beltdade de ex.pltellllá.o, c.lUaç.ii"o. pltodução, c..(./tc.ulação,
cU.áU6iio e ac.e6.óo a04 ben.ó eu.t.tu1tfU..ó, deóentÚdo noll dema.c.& a/tt.(. g06 dellte~pJtojeto.

" seJtli Jteduzldo pltopoJtc..Lonalme.nte, de ac.oJtdo com cJut!
lÚ.o.s a .seJtem e.stabetec.ldoJ em tu, o tempo de 4 eJtvi.ço t
pau a apo.6enta.dolU.a doll aJtt.l.~ta6) c.uja at.(.v.(.dade. pitO"
d'i.6.s.c.onal tÚãlUa ca.Jtac.teJt.(..za extJtemado de.4gallte 6ú.t.c.o
t. emoc.t.c'ltat".
j U S T l F1 CA CÁO

C0i1.s"'.c.dVl.ando-6 e que.
JUSTIFICAÇÃO
- aJt.t.u.ta6. em e6pec..lat o.s que atuam nM AJt:te.ó
dança, c..<.ltCO e õpeltaJ, como 011 ballaJU.noll e ali
c.tJl.c.en&.e4, ..tn.tc.l.a.m a a.pltend.i.za.gem da. pJt06..tuiio
de e, a. pltepaltaçiio te:CIUc.a pa.Jta o exeJ!.cZc..l.o da.
ante tltabalho. ürilU..O;

Con4.t.deJtando-.se que. toda4 M ooJtlita4 de ma.n.(.oe6taç.ão e!.
ti'io 4ujeUa4 a.s LeA.-ó de. plto.teç-i'io da. .sociedade, não 4e devl!.ll.â. daJt I
- de.staque ne~.s'« que!tão, quando 6e 6az JteoeJt.incla a06 e.spetoic.ul06 '
de. iÚ.veMõe6.·
..
• ,Ju.s.tl6lca.-.sc. IUnda. a. 4uyutão da Jtedaç.ão ac..c.ma, levandO-4e em c.onta a. pltOp06ta da Subco/ll.(..sóão da Educa.ç.ão, CuUlUta.
e
E.spo.tte.s, Jte.!at.t.va a. c.JU.ação de UII! COnSELHO VE E'TICA, .t.ntegJta.do p01l.
Iteplte.senta.nte.s da 60c..{.edade c.(.vd oll.gal1.c.za.da e. v.(.nc.ulado a.o M.c.n.<..stilUo da CultlUta.

Cên.t.c.a4 {MedI.. de '
de lnúmelta~ 6unçõM
na 1l'Ia..{.1I te.n1La. .(.da.-mellma ex.c.ge extenu-

- pela4 pec.uüaJt.l.dadu de6.sa pltod'.{..s.siio eue6 ah.t.i.s.t:M
.ta.do de.sga.ste d'Zó.(.co e emoe..t.onal;
-

EMENDA lPOG076-1
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.so~ltem .c.nUA~

- u.su aItt.u.ta.s, como .(.gu.a.tmente o.s c.antoJte4 de ôpelta. poli. ooJtça'
da nec.e.sll.(.dade de .se mante.ltem em plentt4 c.olt<Ú.ç.õell paJta aplteóc.nta çiio em c.ena, me4mo no peJt!odo de oélt.ta..s, obJt.l.gam-6 e a. lteal.(.zaJt e XMcZe.t.oó ckoilUOIl;

do aJt.t.

Sugl!.ll.e.-.se a .seguinte Itedaç.iio Ci
J 2 do PJtojeto de Con.su..tulçâ:o·

ate:

,...O''''.'''1C-.:10

SuplLlmam-.se M letJttU "d" a.. "e" do Uem l11do aJt.t.
J'l.ele.tlta.ndo-ó e a4 4 egtu'ttu.

12 ,

A.s4..tm 4endo, jru.tló.(.c.a-4e a nece..6.ó.t.da.de de galtant.<.Jt a
em
apo.senta.dolt.(.a. a eue..6 4/t.t:.(..staó, a eAlIt.s .t:Jta.balhadolte..s, quai1do
v.i.nte ano li de c.altlte.iJt.a, apõ.s gJtal1.de..s .sacIU5Zc..(.o.ó peuoa.u. pela 6ua
a.Jt:te e em p/tot do de6envolv.imento c.uUUltal de. no.sllo povo, Jã
niio
lIe enc.ont/tam em conlÚçõu de pJtoue9U.<.1t no exeltc.lc..l.o de llua. pltOS.c.!.
.s40.

2USTIFICAÇÁO

o

"d.l.Jt.euo de paJt..tlc.lpaçiio no e:tVl.c1e.t.o poputaJt da .6ob!,
Jtania" j4 .se tU.segulta no c.a.pUulo do.ó CÚJte.c..t04 potZtJ..C.06; a. plte.st!.
çiio jUlt-l..s<Ú.c.ional do E4tado a quem dela c.a.lteça, tal'lbim .se pJtev~ no
tUuto pltÕpJt.(.o, O plt.(.ne.tp.c.o da .(..Óonomia, a..6iltmado na. tetlta "a" do
Mt. J 2 lÚ4pelt4a a4" upllc.J.taçõell dali letltlU IId" e "e ll , duneceuª"
Jtlo d'ala.Jt-4e em .(.gualdade domúUc.a entJl.e o homem e a. mulllelt..
Nunc.a uma Cdn.sütlUçiio ga..stou tanta unta c.om o.s d.(.lte.c.;toll e llbeltdadell d'und"amel1.ta.w, nem jamD..Ü> .se abuóofL taltto da. c!ema90g,(,a e da ltetõJUc.a.";7ém pltove.u:o paJta a c.lalteza doI.. mandament04 ~
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I

Com tempo .c.nd'eJu.oJt a.o dM modali.dade.s ac.l..ma, pelo eXVl.cZc.(.o de. tJtabal.ho notlUtno, de Jte.veza.mento, penoó o,
de çomplt.ovado duga.llte 5Z.&A.-c.o e emoc..(.oltal .. .c.n.6aiubJl.e '
ou plVl.1.go11o;"

11-

JUSTIFICAÇÁO
ImpoJl..tante. .se óa.z a arLt..çiio de COll'PROvAVO VESGASTE FfSICO E EMOCIONAL, i1a Itedaçiio da. Jted'elUda atZnea., co/t6l..dMando-.se que.:

11/

"d" do .c.tem r::r=F,

JUSTIFICAÇÃO
Con6ldeltando-.se que a manutenç.iio da 1.I,edação do c.(.t$.
do a.ltt.(.go 43, eJt.l.a au..toma.t.c.c..a'llente a c..en.stLIta plto.{.b.l.tõJt1.a., o
que
cont/ta.põe 6Iton.talmen.teao~ plt.(.n.e.1:p..ta6 dl!.moe.l!.we.06 qu.e devt.m /t.t.g'l.It'
a nova Ca.Jt.ta. Magna, jUó.u.o.l..c.a-.se o texto Oltet pItOpo.sto.

A dçio do E6tado devMi 4 elt a de lnd'oltmalt l!. eó cla/tec.elt
ao públic..o no Jte6e/tente ao.s upetiíeuto~ de d.(.velL6Õe4 e, de ela..6l1id'.c.c.a/t po/t. 6al..xa etãlt.l.a e holtii./U.o a pltogltamaçâ:o da.& empltella4 de ..telec.omun.(.c.açõe~, devendo d'.(.c.alt e6te encaltgo com., CONSElHO VE E'TICA.

rr:F'm

Aeltucente-.se. o 6egulnte paJtttgltad'o ij,11.{.C.O ao aJtt. 356,
do PJtojeto de Con.s.t.c.tulção:
.. Quando o 4e.gultado exeltc.c.1t a.:t<.v.l.dade pItO&,.c.64lonal peno.sa, .(.n.salub/te, pe.lUgo.sa ou de. c.ompltovado del>ga<5te á'~
ll.t.co e emoc..t.onal, o tempo de eontJt.tblUçiio exJ..g.<.do pCl'ta
habddação it apo.sentadolU.a pOIt tempo de lleltvlço lleltã
Jteduzido PJtopoJtuortalmente, de o.coJtdo c.om clUtélt.{.oó a
.seJtl!.lll uta.belecl..do4 pOIt lei".

Vê-lle a"".a.'L-t. 10 do PJtojeto de Con6tltlUç.ão a .segu.(.ltte
Jtedaçiio:

e

.JUSTIFICACÃO

Vê-4e a atlnea "Clt do aJttl..go 356 do Pltojeto de Con~u..
ttuç.iio, a. begu.t.nte. Jl.eda.çiio.

let/~a.

11 ~ Uvlte a ma.M.6e.sta.ç.ão de peltlla.mento, c.ltença Itel.(.g.(.~
44 e de conv.(.cçõe..s 6.(.lo.sô6icaó ou polZt.(.ca.s. Havell.á..s~
men.t:e lIeltv..tç.o públ.{.co de .(.n6o 'tmação e e.1I c.la.ltee.t.mento '
quanto a ItatU1teZa, c.onteúdo e d'cu.x.a etá.It.l.a no que
.se
Jte.6eJte aooS e..spetiic.ulo.s de dJ..veJLóãe~ e. cla44..(.ó.(.ca.tõlU.o
pOli. d'eu.xa etiíltla, holtwo, quanto a pltogltamaçâ:o dM e.!!,!
pltellall de telecomunlcaçõe..s. Elllle .seltviço niio teltâ. c.a.Itªtvr. de celtóUJta e não podeltã. lmplic.a/t na. PII.O,(,b.{.ÇdO
ou
coJt.te do e~petãc.ulo ou. do pltogJta.ma. Cada um lte.spondeJl.1Í
na d'o/tma da le.(. pelo.s a&u60ll que cometelt ItO exeltc.Zc..(.o'
du manlóe.ótaçõe.s de quI!. tJtata e.s.t:e aJt.t.(.go".

_ UlIeó aJt.t.i4ta.s tém Lúnltado tempo pcr.lta o exeltclc.lo de .sua c.alt/te.c.Jta plt06..tu.l.onal, quando a elall.uc..(.dadt dOll m1lóc.ulo.s, a ólex.<.b.(.l.(.dade e a leveza do C.OltpO, oic.am pltejutÚeada.s, o enJl.<..gee.<.mento
da.4
a.Jt.t.(.culaçôu. o envelhec..(.mento e. a calo4.t.dac!e da.4 COll.da6 vOc.lLf.4.e!!
tJ!.e outlto.s 4élÚ.oll pltoblema<5 ac.ei1tuado.6 pelo avanço doJ anal>, d.c.6.(.c.uUam e
.<..mpe.dem a a..tu~çiio em -ellpe.tãc.ulo, cOI1.sequentelllente,co!!!.
pltoll'lete.ndo a atlv.<..dadê pIt.06Ull.(.0I1l1l.
r,r

p:r=;;;~;~

C,,,Uituwt< SANTINHO FURTAOO

.. O Blt.aói.l
uma. Repúbuc.a. Fedelta.tlva, ilt4t.t.tu.Zda pela
vontade do povo, COllltiUnt E.stado dc.moc.Jt«t.(.eo" •

A a.r:4ção de eompJtovado dellga.ste d'ú.{.c.o e emou..ona.l, 1111
Ite.da.ção do 1t.~6e1Uda paltiíglta6a, pltende.-.se ao .sc.n:.tido de gaJta.I1.t:.<.1t '
também ã: a/t.ti.6tall que atua.m em ellpe..táculo.s de dJ..veJtóõe.s, a.po.sen.t:$.
doua poJt tempo de lleJtv.(.ç.o Jteduzldo, con.s.<..deJtai1do-6e que:
....-. Oll aJt.t.t..sta.s, em upeclal oll que. atuam na.s a.1ttu c.ên.(.c.a..s, c.omo Ol>
blU.lalUn06 e 011 de inWneJtltó 6unçõe.s e.c.ltcenó u, inl..c..(.am a aplLei1cUZ~
gem da pltoo'('4.siio na. mlU4 tenll.a lda.de e, a ·pltepa.Jl.açiio têctu.c.a palta
o eXVl.c1.elo da mc.llma e:t.(.ge extenuante tltaba.lho d.t.á.lUo,

IUSTlflCAÇÁO

VectaJta.-.s e, na eltunc..(.ado do aJt:t.{.go, pu/ta e 4A.-IIIplellmente
o Iteg,(,llle, o .sl6tel'la., e a ooltma. de. Goveltno.
Con6e.'1.va-.se. o paJtãgltaóo iL'n.t.ca, que deó.t.lte a olt.t.gem po -

- pela.& pec.ul.{.aJu..dade6 dell.sa. plt06ill.sáo eóHll aJl.UUall 606Jtem ,(.nu6~
ta.do dellga.óte d'Zó.{.co e emoc..(.onal;

pulalt do podeJt.

- e411ell a/t.t.(.6ta.ll, como .c.gualmei1te oll c.antolte4 de ôpelta, poJt ,sOltça.
da nec.u4.t.dade de 6e mante/tem em pIena.ll contÚç,õeó paJta apltellenta-

Na.da ma.t~ do que .i.s.so, em nome da 6Zltte..se, c.lalteza
pltec.wão que .se eugem do tex.to tegal.
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• Assembléia Nacional Constituinte
JUSTIFICATIVA

'EMENDA lP06078·8

I!J

I!J

CONS;ITUlN'E ISMAEL WANOERLEV

PLeNA'f?:V'-,..•....,,·...•....

Se não se constltuirem os Fundos específicos ha a tendência de
o Ministério encarregado da saúde ficar dependente daquele que administra o Fundo Nacional de Seguridade Social.
e necessário sim, um orçamento de Seguridade Social consolida
do. com vistas ~ uma maior racionalidade das ações dessa área e um crescimento global dos recursos correspondentes.

•• u.l.... /ca.,lllo/••••IMlulo

EMENDA SUBSTITUTIVA

_ EMENDA MOOIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUICM -

DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Art. 300
O Art. 300 do Projeto de Constituição pa~
ea a ter a seguinte eecaçãe ,
-Art. 30:J _ A Ordem Económica constltulse na coexistência harmônica dos diversos agentes
produtivos
objetivando a consecução de Justiça SocIal e do desenvolvimento,

e obedece os seguintes princIpios:
t _ B ceerespeneêncra de obrigação
ela1 a toda e qualquer propriedade

.. _ Dâ nova redação ao caput do art. 334. COta a inclusão da expeeesão e - sob regime de monopólio" • que passará a ter seguinte redaçi:lo final:

Social, sob regime de monopólio do poder público. com base nas
guintes diretrizes:

50

a reduçllo das desigualdades

_ EMENDA MODInCATIVA -

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

• _ Dá nova redaçl!fo ao parãgrafo único do art. 337 -

JUSTIFICATIVA

Co. esta nova redaçlJo vrsaecs compatibilizar com o texto
da Educaç~o. al€m de preservar este recurso essencial para o desen
volvblento da potItlce ~ducacional no País.
-

,n"'N""IC&{I.
_ EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAD • - Acrescer Inciso VII ao Art. 335, caIR a seguinte redação:
Art. 335 •••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••
VII - percentual fixado elll lei de Seguro Estatal custeado •
pelos proprietários de veiculas eueeeoeeeee terrestres contra acidentes de trAnsito. n
L.("

C8S e sociais, entre as regiões e
callpo' e cidade;
X - o fortalecimento da empresa nacional,
XI - o estímulo aos desenvolvimentos tecno
16gicos e de processos produtivos
adequ;
dos ãe condições nacionais,
XII_ o respeito ao consumidor, aos
recu.!.
50S naturais e ao meio ambiente;
XIIJ-a igualdade de oportunidade;
XIV_ o pleno emprego.

EMENDA

tJ

.

AcAUc.cllte.-4t. o u.gu.lrLtt. '.i.te.1!l i. ao au. 13, do PJt0Juo
/tt.nWl'lVl.alldo-6e. 06 6ub4e.q·üentu:

'''lo

de.

Neces sarIa para cobrir gastos com o atendimento às vitimas
de acidente de trAns.ito.. bem como de indenizações a eventuais prl!
JuIzos a saúde e "custear despesas com recuperação e reabilitação
dasa~de.
•

'~.'

---,

I" Constituinte Eduardo Jorge
(!1

I

l..<:

uueZc..lo de. qWLtqueJt .t.ta&a..lho. o61c..lo ou PJl.06.(.6 640. ~b6t.1l.va.da6 a6 c.ond.i.:l;õu de eapaúdade. que. a. .lei
uta&e..te.ça.~ ;;ã.1Üt -a pJto.te.ç.io da 6 e.guJtanl;a. da 4~üde. ou

,,>

E';~"~
.JUSTifICAÇÃO

COIl6.ldeJtando-,6,e. que. a. Jtegulame.ntaçeto da pJto6.(..uã:o
de
(Lu. 119 6533.
de.
24/05/711. 6o.i.: uma. eonqu..i..6,ta de..s.61Ut .tltaball~ado!l.eA, apõ6 uma. luta'
de. mcu.6 de. um .&'teulo e. que. di.1teUo6 adqu1.Ju.dol> de. .tJta.&alhadoJte.!.
,

ARTISTA. E T~CUICO EM ESPETÃCULOS VE VIVERSDES

não

podem .seJt dueon6.i.deJtad06. JU6t.l.6.<.c.a.-.se. a Jte.da.ção .&uge.Jt.<.da. c.om

a. I>up1tu.6iio paltúa.l. do .i.nc.do em te.la..

Art. 335 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

......~~~.:. ~~~:;:. ~~. ~~~~~~~~.~:. ~;~~~~~:. :~r;;;;:;

...../~.lttl.,."••••,U.to

"'Ir,..;"'"", 'o

1-v

da. l.-<.be.Jtdade. pü&Uca;

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAO _

<'

~6t1.:tu..ll;ão.
~

fui;;7i'J

PLENARIO

E';':;~'O

i tJBitmJ

.. - Acrescer inciso VII ao art. 335, com a seguinte redação:

.~'

lP06087·1 .
~~TAVO

CO"6.ti.tuintg sANTINHO

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06083-4

Entendemos, como aliás a prática concreta
vem demonstrando. corresponder, não apenas ao anseio do povo, mas
• uma necessidade vital. que a Ordem Econômica se
consubstancia
na Possibilidade de convivência harmônica de distintos e diversos
.gentes prOdutivos, todos eles visando objetivos sociais
comum
~u sejam os agentes eco.nômicos privados. públicos, cooperativados
e associados

Art. 337 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

parágrafo único - Toda contribuiç~o social instituIda pela
UniD"o destina-sei exclusiva e obrigatoriamente. ao Fundo a que" se
refere este artigo. ressalvado o salário educaçãc , »

.JUSTIFICATIVA

econôm!
entre

.;JUSTIFICAÇAO

L'

A seguridade Social para atingir a universalização da cobertura. uniformização e dIstributividade deve ser-uma atividade que'
fique no Ambito público.

ses da Illaioria;
IV - a partlclpaçl:lo dos trabalhadores, de
forma representativa, na gestão, e, dir~
ta, nos lucrps das empresas;
V - a democrat1zaç~o da pIani ficaçllo ec,2
nOlllica partlcipativa e descentral1zada;
VI _ a lIberdade de rnrerae rva subordin!.
da à obrigaç~o social da propriedade.
YJI- o -desenvolvimento da aç~o cooperativa
da e o fortalecimento das micros, pequena;
e mEdias eacreeee e
VIII-o controle democrático das
empresas
estatais; •

tE""i~~JiiJ

PlENARIO

ss

............................................................. "

dos

bens c eercs de produção;

A manutençeto do tex.to o qua.l .6uge1te-.se. 6upJt.imZIt. I>c.úa.
JtompVt c.OIll uma. gMan.tia. do exeJtúúo pJt06.c...sl>"ona.l. de tlplt.ox.imadaMe!!,

pelas empresas'

e gerenciado pelo poder público. '')

te. odenta.. m1.! tltaba!ha.dOJi.U em e..spe.tãeul.o.6 de.
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: caput do Art. 301.

O relator especificou muito bem uma série de fontes de recur30S para o Sistema de seguridade Social, nossa contrib1.oI-ção visa
'
garantir os recursos para prover as necessidades do trabalhador acl
dentado no trabalho, bem como para indenizar eventuais prejuIzos à
sua capacidade laborativa ou outra função. decorrente ao exer c rcãc '
de seu trabalho e para custear despesas de recuperação e reabilltaçi:lo profissional.

seguinte redação.
"Art. 301 _ Será considerada empresa naci~
nal a pessoa juridica constitu!da e com sede no País, cujo contrE.
le decisório e de capital esteja em cárater permanente, exclusivo
incondicional sob a titularidade direta ou indireta de
pessoas
físicas braslleiras, domiciliadas no País, ou por entidades
de
direito público interno.

I"

Pelo expresso na recaçãc do referido art!
go, se um estrangeiro. com residência ou domicllio no País, ainda
que transitórios. detiver o controle de administração de uma
em
presa. esta será considerada pessoa jurIdica nacional

ConstitUinte

tll1l/...

",,1U;1o

- EMENDA MODIFICATIVA -

consid~

brasUe!.

JUSTIFICATIVA
Esta nova redação visa compatibilizar com o texto da Ed..!:!.
cação, além de preservar este recurso essencial para o desenvolvimento da polItica eduec Ionaã no País.

EMENDA lP06085·1

('J

sal
e

t'"""

.~U

.....,.......

PlENARIO
- EMENDA 1\0 PROJETO DE CoNSTITUIÇj'{Q'_

fui~V!+l

.. - Dâ nova redação ao art. 337. e acresce dois parágra fos

_ EMENDA AD PROJETO DE CONSTITUIÇAO .. _ Substituir a expressdo(previdl!nci~'nb art. 333 por 4seguro social tJ•

JUSTIFICATIVA
Queremos substituir um conceito previdência ligada a um con-'
teúdo contratual restritivo. por um conceito mais abrangente de s.!:,
guro social, coletivo e amplo

('J

Constituinte EDUARDO JORGE

lo/."oc•• ' •• lo

r=''';~'~
-,

Os Conselhos de Saúde eter tcs diretamente pela população I.f!!
ária tem alcançado. em vários Estados do país, ótim s resultados na
integraçDo povo-sistema de ~aúde com uma conotação de participação '
direta da população de grande alcance. Assim teríamos na participação popular previsla a possibilidade dos usuários eleitos dIretamente para esse fim pela comunidade ao lado de representantes indicados
por entidades institucionalizadas e associativas.

EMENDA lP06089-=3

Constituinte EDUARDO JORGE

r . r - - - - - - - - - - 'U'.''''','''.uçI.

EMENDA lP0608o-0

...'"'lC.çI.,

IV - participação da pcpuí.acãc , por meio de Conselhos de
de e de organizações representativas. na forlllulação das políticas
no controle das ecüee nos oIveis federal. estadual e municipal. »
JUSTIFICATIVA

Faz-se mister, portanto, a presença da no!
clonalidade brasileira na pessoa controladora, em comunhão com o
domicílio e residência permanentes

~T.,

Art. 345 - • • ••••••••••••'••••••••••••••••••••••••••••••

- Dá nova redaçlio ao art. 336 do Projeto de Constituição _

Art. 336 - A folha de salários é base exclusiva da Seguridade
Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou con
tribuição, ressalvado o salário educação. »
-

Os institutos do domicílio e residência
isoladamente. desconstituem-se parãmetros ideais para a caracter!
zaça.o da empresa nacional.

..

_ EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAD -

EDUARDO JORGE

rcs , mesmo que naturalizados.

PLENARIO

PLENARIO

Acrescentar ao inciso IV do art. 345 a expressão "Conselhos
de Saúde-. dando a seguinte redação flna-l :

PLENARIO
••

Este fenômeno, talvez não previsto
pelo
ProJeto, des figura a plena nacionalidade da empresa jurídica bro!
slle1ra

Constituinte Eduardo Jorge

Constituinte EDUARDO JORGE

l"

cc

[J

~

t'
f:l

õe.s•

EMENDA lP06088·5

('J

EMENDA lP06084·2

JUSTIFICAÇAQ

Inadimite-se, pois, que possa ser

d.l-VI!./t.6

JUSTIFICATIVA

Il Art. 301. em seu ceput , passa a ter

raea nacional empresa cujo controle escapa às mãos dos

r='~~"'~

Constituinte EDUARDO JORGE

(..t-Art. 334 _ Incumbe à União organizar o Sistema de seguridade

11- a valorização do trabalho frente ao
capital;
111- a subordinação do poder eccnõmcc ao
poder pol!t1co representativo dos lntere,!

JX -

EMENDA lP06086-9

('

~~ r;;!.:.çij§sJ~b!1xo J-t"'<:v--?1'::'-"-«-~ o ~r,,~+

Art. 337 - As contribuições sociais a que se refere o art. 335
e os recursos provinientes do orçamento da União. Estados e Municípi_
os comporão o Orçamento Nacional de Seguridade Social.
§ 1S2 _ •••••••••••••••••••. _••••••• _••••••.•••••••••••••
§ 2S2 - Serão constltuídos Fundos Nacionais especificos para
as áreas de Saúde. Seguro Social e' Assistência Social. sob responsabilidade dos 6rgãos de administração pública federal correspondentes.
§ 3 S2 - Os Fundos ~ referidos no parágrafo anterior serão compos_

tos por recursos consignados no Orçamento Nacional de seguridade Social.>'

E";~'~

Ô';'ffl

PLENARlO
- EMENDA MODIFICATIVA DISPOSITIVO EMENDADO : I\RTIGO 346

• _ Dá nova redação ao artigo 346 do Projeto de Constituição.
que passa a ser a seguInte :
L' Art. 346 _ o Sistema Onico de Saúde será financiado pelo Fundo
Nacional de Saúde, composto por 30~ da receita do Fundo de segurid.!
de Social e recursos de receitas da União. dos Estados. dos Municí_
pios e outras fontes. ))

JUSTIFICATIVA
Esta nova forl'lulação visa compatibilizar' e te artigo com o
parãgrafo 2lOl do art. 338.

.1

EMENDA 1P0610l·6

tJ

Constituinte Eduardo

fll'ENDA lP06108-3

J'4IiENDA lP0610S-9

'or~:"

=

I:J

CcnsUtmnte

(!J

Plenáno da Ass

(!J CONSTITUINTE

rosTA •

THO COSTA

~1~~~-;'"
nnol""'rl'~io.------------,

TaITflI1ln"nuçIo

EMENDA SUPRESSIVA

EMEHlA M:DIFICA'rIVA
- EMENDA-ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇJ\O -

* _ Acrescentar
LC

Dispos::Ltivo emendado - art. 66 do Projeto de Const1.tu1.ção
o art. 66 do projeto de constJ.ttllção. passa a ter a seguJ.nte
redação:
"'art. 66 - Compete aos Muníc::LpJ.os :
1- legJ.slar sobre servJ.ços pÚb1.1COS, polícia admJ.n:L~
trativa, trJ.butos mUnJ.cJ.pais e outras matérias de
J.ntere~
se munlc1.pal predominante. bem como complementar
legJ.~
lação federal. e estadual.. no que couber :
11- arrecadar os tributos de sua competêncJ.a, bem como
aplicar as suas rendas. sem prejuízo da obrigator1edade
de
• prestar contas e pub1.1car bal.ancetes nos prazos zaxedca
lei;
111- cr:r..ar e extingu1.r dJ.stritos med1ante aea que. J.U
eaueave, d:Lsporá sobre a permanente f::Lscal.ização das at1.v1.d-ª.
des registrais e nceaeaexs , sem prejuJ.zo da correição Jud1..
eiária ;
IV- organizar e prestar serviços públicos de
predom1:,
nante interesse eccae r : ~,

Artigo ~o Título X, Disposições Translt6rlas:
•

Art. ...... Os benefIcios de préstaçi!lo continuada ccncedrcoe até
a data de promulgaçilo desta constituição serão revistos a fim de I
que sejan estabelecidos o velor ,real calculado em salários mínimos •
que tinham II data de sua concessão nUIl lhllte máximo de 20 salários
lRinlmos. )')

JUSTIFICATIVA

o senhor relator no seu arUgfl 472 prevê Interessante m~cani.!
MO de recomposIção salarial em um prazo de lO anos visando corrigir
injustiças e a:r:rochos salariais da, últimas décadas. No- caso dos aposentados porém eles não podem esperar tanto. E necessário que o
cruel achatamento de suas aposentadorias seja revisto imediatamente
para que possa", ter Ull!l conforto merecido no final da vida.
Estabelecemos um UIl1te de recolllp.osição em 20 salários mínimos
seguindo os princípios de seletividade e distributividade.

JUSTIFICATIVA :
Alterou-se a redação do ::LnC1S0 I,
acrescentandoS8, espeeaaãeenee , as matêrias de al.çada
legisl.at1.va
'~unic::LpJ.o, sem embargo da c1rcunstâncJ.a de não se tra.tar de
c01Dpetência exeueaente ,
A redação do anca.se 11 foi alterada retirando-se a palª
vra "decretar", vaeee não ser poss::Lvel às autoridades
adm1.nJ.,a
trativas lllun1cJ.pais inst:LtuJ.r trJ.butos por V::La de decreto.
neeaeeu-ee do "caput" do artigo a pal.avra "prJ.vat::Lvamen
te" por eeeneeeseéeaa, Não há eeaeeeêneae concorrente. Por outro
lado, estando inserJ.da competêncJ.a compl.ementar à l.egJ.slação f~
deral e estadual, pelo menos essa não é prJ.vativa.
A coo~eração munJ.cJ.pal na f1scal.J.zaçâo cartorária, sem
prejuízo da correJ.ção permanente do poder JudJ.c1ário. é inovação
que pro~uzirá resul.tados práticos e extraordJ.nárJ.os. As mJ.lhares
de h.des que chegam ao Jud1cJ.ário. decorrentes de questões reI-ª.
cionada;3 com loteamentos urbanos cl.andest1.nos, ocupação e J.nvA
sãoJ cessão de dire::Ltos rel.at~vos a terrenos urbanos,
poderão
ser evauedee com a eX1.stênc.ia de controle permanente
por parte

"o:-

EllEI'IDA
(!l

1P0610~-4

C••UU<Ún.t. SAnrrnHO FURrAVO

PJ , L E N 1. R. I
'~ojdo

O ~~,......'u..... 1<I1I _ _ a.M

Pi-.&e 12. .ugu..ln.te Itedaç.rio
de Cal1.6-tUtLlção:

40

.{.:tem XVII, do- /Utt. 54, da

ft-ueJteM .f.ncUeaçéio uel4Jtt:ee.dOJl.a. aõ~ e.6pe..t4~u.to~ de cU.
e etM.6.t{leaç.rio ã pltogll.l1JIIaç.âa daA e.mpItUa.s d;
.t:t.tee.omun-ieaçÕl!.4" •

"vu.tu

JUSTIFICAÇÃO

do Poder

JuAUó.l.ea.-.s e a. Itedaç.ão ~ ugeJL.ida. c.on.s.i.dVutnda-~ e na oS/!.!!,
Uda de que a. PJtog1l.a",a.çii'o da..6 "\UIIpJtUa.6 dt: .tele.eolllunleaçõu, ..sejo.
fie. elM.sl6lc.ação pOIL 6eLi:ta. e.:têiII..ia. (!. hOILã.Jr.1.o e que'l com Jtelaçii'o '
&o.s upe..t4ettl0.6 de. cU.vvu.õu, 6e.ja. o pubUc.o .ln6oJunado e uelMeci.do quan.to a. nuttILeza, c.on.t:e.udo e 6a..l.:ta. e.táJt..ia..

~

Mun1.cJ.pal.
Adema1.s. pelo artJ.go 273,11. do Projeto,
o
MunJ.C::LpJ.o.
tem ceepecêncaa para inst1tuir o Imposto de Transm.J.ssão
"l.nt'er
vivos". d1.retamente relacionado com as atJ.VJ.dades nceexaaa.s
registrais, o que legJ.tima o exeecfca.e da fioo1J.zação
cartor.i
r::La, a exemplo do que ocorre, no aaeeeme atual, por parte
dos
Estados.

EMENDA lP06106-7
~ CONSTITUINTE

p:r;=~~':J

TITO COSTA

ffij:iB
r.r---------....... m".....

~

SUp/t:.Úlla.-u. do PJtojr.:ta de. C0n.6.tU:u.iÇ4o, a /Utt. 311.

EMEND~

f lIIT0 1""'' '' •• Oçio

SUBSTITUTIVA

Titulo V
Capitulo IV -

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo
00 Judiciário

Seção

Dos Tribunais e Juízes dos. Estados e
deral e Territ6rios

IX

-

JUS r r F r C~

do~Distr'ito

F!,

DOS

ESI~og~ ~2~ISTR_ITO FEDER.:l.L E TERRITORIOS, da seguinte maneira:

§4Q - A jurisdição a q...e por léi estllo -subme""Udos os policiai!

lllilitares é exercida, em primeiro g't'au, pelos Co,selhos
de .Justiça e, em segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar ou pelo Tribunal de Justiça que, pst:a sUPrí-loJpod~
rá criar aquela Corte especializad-l no Estado em que o
- ..ottQente superar vi"te mil jurisdicionados. :. ')

COIt6ldua.ndo-u. que ~uda e qu.a.lquelt tz.Uv.f.dade' euLtu u l de.v!. .sr."- lStl4bterLte apo.úz.da e pltolllovlda.;
Co1J.6ldvr.a.ndo-~e que. J4 e.x.i.6.te.m l w a.6 qwt.u. deMnem
a..t.t"lda.du eu.ltr.t1ta..i.4, r.n.te.nde.-At. de,6nec.u.6l1Jt.lo o cLi..6P0.6.to'
no e.i.tado paJtiígJl.a6o.

a.6

JUSTIFICATIVA

o texto

proposto pela emenda atende melhor e com mais
adequada técnica as propostas d~ del1mitaç~o d3 jurisd lç~o da ju~
trça Militar Estadual.

EMENDA lP06104-1

fJ

t0;;~~':J

Const1.tuin'te TI:rO COSTA

fl.Pi~·03

r.r

Tlltol.nJITI'lICI.ÇIo.

EMENDA lP06f07-S

l:J CONSTITUINTE

TITO

COSTA

pr;:~;:J

Autll.

fui~'Y?J

---,

EMENDA AOITIVA •
Dispositivo emendado, art. 199, § 31:, do Projeto de ConstJ.tuJ.ção:
Acrescente-se ao § 32 do artJ.go 199 do Pr.Q.
jeto de ConstJ.tu1.ção, depoJ.B da palavra "regJ.straJ.s",
a
expre~
são "assequrada a partJ.cJ.paçào dos munJ.cipJ.os em vinte e cJ.nco
(2S!l) por cento das rendas dos ofícJ.OS de regJ.stros de l.móveJ.s".
COm efeito o dJ.spositJ.vo passa a ter a seguJ.nte redação :
o valo~
dos emolumentos relativos aos atos pratJ.cados pelos servJ.ços notá
rJ.ais e regJ.straJ.s, assegurada a partJ.cJ.paçâo dos MUn1.o.:LpJ.os
vJ.nte e cJ.nco por cento (25\) das rendas dos ofícios de regJ.stro
de imóveJ.s".

TfIT.I.u'nncaçio-

~

A proposta V::Lsa a ::Lnst::Ltuc::LonalJ.zação
da
partic:1.pação dos munic::LpJ.os nas rendas dos cartórJ.os de regJ.stros
de J.móveis. VJ.sto que. não obstante as tentativas, não se chegou
à oficJ.alJ.zação das serventJ.as do foro extrajud1.ciaI. Estes cartQ
rios, como é públJ.co e notório auferem lucros consideráveJ.s. rª
zio pela qual a democratJ.zaçâo destes l.ucros. l'ara apl.J.cação em
benefícJ.os públ.icos (educação. saúde. hab1.ta çãy' transporte col.~
tivo, etc. >. é medida de JUstJ.ça SocJ.al..
J
•
Ademais, os MunícípJ.OS são obr~9ados a ga.§.
tar w1tuosas soma!! na atividade de Cadastramento li
recaõafltr-ª.
mento illlObil.iário, beneficiando oe- ot!C10S do Regi:Jtro IlllOb:LH,ã
rl.o. A contraprestação é plenamente justifJ.cável.

~-""-,,,

Art. 13, itel! XXV, qce pro{b~ ati.vidades dO; intermediação remunera da da mão-de-obra permanente, temporária ou e.ieonaí , ainda qllt" mediante Iocaçãa,
JUSTIFICATIVA
A eeenda propõe a eliminação desse texto da Novo c'~Ü,
pois ere representa um rett'~cesso sécãc-econôeur-c , que, se realme.!!.
te se transforma em norma. constitucional, illlpedirá nos próximos três

anos a criaç::io de três milhões de empregos temporários. que interessam de perto a jovens estudantes, aposentados, dunas-da-casa,
P!;!Ssoas entre dois enp reqcs e cidadãos eventualmente desempregados.
Para a economia, principalmente dos grandes centros, será
ue tropeço a maís, uma vez que o trabalho temporár:y:~~sibiltta à
agilização de recursos humanos em tarefas de curto pe'r!odo, pcevend,!!
se um aumento do nturn_over- qp. ordem de 6X.
Por outro lado, o citado inciso XXV mistura trabalho temp,2
rário urbano com contratação de -baias-frias", classi ficando B j.nca-"
çDo de eãc-de-obra como gênero, quando na realidade ela 6 ~spécie da
prestação de serviços.

I!:MENDA

11'061-09-1

l:J CO'lSTITUINTE TITO CaSTA

'~"~---------,

r=i~~~:J

rni:DMnJ.

Plenário da nss , Nacional Constituinte
EMENDA SUPRESSIVA

Título V
- Da Organizaçãi) dos Poderes e Sistema de Governo
Capítulo IV - 00 JudIciário
No art. 168, II, C - suprimÍr
No art. 188, U, d - s'.mrImir
No art. 18S. IV - "Os vencãmentcs das magistrados serão
dos com di ferença não excedente de 10" de uma para outra das categ2
rias, atribuindo-se aos membrõ's -dõ Supremo Tribunal Federa! e a;s dJS
Tribunais·de Justiça vencimentos não inferiores aos percebidos a q!.J'].!.
quer título pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado neebrc ,
r-eapec t I vamente, res safvadus vant.eçene pessoais".

fh!.1

No art. 188, VI
- suprimir
No art. 188. VII - suprimir
No art. 188. VIII - suprimit'
No art. 183, IX
- suprimit'
No art. 192 _ suprimir o caput. ranumerando os incisQs I, II
e l I ! para V, VI e VII.
No art. 191 que resulta acrl1scido dos incisoS anteriores fu,!!
dir as alíneas a e b~ãn·ãõ:.Ytl~a~~g~Jl'ri~e redlJção:
a) a altera~ão do número de seus m~mbros, a criação e extin_
ç«,o de cargos,
b) B criação 00 exttnção de Trltll.mais de AlIada •
No art. 193 suprimir o patágrafo ~,.:;l0
No art. 19A _ deslocar para ::l: seção VI DaS TRtBUNkrS E
ZES DO TRABALHO.

Ju1-

E"'EN')A SUPrlESSIVA

d'l_'

JUSTIFICATIVA

-

:: :;:: ~~: ~ ~: ~U:::~:~:á

se~ ~

~1d~

a
o
• Ntee'Js
se o e'llpregtldor ã negociaçã:J ou á- arbItragl'm é facultado a qualq'Jer
das partes ajoizar o process'l c1if"ctf'$'sIdio C"Olettv"r J:l6c1I~ndó, a Justl
ça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as dIsposições convencionais e "1egais mínimas de proteçi:lo aJ trabalho".

I
.JUSTIFICATIVA
As emendas supressivas visam exclusf.vamente retirar do texto constitucional matéda que COl'! ela não se compadece. Trata-se tje
assunto adsq,mdo ~ leglslação complemGntar e à ordinárIa. já satJ.s feita att'avés d.a lei Orgânica da Magist ratura Naciondl e normas esp "!.
sas

o

conteúdo dos artigos, c..Jjas supresslio se propõe. é d!s _
cursivo e caberia melhor num m'lnifesto polítJ.co ou num programa par
tidária, nunca no corpo da CO'1stituição. Sua eliminação concorreraainda, para enxugar a texto constituciamil, que deverá ser a m'3.is
sintético possíveL
Há um princípio jurídico se~und:J o qual a lei não deve ter
palavras inúteis. A Cor'tst1tuiç~o é a lei das leis, por isso deve'õlOs
expurgá-la da- inutilid3des
Aliás a redação d3SS'eS preceitos lembra a Constitutção Por
tuguesa, em seu texto de 1982 que, no artlg:J 7 Q , números 1,2 e 3,ad;
ta idêntica fórmula disl;ursiva que não te'll cabimento -data venia- n;;
texto da Catta Magna. Desse Cl~dJ, a supressão proposta, é aconselhável e n;o prejUdicará o conteúdo mais lm;::Jortante da nova Carta que
se pretende promulgar.

I

No art. 213 _"·Poderá s~r criado, em eadIJ !tlJtado, um ttibH.
nal RegioMl do) Trabalho"'.
No art. 216 - sup:imlr • ...... e aposentadór.1a t'aguláda e'1 lél"

Suprimam_se os artigos 6Q e seus IncIsos, artigo 7Q e se..Js
incisos, artlg:J "SQ, 9Q e lOQ e seus incisos, artig:J 11 e seus inci$OS.

I1

to pr6pf.o, sendo-lhe repassado o numet'ário correspondente a sua
taçilo, em duodécimos, até o dia 10 de cada mês, sob petla Cl'é c::t1ne de
responsabilidade" ')?
No art. 2l2,parágrafo 101"0 Trib.Jn3l SUl'JeriOr Cl'0 ttâbalho
comporse-á de trinta e três mini'itros, sendo:
tl!l
=t
~J.2, §t'Q, a) vinte e um togados e vitâHfiM,n~Me.l
d:JS pelo Preside,te da República, sendo: tt'eze dc!ntre os juU:es de
carreira da Mag'.'itratura du Trabalho, quatro dc!n~ré ju!:M Dós tUbI! I
nais Regf.onais oriundos da classe dos adv:lgl1dos e quatro Oentte b3
originárIos do MInistérIo Público.
•
b) d;)ze classLst<ls e tel1lpo:á"i~S é"l té ..
prese1tação parItária dos e'llpregad,]s e e'ilpregoldores, ndJbcãdM tlel'l'
Presidente dcl. República, escolnidl)s e'll lista tt'!pli~e 0i'!:1anUad.1 p~..
las confed~raçêies' das respectlva-; categ,]riasq"
-

Do Título I - 005 PRINC!PIOS FUNDAMENTAIS

" § 3!! - Le1. Federal dJ.sporá sobre

JUSTIFICATIVA:

- Dos Direitos e Liberjades Fundamimtais
- Dos Direitos Sociais

No art. 195 - suprimir
No art. 196, parág!'afo 10 "cada Tribunal elabOl'àtá orçame!!,

Ret1igir o artigo 229, § 4Q da seção IX dos TRIBUNAIS E JU!ZES

Cotu.ldtJta.ndo-.se que. o a.Jt:t,.(.so 20 de.te1Ull.f.rla I) "quan.t:um"
a. .6r.Jt a.p.Uc.ado pr.la Un.ião, E6.:tado.s e. MUn-ilÚpto.s, v.u.ando u.t1.MuLo e. p.t.olloç,éio cuLtuJta.!;

TItulo II
.capítulo II

Na hipótese do) art. 192 a sua supressão como ~ deve-se
a que existem no corpo do ante-projeto Tribunais Regionais Federais
e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste ant,.!!
pcojetc e, em vingando a redação do art. 192. ficariam excluídos dss
atrlb'Jições a11 fix:adlls. Por outro lado no inciso VII. a) a redaçãLl
reuniu o conteúdo deste e do qu~ seria o inciso VII, b) passandJ. e.!!
tão· o c) p3't'a aquele lugar.
O atual art. 194 melhor se situará na se.2ão que trata da Ju~
tlça do Trabalho.
A operação proposta a~ art. 196 § lI:! pretende tornar explicito que cada Trlbonl:1l é uma unidade orçamentária, dentro da POlier
JudIciário uma vez que não resultou claro qlJP.: os Tribunais RegIonais
Federais e do Trdbalho assim estavam sendo considerados e a eles se
subordinam nunerosos órgãos do primeiro grau.

suprima-se o período final do § 19 do artigo 316, assilD redigido:

No art. 212 as alterações buscam a ampliação'dl3 núnero ce mi
nlstt'o ee Tribuna1 Super lor do Trabalho uma vez que além da Pleto-;

~ndenização

ue processes que a11 ag~ardam solução se soma;ão naturalmente aqce es
que deccrrem da ampli~çã; da competência, proposta neste anteprojeto
e qUI) redlJndará num considerável acréscimo no número de reCUTSOS.
T8mbéll se alvitra a v1nc.ulaç§o da nomeação de minIstros à existência
de uma CArreira evitando-se o ingres.so na mag1stratu"t'a diretdmente
pera o seu terceiro grau.
•
í

Quanto ao art. 213 a alteração é porque não se mostra aconse
~hável a criação de Tribunais d~ Trabalho em cada Estado face ao as:
casso movimento p.rocessual em muitos deles registrado. Por outro lado a experiência do tribunal em Campinas, como subdivisão àe uma uni
da:1e rederetIve , foi válida Uo somente para a realidade de São pau:
lQ.
..
Art. 216 - a emenda supressiva justifica-se porque tratandose dI! uma função temporárh e com duração máxima de nove an9s previ,!
ta no pr6prio artigo, resulta paradoxal que se lhe es-sequre a eocsen
tadoria com Uo <curta qq.ra.ç.ão da atividade no serviço público
AbS:
trã:!das outras con;lderaçfles, vale sopesar a 0::»1n1:lo oúbllca que se
tem maciçamente manifestado contra o que soa privllégio.
'
Por fim, a supressão do § 19 do art. 218 se propo!:! porque é
un contras senso atribuir_se à Justiça do Trabalho o p3:pel de arbitro
d. pendência normativa para em seguida julgar o dlssídlo
cofet tvc
que daí resultar.
•

das benfeitorias será sempre feita previamente em

"A

dinhei

-EMEtiDA 1Pa611S·& ..J.

1:

Acrescente-se ao artigo 318

EMENDA N9

PROjETO DE CONSTl1;UIcAO

art~go

,Substitua-se o artigC! lI? pela redação segumee ,

I
I

JUSTIFICACÃO

Art. 10

A redação do parágrafo primeiro do artigo 316 é aMbígua pc Ls
as terras são nuas, é evidente que não terão benfeitorias.

1:;

se

tem

bentai torias não são terras nuas.
s~

Nest:as condições aumentando parágra'fo ao,artigo e fazendo a

JUSTIFICACÃO
o artigo l0 da Carta Magna, ao mesmo tempo que
fixa. o compromisso do nosso povo com a construção aa sociedade que desej eacs , não pode_considerar o Brasil isolado da comunhão universal dos pcvcs , ESSB a ra;dio da m~d:Lf:Lcação pro-

~-_

••.J.,

EMENDA lP06113·0

I!0sta.

SENADOR FRA."l'crsco ROLE"lI:H':RG

Em segundo lugar, as expressões "Lrnanadcs num
povo independente", ou "segundo sua índole e a de te rmanacãc de
sua vontade", são d1spensáveis para os necacnaIs que sabem o
que sâo e agua'Iaenee para os escrengearcs que 'lrenhafl a. consu!
tar nosso texto constitl.1cional,~pO:l.S estes es eaeãc voltados P!
'Ia os art1gos que ~raponham decisões concretas e aplicáveis e

~

PLENARIO
IUTot.....ITl."'~.'

~~;;~;::::J
fu/~.~JitJ

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA SUPRESStVA
Dispositivo Emendado

~

3óQ

Artigo .lt:S e § Único

351
Suprima-se do ProJeto de Constituição o Artigo

r . r - - - - - - - - - - T•• raf,uI1IP,uçta
Da Organização do Estadó
Dos Hunic1pios

Redação para o
f.,l..

~:

~ h2 O HCln1cfpio reger-se-á por lei orgânica na forma discipll
nada pela Constituição estadual, observados os
prIncípios.

seguintes

I - - .•• ...• ... ..... .. • ..... .• . . . . . . . . . .
11 - . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
111'- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV
V

~

e seu § ürucc,

nâo enuncaacêes acadêmicas.

I

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

'Título IV
Capítulo IV -

O Brasil é uma nação da spes t a a construir une sociedade l1.vre. Justa e se1idâr:La, com' a partic~pação de todo o
povo e a comunhão umversat da f-raternidade entre os homens c a paz entre os
.Estados.

pressão de um perlodo. tornal:emos o tey:,to claro e escorreito.

CONSTITUINTE

t: CONSTITUINTE TITO COSTA

AO

indenH:ação será aempxe , feita, previamente em dinheiro.
aenumere-ee o

pc;;;~;~

tJEj;g

PLENÁRIO

o seguint.e parágrafo.

§ Quando a desapropriação recair sobre terra com benfeitorias, a

r . r - - - - - - .~..i ••MCG.,.....fIUlC •• I.....
EMENDA lP06110·5

CONSTITUINTE ;AES DE ANDRAD'-E---------,

ro n

- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- . ••••••••••••••• •••••• • • • • • • • • • • • • • • • •

»

JUSTIFICATIVA
Nilo se aconselha a entrega indiscriminada a todos os mun.!
erercs brasllérrps da incumbência 'i-e fazerem sua própria lei orgân1,
ee , Seria desatroso e teriamos o caos. Em primeiro lugar, pela fal
te de meios da imensa maioria de nossas comunas para cumprir essa t,!
reta, o que levaria uma a copiar (e multas vezes copiar mal) a ~ lei
de outra; em segundo lugar, pelas impropriedades e pelos abusos que
as tais "cartas próprias" inevitavelmente conteriam.
Acabaríamos
por ver a instalaçfto de verdadeiras heresias I seguidas de faciHd!!
des ou dificuldades criadas pelos Vereadores I ao sabor de interêsses pessoais e 'ltm função da poli ti calha local. E a maioria qual.!.
flcada de dois terços para a votação, nos termos do preceito orig1.
nal (que se propõe, aqui, seja modificado) seria facilmente obtida,
em acertos políticos eventuais para alterar constantemente dispos.!.
Uvos da lei básica, sempre em função de peculiares situações poli
ticas locais. O que menos contaria, POI' certo, seria o interêsse
da coletividade e, sim, o de grupos ou pessoas com liderança ou C2,
filando pol!tico, no meio municipal.
Entregar à Constituição do Estado a prerrogativa de def!.
rir, ou não, aos sunrcrorcs , essa competência parece-nos mais prudente e mais consentâneo com a realidade brasileira e a nossa ainda incipiente educação poHtica.

EMENDA lP06111·3

tJ CONSTITUINTE TITO COSTA
r.r--

~;:~~:=J
TUI

O disposto õb j e tio desta emenda prevê que a Previdência
Social
opere seguros facultativos, destinados aos que tenham rendimentos do
trabalho superiores ao limite máximo do salário de contribuição.
Seguros facultativos têm caráter complementar. provendo garantias e coberturas actria dos limites dentro dos quais a Previdência
So
cial fica necessariamente contida. Tais seguros, porque equacionam ~
atendem necessidades dos grupos sociais cufos rendimentos Justif::.caI"'
planos incompattveis com o regime de seguro social compulsório,
pe,!:
tencem ao campo do seguro privado. Nada Justifica, as s Im, que
esse
campo seJa invadido pela Previdência social ainda que através da operação de esquemas facultativos.
A tendência da Assembléia Constituinte, quanto à ordem eccnõruca
é a de limitar a intervenção do Estado aos casos em que ela s ej a e dgida por imperativo da Ségurança Nacional ou de interesse coletivo r2levante.
Em nenhum desses pxeasupcs ecs se enquadra o transbordamento
da
Previdência social para o campo dos seguros privados. Atuará bem
Previdência Social se conseguir desempenho eficiente no seu
próprio
campo. Isto sim, seria um programa de relevante interesse coletivo do qual, infelizmente nossa Previdência Social ainda está muito
ai!
tante.

EMENDA lP06116-4

('l

PLENÁRIO

EMENDA N9

Subs tutua-ee o arhgo 4° do Projeto pela redação
seguinte:
Art. 4!? O Estado brasileil'o exercerá seberema
polítl.ca e econômica permanente sobre todos
os
seus bens e recursos nacur-aas ,
JUSTIFICACÃO
A presente emenda subs t a tutnva va.aa simpll..ücar
o texto do pI:ojeto, pca.s nos parece desnecessário
espec~f1car
que os bens nac.rcnaas .foram "crl.ados pelo empenho e pelo traba-·
lho de seu povo". Também o possessavc .!!!!. substitu~ como meihor....
forma de síntese, a expressão "recursos neeureas que se encon..
tram em seu território".
Várias outras emendas com esses 'cbj etavcs estão
sendo apresentadas, sign~ficando não a correção redacaonat , ap!
nas, mas ~ preocupação de síntese que deve nortear o texto
da
Carta Magna.

PI..".b""c •• ".lofl... ca..... l~

PLEN.(RIO

EMENDA N9

EMEl'IDAlP06117~2

AO

I'l

PROJE.TO DE CONSTlTUIC};O

~

da

Const~tuição

pelo seEMENDA N9

,

Os 'rept-esent.antres do povo br-aaaLea ro , reunidos sob
a proteção de Deus, em Assemblé~a Nac10nal Eons t a tiuf.nt.e , af:lrmam o seu propõs~to de constrU:Lr uma grande Nação baseada na li
berãede , na igualdade e na fraternidade, sem d~stinção de rase I
cor, precedêncaa , relig~ão ou qualquer outra.

~ncisos

e parág. único),

_.JUSTIFICATIVA

São princIpios doutriná1'ios, reconhecido:; incontt'overtIdamente, al;é pela jurisprudência, e que nãt) precisam estar inscrito
na Lei Mator. Talvez, na lei ordinária'.
Os demais artigos que s~ propõe sejam abolidos cuidam
tam~ém de matéria que, qlJando multo, poderá canstat' de lei ordlnaria.
A supressão aqui proposta auxiliará a red'Jção de pre ceitos que, desnecessários, alongam demasiadamente o texto da Consti~
tulçb:o.

EMENDA lP06112·1
CONSTITUINTE SEN1>r.DOR FRANCISCO ROLEHBERG

EMENDA SUPRESSIVA e ACRtSCIMO DE UM

§

Disposit:ivo Emendado. § 19 do Art:igo 3lB

São f~nalidades internas fundamentais do
Est.ado brusl..leiro

Art. 59

JUSTIFICACÃO
o prcneto apresenta o seguinte texto para o art:tgo 59: "O Eskado brasafea.ro está subaetaôo ecs des fgnacs do
.povo e suas finalidades internas f~ndamentais são: ", etc.
Ora. parece-nos dispensável "ccfccer- na Constitu~
ção que "o Estado bras1.lel.ro está submetido aos desígnios do
povo", até porque só estará assim realmente, se o texto ass!,
gurar a execução desse compromisso.

E é com esse obJetivo que estamos apresentando algumas emendas subst1tutivas ao ProJeto" da Comissão de. S~stemat~
zação.
Ass~m,

_ Os artigo:;. cuja supressão é proposta por esta emenda~
dizem o óbviJ, pois a ninguem ocorrerá supor que a admInistração pu _
bl1ca p~ssa organizar-se sem obediência aos princípio:; da legal idade
e da moralidade (art. 77).

,~~

Suhst1'tua_se pelo S"eguinte texto ~rt:Lgo 59: •••

o eexec- ccnseãtucacnat deve prJ.mar pela síntese.

CaPitulo VIU - Da Administração Pública

AO
PROJETO 'D~ CONSTITUI~o •

JUSTIFICAC};O

78, 79 e ao.

CONSTITUlNTE PAES DE ANDRADE.

[!J
scbsea.tua-ee o
guinte texto:

--,

EMENDA SUPRESSIV,\

AO
PROJETO DE CON5TITUICAO

Do T!tulo IV .......Oa Org a tlizaçã~ do Estado

SUPFimam-se os arts. 77 (seus

flFjmy;;:]

tFI~vY

" _ l1 lPocw;la

fG;;;';'~

CONSTITUINTE PAES DE A'DRAUE

Além disso, esse conceito vem sendo repetido
"érios artigos, secções, títulos, etc, do Projeto.
tornando dispensável essa repet]-ção. E.. ainda que não foss? repet.!,
t.iva a expressão. ela. se mostra desnecessária ao texto c:onstituc:Lonal.

partJ.mos do seu ~ .

O texto nos parece longo. p01.S os vários d:Lre~tos
que menC10na como oS' da observância dos d~reitos fundamenta1s ,
tanto os ~ndivíduos como colet~vosl' ou mesmo os relativos ã representação proporcional das runor~as no exercíc10 do poder polít1CO, estão ou deverão ser incluídos nos títulos ti capítulos
prõpnos da Carta Constitucional. D1spensãvel. portanto. nienc~.2.
nã_los repet1t1vamente.
Além d~sso. ex~stem expressões perfe~tamente d1spensâve~s ou desnecessarias como repet~r no texto que se
trata
de um "preâmbulo desta Const~tu~ção", quando o subtítulo Já ass~J:I
o def1ne, ou quando inclu~ períodos discurs~vos como este.
" ••• certos de que a gra~deza da Pátr~~ está na saúde e feliCl.dade dQ pqvo. na sua cultura. na observanc~a dos d1re1tos fundameE,
ta~s da pessoa humana, na equ1tativa d1stribuição dos bens mater1ais e culturais l l , etc.
Além disso, tudo o que puder ser fe~to em favor da
redução do texto do pro)cto sem p't'C)Ud:l.C8't' Q seu conteüd~. deverã ser fe~to.
E é exatamente essa uma de nossas preocupações, de
tal forma que alguns textos. mesmo bem elaborados, mas" passív:e~s
de sere. retirados do corpo da Constitu~ç·ão. devem ser excluídos
•• benefício d.ssa preocupação de síntese.

EMENDA lP06118-1

I'l
[!J

CONSTITUINTE. PAES DE. ANDRADE
pIENA:Rro

EMENDA N!?

A~

PROJETO DE CONSTITUIcAO
Subst1tua-se o texto da alínea !., do inciso I,
do artigo 12 (Capítulo I, DOS DIREITOS INDlVIDUAIS) pela seguinte Tedação'
Art. 12 ••••
I -

a) 4dquire-se a condição de sujeito de 4iro;ltos paIo aasc1_,mto •

638

• Assembléia Nacional Constituinte
~A lP06121=1

JUSTIFICACÃO

nea .!., do

1nCl.SO

o cbj etavc da presente emenda é reta.rar da ali
I. do art1.go 12. a expressão fl.nal ..~..

(J

re da re Leos ,

o

f10.

§ 1'1 _ Ao proprietário do solo é

assegur~

da a participaçl:lo percentual sobre a produção da lavra, na
da lei.

çõe,s. ~e anvent.ãr-Ic de bens.
Num desses casos que nos fol. contado por um advogado cspeciall.zado em problemas de herança, com a morte do pal,
ainda sem fl.lhos, e com a viúva grávida, 50\ dos bens caber i.am
aos paa s do Faj.ecadc na h1pótese da era anca não nascer com vada,
as ec é, não chegar a respi.r-ar ,

forna

JUSTIFICAÇ~O

l:'l

cr;;;;~~l

CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

~:;';EJ
JU-

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Caput Art. 308.

IEMENOA lP06125·3

o Art. 30B passa a ter, em seu eaput , a se

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

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

_

guinte redação:

"'-'P'MO"".'--'
'=_I

f"
tJ

AO

Procurou-se com este dIspositivo estabel~
cer alguns princIpios como:
a) Levar ao exame da sociedade, via parl~
eentc , a oportunidade da cessão de eXPlor~
çl:lo dos recursos do solo brasileiro,
qúe
em úl tima análise pertence a própria socl~
dade.
b) Concessão do direi to de exploração
brasileiros, como forma de manutenção
da
soberania nacional.

Art.. 12 ••••

XV ••••
o direito de petição e

~iárias.

jUSTIFICAÇAO
Entendemos que a idade de um adolescente
de 12 anos traduz outra realidade eõcro-eccnôeuce , o que antec..!.
pa o trabalho dele exceto o noturno. o insalubre e o periculoso,
Que somente deve ser permitido aos menores de 18 anos.

EMENDA lP06126·1

lEMENDA lP06123·7
tJ CONSTITUINTE ISMAEL WANO~;~EY

cr;;;~l

.tJ

a

ter a seguinte redação.

o

Item lI, do Art. 310. do Projeto de Const!
tuição, passa a ter a seguin~e redação:

outorgadoS.
"Art. 302 - A regulamentação dos

Em nosso d.í rea.t c cons t a tucaona l sempre exas t au
o d1rei1:o de representação perante o poder Lega s Latavo ( Const
de 18Z4, n9 XXX do art. 179 e art. 71. ) Consto atual, 5'30 do
art. 153.

funçl:io supletiva do capital
estra!!,
geiro.
11 _ regime especIal, com limites máximo
de remessa de lucros, juros, dividendos,
royalt1es, pagamentos de
assistência
técni'Ca, boniFicaçi:les e outras
modalid~
des de transferência de recursos defend,!.
dos em leI, sendo obrigatória a
divulg.§!.
çl:lo pelas Empresas das Importâncias tran~
feridas em cada caso
111- a proibição de transferência à
e.!
trangeIros das terras onde existem
Jaz!
das, minas e outros recursos mineraIs, p~
tenciais de- energia elétrica e de imóveis
em ex tens Do• 10
,JUSTIFICAcno

Pelo S 31 do art. 153 da atual Constl.tu1ção qual
quer cidadão é pa'rt;e legíhma para propor. perante o Poder Jud1c1ân.o. Ação Popular para anular atos lesivos do
patr1môn1o
de entidades píib Lacas ,

S a mesma pre rrcgatave perante o Poder Leg i s l at ãvc ,

o atual eegument;o da ücns t.a tuant;e outorga
cidadãos. em número de 30.000. propor emendas.
Esta prât1ca ê exercanada na Alemanha ücadent a l
com resultados satl.sfatõr.ios.
A lcl. ord1nár1a disc1plinarã este pr-Inc Ipao ,

[l!MENDA lP0612G-2
CONSTITUINTE

L_<t!A.cé/

~-v "1_......./

,UM"t10/....."....

,U......

-

Matéria de importante cunho para a segura!!..
ça e soberanIa da Nação não pode a nosso ver ser relegada. de fo!,
ma manlfestadoramente interesseira, para a lei complementar ou 01,
dinária. Ao contrárIo. por c:ntender, que a Constltuição deve est~
belecer o disciplinamento. ainda que em forma de princípios, pedi
mos a substituIção da Redação do Art. 4'1 pela que apresentamos

.-.r,

1o

.?leu.. ,......:I.:I'''?
..

JUSTIFICAÇ1m
A manutenção do monopólio para o refino, co
merciallzação a importação e a exportação extensível' aos qaaes h~
turais, t.e-n por objetivo, resguardar as conquIstas históricas
do
povo brasileiro e a soberania nacional, pois se tratam de produtos
estratégicos em termos de desenvolv imento e segurança nacionais, d!:.
vendo pois, as atividades a eles l1g~das estarem sob a tutela
da
Unlão.
'<oNl:Ia é outro a objetivo da Lei

ng

2.004,

~A

tJ'

lP06127·0

E;~'~~:J

CONSTITUINTE ISMAEL i'lANDERL6Y

r9?i'~m
'n'o/....

n.'.. ;b

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 14

:EMENDA lP06124·5

jiJ

CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

'"Art. 14 - Sl:Io assegurados à categoria
dos trabalhad:)res domésticos, além de outras que visar
li
melhoria de sua condição social, os direitos previstos
nos
itens n, III. IV, V. VI. VII, IX. X, XII, XV, XVI. XVII,xvlII,

'"Art. 319 - Suprima-se.
Parágrafo anico _ suprimf&_se.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Hem I, do Art.373, do Projeto de Con.!
titulçllo.

xx, xxx.
jUSTIFICAçno

,JUSTIFICAÇAO

o item I. do Art. 373, do Projeto de Consti
A lrlatéria deverá ser tratada no âmbito da
Justiça Agrária a ser fixada nesta Constituiçl1o.

tu-iç§o passa a vigorar com a seguinte
çlo:

red.!

em

pleno vigor.

r ; r - - - - - - - - - - T U T . " " . n . '..; . " - - - - - - - - - - - - - ,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 319 e seu parágrafo único do Pl\oJeto
de Constituição.

i

'"Art. 310 _ ••••••••••••••••••••••••••••• ,.
1 -- ..•.••.•••••...•.••.•...; ..• ~ •.•. __ ...
11- O refIno. a comercialização, a import.!,
ção e exportação de petróleo e de gazes n.!
turais;"

seguintes princípios.

Trata-se de se alargar esta faculdade.

l:J

investi
os

jnentce de capitais estrangeiros Será feita em lei, obedecendo
I

E~'~'~;~

m;;B

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: !tem I1, do Art.JIO, do Projeto de con§..
Utuiçl!io.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 302.
Art. 302 passa

----,

PCêNA~-e.(O

rnJ';0!]

o

•_ _-'-

_CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
.LI ......,c.M,.. 1.7ii.,."M'.11o

JUSTIFICACÃ.O

Trata-se de se alargar o princIpio do direito
de petição e representação, tornando a democracia mais partic!
pativa e direta. não exclusivamente representativa.
G uma marcha para a ccnvãvêncaa entre a denccrg
cia da r et.a e represencatava, Em algumas nações. é facultado ao
povo _ através de seu corpo ej e r r or-aã - revogar mandatos por ele

---,

'"XXII!.. -_ p"roibição de trabalho noturno, ..P!:.
riculo~0l- e insalubre
aos menores de dezoito anos, e de qualquer
trabalho a menores de doze anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir dos dez anos. por período nunca su~erior a três
horas

JUSTIF'lCAçnO

Acrescente-se ao artigo 12, inciso XV - a seg!!
rança Jurídica, - (CapItulo I, DOS DIREITOS I!!
DIVJ:DUAI5), a alInea :t:

representação
aos poderes públicos contra abusos da
autoridade ou para sugerir medidas r~
guladoras das Lmu t.es da ação do Est~
do. Essas sugestões quando enviadas
ao Legislativo, poderão transformar se em projetos de lei, segundo os cr!
terios a serem definidos pela legisl~
ção.

'U~--/COM'''p26;'::'AíttO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: XXIII, do Art. 13.

PRo.mTO DE CONSTITUIÇÃO

y -

CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

r;r---------_UzTo/.u'n'.u;io

'"Art. 308 - A UnJ,ão pode conceder, com a.!
prcveçãc do Congresso Nacional, o direito de pesquisa, de lavra,
de industrialização, comercialização das jazidas, minas,
demais
recursos minerais, e a exploração dos potenciais hidráulicos a c,!.
eaeaee brasileiros e empresas nacionais. através de contrato por
prazo determinado."

r ; r - - - - - - - - - - t E u " ' J U n '...oçlo

EMENDA N9

A esecqe em Tempo Integral constituir-se-á ,
destarte, um prolongamento salutar e efic~z da família e da
pr,2.
pria sociedade. visto que nem a p r Ime Lr a nem a segunda tem se con.!
titu!do em segurança efetiva ao bom desenvolvimento das crianças ,
em especial, daquelas provenientes de grupos sociaIs
desfavoreci
dos.

E!lENDA lP06122·9

p1rar.

e

A permanência em Tempo Integral do aluno
escola contribuirá para a minimlzação da delinqUência infanto_Juv~
n1.1, além de facilitar o planejamento execução, controle e avali.!
'ç§o de programas de saúde.
..

O espírito da emenda é de se mudar o par!
metro Indenl.'zatório. passando a adotar o percentual sobre a prod,!!
çDo da lavra. no lugar de resultados da lavra. para assegurar re
mune ração certa dos prejuízos sofridos pelo superf1cIário.

Como bava.a dúvida se a condição era de feto natimorto ou com vada , f 01 o exame méd1co-Iegal que atestou esse
nascmenec , considerando-o com vida, especaatuente porque o detalhe se ccnãagurcu,

il?"ENDA lP06119·9

Acrescentamos a expreesãc tempo
integral
pois que esta se apresenta como a forma mais adequada de se mini~
trar o ensino primário, dentro de uma visij:o social e ampla de Ed,!!
cação, Que vá além do ato didático pedagóglco formal de ensinar a
ler, escrever c: contar. abranja procedimentos e prátIcas que visem
desenvolver a plenitude das aptidões e potenciais da criança, pr~
piciando seu Fesenvolvimento integrado, físico-psico-cognlti vc , sE.
clal e afetivo.
Alia-se, assim. ao ensino formal, a educação
informal, através da prática de esportes, lazer, arte. atividades
profissionalizantes, etc\

§ 1'1 do Art. 30& do Projeto de Constitui

"Art. 3P& ••••••••••••••••••••••••••••••••

ra que. em razão de problemas de herança, que se alt.eram profu!1
damente quando a criança não chega a xesp r rar , de Eman-ae cond,!

A proposição que apresentamos visa. aSS1m.
s1mpl1ficaçâo do texto, adequando-o ã 'reaj adade j urIdaca e
easprcaencaaf ,

JUSTIFICACAO

Con~

çDo passa a ter a seguinte redação:

Se o feto 'respa rcu , a .rusta ca reconhece
condição de nascimento.
Vários laudos médico-lega1.5 têm s adc fel.tos pa-

Não há, P01S. nece s s adade de a.nc Iua r- a expressão com vida no texto do ar-t r go , bastando refer1r~se ao naSC1~
aento , porque ele só é ccnsaderadc quando a em anca chega a rc~

"Art. 373 - •••••••••••••••••••••••••••••••
I -- Ensino fundamental: obrigatório,
gr3!.
tuito e em tempo integral, com duraçãc mínima de oito anos. a pa!.
tir dos sete anos de idade, permitida a .matrIcula a partir
dos
seis anos, extensivo aos que a este não tiveram acesso na
idade
própria.

rrp;;DB~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: § 1St do Art. 30&, do Projeto de
tituição.

natimorto não adquar e e nem transfe-

1\ vida se carecee ra ea por um

--,

tíLi'~iillJ

Já ê matéria pacífl.ca. anc Ius Lve nas decasêes
dos nossos trru bunaLs , que a aquisl.ção da ccndacâc de s uj ed tic de
d1.rc1.tos depende do nas cament c ,
AssJ.tQ. o

••,......::--~

CONSTITUINTE ISHAEL WANDERLEY

Entendemos que aos trabalhadores dolllé§..
ticos se estendam os direitos previstos nos itens retro-tran.!
c1'ltos.

AssembléIa Naclonal Constituinte e 639
EMEI'iDA lP06128·8

f'J

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r=';~~LJ

PI CNMUO

tFJ'~'0!J

Art 214 - Os Traburma.aRegacnara do Trabalho serão compostos
de
pelo Prcsadente d.J Rep'ibb.ca. sendo doas terços de
JuI.tcs
toWldos vJ.tal.f.c1.os c um ta.r-ço de Juizes ctassuscas ternporárlos. Dentre os -,}ui
7CS togados obser-varvsc-a a proporciona1J.dade estabelecida na alinca "ali.
d;
§ L!!, do .Jrl;. 212.
•

JUSTIFICACAO

JUIZes, ncmecdcs

Em vez de atribuir à ação requisitória de
inrormação e exibição de documentos a natureza preparatória. ap!:!.
nas, faz necessário admiti-la também no decorrer de uma
ação
principal cuja prova dependa da informação ou exibição de docume.!!
tos.

Par.igrafo UnlCO - Os magistrados membrosdos TrJ.bWl.a1S RegJ.ona1s do
trabalho serão

TUtO/'u."".~'O

Dá-se a seguinte nova redaçiio para o art. 216, do proJeto da.
missão de SJ.stc:natlZação

Co-

AI-t. 216 - Os Juizes cfassa.stns , em todas as l.nstâncl.as, terão suplentes e rnandaccs de cmco anos, pcrnutl(fa, uma. recondução, e uposentiador-ra r~
gu'luda em Iea

a) - Os julecs de carreira. escolludos por promoção de Juizes
trabalho, por antlguidade c merecimento, alternadamente,

do

b) - os advogados, ctcreos pelo Conselho Scccacnat. da Ordemdos
vogados do Brasa.L da respectave reglào,

A~

EMENDA lPOG137·7

t:

c) - os membros do H1Il1stérJ.o P':;'bllco, eteceos dentre os os procura
dores do trabalho da r-eepcctava reglào.

'~ld_/C.M'IJIo~,u'•• MI;'Ílt

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: alínea

O dispositivo de que ~Cj quer a Supressão
se encontra topolojicamente em lugar errado, pOis
nosso ver,
t
melhor estaria nas DisposIções TransitórIas.
... ~

:'!1

1UTo"un"'.&~.o

~

D~-se a segumte nova redação ao ~ 19 e suas alíneas, do art.
mantendo na antcgr-a o par.agrafo 22 e suas ahneas do mesmo artigo

EMENDA lPOG133-4
r;~';~~
tJ CONSTITUINTE lS~~AEL WANDE~~É.V
L)~ ......""••"..",".........- - - - - - - - ,

Decer~o, não é necesséérc q~e o ConstA
tuintc diga que o Congresso Nacional instituirá Código de Def~
sa do Consumidor, pois basta a vontade legisferante para, ai.!!,
da que ordinariamente, institui_lo.

fui'~W

:::J~

[!J

212,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: o Art. 3D do Projeto.

••

§ 19 - O TrJ.bunal Super-ror- do Trabalho compor-se-á de vmtc e
sendo

três

Os Poderes Legislativo, Executivo e Jud.!.
ciário são instrumentos de soberania do povo, e se comportam com
harmonia e independência entre si.

a} - qumze tognd~ e vl.tallclos, nomeados pelo Pr-esadente da RepÚ
bhca, sendo nove dentre Juizes de car-r-ear-a da
maglstratUl ~
do Tr.abalho, três dentre advogados no efetJ.vo exercjcao da pro
f"1ssão, e três dentre membros do lolimstérJ.o r~bhço.
-

Os Poderes 'é que são instrumentos de s.2.
berania, porque através dos quais o povo e o Estado, que não
conrundem, convivem observando os mandamentos
e os
pressupo,!
tos da legalidade ou legitimidade.

JUSTIFICATIVA

Adotomos como nóssa, a proposta do Exmo. Sr. Presadence do TrJ,bWlal
5UperlOf' do Trabalho publl.cada em nrtigo assanadc na ed1.ção de 22 07 87.
do
ccr-eeac Brazil:J.cnse, de que, amplJ.ando-se slgn1f1cat1vamente a eompetênc1a da
Justlça do Trabalho, torna-se evidente que o nÚmero de euruscrcs do Trihunal

bupcrior do Trabalho deverá

ser-

também amphado

Mant.emos no entanto a pr-opor-caonu l.adade de um quanto para os repr-c
sentantes dos advogados e do ~limstér1o Plilihco e um terço para os
represe;;
tantes classlstas, respeltnndo a linha da COnst1tU1Ção atual e do Pr-ojetio d';
Cl;I7\lssão de Slstcmnt.l:l'ação. Ao contrár,lO, a proposta de S. Exa , o pr-es ntcnt.e
tiempc-.
do TST. fixa a t.omposlIl"ão em 17 ecgcdcs e v1tàlIcJ.os e 6 classistas e
rárlos.
/J
.......-J

"b) a ampllaçi§o ou instalação de ativida
des econômicas poluentes e outras obras de grande porte. susc~
tiveis de causar danos ou risco à vida ou ao meio ambiente, d~
pendem da concordância das comunidades diretamente
interessa
das, maru res tade por consuita"'p~pular, na forma que dispuser ';
lei Mu·nlcipal."

EMENDA lPOG134·2

tJ CONSTITUINTE

ISMAEL

T&

WANDE~~~V

r;;;~~~

y'''••_m.''...'' ..........

r.r

JUSTIFICACAO

fu!~t7itJ

.::.;~

[!J

Nas atividades eccnõeuces , incluem
as
indústrias, pois são mais abrangentes, da! porque preferimo-la.

TUI<lI . U••"ICAÇI.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: § único, do Art. 11.

EMENDA lPOG130·0

pc

Illn/"".",,,,.;ia

D~~~ ~tJ,..'~~olol/ro.CNW~P. 4..r/*
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: aHnea!!o, do inciso VIII, do Art. 17.

JUSTIFICAClm

b) - erte ctessrsces e tempor~rlos. com todas as gnrantl.as da
magistratura exceto a v1tal1.ciedade. em representação
parJ,tárIa de empregados e empregadores, nomeados pelo r'rcsrdencc da
RCpÚbhca

A inhoduçfto da expreseãc risco
faz-se
necessária porqCre "o causar dano" significa situ~de posto!
rioridade. e o risco de anterioridade, isto é, a simples
pre
sença do risco, sem que tenha havido o daho fará com que as ;
tividades econômicas poluentes dependam de aveniência da com,!;!.
nidade •

"Art. 11 ••••••••••••••••••••.••••••••••.
CONSTITUINTE N(LSQfi GtBSON

• LuJ .... /culJ.J.oI...... MIU..

I

r=';~~;~

,,§ único _ O conteúdo normativo dos trato!

tFi'~'01J

o.ÁRro

fi

IX, do Art. 17

JUSTIFICAcno

cONsr'iTUINTE NILSON GIBSON

~linistros.

.!!, inciso

PropÕe-se as mm.llflcações, pr-rraea.r-o para COO'pat10l1J.zar 0.0;
dxspo
aí t avcs com a alInea a do § lI! do art. 212 e, segundo. porque,
IW1.dentcrncnte~

lIk.lg:istr.,dos 55:0 todos-os Jui2:es l.ntegrantcs dos Trlbunals, c não, upenae , aque
11";' resultantes de promoÇÕI.S de Juhes do t.r-abakho pr-esadcntes das Juntas
d;;
COIlt..l1J.açào e Julgamento, ,J:f1lnO cstebe'lccadc no proJeto ---.

Art. 212

~~0+J

9./ wiR.!)

d) - os cl assascas , ctertcs por um colégJ.o eleJ.toral constntaudo pc
las dar-ebcr-Las das federaçÕes c dos sandrcaecs respcetivos,c~
base terr1.torJ.al na região.

A redação origirml estabelece para os JUizes ctassasces o
mandato
de três anos e duas reconduções. -Entendemos que o mandato deva ser LUn
pouco
m,uor, poLS ao cabo de três anos, é quando a b03 exper-aencae ucumukada no man
dato deve ser melhor aproveitada Apenas uma recondução objetava na sorna
d~
dois 'nbndatos, alcançar o mesmo tempo apr-oxamado da atdvadade que seria
mandato de J anos e duas reconduções' 10 anos, no primeiro caso, e 9 encs,
segundo.

r;~~'';~

CONSTITUINTE ISMAEL tlANDERlEV

dos e compromissos internacionais se incorpora à ordem interna,de,!
de que com ela não seja incompatível, e está, seepee , sujeita à r~
vogação por lei nova ou Emenda Constitucional."
JUSTIFICACAO

No capit.ulo TV, "Do Judic1ário". Seção VI, "Dos Trlbuna1s e JUJ.2:OS
do TrabaUlo" dar a SCS\.1mlr.. nova redação a alínea "d", pará.o."l'afo ÚnlCO
do
art. 21.4
•

Entendemos que o conteúdo normativo
dos
tratados e compromissos internacionais somente deve se incorporar
ordenamento juddico interno se inexistir norma que lhe dê trat~
menta diferenciado.

"u.. cl..u.slsl..'1s. elcltus pai um COlCglO cle1.tor..t l
coostltU1.do po1..:ls tllretorlas das f(,.>deraçÕes I"t"s
pectivns, com bnsc terrltorial na reglão".

EMENDA MoDIF"ICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: alínea!!., do IncIso lI, do ArL 27.

I

EMENDA lPOG135·1

A redação do projeto da Cooússão de SístematJ.Zaçào IlICnciollo'
"colé
deitoral constituido pelas diretorIas das federações c dos
sindIcato;
rcspectlvos"(grlfoi).
---

l:J CONSTITUINTE

'«10

Deve ser Illantldo. apenas, ttdlretorlD...'li -das fcder..çÕes ~peCtlVas'"
una vez que, pelo cnquadrollllento sindlcal, as federações são COnstitU1das por
sintlJc~tos filiados, carecendo tle SUporte Jurídico a dupla reprcsenbJtiv1.C!..,du
l1Q co!egIo eleitoral -4 fcdcr.Jção e seus smdicatos fih.ado.<;• .A esses
últ.1f\IOS j.il es;a dada .iI canpctênci~ de ~ear os classist.:ls para as JWltas
de
Concibaçao e Julg.tllllCnto {p.lragrnfo un1co do .ilrt. 215).

r . r - - - : - - - - - - - - " l t W J \ n l...~---------_

EMENDA MODIFICATIVA
DISP.QSITIVO ALTERADO: o Art.

tJ

NILSON GIBSON

l~

_,

~n;;:;~u
(Çj'~;z;;J

.lUSTInCACAO
Porque propusemos a extensl10 do
direito
ao voto até 16 anos, pensamos que quem pode votar pode, outro,!
sl_, ser votarlo·.

do Projeto.

-Art. li! - O Brasil é ullIa Repúbl1ca Fed,!
raUva, fundada na cOllunhllo dos brasileiros, no governo represent.!
Uva e. especialmente, no~Estado DemOCrático de Direito. com
o
objetivo de construir uma sociedade livre e justa.

EMENDA lPOG131.S
CO~STITUlNTE

"b) silo Ineleg!veis os inal1stáveis e os
lIenores de 16 (dezesseis) anos.-

ISMAEL WANDERLEY

EMENDA lPOG14Q.7 •

f!J

pr;;;;:J

CONSTJ;TUINTE 1SMAEL WANDERl.EV

3USTIF'ICACAD

t indispensável que, como princ!plo

dafl~ntal, se ratifique fundar a República Federativa 1'Ia

PropÕe-50 o prosscglllllleflto d.lI redação -do art. 213 do pt'Ojeto
conú.ssão de Sistematização, p;1ra acr:escentar'
I

comunhll;
<tos brasileir.os, no governo representativo e no Estado Democrático
de Direito.

da

"A criaçao dos Tribunais Regl'Onais do Trab1llho
00 ocorrerá apÓs a constatação de que o mÍlllcro
do <:ausas trabilUl1stas (SI cada Estado ,}ustifi_
que

D

-o

JUSI'IFICATIVA
Uln.1
Junta de concili.llção c Julgamento Por outro lado. pretende-se a criação da
novos Estados na Federação. A obripção const:z.tucional de se crJ.ar pelo menos
wn Tribunal Regional do Trabalho -em cada Estado. sem a ressalva,invibiahut de
p1.llno, o preceito constitucional proposto.

tJ

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
,ud.IOI~.MIJlioJ,"'c."'''I.

PIENAAIO

----'----'_-,

r"'''';;;;J
tJY"~;zJ

É proposta nov., redação para o parágrafo Único e alineas, do
214', do Projeto da COIlIl&Sào de Sistemati:ração

DISPOSITIVO EMENDÃOO: .Unea

lJrt.

(!J

-CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

!!"

.Inciso I, do Art. 27.

JUSTIFICACAO

r;~;~B~

Entendemos oportuno que o inicio dos
d!
re1tos põl!t1cos se processe aos 16(de2;esse!s) anos de idade.

l§j~~JhJ
EMENDA MODIFICATIVA
• DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 39.

-,

~b - 510 obrigatórios o alistamento t!
o
• voto dos lIa10res de 16{dezessels anos) ,. salvo para os anal fab.!
tos, os maiores de setenta anos e os deficientes físicos."

Ar.t. IR, contudo, omitiu o compromis..so

EMENDA lPOG136-9

ui Estados ern que existe atualmente ern funcionamento apenas

~;~7W

EMENDA MODIFICATIVA

dellocrático do Brasil.

.sua instalaç~o".

EMENDA lPOG132·6

,..l../ . o n ' ' ' o u ç h - - - - -

tun

EMEI'iDA lP06141·5

(!J

r;;~ÕB~

CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEV

Fdli'~VBJ

o Art. 39 passa a ter a seguinte redação:
Cabe ação requisitória de informação e ex.!
bição de documentos, ainda que incidentalmente, inclusive os
e.!!
cobertos por sigilo bancário e os relativo~ às questões
tribut,!
rias, quando necessários ao pleno exercicio dos direitos e Ube!.
dades indivIduais, coletivos e poHUcos cOl),stltucionalizados.'

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: parágrafo único, do Art. 45.
-Substitua a palavra

M!!! par

~.

640

• Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICACAO

Art. 318 : ••••••••••••••••••••••••••••••• :

I:: de tradição chamar-se os membros do S.!:!,
premo Tribunal Fede ra l de Ministros, ao invés de Juizes,
consta do parágrafo único do Projeto.

'.I..... /e.~... lo/."".O~'IIID

CONSTITUINTE ISMAEL WANOERLEY

[§J"'7?J

JUSTIFICAÇI{O

l;MENDA lP06142-3

f'J

rr~~~B~

.. § 3Q _ Suprima-se este parágrafo.

As desapropriações para fins de
Reforma
Agrária deverão obedecer ao critério de cumprimento de
obrig!
social pelos imóveIs rurais. independente de onde estiveren
eles situados.

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: alÍnea

A pré-determinação de áreas possíveis de
Reforma Agrária pode levar à formação de novos latifúndios
em
regIões de áreas não Incãusaa naquela pcé-ce terraínecãc , além de
facilitar posslveis arranjos de interesses escusos

na forma que dispuser a Lei locaL

!:oI

Inciso XIII, Art. 12.

ção

rr~~;;~

.. C) as desapropriações urbanas serão pagas

rrnt~'i7iJ
~----------"'''''"''''.''''-------------,
EMENDA HODIFICATIVA
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Art. 307.

JUSTIFICACAO
Em cada lugar há

o Art. 3D7 fica modi ficado pela seguinte

~ealidades

p~

e situações

culiares que se distinguem de outro •

• redação:
"Art. 307 - O aproveitamento dos potenciais
'de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais em faixas
de
fronteira somente poderão ser efetuados por empresas estatais"

EMENDA lP06146-6

tJ

rr~~';~~

CONSTITOINTE ISMAEL WANDERLEY

ffi'::YIJ

A~sim, advogamos a tese de que.
função
disso, a lei municipal é que deve fixar os critérios a serem ut!
lIzados na desapropriação.

.JUSTIFICACAO

XV

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: k. do inciso "'$i, do Art. 12.

As falxas de fronteira são áreas de segura!!
ça à integridade territorial do País a. por conseguinte, de raspo!!
sab!lidade do Estado, que tem por obrigação gar.antir a soberania e
a integridade territoriaL

rr=!~;B~

"'k) o preso será informado de seus direitos
e das razões de sua prisão, tendo direito a assistência da
fam.!.
lIa e de advogado da sua escolha ou, não havendo, nomeado
pela
Seccional Ordem dos Advogados do Brasil. e a com ele fnter-ve t ar-,
se antes de ser ouvido pela autoridade competente.

A possibilIdade de atuação privada
'rea constituI-se, assIm, um contrapeso Indesejável à uma neces~!
da de e dever do Estado. dificultando o exercício pleno de sua fuE!.
çãc ,
razão pela qual. a ela deve estar vedado o direito de, nessas
éeeas , atuar
•

JUSTIfICACAO

FJlIENDA lP06143-1

tJ

CONST ITUINTE ISMAEL

WANÕ~RLEY

Pode o preso não conhecer, pessoalmente.
advogado. Assim, advogado nomeado pela seccional da OAB supre
deficiência.

rrp~'oâ~

o

5V~';mJ

tsli~'D
EMENOA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 320 do Projeto de Constituição que
passará a ter a seguinte redação:
"Art. 320 - As terras públicas rurais da
União. Estados ,Distrito Federal, Territórios e Municípios some.!2,
te serão transferidas a pessoas físicas brasileiras que se qU!
li fiquem para o trabalho rural nediante concessão de
direito
real de uso da superfícIe por tempo determinado. limitada a e~
tensão a trinta (30) m6dulos rurais regionais, excetuados os c,!
sos de cooperativas de produção, projetos de colonização públ..!.
cas ou privadas. e processos de Reforma Agrária."

acENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Caput .do Art. 317.

:IUSTIFICAÇAO

A redação do Art. 317. em seu eapue ,

A concessão de uso, deverá ser por teocc
determinado, para que se possa corrigir o uso indevido ou o não
cumprimento correto das obrigações por parte do cessionário.

fica

substituída ,pela seguinte.
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: alínea !!.r do inciso XIII. do Art. 12.

"Art. 317 - J\ toda propriedade-1rural corre,!
ponde uma obrigação social."
JUSTIFICAÇAO

de subordina-se

1:1.

.. b) o exêrcícIo do direito de propried.!
obrigação social."

Pelo -AMeg:Ojeto, mantem-se a expressão "Fun
ção Social" da propriedade. repetindo-se Iceér.í c f11os6fico tênue
e que deixa de cravar. com determinação. a nascente e
corajosa
inspiração de que à propriedade corresponde uma obrigação sccf at ,

.JUSTIFICACAO
O exercício de um direito,
postura e avanço dos princIpios de ccr-reãat í.vroece , requer seja
observada a obrigação social.
1

Cabe a Constltuiçllo, ainda que à nível
pr.e.
gramático. respeitar a propriedade dos bens e meios de produção.
lias condicionar seu exercício a uma obriqação social que atenda a
rJnalidade de produzir riquezas para a coletividade

rnserea-se como obrigação social a
ccn
seeveçãc dos recursos materiais, proteção do meio ambiente, p.!
gamento de tributos. inexistência de especulação intrIseca
da
propriedade" etc.

Diga-se, aInda, que o conceito de obrigação
atende à moderna tendência constitucional do direito comparado e
-alia_Se às necessárias limI t.ecees impostas ao uso e gozo da
pr.2.
priedade privada ou pública dos bens e meios de produção
A diferença entre as duas expressões
res
pcnce , satisfatoriamente. e , também. as dIstingue sob o aspecto
prático.

fi _ CONstITUINTE

~

rr=!~~B~

rcn.'.U.TI~O

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: eeput; do Art. 318 do Projeto de Const!tu!
ç60 que passa a ter a seguinte redação:
"Art. :na _ O imóvel rural que nãocorre.:!,
ponder li obrigação social será passivel de desapropriação por in
teresse social para fins de Reforma Agrária, mediante indenização
ell títulos da divida agrária calculando de acordo com o valor trl
butário declarado, na forma da Lei."

EHENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: O Art. 322 do Projeto de Constituição.
passa

Padgrafo Onico _ O titulo definitivo de domí
nio do lote será concedido. após aprovação do Orgão competente, e
a sua alienação ou a eu-essãc hereditária deverá obedecer o prin
cipio de indivisibilidade da gleba.
-

A cessão de título provisório de domínio pelo
prazo de 5(cinco) anos. tem o caráter de avaliação da seleção dos
agricultores realizados por 6rgão competente que pode reprovar ou
revalidar a escolha concedendo ou não o titulo definitivo.

JUSTIfICACAO
Esta sim;::Jles disposição basta para
a mulher ao plano de igualdade, por que e~ vem lutando.

I:

alçar

Quanto a cláusula de indivisibilidade, surgiu
das experiências int~rnacionais, notadamente a mexicana, que apos
alguns decênios da Reforma Agrária, viu o surgimento de
minifún
dias improdutivos, mercê da partição da propriedade
Para evitar esta cissiparidade da gleba é que
se introduziu o parágrafo em questão.

EMENDA lP06149·1
CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

JUSTIFICACAQ

A desapropriação do imóvel rural que não
utilizada para cumprir os. deveres primordiais para com a socied~
de. deveres estes consubstanciados na obrigação social, deve-se
constituir na princlpal forma de tornar a propriedade rural
um
instrumento de atendimento da coletividade.

f'J:ITi';-J!?l

JUSTIFICACAO
" e) o homem e a mulher são iguais em
d.!.
rei tos e obrigações, inclusIve as de natureza doméstica e
fam.!.
llar.

fGJJ'=?TJ
~

/1

"Art. 322 - Aos beneficiários da distribuir;~o
de lotes pela Reforma Agrária, serão conferidos títulos
provisó
rios de dom!nio. peio prazo de 5(cinco) anos, gravados com
ônus
de inalienabilidade."

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO MODIFICADO: alínea E. do inciso III, do Art.

ISMAEL WANDERLEY

rr';;;~CJ

CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

o Art. 322 do Projeto de Constituir;ão.
• ter 8 seguinte redaç§o:

COII efeito, a Função Social adjetiva a pr.2,
priedade. \1I~penas; enquanto a obrigação Social condiciona sua r.!
~ao de ser.

EMENDA lP06144-0

Quanto ao caso de exclusão. as cooperat.!.
vas de produção e projetos de ccfcnfaeçac públicas ou privadas,
devem ter direito ao acesso às terras públicas independente de
Reforma Agrária, visto as experiências recentes serem altamente
positivas • .

fCPMDB~

tGTi~'-7TJ
'"I,o/>un"ouçü

CONSTITUINTE ISMAEL

~;~OERLEV

EHENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: alínea!!.. inciso XV. do Art. 12.
~----~-----'lno/
..... "'P~1o

XJjjJ

" b) a lei não poderá excluir da apreciação
do Poder Judiciário nenhuma resse de direito individual ou col~
tivo

JUSTlFICAÇAD
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: parágrafo 3R do Art. 318 do Projeto de Cco,!
tituição.

o acréscimo das expressões "individual
coletivo" torna indiscutível que o direito lesado a ser
apr.!:,
ciado pelo Judiciário tanto pode ser coletivo ou individuaL

EMENDA ADITIVA
1{iflL.O
DISPOSITIVO EMENOADO: Capítulo II - Da Política Agrícola. Fundlã
rJa e da Reforma Agrária. j~~$(. O"r\d..l. êt~1
-Art.... E atribuição do Estado garantir
uma pol!tica que viabilize a produção e comercialização de aI!
mentos básicos.
Parágrafo lQ _ os produtos considerados .!
limentos básicos serão estabelecidos
lei;
•
Parágrafo 2l:1 - será dada prioridade

de

Assembléia NadonalConstituinte
crédito e aplicação de poHUca de preços

Além da naturalização haver de
proc!:,
der ao crime~ entendemos que a existência de filho brasileiro n,!!
to deve ser causa abs t a t í.va da extradiça:o, desde que ccexfs ten
concomi tantemente.

tos básicos;
Parágrafo 42 - será obrigatório o plantio
de alimentos básicos em. no 1!línlmo,
10%
(dez por cento) das áreas dos imóveis tU
rais que receberem financiamentos
de
quaisquer fontes bancárias.

EMENDA lP06157-1
CONST!TUINTE ISMAEL WANDE~Z~y

I"

JUSTIFICAC1tO

,q.'J

Alimentar_se de acordo com as
necees ree
des fisiológicas é um direito de todo e qualquer c Iceuãc , AsS;
gurar a disponibilIdade de produtos al1mentlcios aos cidadãos -é
um dever do Estado.

tJ '"ih";"'"

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO ACRESCIDOrr Art. 12, i, parágrafo único.

'L .. IIll(l/COwl,,1<I/'~lCa.. u!O

Mi~'tillJ

""tG"".t1'_la.

--,

'Í~íVvO ~)

EMENDA ADITIVA
1t.o
DISPOSITIVO EMENDADo:VCapItulo Il)_lf Da Pol!tica Agrícola, Fundi!
ria e da Reforma Agrária~ ~ S(" ~ ectJ't'\

A tOrtura é uma prática
relativamente
usual no âmbito do próprio Estado que, através de algozes, pecmí te,
muitas vezes por inefic1€,cia, um crime hodiento e horrendo.

..Art ...... _ fica constituído o fundo Naci~
nal de Reforma Agrária com dotação orçamentária de no mínimo ci.!!.
co por cento da receita prevista no orçamento da União, além de
nutras dolações que a Lei dispuser."

Para que se reduza a incidência, faz-se,!!
penamento na proporção do ato vil, razão por que propomos a
pena
de prisão perpétua
"

,JUSTIfICACJiO
Grande entrave à consecução da
Agrária constitui_se na falta de recursos financeiros.

Reforma

Deve, pois, a União assegurar, com o
fim
1e Reforma Agrária, um guantum orçamentário para, além da
des~
propriação, permitir a implementação do processo da política agr!
ria.

rr,;~~~~

r.r-

..

lun/'~nl' ~b

EMENDA lP06162-8

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: aHnea E.. do Inciso III, do Art. 12.

__,

I"

E;~~;~

CONSTITUINTE ISMAEL WANOERLEY

tI?V~;J:J
" O direito de exigir-se a prestação tut.!:.
lar e JURISDICIONAL do Estado exercitar-se-á, gratuitamente como
garantia de plena eficácia dos direitos assegurados pela Constá,
tuição e as leis.

_ Na desapropriaçào por int!:,
judicialmente na posse
do
do valor da indenização
a contestação ao valor da i.!!.

"Art ••••• - A Lei disporá do módulo máximo
de área para crédito rural oficial."

Se consiste obrigação primr..rial do Estado
a tutela e
a prestação jurisdicional, não ente -rdemos como
lhes execute onerosamente, ao invés da gratuidade.

JUSTIfICACAO

4lo 1"1'frJI,O ~,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO:\fCapítulo II -"Da Política Agrfcola, fundi!
ria e da Reforma Agrária~ ~.~ tnuA ltt'..w.

JUSTlfICAçno

JUSTIfICACJiO

,

o grande entrave atual no processo de d!:,
sapropriaç:io, que tornam praticamente inviável a realização da
Rleforma Agrária, está no poder do desapropriado de discutir
natureza e o IIlérito do ato desapropriat6rio, o que leva a infu!.
dévej s trâmites judiciais. Para evitar isso nossa proposta de!
xa ao proprietário apenas o recurso de dúvida q.Janto ao valor
sem Que isso impreça a reallzação da desapropriação.

Historicamente a política de crédito agr1.
cola oficial, tem beneficiado os grandes produtores em detrime.!!.
to aos pequenos e médios. o dispositivo ora apresentado, oferece
amparo constitucional às modificaçõ~s que se fundamentam em pri.!!.
cípios democratizantes, quando 05 recursos cronicamente escassos
do crédito rural, são melhores distribuídos entre os pequenos e
médios agricultores necessitados. evitando a concentraç:lo
em
Ilftos.de uma minoria privilegiada.

o Estado não pode cobrar para efetivar-se
a Justiça.

EMENDA lP06159-8

t:

CONSTITUINTE ISMAEL WANO·ERLEY

Ep;;oà~

(llli':'SJ

EMENDA lP06155-5
Ep'~'~'~~

ISMAEL WANÕE"RLEY

-,

OJ

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Acrescentar ao Art. 318 do Projeto de Cons
Utuição o seguinte parágrafo:

.tJ _CONSTITUINTE

Y

Con!.
Poli

tllro/<lVtt~',CaciO.

"Parágrafo
resse social, a União será imitida
Imóvel, mediante depósi to em juízo
título da dívida agrária, limitado
denização."

EP~~~~
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"No ca30 de crime de tortura, a pena é de
prisão perpétua, para o mandante e o executor ..
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Esta realidade, a ..... aseãce dos problemas dis
tributivos de renda, tem sido um dos fatores de
encareciment;
dos gêneros al1ment!clos, contribuindo para aumentar a
incidên
ctia de desnutrição protéico-calórica entre a população de baix;
renda.

CONSTITUINTE ISMAEL WANOERLEY

J

_

cw

Acrescente-se ~ 00 Art. 12,
seguinte ~ ah:?\Lt:;u./,:!,":

No entanto. para raeeeêraee a este postula
do, tem-se enfrentado ultimamente a decrescente produção de
gên;
ros alImentícios ao mesmo tempo em que se tem crescido a
prod~
ç ã e de exportáveis, ou seja, aumento de
produção de mercadoria;
destinadas ao mercado externo em detrimento ao mercado interno
serando estrangulamentos no se~or de abastecimentos.
'
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Todo im6vel rural que não CUMpra a obr!
gação socIal deve ser desaproprIado para efeito l:'~
Reforma
Agrária. No entanto, o Estado não tem condições materiais para
implementar esta ação ao todo, o que deve ensejar a tomar l'1ed!
da que desestimule o titular do imóvel a permanecer no "STATUS
QUO", através de tributação que o onere.
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JUSTIFICAcno
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Partindo-se destas premissas básicas pena
O Estado r fazer crescer a produção. é um dos meios de aumentar a
disponibilidade.

A presente proposta, visa inserir na
tltuição, atribuições ao Estado no Sentido de garantir uma
Uca de viabilização de produção de alimentos básicos.

I

541.

..Art •••• - ênquanto nâc se ~I;.r a desapr~
priação do imóvel rural que não atenda a obrigaçDo social,
a
União estabelecerá imposto progres:Sivo no tempo."

JUSTlfICAC,qO

mInI mos ao pequeno e médio produtor;
parágrafo 39 _ será dada prioridade para
pesquisa agropecuária voltada para al1me!!.
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EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO A SER MODIfICADO: Parágrafo üníco , do Art. 317 e os
seus ítens a), b), c) e d).

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: XXIV. do Art. 13.

o Par4grafo Onlco ,do Art. 317, e seus Itens
a). b), c)' e d) passam a ter a seguinte red.!
çna:

"XXIV - Reconhecimento das convenções c~
letivas de trabalho, salvo quando contiverem conteúdo normativo
que viole a ConstituiçDo."

.. Art. 317 - ••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo Onico _ A obrlgaçao social se cu!!!.
pce quando a propriedade rural:
o) é racionalmente aprovei tada

JUSTIfICACAO

b) conserva os recursos naturais rencvéve.í.s

e preserva o meio ambiente

E comulll haver, na órbita das
convenções
coletivas de trabalho, disposiçeles que dêem tratamento distinto
do que lhes manda apllcar a ConstiJ:uiçDo.

observa as disposições legais nas
ções trabalhistas e de produçll:o
d) propicia condições de vida dignas
trabalhadores.

c)

Para citar um exemplo. basta verificar o
case em que a Constituição manda se aplique ao trabalho noturno
.Remuneração superior ao diurno.

?to 1','1111.-0

EMENDA ADITIVA

~,

DiSPOSITIVO EMENDADo:\{capitulo I1 _"Da Política Agrícola. fundi!
ria e da Reforca Agrár1a~ ~~"'ú ~ Ct",(.~

..Art •••• _ Ninguém poderá ser proprietário,di
reta ou indiretamente, de imóvel rural cuja área, contínua
ou
descontínua, seja superior a números de módulos regionais dete!.
minados em Lei complementar."

reI,!!
§ Unlco _ O excedente, mesmo que cor responda à

dos

sua obrigação social, fica sujei to à
desapr.Q.
por Interesse social para fins de
R!,
forma Agrária.

pr1aç~o

JUSTIfICACAO
JUSTIfICAcnO
O conceito de obrigaç:lo social adquire aqui
sua consubstanciação prática e apresenta-se mais interessante
e
congruente com O princípio de limitações impostas à
propriedade
rural, na medida em que especifica 05 deveres básicos da ob r Iqação
soc.1'a1 correspondente ao direito de propriedade.

No entanto, convenções Coletivas,

estab,!:.
lecendo jornada de revezamento, acordam que inexiste diferença
entre o trabalho noturno e diurno, para efeito de remuneração.

A partir da!, e s6 então, pode-se legislar
o conjunto de medidas punitivas, sem as quais, a letra e o espiri
to dessa função objetiva da propri-edade, ficarão mortas.
-
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implica

As áreas dos módulos rurais serão
definidas
por lei complementar, atentancc-ee para as peculiaridades
reglE.
nafs ,
•

Por outro lado, em havendo necessidade de
meritar a área rual, por via legal, basta modiricar o módulo,

CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
l

O aperfeiçoamento da Reforma Agrária
na delimitação da área rural.
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EMENDA MODIFICATIVA
__
DISPOSITIVO ALTERADO. aUnea b , inciso XII, do Art.
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. tJ

fOLe N f\:n.\o

'LU.u.Otc...".!o/hICO,"ulB

E;~~~~

fCY;;~';~

rni~;7iiJ

'ud... /C.~~sI./I"'CaW'......

,

PLENÃRIO
b) Nenhum brasileiro será extraditadc
salvo o naturallzado mãs desde que não tenha filho brasileiro n!.
to .!. a naturalização seja posterior ao crime que houver motivado
O pedido.

EMENDA ADITIVA '1W l'i1\Il..O
DISPOSITIVO EMENOADO:Y'Capítulo Ir _ 'Da pol!t1e~, Agr!eola. fundI!
ria e da nerceee Agrár!a;-~-y.. o?\d<l. ect«e....
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EMENDA NIl

AO
PRÕJETO DE CONSTITUICAo

rrE~m

Subst1tua-se pelo seguant e texto o art1go 151.
Art. 151

O Brasil, Repjib La.ca Federativa sob o

sas ceea parlamentar de Governo, tem
no Presidente da República chefe de
Estado e conandante supr-erac das Forças Armadas, o responsável pela uru-,
dade, andependênca a e aavre exerc f-.
C1.0 das 1nstitu1ções naC10na1S.

uiio reãvmdzcaecs

a regime pres1denc1alJ..sta é o princl.pal resporr
sável pela sêrae de cra ses políticas. econômicas, inst1.tUC10Ruy Barbosa. senador. em 1921,
despedindo-se
dos colegas porque resolvera retornar às tarefas 1ntelec:t.ua1s
recordou naquela Casa do Congresso, perante seus colegas,
as
duas reformas que no regume ante r-ao r de estrutura parlamentarl~
ta, pe rrm t L'ram a adoção da eleição d1reta e da abo11ção do t.r!:.
balho escravo.
naquela

ccesaâc , de sua po<:'.;;t.- -vr-es rdenc ra t a.s't e , declarava'

"Com o novo re-gJ.me, não porque ele abraçasse o
caTáter r-epuhj r cano , mas porque cometera o erro em que eu tave parte, de adotando en toda a
sua crueza o presaaenca.at s smc amer-i.canc , estabelecer um mecam smc , onde, anulado o valor das
Càmaras Leg r s Lat ava s , desarmada a tribuna parlamentar, COt'lO esta se desarma a Nação e COII'O
aquela se anula a cpmaâc piib t i.ca , subs ta cumdo_a pelas ol:l.garquias decorrentes dessa atmo~
fera de absoluta 1rresponsab1.11dade, em que se
criam a s facções pessoais e que envolve o pode r em todas as suas esferas".
Não poupou crítl.cas ã es t ruttrra pO-I!t.ica
que
ee fechou para as adêa as e à "ccnsua.tuacâc CUJas reformas, há
quase un quarto de século, o sent ment o geral do povo hra s r l ea-,
ro encara como neceasáraus , urgentes, impreterível.s, envelhece
decomposta na pcdr-adãc dos seus abusos de fe ndado s contra todas
as t.ent.a t avas de alteração nas suas causas evident.es pela cal.!.
gaçáo dos interesses, ã tutela das quaa s se submetem a
"ncs ea

f!J

res a gnade soberan1a nac1onal".
Nenhum depoiMento contra o presidencialisno ad~
tailo pela Constitul.ção de 1891 poden.a ser ma1S autor1zado que
o de Ruy Barbosa. porque se constJ.tu1 numa verdadcl.ra auto-cri
t:lca.

A concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa que esc:olhe pessoalmente os mJ.nJ.stros, que põe e di~
põe de t.oda a mãquina fedcl'al em um país de extensão cont1nental como o nosso, é uo mal que produ~ crises sobre crl.ses.

EMENDA N0

Mit.terand e Ch1.rac são pólos opostos 1deolog1camente. A Itália tem composto seu MJ.nistêrio com integrantes
marcadamente de outros agrupamentos polítJ.COS dist.antes das co!!.
v1cções do Presidente da República.
Essas profundas divergênc1as, apesar do vazio
que vez por outra se cria 1 só tem podido encontrar soluções gr~
ças ã flexibilidade do sJ.stema de Governo parlamentarJ.sta.
E o progresso econõm1co e cultural desses dois
países são exatamente a demonstração de que o sJ.stema paT'lame~
tarista de Governo é capaz de encontrar caminhos para
crises
de profund1dade como viveram a França e a Itâ113, com índices
inflacionát:10s altíssJ.mos, queda da produção e desequilíbnode
sua balança comerC1al.
•
Além d1sso, é importante destacar a poss1b1lJ.dade de coe::ust.ência do parlamentar1smo com o socia11smo democrãt1co, COMO se verJ.f1.ca hGJe, espec1almente na Europa.
Cai, assim. por t.erra, t.ambém, o argumento de
que só os países desenvolvidos podem adotar com resultado
o
parlamentarismo. até porque a situação de estagnação em que se
encontravam a Espanha e Portugal demonstram exatamente o contrá no.
Não há com o Parlamentar:z.smo ao contrário
do
que afirmam os crítiCOS desse Sistema uma simples transferência de poderes do Executivo para o Leg'J.s]ativf' O que hã, em
verdade, fi composição de responsabi11dade com.1I11 que torna lll31S
ampla e mal.S só11da a. base de sustent.ação do )Governo.

JUSTIFICACÃO
Entendemos que O salário. o vencment;c , o aaj dc t o
subs Idao , ou melhor que- a. remuneração pelo t.rabalho executado
não se enquadra na designaçáo de renda.

g evaaence , entretanto. que a s ampIe s substl.tU.1çáo do Pres.1Clenc1al.1smo pelo Parlamentar.1smo não trará a 5.2tucâc dos nossos problemas, mas não há a menor diivada de que a
aava.eâc de r-espcns aba Ladade facilitará, e MU1t.O, o encontro de
muitas das soluções que vaveucs procurando há tanto tenpo!

Ocorre, porém, que diante de uma realidade que
a taxação desse t r abut,c sobre o salário e enquanto esse crl.t~
rl.O perdurar, não pode e não deve haver pr1v1Iégl.o.
O parlamentar, o md Lat ar-, o cag rs t r a dc , não podem
se ccns t a tu i r em seres ã parte com o prl.vilégl.o de cacapar en
aos descontos a que estão suj e a t os os trabalhadores en geral.
g com o- obj e t rvo de e Hnanar- essas exceções que fornu
lamas a presente proposta, certo de que atendenos a um recla:
mo da soc r edade que não se conforma COQ esse tratamento preferencial e anj us tc ,

Queremos um Par-r anenr arrsmc não para. esconder
um golpe ou remendar uma crise, mas para assegurar a eseeba i adade às msm tuacões ,

EMENDA .l.P06166-1
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Subst.itua-se pelo seguint.e t.exto o l.ncisp 111 do
art. 13 - (capIt.ulo 11 1 DOS DIREI'I'OS SOCIAIS) :
Art. 13
IXX -

regime par.

fundo de garanti~ do patrimônio individual,
cujo saque de saldo pode ser feito pelo tr~
ba1hador por motivo de rescisão contratual,
independentemente de sua causa.
JUS'l'IFICACÃD

Com a defl.nl.çâo das ãreas de competêncla
da
Un1ão, Estados, Territ.ôr10s, Distr.l.to Federal e Municípios, e
a natureza das relações entre eles, as dJ.ficuldades desaparecem, fazendo-se possível a trans1ção de um para outro reglme.

o proJeto de constituição substitui o Fundo de

G~

rantia por Tempo de Serviço pelo que denOMina de fundo ele garan tia do patrimônio individual.
Na oportunidade das propostas ã comissão de Sist~
mati:z:ação, tivemos oportunidade de apresentar emenda que tinha o
mesmo obJet.ivÇJ.
Visava asseguar ao trabalhador o direito de 5a car, integralmente, o saldo de sua conta no FGTS, independente;\e~
te do motivo da resc1são contratual.
O texto do artigo 13, inciso IrI,. além Cle mudar a
denol'linação db FGTS, não contemplou a hipótese defendida
nossa emenda.

O fato de concentrar mal.ores poderes no LegJ~
lat1.Vo não dl.minuJ. as possib1.lidades de melhor adm.1nistl'açào,
até porque o colegiado parlamentar apresenta-se com características democrãt1cas mal.S amplas, valorizando a atuação harmôn1ca dos Poderes.

#

A maior flexiD11J.dade para as crises e a absor
dos conflitos são suas caract.erísticas.

Paulo Bonav1des, pesqu1sador da Ciênc1.a Polít!
c:a, professor e Jutista, (O Estado de São Paulo, 4-9_1983) ,bem
resumiu a m1ssão do reg1me pq.rlamentar1.sta em conceitos
que
subscre\;emos neste final, afl afJ.rmar que no Parlamentarismo ;s -poderes se aprox1mam e se coordenam para o desempenho da tarefa harmôn1.ca de governo, sem rival1.dade ou ressentimento

Essa a razão pela qual a renovamos.
O movimenl:o de Ii&eral1.zação démocrãtica que se
verifica em nosso País não pode conV1ver com determ1nadns restrições de nat.ureza quase sempre burocrá1E:ico-adm1n1strat1vas ,
comO ocorre, pOr exemplo, no nosso entender, C:OD1 a livre J!:0V1mentaçáo da conta do trabalhador, relat1.va ao Fundo de Garantu!
do Tempo de Serviço - FGTS.

Esta é a hora da a~oção de um regime como
o
Parlamentar1smo que comprometa as raízes populares da represe!!
tação legislativa nas responsabl.lidades da adm1ni'stração e que
esteja por 1SS0 mesmo obr1gada a defender no Leg1slativo aS. p~
s1ções e decJ.sões do Governo através de suas bancadas:

Entendemos que só mesmo o arbít.r10 e a prepotên
cia das últ1mas ~uas décadas ~odem explicar a castração do dl.:
re1to de o trabalhador poder mov1.mentar, 11vremente, o saldo da
quela conta banc:áriaNoJã que se trata de recursos formados co;;
o seu suor, com o seu tr~balho dl.ut.urno, não cabendo à autor1d.!
de d~zer quando, como e quanto ele poderá exerce; o seu dJ.rcl.to.

A experiência canadense é outro expressivo e."(~.!!!
pIo. Com extensão continent{ll, o canadá abrange sel.S fusos ho_
rários, tendo como o Brasil m-eas escassamente pQ.voada~,
com a poss1bi1J.dade de total integração do povo nas tarefas do
Governo atravês dos seus representantes e1e1tos pe:nod.1camente.
E essa experiênc1a tem ma1S de século de conJugação do Parlaw
mentar1.smo com a Federação, sendo o Cqnadâ uma demonstra.-ão de
eficiênc1a e progresso.

J!, também, a nossa honra, CQm a Constl.tU1nt.edc
que partíc1pamos.
Recentemente (Folha de -São Paulo, 4-8-1985)
Hé1J.o Jaguaribe, decano do Instituto de Estudos Políticos
;
SociaiS do Rio de Jane.1ro. recordou que nossos PreSidentes da
República que pretend.1am mudanças, como Getúlio Vargas e João
~oulart, terml.naram depostos com gravíss1ma v10lação da estab1.
lidade 1nst1.tuc1ona1.
-
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CONSTITUIl.TE PAES DE ANDRADE

A tese de Raul p1.lla se harmon1z3 com toda a
orJ.entaçâo que ê seguida pelos defensores do Parlamentar1sno
eJõ1 que qualquer outro país.

A e:cper.1êncJ.a ali realJ.%ada demonstrou a compatibilidade entre o reg1me parlamentar1sta e a Federação.

Outra alegação relativa ã cr:lse de poder quando a maioria parlamentar elege um li? Ministro que não comunga
das mesmas ~dél.as do Pres1dente da Repúbl1.ca, está desment:lda
com as experiênc1.as concretas -da França e da Itália.

Parágrafo único. A lei poderá excepcaonar entidades -ccaprevadament;e bene sacentes , emp1"éSas de com~
mcacâc , eda'tor-as e os ancent i.vcs ã cultural educ.!
çâc , saúde, agrÓlcul t.ur-a , pe s qua s a , esporte, saneamento e desenVolvl.mento-regJ.onal.

Argumenta-se, de outra par-ee , no crescente poder Legd s Lat.avc com a valorização parlamentar na formação
do
Governo. E o que dizer da posição p r ava Lega ada do Poder Judie.!
ár10 no Pr es adencaaLasnc ncrne-ame racanc t

O argumento de que o parlamentarl.smo repousa na
eX1stêncJ.a de pat't1.dos estâveis. e que não os possuíI'los atualment.e, falha em sua base, porque poder_se_1a art1.cular um rac1ocínio l.nvers~l segundo o qual esse Sl.stema de Governo fac1.lJ.taria a estrut\Jração partl.dárl.a, 1tnpossJ.bJ.litada, até agora,
pelos 1nteresses do dia-a-dia que estimularam o governo a extingu1r as legendas. periodicamente, fechadno as organl.zações
partJ.dãrias. determJ.nando. arb1.trariamente. a troca de s1g1 as,
et.c.

Um Sl.stema de governo que valot'J.ze os part1dos
e rest1.tua ao Congresso sua real va1:l.a, será capaz de possib1.1J.tar uma estrutura estável ã 0~gan1zação partidárl.a bra.s1leJ.ra, exatamente o contrário do que apregoam os presJ.dencl.alJ.s tas.

AO

J.'ill.

Enquanto 1SS0, o pj-e s adenca a Lasmo ncree-aner-rcano é que se atucer ca num esquema bi-part1dárJ.o real, pois as
dema a s legendas praticamente desaparecem das aaspucas ete i ecr11.J.s e, em eonsequêncaa , das representações Leg Ls La t ava s ,

Q

m;;~ffil

Inclua-se como~artigo ~ (Secção 111 - Dos Ir.:zp~
tos da Unl.âo). renumerando-se os artigos seguarrtes~'>2
Art. ~ O Imposto sobre a renda alcançará ãndast.ant.ament;e a todos, sendo vedado quaiquer p:riv1Iég10 a pessoas físicas ou juríd1cas.

Um outro argumento que a experaênca e do Par l ament ar-i smo na Europa ancuabau-se de des t rtu.r é o de que
este
sistema de governo só pode scbrevaver num t-egame b1.-partidár1o

Ll.gado ao governo representat1.vo,
lamentar teve or1gem na Inglaterra

~

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

vcca , paralizando as at1Vl.dades de todos os setores.

que no s1stema parlamentar não e:n~fe Gove!.
no fraco, pois, a part.1r do momento em que este se enfraquece,
ele é subst1tuído por outro escolhl.do pelo gabl.nete.

•• ~"tllb

rI ENáRIO

g uma solução equ1valent.e ao J.mpeachment, sem

o SJ.stema par]at'lentar de Governo compromete não
apenas part1dos, mas especialmente o Poder Legl.slativo na admin1.stração da C01sa públ1ca, tornando a responsab1lidade distr1buída entre mU1tos que por sua vez assumem comprom1ssos setorial.s segundo as áreas m1nisterJ.ais que lhes são reservadas.

r;:~~~~

CON51'JIJ!TNIE pABS DE ANDBADB
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O prôprl.o voto de ccnsaanca pode
sc'tuc aonar
crases com a manutenção ou a mudança que a sociedade reclame

Quando rndagado , certa vez, se era possível o
Funca cnament c do Parlamentarismo sem una estrutura partl.dárl.:t
estável, Raul PJ.1la, (geva.st a O Cruzeiro, Rio, Z3-09-196l)
a
grande f1gura da campanha pe r t anent ar i.s ca no Bras1l respondeu
"Não. Nem o s a.at ema parlamentar, nen qualquer outro s as t ema d~
mocrátl.co. Os par-e zdcs sêc l.ndispensá~'el.s ao func.10namento do
regime. Mas por que se desagregam os partidos apesar de cont!,
rem com o r-econhe cament.c e a proteção da Lea ? Por que não satisfazem eles? MUl.to s1mplesI'lente porque são organJ.smos SOCl.ais que. como todo organ.1smo, requerem certas cond~ções para
se desenvolverem normalmente e que são constituídas prl.ncl.pal
mente, pelos s1stemas polítl.cos".

experzêncs:a,

EMENDA lP06165-2

o choque que esta med i da característica do p re s adenca a'l asmcprg

naa.s que a Nação tem vavadc ,

U:13

Pleiteamos a ut.i11zaçâo de todo un acervo acumulado por várias das demccr-aca.as que elevaram o nível de vada
de suas populações e que asseguraram una Sit.uaçâo de es t ab a.La-,
dade polít.ica, institucional, SOCial e eccnôrdce dessas nações

O ParLament ar-r sao ou o Governo de üabane ce ê
um sas tena democrát-ico que pode concl.liar maa s facilmente as
d~vergenc1as polft.1cas e apj a anar- ma~s apropT.1adamentc as d.1~
torções reg1.onais.

JLSTIPICACÁO

DJ.%1õl Ruy Barbosa. peni eencaauâe-se

o Jornalista Osvaldo Perejva , de tão
grande
tradição e p res t Eguc na ioprensa hr-as a Lea r-a , lenbrou com nua -.
ta oportum.dade (Folha de São Paulo, 16-4-87) que os pres1deE.
caat rseas entendem que nos faltam para a adoção do J>arlament~
n.smo UMa ef'acrent e burccrac.ra e par-e.i dos pDl.ít.1cOS soh.dal1e!!
te estruturados, eequec rdcs de que os governos de gabane ee na
Europa sao derrubados e o Parlamento dd s scj.vado e, no entanto,
os negêcacs do Estado não se interrompem, não sofrem abalo •
porque o secre târao-nerat , técnJ.co e não polítl.CO em cada m.!.
ru atêrcc não cai Junto com o titular.

Consideramos que, a não ser os casos cotlprova.lJs
de exigência adm1.nJ.strat1va, 11gados aos S1.stemas de
controle
·que, ali~s são do prõprio' 1nteresse do trabalhador, todas as d!?
rna1S eX1gênc1as e restrições devem ser completamente ext1rpadas
da legJ.Slação do FGTS, ou da nova denom1nação que lhe for dada.

EMENDA lP06167-9
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EMENDA N9

AO

PROJETO DE CONSTXTUlÇÃO
substitua-se o art. 399 pelo seguinte texto:

Não defendemos, porém, o Par1amentar1smo puro,

Dizemos nós, como acréscimo, que Jusce11no }..u~
bitschek, tentando as mudanças socia.1s não conseguiu senão
o
crescimento econômico e o relat:a.vo desenvolV1ment.o J.ndustrial.

Art. 399_ g assegurado o amplo exercIcio da libe.=:
dadá através de todos os meios de co.,u-

mas o misto que valor1%a o Presidente da Repúb1J.ca com a ele!.
ção popular e reduz sua carga de responsabJ.11dade com o Ml,nis
téTio escoHl1.do pelo Congresso.
'
-

Mas a verdade ê que o desenvolVimento com a 1n
tegraçio da SOCiedade não se verificou em qualquer dessas fa:
ses de nossa histôr13.

nicação, não podendo ser recebido qual
quer projeto de lei que· viole esse pri!!
oIpio.

Assembléia Nacional Consl:il:ujnte
JUSTIFICAÇ1iO
Os princIpios constitucionais estão no capItulo
próprio dos direitos individuais e coletivos.
Não se trata, no caso em tela, simplesmente,
de
um direito da informação, mas, igualmente, de um direito ã informação.
Os detalhes podem ter efeito contrário quando inc1urdo no texto que deve ser simples e direto. Esses detalhes P2
dero possibilitar - como muitas vezes ocorre - debates e interpr~
tações que não 8\1xiliam o exerclcio da liberdade.
Por essa razão, propomos a substituição do artigo
399, entendendo que a forma mais simples e direta de garantir
a
liberdade de manifestação do pensamento através dos meios de comunicação de massa ê que hexmcnd ae o
referido
preceito
que é universal, dispensando comentários como os que são enzeí.xa-.
dos no texto original do projeto.

EMENDA lP06170-9

..n.

t:

CONSTITUINTE:: COSTA FERREIRA

tJ

EMENDA OE PLEN,l\RI;~lu",o/e''''''I<>II''"eo'''d<>
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- oeciâra guerra e fazer a paz. depois de autorizado pelo Congresso Nacional. eatvc em caso de ag[$.
são e s"e encontrar este.,em recesso.
XI ... Solicitar autorização ao Congresso Nac-ional,"
para det:retar o estado de sítio ou o estado de aia!.
me, e. em caso de recesso ees ee , decretá-lo.

00 Presidente da República

Xll .. En~iar propostas de orçamen!8:..ao Congresso N.!!.
cional e prestar contas, relativas ao exercício anterior, apóli1 sessenta dias da abertura da sessão 1,!!,
gislativa.

Art. _ 151 _ O Poder Executivo é exercida pelo Presidente da República e pelos auxiliares, de conformidade com es-

AO

ta

constituiç~o.

Art. _ 152 _ 'O Presidente da República é o Chefe de
Estado. o Chefe de Governo e o Comandante Supremo das Forças

xr rr-, Remeter mensagem,

Art. _ 153 _ A eleiçllo do Presidente e do vice-Presidente da República. dar-se-á por votação universal direta e s~

JUSTIFICACÃO

. crera, simul taneamente em todo o País, noventa dias antes do
meac

~ certo que a expressão l1berdade de 1mprensa

é to-

xv _

I

ma

término do mandato Presidencial, na forma da lei.

o texto orig1nal do ProJeto de Const1tu1Ção ê o s e-,
guant.e ..g assegurada a liberdade de ampr ensa em qualquer
de ccaumcacãc",

expondo é situação do paIs,
na abertura da seesac legislativa do CongressO Nacl
nal.
~lV -' Cqnvocar o Congresso Nacional, extraordinariamente.

Armadas.

~ assegurada a hberdade de 1nformação em
qualquer mexe de ccnunacacâc de massa.

§ lSl _ serã proclamado eleito o candidato que obtiver
a maioria absolut~ dos votos, excluidos os brancos e nulos.

A palavra imprensa pressupõe a exasuênc ra dos veíc!;!
los amp're s sos , como o Jornal e a r-eva sua , E tanto 1SS0 é exato
que as declarações sobre u1mprensa-falada e eact-at.a"
const1.t,!!
em-se em uma aberração. posto que não há l.mprensa falada. Podese menc rcnar' o Jornal falado ou teleV1sado. porque a
palavra
Jornal não se choca com o tipo de 1nformação radiofõnJ.co ou teIeva s ado ,

Da responsabIlidade do Presidente da RepúblIca
Atot. 159 - O Presidente da República ao ser acusado, e ccmprcvece esta. pela maioria absoluta I
dos votos dos membros da Câmara dos üeput.edês , o
julgamento sêrá de competência do Supremo Tr ibunal Federal, nos crimes comuns. ou peeente o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

Art. - 154 - Substitui o Presidente da República em caso de impedimento, ausência do País, ou vacância. o
vice Presidente da República.
§ 12 _ Ocorr.endo o impedimento ou ,..aga do pres!
dente ou do Vice Presidente da República. os seus sucessores
de imediato e pela ordem serão:

b _ O p.residente do

rr;;1~~OO~

§ lQ - Sendo declarada procedente a acueeção , o
Presidente ficará suspenso de suas runções ,
§ 20: _ Se, no prazo de: sessenta dias.o julgamen
to não for ccncãurcc , o processo será arquivado.
-

EMENDA NIJ

SenBdo;e.

Art. - 160 - Os crimes de responsabilidade, são
os atos do Presidente -da República, que atentarem contra a '
Constituição Nacional, em especial:
I .. a existência;

c - O Presidente do Supremo Tribunal Federal

f!tr!~'ill

PLENi"\RIO

XVIII- Outorgar condecorações honoriricas.

§ 5Sl _ O Presidente da República, passará oca!,
go ao récem eleito,no último dia do seu período Presidencial

a _ O Presidente da Câmara dos Deputados.

CONSTITUINTE FAES DE ANDRADE

XVII - Oecretar a intervenção federal nos casos
e na form_a desta Constituição

Seção - 111

do a reeleição.

o t.ext.o que propomos como subs raeut.avc ao art.
400
assegura essa ampj a t ude conceitual e t.orna p'recasc na genere i raecâc o da r e i te de uso dessa Labe r'dade que não é pessoal,
mas
ccãet rva , em razão do ccncea tc moderno do d1re1to que tem a comunad ade ã no't Icau

EMENDA lP06169·5

Armlldas do Brasil.

§ 42 _ O mandato Presidencial é de 5 anos, ved.§!

Dessa forma, a expressão l1berdade de informaçiio é
maa s abrangente, mm s enpt a , alcançando t.odos os me10S amp resscs
como os de erm.as ãc sonora e va suaã e, ainda. os da.s cos , 05 cartazes e as egêncaas nccãcacsas •

§ 211 _ Ocorrendo t1 vacância definitiva. far~se-i
eleição para Presidente e Vice..Presidente da República, no I
prazo de quarenta dias. de conformidade com o artigo 153, e '
os eleitos concluirão o mandato de conformidade com o § 4 2.deste
mesmo artigo

AO
PROJETO DE CONSTITUICÃO

§ 32 _ A posse do Presidente e do Vice-Presidente

subst aeua-ae pelo aeguante texto o ar t a gc 401

II .. o livre exercício do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário e dos Poderes Constitucionais I
dos Estados;

I

IIl .. o exercício dos direitos políticos, indiv!
dua1s e sociais;

I

da República, será em sessão do Congresso Nacional, se estiver'
recesso. perante o Supremo Tribunal Federal.

Art. 401 A p rop'r aedade de empresas )orna1Íst!
cas , de rád1o-d1fusão e de agências nct rcacsas,
é pr-avamva de bras1lelros na-tos ou natu1'al1z!
dos há na i s de 10 anos, com a meror' parte de,!!.
se período em atividade no setor. aos quaas c!!.
9c1'â a r-esponsabaLadnde pr1nc1pal pela sua ad-

'I

IV ... a segurança interna do país.

§ 411 _ O Presidente da República, no ato da posse,'

'I

prestará o seguinte compromisso: Prometo perante Deus e do povo'
brasileiro, defender e cumprir a Constituição da República,obse.::.
var as suas leis, promover o bem geral e sustentar a união, a ir!
gridade e a independência "dO BrasiL
§ 52 - Se, decorridos os quinze dias, da data fixad,
para a posse, o Presidente e o Vice-Presidente da República, sal-l
vo por motivo de doença. não tiver assumido o cargo, este será dJ
clarado vago pelo Tribunal Superior Eleitoral e o procedimento si
rá O mesmo do § 212 do artigo 154.

o texto o1'1g1na;l. enquadra, apenas. as e-apr es as
j ornat Is taces e de radlod1fusão, sendo de prudêncae
expressg
mente anc'Iua r as agêncaas not.a caosas , Isso porque a expressão
empresa Jornalíst1ca tem uma ept acacêc ebrangent.e , mas, ha"e!!.
do menção a algumas delas. é preferível que se complete o te~
to com a 1nclusão das agênc1as not1c10sas.

S eV1dente que as agênc1as not.1Cl0sas int.ernaC1onaJ.S que têm sede no BraS1l não est.ão enquadradas neste C!
so, p01S se encont.ram sêJiadas no exterl0r e a autor1.zação quo
lhes f 01 dada pelo governo braS1le1ro as coloca em slt.uaçãod.!,
versa das nac10na15': Ass1m se encont.ram a France Press,a UIl1ted
Press, a Àsso~1ated Press, (Tass, a Reuter's. etc. que
têm
adm1n1stradores, diretores lou gerentes loca1s, algumas vezes
estrangc1ros, mas possuem est.rutura 1nternac10nal cobertas em
prat.l.camente todos as países pelo pnncíp10 da ll.berdade
de
l.nformação.
De outra parte. o texto do proJet.o ao adm1tl.r e!!
tre as exceções a 46 bras1leiro natura1uado há ma1S de
lO
anos. não J.mpôs qualquer rest1'1ção. Essa abertura excepcJ.onal
- -não pode ser fe1ta sem a l1m1t.açâo relatJ.va a u~a período de
atiV1dade no set.or da comun1cação que não deve f1car
abal.'<o
dos 5 anos, ou seJa. a metade do período de dom1cí11o no Bra-

VIl_ o cumprimento das leis e das decisões judiciárias.
Parágrafo lÍnico - Estes crimes serão definidos em
lei especial, que estabelecerá.:.as normas de processo e julgallle!!.

to.
Dos Ministros de Estado

Art. _ 155 - Para ser Presidente e Vice-Presidente
da República,é necessário:
~
- Ser brasileiro nato;
II - Estar no pleno exercício dos seus direitos po
Hticos e
lU - Ser maior de trinta e cinco anos.

Art. - 15& - O Presidente e o Vice-Presidente da Re
pública. ausentar-se-ão do Pats, mediante prévia autorização do ,7
Congresso Nacional.
Art. - 157 - No último ano do mandato do Presidente
e do Vice-Presidente da República. o Congre!.so Nacional. fixará o
subsídios para os seus sucessores
Seção - 11
Oas atribuições do Presidente da Repúbllca
Art. _ 156 - Compete privativamente ao Presidente
da República.

511
Essa medida deve ser adotada pflra eV1t.ar acham.!!.
do t.est.a de ferro. ou o homem_de_palha como, o trata a legJ.sl!,
ção francesa. Assl.m, qualquer bras11e1ro na?uraliZado hã malS
de 10 anos. amda que 1nte1rament.e deslocacro do campo dã J.nformação. podena assum1r as responsab11l.dades prevl.stas
na
1e1. o que poder1a representar um r1SCO a essa atiV1dade e
próprl.a soberan1a nac10nal.

.. a probidade na administração;.

VI - a lei orçamentária; e

mamsurecão ,
JUSTIFICACAO

Conceder indulto e comutar penas, na for-

legal.

XVI _ PermItir. com a autorização do Congresso I
Nacio~nal ou sem esta, em caso de recesso. que ..
forças estrangeiras transitem ou em caso de gue!,
sa permaneçam temporariamente no território br.!,
slleiro. sob o comando de autoridades das Forças

• § 212 _ Caso nenhum candidato obtenha a maioria abSol!!
ta, realizar-se-á nova eleição. na conformidade deste
ar ;
tigo, quarenta dias. él16s a prImeira, com os dois candidatos
mais votados. sendo eleito o que obtber a maioria simples I
dos votos.
§ JQ _ Ocorrendo desistência de um dos dois ca!!.~
didatos mais votados, concorrerá o terceiro coldcado e assim
sucessivamente

mada no sent adc geral de Labe'rdnde anãcrnacãc , mas:..Jlão é a 1nd.!,
cação mais precisa como definldora dessa Lab er-dade ,

tI

IX ... Celebrar e ratificar os trat'ados, convenções,
ou êeoeece e atoá internacionais 11 ad .ref'erendum"Clo
Congresso Nacional.

00 poder Executivo

PROJETO-DE CONSTITUICÃO

[!J

B:

vrrr- Mant~r e ~dirigir
relações exteriores do
Brasil com outros países.

I r=r;--'71

.-r~t:~;';/1Z"'e.~ll)--Substitua-se integralmente as s ecêeo I.Il,IIl e IV do

Subst1tua_se o texto do art1go 400 pela redação seguant;e
Art. 400

Os Ministros de Estado, depois de aprg

VII .. Fixar o contigente das força~ armadas e suas'
respectivas hierarquias,. e decretar seu estado de alerte.

f··;';~~

1':í'I1!-OJ} Capitulo ll,deste projeto, dando-se as sequJ.ntes :=.,:oag00;5

TCnoh\llT'''....;l<>
EMENDA N'l

_ Nomear

atribuiç6es e funcionamente, com as ressalvas desta Constituição.

lliIi~~1f?1

PLENÃRIO

- Vetar projetos de leis.

VI .. Prover, na forma da lei, os cargos e os ér-, I
gt10s da Administraç.llo Pública Federal, no tocante a estruturação,'

r;.~;":=J

CONSTITUINTE -PAES DE ANDRADE

IV

v

vados pelo Congresso Nacional e demiti-los.

rata.aecãc ,

capitulo - II

EMENDA lP06168·7

I:

A emenda pr-esente torna ind1spensável um refa eavo compromet anent.c com o setor, para não da eer , o conhec amen-.
to da área da ccmumcacâc, pelo menos em 5 dos 10 anos de nat}:!

e 643

a

direç~o

I
- Exercer, com auxilio dos Ministros de Estado,
superior da administração federal

II - Il'iciar na jurisdição de sua competência, o
prOcesso legislativo.
.

I

III - Sancionar, promulgar e publicar as leis, cum
prlr e fazer cumpri-las. expedir decretos. Tudo de conformidade -;com esta Constltuiçl1o.

Art. _ 161 - Os t-linistros de Estado, são auxilia
~es do Presidente da Rept1blica. serll:o escolhidos mediante 05-;
critérios dos incisos 1 e 11 do artigo 155 e serem maiores de
trinta e cinco a~os.
Art. _ 162 _ Compete ao Ministro de Estado. aiém
das atribuições estabelecidas pela Consti tuição e as leis;
I
_ e:ll:ercer a orientação, coordenação e sup~r
vistio dos 6rg~os e entidades da administraç~o f!!,
deral na área de sua competênçia. e referendar I
os atos e decretos assinados pelo Presidente;
II _ expedir instruções para a execução das leis,
decretos e regulamentos;
III - apresentar ao Presidente da República rel a-I
tórIo anual -dos serviços realizados no Hinistério;e
IV _ praticar os atos pertinentes às atribuições
Que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.
- comparecer à Cimara dos Deputados e ao sen.!
do rederal, nos casos e para os fIns indicados nes
ta Cons tituição.
Art. 163 _ Os Ministros de Estado. serão, nos
crJmes comuns e nos de responsabilidade, processados e jui9.!,
dos pelo Supremo TrIbunal Federal e, nos conexos, com o Pres!

e. jpembIéia Nacional Constituinte

644

os setores da at.avadede humana. Essa realJ.dade é at.endaôa com
mal.or rap1dez, como tem eaec demonstrado pelo eaeceme de governo aeree-eeeeaeeec, quando o Estado adota o
pres1denc1alJ.smo,
que pezrru.tie a imposl.cão de normas Juríd1.cas em nome dos
anee-.

dente da,República, pelos 6rgãos competentes para c processo
e julgamentoJ destes.
Art. 164 - São crimes de responsabilldade,além

do previsto no artigo l04,parágrafo·únlco, 'os atos definidos'

o Projeto de Co-nstitui'ção apr-ovado pela Comis~lo
de Sa s tiemu t az açfio , t0.1 como subnc t rdo no Plenário do. AsSc.r.bJ~l"l
Naciono.1 Ccnsrrtumte , npr-es cntn probf cnas relevantes puro. n
polít1.ca brnsl.lc}t1\' de Pr opr Ledade I!J.tÀ\StT131 de transferên>..l ..
de tecnologia, pois conflitam com reqres consagradas por Trata
dos c Convenções ( corno, ror exemplo. a Convenção da Unino de
Paris) •

resses gera15.

em lei Eparágrafo uoica.do artigo 160), quando praticados ou'

ordenados pelos Ministros de eateec ,

o parlamentarJ.smo é maa.s lento, porque exige uma longa negoc1acão entre as bancadas parlamentares e os part:Ldos com
o governo.
Para que se torne maa.s ág11, deverá restring::l.r o ny
mero de part::t.dos. Isso levará ao man1queísmo pol!t1CO.

parágrafo único - Os Ministros de Estado. são'
responsáveis pelos atos que assinarem, ainda que juntamente com

c Presidente da República. ou que praticarem por ordem deste.

Com

JUSTJ:PJ:CAÇl\O

sultados prát.1.cos num país cu je formação cultural, eceaaa e pol!tJ.ca está a tl'ostrar a anccnvenaêncae da adoção do parlamenta-.
riamo.
As cexeceeefseacee do pres1denc1alismo eccneeãnem Sft
ja esse eaet.eme de governo preservado e ape rfe1çoado, ao mvée
de tentarmos nova expecaêncae parlamentar1sta.

Sugere-se a uniforml.zação dos cenas pr1v1.lêr,l.o.
natureza JU
rídica, sob a denominação de "direito de exclusividade".
-

pr-epr-a edade e cxctus rvadade , que possuem a nesma

A proteção a outras criações Indus t r re Ls
que
não sejam mvcnçêcs (por exemplo, o "sortware") t anbêm Merece
amparo ccnet.atucãcnet , que estaria previsto no tiex tc ora sug!
rido.
A expressão "nome de empresa" é mais
adequada
do que "nome ccaercaaj,", o qual, a r rgor , desabrigo. os
das prôprl.as

No pr-eaadencaaâd smc , a marca pessoal do cerida.de tic
chef1a do Estado e do Governo é a base da disputa pela deleg,ªção da sccecenae popular.

esmagadora

meãcea.e , em 1963 reje1tou o parlamentar1smo.

postulado da a.ndependênea.e dos Poderes do Estado, peeconaaa uma r1g1dez ma10r na separação desses poderes.
•

A nossa proposta visa eliminar
Inucrprepaçêcs
pcss Iveas de ocorrer em um texto constitucional mais anptc , f!!
cultando ã Le1 ürdanâr aa a normalização espec ff aca de na t êr-m ,

votos quase que d::l.vididos ao meio, qualquer dg"

f1nl.ção que prejud1que aneereesee contrad1tórios de modo
fort~ tende a levar à const:l.tuição de uma frente con
cepeeaôade de vencer as próx1mas eaeaçêes , Em outras palavras, quer-de
o eaeaeceeec está da.vadado , ganha-se a ele1ção por raot avcs conjuntura1s que levam a que eleitores de um partido pref1.ram votar no outro. Na medida em que ve j am prejudicados os
J.ntere.&
ses eenrucuraa.s que estão na base de sua def:Ln1ção
partidár::l.a
enceracr , esses eleitores voltarão a ela. Os partidos no
governo 'têm noção dessa s::l.tuação. A nssasassãa. pode
dizer-se.
começa por aí..

Esta emenda propõe seja mantido o sxeeeea
pres::Ldeneaea de governo, eesaeeaecee suas vantagens teórJ.cas e seus re-

É bom lembrnr que o povo brasile1.ro, pCU1!'

05

A Le a b're sa te r e protege, além das nar cas ,
os
"sãnaas e e x pressão de pr-opagandav, tudo sob a dc s a gna çâo Ren.§.
rica de s ranos daat int Ivcs •
g daspcnsãvct de â-car claro que o texto ccns t a tu
c ronaã suncr-Idc está msparnac no princípio de que também o di
reito de exc Lus Ivadndc sobre a p rop'r a edcd c Induat.r rnj, est5 ccn
ddc mnadc o. uma relevante função soclal.~
í

O sistema pr-ea adencauj, de governo acentua o

Nos Estados unaece da Amér1ca. os part::l.dos pouco
d::l.stl.nguem.
Na Europa. os part1dos buscam d1ferenças pelas quaa s
o eaeaeceeec possa l.dent::l.f1Cá-los e fazer sua opção.

As Lanhae euneemeneeas do saeeeme , em sua versão repy
bj.acena , sUrgJ.ram com a ConstJ.tuJ.ção dos Estados unaeos da A'llé-

rica em 1787 e seeva ram de modelo à ConstJ.tuJ.çãq bras1le1.ra
1891.
As caractenst1cas bás1cas do sistema
são as segul.ntes:

Onde prevalecem valores de realização
1nd1v1dual
(pres::l.dencJ.al.1smo), os pa:ctidos se formam em torno de
líderes
polít::l.cos.

de

pee s adenca.aj,

a) Confusão das funções de chef1a de Estado c

de Governo.

Onde os valores de realização ccaeeave (parlamentar1.&
mo) prevalecem, maa s raeaaeenee estruturam-se part1.dos com base
em programas pol!tl.cos.

cherae

EMENDA lP06172-5.

l!J

Modifica alínea IV do art. 13 do Projeto
~a~1!;2

13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV - salári,., mílÚITIO desvfrcula-ío da.:; d'::mdi~, fixaoo e-r lei, naei"ndl
mente t.nificada, capaz d~ at~nde::, as SUtl'i neee.Jsidoldt1s vitai ~ básicas (. à'Õ
da sua família, eCll'l moradia, a~ta;ãl1, educação, saúde, lazer, ve.,tutirio,
higiene, tcansporte e pcevidê.'lCla social • .,)

JUSTIFICATIVA

Por outro lado. a d1ferencJ.ação, a restrJ.ção do ace.&
so aos bens e serv1ços facl.l:Lta o aparec:Lmento de líderes poli
t1COS, que encontram no Sl.stema presl.denc1al o cl::l.ma l.deal pnra
a sua·ação pOl!t1ca.

E U11 óbvio') ulul'l.,te Que o atual salário mí,imo, o menor en todr.s os
terrpos, é incapaz d.! atender a<; ner.essidddes vitah básiC'a'Õdo trabalha 10'
e às de sua famUa como moradia, a~mentação, educação, saúde, lazer, ves_
tuário, higienê, tra'l:;po=f:e e previdê-,cia social.
Deve-se contocnc1r a mais urge-,te pos'iivel o proble'lla reI 'l.tl./o a In~
dexa'lão ou vincula-;ão do salário mínimo, peh qual at1!l:ntolm o... salárI"1; das
faixas mais altas dI! servidores e de algunas categorias prorIs'iIon.aIs toda
vez que o mInlmo é reajustado.

Cremos que o presl.denc1a11smo, não somente pela traul.
ção pol{t1ca como também pela formação soc1al do Brasil,
sistema de governo maa::l.S aproprl.ado
Alega-se que o parlamentar::l.smo prest1gia a função le-.
g1slaat1.va e f1scaal1.zadora dos representantes do povo.

A el~1ção direta se const.1tul. em uma forma de assegurar a 1ndependêncl.a ~o PreSl.dente da Repúbll.cEt, que recebe
e 50 a ele resta cont
c) Responsabill.dade pol!t1ca dos M1n1.stros de
Estado perante o Preo1.dente da Repúbll.Ca.

Mas se restaurarmos as prerrogat1.vas do
Congresso
NacJ.onal, o pres1denc::l.all.smo b Eas1le1ro entrará em nova
fase
na hl.stór1a das 1nst1.tuJ.ções pol!t::l.cas. A força do
Congresso
Nacional estará em seu poder de f1.scal1.zar, em seu
conjunto,
a ação pol!t1ca e adm1n1stratl.va do Poder Execut::l.vo. e
mesmo
1nterrompê-la. quando ela não corresponder aos anse1.OS aa Nação

Os Ml.nl.stros de Estado, por serem de l1vre
escolha
e nomeação do Pres1.dente da República. têm ma1.or liberdade
de
ação adm1n15trat1va face ao Congresso Nac:Lonal.

da Co1ilssãn

,..Art.

so aos bens e serviços é maJ.s geral. fazendo prosperar o s1stema parlamentar,

lo povo.

ce COllstituiçillo

de Sistem:ltização

A negoc1ação política reall.za-se melhor onde o

b) Ele1ção do Pres1dente da RepúblJ.ca d1retamente pe-

f?ãJ~;7ã!J
..... ";IC"ih

TUT~/

KOIFICAITVA:

Nos países da Amér1ca, havendo eeendveae de
renda,
o recurso pol!t.1cO natural é o presJ.dencialismo,
anat.rumeneo
para elevar o ní.vel de renda das populações.

...
Esse B1steIed. que vem sendo adotado desde 1889, com a
efemera exc~ção do parlamentar1sMo. 1mposto em 1961 med1ante a
Emenda n!! 4 à Const1tu1.ção de 19>f6 e que ve.1O no bOJO de
cr1se polít1ca, é o que corresponde ao anse10 popular de
ter
um líder nacl.onal a co~andar o Estado e o Governo do Brasil.

E';;;;----"]

OSMIR LIMA

r.r

Onde a estrutura eeeaea é mei.s l.gual::l.tár::l.a 'em
de renda. e mea.s d1ferenciada em relação à pos1ção eocaeã (pai
ses da Europa), é adotado o paet.amen eaea.s-nc ,

o mesmo órgão, unapeascej., enreaxe as duas funções: o
Presl.dente da Repúbl1ca, na queLadade de chefe de Estado,
representa a Nação em sua unidade, externa e l.nternamente mantendo relações com os Estados estrangel.ros. ec redaundc seus representantes dJ.plomát1cos, celebrando tratados, convenções e atos
aneemecacneas , f1rmando acordos, eepeéeeames e obr1gaçõeS
ternas, exercendo o ccaeoec supremo das Forças Armadas, decretando a mobl.llZação nacumal. no desempenho do papel de
chefe
de Governo, o Pres1dente da ReptÍbl1ca atua politJ::camente na con
dução dos negóc1.os adm1.n1strat1vos, em consonânc1a com o ele1t:
rado e o part1do que o apó::l.l1.
-

pessoas Jurídl.cas de da re Lt;c e tva.t ,

EMENDA lP06173-3
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EMENDA ADITIVA
d) Impos5.1bJ.11dade de dl.ssolução do Congresso

Nac.1f!.

nal.
Consectár10 lóg1.cO da 1ndependênc1a r!g1.da entre
os
Poderes • é 1nadM1ssível no Sl.stema pres1denc1al a
dl.ssolução
do Congresso Nac.1onal pelo Pres::l.dente da Repúbl::l.Ca.
e) Preponderâncl.a do Congresso Nacl.onal nas
leg1.slatl.va e fisca11zadora.

8

EX1sten várl.os me1.OS de controle do Parlamento
bre o E~ecutl.vo. A 1.ntervenção do Parlamento na des1gnação dos
ma1S .1mportantes func10nár10s do Governo e
da
Adml.nistração
const1tue o pc.meJ.ro dentre eles.

Acrescente-se ao art. 492, do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização:
"'Art .. 492 .

Cremos que o controle parlamentar dará nova
ao presidenc1a1smo bras1le1ro.

fe::l.ção

§ Unico - Dependerá de prévia autorização da Assembléia
Legislativa da Estado a criação d.e Reservas Extrativistas na AmA

Esta emenda, Subst1tUl.ndo o parlamentar1smo
zado no Projeto de Const1tu1Ção. é uma contr1bul.çâo
àquele objetl.vo.

preconl.modesta

26n1a".

funções

No S1.stema de governo dos Estados Un1dos da
Amér1ca
in1cl.at1va da leg1slação pertence 1nte1ra e
exclusivamente

.JUSTIFICATIVA
Em nosso entender cabe exclusivaMente aos Estados Fede

ao Congresso.

rados aprovar ou não matérias da espécie, ATRAVr::S DO PARLAMENTO
ESTADUAL. O nasse. país par sua heterogeneIdade deve deIxar o m!
ximo possível às próprias comunidades a decisão sobre o que deve
ou não ser implantado em seu território.

Restaurando-se as prerrogativas do Congresso
Nac10nal na futura Const1tu::l.çào. as funções leg1slat1va e
f::l.scal::l.zadora serõo e~f!!cl.das em sua plen1.tude.

EMENDA lP06171-7
Note-se que, mesmo nos países que adotam o
51stema
parlamentar, o chefe de Estado é uma f1gura pol!t1ca l.mportante. pOl.S, além das funçõas de representação do Estado,
quando
atua como vínculo moral dos Poderes. colocado acima das d1sputas part1dárl.as, ele desempenha um papel de espec1.al
relevânC::l.a nos momentos de cr1se adml.nl.strat1.va.
Ressalte-se, por outro lado. que o S::l,stema parlamentar caractr1za-se pela .1nstabilJ.dade ml.n1ster1.al: o
Conselho
de Hl.n.1stros pode ser mant::t,do por vár:Los anos. ou por apenas a.l
guns meses
Outra cllracterístl.ca é a .1nstab::l.11dade
parlamentar:
da mesma forma que o Conselho de M::l.n1.stros (Poder
ExecutJ.vo).
não é J.nv101ável , podendo ocorrer a sua d1SS0lução pelo
chefe de Estado o Parlamento (Poder Legislat::l.vo).

['J
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NILSON GIBSON
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o libcra11smo, que 1nspirou o sistema parlamentar, tg"
ve do curvar-se à real::l.dade da ::l.ntervenção do Estado em
todos

(!l

l?

OSMIR LIMA
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DISPOSITIVOS J:HJ:NDADOS
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..folENDA MODIFICATIVA
Título II - Dos Dire1tos e L1berdndc l-undamenta1s
Capítulo r - Dos Direitos Ind:L\'l.dua1s - Art1go 12-IncJ.so II _.
Alíneas E. a

i

Título IX - Da Ordem Social - Capítulo IV - Da éiência
nologl.a - Artlgo 395 - parágrafo 29

e TeS

1) SuprJ.mn o parágrafo Z9 da Artl.go 395,
Além d1s50, não é possível ocultar o fato de que. do
ideal de supremac1a do Leg::l.slat1vo. passa-se à
predom1nãnc~a
efet1va do Execut1vo, pOl.S o GabJ.nete é quem comanda a lcg1s1ação e a apl1cação das lel.s.

EMENDA lP06174-1

2) Suprl.l'lJ.r as Alíneas.!! a

i

do Inc1so Xl do Art1r;o 12.

O art. 440 passará a ter a seguinte redação:
.ftArt:440 - E criada a Comissão de Redivisão Territo:rial do pais, COI'l cinco membros indicados p~10 Congresso Nacional
e cinco Membros do Poder executivo, COI'l a finalidade de apresentar estudos e anteprojetos de redivisão Territorial do pais
e
apreciar as propostas de criação de Estados e outras pertinentes
que fhe sejam apresentadas até 60(SESSENTA) DIAS APOS SUA INSTAlAÇA0".
.JUSTIFICATIVA

3) Dar ã Alínea c do Inciso XI do Artigo 12 a segUJnte redaç50
" a lel. d1.SflOrá sobre dl.rel.to de exclusnddade ~s imençõç.=..
e cTJ.ações :r.ndustrl..Hs, aos nomes d~ empresas, 5s marcns e
outros sl.gnos d1st1ntivos tendo em vis't<l o intel esse socl.ul
do País e o seu desenvolv1.mento tccnolõ~icó e econômico".

Consideramos o prazo de lO(dez) dias para recepção de
propostas de criação de Estados e outras pertinentes - previsto
no a:rt. 440 - excessivamente exiguo dada a magnitude do assunto
e as discussêies que nattlralmente o envolvem.

Assembléia Nacional Constituinte
Suprima-se ao Projeto de Constituição.
- o item I do art 334.
- o art. 336.

r;r---~~-----TU101.n
..;~<>---------_----,

EMENDA

MODIFICATIVA

DA NOVA RE:DAÇAD AO § 111: 7 Item III. art. 112:
li § 11l: _ O suplente é convocada nos casos de vaga I de
investidura em funções previstas neste artigo ou de licença ~ ou

superior a cento e vinte dias".
JUSTIFICATIVA

Entendemó,,: que para o bom funcionamento do Poder legis

letivo uma licença de cento e vinte dias é prazo suficiente para con
vocação (lo respectivo suplente • uma vez que representa praticamente
a metade de um ano Legislativo.

r.r-

TU10/.u.T'.,c~.io

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EI~ENDADO. ARTIGO 97

"Art. 284 •••• __

e - 645

.

"§ único - As empresas e entidades direta ou indiretamente controladas pela Un!ão recolherão, obrlgatóriamente, todos os seus tributos nas instituiçeles finan _
ceiras oficiais federais".

o Governo não está, absolutamente, em condições de centralizar e re~
ponsebttfzar-se por todos os encargos referentes à assistência e previdência social
Aí estão os precários serviços prestados pela previdência estatal para comprovar essa afurmaçãc,
Foi justam~te em função dessa deficiência governamental que surgiran
entidades privadas - comoo SESC, SESI. SENJ\ e SENAC - COOl a rmertoaoe de prestar
assistência ao trabalhador e suas farnflias, de forma complementar para suprir as
falhas dos organismos ctícíeae.
Também na ãree da fortnação de mão-de-obra essas instituições particulares, financiadas pelas empresas vêm mostrando sua eficiência.
Dessa forma, parece-nos temerário e até mesmo grande ingenuidade pretender, apenas através de dispositivo constitucional, negar a realidade e atribuir
à Previdêncla governamental a eficácia que nunca teve, no decorrer de sua existênciü
A pretenção de centralizar nas mãos do Poder Público todas as responsabilidades da seguridade social, que engloba saúde, previdência e assistência social, é das mais imprudentes e arriscadas.
Corremos, com Isso, o rescc de anular tudo o que vem sendo reerreecc
há cerca de quarenta anos pelo empresariado brasileiro e transformar o setor num
.caos
A população merece mais atenção e melhor tratamento, ela tem direito
a serviços assistenciais bem estruturados e cabe a nós, Constituintes, oferecer-lhe
meios para que isso se comcretize
Mas não sere com medidas extremas que conseguiremos aperfeiçoar o arcabouço da sociedade e melhorar SUa condição de vim Temos que estar antes de Mais
nada, atentos para a realidade de hoje e as necessidades de amanhã
E não é isso que o texto constitucfonal em estudo está fazendo

JUSTIFICATIVA
A centralização da arrecadação de tributos federais
nas lnstltuiçeles financeiras Oficiais federais permitirá melhor controle e administração dos recursos Públicos, propiciando assim, a otimização do fluxo
de
cai.xa da União."

OSMIR UMA

A.."'·..' ; · , , " - - - - - - - - - - - ,
Adite- se ao Item XV do art. 100. do Projeto de
Constituição a seguinte expressão: ••• "bem como de
seguridade social e de previdência" •

JUSTIFICATIVA
Pela importância da seguridade social e da previdên.

ela na economia brasJ.leira e na vida de cada cidadão.
em particular, o congresso Nacional não eccer em ne nhuma oportunidade, deixar de acompanhar e fiscaliz.ar'
as atividades relativas a esses setores.
ã

Õ art 97 do Projeto de Constituição elaborado pela
Comissão de Sistematização passa a vigorar com a seguinte redação
97 - A Câmara Federal ccnpee-ae de 225 representantes do PO
vc , eleitos, dentre cidadães maiores de vinle e um anos e no exercícIo
dos direitos políticos, Dela sistema distIltal misto, voto majori_
tário, direto, secreto e proporcional, em cada Estado, Territorio
e no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.

EMENDA lP06182·2

"Art

§ 112 _ ••••••••••••••••••••••••

(J
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§ 21Z - O número de Deputados por Estado, Distrito
Federal ou Terrilorio sera estabelecido pela Justiça zte i tcraf , s~
gundo critério diretamente proporcional a população, na proporção
de um representante para cada 500 mil habitantes, com os ajustes'
necessários à aproximação devida, de forma a que nenhum Estado te_
nha menos de 4 representantes

••~' ••io

__,

r ; r - - - - - - - - - - T E••• /JUJT'''.oçio,
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,JUSTIFICATIVA
A proposta visa compatibiliza:r com a nova recaçac suqe-,
2ida para o Item V, do art. 328
,que exclui a obrlg!,
toriedade das- instituições financeiras federais ofici BiS participarem do Fundo para proteção da economia popular e garantia de depositos e ecf í.cações até determin3!
do valor

JUSTIFICATIVA

ESTADO/TERITORIO

_O

ACRE
_ZO'lAS
RONO.')~IA

pARA

lAUl

l CEARA
I

RIO GRAI\'OE 00 NC,I:tTE

PAAA1BA

lPER.'4AASUCO
AI;{JI\S

, SERGIPE
18AHIA
lRITD SANTO
10 DE: JA."IEIRD

DEPUTADOS

~

J!ili.

PROPOST~

8
8
8

1 728

731

0,5392

17

4.201
4.641

}.09S9
3,4234

2.S

2.430
5693
2.126
3.016
6.776

1,7925
4,3470
1,5682
2,2247
4,9983

'll'
3.
10
4'

2.245
1.287
10731
2.287
12.767

1,6560
0,9493
7,9158
1,6870
9,4176

18,92

14.600
29.657
4.453
1.579
1.480

10,7698
21,8767
3,2847
1,1647
1,0917

21,64
43,97
6,60
2,34
2,19

22
44
7

1.604
8.074

2,37
11.97
6,07
12,58
0,31

4

4 09.
8466
214

1,1832
5,9558
3,0214
6,2597
0.1578

104

O,D767

0.13

18

10
22

8
12

-.
53
60

17
8
8
8
30

1.
31
4

IW\

OT"-

Pa='lJ_AC.D:O(a)

r~

487

>58

135,564(b)

0,0264
1,2746

0,53

6,88

3,60
8,73

3,15

4

•

4,47
10,04

4
4
10

3,32
1,90
15,91

'6

3,39

100,00

No momento em que se apregoa a democracia plena, não
mais se justifica manter o preceito coercitivo para o exer c Ic Lc
do voto. Há que se ter liberdade de decisão em todos O!; níveis,
razão da presente emenda.

EMENDA lP06183·1
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EMENDA lP06179-2
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4
4
4
1.

4

4
,2

•

13

3
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único do art

284 !lo

~<

.
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EMENDA MODIFICATlVA
.' ~~
Dê-se: a seguinte redaçã? ao
Projeto de Constituição":-

Modifica as letras a, b e c do Item I do art. 277, do
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização
L<' ART. 277

rr;~~;"=:J

OSMIRu'"LIMA
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OSMIR LIMA

Art. 284 ••••••••••••
H§ Unico _ As disponibH.1dades de caixa da uruãc e
das entidades sob seu controle serão oencs r t adas em uma úni ..
ca instituiçãÇl financeira ofielal federaL As dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos Orgãos,e,!!
tidades e empresas por eles controlados em instituições fi nenceiras oficiais."" ..

.

a) Vinte e um pOr cento ao Fundo de participação dos

Estados e do Distrito Federal;
b) Vinte e dois por cento ao Fundo de Participação do
Municipios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões Norte e
Nordeste , através de suas instl tuições oficiais
de fomento. n

JUSTIFICATIVA
A União dispõe de instituições financeiras para a
execução da política economica do Governo.Como forma de max!
mizar a utilização dos recursos públicos é de tundemente í, l!!!,
ncrtãncâa que tais recursos, gerados e geridos por organlzacees do Governo, sejam oeccs t eeccs na instituições financeira
da Unil!l:'O, de maneira a formar um volume maior de recursos di,!
pon!veis para aplicações prioritárias, que induzam ao deserwc
vimento economico e social, criando empregos através de em -]
preendime.ntos produtivos.
E uma medida que antes de tudo. permite melhor
e
maIs racional utJ.lização dos recurso~ públicos em prol da sociedade
l

JUSTIFICATIVA

2,56
1,08
6,22

----,

Dê-se a seguinte redação ao ar t 285 do Projeto de con.!
Utuição:
"Art. 285-A União não se responsabilizará por depósitos
e act.Iceções nas insti tuiçeles financeiras, salvo se re!,
lizadas nas instituições controladas pela pr6pria União'.!

.)USTIFICACAO

População (Prolecão IBGE para 12 de Julho de 1985)

.IX.O/.UIT,....;to

EMENDA MODIFICATIVA

Modi fica a letra.!!. do Item I, art. 27 do Projeto de
Constituição da Comissão de sistema.tização.
Nova Redação:
"b}O alistamento e o voto são facultativos para os
brasileiros de ambos os sexos."

§ 31Z - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Ter
rltorio elegerá 3 Deputados".

Existe, if'ldubitavelmente, séria distorção numérica
relacionada a composição da Câmara F~deral. Os Territorios e as ta
dos menos populosos têm, em proporção a seu pequeno eleitorado,-o
que podemos chamar de super-representação
E absolutamente indispensável que nos detenhanos,
com seriedade e bom-senso, no reexame dessa questão, pois, a tese
da proporcionalidade, sem dúvida, em pouco teMPO nos levará a w!'.,
câmara de proporções descomunais E, o que é pior, cada vez mais
inoperante
Prec1samos obter uma fórmula que permIta o maxImo
de equilíbrio, em termos de representação popular cameral
O objetivo primordial da medida e o de agilizar a
atividade legislativa na Casa, uma vez que uma quantidade substa!}
cJalmente menor de representantes crcpj cfare melhor u t Lj Lzaç ão dos
recursos materiais e humanos da Câmara dos Deputados, em bene r Ic i o"
do trabalho parlamentar
Contará, dessa forma, o Deputado com Lnr r a-es t ru t.g
ra mais aôequede , tanto do ponto de vista de espaço e de recursos
administrativos, com influências positivas na qualidade e, mesmo,
na quantidade de sua produtividade.
Como informação adicional anexamos o quadro demon~
tratlvo "População~ProJeção IBGEu.

rr=;~~;"~
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EMENDA lP06178-4

E fato inegável que nosso país apresenta contrastes regJ.~
nais profundos. Enquanto algumas regiões apresentam altos
indices de desenvolvimento ec cncma cn e social, outras r e-,
giões permanecem à margem desse desenvolvirrento, com ba r-,
xos níveis de produção, pouca ou nenhuma industriahzação
de suas matérias primas, pequena renda per capita, e consequentenente , baixo padrão de vada de suas populações
Minha sugestão tem como objetivo a, descentralização de
recursos, no sentido de que, dada a solidariedade nac i cna
formadora da unidade nacional e a necessidade imper Icsa d
estabelecimento de mecanismosj'de compensação das desigual
daces , mantenha-se o siste~a á ex?tente, aperfeiçoando- ,
possibili tando a diminuição das desigualdades regionais O!
pais precisa desenvolver_se de forma mais harmônica. fnve s-,
tindo os recursos gerados pelo esforço de toda a nação
de
forma mais equitativa.
Necessário se faz que a nova constituição estabeleça mecan!
mos de reforma tributária que visem uma melhor dlstribuiçi'ioT
regional dos recursos nacionais. ..

I

225

f

EMENDA lP06184-9
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EMENDA ADITIVA
Transforma o § I)NICO do art. 284 do Projeto de
Const!tuição em, § lll. e cria o § 211. com a seguInte redação:

-s

EMENDA lP06177·6
tJCONSTITUINTE AN.TONIO SALI~u'~·URIATI

Emenda supressiva.
Dispositivo emendado' item I do art. ;534 e art. 336.

f!~Õ8'~
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EMENDA ADITIVA
Adite-se § único ao art. 284 do projeto de Constitu.!,
ção , com a seguinte redação.

212 - A ecrececeçãc de tributos federais será
efetuada pelas lnstitulçlles financeiras oficiais federais"
JUSTIFICATIVA
A centralização da arrecadação de tributos fede
rais nas instItuições financeIras oficIais federais permiti
xá melhor contrOle e administração dos recursos públicos -:propiciando dessa forma, a otimiz.ação do fluxo de caixa da
União.
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OSMIR LIMA
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EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art 328 do
Projeto de Constituição:
"V- ~ criação de fundo mantido com recursos das !nst!
tuições financeiras privadas • com o objetivo de proteg~
a economia popular e garantir dep6sitos e aplicações até'
determinado valor".

EMENDA MODIFICATIVA

Suprima-se o § 211 do art. 283, transformando-se

o seu parágrafo llil em parágrafo único, do Projeto
Constltuí.ção ,

Deve ser mantado , apcnas , "diretorl.as das federações r-espcctavasv,
UII.:I vez que, pelo cnquadrasento Sl.mhcal. as federações são ccnstataudas
por
slndJ.catos f~hadO's, carecendo de suporte JuridJ.co a dupla rupr-cseutntnvrdade
no col~gl.O etec.torat a federação e seus SlnW.cal:OS f11l.ado.<>. A esses
últimos Já está dada a cCIIlpetêncla de indJ.car os c'tassascas para as JW\tas
de
Conc1.1J.ação e Julgan-.cnto (par;;grafo Úrn.co do art. 215).

rr=~~'08~

OSMIR LIMA

de

EMENDA lP06194·6
ARNAl.DO PRIETO

'~I ... "'./C.~JS .. ~'"WI.~"' ..

Jo

.,

PIENÁRtf.1"

".,-

'.no'.""."""';i<>

JUSTIFICATIVA

o art. 328 do projeto de Constituição já prevê

Dá-se a segumte nova redação ao § 12 e suas alineas, do ar-t ,
mantendo na Íntegra o parágr3fo 22 e suas atIneas do mesmo art.:a.go

JUSTIFICATIVA

Que lei do Sistema Financeiro Nacional disporá sobre
a organização, o funcionamento e as atribuições ríc Be!!,
co Central do Brasil. Dessa forma I entendemos que não
sobrevivem razões nem motivos para a manutenção do §
acima no texto constitucionaL

is.

Com esta emenda dispõe-se que a União não deve continuar
assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de in.§.
tituiç~o bancária ou financeira privada insolvent~ e, m!!
nos ainda, pelos danos ou prejuizos que caus en a terceiros.
Ademais. as instituições financeiras federais oficIais _
são garantidas pelo Governo Federal. não cabendo, porta!!
to. sua participação no referido fundo.

212,

Art. 212 •••

§ le _ O TI !bww.l Sepcr-acr- do Trabalho compor-se-á de vmte e
MInistros, sendo'

tres

I

a) - qumze togados e vitaÚeios, nomeados pelo Presadente da Rep{t
bfaca, sendo nove dentre Juizes de ear-rear'a da
ma3"~stratul";;

~~~:~~h~~~:n:;:t~~:gadodos~s~~~~~~:~:=o da

pr2'

r.

bJ - OJ.to crassaseas
te'llporárJ.GS. com todas as go.~an~J.as da
magJ.stratura exceto a vita1J.C.l~dade, em rcpresentaçao
par-abana de empregados e empregadores, nomeados pelo Preeadente da
RepÚbl1.ca • ."

'Lu,(lIICI/caw'IILo/....... _ ... ~

<? \...cs

tJ't\tl.~p_

EMENDA lP06190·3
I'"'
OSHIR"~lI;;";;;A----------'1

cr=

EMENDA SUPRESSIVA

SuprIma-se o art. 360 e seu § único do Projeto
de Constituição.

pr;~~;"~

I

~ (I2$J~'7!ã7J

ç> L ê N'f\"-\ 'O

Adotamos CClllO nãSfl; a proposta do Exrno. Sr. Presidente do TrlblUlal I
"Supcr~ol" do Trab3lho pu1J1ie~l(la em artl.go assanadc na edJ.ção de 22.07.87.
do
• l!orre.:t.o Brazil1.ense, de que, a.mphando-se s~gn~flcat~vamcnte a compctêncJ.a da
TriblUlal
Ju.st1cra do Trabalho. torna-se evadente que o numero de eumsercs do
Super-aor- do TrabaUlo deverâ ser também amphado.

EMENDA ADITIVA
Acrescente_se a sesuinte expressão " de previdência"

ao Inciso IX do ar t , 54 do Projeto de ConstitUição

Ml1ntcmos no entanto a propor-caonafa.dade de um quanto paea os repre
scntantes dos advogados e do Hinistér~o PÚb1J.co e llII\ terço para os
represrn
tnntcs_classlslas, rc5jw!lando a iUlI~ da Con<;tl.tuiçno atual c do Pl"OJLtO
d;
COlUSfroO de SI.">tcmatl.l:aç3o Ao contrar.!o, a proposta de S. E:Kt1. o
pC"C$j<knt~
do T5r.. faxa a COOIPO~l.çiiO em 17 togados c v~tàlíC.lOS e 6 ctassastae e
tell'llO_lI

JUSTIFICATIVA

o dIspositivo cujaesuoressãc é proposta fixa limite de parU

.:rUSTIrICATIVA

cipação dos órgãos e emcresas estatais no cu~teio dos nLanos
de previdência das entidades fechadas. por eJ.Ü; oet.rcc.ínacas

r.i.r~os.

o setor de previd;ncia é de vital importâncIa na
vida econômica e social do país, devendo ncãs , ficar su
Jeito à fiscalização da União.
-

estabelecendo a paridade na contribuição de empregados e empregadores, estendendo a regra à previdencia parlamentar.
Além de constituir matéria cujo tratamento excranc.la aos n r I
c Indos que devem informar o texto constitucional, já se en contra disciplinada tanto pela Q.ei nll: 6.435. de 15.07 77, e
seu regulamento, uec , nll: 81.240 de 20 Dl 76. quanto pelo Dl:.
ereto n12 93.597. de 21 11.86 em vias de eer--aí teraec por iniciativa do pr6prio Poder executivovlsando aperfeiçoar os
dispositivos nela criados.
Acrescente-se ademais que da maneira como foi redigido o t ex
to atinge instituiçi3es de indlscutiveis crccõs tcs scc raas ,
que integralizam beneficios securitários. contemplam gran des massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de
empregos e dinamizam o desenvolvin(~nto economico e social.
Não é demais lembrar que na manutenção da previdencia
cOKlplementar privada. hoje já com mais de 6(seis) milhões de trabalhadores e dependentes associados, não é
equitativo limitá-la apenas e de forma diferencial para aquelas ligadas ao setor público. O Estado e suas •
empresas possuem a mesma necessidade de retenção
de
mão-de-obra especializada que o setor Privado, o que
justifica a flexibilidade na concessão de benefícios
Caberá à legIsdlação ordinária a regulamentação da matériâ'.

EMENDA lP06195-4
r=:RllAIoDO Pít_:!TO

PropÕe-se o pr-osseguamenbo da redação do art. 213 do proJeto

EMENDA MODIFICATIVA

.L .. i_'c~W"IJ~'"",C~"'''~

«

t,

t:i!õ07]

e "'''''- \ ~

____,

JUSTIFICATIVA
A sociedade deve disoor de instrumentos que inibam a
a prática de excessiva rotativIdade da mão-de-obra.
O texto inserido no Projeto de Constituição _ a nos
so entendimento - incentiva em massa de trabalhadores POiS";'"
so terão a contribuição acrescida de adicional quando o ee
de empregados dispensados superar os indices médfcs"
de
rotatividade do setor. Portanto o instrumento que se quer
Inibidor é na verdade estimulador • Por isso,a aares ent a _
ção da presente emenda

EMENDA lP06192-0

l:'-tJ

---Ji fC"'1'l'c:J

ARn~·~1C.

md;;;:t~"OK~~JUJo

I

EMENDA MODIFICATIVA
Suprima-se o Item VIII do art. 262 do Projeto de Constl,
Dá-se a segumte nova
IIUssão de SistematJ.zação

tuiçãoj

o art. 328 do Projeto de Constituição já prevê a estr.!:!,
turação do Sistema Financeiro Nacional. que deverá coE!
patlbHlzar as funções de todas as Instituições financeiras. inclusive as oficiais de crédito, da União

Ttn~'.wl'lFlC&çi~

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o § 2Q do art. 109.
JUSTIFICAT!VA

~ção

tJWI·tl~

para o art. 216, do p["()Jeto da

Co-

Lt.. Art. 216 _ Os julzes classLStas, em todas as instâncJ.as. terão suplentes e mandatos de Cl.nco anos. permitida uma recondução, e aposentadorl.a re
guIada Cll\ le1.. ">.,
~
----

JUSTIFICATIVA

r.r---

liAcrJ.ação dos Tr1.bunais Reg:1.onais do Trabalho
SÓ ocorrer;; apÓs a constataçiio de que o nÚmero

Dê-se a seguinte redação ao § 512 do art. 338.do Proj!!
to de (6'onstltuição:"Art. '38 _ •••••••••••••••
-§ 5Q A contribuição do empregador P8l}a o Fundo de
Garantia do Seguro Desemprego será proporcional ao índice
de rotatividade de mão-de-obra na empresa."

r"iiB"~

r . r - - - - - - - - - - l l i l n o / . w.."JU~~

A red:u;.ão origmal estabelece para os Juizes c1assJ.stas o
rMndáf;
de três anos e duas reconduçÕes. Entendemos Que o mandato deva ser um
pouco
maJ.or. pois ao cabo de três ilnos, é-qUáild3 a boa expe:l.ên=a aCUlln11~ no ma,!!
dato deve ser melhor aprove.J.tada. Apenas uma reconduçao obJetJ.va na soma
de
d'ó~s mandatos, alcançar o mesmo tempo aproXImado da atJ.vidade que ser~a
UIl\
mandato de 3 anos e duas reconduções 10 anos. no pr.1meJ.1'O caso, e 9 anos, no
segundo.

de Ca'lusas
QUe a sua

trabalh1stas
instalaçiio".

cm

cada Estado jusf.l.fl._

Há. Estados em que existe atualmente em funcionamento apenas
uma
JlUlt3 de Con=l.:t.ação e Julgamento. Por ouerc lado. pretende-se a
criaç.;o de
novos Estados na Federação. A obr~gação constitucional de se cr~al pelo esencs
um TrJ.buna1 RegJ.onal do Trabalho em cada Estado~ sem a ressalva.invl.bl.al1.za de
plano, o preceito constJ.tucJ.onal proposto.

EMENDA lP06196-2

I:

ConstituInte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA
PLENARIO

r;r---

FY;~'~~u

Fi8i"~YEJ

IUtll/'WITJ;w:&;h

Suprimam-se os Incisos II e VI e o parágrafo 20 do Artigo 373, do Projeto de Constltuiçlio do R.&lat6l-.d..a ccm.í s são de Si.§.
teeetIaeçâo,

JUSTIFICAÇ~O

E preciso que os legisladores saiam do m.~ndo dos sonhos
e tomem consciêncIa da realidade educacIonal brasileira e unive.r
sal, bem como da maneira do cesenvctvdnentc do ser humano no aspecto psicológico e de sua formação de IJms forma geral, para que
dispositivos irrealizáveis e impraticáveis não inviabilizem a n,2
va Constituição.
Os POderes Públicos estão Impotentes para ministrar
tão propalado ens~no gratuito Querer estender. ao ensino médio q
gratuidade não será bom nem eco]1omicamente. nem pedagogical'lente.
O jovem só se tornará útil e bem formado, quando perceber que neste mundo as "Conquistas pessoais e a sua realização se
fazem através do trabalho e de muito sacrifício.
Quanto ao parágraFo Segundo. a norma constitucional Já
diz que aos Municípios compete a responsabilidade do esnino fun$menta1. E, portanto, repetitivo, além do que o acionamento do
dispositivb será muita freqOente. devido à falta de recursos para se cumprir o que ele reza

_

-I

E nosso entendimento que o parágrafo citado cànt!'adiz
o pr6prlo art. 109. A não contagem do prazo p:escric!ond'
PCJssibllita a abertura de processos de par!amenta!'es (ex-)'
quando do encerramento de seus mandatos po: opiniões ou Da
lavras que certaMente n~o orofeririam s~ não est:!.vess~::l n;
exerc!cio desse nandato. na defesa de a'çOes que considera'
Justas, na fiscalizaçUo de atos dos setores públicos ou privados e Que eventualmente podem ferir interesses
ou
5tJscetlb!lidades de pesson(s) ou grupo(s).

fL. .l

...

/ccw,U~/."C."'''Jo

PlF.N.\RlO
r.r

da

coou.ssão de SlstClt\iltuação. para acrescentao,

EMENDA lP06187·3
OSMIR LIMA

____,

'.I1~/.UI"'~&~io

í

I'"'

I

I

.. 'K:.çi.

.~ln/'ul

No capitulo IV, "Do Judlc1ár~o", Seçiio VI, "Dos Trlbun;l.ls e Juizos
:~t~r~~lho" dar a seguInte nova redação a al:Ínea "d". parágrafo unico,
do

"Os classIstas. elc~tos por um colég.a.o eleitoral
rllnslllllldo pelas dlrelorlas d<ls r...' tlcraç(X.s n.~
pcctn<JS. COllI base terr~tor:t.al na reg1ão"

EMENDA lP06197-1Constituinte AGRipiNO Dlf OLIVEIRA LIMA

Suprima-se o Artigo :388. do Projeto de Constituição do Re
lator da Comissão de SIstematização. e o seu Parágrafo !Jnico.
-

JUSTIFICACAO
JU5rIFrCATtvA
A redação do projeto da Canissão de Sl.stematlzação mencJ.Ona "colé
gio clmtoral coost~tut'do pc:bs diretor~as das federações e dos
slndlcalo~
re."pectivos"(grifeJ.).
---

Este Artigo diz exatamente o Que está multo claro para os
dotados de bom senso.

-,

Assembléia Nacional Constituinte e 647
de , mediante lei complementar, utilizar, além da Caixa
Econômica Federal. as demais instituições financeiras .2.
f1ciais federais na ocerac ícnat í.aeçãc do Fundo Nacional
de Seguridade Social, de acordo com conveniências futuras e peculiaridades regionaIs e setoriais que venham
a ocorrer. Visa ainda harmonizar o tratamento dispensado às instituiçtles financeiras oficiais federais na a _
'Pllcação, de recursos públicos em programas do Governo.

Tudo que é brasileiro compete aos brasileiros cuidarem e
preservar, incumbindo ao Estado, quando Ls to se fizer necessário,
interferir.
Não há necessidade de definir o que seja patrimônio cu! t!;!
ral brasileiro, pois, não se pretende cuidar do patrill"ônio estra!!,

geiro.
Na mesma linha de raciocínio. somos pela supressão do seu
parágrafo l1nlco

de órg:o de represe:tação, procuradOr-Ger:l : Conselho Superior

tituição c,
eia

E

EMENDA 1P06t'98·9
Constituinte-AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

F!;~'~;Q

Constituinte

Q~s~tu
TU1'OnUafl''I'.....

======~===~

SUbstitua-se

crcccrcfcner maior flexibilidade
para a execução financeira do Orçamento da União.

E no ara de assegurar a liberdade no campo da arte e da
crf ecão, que deve ser, antes de tudo, a llberdade lndlyldual, o
paternalismo estatal, quer introduzir modos e maneiras minuden tes sobre o óbvio.

EMENDA lP06204·7

['J

Constituinte

Nilson

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

T&JTO/.ru'n.IC"'lÃll

PLENARIO

POBLICO" por

dê-se

a redação seguinte

área

:

do colégio de Procu-

de atuação de cada um dos seus órgãos e"

a

:

Art. 189

o Colégio dos Procuradores ê órgão normativc da Instituição e.

expressão "Ministério PUblico" por

sem

interferência

hierarquicamente

ocupa lugar de relevo /

polItica.

tG';~~s"Q
Portanto.

supr.tmam-se o Parágrafo üntcc e os Incisos I, lI, III, IV.
V, VI. VII, VIII e IX do Artigo 385, do Projeto de Constituição do

dê-se a redação seguinte

EMENDA lP06207-1

tr~;;;]

I'l

f'fl7~?m1

• Tribunal do Distrito Federal será composto, alteE.

Relator da Comissão de Sistematização

nadamente, de memb:r:os do

colégio dos Procurado -

..-J-t~~~

reputação ilibada, com mais de dez anos de co.rre,!

ra ou de

o conteúdo do "ceput« já diz muito bem o que se pretende I
com a cultura no país, tornando dIspensável dIscriminar, pormenor.!.
zadamente, a maneira como isso será atingido.

lista
das

experiênc:ia

Acrescente-se> JL::d!c:1iii==t

séxtupla pelos órgãos

de representação

l.~ Art.

/

( ••• ) _ Nenhum servidor inativo do serviço Público, ME.

ruercet ,

Estadual ou Federal poderá. sob nenhum pretexto.r!,

eeeee proventos inferiores aos vencimentos dos seus ccfeqes

í

Justificativa

Por essa razão, somos pela supressão dos incisos ci teocs e
mantendo-se tão somente o "caput« do Artigo.

o

Colégio ;;qs

em

Procur~dores

Instituiç50 e, hiera~uic.:unente ocupa
interferência pol!tica.

é

órgão

~

~

"\Ç'L'e:\-CE'I:,",,\~

Constituinte

sem

dor inativo. pera os efeitos deste artigo. ficarão prevafec:endo os vencimentos de cetegoria seguinte ')
JUSTIFICATIVA

Nilson

Gibson
Assim como os aposentados das demais instituições do PaIs,

PLENÁnIO

os Servidores Públicos tere o direitos a uma aposentadoria equivale.!!,

r.r

EM-ENDA MODIFICATIVA
Suprima-se a palavra "PI]BLICO" do caeut; do art
do Projeto de Constitu.1çãb.

da mes'ne categoria.

Parágrafo ürucc - Em caso de extinção da categoria do servi-

nornativo da

de relevo

atividad~s

EMENDA lP06205·5

.Lulo",'ccu... ln'.,,",nu••• ln

.J

) com e seguinte redeçâc ,

profissional, indicados em

respectivas classes"

A preocupação demasiada com mudanças está levando o reç slador a descer a minúcias. perfeitamente dispensáveis, alongando e
tornando cantativa e confusa a calj-ta Magna

OSMIR LIMA

or:/~:XI

D.1SPBSleees i RAt'i:zI'ORlAS"

res e de advogados, de notório saber JurId:l.co
JUSTIFICAÇP:O

__,

TuroIJUln'~IQ

te com um salário digno de sobrevivência.
N20 podemos deixar pessec a Constituiç~o sem criarmos mec a-

466

EMENDA MODIFICATIVA

n.1smos que incorPorem esses ilustres trebalh?dores com as vant.eçens

DISPOSITIVO EMENDADO

:

ART. 231,

e

seus § 19

sociais. Fazendo. assim, temos certeza da. nossa contrlbuiç~o em ut!

e 29

JUSTIFICATIVA
Susbstitua,-se
ComtJatibilização de redação.

a expressão

n

lizer nosso mandato e serviço da sociedade sem

Ministério Público" por

distinç~o

"Colégio de Procuradores n

EMENDA lP0620á:o

Portanto, dê-se

EMENDA lP06201·2

a redação

seguinte

I:J

:

<,<
Art. 231 -

OSMIR LIMA

Constl tuinte

AG~i;~NO DE OLIVEIRA LIMA

lil"P;~:;;=j

.Llal"'/c.W,".l./I~I •• "'''.to

O Colégio de Procuradores compreende

f'38i~;7ã7J

PLENARIO
r , r - - - - - - - - - - U I T l l / . U I.....' O ' ; I o - - -

.Lld"'.I",",.dol.".cc..,.dn_

~ l-eW-l\-~tO

I.-

.ut.'.uln,lC"'llo

O

Ministério público Federal,

Tribunal

de Contas

da União

e os Tribunais

Justi~a,

o

e Juizes federais

"".,rv-]Il.
Suprima-se a letra «e'' do art. 12. Capitulo
do Projeto de constituição:

-Art. 17 - •••
1.
11 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
111 _ •••••••••••••••••
IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V _ A f.lANIFESTAÇAO COLETIVA
n

~

11.-

O Ministério pUblico Federal Eleitoral;

JUSTIFICATIVA

•

III.-

1fi-1

"e",~t.

12, :!a:erft. referente à CIDA_

O Ministério

DANIA) torna-se ~ nosso entendimento, desnecessária,
pais a letra "a" do mesmo item atribui condições de .!.
gualdade a todos.

Público do Trabalho;

O Ministério

rI/.-

Territórios
V.-

r

bl ••••••••••.••••••••••••.•••.•.•.•••••.•..•. , ..•••••
Estados

c) na hipótese de greve, as organizações de classe adf!
tarão as providências que garantam a manuteoção dos serviços in
dispensáveis ao atendimento das necessidades irracl~áveis da com~

•

§ 19 - Cada Colêgio de Procuradores elegerá o seu Procurador-Geral, na forma da lei, dentre integrantes da carrei:r:a, p.!

~'íi7f!7l

ra mandato de três

anos, permJ.tindo-se

~
JUSTIFICAÇJtO
14 1'edaç~o dada ao texto é fruto de uma v.ísâc do par .1et , pois, dá a entender que se trata de greve na esfera 'Ofiel\a.l , Como o texto deve abranger as greves na esfera particular 'é
necessário o acréscimo do Que propomos para torná-lo mais abra.!!,
gente

nidade e da empresa."

urna recondução.

TUT.,.""""".....- - - - - - - - - - - ,

Leis

Complementares distinlas, de iniciativa de

seus respectivos seccuraacces-aeeaãs ,
Dê-se ao art. 486 do projeto de Constituição
te redação:

a segui!!

Procuradores •

organi.~arão

cada Colgio

I

de

"
EMENDA lP06209·8

[TP;;:~;u

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

"Art. 486 - Caberá às instituições financeiras c rtcte rs
federais assumir as funções a. que se refere o Art. 337
desta üons t turçãc , nas conctçaes e prazos fixados

.LI ...../CCW... I0/."'CC..'"I.to

Justificativa

PLENARIO

í

r.r

lei complementar."
,JUSTIFICATIVA
A proposta objetiva permitir ao Governe a pc s s Ib Ll Ldade

.

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

O Minisj;Çrio Público l1ilitar
VI- O Ministério Público do~

§ 29 -

•••••• n ••• n ••••••••••••••••••••••••••••

n

Público CIo Dis.!:.,rito Federal e dos

rr;;~~O~:J

EMENDA MODIFICATIVA

__,

Acrescente_se à letra "c" do Inciso V do Artigo 17. do
Projeto de constituiçGo. do Relator da ccmrssãc de Sistematização, a expreeaãc "e da empresa". passando a ter a seguinte red~
ção:

que oficiará pe:r:ante

o Supremo Tribunal rederal, o Superior Tribunal de

SUPRESSIVA

OSMIFi"·LIMA

"HINIS'rt::RIO

__,

"Art. 1139- Om quinto dos luga:r:es dos Tribunais EstadUilis e d

EMENDA 1P06202-1

expressão

JustificatiV"a
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

rrw;'o7[ãiJ

PL~d"""c.w"I1./IUlc.w'III.

tJ

a

233

"AnT. 233- são funções institucionais

radores, na

"Colégio dos Procuradores. •

EMENDA lP06199·7

... A letra

-,

rm7"?']

PLENl\RIO

Substituia-se

I,

ART.

portanto,

rr;~~;:J

Gibson

.LU.ÚIl./cu,stI.',.,.cftll'u.to

Assim, o que se contêm nos parágrafos citados torna-se I
perfeitamente dispensáveis, pelo que somos pela sImples euores sao
dos mesmos

EMENDA

[il"2;';Jã7l

A nova redação v.1sa

A tendêncIa que se verifica no projeto de Constituição é
a de um Estado paternallsta no campo da cultura

l'"'

ríiô'it·~

Gibson

"COLSIO DE pnOCURADORI:S" •

.JUSTIFICATIVA

!!J

Nilson

MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

jeto de Constituição d.o Relator da ccmí ssêc de 51stematizaçllo

JUSTlfICAÇJiO

sem 1nterferên

TIU.,.UITl.'c'O';Io

EMENDA

EMENDA MODIFICATIVA
Suprima-se a palavra "PAGADOR" do art. 284 do Projeto
de constituição.

Suprimam-s-e os- Parágrafos 11:1 e 2Q do Artigo 386, do Pro-

lugar de relevo

PLENÁRIO
r...-

~

doi

ncenaeavc da Ins-

EMENDA lP06206-3

OSMIR~ÚMA

fGãi"~~

!!J

hierarquicamente ocupa

orgiío

polI tica •

(I

EMEaiDA lP062Ó3-9

tJ

O Colegio dos procurad~res e

lUnisterio.

A
§§

19 e 29

'l

presenteI:!nenda MOdificativa aos arts. 189 e 231

233, - c:olocando

Colêgio dos Pr9curadores no lugar

--,

f-Ç/~;7ã7J

naro/......lI'IC .....

supr.ímem-ee as letras "bOI, "d". "f", e "h",
do Inciso
IV do Artigo 17, do Projeto de Constituiç!Io do Relator da Comissão de Sistematização.

Assembléia NacionalConstituinte
"EfolENDA 1P06222-5

f!l

fTY;~:;u

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

ÉMENDA 1P06225-0

(!J

[T2ãj';7Lã7J
,.,-

TUTtlf.OIT""'AÇlD

Na sociedade contemporânea. baseada no capi talismo, a
Publicidade adquiriu status de grande importância, ainda mais depois

pr;;óuriRTJ

JUAREZ ANTUNES

do advento da era do "mass média".

~~7ã7J

Todo,s nós, querendo ou não, estamos sendo constanteeente influenciados[ pela publicidade. A Publicidade faz parte de no,!

----,

Suprima-se o Artigo :383, do Projeto de ConstitulçiIo do R.!:,

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

lato r da ccmí.ssãc de 5lstematizaçllo

'=

sas vidas, entrando' em nossos lares, logo de manhã, com os nossos
jornais, semanal ou mensalmente. com as revistas e, dIuturnamente,
através do rádio, da televisão e dos "cut-docr s", aqui chamados de
COlllunicação Visual ao ar llvre. Por isso. a necessidade de se estabelecer competências para legislação e fiscal1zação destas áreas.
A nível municipal. elaborar-se-á legislação específIca
fixando os I1mites da extensão e profundidade de atuação destas mod,!
lidades de persuasão.
~Iultas vezes, profissionais sem ética que, ferindo
os
acordos estabelecidos em suas entidades de classe, exorbitam no seu
-direito" de trabalhar e prejudicam a todos: à população, "poluindo"
os seus locais de lazer ou de orgulho nacionlll e aos seus colegas de
trabalho, provocando a ira dos se\llpre existentes defensores dos bens
da comunidade.
E preciso. pc.ís , que haja uma diretriz que paute o bom
dese'tlpenho destes profissionais. que com o êxito de seu trabalho pr,2
piciàm. emprego a milhares de trabalhadores nos mais di ferentes ní.veãs , assegurando-lhes conforto e vida digna.
Acreditamos que os assuntos aqui comentados sãc importantes molas para o desenvolvimento e progresso de uma Nação. pois
elas fornecem e propagam informações. que serão úteis para que o CO!!
sumidor conheça os produtos que talvez venha a comprar, serv indo-se
das informações obtidas através destes meios de comunicação.
Para relembrar a importância deles, basta-nos lembrarmos de como tornamos conhecimento das campanhas de vacinação - SABIN como participamos de campanhas c!vicas, "Diga não à Violência" ou a
da AIDS, que está comovendo toda população. Aqui elas perdem todo c!,
ráter pernicioso, que muitos alegam essas matérias abrigarem, e só
se revestem de fatores positivos para qualquer camada social. ~ a d,!t
moc-ratizaçãQ da informação.
~ para que não se deturpe a função e a validade de
publicidade, da propaganda e das comunicações visuais ao ar livre
é que é lIcito que se insira na nova Constituição artigo espec!
fico regulando e dando legitimidade ao exercício destas honrosas
profissões, empenhadas na difusão de informação, cultura e entr.!!,
ternimento para o progresso, a melhoria da qualidade de vida, e
desenvolvimento da livre iniciativa e o fortalecimento das inst!
tuições democráticas do PaIs.

EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se o Art.( ••• ) com e seguinte redeçÊ'o:
JUSTIFICACJiQ

Lc"Art.( ••• ) _ Nenhum aposentado ou p.ensionista terá o seu
benefício menor do que o selt!rio que receb.!:,

o próprio texto da Carta Constitucional manda que a Educação é dever do Estado.

rie se na ative estivesse.
§ 1'1 _ A viúve perceberé a pendo que o esposo receberia

As empresas comerciais industriais e agrícolas já contr1.
buem com uma enorme carqa de tributos e encargos fiscais, além /
de outros Onus destinados aos mais variados programas e fundos I
criados pela legislaçSo ordinária.

se vivo estivesse.

S

21:2 _ As aposentadorias e pensões

rio de

Assim, qualquer encargo que venha a ser criado deverá sê
-10 através de lei ordinária, não havendo necessidade de a CO.,s-

contribuiç~o

tierêc (:lor bese o sal!

ê Prevldên::ia, no per!odo

em

que se tomou o cálculo pare a percepção do benef!

etc, ";t.,

tituiçllo explicitá-los em seus dispositivos.

JUSTIFICATIVA
Fez-se neceasér tc., de uma vez por todes, resolvermos o problema 'que aflige os milhões de aposentados, pensionistas e viúvas que

EMENDA 1P06223-3

f!l

contribuiram durante anos pare a Previdência. e hoje se encontram em

rr;:;~':;TJ

Constl tuinte AGRIPINO DE 0PVEIRA LIMA

verdedef ro desesp~o, em virtude do aviltamento de tais benefí.cios.

[=i2ãJ"ôB

PLENARIO

Pare as aposentadories vindouras o Projeto da cceu ssãc

de

Sistematização estabelece cálculo que mantêm os be1'1ef!cios atualizados. E: moortente, pois
e fa amos usti a aos e osentadcs existentes.

Suprimam-se a palavra "estável" do Inciso I do Artigo 13

e os incisos IX, 'K, XII, XIII, XV, XXVII, XXVIII, XXIX e XxXI do
mesmo artigo.

EMENDA 1P06226-8

JUSTIFICAÇJl:O

!"

Art. - i3 - •••••••••••••••••••••••
1-) O termo "estável", nos termos do dí eccs t rvo , trará
ef tuações extremamente constrangedoras tanto aos empregadores, c,f!.
mo aos empregados A estabilldade a cargo das empresas denota a
falta de confiança do Poder Públlco em sua filosofia de trabalho
e nas linhas de seu planejamento globalizado, se é que existe

BENEDITA DA SILVA

~-

í

Plenário

~ muito cômodo ao legislador introduzir a estabilidade/
aos empregados das empresas particulares e transferir o õnus dos
problemas que isso acarreta, aos empresários;

"Art.
- O Brasil não manterá relações diplomáticas
nem firmará tratados, acordos ou pactos com países que
adotem políticas oficiais de discriminação de cor, ben
como não permitirá atividades de empresas desses. pa.!.
ses em seu território".

lX-) as empresas que já vivem assoberbadas por tantos e!!

cargos de toda toda ordem, ficarão
tificação natallna;

ai~~a

mais oneradas com a gra-

X-) neste dispositivo se percebe a intenção de o Estado/
descartar sua responsabilldade pela estabilidade social, bem como
oferecer melhores concfcões de vida ao trabalhador. Além do mais;
elll época de crise, não se pode conceber que uma hora de sessental
elnutos passe a ter apenas quarenta e cinco Isso, em épocas norata1s já seria um absurdo;

Reqimentalmente, cabe â douta Comissão de Sistemat,!,
zaçãc , na presente fase, conpJlfilizar as disposições das Comi~
sões Temáticas, quando entre elas houver redundâncIa ou inca!!!.
patilidade. O que ela não pode, em nosso entendimento, é supr.!.
mir dí.spcsãções , cono ocorreu com o texto acima, da Comissão'
de Ordem Social.
Da!., a razão da presente emenda

XIll-) é louvável a intenção de se conceder a participa ção nos lucros das empresas aos empregados contudo, não se verif.!.
ca igualdade de tratamento, quando se omite a participação, tem bém, nas perdas;
XV-) mergulhado como está o País nu-na crise de proporções
esbronêmí.cas , ao invés de d1minuir as horas de trabalho, seu a co
erente que se aumentasse o número de horas üe r , sermos fã'võravei~
a que fossem 48 horas semanais, ~ - ...

L

XVIII-) o gozo de férias, com da re a t.o à remuneração, Já
se constituI numa recompensa Lançar o ônus da remuneração, em d,2
bro, às empresas é comodidade do legislador Seria o caso, então,
de o Estado subsidiar a metade,

PlenárIo

Na alínea.E. do item III, do art. 12, substitua-_se, após a
palavra "representações", o texto:

XXVIl-) seguindo a mesma linha de transferir à Iru c i a t Iva
.. privada aquilo que é dever do Estado, o Projeto de ccns t tui cao /
incumbe às empresas um dever prático que ser i.a e e, teoricamente,
missão e obrigação do Estado,
í

"em qualquer melo de comunicação",
por.
"i1'1cluslve através de qualquer meio de comunicação"

+

XXVIII-) jornada em revezamento ou nãc , não se pode conc.';:.
ber diminuição das horas de trabalho. O legislador procüra IncentIva;"o õc c , ao invés do trabalho,
í

JUSTIFICAÇJiO

XXIX-) é outro dispositivo dúb'io'e indefinido, que trará
transtornos às partes i
O texto original limita a discriminação apenas através dos
meios de comunicação. quando. a idéia do legislador é tornar crime
inafiánçavel a discriminação em qualquer meio, inclusive nos de cE,
municação

XXXI-) o dispositivo deveria contemplar com essas vent.engens os funcionárlos sob a responsabilIdade do Estado, para dar o
exemplo, porém dentro de uma linha de eficiência, para depois es.,
tender a medida de forma geral;

.EMENDA 1P06224-1

!"

JUAREZ ANTUNES

EMENDA 1P06228-4
(=J ANTONIO SALIM CURIATI
pr;~~7;;~

fl28!~;7"ã7J
Extinguir a letra f1 do Inciso II do Art. 17.

tJ

.~IW ..IO/C.WIIJ

['C'~~~'~
•• /I".C.w,... lo

_,

PLENaRIO
i

, EMENDA ADITIVA AO DISPOSITIVO ''Ng'"s4':'cl N'Õ
C'I 'S'''
D--;x' x'''"I 'n'' ,-=-Inclua-se no art. 54, inciso XXIII. s:

-

-

-

-

--,

s) normas gerais sobre produção e consumo de Publici
dade, Propaganda e Comunicação Visual ao ar livre.
JUSTIFICATIVA

A eutoclz2Ç~O_PQLeScr.i.to-,_paI'--;_desconto na folha de pago!

dentro de suas associações ou eãndí.ce tcs •

vei ser por escrito ou verbal não diz respeito ao poder público

eatebeãecer ,

'~UA

...~,.~ .. ,'d~/ .......,,.io

-,

&i-;;;J;J

IV - os menores de dezesseis anos são penalmente inim
putáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação -

eececrraca.
JUSTIFICATIVA
Nos termos do C6digo Penal. vigente há mais de quare!!
ta anos, são os menores de dezoito anos inImputáveis, isto é, penalmente irresponsáveis.
Ficam, portanto, impunes os menores de dezoito anos,
pois a norma penal não os alcança, não obstante pratiquem graves
crimes contra a sociedade.
Causa profundos temores o aumento sempre crescente d.
criminalidade, que gera a insegurança, mormente nas grandes c Ida-,
des brasileiras, com a multiplicação de assaltos à mão armada, h.2.
micí.dios. seqüeet ros , furtos, estupros e outros tantos delitos gr.!
ves , que abalam a ordem jurídica.
.:i-Ao Legislador Constituinte cumpre estabelecer providências eficazes para conter. ou quando poss!vel diminuir o índice
de criminalldade violenta, para que sal propicie a família brasile!
ra um mínimo de tranqoilldade e segurança.
Basta uma leitura de jornais para se constatar que é
alarmante a freqOência de delinqOentes com idade entre dezesseis e
dezoito anos e que não são punidos penalmente, de vez que a respo!!
sabilldade penal está posta pelo direito possí.vel a partir dos d~
zoito anos.
Entendemos que o homem, a partir dos dezesseis anos
deve responder penalmente pelos atos anti-sociais e crimes que v.!!,
nha a praticar, como está previsto em várias legislações penais
do mundo ccntieecorênec ,
E essa é precisamente a alteração que introduzimos
na polí.tica criminal, a fim de que não fiquem. impunes autores de
graves crimes contra a coletividade.
Com dezesseis anos de idade, já tem o indi v!duo suficiente discernimento para que possa distinguir entre o bem e o
paI e. se prefere trilhar por este último caminho, deve responder
pela sua conduta delituosa e ser alcançado pelas sanções penais •

EMENDA 1P06230-6

l:J ANTONIO SALIM CURIATI
tJ PLEN,(tRIO

L;~~'~
_,

'UWI~/.~"Ul:~''''~.'''uio

EMENDA ADITIVA - DISPOSITIVO EMENDAgO. art

tç/~;-mJ

54.

Inclua-se nq art. 54. como inciso X o seguinte} 'tR..l.<.U.~~_..L..L.

menta do associado, impede a livre manifestação dos trabalhadores

A forma como deva ser descontado é matéria puramente

rrr=";~;~

ANTDNIO SALII< CURIATI

[Çj'~7!ã7J

JUSTiFICATIVA

ceréter ligado aos interesses dos associados. neste sentido,

EMENDA 1P06229-2

[!J

EMENDA ADITIVA- DISPOSITIVO EMENDÍ\DO. art. 419, inciso IV.
Inclua-se como inciso IV do art. 419 o seguinte:

JUSTIFICAÇJl:O

XlI-) é um dispositivo bastante confuso, que poderá margem a transtornos tanto na regulamentação, como na sua aplicação,

e 649.

de

Esta proposição trata de assunto jamais antes menci,2
nado em nossas Constituições visto representarem a contemporaneidade em que vivemos.
A Propaganda, aqui. devemos entender no seu sentido
político, como forma de divulgar, doutrinar op~niões ou in formações,
com o fim de influenciar o comportamento do público en geral ou de
l!,m grupo de pessoas consideradas como cidadãos.
Quando a divulgação tem sentido comercial, cujo intu.!
to é de influenciar o público como consumidor é tratada como Publicidade.

H..~.(..~~:

X - Fica a União obrigada a divulgar mensalmente
no seu Diário Oficial lista dos teccrtaeeres e exportadores e
os
respectivos produtos negociados que devem conter os nomes dos nego

::~::~::; tanto do setor privado quanto do setor público, e adici~
a) o valor das ãmccr tações ou exportaçõesj
b) a quantidade dos produtos e sua class!ficaçã~
aduaneira,

650

•

Assembléia Nacional Constituinte
c) a procedêncIa da produto estrangeiro;

EMENDA lP06238-1

JUSTlfICA.ÇP.O

d) o destino do produto nacional.
A redação proposta restabelece o prazo de cinco anos,
estatuído na Carta de 1946, para a supressão dos Iepcs tcs de guer
re , A gradatividade, mencionada no Anteprojeto, pode compreender a
té cem anos ou mais, para ser exagerado.
-

JUSTIFICACJ:lO

I:

fÇi~~-;;;;]
EMENDA ADITIVA - DISPOSITIVO EMENDADO: art.96.
Inclua-se no art. 96 o seguinte

A sociedade brasileira precisa saber quais

firmas que estão obtendo, autcrIaacãc , dos órgãos competentes, em
situações de extrema escassez de divisas ou em qualquer outra oca-

Todavia, é o único imposto em que se justifica a cobrança no próprio ano de sua decretação, o que está sendo expf Ice-,
do sob parágra rc único.

sião, para Importar insumos, matéria-prima, máquinas,equipamentos

••• da República, garantindo-lhe o Orçamento da União
a verba de, no mínimo 1,5% (um por cento e meio) do total das receitas do Tesouro NacionaL

ou bens de consump ou para exportar produtos indispensáveis ao mer
cace interno.
Ampla dIvulgação dessas informações pelo Diário

Oficial da União serviria para manter os interessados atentos ao
Que ocorre com nosso mercado exterIor.
Sabe-se, freqUentemente, de casos de importaçães absur
das e Incccetunae , como de produtos agropecuários feltas às véspera";

cr;~~"'~

ANTONIO SALIN CURIATI

JUSTIFICI\TIVA

EMENDA lP06235·7

I:

nu""/c~"""l~U"c~",uiG

das respectivas sa{rasl'.
O público brasileiro, ao tomar conhecimento precis,o 50
bre o que se Importa e se exporta no Brasil, terá oportunidade
de
'tornar-se fiscal e edUco da poUtrca governamental, como é de
desejar numa democracia.

PLENARIO

Nossa proposta, ao intentar estabelecer um percentual
mínimo do Orçamento da UnUo à disposição do Poder Legislativo,
por certo estará contribuindo para a manutenção do princípio da in
dependência dos poderes e para o rompimento da supremacia do Executivo que tem caracterizado a vida institucional brasileira nas
últImas décadas
Estes os propósitos que nos movem a apresentar à elevada consideração dos dignos Constituintes esta sugestão, na esp~
rança de que, acolhida e incorporada ao texto da nova Carta Magna,
ecnccraeré para o fortalecimento do Poder teg.j,slativo.

p=;~'~"~

CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI
...,

fIT2ãi~;J;J

EMENDA ADITIVA AO ART. 86.
No art. 86 inclua-se como inciso IH o segUinte)
~ _ ~ P";:. de-rn~

Evidentemente, ao excetuar da listagem de produtos relacionados à Segurança Nacional, queremos nos referir a armamentos,
lllatéria-prIma para indústria bélica e artigos semelhantes, cujo comércio não deve tomar--se conhecido dos países não envolvidos
transação

~Wl.(,

;.~

- Os atos de nomeação de servidores Públicos, obrIgat.2,
rlamente publicados do Diário Oficial, conterão, além
do cargo e regime jurídico, o concurso a que se referem e a classificação obtida".

EMENDA lP06239·0

I:
I:

JUSTIFICAÇJiO

EMENDA lP06231-4

l"
l"

pr~~';'~

CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

['Çj~;7ã!J

PLEN~RIO

"'''".",,'''''"------------,
EMENDA MODIFICATIVA AO DISPOSITIVO NIõ! 423,
Art. 423.

-Substi tua-se a expressão 65 anos por

Pretende-se retirar da obrigatoriedade de dIvulgação a
menção expressa à remuneração do cargo, dispensável já que os
edi
tais dos concursos públlcos mencionam claramente o -vencimento ou e
referêncIa do cargo em pauta.

JUSTIFICATIVA
Esta emenda pretende que os idosos de mais de (60) se.§.
senta anos sejam beneficiados pela isenção de pagamento de tarifas'
tte transportes coletivos ao invés dos 65 (sessenta e cinco) com s,!;!,
gere o anteprojeto.
QJando se vive até essa idade, a precariedade de
suas
condições tornam-se cada vez naí.s evidentes e os dias custam a passar.
Pedir que um sexagenário espere 5 anos para poder
beneficiar de Qualquer coisa, representa-lhes ansiedades de oecadas ,
Para que uma parcela mainr dos nossos idosos possam isufruir desta
medida esperaecs que a presente .=omenqa seja acolhida

tJ ANTONIO SALIM CURIATI

Por outro lado, tal divulgação feriria o sigilo e a in
tegridade daquilo que pertence ao cidadão, tolhendo_lhe a privacid;
de e ccnst renqenco.,o a ter tornado pública a quantia que percebe mês
a mês.

IV _ Fica crIado,no âmbito federal, o Instituto
de
Adoção destinado à coordenação geral dos Insti tutos Regionais co,!!!.
postos de acordo com legisla.ção complementar.
JUSTIFICATIVA
Os setores responsáveis pelo amparo do menor em situ-ª.
çãc irregular (expressão técnica do menor abandonado), encontram-se
em enormes di ficuldades, face ao número sempre crescente de demanda e às dificuldades criadas pela legislação atual referente à ad.2,
çãc ,

EMENDA lP06236·5

l!J
l!J

O dilema consiste em, sem perder de vista a proteção
do menor, criar-se instrumentos que facilitem sua adoção.
Para tanto estamos sugerindo a criação de Institutos
de Adoção, experiência que obteve pleno êxito no Estado de São P8!:!

ANTONIO SALIM CURIATI

PLEN~RIO

10.
Sendo, contuda, o bom desempenho dessa encre tada dependente diretamente do apoio do Município, do Estado, da Federaçã

EMENDA SUBSTITUTIVA - DISPOSITIVO EMENDADO ART. 114, § 5Q.
Emende-se o art. 114, no seu § 50, substituindo a expressão "para
as quais é vedada a reeleição na mesma legislatura" por "sendo de
um ano ~ mandato, permitida a reeleição por mais um ano"

rr;;;;"'~

r . r - - - - - - ......fII(I't~., ..""'.~.CG..,U""
EMENDA ADnIVA - DISPOSITIVO EMENDADO art. 349, §41õ! ..
Inclua-se no art. 349, § 41õ! o seguinte:

í

e de toda a comunidade.

EMENDA lP06240·3

Exceto quando se trate de mandatos na órbita do Poder Executivo, cuja duração deve ser tal que, sem prejuízo da necessidade de renovação, que é salutar, se permita, com a amplitude recomendável, realize o administrador o programa de governo ,os
mandatos de natureza executiva nos demais Pode-res, isto é, no Legislativo e no Judiciário não se justifica o sejam por mais de um
ano, em face da ausência de planos administrativos de realização
a longo prazo.
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CONSTITUItiTE

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa acima de tudo, resguardar o di
reito adquirida e a reciprocidade de comportamento entre os di ferentes Pafses ,
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artigo.
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EMENDA' AOInVA AO OISPOSITIVO NO 12; INCISO IIl, h.
Acrescente-se no art. 12, inciso lU, h, a expressão "e o adolescente"
em seguida à palavra infância.
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eMENoA MODIFICATIVA AO DISPOSITIVO NIõ! 271.
No art. 271, substitua-se o termo"gradativamente" pela expressão
urlenLro de 5 anos"

extinta

l!J
tJ

a intervencão estatal, do Instituto

açúcar e. do álcool (IM), na

Justificativa

Grupo formado por funcionários das Ministérios

(Ç/~;7;)

PLENltRIO
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agroindustria

álcool-açucareira" •

rr;~~"'~

ANTONIO SALIM CURIATI

:

da Indústria e Comercio e das

Minas e Energia estão trabalhando

e

estudando acb a possibilidade

de que a próxima

e

safra de álcool

sob a reSpOnsabilidade da iniciati-

privada • O trabalho que está senda levado para exame dos minis Bresser Pereira, da

Fazenda, Aureliano Chuves , das Minas

I1ugo castelo Branco, da Indústria e Comércio, en -

tende como

poss1vel a implentação

do

por

açúcar

da

comercialização

/7

empr4 privadas.

do álcool e

__,

EMENDA SUBSTITUTIVA - DISPOSITIVO EMENDADO: art. 257, §41õ!
No art. 257, § 41õ!, substitua-se a expressão "despesa realizada" por
"custo da- obra" e adicione-se o seguinte:

EMENDA lP06241-1
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JUSTIFICATIVA

O adolescente, por não ter ainda sua personalidade completamene formada, também deve ser incluído nas disposições que est~
belecem proteção do Estado e da sociedade para as gerações futuras

EMENDA lP06234·9

seguinte

.. n~/.~lnrlt.~io

JUSTIFICAÇf\O

m-

~

do

Energia, e Jose

"e por llmIte individual o acréscimo de valor do im.!!
vel beneficiado"

tJ CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

, no TItulo X. "Disposiçõe.s Transitórias"

com a redação

-ART. 497 -

tros

CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

EJ7'7TJ

açúcar possa ser comercializada

EMENDA lP06237-3

{'nMiiii~

GIBSON

EMENDA ADITIVA

~

l"

NILSON

PLENÂRIO

Assim e porque a renovação de mandatos e mister ,po!.
que possibilita a sempre desejável compatibilidade do interesse
do mandante, de um lado, com a atuação do mandatário, estamos pr.Q.
pondo que se reduza, para o caso das Mesas das Casas do Congresso
Nacional, o mandato relativo aos respectivos cargos, para um ano,
Permite-se, por outro lado, a recondução para o cargo pois além
de possibilitaI' que, num colegiado de tão grandes expressões, como soe ser a composição do Parlamento, maior número de congressiÊ..
tas possam ter oportunidade de aspirar à representação de seus P~
res no 6rgão diretor dos trabalhos das Câmaras. aumentando o núm!!
ro de pleitos durante a Legislatura, aqueles que tiverem uma atu~
ção realmente destacada poderão ser reconduzidos ao cargo,
Dela
vontade kmaioria .' -

••• rlcando resalvados os direitos das empresas
que embora com participações societárias de capital estrangeiro,
tenham sede no Brasil e que na data da promulgação da Constituinte, Já desenvolvam no País as atividades ora regulamentadas.

EMENDA lP06233·1

-'

TI.fO,~gtT""UC.~

JUST!FICATIVA

EMENDA lP06232·2

PLENARIO

EMENDA ADITIIfA - DISPOSITIVO EMENDADO: art: 419
Inclua-se no art. 419, corno inciso IV o seguinte.

W

It de se notar que qualquer empresa privada somente mediante autorização judicial pode ser obrigada a revelar o salário de
um seu funcionário e a instituição bancária onde são creditados
vencimentos também se impõe a mesma norma.

60 anos.

ANTONIO SAI IM CURIATI

Conforme enfatisou o tributaii;ta GERALDO ATALIBA na
exoos tcêc feita perante a Comissão, a contribuição de melhoria tem
por fundamento exclusIvo a valorização de imóvel causada por obra
pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar
de cada proprietário está, necessariamente, limitado à valorização
produzida em seus im6vel, ~onforme aliás, sempre dispuseram as Con.§.
trtuições Brasileiras e estabelece o Código Tributário Nacional;Da!
ser necessário repor esse limite individual.
Por o'utro lado, o limite tbtal precisa ser definido
pelo custo da obra. que tem conceito contábil preciso e legltill'a a
trIbutação. A despesa realizada não coênc Lde com aquele, nerearnen-,
te, principalmente porque pode haver parcelas a caqar , Improcede aI!!
gação de que a maioria dos PrefeitO$ seriam orecct.entes , incapazes
ou inidôneos e que, por isso, iriam usar custos orçamentários, O que,
de resto, revela ignorância sccee euat.c contábil

EMENDA

ADITIVA

DISPOSITIVO EHENDlUlO

inciso X, do art. 54

Dê-se a

redação

seguinte

ao inciso X, do

art. 54
"X -

05 orçamentos fiscal e monet.ário,
02:"CaI'lentos de investirentos
tas

bem co"'o os

d1:ts eI!!oresas I'l.iS-

sob controle da União. adotarão o critério

da regional::Lzação • cor
cronizados,
ações"

visando ã

ele articuladas e sinmaior efetividadas

das

Assembléia Nacional Constituinte • 651

1

JustiUcativa
A

regionalização

ral da incorporação

do

e

I

orçar

constituem

examinadas

dos orçament.ds

enfoque

a

e decorrência

nat!!

espacial de planeJament.o. Planejar

rigor, etapas de um mesmo processo, e são

separadament$t, apenas,

por razões

De outra parte, a partictpação dos contribuintes na administra

TiKfO/~U'T1.ICI.Ci.o'---

EMeNDA

=

Nilson
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rl.UJ.,.../Coy,UiO/'u.~.NI.I

PLENi'i.RIO

EMENPADO

art. 410,

:

acrescente-se

funcionamento e as instalacões

o

nucleares

E;;;;;;=:J
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Gibson

_

ADITIVA

·0" -

Constituint.e

Todavia, com as alterações processadas na Lei Orgãnica da previdência Social pelo Decreto-lei n9 72/66, foram extintas as representações de empregados e empregadores.

PLENÂRIO

=

metodológicas.

EMENDA lP06242·0

antigas Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pensões.

..... ".l"'O/CO~ .. lio/IUICOMlIdo

DISPOSITIVO

(l

Nacional

no Pa!s
de

r

e

Energia

obedecerão

uma

o que :innporta salientar é que, hOJe, essa participação ocorre
apenas, e de maneira minoritária, no Conselho e nas Juntas de Recur
50S da Previdência Social.
-

alínea.

de reatores
ã

E: indiscutível, porém, que empregadores e empregados, inclusive aposentados, tenham participação efetiva em todos os órgãos
da
Previdência Social, eis que são eles, em suma, o sustentáculo econô
mico do sistema.
•
-

política

Nuclear • ..

Se se pleiteia aqui equ..iparação salarial entre t:;abalhadi.re.s ..
aposentados, é evidente que esse tratamento deve ser idêntico entre
aposentadoria e pensão. ~enhuma razão plausível se pode levantar p~
ra Justificar a atribuiçao de valores dIspares entre os dois benef!
cios.
-

Justificativa
EMENDA

ADITIVA

DISPOSITIVO

art..

EMENDADO

acrescente-se

287 -

um paráreator
de

"§ 49 -

Anualmente, a
de treze

União

e os

por cento,

resultante

do

territorial

nuclear para

propulsão

visa

o desenvolvimento de

naval, e

submarinos, ê- necessário para os

realmente uma realidade da

nunca menos

por cento, e os Estados,e o

trito Federal
cinco

aplicará

proposta,

A

grafo.

um

Por outro lado, deve ser consignado no texto constitucional o
direito de a viúva que contrair segundas núpcias continuar a eece _
ber a pensão. g que, nos te:rmos da legislação ordinária, a
quoté!
de pensão se extingue na hipótese de casamento de ~ionista
do
sexo feminino. Ora, é inadmissível que tal fato ocorra, ainda mais
quando se sabe ter ~ido D beneficio deixado pelo ex-segurado e f:euto de sucessivas contribuições ã previdência Social. Entendemos que
a legislação ordinária, aj.êm de afrontar a Constituição, em
vista
da agressão ao princIpio do direito adquirido, traz danos morais ã
vIúva, de vez que, para não perder a prestação, subrrete_se até a vi
ver em concubinato, em pr~Jl1ízo da formação da família.
-

caracteriza da propulsão

navios do futuro, e, hOJe, é

propulsão de

submarinos.

Dis-

Munic!pios. vinte
no

mInimo, da receita /

imposto

rural" • na

sobre propriedade /
promoção da referrra

agrária" .
Justificativa

social, da

do uso do imóvel rural pilr~il cumprir fun.

p:opricdade

territorial

O esforço da

nal

etapa

proble.-na, sem cuja
de autêntico

'solução o Brasil

desenvolvimento

JUSTI?IC;'OÃC

EMENDA· iP06247·1

Por injuBtific~vel omissão,

isso mesmo,

Portanto,

a

para

implantação

proceder ao

Emenda proposta

~rocesf:o

de

não

uma

no a::-t. 199 da. Carta política em vigor,dispo.r.:lo que

I

55

p~cldade

alicerça o Hi-

era .favor do brao.1.l.eiroe.

Suprima-se a alínea nb n do art. 88 do ProJeto de Constituição
da Comissão de Sistematização.

desapropriações, bell' assim , /

a

unfdadc ol,.o.ltural, lin.;u:lstic9. o até ai'etiva entre os povoa

da infra-estrutura •

JUSTIFICAcJ\O

-

'rrata-se de no==n que re:lete

No Brasil, há uma expectativa de vida cada vez mais longa.

de

Com efeito, ela, que, em 1970, era de 57,4 anos, passou
a
63,4 no período de 1975 a 1980, jã se estimando eeae hc j e de 71,7
anos para os homens e 75,4 para as mulheres.

Bra131.l e de 1'0rtuóSl, e que deve ser srceervade ,
No texto que ora aubt:ll~tecos à ap.:s
ciação dos ilustres Constituintes, preccnãaaace que a medidq

te1a estender-se-~ não apenas aos orlginàrios de Portugal,

esr'

Por outro lado, o número de pessoas de 65 e mais anos de idade, de 3,5 milhões em 1975 r -ttl t r a pa s s ou os 4,2 milhões em 1980, se,!!
do bcoe de aproximadamente 9,3 milhões de pessoas.

come

tambéI:l aae demais nações de língua portuguesa, antigas provln.cia:>

ultramarinas lusitanao, cto.joS' cJ.dadãos1. a nosso 'Ver, mez-eceta
mesmo tratamento, deade que outorguem reciprocidads

ROS

Desta forma, se é evidente a melhoria na expectativa de vida
da população brasileira, nada Justifica permaneça entre nós o instituto da aposentadoria compulsória. Conquanto represen1..e uma 0'011quista do trabalhador, é ela, indiscutivelmente, humilhante para o
empregado, face às. circunstâncias em. que este é obrigado a deixar
o trabalho.

o

brasilc.!

PtENARIO
PQ.1:' tais razões, eeace 'P1.ana ccn -

vlcção de qUD a ecenda h~ de merecer acolhimento.

EMENDA SUBSfI1UfIVA AO CAPtruLoVIII - OOS fNDIOS. Tf11JW IX. QUE
PASSA A TERA SEGUINTE REDAÇÃO

Não bastasse esse aspecto, por si só suficiente para Justificar a supressão do benefício, é de se ver que o idoso quase sempre
tenta permanecer no emprego, em vista de reconhecer que os rendi mentos que irã auferir na inatividade eãc bastante inferiores aos
que percebia na ativa.

TI= IX
CAPITULO VIII
tos IMOIOS
Art.
_ São. reconhecidos aos índl.oS os dueitos ongmirl.os sobre as terras
de posse JJlIem:::lrlal onde se acham permanentemente localizados e destinadas ã
sua
habitação efetiva, às suas atnvadades produtivas e as necessêraas ã sua preservação
cultural segundo seus usos, costumes e tradl.ções.
§ 19 _ As terras de que trata este ertcgo, nos 'temos que a lei federal deter-

minar, são bens inahenáveis da União, que

PLENARIO
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minas e desns recursos mineral.s e dos pctencaaas de energra hl.dráull.ca, em terras

_

.

Os arts. 13 e 334 do projeto de Constit\1ição da Comissão
Sistematização passam a vigorar com as seguintes ateeeacêes ,
nArt.

as demarcará.

§ 29 _ Lei especial disporá sobre a exploracão e o aproveitamento, das jazl.das

li3

,

de

.

lhadores.
Art. 334.

• •••••••••••••••••••••••• -;. ••••••••••••••••••

m~~';.b,.vII - participação, colegiada e paritária, de zepreserctantes da União, das empresas e dos trabalhadores e aposentados na gestão da Previdencia SociaL

A :Emenda se propõe, basrcanente, a cLUllpnr duas finalidades: uma de natureza
clrcunstancl.al que atende s. uma mdascutfvej, exrgêncae de se chegar a um texto
da
Nova carta conCJ,.SO e de caráter normativo; a outra, de natureza doutrmãna vasa a
transfenr ã legl.slação orcbnária a responsabl.1idade do tratamento às especafacada-

§ 19. 1:: assegurada percepçdo de pensf.o em percentual idêntico ao auferido pelo segUrado falecido, mesmo ocorrendo a
hipótese de a viúva dependente vir a contrair segundas núp -

des do Z$sunto.

cdes ,

A questão mdígena no Brasil, a exemplo de outras matérias que estão sendo ~I~
cutades na Assemblél.a Nacional Ccnstanante , adqurrau plena efervescência. Porem,
o que é fundamental ressaltar. é a extrapolação para o campo palibco dos aspectos
emínenteeente técnICOS e executl.VCS que c~õem a essêncl.a da questão mdígena. 01'
estes aspectos, dada a sua natureza, longe de se constl.tuirem rnatériaconstl.tUCl.onal,
alinham-se entre os assuntos q,ue devam ser tTatados em legislação especlal. A trà-

dl.ção constl.tucl.onal e legislatl.va brasl.lel.rél respalda clara e msofl.Smavehnente e~
5a

posl.ção.

Por outro lado, o cl1.lJ13. das dIsCllrssões sobre a questão indígena na Assemblél.a
Nacional Constl.tuinte não tem favorecl.do ou benefl.cJ.ado o apro!tmdamento da compreAo contrâno, tem propl.cl.ado radl.caliza.~ões mdeseJável.S e
desnecessãnas. repl.to, dada a natureza técn1ca do probl~ma. Na fase fmal do tTabalho dos constitwntes é de se esperar mal.or aCl.Tramentp dos amJllos.

ensão da problemâtl.ca.

O texto proposto na Elrenda peI'lD.l.te transfeut', sem terüu.un prejuízo, o cen'trcf
das disC\lSsões para as Casl15 I.eg15lat1.VaS, eD1época oportuna, com nw.s propnedade
e sem o risco de conprometer a futura legl.Slação sobre os índl.oS no Brasl.1 que se
pretende isentt e éhIradoura.

Atento a esses aspectos, encorajamo-nos a oferecer a presenteemenda ao alto descortino dos eminentes membros da Assembléia Na c.ional Constituinte

o.C"'er".te....
\-o.... XXXII _ equiparação salarial entre aposentados e traba-

indígenas, bem como a proteção das instl.'tUl.ÇÔeS, bens, saúde e educação dos índios.

JUSTIFICATIVA

rr;;~;~

) rr;;'~mu

PLENARIO

pessoas

naturais de nacd.cna'Iddade port.1gueaa não SOfrerão qualquer re..2:

com numerãrio sufici-

)

rUo1"lO/co~ .. I1./llII.OJlllllo

tr~ião em virtuda da condição da naaci::l<:nto,oe admitJ.da a r-ecâ

visa

,"N'.~_-_----,

Constituinte agLIo ROSAS

misaqo de Sistem'ltização, noz-aa que já se encontra contemplad~

terapêutica ,para
alcançará

tJ

não

f'~&I.1ra no texto do Projeto de constituição alabot'Bdo eeãe Co -

social

nisterio do Desenvolvimento Agrãrio (MIRA0),
ente

admitida a reciprocidade em. favor de brasileiros".

que se dessnvolver ao lon -

rural e, ao mesmo tempo, indicar a

de 1987.

Sala das Sessões ,Jfde

triç~o em virtude fu!. condição de naacz...anec, aesd.a qm

nem méàio prazo

ou vinte e cinco anos • Por

vinte

são estes os argumentos que levamos ã elevada consideração dos
eminentes membros da Assemble1a Naoional Constituinte.

da

países de língua portlle;ueaa não so=-rerno qualq4er ra~

rural improdu -

agrário tem como obJetivo oferecer um diagnóstico nacio-

na área

esse

nem a curto

polItica fundiária terá

go de, pelo menos
o projeto

ser alcançada

dispositivo:

"B't do item III do artigo 27, as pessoas na'tut-aãa

tiva, em zonas pri(;)%~"1.tãrias, mediante ~gamento de prév_ia
e
e Justa inden1zação. Entendo que a solução do problema da Reforma Agrária não poderá

II,~~nte

"Respeitado o disposto na letra

ção social, -'bem. assim, o processo da desapropr!'hção, por in teresse

Nos termos da legislação ordinária, prevê-se isenção do- paga mento do imposto de renda aos aposentados por invalidez. g chegada
a hora de assegurarmos a medida, não só a essa classe, mas a todos
os aposentados e pensionistas ~do sistema de previdência social.

54J.~re;:ente-ae ao Capítulo I'!(:=la 1:!.

,
ciona1.idada), do !r.1.tulo

o PrC(jeto de Constituição, dispõe no art. 317
e eess , , a definição

ã,-;

cão dos órgãos da Pl:ovidênei.a Social é antiga, remontando reasr-o

GIBSON

§ 29. Nenhum triboto incidirá sobre os proventos da ap2.
sentadoria e pensão n•

JUSTIFICAÇJ\O
A nosso ver, indispensável se faz inserir no texto constitu cional norma estabelecendo equiparação salarial entre aposentados
e \:rabalhadores.

,Afinal, quanto a esse aspecto, o que se observa é que os proventos da inatividade ficam muito aquém do percentual que o segur!.
do percebia na atividade.
Evidentemente, tal situação nSo pode perdurar, pois, se aposentados e pensionistas não tiverem os mesmos ganhos do trabalha dor na ativa, frustrada estará toda a institUição do seguro soci alo
PaI, O acréscimO que ora propomos ao <:\rt. 13 do Projeto de
tituição.

~

PlENARIO
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--,

IV, f.
Inclua-se ~omo letra nfu no art 12, inciso IV o seguinte:
f - A prática de jogos de azar e loto serão ~i;;it!d05 na forma da
lei.

EMENDA ADITIVA AO DISPOSITIVO NIl 12,

JUSTIFICAC1tO
E hora de tratsrnx:Js o problema da"liberação dos jogos de azar
de
forma realista e coerente, não esquecendo de que subsistem hoje, em vários países
do IllJndo, mesmo nos de índole predominantemente católica, e aqui mesmo, diversas mo
dalidades de jogos, onde o fator sorte é fundamental Todavia, enquanto o Gaverno
banca as loterias Federal, Esportiva e Loto e permite a realização de bingos beneM
ficentes e sorteios de toda espécie, proíbe as demais formas de jogos de azar, que,
contudo, continuam sendo praticadas [la c1andestinidade,~propiciando a corrupção e
a evasão de recursos, que poderiam fluir para os cofres publicos via tributos.
B!.seados nos próprios antecedentes históricos do jogo, somos favoráveis à sua llberação, porém desde que devidamente regulamentado. Os extremos, sua
proibição - que conduz à elandestinldade, com todas as suas implicações éticas. sociais e ecOl'lôrnicas _ ou sua completa llberação - que seria perniciosa aos bons cos
tunes - são condenáveis.
Propomos, portanto, sua liberação, nos ternx:Js em que a lei que o re
gulamentar estabelecer, fixando os lugares onde será permitido e sua forma de realizaçãO.
EntendemOsque a liberação dos jogos de azar é norma que atestará o
anadurecimento de nosso povo.

• Assembléia Nacional Constituinte

652
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EMENDA

em dois turnos de da.scussêe e votação, respei-

3JSTIFICAÇilD:

EMENDA lP06249-7

(!J

H:t:F~~~~OA~t D6)S~51lt~~_s~Q a 2lxpr~~iã~SRoJri~âtórlos" por

tado o d~spO$1:0 nesta Constituição e na cenatl.tuição Estadual. n

A supressão da cláusula "!nclusive nas rodovias e ferrovias federais"
obietiva a retirar das Pol!c1as Militares a c~eténc1a de manutenção da ordem ÍJública ao longo das rodovias e ferrovlas federais. Tal conpetência caberá à Policia
Rodiviária Federal que, atualmente, exerce com bastante experiência.

JUSTIFICAÇÃO

-facultativos" •

JUSTlflCAçAa
No Erasll, observa-se ura irrpos!ção cerceatãve que não condiz

COOl os
prlncíoios básicos de deniocrac1a. Ser obrigado a comparecer às zcraa'etettcrais, 5
eeeeçe de pun1ç~o, é tJlI<J obrIgação que não satisfaz a ninguém e nem depêe favoravelmente a nenhun regime. Manter-se a obrigatoriedade do voto é inlror ao cidadão o dever de exercitar sua liberdade ccirerce, o que não faz sentido em UII País comslstell'IB de governo democratico ccmo o nosso.
Há qJe se considerar tanbém que obrigado a votar, o indivíduo não é
C()rlpel1oo, entretanto, ao ato de escolher. Pode corcarecer à eleição, obediente ao
Jnlperativo' éonstitlJelonal e votar embranco, recusando-se legitimamente à manife5t~
çAo de preferência.
O voto deve ser praticado llvremente com a consciência do dever cívica e (la:ocoro resultado de tma int1mldação. Esta é a única posição válida numa cClll!!.
nldade politicamente desenvolvida. onde o interesse pela coisa pública não precisa
ser incentivado por textos legais, decorrerá naturalmente da educação política. ea.,
ra que as manifestações de voto sejam livres e legítimas e que os sistemas polItl~
cos têm se aprinDrado reduzindoMse os arbitrios em benefício de progresso social.
O voto obrigatório é a negação d:l direito do voto Sem a consciência do
dever de ser livre o voto não exprime consentimento polit!co nem traduz adesão, não
sendo. assim, forma de 'neerceoe, é escravização O dever de ser livre equivale ao
decoro da cidadania. O voto com liberdade, que pressccõe poder de escolha. é a cushScIla da desccrecra,

OSMIR

LI~

PlENAAIO

=-----","''''''···,··'-----l
I
eeoA ADITIVA

Acrescente-se ao Item I do art , 328 do Projeto de Constituição
a letra "a" cem e seguinte redação:

Art. 328 ••••• r
lia -

Constituinte MCl.DE DECl.lVEIRA
'ULÚllOfCOIl,"lo/ausc • ..,u,u,

('l

lei-~i~ip~i·di~clPlinará

s~-l

no ».Jnicípio.

suprima-se o artigo 313 do proJeto de ConstituiçãQ..
As instituições rtnarceíres especialmente os grandes conglomerados pr!
vados, arrecadam recursos financeiros no MJnIcIpio e 05 destinam, quaseseepre, para aplicações onde é possível obter melhor renneraçãc oreju- ~
dIcando mntes vezes, através de U1l processo contínuo de descapitaliza çãc,

Precisaros criar mecanismos capazes de preservar a autonomia municipal
poIs é essa CGIlJOldade que em última análIse, deve manifestar-se sobre
a cowentercta ou não da instalação e funcionamento de qualquer deoeneen
cia de instituição rmarceíra.
-

I
11
111
IV
V
VI

_
_
_
_
_

JUSTIFICATIVIH

I

conferencia:dos e independentes.
EInbora a matéria se j a de indiscutí.vel relevãncia ,
não parece Justificãvel sua eaevaçâc
condição de preceito constituc_
nal.
o artigo 313 do ProJeto de Constituição reprodu:!: ,
integralmente o Artigo 21, item I, do proJeto de"Política Nacional de
Navegação e Marinha Mercantes", elâbõrado em 1986 pelo Ministério '"dos
ransportes·e'-que deverá ser encaminhado ã aprovação do Legislativo ,
após a o:mclusão dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. O
referido proJeto - uma espécie de "Shipping act brasileiro" - cansaI,!.
da a' esparsa legislação marltima nacional inclui o princIpio da pred
minãncia dos armadores nacionais como um dos preceitos bãsicos do tIan

de

§ 19. O amparo às pessoas idosas implica no incentivo ao
desenvolvimento, nas empresas particulares e oficiais, de programas de preparação à aposentadoria.

Por tais razões
vogamos a inclusão da Polícia Rodoviária
252 do Pro eto e Constltu :cão
......

porte mar!timo internacional. A matéria, há 20 anos regida por Resolu
ção da autoridade competente, seri elevada ã condl.ção de lei ordiná
ria, o que se çonfigura oportuno e sensato, não sendo apropriada
sua colocação como norma. constitucional.

§ 29. Lei federal disporã sobre a criação dos ccnse'lbos

Nacional e Estaduais da Condição do Idoso".
JUSTrFICAC1iO

EMENDA lP06257-8

tJ

Problema que tem desafiado a imaginação do legislador e preocE.
pado a previdência social nos últimos tempos ê O relativo ao amparo
às pessoas idosas.

t'

2 bem verdade que, no âmbito da seguridade social, quatro pre!,
tações estão institu!das em favor dessas pessoas: a aposentadoria
por tempo de serviço, que corresponde a uma antecipação do benef! cio por velhice; a aposentadoria por velhice propriamente dl.ta; a i!.
posentadoria por invalidez que, de certa forma, benefl.cia as pes ........, d sas e a assJ.stencia médica "'ua é oferecida sem -ual.s"'uar
restrições.

Federal

EMENDA lP06251-9
-,

FWlMIO
_

•
Em favor da velhice desamparada (assim entendidos ca-cmaãcxes
de 70 anos I e dos inválidos, foi editada a Lei n9 6.179, de l1dea~
zembro de 1974, que lhes assegura uma renda mensal vitalicl.a corres
• pondente ã metade do salário-mínl.mo, além do dir~ ã a..ssistênciamédica.
--~- -"

ee.oA ADITIVA

DSlspositivo emendado: § 19 do artigo 254

redação:
•
§ la - As ;;,tividades de policiamento ostensivo, nos Estados, são exer
cídas C01t exclusividade pelas Policias M!lita~es.

g o que obJetivamos fazer com a presente emenda ao texto do
to de Constl.tul.ção.

Nesta emenda, adita-se a expressão "nas Estados". Visa-se can isto
11m1tar ao árrblto dos 'Estados o policiamento ostensivo exercido pelas Policias M!
lUares.
-

Sala das Sessões,

de

EMENDA lP06255-1

\
!

Cons"tl. "tu;t.n1:e RtLIo

"aprovar, ou não" •
JUSTIFICATIVA:

~- __~

o Congresso Nacional só "resolve dEd~init1vamente"
quando não aprova o ato internacional em questão: quando o aprova, a
decisão "definitiva" cabe ao Poder Executivo (quanto à ratl.ficação ou
não) •
Com a nova redação., eVitar-se-ialJl as anbJ.guidades
e incertezas que têm circundado a matéria até o presente

EMENDA lP06258-6

tJ

FRMicISCO ROLLEJJBERG

PLE~~·'o'CD.,,'d./IUI.olll..

'Io--------l

fil-;;;~'''':J
~7o@

'U""~US"'''.ç''O

PI:2.
EMENbJt<-SUPRESSIVA

••"••

--,
~

JUSTIFICATIVA: ...

PLENÃRIO

r.T------

I"

SENADOR CONSTITUINTE

de 1987.

ctSAR ROSAS
....""'/.ON,.....".,..$Ml.aIo,

r.T-----_.~

Constituinte AACUE DE a..lVElRA

tJ!ii~;t'oo ~

Suprima-se o artigo 314 rln Brojeto de const.I.tuição

f:J
l!J

J

- - - - - " ] tfi7;'j.fltI

PLENWO

por

Emnossa ótica, a fatia destinada li Polícia Rodoviária Federal não
se mistura cem a das Policias MJ.litares.

EMENDA lP06252-7

FnINC~CO BQfjr.EMRF:Rq

COUSTlTUIttre

Substitua-se, no inciso I do artl.go 100,a expres são "resolver, definit.l.vamente, sobre",

Inobstante essa ~pr;stação 'representar um avanço no campo
da
independência financeira, hã que se fazer muito mais em favor dos!
dosos Essa a j uda pode se concretizar czereeeneo-ae-anes maiores oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, pois é mu.i.to mais i!!l,
portante encontrar uma participação produtiva !lo ~doso na sociedade
que lhe dar uma renda. Outra forma de ajuda consiste em integrã-lo
na comunidade, evitando, assim, seu desaJustamento e marginaliza _
ção.

o § 19 do artigo 2Sb do Projeto de Constitulç20 passa ter a seguinte

!~{{A.DaR

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 100, INCISO I
DO PROJETO DE CONSTITUICí\O

Todavia, essas prestações só alcançam aos que tenham contribui
do com o sistema, da! resultando que um contingente razoável, fora
desse mecanismo contributivo, continua. à margem do seu campo de pr2,
eecão,

Constituinte ARa.DE DECl.lVElRA

' ..'.,lUan.lCAÇ40.

(T28io;z;J

â"

Polícia Federa!
Polidas Mlli tares
COrpos de Bonbeiros
Polícias Civis
Guardas I-tnicipais
Polícia Rodoviária reeeeat,

•LI.!I...feo.'u1e/.US""'aak\'

("outsiders" e "tramps") nos trãfegos Brasil-EUA e Brasil-Europa.Como
resultado da referida Resolução, ~~umentaram as opções para o usúario I
de transporte (exportador/importador) e baixaram os fretes nas á:t:eas
amer.i.cana e européia, face ã competitividade surgida entre armadores.

"Art. 422. O Estado e a sociedade têm O dever de amparar
as pessoas idosas, mediante pol!ticas e programas que assegu rem. participação na comunidade; defendam sua saúde e bem-estar,
preferencialmente em seus próprios lares; e impeçam discrimin~
ção de qualquer natureza, mornente no que respeita ao ingresso
no mercado de trabalho, tanto na área pública quanto na inici~
tiva privada.

ee1dente.

('J

G~~;;;]

De-se ao art. 422 do projeto de Constituição da Comissão
Sistematização a redação que se segue:

A lnclusão .da Polída Rodovlária federal entre as instituições de QUe
o Estado se vale para proporcionar à sociedade a preservação da ordem pública e da
1ncolunidade das pessoas e do patrimônio é U1lS questão de lI'lJita J.mÇlortância. Tem-se
~ vista a experiência atual. A Policia Rodoviária atua como orientadora do tráfego
nas rodovias federais, dando apoio preventivo aos transecotes e assistência, em caso
de ecteceoee
Con o crescimento do rúnero de veículos automotores em nossas rodovias que, por sua vez" tiveram sua extensão acsenteda significativamente,
necessário se faz esse apoio e, de grande utilidade, é a assistência prestada nos casas de

I"

~

o princípio da predominSncia dos armadores nací.c nais no tráfego fundamental gerado pelo intercâmbio comercial
entre
dois paises, não obstante haver contribuído, decisivamente, para
o
fortalecimento da marinha merpante nacional. criou um sistema fechado'
de transporte, pouco competitivo e relativamente cartelizado. Visando
a corrigir tais distorções, a SUNAMAM baixou a Resolução 8.364.....
de
30 de julho de_lg84, que permitiu a entrada de armadores independentes

r.T----------TllTo/~u."',e....~

3JSTIFlCA~O:

no art!

~

..".

r . T - - - - - - ' U.."""Cow'u1e/aua.OIlI.. k\'

Dispositivo emendado: Art. 252
O artigo 252 do projeto de Constituição passa ter ..ad,egulnte redação:
Art. 252 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona
• sociedade para a preservação da ordem p(blica e da incolunidade das pessoas e do
potr1lltínio, por meio das seguintes instituições:

EMENDA SUPRESSIVA

3JSTIFlCAUVA

EMENDA lP06254·3

lo
r;r-----------:EIalJA='nroÍrÍVÃ-C

--,

as condições para abertura e fun-

~~=-: ~~~~~~~;~ed~~~iJ~~~,,~inance1ras

tJ ConstitUinte HeLIO ROSAS

--,

FWlMIO

~'.lIÁ-'t$Jl.nW';.D""'J.1o

PLEN!RIo

.

EMENDA lP06250-1

l"

Como a nova Constituição deverá ser promulgada em Jãneiro
de 1988 e a Es"tadua1 em julho, os seis meses destinados ã elaboração da LeI. Orgãncl.a Municl.pal coincl.dirâ com o per!:odo elel.toral,
uma vez que teremos eãeacêee municipais em 15 de novembro de 1988.
A medada proposta possl.bilitarii o âebatre da LeI. Orgânl.ca
, na campanha e a elel.ção de vct:eadOi:'cs com rQ.presentatividade para a
realJ.:z.:ação dos trabalhos de elaboração das novas normas.

Tln./IU.'1r"'.ci~_--~_--

~

EMENDA MODIFICATIVA

o artigo dispõe sobre a nacionalização das agêncJ.as
de carga em operação no BrasiL/Sua eventual aprovação conflitar1acan
as disposições do cód~go .Brasileirt, de Aeronaútica, p:rovccàht!l ~epercu.:!
sões negab.vas na arEia externa e exporla. o Brasil a represálias
_que
afetariam o .i.nteresse de empresa$ brasileiras no -exterior.

EJeDA StFRESSIVA

ImprJJna-se ao parágrafo úm.co do art. q 3S
do ProJeto de Const~tuição a segul.nte redação

Dispositivo emendado: Art.254
- O artigo 254 do projeto de

Canst!tui~

Att.2S4 - As Policias Milltares e os Corpos ~ Bombeiros são instltuiçBes permanentes e regulares, destinadas à preservação dp ordeill pública, com base na hierarquia, disciplina e investidura milltares; exercem o pod:r de policia de
IlISOOtençl:lo da ordem pública, sob a autoridade dos Governadores dos estados, dos Ter
rit6rios e do Distrito Federal; são forças 2t.Ddliares do Exérc!to e reserva dest;
para rins de JOObilizaçtio.

EMENDA lP06259-4

tJ

passa ter a seguinte redaftArt. Q3S ••••••• •••••

•

SENADOR CONSTITUINTE

FlWlCI~U;;

f'S';;~~"~

ROLLEMBERG

t?ii~'<ffiJ

Parágrafo único. Pronulgada a Constituição do Estado, caberã ã Câmara Munl.cl.paI. no prazo de seis meses inl.cl.al.$ da nova
Legislatura, votar a Lei Orgânica respeC1:iva.

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 162, PAR1i.GRAFO
DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

19

Assembléia Nacional Constituinte
Acrescente-se ao parágrafo J.9 do Artigo 162,

" - o Ministro das Relações Exteriores".
e renumerem-se os dois incisos seguintes, como IX

e x,

JUSTIFICATIVA:

o Conselho da República tem cecees atribuições vo!
tadas ao campo próprio da ação do MIm (cf. artigo 163, inciso IV) ,ra zão por que se Justificaria a inclusão .era sua composição do Ministro'
das Relações Exteriores. O Ministro da Justiça. por exemplo, encontra
-se incluldo pelo mesmo motivo que se poderia aplicar ao MRE.

EMENDA lP06260·8
Senador Constl turrrre FRANCISCO ROt.LEMBERG-

As letras "c" e "d" do mc rs c 11 _ A Eneg rb a Ll dade do
art. Z7 do Projeto de Const1.tuJ.çao passa a ter a segu rnt o redação

c - são me leg Ivcas para os mesmos cargos o Prc s rdente
da Repiib rcu , os Governadores de Bsucdo , os Prc Ie r-.
tos, e quem os houver succdrdo , dut an tc o manda t o ,
d - para concorrerem a outros cargos, o P're s ade ntc da
Repíib Lacc , os ücvernadorcs de estado e cs, P're Ic i tcs
devem renunciar 6 Iseas I meses antes do p Le i to

o pranc Ipao do respca eo e acatamento ã vont adc popular
uaru res tada pelo voto há de gU13r e an sp a r-ar , permanentemente, os
ordenamentos que regulam o processo cfe i torat e o e-,e rc Ic ro
dos
da re a toa pcã Itucos •
Lamentavelmente. porém. não Fo r lS50 que se observou ,
no período do autcr.i rar rsuc , quando mult1pllcaram_se os d r s pos r tr
vos que vao t cnturum o processo cfc i ecrut ," nele i.n tc r-Fcr i ndo , or;
para atender 3 antere s ses casuãs cacc , "ora cede~do ao pr e tcx tc de
cbvaar abusos e mconvcmênc ras Inc lu r o Yrce-Prcs rdent e , vrccGovernandores e vace-prerca ecs no rol dos r rrec rcgIvc rs , é
contrrnr aur- a haerarqura das funções efetaves , p01S, ao mcsnc tempo ,
que se adma te sua cand rdatura ao cargo tJ. tula r. proíbe-se sua rc ,
cfcacâc , Conflgura-se. portanto, um enorme paradoxo, p01S se
f!!,
culta para o ato maro r e veda-se para o menor.
As normas aqua propostas ant ent am de-volver ao elo1tor
parte das prcrrogat1vas que lhe foram subtraídas. Por tudo 1SS0 •
cremos, merecerão a cabal acolh1da dos Const1tulntes
í

EMENDA lP06261·6

[!J.

Sennóor Constitui nte FF1INCISCO nOLLEMBERG

pr;~;~"~

t?i!OteJ
Acrescente-se ao artigo 355 do ProJeto de Constituição, o seguinte inciso:

v - direito a pensão integral por morte do cônJuge ou companheiro, qualquer que seja seu sexo.

A presente emenda apresenta a contribuição de enseJar o reconhecimento, na nova Carta Magna do Pais, da possibilidade de o h2,

mem ou a mulher serem pensionis tas um do outro, de acordo com
contrlbu:tção que: cada um possa oferecer para a sobrevivência
da
famllia.
Nesse sentido, não há por que desconhecer a posslbllidade de o homem ser, mais vezes do que comumente se pensa, pensi2.
nista após a morte de sua esposa ou companheira.
Além disso, tal medida virá proteger o equilíbrio financeiro
da famIlia, evitando assim qualquer preJu!zo também para a prole.

EMENDA lP06262·4

I!J

CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMB"RG

Art. Fica suspenso pelo prazo de cinco anos. o pagamento de pri.!l
e acessórios da dívida externa brasileira.
parágrafo lÍnico - A Unillo poderá autorizar o pagamento de pr-incipal e acessórios devidos por empresas públicas e privadas, visando a
manutenção de seus fluxos comerciais e financeiros desde que o total
anual de pagamentos não exceda 20% do volume de recursos obtidos com
exportações nacionais no mesmo período.
Art. O Governo Federal procederá auditoria sobre todas as dívidas externas públicas ou privadas, oferecendo relatório circunstanciado e conclusivo ao congresso Nacional. no prazo de seis meses e adotará as providências cabíveis na hipótese de ccnatatação de quaisquer "
irregularidades.
Art. Findo o prazo previsto no art. anterior. em qualquer caso.
os instrumentos de renegociação da dívida externa brasileira. serão
submetidos previamente ao congrêsso Nacional.
Parágrafo lÍnico - O congressfJ Nacional. mediante Leis Complement.!!,
res , estabelecerá as regras e limites à contrataçllo de financiamentos
COEI empresas ou organismos internacionais, procedendo igualmente no que
se refere a financiamentos externos ou internos a serem obtidos pelos
Estados e Municípim..
- """IFICAÇ~O

2. aenumeeem-se , em consequência, os 55 2J a 40, do art. 303,
os
quais passarão, respectivamente, a 5S 60, 70 e 80. do mesmo art.303.

cipal

como inciso VIII,

Particularmente quando a intervenção se faz sob a bandeira da Justi
ça SOC1al e da valor1zação do trabalho como cond~ção da
dJ.gnidade
humanaj da necessidade de harmonia e de solidariedade entre as cate
gorias de produção. Não cabe, aqui, assinalar todas as formas de l!!
tervenção do Estado na economia - quase todas conhecidas e pratica
das em nceac Pais. Da f1xação de margens de lucro, taxas de juros e
preços máximos permissive1s, passando pelo que se pode fazer, onde,
quando e como; até a forma, a periodicidade, o número de particlpa,!!.
tes dos chamados ecesêecace para aquisição de bens durâveis, - qll!!:.
se nada se faz, hOJe, na nossa economia, sem alguma forma de regula
menf:açáo oflclal. O governo intervém na produção, no transporte, nã
industr~al1zação. no comércio. nas finanças. nos serva.coe enfu,
em todas as fases da at~vidade eccnômaca;
Poderia. dizer-se que sempre foi assim. Averdade, porém, é que,
ao
longo dos anos. o s~stema econômi.cc brasi1e1ro
descaracterizou-se
por completo: ma1S socializada que a de muitos países sociallstas,
a economia nacional está irremedlavelmente atrelada ao Estado. aos
seus motivos e, muitas vezes. ao capricho dos seus agentes. Cumpre,
neste momento particular de reconstrução Juridica, manter em mente,
nessa questão, uma eêeae de principios fundamentais. Entre eles:

O Brasil. dispende atuaJ.elte cerca de un bilhão de d6lares por mês. para atender

:e

preciso delimitar, na Constitu1ção, os casos, a forma, a
extensão e a duração da intervenção do Estaao,...n~ e~mia:

a.

Ás negociaçc::les levadas a efeito até o presente momento, não conseguiram serêc.re-

b , esta haverá de ser, sempre. a exceção: a regra eeeã- deixar

duzir os dispêndios at'IJais em menos de quatrocentos milhires de d6lares ou capitalizar
juros acrescidos de multas esccrcbantee, cano aconteceu recentemente ccn as negocia-

o mercado criar sua prôpria regulamentação; permitlr que o
liberda
de de escolher entre o que lhe oferecem diferentes fornecedõ
res; ver e decidir, por si, o que mais lhe convém. em termos
de quaj.a.dade , preço, desempenho e durabi1idadeJ
•

ccnsunuôox final exerça, em toda a sua plenitude, a

çtIes com o Clube de Paris.
Ao mesmo telTpO, ementa a Dívida. que. C01l a realização de novos empréstimos. em
breve se aproximará de 120 bilhões de d6lares. passanclo assim. cada brasileiro
; dever quase mil d6lares externamente.
Esta incrível sangria, vem promovendo a descapitallzação interna. com transferên, cia de S% do PIS para o exterior, no instante. em cp.re mais precisariamos desses recur
: 50S para fazer crescer a eccocníe nacional e enfrentar a crescente demanda em todas
I as áreas.
At~ algum tempo atrás, ainda conseguíamos manter na balança comercial, o superávit
necessário para termos a disponibilidade dos d6lares indispensávCls ao pagamento dos
juros, ainda que o fazendo mediante custos adicionais elevados que iam desde o avilta
mento das ccndícões de troca - porque precisávamos vender a qualquer preço -- até a
cc-cessão de incentivos creditrcios e fiscais. cujos custos são suportados pela popuIeçãc, Hoje nem isso ccneeçmros mais.
OS primeiros tCll1JOS do Plano Cruzado. nos efereceram a perspectiva de que a infla
ção interna era produto de ganância desenfreada, associada a uma expectativa inflacio
rmia. O tabelamento doS preços, a tudo resolveria. desde que associado recuçãc do
déficit público.
Esquecíamos que os d6lares correspondentes ao superavit da balança comercial, per
tenciam aos exportadores. enquanto 70%da Dívida Externa e portanto dos juros e encargos são de responsabilidade do Poder Público
Assim. li indispensável dispor o Governo mensalmente de cerca da 10.5 bilhaes de
cruzados. para pagar aos exportadores pelos dólares amealhados pelo Banco Central.
caro o Governo não tem esses recursos disponíveis, há que obtê-los de duas forrras: ou emitindo moeda e inflacionando ou vendendo no mercado financeiro. titulas da
Olvida Pública e assim fazendo crescer as taxas de juros internos, a dívida interna
e seus encargos e novamente inflacionando.
Por isso. chegou-se ao ilrpasse atual. não adianta pensar em tabelamento de juros
quan:Io é o próprio Poder Pu1l11co quem vai ao mercado flnanceiro se abastecer de cruzados, vendendo seus títulos e pressionando as taxas de juros para o alto.
Portanto, não adianta realinhar preços que logo terão de ser realinhados novamen
te, pela pressão dos juros altos, agregados aos custos de todas as mercadorias ou
pela pr6pria desvalorização da moeda. testemunhada pelos reajustes cantdais.
Não adianta conter salários, anular gatilhos. transferindo o pagamento da conta,
quer a classe média, via alterações parciais das tabelas do ilr;losto de renda,quer às
canadas de reooa mais baixa. pela contenção dos reajustes salariais. Isto. correspon
deria a pagar os encargos da Dívida. com a fGo!E do povo.
Nosso p~t1do, o PMJEI, que está no Governo, tem o cortpromisso histórico de não
fazê-lo. nem de transferir a responsabilidade inflacionária aos reajustes salariais,
SC/lfIre decorrentes da inflação e não seus criadores.
Por isso, parece~nos claro que a medida indispensável. de salvação nacional, é
a suspensão imediata do, pagamento do principal e encargos da Dívida Externa
Devemos fazê-lo em"nome do Povo. respaldada por ele ~ Asserrbléia Nacional Consti
tulnte, a quem cabe e sobre quem recaem as esperanças da construção de un Brasil nov
mais justo e principalmente soberano.
~ indispensável discutir com o povo as hipóteses de retallaçaes. embora sabidamente hão de ser de menor monta do que se apregoa e menos desastrosa do que o depauperamento contínuo a que vimos sendo submetidos.
Assim, conscientes da gravidade do momento presente. e da grandeza do mandato
que nos foi atribuído pela vontade do povo. submetemos à Assenbléia Nacional Constituinte, para deliberação emergencial. na forma.: de Disposições Transitórias, a anexa

c. colocar na perspectiva correta a proteção devada , ao capital
necacnaã , ao empresãrio bras~le~ro, quando este ousa e quer
triunfarJ
d. mas, fazer tudo isso dentro de um c Lama de respeito ao

dis
cexnimenec e ã maaoxadaâe do público, sem pretender sobre
1e exercer tutela não pedlda, sem razão, e, por isso mesmo";
detestável e aeeeaeaâa,

Nesse contexto. a reserva de mercado deseana-ee a proteger o
traba
lho naCl.onal e seu fruto: o produto ou serviço feitos no Brasil:-Niõ
se trata, portanto, de cr~ar barre~ras ~eeão ã
ineficiênciaJ

mas de estabelecer, sempre pOl; prazo determinado em lei complementar
federal, a prpteção àqu110 que equa se faz.
~

Reservas de mercado fazem parte do elenco de formas de intervencão,
que encontram boa xecepua-c-a dade na op1nião pública, ao lado, por
e
xemp10, de declaração da propiedade como obrigação social; da
criii
ção de ônus para financiamento de programas de al1mentação 1nfantiI'
ou de material escolar; da produeão de vacinas, da erradicaeão de en
denu.a s , da eeeaecêneaa à maternidade ou ao menor abandonado
rentes de ass1ntência mêdaca , Inscreve-se, ainda. a reserva
do, ao lado de outros manos de atuação do Estado, como a
ao abuso do poder eccnêauccr os Eanenca.amenticu ou subSidias
ção de certos bens em detr1mento de outros; o tabelamento de preços;
a formação de estoques reguladores1 o monopõlio ou controle de lieen
ças condicionadas para exercicio de algumas atividades
econômica;:
etc.
'
Deve a ~ntervenção do Estado, ter destaque constitucional, estabele
cidas suas hlpôteses e seus critér10s de execução na Carta Ma10r? O
que a' torna espec1al em relação aos demais processos de intervenção?
"Constltucl0naI1zar" a reserva de mercado poderia abrir caminho para,
também. "const1tucionallzar" os critérios de fixação de preços
do
CIP/SUNAB/SEAP/CNP.
A escolha, em todos esses casos, é polít~cai e tem a ver com a

expe
r1êncla de cada setor da economla. Levada ao extremo. a ~nclusão, no
texto const1tuclona1. de formas específicas de intervenção, como as
reservas de mercado, poderla suger1r aos econom~stas,
admin1strado
res de empresas, empresários e trabalhadores que lndl.cassem
crite
rios especlallzados de controle da reserva de mercado, caso se
mos
trem lnsuf1clentes os que ficaram descr1tos para as demais formas de
interveheão.

Curioso notar é que a Carta de 1967 limita a intervenção do
Estado
mais r1gorosamente que a de 1946, e muito mais ainda do que qualquer
das propostas para a ConstitulItte de 1987. A Carta de 1946 condleio
nava a intervenção ao 1nteresse públicOJ a de 1967 à segurança naC10
nal e ã organ~zação de setor que não possa ser desenvolvldo com e
ciêncJ.a (a reforma de 1969 mudou para eficácia) no regime de compet
cão e de liberdade de ln1Clat~va, assegurados, nos dois casos, os d
reitos e garantias indlvldua~s e exigida lei autorizat1va prévia. As
propostas conheC1das não exigem qua1squer requisitos e, por lSS0 mes
mo, sua receptiv1dade há de ser cuidadosamente avaliada.
Se inevitável cérta dose de lntervencion1smo, reconhece-lo não impli
ca, ao mesmo tempo, delxar de estabelecer limites ã ação do Estado.
nesse sentldo, e tem. essa finalldade, a proposta da presente emenda

:e

emenda.

EMENDA lP06265·9
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO :

Senado federal e do Supremo Tnbunal Federal

Jeto de

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SUBSTITUIR: 1. Art. 303, ~ , e seu § lo
2. 5S 20 a 40 do mesmo artigo
ção abaixo:

-,

-

12, INCISO 111. Alinea "gOl

Acrescente-se ao art. 12, inc. III, alinea gl. do Pro
a seguinte expressão:
-

Const1tu~ção

JUSTIFICATIVA

red!!

A redação atual. da alínea "9", do lnC1SO III, do artigo 12
estabelece. para todo e qualquer cidadão, a gratuidade dos atos i
nerentes ao 'exercício da cldadanla.
O Estado não pode ser paternalista. Há pessoas, al~ãs
na
sua grande maioria, que podem pagar taxas, emo1umen.tós e
custas
pelos Serviços prestados em função do exercício da cidadania.
A isenção. estabelecida no projeto de Constituição é ,teori
camente saudáveL A práoca, entretanto, demonstra não ser
recõ
mendável dispensar os cidadãos do pagamento por um Serviço prestã
do pelo Estado ou em nome deste, salvo as pessoas reconhecidamen
te pobres.
Por isso mesmo, a redação proposta resguarda o dlreito dos
aquinhados , no interesse dos cofres público.

"Art. 303 - A intervenção no dominio econômico e o monopóllo de'
determinada lndústrla ou atJ.vJ.dade somente são permitidos
nos
seguintes casos:
I - g:uando indispensáve3.s. por motJ.vo de defesa nac10nal;
11 - para organ1zar setor que, comprovadamente, não possa

Trata-se de preservar a l1nha sucessórl.a da PreS1uênc.l3
da Repúbll.ca. além ue harmon1Zar o texto, qu~ Já consagra. a prtva
cJ.dade do exercíclo dos cargos de PresJ.dente da Repúb1J.ca. da C~
mara Federal e do Senado da RepúblJ.ca aos bras.llellOS natos

fC llT1l/ "" U I' lCI.ç1n -

~TIGO

"relativos às pessoas pobres."

1. Dê-se ao art.. 303 e seu § 10, do ProJeto de Constitu1ção, a

desenvolvido com eficácia no regime de competição e de
de de 1niclat~va.

5~~;~!0
5~'oYEJ

PLENARIo

do

b - são pr1vatl.Vas do braSllel.ros natos as cand.ldatur.ls
pat'a os cargos de Pres1dente e '\{~ce::rrcsldente lIa Re
públ1ca , de Presidente d:t Cãmara dos Deputauo~,
u~

e

A emenda, por isso, estabelece duas premissas báslcas, a autorizar a
intervenção do Estado, e duas íinacas e o ato de ser indispensável
à
defesa nacaonaj, (conceito de def1nição maa.s clara e precisa que. por
exemplo, a "segurança nacaonaf," a g:ue se refere o texto presente) J e
para o fim de organizar setor que não possa. comprovadamente, ser de
eenveavaae com ef1cácla no regime de competiçao c liberdade de in101
ativa.
-

à

m;:;-~
A letra "bit do ltom III _ A CJ'\NDIDATURA _ do art. 27
Projeto de Constl.tu1ção passa a ter a segul.nte redação:

JUSTIFICATIVA
A intervenção do Estado na economia é fenômeno típico do amadureci
men'to polit1co do cap~tallSmOJ trata-se da absorção de algumas
c:!
ra'l::t:C!JH:st.l.cas de soclalismo, com as quais o capitalismo deve conv!
ver, de alguma forma. na atualidade brasileira.

os encargos da Olvida Externa.

rr;;;;;';~

_ 653

ser
llberda
-

S 10 - Em qualquer caso, a iiitervenção se fará medlante 1e1 com
plementar federal, que lhe fixará os l:ulI1tes. o prazo de sua dü
ração e as condlções de sua suspensão.
-

..I
I

S 20 - A inter.venção respe~tará os dlre~tos adqulrldos, as s~tu

ações constituídas e as garantlas indlvlduals. assegurada p1enã
defesa aos lnteressados4
Deputado

IRAJA RODRIGUES
PLEN1\RID

r.r----------TCo:TO/~l/nl'lClÇlo

lP06266·7

S 30 - A·intervenção referida no lnciso II somente ocorrerá
a
pôs verificada a J.mposs1b1l1dade nele pressuposta. assegurada ã
audiência pública aos interessados.
____,

INCLUAM-SE ONDE COUBEREM. 4NO TíTULO X, DAS OISPOSIÇ6ss
TRANSIT6RIAS. 00 PROJETO DE CONSTITUIÇAo. OS DISPOSITIVOS A SEGUIR
TRANSCRITOS:

S 40 - A reserva de mercado somente ocorrerá nos casos

previs
tos nos 1DC1S0S deste artlgo e dest1nar-se-ã a proteger o servI'
ço ou o produto fe1tos no País."
lei estimulará a auto-regulamentação, pelos
próprios
setores, com particl.pação dos conswudores e usuár~os, das rela
ções entre produtores e oonswddores.
-

§

DEP. LUIS
rrr

'UoWuofeDM..

EDUARDO

oioIc~."'uÃ<>

PLENARIO .
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO : ARTIGO 416, S lo

5;;:i,;CJ
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• Assembléia Nacional Constituinte

Dê-se ao S 10 do art. 416 do ProJeto de Constitul.câo a
seguinte redl.%ção :
"Art. 416 ..
S 10 - Será gratuita a celebração do ceeererree

rios e. ccnsequentenente, extinguem serviços sociais autonomos que sao prestados
fora da esfera governall'ental.
Desenvolvendo estes serviços SOC1a1S
estão
Entidades como SESC. SESI. SENAI e SENAC que, er-radas por Decreto-Lei e mantrdes

c1

vil.

o Excesso de definições e de explanações deontolÓgica.s
torna o texto constJ.tucional acadêmico e prcaaxc , quando
o
ideal sez-ãa que ele expressasse ullJ.a real1.dade factual.
enfei
xasse problemas atuaxs e futuros e encaminhasse soluções.

por contribulção do empresariado. feita com base na folha de sa'lâr-rcs, vêm atuan
do junto ã classe trabalh~dora. hã mats de 40 anos. prcpcrcrcnandc a fonnaçãod;
especraf rzada, educação; cultura; prâtlca esportiva; apoio ã velhl
ce; alimentação, nedtctne preventwa; assistência social a commdades carentes.
etc..

"Constru1.r uma sociedade l~vre.". "eonsetader
dade do povo com a nação", "empreender a er-radaceçãc
za" e "promover a Justiça sccaat." são cbjemvcs de
Estado - e não e.spec1.fl.camente do Estado brasileiro vel seu r-egas erc retõrico em qU;lquer ConstJ.tuJ.ção..

mão~de~obra

JUSTIFICATIVA

o casamento civil opera-se em dois momentos a saber :

(i) a habilitação; e {H} a ~elebração.

OSlO do artigo 416 do Projeto de Constatuição estabe
lece a gratul.dade do casamento cJ..vil em seus eca.s momentos.
'l'odavia, salvo para as pessoas .reconheoc.da e comprova
damente pobres, a gratuidade não pode alcançar a habi1J.taçâo, sob pe
na de onerar aanda mais os cofres públicos, sobretudo se levarmos
consideração que a grande mtu,orl.a pode pagar os custos relatJ.vos ao
processo de habilitação.

Essas Entidades desenvolvem uma admlnlstração
d1nãmica.. comresultados unedtatcs para a comunidade. porque. suas decisões são
tomadas pelo prêpr-rc Conselho Regional. que composto por representantes de vãr10S setores. tnclustva do prõpr10 Governo. etrevês do tttmstêr-íc do Trabalho e
do lAPAS

e

r'

em

Nesse sentido, a celebração seria gratul.ta para
e a habil.itação apenas para quem não pode pagã-la.

EMENDA lP06267-5

r

DEP.

LUIS EDUARDo

FeJ.-ta a supressão proposta, a ConstituJ.ção não
em conteúdo ..

Apesar de mantidas com recursos provem entes
da tmcratrva privada. essas Entidades são fiscali2:adas pelo Governo Federal e.
mc'lus-ve, prestam contas ao Tribunal de Contas da umâo.
•
Hã 40 anos trabalhando Junto ao trabalhador,o
SESC. o SESI. O SENAI e o SENAC têm proncvtdo o bem-estar social de forma altamente sat1sfatõrla.
rlão há nenhuma justiflcativa suftcrentemente
forte para que a Constitu1Ção restrinJa ã esfera governamental a competência da
promoção do bem-estar social. num Pais das dimensões do Bras1l e totalmente cerente d;: recursos
A extinção das Entidades que vem prestando se,!.
viços SOC1alS autõnomos representarã um grande retrocesso no processo de desenvol
.
vimento do BraSll.

todos

rrr=';;~'i;;J

er;;"'-;y:)
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: AR'l'. 13, INCISO XIX

do povo bresf'leu-o

o inciso XIX, passa a ter a seguinte redação:

e necessâr-to

EMENDA lP06273·0

('l

Suprima-se o art. 4 9 •

Como garantla da defesa real dos interesses
proceder às alterações dos Art1gos acma su-

gerldos.

:s

totalmente despJ.ciendo atrJ.buir ao Estado brasJ.le1
quall.dades e condições merenees ã. exas rêncaa de qua.lquer E2,
tado, como Naç~ politicamente organizada que, nos ll.Intes da
sua scber-am.a política e eccnêeuca , exerce o poder da
autod.!
terminação.

1'0

EMENDA lP0627o-5
A regulamentação desta matéria , inclusive no que toca ao pr~
zo da licença, deve ser deixada à lei ordinárJ.a ou, negocJ.açâo
coletiva, a fim de não permanecer cristalJ..zado na Constituição.
Na medada em que o prazo de licença remunerada da gestante for
fixado pela constituJ..ção, extJ.ngue-se auccmata.camerrte a poss,!
bilJ.dade de acordos coletivos ou sentenças normativas maa.s fa
voráveis à empregada gestante..
-

('J

CONSTITUINTE JOSe CAMARGO

f'J

,.,,--

Tt:lTo/JIISJ'''t~çlo

o que se pretende declarar no art .. 59 cons tutua o u ó!?
vio ululante". além de disseminado em cutir-cs daspcsae tvcs ..

_,

A emenda, por menos que pareça. ê de redação, por.que,
suprimindo urna demasia. não suprime nenhum conteúdo neceseãrac,

Dê-se ao art. 162 do ProJeto a seguinte redação:

"Arf:. 162

Gw,.;'.\"iA

\1. li ..'"

,

;uu~N AS;I!

- O Conselho da República, órgão de consulta
do Pxesidente, será composto por ele, pelos Presidentes da câmara e do Senado, pelo Primeiro Mini2,
tra, pelos líderes da maiorJ..a e da minoria do Senado e da
câIl1ara, pelo Ministro da Justiça e um Ministro :t:epresent~
te das Forças Armadas, em rodízio anual, além de seis cidadãos, brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos:
do,ts indicados pelo Pr"esiden-te da República, do~s eleitos'
pela câmara e dois pelo Senado, todos com mandato de três
anos, vedada a recondução, recaindo a escolha do militar I
em quem ocupe o ültimo posto das Forças Armadas.
Parágrafo único - Ninguêm, no exercício da função
de
conselheiro, recebe qualquer venci mento ou ajuda financeira por esse trabalho, considerado •
de rele~ância nacional".

u~'~"----:J

f:JW~~flJ'

~NOA

rY~'~"'~YJ

CONSTITUINTE JOSS CA}.IARGO

fui~;m]

JUSTIFICATIVA

EMEl'IDA lP06268-3

perde

Sala das Sessões,

nXIX - licença remunerada da gestante antes e depois do parto"

l!J

a identJ.
da pobr~
qualquer
dispensá
-

SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 336;paragrafo ümcc do Art. 337; Art.487
e 488.
r

suprimam-se do PrOJeto de Constituição·
O Art. 336

al

b) O Parágrafo Onico do Art. 337
c) O Art. 487
d) O Art. 488.

JtrS-rTF'ICACÃO

Os Artigos e parágrafo Onioo supra-Citados tratam
de matéria que deve ser considerada pelas Id.s complementares e ordi
nárias. São, pois, incompativeis com a generalidade que deve integra;
uma Constituição que - ao cont:t:ário - fixaria disposições especificas
e particulares, impedindo sua neceesãcí.a flexibilidade e alterações
eventuais.

(J

r

a) Artigo 335
b) Parãgrafo Ilmcc do Artigo 337
c) Artigo 487

o Artlgo 336. o Parãgrafo Ilntcc do Artigo 337
e o Artigo 487 do Prcaetc de ConstltulI;âo da COlnlssão de Slstemat1zaçâo passam
li vigorar com a seguinte redação:

A iniciativa do Executivo pãra propor emendas-constitu-..............
ciona:s é uma desastrada experiência da Constituição de 1967, _~
inaugurou o autocratismo constitucional no País, ao a;repio da nos
sa tradição Repúb1icana.
Nunca se viu semelhante permissão nas Cartas democráticas de 1891, 1934 é 1946..
___

Dê-se ao pi eâmbuão do Projeto a seguinte redaçãoUNós. os representantes do povo, reunindos em
Asse!!!.
blêia Nac~onal ücns earumee , sob a mvocação de Deus,
aprovamos e promulgamos a segumee ConstJ.tuição da R!:.
püblica Federativa do 8ras1.1".

Mas, em lugar de "proteção", p,rFferJ..mos
"invocação"
de Deus, para que se afirme sua presença. m~as não que ug rmos •
como Uagiôgra;osU, os santos que escreveé s+b sua msju.raçâo ,
Sala das Sessões, em

EMENDA lP06275·6

[:J

CONSTITUINTE

(l

PLENÁRIO

JOSS CAHARGO

~u;7ftiJ
nITDnl.n"'C&ç1e-

Suprimam-se o art. 69 e seus itens do Projeto

Toda a deontologia expressa nos três J.tens desse art!
go está amplamente explicJ..'tada no texto do projeto, no que ta!!.
ge ã organJ.Zação· nacional ã preservação da J.ndependência e da
autOdeterminação. quanta ã 1J.vre inic1.ativa e ã. intervenção do
Estado, ã organJ.zação popular e ã: defesa da dernocracJ.a.

- Artigo 337•••
PLEN.(RIO

r . r - - - - - - - - - - Tcn~'~un'm&Ç1~

Uma Const1.tuição moderna deve ser. antes de tudo. obj=.
tl.va. um documento de direJ.to pOSl.t Ivo e não um organograma do!!,
trinirio. mais ampll1llIente consideI .do nos tra:tados teóricos ..

Suprimam-se o art. 59 e seus parágrafos ..
Precisamos enxugar o texto amplamente crJ.ticado pela
opinJ.ão pübll.ca. por parecer-lhe carregado de enxúnd18s literâ-

mas.
"os termos em que se encontram redlg1dos, os
artigos em epTgrafe limitam ã Seguridade Social a contribuição da folha de sal,!

lITY;~:~;=]

Quem pretenda, re~ver r[(aImente/' todo o entulho ditato
;,ial que tem vit:imado o País, nos últimos pinte anos, não pode ad=

e

- Artigo 487 -1'Todas as contribuições SOCla1S existentes ate a data da promulgação desta constitulÇão passarão a lntegrar o Fundo Nacional de Segundade 5.2.
eial e os serviços sociais autõnomos a que se refere o Artigo 336~'

&i'~'iMl

mitir que prospere essa inovação cal\lmitQ.§a.

- ~Artigo' 336 ~lIA folha de salãrJos
base exclusiva da Segurldade Social e s.Q.
bre ela não poderã incldlr qualquer outro tributo ou contrlbUlção. ressalvados
os serviços SOCIais autônomos criados por LeI Federal ll •
-Parágrafo Omco ~ Toda contribuição social instltuida p.!
la Umão destina-se ao Fundo a Gue se refere este Arti~
90 e aos -servlços SOClal.S a que alude o Arhgo anterlor".

lITY;~~~u

O preâmbulo du:. C{U8m promulga a Car-ta • em nome de quem
e. no ncsne caso específJ.co, reafirma a formação cristã da qu!,
se tota1J.dade do' povo brasileiro ..

Dê-se ao art. 118 a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

JOSS CAMARGO

Tentamos reduzir ã quinta parte o longo preâmbulo pr,2.
posto para a Consti-tuiçâo. tanto mais quanto va.gc'ros as crItacas
têm sido formuladas contra a extensão do documento. nos
seus
quinhentos ar-ta.gos ,

PLENÁRIO

"JtrSTTFICACKo

DISPOSITlVOS EHE~S:

r

r:

-Art. 118 - A constituição poderá ser emendada mediante
proposta de um terço da Câmara ou do Senado;
de mais de metade das Assel!lbléias Legislat,!
vea, manifestadas por um terço dos seus co~
penentes; por iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição".

EMENDA lP06269-1

CONSTITUINTE
PLEN.(RIO

.EMENDA lP06271·3
CONSTITUINTE cosa CAMARGO

fl

em

EMENDA lP06274-8

f'J

Além da sintetização de onze disposi-tivos em dois
prevê-se" na emenda" a gratuidade pelo exercício da função de
conselheiro, visto como todos os componentes desse colegiado
têm mandato ou função reraunerada.

JUSTIrICACÃO

Os artigos e Parágrafo üní.ec citados interferem _
supressivarnente - na continuidade e existência de instituições pr~v.§!
das de serviço social e formação profissional - SESC, SENAC, SESI
SENAI - todas criadas
com base em ato legal particular. Requer-se
ue não se impeça a necessária flexibilidade técnico-administrativa
e instituições de direito privado - principalmente estas que tratam
atuam na área social, sempre em evolução - pela imposição da camisa
e força constitucional. 'Ademais, a Consti tuição não deveria coibir a
riatividade imperativa da liVre iniciativa empresarial.

Sala das Sessões.

Parece-nos que uma ConstJ.tuição não ê uma aula de Te,º,
ria do Estado. de Fi19sofia Jurídica ou de SociologJ.a do Estado. nem Mesmo de D1.reito Constitucional.

SaladjLs das Sessões, elD

,

Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP06276·4

['J

lando, nas re~p=ctivas faíxas de domínio, pela segurança da trafego, do trên
sito e dos propraos da União, oreverunoc e coibindo infrações e transgressões
das leis e regula"'entos e posturas admlnist;ahvas pertinentes, colaborando
as autoridades administrabvas e Juridiciárias no coeoate ao crime,
ao
trafego de drogas, a sonegação, ao contrabando e ao descaninho
_
A Polú?ia acocvrérsa Federal é dirigida por engenheiros que
sac as chefes de resroêncre Es;es por sua vez são nomeados pelos engenhei _
ros chefes dos Distritos Rodovianos os Quais por conseguinte são nomeados
pelo Diretor Geral.
ce-e se nota cargos rmvattvcs de engenheiros,
Cheg~-se ao final a seguinte conclusão a subcrdmeçãc é administrativa e nã~ tecniea, uma_vez que os engenhelrossã'J encarregados unica
mente da manutençao e conservaçac das estradas. A preocupação dos mesmos
com o controle d~ empreiteiros de obras e conservação ficando a atividade
técnica polícial.relegada a um segundo plano o que é prejudIcial e seria ridlculo, senão traglco a continuidade de tal ingerência Que subordina e entra

que a~sumiu a exagerada ar.tplitude de mais de quinhentos artigos, .
quando a Carta de 1967 tinha apenas duzentos.

r-;;~~;;=]

JOS~ CAI,lARGO

CONSTITUINTE

_ 655

c~

&i~'77iiJ

Por outro lado, é urgente o ordenamento legal da técnica
seria

de elaboração, redação e sistematização da lei, tarefa que

lentificada adotado o caminho da Lei Compleme'"ntar, com o
qualificado ~

"quoxum"

Dê-se ao art. 29 do ProJe'to a s eguarrte redação

e

"Art. 29, A Repúbllca Peder-atuva do Brasil, Constat.ua
da. sob regim; represerrtamvc , pela um âc and.ls so Iiive I dos E~

tados , fundamenta-se na scber-aru a do povo. na nacu ona Iadade
na cadedcnãa, na representação. no pluralJ.smo polítJ.CO

e

W,

•
na

dJ.gnidade da pessoa humana, assegurada pela rnpcss ab r tãdade I
ccnsta.tucacnef de restrições ao pleno exercIcao dos da re i.t os e
liberdade fundnmental.s. ressalvados os estados de sítJ.O e
de
defesa",

EMENDA lP06280·2
(JconstituJ.nte ~lICHEL TE/lER "OTOO

-

~ác:=ei~~~1!~eu~;~~~~~~á~~~é~u~ã~át:~;c~~~~~~~i~~~C~I~~~

te a construção
eia e n~ vocação para a ativIdade pohcial o que só traz prejuízo pois a põ
lIcial e reprimido na sua atuação e contato com o povo.
-

~'~:~~~~
(l2";;;~2J

.."..

TE.r~/oItnTl"••

Et~ENDA

ç..o

EMENDA lP06284·5
ConstituInte 5A!t!·:~'-!!-EI-RQ-'------ IIT"":""'''''''--,
~

I~OOIFICATlVA

(:I
Procuramos sdn t.e t.rz ar em um 50. seee, dã epos auavcs,
alterar o conteúdo das afJ.rmações, ev.rt andc a subdavasãc
ítens demasiado curtos e. ao me.smc tempo, conc Iuandc para
redação não muato analítica, atendendo, pr-mcapatmente , às
mentes crít1cas que se fazem ao exagerado detalhament.o do
to,

ca-se a seguInte redeç rc ao § 2 Q 1 do arbgo 55,
do Projeto de cons t í.turçãc

sem
em
uma
ve~

" Art. 55 - •••• ••
• •• , . , . . . .
§ 19 _ ••••• ,• • • • • • • • • • •

t.e.!

Sala das ãessões , em

EMENDA lP06277·2

fl

CO'lSTITUINTE

f1Y;~~"~

JOSe CAl lARGO

r r r - - - - - - .~u•• '~/ •• ~"o1~/.~lc~M,tab

__,

Dê-se ao ar-t , 9

Q

aredaçi10

Art.474
§ 411_ O Dispo to neste artigo nãc '
se aplica aos reCUtsos aplieados pelo
Banco do Brasil em eeoerrcrc da carxa
de Previdência e Assistência de deus
funcionários
JUSTIFICATIVA:
A ressalva proposta por esta emenda
é medid,a das na Ls justas, porquanto, além de Implicar
r-a
não cne caçãc da previdência oficIal que, caso scns rs t rsse 11
1'''91:.:1 gerl:l1 esLat..,I"cJ.dõl, teria que acolner mais ce Leu "u
funcionários do Banco do Brasil e respectivos familiareS,h!!
je atendidos pela previdência da instituiç!lo E de se anotar,
taMbéM, que a1th da tradição e erferêncte da Caixa d~ Previ
d!!ncia do Banco do Brasil, os serviços que presta na assistên
cte médico_hospitalar e ccr-p.ter-entaçâo da aposentadoria oupensãc , tem elevado significado soda I.
Adema!"s, nos últimos tempos, os run
ereeaeree do Banco d~sil tem sido vi tinas de perdas sa:
larials inéditas Perder, tadtém, a previd!!ncla , seria lI'ais
uma grande injustiça A el'lel'1da ~lsa repara): e evitar isso

JUS T I F I C A

a seguarrte redação

e~

ç À-º.

Ao reunir num só, os pa r éqr a f'c s ze e ,52 da ar t t L,
go 55, do projeta de cons t i tuí ção , sintetiza-se a t e at,o ccrts t Jtuc r o.,
nal, sem tcoevae alterar a subs tünc ra ccn t i.da nos cn spcs t rvos ora m,E,
di f'acadcs

"ArL 99.

A ânv i o Lab Lfadade desta ConstitUJ.ção rege
as relações mee rnacaonaa.s do Br as a L, ã luz
dos pr mcIpa cs constantes de Declarações
Internac12,
naas de Daz-eLt cs de que se j a s i.gne cârac , pr1nc1palmeg
te quanto ii ãndependêncr a nacional, ii rrrtocahr Lrdadc '
dos da.r-e rt.cs bunensc , à aut cde ec rmanaçãc dos povos. ã
a.gua l dade entre os Estados, a não-ingerênc1a nos
a~
suntos internos de ouurcs Estados. a solução pac H i.ca
dos conâã i.t os arrrernacdcnaxs e a cooperação con t.odos
os outras povos para a euencapaçãc e o progresso
da
humanidade" •

í

f'J

A auto-determinação ê um dos poderes da s.2berania, ao lado da auto-orgenaaaçãc e da auto-representação
tautolog~a

abaixo

EMENDA 1P06285·3

f:J

Portanto ê

474 do Projeto de COnstHuiçllo

Acrescente-se ao artigo 474,5411 com'

ria jurídica dos Estados e do nrs t r i tc
Federal competem cr rvat íveaente aos seus Pr o-,
curadores, organizados em carreira, senda-lhes
assegurada par rdaoe de reewnernção com a /üni§.
t.és I o Publico quando em r-eq me de dedicação
cfus rve "

TUT~/.lU.T"lCAçl~

EMENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDAOO: art

.

I t20';'WJ

§ 22 _ A representação judicial e a ccneuã to.,

rrw'~'7mJ

PLENÃRIO

rrr

••

PlenlSrfo da nsseebrére Nac!onal Constlt!rlnte

EMENDA SUPRCSSIVA

const.Ltan.nt;e ORLANDO BEZERRA

PLENJiRIO

..

EMENDA SUBSTITUTIVA

escrever-se "scberam a

e euccãerermanaçãc",

suprIne-ne o § 32. do artig3 55, do Projeto ri,'
ccns t tuí ção , face a nova redação dada ao § 2º. conforme emenda 11~
rf Lf'a ca t i va apresentada por este ccns t i turnte

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 435

í

Além dessa correção. resueumcs oi to em un só
da spos a t avo , en~!frentando a ma i.s l.nSl.sOte cr Et rcu fe1ta ao pr2,
je eo , que se refere ã sua ampl1.tude

Dê-se a seguinte redação ao artigo 435 do ProJeto

de

Consti tuição·

Sala das Sessões, e

EMENDA lP06278·1

E

••••••

CONSTITUINTE JOS2 CAMARGO
'LI"~k'~/co

"Art. 435 - Trinta dias após a prOMulgação da Constituição Federal as Assembléias Legislativas dos EsLados serão euecmaetcaeenee investidas de poderes Constituintes, para elaborarem as Constituições Estaduais,
mediante aprovação por m<\ioria absoluta de seus
bros, em dois turnos de discussão e votação,"

EMENDA lP06282·9

_

De tado Constituinte João de Deus Antunes

•.,..l"'.o,.oM,••Jig

PLENXRIO

B FNPRTO

JUSTIFICACJ'\O
Dê-se ao § 49 do art. 118 do ProJeto a seguinte redação:
A transformação das Assembléias LegislatiVas em Const!

DASEGlRANÇA plJBLlCA

§ 49 - Não será objeto de deliberação proposta de emenda
ã Constituição tendente a abolir a Federação e a República; o voto
direto, universal, secreto e periôdico; a separação dos poderes
os direitos e garantias individuais.

SUprIma-se a expressão "e ferrovias federais", do texto do ar
tlgo 254. do Projeto ccnstttucionar,
-

3JSTIFICATIVA

rrUSTxFICAC:l\o

Procura~se

retirar a expressão do texto em virtude de se tentar adequar dentro do Projeto nova artigo que verse sobre a Polícia Rodovia ria Federal que no momento se encontra subordinada ao DNER.

Além de reduzirem-se seis dispositivos a um só em
nome
do principio da economia legislativa no texto proposto consigna-se'
menor número de palavras, atendendo ã necessidade de responder
uma critica geral e procedente sobre o tamanho do texto, do ProJeto,
derramado ~s de. quinhentos artigos.

EMENDA
",-

---,

lP06279.9,~~

fJ CONSTITUINTE JOS2

CAMARGO

.~(M.. ,~/~o... "i.p/..r.~oM'n....'

PLEN,(RIO

tuintes Estaduais, após a promulgação da nova Constituição Federai, é
uma forma de definir r desde logo, a postura dessas Co1endas Casas de
Leis em face da necessidade de adaptação à nova sistemática que ocorrerá em todo o Pais após encerrados os trabalhos da atual Assembléia
Nacional Constituinte.

__.

COnsti tuinte ORLANDO BEZERRA

r:;r;"'''''PFL!CE

pIrENARIQ
Turol.usT"<C-'l;lo

EMENDA lP06283·7

r~~""=:J

EMENDA 1P06286-1

f:J

I'l

rr::::;~;'~

O"".,,.do Coo"'briote JO'O de Dem Aoh""
.i.tH~lIIO'cQM'..lo/.u.COMI ..lo

Plenárlo
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_

DISPOSITIVO EHENDADO: Artigo 402

&i"~7Lã!J

::?..M:%

.... n ..' .... T.. ' ••C....

_

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no artigo 402 do Projeto de Constituição, renume1.ando o parágrafo único, o seguinte dispositivo:

Insira-se no Capítulo IV. da Segurança Pública. o segúInte
Da-se ao art. 117 a seguinte redação:
-Art. 117 - O processo legislativo compreende a elaboração de emendas ã Constituição, leis comple manteres, leis ordinárias, leis delegadas,d~
eretos legislativos e resoluções.
Parágrafo único - A lei disporá sobre a técnica de elab2,
ração, redação e alteração das leis".

iTUS'rTFICACÃO

Busca a emenda reduzir a dois oito dj,spos1tivos, atenden
do ã necessidade de conter a exuberância do texto constitucional ~

arUgo'
Art.
- A Polícia Rodoviária Federal, Corporação especfn
ca e subordinada ao órgão executivo da Polícia de Trânsito do Governo Federal, instituída por lei, tem como l:1tribuições
patrulhar ostensivamente as estradas federais, zelando, nas
respectivas faixas de domínio, pela segurança do tráfego, do
trânsito e dos próprios da União, prevenindo e coibindo in
frações das leis e colaborando com as autoridades no col'lbate
ao crime e à contravenção.

"Art. 402 - •••••••• ,." •• " •••• " •••
§ 29 - a concessão, permissão ou autorização

de
que
trata este artigo serão concedidos pelo prazo renovável de dez anos e só poderá ser suspensas, não renovadas ou cassadas, por sentença do Poder Judiciário"
JUSTIFICACliO

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por ..finalidade preservar a garantia de
uniformidade de procedimento, com continuidade da poder de policia para persecução? tendo em vista, inclusive, a transporte interestadual e internacional. evitando-se conflitos de jurisdição policial, com a mantença da
rede
de COIll.lI1icação na malha rodov1aria a nível nacional, como é do interesse da
segurança publica.
A Pol!cia RodovIária Federal é corporação especifica, instituída por lei, destinada ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais,z!;,

o "dispositivo proposto afasta toda e qualquer dificul_
dade na concessão das autorização e expllcita a foma de sua eventual
cassação ou não renovação.
Ademais, toda e qualquer concessão-, autorização ou renovação terá de ser subm,?tida pelo Poder Executivo ao Congresso Naci,2
nal, que as apreciará, ratificündo-as ou rejeitando-as.

Assembléia Nacional Constituinte
JUSTIFICAÇJ:{O

JUSTIFICAÇAO
Ir além. entrando emdetalhes desnecessários, foge ao escopo de cn texto

Una forma sucinta e abrangente, bem pode caracterizar os direitos

obrigações dos dois sexos.

EMENDA lP06297-7

I"

l:

Consti tuinte

ELIEL RODRiGUES

P L E N 11: R I O '~lotl"O"O","Jo/l""CO .....la

JUSTIFICAÇAO

Por outro lado, está devidamente definida a proibição,dos partidos politicos, se eubcrdmarem a entidades ou governos estrangenos (Art 29, inc:.!
so lI, do referido Projeto ConstitUCJ.onal).

v~~;·~

t5i~;7ã7J

Fato de grande relevância deverá regi.,!
trar-se em 1988. qual seja o da elaboração da respectiva Constitui em cada Estado Federado. obediente às linhas mestras a serem fixadas pe La Carta Magna da República. A atenção do povo estará inteiramente voltada para os trabalhos constituintes estaduais, para
os
quais será exigida a dedicação integral e exclusiva dos Deputados
Assim sendo, a realização de eleições municipais em 1988 não deixará
de ser uma temeridade e um equívoco, em virtude do notório desinte res se popular
Nadamelhor, portanto, do que o adiame!!
to das eleições municipais para 1989, a fim de que coinc1dam COM as
do Presidente da Repúhlica.
D ano não poderia ser mais propício
para o evento, uma vez que.\ em 1989. sefá festivamente comemorado o
Centenário da Proclamação da República, e nada
mais significativo
nem mais comoventemente patri6tico do que comemorá-lo com a escolha
do novo Chefe da Nação, a autoridade máxima do país, e a escolha dos
novos Prefeitos e vereadores, que têm a responsabilidade de direção
do Munic!pio, a célula-mater da Nacionalidade Brasileira.
Acresce que a transferência, de
1988
para 1989, aliviará a tens ao do eleitorado, dando-lhe folga no pr6x.!.
mo ano, em vez de obrigá-lo a suportar o impacto de eleições suce.,!
sivas em 1988, 1989 e 1990. A propaganda dos candidatos e a agitação
das campanhas Lr-aarn saturar', sem dúvida, o povo, e distrai-lo do tr!
balho diuturno, o que contribuiria para a queda vertiginosa. nos pr,2
xi mos três anos. dos índices do Produto Interno Bruto, com grave pr~
juízo para a economia nacional, já tão abalada em seus alicerces
D interregno de 1988 preparará o espí!".:it
denossa gente oara os embates cívicos de 1989 e 1990, e, assim, o ce.!!
tenário da Proclamação da República será assinalado pelo que de mais
expressivo existe na nenccracfe ,-, o voto popular

1\ssim sendo, não parece ccneentêrec que, aos smdtcetos nacionais se
.assegure o estabelecimento dessas relações comorganizações similares 1nte1.
naclonais.

EMENDA SUPRESSIVA

ção

Scmos inteiramente favoráveis à livre associação profissional ou sinch
cal. vedenco-se ao Poder Público qualquer interferência na sua orgaOJ.zaçãoAchamos ser legítima a dei esa dos direitos e interesses da categoria,
sejam eles coletivos ou individuais

DISPOSITIVO aeDADO: Art 12
Suprima-se, da redação do og t alínea "e", inciso IV, do Art 12, do
Projeto. de constituição, o trecho final, onde se lê- "que não terão caráter de censura", de modo a que, o citado dispositivo legal fique com a

projeto da Constituição, que passará a ser o § 2!l. com a inclusão do
seguinte paragrafo 12:
Art. 64 -: ••
§ 112 _ Fica pro!'rogado o mandato dos atuais Prefeitos. Vice-Prefeitos e Vereadores. cuja sucessão ocorrerá
em eleição conjunta com a do Presidente da República, a 15 de novembro de 1989.

Con lllJita propriedade está definido, no Art 61:1, do atúal Projeto
de
Constituição, entre outras tarefas fundamentais do Estado, ter de "garantir
a independência nacional pela preservação de condições políticas, econôm!_
cas, científicas, tecootõqicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda te~
tativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus o.Q.
jetivos internos"

constitucional-.

s~

Contudo, assegurar a essas organizações o estabelecimento de relações

guinte redação:

ccn organizações sindicais internacionais é tirar-lhes o aspecto

Art12- •••

naciona-

lista, tão importante ao sind!calismo.

1- •..

A possibilidade que se abre, pelo citado dispositivo legal, de filia
ção às instituições ccoqêreres internacionais, pode conduzir à dei ormaç~
e inautencldade das sindicatos, federaçpes e confederações nacionais,
jeitas que f Icerãc a injl.JliÇões até mesmo de natureza ideológica

IV - •••
a} ••••
e) •••

1 - As díversões e os espetáculos públicos, incluindo os prog~
mas de televisão e rádio, f icam sujeitos às leis de proteção da sociedade.

EMENDA lP06300·1

V!verms momentos de grande permissividade, que estão levando a nossa
querida Pátria, e o IlU1do, a una verdadeira calamidade. Há una força negativa que tem conduzido à prática de costures depravadores, forçando relaxamentonos princípios s6lidos que mantêm os valores positivos da família,

[!J PLENARIO

flY~~;'~
tçj~;7;;;J

Emenda Adi ti va
Acrescente-se ao art 86 do Projeto de Constituição o
i tem XI, com a seguinte redação •
·XI - Participação ao fundo de garantia do patrimônio
individual '",

Para o bem da Pátr-la, é preciso manter-se elevado- o nível
desses programas e diversões.
Uma Nação s6 é f arte quando são f ortes os seus valores m.f!.
reis e espirituais.

EMENDA lP06303-S

[!J

=-

JUSTIFICAÇAD

-

se, por l.JI\ lado, echanos que deve ser plenamente- livre a, expressão
de pensamentti nos aspectos pollt1cOs t:r filos6ficos, julgalOOs conveniente
a existência de uq disciplinamento, m!nino. nos casos de- exteriorização
de pl'lit1eas que ofendama dignidade da pessoa I'uftana. do menor e à ética
p,illica, como bem caracteriza o- Art 404, do presente projeto Constitucio-

Nilo pode/nem deve,haver liberdade see responsabilidade. nem. direitos

XIV _ "referendar cl ccncessac e rencveção de ccncesszo de emissoras
r.1dio e tetevtsac",

Constituinte

P

l

E

N

o artigo

99 Já atribui ao Congresso Nacioual dtspcr sobre todas as matérias de
ccepetêncte da üntao, notadamente a legislaçõ10 ordinc1ria sobre o Sistema Nacional de Radiodlfus30. reteceeuntcações e Comun'l.caç30 de massa trten XIII do Art.

99).
Atribuir novamente ao Congresso Nacional referendar a outorga , pelo Executivo.
de concessões; permtssaes e aulorizaçlles de serviços de radiodlfus:lo sonora ou
de sons e imagens. se configura mera repetiç30 das prerrogatlvas do Executivo e
deve ser abolida por criar dou potes de influência politfca sobre uma
mesma

' ' .........'c......,101• ...,0 .......

ELIEL RODRIGUES

A ;"7CO~"110/'IIIU""1o

r.r---------_Tl."'/lVIllno:~

DISPOSITIVO EteVAOO: Art 12
Suprima-se, da redaçUo da letra "fll, inciso III, do IIrt 12, do Projeto de
Constituir;lkJ, a expressão "orientação sexual".

r . r - - - - - - - - - - .... "~.",,."'.----------__,
EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo emendado. artigo 12
~upr1ma-se a letra 1l do inc1so I do art.!
90 12 do Projeto de Constituiçl:lo.
Art. 12 - •••
I - ...

da pessoa tunana, é oficlal1zar o homosexualismo como prática normal à vida do
Não se trata da necessidade de respeito a una característica normal
do
ser hunano, como a cor, o sexo, a raça, a posição social, etc, nem ele una eco..vlcçUo política. ou ideológica. e sim de una deformação, de ordemmoral e espfrItual. reprovável sob todos os pontos de vista genuinamente cristãos
~ cada un siga o seu caminho, ~e bem lhe parecer, mas que suas respon
sabilidades sejam devidamente encaradas.
As pessoas enVólvidas,nesse processo, chegam a extremo de perder o senti
do de pudor pe~ 1azern
-

A cont1ooar cano está, e se novas aberturas forem dadas, breve teremos a
oficialização do casamento de homosexuais legalizado.

Ténhamos emmente os males dessa prática, quando estamos ent rentando o sé
rio problema da epidemia da AIDS.
Deus ena o pecador, mas não aceita o pecado, desejando, antes, que esse
se arrependa de seu maucaminho e passe a praticar o que é reto e justo.
Para q.Je o equilíbrio fís!co mor81. social e espiritual da sociedade seja
=;~ ':W:f~i;grm~v~~~Ji~c~~~;~amento e t.ma ordenação de princípios saiu-

EMENDA lP06299-3
Constituinte

ELIEL

R"~~~-IG-U-E-:-S---------' f!?~~~'~

r . r - - - - -__ '~Ua~IO'C... ,.oI.'.\IIeo...oI.
PlENARIO

DEPUTADO ROBERTO AUGUSTO

EMENDA SUPRESSIVA

___,

EMENDA lP06302·7

.~

DEPUTADO MAURICIO NASSER

DISPOSITIVO eaDADO: Art 17
r.r---------_TUTO/.IUJflf~ão,

a alínea "h", inciSo IV, do Art 17, do Projeto ele constitul
ção, onde se lê: liAs organizações sindicais de qualquer grau, podem estabelecer relaçãos can as organizações sirx:licais internacionais".

p:r;;~'~~'RLJ

~~VN

Entendemos perfe1tarnente e nobre Inten _
ç~o do autor da emenda. ao declarar que, "até a erradicação oefinitiva
da pobreza absoluta. suas vítimas têm direito ao amparo e assistência
da Estado e da sociedade". Desejar. é uma coisa. Poder fazer. é outra
coisa, muito diversa. Temos de conformar-nos )Com o que é, e não com o
que achamos que deveria ser. Ni:io podemos permanecer no reino da utopia,
num escapismo qU!!! a nada conduz. Quem não-quer que seja extirpada, definitivamente, a pobreza absoluta no Brasil? Ela é dolorosa realidade
até nos paIs;s super- industrializados, e o Brasil, tãc soboesenvotvt-,
ee , e tão carente de eecueecs , eãc coftsegu1rá reeicver a cceeeae absol~
ta nem por todo o século 21, salvn se o mundo inteiro. sofrer radicais
transformações. com direto reflexo em nosso pãIs.
Há um outro aspecto, _ de certa forma ,
irônico, - na emenda em questão Como a mesma determina o amparo e
a
assistência às vítimas da pobreza absoluta, enquanto esta não for der.!.
n1tivamente exradí.ceda , e como essa pobreza não será erradicada nos pró
xfmcs cem anos. ningu~m, em seu juízo perfeito, deixará de ver, naque-.
la determinação, a consagra4ãO, para I to~o o sempre, da preguiça nacfcnal. Na esperança de poder contar com o -amparo e assistência do Estado e da sociedade, n muita gente se eSqUivará do trabalho. Para que can.
sar-se se o Estado e a sociedade têm de garantir-lhe casa, comida, ve.,!
tuário, transporte, até lazer, para não ficar deprimida?
A inexequibil1dade do fei to nos induz a
p~dir a supressão da emenda.

rr;;i"~WJ

TUIII'.lUlTlfICaçã.

~r1ma-se

EMENDA lP06304·3

[!J

JUSTlfICAÇAO

cidarmo.

['J

matéria.

R - suprimido

JUSTIFICAÇJtO
A 1nserçl!o do referido terma, entre os direitos e liberdades fU"lClamentais

de

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06298-S

(!I

ES;',;~'R-,;=)

I?V;A;J

Suprimir o item XIV do artigo 100 - "E da ccecetêncte exclusiva do Congresso Nacional".

deveres.

('l

P~( ....... 'co"'nlo/IUlc_1J1o

EMENDA SUPRESSIVA

Enquanto o trabalhador e o servidor público,
regido
pela CLTI se beneficiam do atual Fundo de Garantia de Tempo
de serviço , o funcionário estatutário não o recebe,
ao
ser dispensado do cargo público ou aposentado, ficando, des
ta forlJla, li marg.em ee sistema •
Visa a presente emenda, aes.íe , ccececer--âhe o fundo de
garantia do patrimônio individual. previsto no art. 1J,III,
do projeto, destinado aos trabalhadores •

nal.

DEPUTADO ROBERTO AUGUSTO

PlENARIO DA ASSEM8lEIA NACIONAL CONSTITUINTE

Trata-se de estender ao servidor p~bllco civil. estatutário, um benéncio já assegurado aos demais trabalhadores
e servidores, públicos regidos pela CLT.

As civilizações têm deeaído e passado, nUopor falta de valores culturais de Ul'l povo, mas pela decadência dos princIpios de ordemmoral e es

$Clft

,~u.l~lo/Co .. l'do/IUI~ ... ,.....- - - - - - - _ ,

Projeto de Constituição

da sociedade e da nação.
Contribuem, grandemente, pãra isso as diversões e os espetáculos públlcos.
I
Permitir, portantQ, que os mesmos fiquem sem controle ou
f iscalização é deixar-se em aberto- a possibilidade da invasão,
cada vez fIlaior, de fatos degradantes da moral, da ética e dos
bons costumes.

pirltual.·

--,

,~,

tJ Constituinte ELIEL RODRIGUES

JUSTIFICAÇ1l0

e 657

___,

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: artigo 64
Modifique-se 'o § úniço do artigo 64 do

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir o Art. 400

~

"E assegurada a liberdade de imprensa em qualquer

mefo

de comunfcaç30......~

JUSTIFICATIVA

o Arto- 400 é

redundante com o anterior 399 - que diz: "E assegurado aos mefos
de-comunfcação amplo exercfcto da liberdade ••• '",

EMENDA lP0630S·1

1'1

DEPUTADO ROBERTO AllG"STO

r.r----------~n~./.lUln'lfOçlo----------__,

EMENDA SUPRESSlVA
No Art. 402. ap6s a expresszce "Compete ao txecuetvc"
Suprimir: "ad referendum do Congresso Naciona1. ouvldo o Conselho Nacional de C,2,
municaçl1lO",
Suprimir o Parágrafo únfco do Art 402
Nova redaç:lo: Art. 40Z - Compete ao Poder Executivo. outorgar concessCles, permi,!.
sOes. eutorlzaçêles de serviços de radiodifus1io
ou de sons e imagens
JUSTIFICATIVA
Já existe no Ministério das Comunicações um conselho funClonando nos moldes preconizados pelo Art. 402 e encarregado de opinar sobre radiod1fusao de sons e fm,!
gens. Sua inc1usll:o na Constltufç1io se revela, portanto. menor e repetitiva.
O referendo do Congresso Nacfonal tumultua o processo de concessll:o condundo pelo Executivo A atribuiç30 do Congresso deve se sltuar na elaboraçl1o da legislaç30 ordinária, capaz de cdnahzar o papel do Executivo e do concessfonário
ou
pel'll"issionárfo no processo.

658

• Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06306-0

['J •

5;;;~';=]

DEPUTAOO ROBERTO AUGUSTO

~~fl!l

PlENoltRID DA ASSEMBLElA NACIONAL CONSTITUINTE

JUSTIFICATIVA

Até hoje apenas 2 itens compunham o universo da radiodifusllo: o prrvado e o esta
tal. O item I do Art. 403 acrescenta mais um - o público - aparentemente redun :
dente, mas que, na realidade, pode ser o "motivo" para pcster-icr- retvtndrcaçao da
criaçll~ dê um novo sistema de radfodifus:!o via legisli'u;:!o ordiná'r1a. Esse novo
sistema atenderia aos diversos grupos comuniUrfos que ganharlam capacidade de
influir na formaç1lO da opfnUo pública - contornando os cenats atualmente exrs tentes - e ganhando cOlll isso formidável poder polftico Nada urcede, entretanto.
que esses grupos cOOlUniUrios se habnitem a um canal a subvl:!nções e suhsfdlOS o
ftctats, ou prioridaaes de ccncesszo.
-

EMENDA lP06307·8

['J

ca e anti-social da Previdência acobertada pelo Estado.

EMENDA lP06315-9

fl

rmlIAm

t:

''''''RIO

rY~~~~u

DE? ROaERTO AUGUSTO
...Ui_/CC ..... ia/......IIl ...

PLENARIO

DA

it

SUprima-se na letra "C", inciso lI, do artigo

_..,

265 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a palavra "TRABAI..HAl:XRES".

12 - item I, a seguinte redação:
direitos e liberdades individuais invioláveis:
A VIDA DESDE SUA CONCEPÇAO, A EXISTENCIA DIGNA E
r1SICA E MENTAL.

MT. 265 .~.~ •••• ~.~ •••
~~ ~
~~
~
11 .~ ~. ~ ~ •••• ~ ~.~ ••• ~. ~.~.' ••J'.,ç".~. ~.~ ~ •••• ~
"C" Parimônlo, renda ou servfÇ~s dos partidos
4

.U... _/C ..... illl......lIlllio

TEMER

~

trabalhadores é cceeter flagrante J:1justiça, ainda eaís quando existem cent,!
nas de entidades sindicais. que ino!Jstante congregarem ~regadores, são con.,!

Utuídas na sua maioria de médios, peeceoos e mi~resários, já não se f.!, ..
lando das entidades sindicais congregando UlIa ijl'le1lSa gama de autonomos, os '
quais na sua grande maioria não passam de trabalhadores sem vínculo errpregat!
EMENDA MOOIFICATIVA

cio e que estariam e descoberto mantida a redação original.
O argunento se torna mais relevante quando se
sabe que as micro. peq.renas e médias emreses mais de 90X do universo de em
presas ~ionais senda portanto injusto que suas entidades strcers sejam one-=
redes com a tributação que fatalmente y.irá, con a redação daCla à letra "C";, ,
irciso Il e-do artigo 265 do Projeto de Constituição.

"Art~

233 - •••• ~ •• ~~ •• ~ •• ~~~~ •••••••• ~ ••

4

•••

~44

__5

3S2 .- Para o desenperho de suas funções. pode o
Ministério Público requisitar à autor ida
de competente a instauração de inquéritos neces=
sários às ações públicas que lhe incumbem, além
de outros cas-os que a "Lej espec.í ficar. n

~

PLENARIO DA ASSEMBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE
r . r - - - - - - - - - - ' u . o /....n .........' - - - - - - - - - - - ,

EfoENDA SUPRESSIVA
No Capo V Art. 404~
- Suprimir o Parágrafo õmco.

EMENDA lP06316-7

l"

nEP
0'\

(Çj'~~

r,r---

ção ,
Considero que a regulamentaçao de propaganda deve ser objeto da legislaçao crdtnlrla.
--

EMENDA lP06313-2
allTQa

t:r.r

~

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA 1P06309-4

JUSTIFICATIVA

A proposição não discute o mérito da postura sistêmica do
artigo 350 e parágrafos d~~projeto, e nem manifesta preferência
no sentido de que o mesmo seja unificado ou integrado com relação
aos aspectos de saúde. A preocupação consiste em ver executado o
modelo Que alcance a proteção global do trabalhador Quanto
aos
seus di ferentes aspectos.

rr';~~';-]

(JConstituinte MICHEL TEMER
r.r------.U....,,"I.D"'... i.'.....c...do

tJ.iV;;;v;;;]

O Ministério do Trabalho par guardar uma experiência que já
ultrapassa há meio século, melhor aparelhado se encontra para. atra
vés de seus vãr toe orgõ3nismos de inspeo;ã" e fiscalIzaçãQ. p!'esta!'essa p r e t eção ,
A Inspeção do Trabalho realiza a proteção da saúde e da se
gurança do trabalhador através da ação integrada, englobando soba tutela do trabalho, o registro profissional, a ve.rificação das
jornadas. dos descansos obrigatórios, da proteção dos sefâs rcs
,
dos acordos e ccnvençaes coletivas e das eec.reees normativas; sob
O aspecto da saúde ocupacional. as ações de higiene, de segurança
e medicina do trabalho, desde o momento do exame técnico preliminar do projeto empresarial até o momento de eli~inar os riscos
advindos da atividade laboral, mantendo para isso constante vigi-

ROaERTO AUGUSTO
.....iaoo/C........I.""••• '.t14

EMENDA MODIFICATIVA

-,

PLENARIO DA ANC
... çIa

flno'~un".

Dê-se ao inciso IX, do artigo 233, de Projeto de ccnstn-,
tutcso, a seguinte r edaç ãc r

~

EMENDA AO ARTIGO 69, para acrescer o seguinte parágrafo.
Art

"Art~

89 - Os proventos da aposentadoria serão:

a) • ".
b) - ...

Ap6s o tempo de contribuição no trabalho, conforme
o estabelecimento da lei, é assegurado ao servidor uma epoeerrtg
daria para que possa usufruir, assim, com os recursos necessários
de uma velhice digna. Ao mesmo tempo não se poderá excluir a
participação do conjuge, vez que é parte integrante do contrato
bilateral que permitiu um esforço ao longo de uma existência co!!,
junta. Logo a pensão é um "bem" adquirido por um esforço conjunto resultante de uma sociedade conjugal amparada por Le L, Entretanto, por impedimento natural. verificando-se a morte de um
dos conjuges, não seria Hcito se impedir uma nova sociedade conjugal, ao tempo que se impedisse o recebimento da pensão anterio!,
mente adquirida. Por isso é apresentada a emenda Que acresce ao
artigo 89. um prágrafo revindicando a permanencia da pensão re_
sultante da soci~dade conjugal ao conjuge que contrair novas
nupcias, no caso de se tornar viúvo.

'n.D/./IItTl' e ~M1

EMENDA AO ARTIGO

tJ

,,'ME." IARIN

.EMENDA lP0631'1-5

P' EN4RIO

ART.W.~ ~. ~

fi

.. ~.~ ~ .. ~ ~. ~ ~ .. ~

3p do

..

Antl:eprojeto

~~ ~. ~

~

.

§"Qualquer. pensão ou benefIcio cessará com a morte do

OA ASSEM8L. NAC. CONSTITUINTE

r.r

------__,

beneficiário ou por sentença judicial"

3.56, para acrescer o seguinte parágrafo:

Não perderá o direito a continuar recebendo
pensão, em decorrência de aponsentadorr.a.
conjuge vluvo que contrair novas núpcias.

Pela legislação atual da Previdência Social. as viúvas
que percebem proventos ou benefícios, não podem ccnt raa r novo matri_
_on10,p015 quando isso acontece perdem a pensão ou qualquer

DEP IYO

,r,.

:rjhl'í~h7

benefl_

MAINAR~T

rr;~~~":=J
1'Çj'~7Zã!J

Modifique-se o § 32 do art. 186. seção V, do capítulo IIl.
do título V, da Organização dos Poderes e Sistel'1as de Governo,
ra a seguinte redação

p~

Art. 186 - •••
22 •
§ 30 _ Lei complementar de iniciativa do Presidente da R~PÚ
blica disporá sobre a organização da prucur-adur La-üer-af da União -;
estabelecerá sua representação nos órgãos competentes de fiscaliz~
ção e imposição de multas administrativas.

S

Justificativa
Art. 3.56
Parágrafo ürucc -

E notório salientar que os diversos países sujeitos .à no!,
mati2ação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotam
o sistema de execução de inspeção integrada, inclusive no campo
da saúde ocupacional. com encargos alocados ao Ministério do Trabalho.
O desempenho ~ proteção do trabalhador sob o aspecto da
segurança e saúde ocupacional por parte do MinJ.stério do Traba lho não afasta e nem inibe e participação de outros Ministérios
envolvidos com O prcmeea da saúde, podendo oferecer eles
seus
subsIdias técnicos e os resultados de suas pesquisas de base.
Em resumo, não importa a forma. mas sim o alcance do obj,!!
Uva fin'al : A Proteção Global do Trabalhador.

EMENDA lP06314-1

('I

Acresente-se um parágrafo ao artIgo

ROBERTO AUGUSTO

~A~~~~ed~oP~~~~:l~:~~;~ari.al, com vistas à eanutençâc da segurança

Prefere-se a mantença do regime tradicional de controle em
raztto da prática de delito administrativo (controle interno) ou penal
(controle externo). Além. naturalmente, do permanente controle judiciário..

3'5't

EMENDA lP06310-8
FLENARIO

•••••• ~ ••••••••••••

Suprime-se a parte do dispositivo que dá competência ao Mi
nistério Público para efetuar correiçao na polIcIa Judiciária.
Nãc vemos razão para tal controle.
Nas Pol$:cias estaduais há órgãos de Corregedoria próprios
que atuam adequadamente. Basta dizer que. em Sgo Paulo. nos anos de
1983 a 1986 foram demitIdos 1.040 policIaIs em face de processos ins
taurados peias respectivas corregedorias.
-

JUSTIfICATIVA

Oep.

~.~ •••• ~

JUSTIF'ICACAO

11 - •••
Parágrafo !Jnico - Por contrair novas neccras , não perderá o
direito à Pensão o conjuge viúvo.

{:J

233 _ ••••• ~ ••

IX - r,equisitar atos investigatól:'ios criminais;"

I - .. ,

TUl<l/.uot"oc,&çio-----------,

Suprima-se o art. 350 e seus parágraFos da seção I, capítulo lI, titulo IX. da Ordem Social.

Suprime_se a parte do dispositivo que permite evccaçao , p!.
lo ~inistério Público. do inquérito policial.
O Ministério Público já possue poder de controle sobre a
polícia quando recebe autcr raaçac constitucional para requisitar inquéritos. bem como a requlsiçao de atos investigatórios necessários
li: instruçtio do processo.

Há: duas ordens de r-azões que contra-indicam a tnctusao do assunto na Constitui çac11) A matéria versa sobre assuntos e:ninentemente conrcntur-ats e pessrvers
de
reformulaç30 da longo do teneo, pela tnctusac de novos itens ou supr-essão de
algum dos citados; e
li} A melhor forma de proteçao da populaçolo é o escterecteenrc, e nao a protbf -

OEP.

rr.:~~;---:J

IVO MAINARDI

JUSTIF'ICAÇ~O

JUSTIFICATIVA

!!J

institu.!.
os

AS entidades sindiea1s de natureza profissio-

EMENDA lP06308-6
DEPUTADO ROBERTO AUGUSTO

•••

3JSTIFICI\TIVA

Dê-se ao § 3"'. do artigo 233. do projeto de Constituição,
a seguinte redaçDo:

r.r

•••••

nal e econ&nica devem merecer igJal treteeento, de acordo com o princípio ri!!.
lenar segundo o qual não se pode tratar desigJalmente pessoas 19Jaís.
Contenplar apenas as !mtidades sindicais de

EMENDA lP06312-4
tJçnostJt!!fote MICHE'

n.1.

(!l

•••

poUticos, inclusive suas fundar;õef,. das entidades sindicais e das

JUSiIFICATlVA

tabaco. betndes alcoólicas e agrot6:dcos.
O assunto é de natureza conjuntdt'dl e deve ser tratada a afl/e1 de Jegfs1aç:!'o ordinlrta. cuvrdc, Inclusive o Congresso Nacional. A proibiç~o a nfvel ecnst.ttucro
nat, a nosso ver. constitui eberreçêc com carecterfstaces dem~icas e de eflc!
cf, duvidosa. uma vez que será fatalmente contornado por novas formas cr-tet rves
de propaganda. por representar interesses financeiros de vulto na economia naCl.Q.

..

ções de educação e de assistência social sem fins lucrativos, observados

Esta eeenda sugere o acrescimo "desde sua concepção"
ao item 1. deste artigo, tendo em vista que, desde os primórdios
da gestação a criança necessita de cuidados e condlçaes que raran
tlrão um nascimento de uma pessoa saudável.
-

----,

dê saúde.

•••

requisitados da leij e

EMEltDA SUPRESSIVA
Suprimir O par4grafo único do Art. 404.

Esse parágrafo veda a propaganda cceerctal de medicamentos. formas de tratamento

~.'----------_..,

OISPOSITIWeatlAOO ART. 265

JUSTIfICATIVA

lIITe/./lltTlfle4Io

ROAI'1lT0 VITAl

p:r;;;;;;~;W

A. N. C.
nll<l/..... Tl'~---

Dê-se ao art.
Art. 12 - São
I A INTEGRIDADE

ns-

maqud avé Lf-,

eeDA SlF'RESSIVA

EMENDA lP06311·6

l?Li:::JiJ
--'-'

o direito , muitas vezes de regularizarem sua situação cO'ljugal
s!m sendo a referida emenda aditiva, põe fim a uma norma

r . r - - - - - - - - : . . . . . . . - T r l r o /.....1lJ ..

t:

dos

seus cidadãos e não usurpar=lhes um direito adquirido, impedindo-lhes

rr;;;~;;;-]

DEPUTADO ROaERTO AUGUSTO

..,...

cio. O Estado tem o dever de preservar e assegurar o bem estar

O presente artigo 3.56 estabelece ser assegurada aposentadoria após trinta e cinco anos de trabalho para o homem e
trinta para a mulher. Em caso, de se tratar de pessoa casada, sem
dúvida terá compromisso de família, ou no caso de houver filhos ,
mesmo sem uma sociedade conjugal amparada por lei, não há porque
se excluir a possibilidade do conjuge viúvo continuar recebendo a
sua censez em decorrência de novas nupcias, vez que a pensão
é
uma renda importante para a sociedade conjugal e por extensão inerente e de direito pertencente ao casal. Logo impedir que haja co!!,
tinuidade desse recebimento seria desconhecer todo o esforço
de
trabalho conjunto durante toda uma existência.

Assembléia Nacional Constituinte

A execocãc das multas administrativas por setores regionais
da Procuradoria-Geral da umãc, nos próp:rios 6rgãos de fiscalização

e rmpoaí.ção

da~

uesnes , gal'anti:i.'á a ogll.idsde do preces se ,Judici-"ll

e , como ccnsequênc e , por um lado, o aumento da arrecadação sem a
defasagem inflacionária da moeda, e por outro, o respeito da ação
fiscal, pela cumprimento da exigência leg,al, que ocasionou na pun.!.
ção e na cobrança rápida e objetiva da mcí ta consequente
í

EMENDA lP06318·3

r:

OEP

gistradores e seus prepostos, por erros ou excessos ecmeeadce ,
defin1.rá a f1.scalJ-zação de seus atos pelo Mln1.stérJ.o Públ1.co.

o Art. 333 do Projeto de üonsta tuirã~ passa
a vigorar com G seguinte recaçac ,

JUSTIFICATIVA

"Art

333

-

A sequr Ioaoe scc rca é

~ ;~

dd r e i to

de todos e dever do Estado e compreende o conjunto integrado
de
ações voltado para assegurar os d.í re i t.os a saõoe , à p i ev Ldt.nc.La
e à assistência social."

I

"

Não há porque não ficar di<' nccc c t aro ,
ex
p1ícito e determinado, que a s equ r Ldade scc ar , do semelhança
de
outros direi tos tais como a educação, o trabalho e outros, é
direito de todos, assim como o texto não pcoo , a nosso juízo, ocu.!
tar a obrigaçdo do Estado Que a deve assumir como dever Dá-se, a~
sim, tambem, UMd uní rcrnudade de tratamento as ques tõcs dos dire.!.

r;~'~;"~
",..",,,,,,,.."

RG

tos, em sua expressão redacional, apurando-se, po i s , o texto con!

Modi fique_se, o inciso V, do art. -G5j""secãc 11 r Capítulo

funçáo do M1.nistérJ-o Públ1.cO é, pxec.i.puamentie , a de f1.scalJ.zar o
cumpr1.lllent:o da Le1., razã.o pela qual é ma1.S adequado que os atos dos
notárJ.os, regJ..stradores e respectivos prepostos seJam flscallzado~
pelo própr1.o M1nJ.stér~o PúblJ.co.

AssJ.m, ao Poder Jud1.ClárJ-o, competJ.rá apenas processar e Julgar as
ações decorrentes da xeaponeaba.Ladade cJ-v~1 e cr1m1.nal dos notár1.os,
reg1.stradores e seus prepostos.

EMENDA lP06326-4

[!J

er;~;~íCEJ

DEP MANUEL VIANA

titucional

VIII do Título IV - Da Organização do Estado, para a seguinte r~
dação

~~7ãiJ

EMENDA lP06322-1

·Art.~

[!J

IV - •••
V - Os cargos em comissão ou funções de confiança serão
exercidos privativamente por servidores ocupantes de cargo de ca.!.
relra técnica ou profissional, exceto os cargos de dirigentes máximos de cada órgão ou Entidade

f'J

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

DEP. MANUEL VIANA

DISPOSICOES TRANSITORIAS

Acrescente-se às naspcsacêes TranS1.tórlas o segu1.nte
PI,ENMIO

artJ.go :

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPUT DO ARTIGO 199

Art. - t assegurado aos substJ.tutos de serventa.as ex
traJud1.cia1.s e do foro JudJ.c1.al o d1.re1.to de e reeavecãc no cargõ
de t1tular, desde que, na vacâncaa , contem 2 (do1.s) anos de efet1.
vo exercãcac da funçáo e nela tenham eaôo regularmente l.nvestJ.dos.

ModlfJ.que-se o texto do "caput;" do art. 199 do ProJeto
de ConstJ.tu1.ção para a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

"Art. 199 - Os serva coa notar1.a1.S e reglstraJ.s são uma
função públ1.ca exercida em caráter pz-avadc ,

Embora o texto proposto tivess~ como objetivo maior a profissional!zação do servidor público, concretizando antiga aspiração da classe e tornando o serviço público respet tacc , responsá _
vel e atuante, não garante seu objetivo Por isso há neces s rdade
de que somente os cargos de dirigentes ou autoridades max imas de
cada órgão ou Entidadé possam ser executados na regra geral estabelecida, ainda que não seja o desejável.

Trata-se de emenda que visa a garant1.r da re r to dos substJ.tutos
rem ereeavaees na qual1.dade de tJ-tulares.

S 10 S 20 S 30 -

.~

••••••• "

JUSTIFICATIVA
A emenda proposta tem por escopo tornar maa s transparente o
199 do ProJeto de ConstJ.tuJ.ção.

Portanto, a medida é oportuna e sobretudo Justa.

artJ.go

xercadas por entaôeôes pr-avudaa , mas sempre com o caráter
públ1.cO
necessãruc ã certeza, segurança e vaâ adede dos serva ços r-espee eavcs

EMENDA lP06327-2

f'J

f'J

'~.U.'O/COMj"h/.uI'OMj""' _ _- - _ - - - - - ;

PLENARIO

lli7;~M

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO El>IENOADO : ARTIGO 416, S 10

Acrescente-se ao inciso XVI, do art 54} Capítulo II, Tít.!:!
10 IV, DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO r com a seguinte redação
Art 54 - COMpete à União
XV •
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção do Trabalho,
na forma que se dispuser em lei ou Convenção Internacional

SuprJ-IDa-se do texto do art. 416, S 10, do ProJeto
de
ConstJ-tuJ.ção, a expressão "no seu processo de habJ-IJ.taçáo", passan
do a subs a s t i.c a aeqm.ntie redação :
-

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 455

"Art

JUSTIFICATIVA

gratu1.to."

JUSTIFICATIVA

"Art. 455 - Serão es catn aedas as servent.a.as do
foro
JudJ-clal:, a s s am defin1.das por Lea , respeltados os ãa re i.eos e gara.!!.
t.a as de seus aecaae tJ-tulares."

r
A Inspeção do Trabalho e uma instituição de cé r a t e r rnunda a I
que institui, na prática, uma das maiores garantias de aplicação
das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída
A atividade é regulamentada arrt e r nac Lcna Imen t e pela Co~ _
vençãc n2 81 da Organização rnternac rcne t do Trabalho e pela Conver-çâc p2 !2q do mesmo crçaní smc , A primeira se refere a trabalho
da indústria e comércio a a segunda, a trabalho na agricultura (rural).

Inadmissivel é a ~nstl,tuJ-ção da qr-atiu adade genérJ-ca para todos os a
tos do casamento cavaa , em especial para a fase de habJ.litação
xerc i.da perante ent adaâes pz-a.vede s e que se mantém por conta dos ~
molumentos recotnaôoe ,

e

JUSTIFICATIVA
A redação do artJ-go 455 de ProJeto de ConstJ-tuJ-ção é, de certa
forma, obscura, posto que dá arnaçena ã aneerpreeacõee , dlfusas.
Com e fec t.o , a redação atual abrange, impllC1.tamente, não somen
te os dJ-re3..tos, mas também a s garantlas dos aeuac s tltulares
de
se.rventn as juda.ea.aa.e ,
o que se pretende é clarear a redaçáo do Texto ConstJ.tuc1.onal,
de menea ra a eãcnunar- qualquer dÚv1.da que possa surgJ.r na
aplJ-c,!.
ção do dJ-sposltJ-vo, por parte dos adeptos ã J-nterpretaçáo lJ-teral.
:e: como se Just:LfJ-ca a presente emenda.

Pra t Icanenbe a totalldatle dos países do mundo adotam a rere
rida Convenção n2 81 e mesmo o Brasil já a ratificou, mas apresen:
tou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no Governo do Pre
sldente Médici, foi acusado, no foro internacional, por não cumpri

-

EMENDA 1P06324-8

f'J

416 - ••••••••••••
- O casamento cavaa , na sua celebração, será

S 10

Acrescente-se ao texto do art. 45S do ProJeto de cons
tJ-tuJ-ção a expressáo "e garantias", passando ele a vaqcr-ar- com
ã
seçuanee reeecâc .'

E: necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direi tos trabalhistas, que a Inspeção do Trabalho seja fixada na Constituição, como atividade normatizada e executada pela
UnHio.

pr-;~;~"d

DEP. MANUEL VIANA

DEP MANUEL VIANA

-~C-b.:~.,..J:t u.lCtJ:,QJQ·~·~':;;~C'Wn1C't.ne<J:.c.&1li,.'U.lU""""'\A''''~';:'::~

-10

se

A proposta ampôe um tratamento eguân1.me entre os titulares e
os
subata.t.utios de serventa as ex.traJudlclaJ.s e do Foro Jud1.Clal, coada,
caonendo a efetJ-vaçâo no cargo de t1tular ao exercício da
função
pelo prazo de 2 (do1.s) anos.

:E: fundamental ressaltar que as funções nc'tar i.aa s e registraJ.s são e

tl.

:::::::::::-~

A

fE/"~7Z"ã1
,

:

JUSTIFICATIVA

í

IVO MAINARDI

e 659

A grande ma aor La das pessoas, que se habll~tam para o çasamento
- vJ-l tem cond1..çóes de pagar os zespece.ives emolumentos.

CJ-

Portanto, salvo para as pessoas que comprovem a l.mposs1.b1.l1.dade de
pagamento, será gratulta apenas a celebração do casamento C1.V1.l.

EMENDA lP06328-1

[!J
f:J

DEP MANUEL VIANA
'~"'.IO/'o..'... ol'u,'=_'"to

,

PLENÂRIO

OEP. MANUEL VIANA
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : DISPOSICOES COMPLEMENTARES E TRANSITORIAS
Inclua-se nas 01SposJ.ções Complementares e TransitórJ.as o seguJ-nte d1.sposit1.vO :

lP06320-S '''''.:-=---------,I pr-rIiD~--'
tJEMENDÁ'
CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
---l_-1

.u...

'ol«~,,.lo,.~.'o~

PLEW\RIO

....,

De-se ao Art. 54, l.nc. XXIII, alínea a), do ProJeto
de ConstJ.tu1.ção a seguinte redação:

"'"),,""",,.,-------------,

,

EMEtmA ADITIVA
DISPOSITIVO i\ SeR ALTrilADO. Cdpílulo IV - Da Segurança Públici.i

_ "Lei COMplcl1'cn'...ar, denominad::J

Le~

::::·::::::::::~-':t

0E.

gânica da PolíC'ra Civil, estabelecerá as norl'las gCNis relabv<is a
orgElnização, -mf""runc!onamento à disciplina, aos deveres e
obrig.!!.
ções c às vantagells da Polícia Civil ,.

A presente emenda tem por escopo harrnonJ-zar o ProJeto de ConstJ-tuJcão que, em seu artigo 199; dispõe ser a LeJ- Complementar o J-nstrü
menta legal hábil para regular as atJ-vJ-dades e dJ-scJ.pl:Lnar a r e s
ponsabJ.lJ.dade c:LvJ.I e crJ.minal dos notários, reg1.stradores e seus
prepostos-o

Afigure-se de extrema validade e
importfmciêl
sacra:i.'-se, nesta Constituição, a necessidade de elaboroção,"a-post.§;.
riori", em Lei complcnentar, da,> regras gerais pard efe~lo de un!
formidade na organização das Pol!cias Civis

JUSTIFICATIVA
Dentro do espírito que .rege a Comlssão de S1stemat1.zação, o artigo
199; conforme a boa técnica )uridJ.ca, dever1.a constar das Disposiçóes TransJ-tórJ-as, por conter determ.l.naçóes emJ.nentemente
comple
mentares e. como o prõpr1.o nome J.ndlca, transitórias.
-

OEP. IVO MAINARDI

A boa técnica Juridica recomenda, sobretudo no que toca ã competên
CJ.8 para legJ.slar. que a mesma venha expressa, de modo a eV1.tar e
dirimir os conflitos eventua1mente eX1.stentes em face da
omissão
do Texto Constitucional.
Por essa razão e ã luz do dJ.re1.to é convenlente incluir na
compe
tência da UnJ.ão o poder de legJ..slar sobre dJ.reito notar1.al e regi5
traI.
-

Garante-se, assim, no texto Constitucional, o
amparo Jurídico necessário à formulação de legislação complemcntdl
que moldure de forma org.;nicamente nacional a estrutura, o funci~
Políc~as

"Art. - Le1. Complementar regulará as at1.vidades, d1.S
c1.pl1.nará a responsab1.11dade cJ.vil e criminal dos notários e regJ.9
tradores, por erros ou excessos cometldos, e defln1.rá a flSCal1.zã
ção de seus atos pelo Poder Judiciárlo.
• Parágrafo OnJ.co - LeJ. Federal d~sporá sobre o valor
dos emolU1llentos relatJ-vos aos atos pratJ-cadas por notár1.as e regJ-S
tradores.·
-

Por outro lado,1.nv1..ável é a rell11.ssâo ã responsabJ-lJ.dade dos prepostos
dos notários e reg1.stradores, tendo em V1.sta que a leglslaçáo ord.!
nárJ.a Já contempla satJ-sfatórJ.amente a matér~a.

~üUSTIFICATIVA

JUSTIrlCAçAO

namento e o regime das

-Art. 54 - •••••
XXIII - leglslar sobre :
a) direito cJ-vJ-l, comerc1.al, penal, agrárJ-o ,
eleJ-toral, marít1.ttlO, aeronáutico, espac1.al, processual, notarJ.al ,
registral e do trabalho e normas geràls de d1.re1.to fJ.nanceiro, tr1.
butárJ.o, urbanist1.co e <las execuções penaJ.s,
-

Ad1.ClOne-Se, onde coub~=r no Capitulo IV - On
Segurança Públic<.l, do r'rojeto d~ Constitu)!S:o
"ArL

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54, INCISO XXIII, Alínea -a"

Modifique_se a letra c, do art. 12, capítulo I, título lI,
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais, para a seguinte redaç§o :
Art. 12
IV

EMENDA lPOG32S-G

Civis

DEP. MANUEL VIANA
f'r,r-----,---J

'~U... 'O/CO_'. .lo'.".Co_, .....,

pr-";;~;;-J
,

rr;;;'~;z;;J

c - E livre o exercício de qualquer profissi:lo, observadas
as condições de capacidade técnica e outras qoe, em defesa do evi
dente interesse público, a lei estabelecer.
JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 199, S lo
PLENARIO
H>lol,ul1",uç.o

EMENDA MODIFfC'ATIVJ\
oISpO~nlVO A SER ~lODIrICADO: Art. 333 do Projeto de Conztituiç'JIJ.

I

Substl.tua-se a redaçáo do S lO do art. 199 do ProJeto
de const1.tu1.ção pelo seguinte texto'

A eXpressão Qualificações é indefinida e discriminat6ria.
Não deve, nem pode haver discriminação no e"ercício da pro
fissão, por individuas capacitados tecnlcamente
-

-Art. 199 - •••••••••••
5 la - Lei Complementar regulari as atJ-vJ-dades ,
dJ.sciplinari a responsabilidade civil e cr1.lll1.nê\l dos notános, r,!.

O Brasil ratificou a convenção da OIT nll 111 de 19Se, que
trata da eliminaçi:lo de todas as formas de dlscrimlnacão no emprego ou profissão.

.660

• Assembléia NadonaI Constituinte
Desta forme> a expressão n observadas as condições de caca-

cidade técnica" define COl'lD precisão, de modo claro, as limitacões
·possíveJ.s para o exercício da atividade do trabalho, oficio cu pr.2,
fissão.
A própria Declaração dos Direitos do Homem assim define as
limitações individuais: " A liberdade consiste em poder fazer t.!:!.

do que não prejudique a outrem. Assim, o exercício dos direitos
naturais de cada indivíduo só tem por Línnt es os que QUE assegu _
ram aos outros membros da sociedade o gozo desses mesmos direi

tos. A lei 56

I

po~e

EMENDA lP06333-7

fbI~CE

..~.

MARIA TUTU 00 VALLE OUA-OR.,..oS,..--------,1

_,1

•~u ...>O/C •• I.'l.f'~,tC.,I'lo

Just1Í1.cação
"As áreas da Pa axa de Fi"bnteira" se mcãuem entre os bens da
união, como f1gura no MSeproJeto, no art. 52, a t em I e 5 3 9 •
E, 1\os pr ec i sos termos do mesmo ~proJeto. também se
mctuen
entre os bens da umâc "as a.tbas fluV1.a1.s e lacustres nas zonas 1:l.l!litrofes com outros países" (art 52. at en lII, "princíp.lo").
Impõe-se, consequent eaent e , que. dentre os bens dos Estados, sejam excluídas "as áreas da Faaxa de Prcnte a ra" e que Eaque claro não
se estender o dcnfm.c estadual a t.odas "as a Ihas fluvia1.s e lacustres".
A redação proposta alcança o cbj ecavc cct ueaêc , espancando qualquer dÚv1.da, ou contradição.

rr!~'~"'J

6"r?]

PROJETO. Art.12, inciso XI, alInea ..!.

_

proibir os atos nocivos à Sociedade.

Portanto, é indispensável e insubst1tu!vel a utilização da

expressão capacidade técnica para definir as 11m!taçi5es em causa.
sem discriminação, não deixandb qualquer dúvida para o legislador

EMENDA PARCIALMENTE SUPRESSIVA: Exclua-se a expres
são "pela l.prensa e ceeeâs eerce de cceumcaçãc», devendo ser: est;
a correta redação'

I

·Art.12 - •••••••••••••••••••••••••••••••
XI - A EXPRESSA0 DA ATIVIDADE INTELECTUAL,
ARTfSTICA, CIENTfFICA E TÉCNICA. CONrORHE

ordinário

A LEI.

l: DIRCE MARIA

a) - Os abusos que se cometerem pelos eeãos de comunicação ser âc punidos"

"~'-:-=:::-'"-------'J ~P'T"B""--=-"l

EMENDA lP06330·2

TUTU DO VALLE QUADROS

_

L....!

_J

~ prop~sto:
"Art. 56 - Incluem-se entre os bens dos Estados: •••
III - as i Lhas fluVJ.a1.s e lacustres e as terras devefutas ,
~ ~ quando não compreend.ldas dentre as da União."

~

JUSTIfICATIVA
CONSTnUINTE NILSON GIBSON
A expressão" ••• pela !lIprensa e demais eefca de comun!
cação", contida na alínea a do inciso XI do· art.12 do projeto. é
barbati va.
• -

r;

PROJETO: Art. 190, 11, C.
E!-lENDA SUBSTITUTIVA: neve-se substituir a e~
pressão ".ilitAncia polItico-partidária" por "atividade polftico pa.!,
tldária".

Como a imprensa é um eere- de comunicação. o correto será
não privllegiá-la, em se cotejando com outros veículos de divulgação
Assim, a expressão "pe19s ee.í os de cOlllunicaçDo·. por ser
abrangente, é a Que deverá ser levada em ccns roeraçãc pelo dispositi
vo constitucional.
-

EMENDA MODIFICATIVA
DlSPOS1TIVO EMENDADO

ART

Oê-se a seqarnt e redação ao Art
" ~85 -

JUSTIFICATIVA
Como vedação aos Juizes, a alínea f. do inciso II do ar t .
190 expressa que os mesmos não podem dedicar-se à 11111 t ânc a poUtico-partidária.
Oa forma como está redigido o dispositivo, resta a impress.llio d8ue um Juiz possa ".dicar-se a qualquer atividade
político
partidária, salvo a militância no interesse de determin~do partido
A fim de não pairar dúvida futura, convérn....srixar o Juiz
fi .ergem de qualquer refaçãc político-partidária, resguardando
independência.
í

EMENDA lP06334-5
[JDIRCE MARIA TUlU 00 VALLE

,,-.
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êbIRCE MARIA TUTU 00 VALLE

PROJETO:

í

JUSTIFICATIVA

Art.11l, Parágrafo Único.

O implemento de polfticas pelo Poder Público é louvável
no tocante à prevenção da defici~nc1a, mas sucede que esta deve ser
explicitada. Caso não haja eep i ct tecac , haverá uma abrangência .lnd~
vida. pois o termo deficiência alcança vários tipos. colJ'lc> a administrativa, por exemplo •
.t preciso explicitar, portanto, que-a implementaçl!lo da
polItica. no caso, é com referência à prevenção da deficiência fis!

EHENI1A PARCIAlHENTE SUPRESSIVA: Suprima-se a s.!:,
gunda parte do parágrafo único do art.111 do projeto, cuja redação d.!:,
finiçl:lo defini ti va será a seguinte

í

·Art.111 _ •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••
Parágrafo Único -Todo o poder emana do P.2
vc e com ele é exercido"

EMENDA lP06338-8

~

CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

"...."<O."...,,~<O.,,.~

ou .ental.
Aliás, ao tratar da impossibilidade de privl1égios. discriminações e outros prejuízos. a alínea! do item lU do art 12 do
projeto se refere, corretamente, à deficiência fIsica ou mental.

EMENDA MODIF1C.HIVA
DISPOSITIVO EMEhDADO

EMENDA lP06335·3

t'

....

--,

DIRCE MARIA TUTU DO VALLE QUADROS

f!J
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í
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.U.O,~" .. ,'C.;l~
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EMENDAS SUPRESSIVA:E
ADITIVA. Suprima-se o inteiro teor do parágrafo único do art.37 do projeto, ampliando-se
arLil1 com a seguinte redação:
-Àrt.41 - As ações previstas no art 32 são gr,!
tuitas, isentando-se os autores, em tais processos, das custas judiciais e do Ônus da sucumbência, exceção feita a litigantes de má-fé,
respondendo o Estado pelos honcr ãr cs advocat!
cios quando o autor for entidade oerre t rcente cc
associati va de âmbI to comuni t ár-Lc , ou
pessoa
r.re rce de renda familiar inferior a dez salários mínimos.
JUSTIFICATIVA

"§4 1 - Aos lUnistros aposentados do Tribunal Federal
vantagens e prerrogativas dos J1inistros

do

Superior Tribunal de Justiça.en inatividade."

Os rUnistros do Tribunal Federal de Recursos têm

EMENDA lP06339-6

fi
fi

Com a extinção do Tribunal Federal de Recursos e

EMENDA lP06336-1
COI~5T!TU!Ni~n;.ILSON

prp~~;"~

GIBSON

rç;~iiY!J

1'ica assegurado o aproveitaJilento dos Uinistros da Corte
em extinção no novel Tribunal (art.447tlnciso I).

tados do Tribunal Federal de Recursos.l,antém-se o meSMO'
tratanento que sempre lhes 1'oi dispensado em relação
seus colega.s em atividade,nas Constitul!;ões de 1946

----'

nnw/'\II~--

já aposena

~
"Art .. 56
III ~ as
IV - !!
compreendidas

..... ,~/c •• ,"I.fIJ'C... ', ....

Gi;;;-;;;]

p1 FKÁRIO

4..0 Item YII, do Artlgo 408 do Pr-ej e t.o
"Art

o art.1I1 assinala que todas as ações previstas sl!lo gratuidas O parágrafo único do art.3', contudo, expressa que apenasem
relaçl:lo aos processos referentes aos autores de ação popular há isenç:i.o quanto a custas judiciais e ônus da sucumbência, exceptuan do-se a hipóteses de litigância de má-fé.
O ideal é que a isenção atinja os autores de todas
as
aÇões catalogadas no art 32, não tendo sentido o privilégio tl!lo-só
00 quI! tange à aça'o papular, ao argumento do ln.teresse da coletlvi-

tJ

~.~

DISPOSITIVO EHENM.DD

to da vigente Constituição,bem como as condições para

a eriação,em seu lugar,do Superior Tribunal de Justiça.

ry~~~';;U

CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

EHENDA MODIFICATI\'A

direi tos. vantagens e prerrogativas estabelecidos no tel':.
sua aposentadoria.

Sem alterar a es sêneaa da prcpcs rcâc o r-r g a-.
sobre a mat ê r-aa aos Estados e aos Mun1.cíp:l.os, a enenda pretende que
permaneça com a ümâc a Leg rs Iacâc bãs ica aphc~~vel a todo o terr i tôr rc br-a s aLe a'rn , dando aos Est.ados e Nun i c Ip ro s a t i vadade su.,
p Le t ava , nos casos de nec es s ada de espec It aca ,

nal, que é a de também estabelecer ccnpeeêne re para Jeg rs t a r

Art. 41 do projeto.

í

de Hecursos,1'lcan assegurados os .direitos, as

JUSTIFICACÃO

PROJETO: Art.3', Parágrafo Único

Acrescente-se no art.447 êste parágra:ro:

ArtJ...go 409 do pr-oj e t c
"ATt 409 _ Os Estados e os lolun.lcíp:l.os, em
comum acordo. cuvado o Poder Leg r s I at avo ,
podem estabelecer. de forma sup'l e t rva à 1~
g1.slaçâo federal pe r t ment.e res t r i cõe s lega as e admm i s r re t avas visando ã proteção
ambaen tia I e ã defesa dos recursos na tur-a as
de aspectos específicos e r ej evenues
de
seus 're spec t avos t e r r i t.ôr r os ;"

"1

DIspõe o parágrafo único do art.
do
projeto
que "Todo o poder emana do povo e COm ele é exercido, nos t erecs ds
ta Constituiçll:o" (grifamos).
Ora, no mencionado dispositivo a
Constituiçl!lo
I:lxplicita que a titularidade do poder constituinte originário é do
povo. Se assim o é, a expr esaãc "nos termos desta Constituição"
é
incabível. limitando o exercício do poder constituinte.
Até a Constituição outorgada anterior foi ee s
feliz neste particular. não se utilizando dessa expresaão restritiva. O ideal é suprimI-la do par único do art 12 do projeto.
uma
vez que. malgrado a sua existência. o povo, sempre, desde que exerça o poder, fá-lo inclusive contra texto expresso da Constituição,
se entender Que esta, por meios revolucionários Ou pacificas. deva
substituída por outra. A emenda parcialmente sucr ess Ive , sem dúvida,
se at.~tlhor doutrina sobre a matéria.

1967.

---,

ca

JUSTIFICATIVA

Para suprir a omissão relativa aos nin~stros

Servidores Públicos admitidos ate 23
de janeiro de 1967 poderão eccsentar-se
com Os direitos e vantagens previstos •
na legislação vigente aauef e data, sem
nr e ju Lzo dos assegurados a data da promulgação desta Constituição ..

JUSTIFICATIVA

"Art.12 - ••••••••••••••••••••••••••••
III - A CIDADANIA
i) _ O Poder Público implementará polít,!
cas destinadas a prevenir a deficiência fI
s.íce ou mental"

. .~""."...,.====~~

.485

qs

A modificação Que SP nre t ende com a eeende , tem em vr s t a
guardar a coecuf st.e das oarcej es da renu-ier-ecão que a l~glslação
vigente à data da promulgação desta coos t i turçêc , houver erande tn
xnccr nor ar aos ercventcs , cbserveoc o pressuposto de QU'=' o in9resso do funiocnario no serviço publico se tenha ver r r cedc atê 23 de Janeiro de 1%7.
Seria inadm.lssIvel"coçll:tar de transformar em proventos 1
ou reaone racão da .lnatiyidad~ tão somente restritos vafcres
ou
es-t rcêndacs V.lg~ntp.s há maas de duas décadas. ab Ldfcandccae das
concessões de vantagens Leqa Imerrt e conquistadas ao final da carreira e que passaram a constituir cet r ínõru c resultante dp
trabalho, rna r renave I e Lndf spun.Lve I a ele, ja que a sua aferição
se torna t r ansceoente , na aemoa em Que busca atingir a proteção
famihar e soe i a I /7
/l

EMENDA
ADiTIVA: ncr eseente-se à alfnea
do item III do art.12 do projeto as expressões "fIsica ou mental".
A redação defiOitlva será a seguinte.

~~~DROS

)

----,

TU.Of.~

ROJETO: Art.12. 111, i.

.!

'EMENDA lP06331-1

~i J::!. ( DlSPOSJÇOES TRANSlTORIAS

408 -

••••••

]tem VII _ E::ug1.r, para a l.nstalação
de
atlv1.dades potenc:l.almente calosadoras
ôe
degradação do mel.O amblen'te, es'tudo préllo
de impacto ambIental pelos órgãos COil"!")etentes para as l.ndl.spensávels ad~quações
da referl.da at1.vldade à legIslação \'1.gente e, em casos de rele\-âncla, submeter a
avalIação a UM colegJ.ado composto de esp!
Clallstas na matér1.a e de representant.es
da UDlão, .lnclu:l.ndo também obngatoname!!
te represent.antes da unidade federat.lva e
do munlcíp1.o onde se pretende a l.nstalação da atl.vldade respect1.va."
JUSTIFICACÃO

- Incluem-se entre os bens dos Estados
ilhas fluv1ais e lacustres; e
áreas ~ ~ ~ FrontelI"8 ~
dentre as da Un1ão."

8.5

terras devolutas

não

Sem alterar a essenC1.a da proposição ong,!
nal, que ê a de eX1.g.lr estudo prév1.o e avahaçáo do impacto 3mb.!,
cntal, a emenda pretende que tais eX1.gênclas seJam ,cumpndas pr,!

AssembléiaNacionalConstituinte e 661.
ecrdaatnent e pelos órgãos Já exa s t cnt es com essa ccnpc tênc ra , p:l~
sando-se os casos de maror re r evânc a a ã aprec racãc de um c c Legaa

§ 22 - E reconhecida a es t atn Lí oade dos atuais

do de repre sent ant.es Idôneos. têcmca , pcj It aca e admlnlstratlv~
mente

~ ~etJ.M 1'ed~atS.TO

Id,Qi'ta-ge. c<reo COI1\""iln c

como o

nDOliO, a lil'EJ&Gnto 0l31l1Ã c. ~Dtt:bi.lt.ce1:' ~eord'f.c ooat1.c!o ~

Utwiçiro e!la~te ~UOll. de J.S46, q,Ql;:J.

EJ'IIENDA 1P06340-0

fl
fl

eee Ea1;aiLo~ C a1leitQ de G!b,lXol·eL .. &eOJ.m1t&

Constitumte GERSOO lWlON:ES

.U•••

Ci

'gf'.WI"10f.U.....

'.,io

onaç3G • a ::ustio, •

-,

lnoo..~1o

_o

servidores públicos da ac171Il"listraç.!lo direta e da Indi r e t e , da Un11l0 Federal,
dos Estados, Territ6rios e Municípios,
desde que contem, pelo menos, dois anos de serviço público ou de exercício
do mandato eletl vc , na data de prcmur-,
gaçllo da presente Constituiçllo

cow-

do assegurar

3.u •

dtl~tD de

BO~ •

1!an1clJUSTIFICATIVA

»100.

PLENAAIO

será apresentada verbalmente em Plenário
fJ.EN)A

ADITIVA

EMENDA lP06348-5

gcresceote-se o Item V ao art
Constituição
f'~"Art

66

66 do Projeto

EJ'IIENDA lP06344-2

(!J

de

ARNALDO PRIETO

Cf PLENARID

v - legislar sobre uso, ocupação e parcelamento

...."···n...

-

F

Dê-se ao ar t

XIV - organizar e manc er a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária
federal bem como a PolIcia Militar e o Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito federal e Territ6rios.

JUSTIFICAçno
o pianejerentc ceaocrétãcc passa necessariamente pelo rorteteci
menta do poder rrunlcipal E a descentralização para a oerocratreaçãc
-

A Polícia Rodoviária Federal já é mantida pela uruêc Está vãncul a-,
da ao Ministério dos Transportes, através do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem Estuda-se, no momento, sua transferência
para o Ministério da Justiça Não se deve extlnguí_Ia nem passar sua
atr!buições~ Que se exercem ao longo das rodovias
federais, para
a esfera estadual.

ccrcetêncre pnva-

tiva do nunlcíplo o-poder de legislar sobre "uso , ocupação e parcelamento

urbano"
Nada é mais peculiár ao interesse do mrucrpro do ~ o pleno

Parágrafo émco - A or orbf çêo de -acueuj er proven
tos não se aplica aos aposentados quanto ao exercício de
mandat~
eletivo e de cargo em comissão

I

JUSTIFICATIVA
A úru ca forma

de se coo s equr r evitar a
ção ilegal de cargos e empregos, é a sua orcrb rçãc t o t at

poder de leg1slar sobre a organização do seu espaço

EMENDA 1P06345-1

[!J

f'J

OU".OICO.,"la/'v....'n..

Plenârl0

.~U111.>O"~~'II

Supr!ma-se~

no artigo 254.

JUSTlfICACIID

Tanto o juiz como o professor devem ter dedica
çêc total com seus cargos, necessitam de tempo para estudar, pe s
qu.i s ar , preparar suas aulas e dar suas sentenças, pois, um educa
a Juventude, o outro aplica a justiça, são deveres sagrados

A Policia Rodoviária Federal já é mantida pela União Está vinculada
ao Ministéuo ao Ministério dos 'rrenspcr tes , através do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem. Estuda_se, no momento, sua t rens re-,
rêncfa para o Ministério da Justiça. Nao se deve estinguí-la nem pas
sar suas atribuições que se exercem ao longo das rcecvaee
redera! ~
para a ejrrere estadual

o Projeto no artigo 49, § 4",repete impropriedade da Carta de 67 ao perc.itir, em detrimento dn autono _
mla dos Estados, que a União legisle sobre a ('dação de. '~u

~TUINTE HORACID rE~~------------J

que a emenda corrige, coco se 1J:lpõe.

~.;~~.

]

"] t::~;~;'~;]

~O

Sala das Sessões,

r--;,'t--J
l-J

Eft1ENDA lP06346-9

nic!;'los.

I

(lDIRCE MARIA rUiU DO VALLE ,vT~UADROS
-....:;.:-"=-'==--;..:.;.:-=--"'=-=-=-==

--'1

~"']?[r:';;:;rã;'~

~;~.;.~

~õum

r ; r - - - - - - - - - - f U I O /....IT...u ç l o - - - - - - - - - - - - ,

.!!.

DISPOSITIVO EMENDADO

r

pri

OISPOSIÇDES TRANSITDRIAS, _ PROJETO DE
TlTUIÇAO

-

-Art.27 - •••••••••••••"••••••••••••••••••••••
IV - MANDA ~O.
d) - Sendo a ação temerária ou resultante de má-fé,o
impugnante responderá por denunciação caluniosa"

HAcrescente-se onde couber
- O disposto nesta s eçac , ep Ica-s e aos
s erví dcres pub Lr co s civis dos Três po
deres da União, Estados,Distrito Fed;
ral, t er r Lt cr cs e t-!unic:pios, inclu:
s Ive as suas autarquias e rcncações
í

O~artlgo proposto para roc Iu s êo no texto coros
LaLucf o-ia j :objetllla prcporc cnar a todos os servidores públicos, s e
Jarn da UtUão, dos'"'E;tados ou dos Mun1cípios, eqcerunn oaoe de trata:
menta Ficam jncluidos "no mesmo tratamento os servidores das eut er.,
quias f' da" fur,da~es~ ,,.. í

í

JUSTIFICATIVA

EJ'IIENDA lP06350-7

A emenda ora proposta visa salvaguardar
interesses daqueles municípios que tem suas terras inundadas
em
face da construção de barragens ces t macas a rudr tr Icas que é o
caso mais comum Os benefícios econômicos, no geral .. causam prejuízos irreparáveis ao patr Ieõruo e rendas municipais Vale a pena, t arnbée , ressaltar os prejuízos SOCIais decorrentes da re cce-,
Ll z açãn populacional JustifIca_se, pois. a .ínt.r oduç ãc na
Carla
Magna de dispositivo que garanta o ressarc1m-;nto pelas perdas

f'J

5~i~'s~

{//CTo'Z
"
PLENARIO

.....,....... ....
,,~,

~-------,

(Çj~~M

é

a açlio de Iftlpugnaçl!o de mandato, ou decorrente de má-fé, encontra-se
Ou seja, a convicção nasce no plano subje
-

EME"'DA MODIFICATl\A
DISPOSITIVO EMENDADO

í

A têii"&'ridade ou reconhecimento de má-ré devem ser exámi_
nados, _ posteriori, pelo Juiz competente que apreciará a caracterizaçao ou não da denunciação caluniosa.
Assim, limItar-se-d o Juiz competente para a apreciação
de impugnação de mandato a remeter c6pia das peças ao Ministério Pú
blico, cabenco a este, em se tratando de ação pública, promover a m;
di da cablvel, atendendo a requisitos de natureza objetiva.
-

EMENDA Ab'r'vA••••• "j'l{-"':."o
f;.l'o'jEtlli'Ilb.~p..Huk: VIII. secêc
ri , do Projeto de const!
..
"
L\.lIçãO

ll]~f'OSiTJlJ.J

JUSTIFICATIVA

í

[ll

no reino da subjetividade
tivo.

----

í

c ípe s

do JuIz, considerando previamente temerária

lo-~":·"·"··"'---

Art.

í

A ccnvfcçãc

•

CON~

- A União e os Estados
Inderu za r ão
aos Municípios. Quando em
ccns e-,
cuênc a da r ea.t aaçao de obras,ca!!,
sarem creavr aos r r r ecer évers ao ter
r t õr i o , patrimó"io e r-e-roas mun_=í

JUSTIFICATIVA

o

ncrescente-se onde couber

eers-e parte da alínea d do inciso IV do art 27 do projeto, que dev;
rá ter s seguinte redaçao:

__

I

EHENDA ADITIVA

Art
EMENDA PARCIALMENTE SUPRESSIVA: Supr1llla-se a

~;;~@

PLENI\R!D

F'

I

EMENDA lP06342-6

Art. 27. IV.

A permf e.sac de acumular no serviço publico cria
não s6 no servidor, mas. cr Inc rce reente no homem do PO\O. a impres
eêc de que emprego público é um "bICO", uma complementação
sal!
r Lal , tanto que é cemut rcc exercer mar s de um
Por outro lado, o exercício de mais de um cargo
pelo JUIZ e pelo professor, faz com que seus desempenhos
sejam
pr ejutn caccs

a) no caput, a expressão "inclusive nas rodovias e ferrovias federa i

JUSTIFICAÇX,O

PROJETO:

5i;~7ã!J

b) o parágrafo lQ.

a) criação, rus'áo, incorpo::-ação e desraeabr-anerrbc de MunieÍpios ;
b) divisão de Município en Distritos".

l!J

..,

PLENARIO

·VI - legislar sobr-es

O

... /I" ... ~'lIi.o

acull'ul!

As exceções sempre presentes nos textos constitu
cionais facilitam ao descumprimento da regra geral, pois criam d~
vidas ao administrador Quanto a llegalldade ou não da acumulaçllO,-

fTY;~"'~

ARNALDO PRIETO

·
F

Ellnine-se O § 41:1 do 8:,tigo 49 e acrescente-se
o segljinte ao artigo 57 'lua trata da eOJ:lpet~ncia dos Estados
no Projeto de Constituição:

t

87 a 5eguinte reuaçêc ,

"Art 87 - é vedada a acumulação de cargos, fu~
çõe s públlcas, empregos e proventos, na aomí ní s t reçãc d i r-et a ,
a!:!
t.erqures , ecc redecee de econonu a mista, empresas públicas e fund!
cões "

JUSTIFICAÇIlD

Para a efetivação da autonomia easucípal , ou seja, da descent ra
COOlO

_

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao' inciso XIV do Artigo 54 a seguinte redação:
Art.54 - Compete à Uniao:

do solo urbano "

!ização do poder, é fundarrental que se estabeleça

r ; r - - - - - - - - - - .... o/,... ' ....o o - - - - -

"====--=~

•••

' r------

do solo

prCDNSTITUlNTE HORI\CIO FERP;;c,

Parágrafo Ilnrcc do Art.lgo 404
O parágrafo únICO do Ar1.1go 404 passa a ter

a segu mt;e redação
"Art.

404-

§ OnlCO - A propaganda comerCIa] de med1c,!

EMENDA lP06347·7

t'

CDNSTITUINTE HORAcIO

rE;~~;--~-----'

-

J F ·?Ft·-]

I'lentos. formas de tratamento, tabaco e bebIdas alcoõl1czs, l.nclusne agrotó;ocos
será regulal'lentada por leJ."
JUST1F1CACÃO

EMENDto ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

DISPOSIÇDES TRANSITORIAS

Acrescente_se onde couber
TII'O'."""'OC:~i.o

, Art

IlIJ.a1nado O I 41 ilo llri1Bo 49. 1noJ........ ontro ...
itenll 40 art. 57 do P:'O:!eto ele Ccmt~taJ.çio qtLI d1a,pÕea aobré
• ooçet3nea doa XIItado. o IlSegtânttl.

- ficam' ani.5tiados todos os serv1dores públicos
CfV1S da adl'lfnistração direta e indlreta da U
nião, dos Estados, Territ6r10S e murilcípios ~
que tenham sldo punidos por mot1Vos poiitico_
-ideo16g1cos a parlu de 31 de março de 1964
§ 112 - A anistia prevista neste ar11go alcan_

-n _ cUe.PQr, .cediante bi. ao1J::oa
Façllc•• !osllc

fl

crla;to.a lneor-

• o ~~......,to da Ill.:clO!l)ioB • •
_"U.4..... ~t't ... 11O;ula;lSau !%lt......._ ••

ça todos os atos praticados até a promulgaçllo desta ConstItuição, 1nclus1ve
aqueles nllo cO'1tetr.plados em dipletnêls legais anteriores conce.ssivos de anlstla

Não se Justlilca a prOJb1ção da propaganda
slmples de qualquer produto, sem UI'la melhor v1sáo das conseqUê.!! C1as que ela l.mpllca, espec1.almente de produtos elaborados do setor pr1mar1.0 e necessár1o, antes de ma1S nada, uma riglda class,!
fJcaçào desses produtos, a f1m de que não sejam pre)Ud1Cados. al.!!
da maiS, os agncult.ores que \l\em das at1vldades correlatas C1tamos. para exenp11f1car. o v1nho e seus der1'\ados que, dependentes da u'\a (e dos v1t1cultores). podem ser cons1derados
beb1das
nobres e até al1mentares Sltuam-se. entret.anto. entre as beb1das
alcoõl1cas, embOTa o seu banislsmo teor de alcool
\um País onde se quer marcar uma t.rad~çáo malor no setor vltJ\'lnícola e aumentar o consumo do \lnho, fa:endo-o um hâbltO do braslle1ro,af1m
de não o lfllportarmos nunca maIS. pro1b1r qualquer promoção do pr.2
duto sena uma forma de desestlmular a produção, tanto do
setor
pnmáno quando do secundãno. A regulamentação da propaganda ,

662

• Assembléia Nacional Constituinte

no nosso ent enô iment.c , deve ser fe r t a através de Ie a ord mâr-a a ,
servada s as pecu l i ar-adades de cada produto, estabelecendo-se um
tudo detalhado e compatível ã cada produto, e â cada caso

EMENDA lP06351-5

f'l
f!l

V, e(o~

Obl

e sua natureza

e~

das vítimas de tortura, os atingidos por atos de
ajuizar
penal
a
r

ão

Assim como os parentes e representantes

ação

subs rcnãr

EMENDA 1P06354-0
CONSTI TUINTE HOR~CIO

I:

F-rc. C " OH1.:

t'

PLENÂR:IO

EMENDA MODIFICATIVA

seu car qo ou ennreqo , facultada sua conve!.
são- em a oeru aaçãc pecuniária, se não gOZ!

:legais

t.er r or rsmc pod!:,

da ou contada em dobro Quando da aposentadoria do servidor,

í

XII - é assegurado, ao servidor público, adicional por tempo de serviço, a cada ano de efetivo exercfc íc , vedada a incidência
de
cada adicional sobre a soma dos
anteriores,
XlII - estabilldade, apõs o ingresso no serviço
pdbJ.iCO; na forma ~indlcada no ítelll I de,2,
te artigo;

prPF;:"=:J
R97;;1Jm

rERRAZ

PLENI\RlO

EMENDA ADITIVA

DiSDositivo Emendado: Parágrafo Iim.cc do Art. 404

Capítulo VIII, Seção II 1 art

DISPOSITIVO EMENDADO

89

O parágrafo único do Art. 404 passa a ter a se-

guinte redação'
"Art. 404 -

----------------------------------

§ único - A Le a regulamentará a propaganda co mar-c i.a'l, de mearcar-enecs , formas de tratamento,
tabaco, bebidas aüccõfacae e agrotôxlcOS".

Acrescente-se ao art 89, da Seção r r , Capítulo VIII, do projeto
de Constituição, o seguinte parágrafo
Art

89 - •

Parágrafo üní cc - Os proventos

t absot ut.anenee lrnoraticãvel a vedação cemstlt!!
ed cna L da nrooaganda ccaercxea para as hipóteses previstas no § ún
co do Art. 404 do ProJeto. Alén do caso dos vanbcs , bebida porta -

dora de alguns eãea tos benêf1.cos ã saúde, há outras variedades de
bebidas alcoolicarnente dosadas que não podem ser p r rvadas de pro naqanda comercial, sob pena de destrU3.9ão de 3.Mnortante segmento
produtivo da eccnorm a naclonal. TaMbém a vulganzação de algumas
formas de tratarento é fundaI'lental, ind::.spensável mesmo , para a
saúde da ooouf ar-ao , Exemplo dlSSO são as campanhas reafa aedas pelo

relacão ao uso de agrotõy;Cos. Os órgãos do M

da Ag-ncultura, no

Estado do nato Grosso J'lobilizaI'l o rád1.o e a te reva.eâc para o comb
te à agressão eventual de pragas às lavouras, através- da difusão
de técnicas e de esnecf Eaccs contra os agentes agre~sores, de modo a evitar DreJuízos irreversí.ve3.s ã produção agrícola. SUJeitas,
Dor exemnlo, ao atecue de nuvens de gafanhotos, as lavouras 10ca1.
têm sa ac salvas graças às prescrições euru snradas pelo râd~o e a
eeãevxsêc ,

da Inat ivmade s!

xv - E: esseçrrado ao servidor público o direita à 11 vre esscc.reção e o de greve.

rão revf e tcs , na mesma propor _
ção e na mesma data, sempre que
se modi flcar a remuneração dos
serv iccres an at i vi nade , ben c!!,
11"0 ser ão es tencnoos aos í.nat r _
vos qua i sq .... er ceoe r tcc cs ou van
tagens posteriormente concedi =dos aos serv rdor es em et rv.í de-

JUSTIFICACÃO

Minister3.o da Saúde, atravês dos me a ca eletrônicos de comunicação,
eaz-a l.nstruir sobre o uso de soro fis:Lológico durante os surtos de
desidratação, neralnente nos neses de verão. A:Lnda agora, as agê!!
cias cza ca.aã s de saúde utilizaJ'l o râd1.o e a televisão para or ren tar a no-ruj acâc no co ...ib a t.e a epa damí a s como a dengue e a malãrla.
Tais poru1.J;j"?I~es se aplicam com o meSMO rlgor em

XIV - nenhum servi cor público receberá, a qual
quer tItulo, remuneração superior à Que
for.. percebida peios Ministros do supr~o"
Trlbunal Federal."

XVI - A pensão por morte ccr respooderé à t.ct a-,
lidade da reeuneração , gray-,~caçlles
e
vantagens peasue i s do servftioT raf ec rco

de, i.nc Ius rve quando decorrentes da transformação ou recfaeracacêc do cargo ou função
que se deu a aposentadoria ou a
reforma
•• C. . . I~fUWLU;,,~/I"••O., •• ;;~

_

JUSTIFICATIVA
o parágrafo ecr eec i cc ao art 89, decorre da e ammaçêc do art 90 Sua agregação ao artJgo 89 contribul para a
melhor sequência do Pru jet c e sua consequente redução, no Que se
refere ao nüoerc exceSSIVO de artlgos
í

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art

85, seção 11.

suor-ma-se o ar t rqo 85, da Seç1!o r r , do Projeto de Constituição

EMENDA lP06355-B
f'l CONSTITUINTE HORACIO rERR~;'------~ E~~~"=:J

JUSTlF'ICATlVA
9

tio Estado de Santa caearane tornou-se prâtJ.ca
habitual, de efeitos altêU'lente nos ta.voa , a elf':Lssão de avisos t x»
ecesení cãracs pelos nercs de conumcacâo eãe crêru cos para bloquear a ae-âo anãnenee de Dragas dl versas, como lagartas e pulgões,
terríveis oreaeecres da produção agrícola. Tais ava eoe OCOrrem
semore que as condl~ões de oressão a:mosférica ou elevação imprevista de tenneratura criam as ccndã çóea aôeea s para o assalto des

o artlgo 65 é na verdade mais uma cecf aração

sas pragas.

Essa forma de proteger as lavouras Jâ está se espa -

lhando DOr todo o País
xes s as ccnôc çêes , impõe-se a r-equ Ieraerrt açâo da
matéria oor V1.a de legislacão ordinârla, a f1.J'l de que se
possa
excluir da oro1.biC"ão as formas benêfa ces da propaganda comercial
dos credutos e DrátJ.cas pxeva s txis no § Iiru cc do Art 404. A eme
da ora aoresentada persegue exatamente esse cbjetavc, em 51.ntonia
com os 1.nteresses de toda a socledade, do próprio Estado e dos
setores nroelutivos elo sistema econômico, sel'l estabelecer quaJ.sque
exceções preJud1.ciais às nopulações.

..,...""'.,......,,.......- - - - - ~
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EMENDl\ SUf'RESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Arts

91 e 92, Seção lI, Capitulo VIII, "f..~

í

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

CAP!TULO VIII, SECA0 II ART

91 e 92, Seção lI, do Capitulo VIII, do Proj!:,

JUSTIFICATIVA
A Enenda SupJ:ess.:va ora proposta, objetlv8 redUzlr
o mjmero de. arUgos do texto c:mslJ.tucional, lnc:orporam:lo o
que
estabelecem no Projeto ao art 86, para raCIonalização da Seção

o art 86, Seção II do Capítulo VIII, do
to de Constltulção, terá a segulnte redação

Proj~

"nr t 86 - Os cargos e es-pr eços púb l aco s são .ªceas Ive i s a todos os br-es i re rcs que r preenc:ham
os requrs i t cs es t abe Iec i dos en rei , observadas
as seçuantes normas esoecírices

Sua supressão é uma nedida que se teoõe oão so por
ser desnecessár{o como para reduzir o texto cons t i tucrona l

í

I

-

EMENDA lP06357-4

!TI

II - vencimento não inferior ao sa1ano
vigente para o setor privado,

DISPOSITIVO EMENDADO

IQ, do art

""'""'~

....,,..... - - - - - -

E;~'t~

fD.?i/';ifW

Supnma-se
tUJ..çãO

arhgos 82,83 e 84, da seção I do Projeto de Constl,

JUSTIFICATIVA
Trata-se de matéria que, em hIpótese a!gu'Ila, deveria constar de um texto constituClonal e ainda, pelo seu
merito
é desaconselhável até em lei ordinária

V - gratIficação natalina equivalente a remun!:.
ração 1.ntegral do mês de dezembro do
res
pectlvo"anOj
VI - o saIáub do trabalho noturno será
sup~
rlor ao do dJ..urno em pelo menos
Clnquenta
por cento, sendo a hora noturna de quarenta
e cinco minutos;

05

EMENDA lP0635B-2
[J
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CONSTITUINTE HORACIO FERRAZ

ano,
EI-lENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

112. inciso 1II, do Projeto de Consti-

.A.rt

<'0
O lncJ.SO lII, do art, 112, do Projeto de Constituição, tera a segl,llnte redação

38 do Projeto de Constltulção

38,do Projeto de ConstitiJiç1!o

terá a seguinte redação.

"Art

.. ...

EMENDA SUFRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigos 82, 83 e 84 1 Seç1:io I

III - reajuste de venc:imento e salário não lnf!:.
rlor ao
estabeleCIdo para o setor prIva
do,
-

IX - os cargos em cO'lllssão ou funções de confia!!

o§

----,

m:l:nimo

VIII - a União, os Estados, o DlstTltO Federal
os muniC!pios instItuirão regIme jurídlco Q
nico para seus serVJ.dores da administração
direta e autárquica, bem como planos de cla.2,
sifIcação de cargos e de carreiras,
§ lº do art

'",..'

CONSTITUINTE HOMcIO FERRAZ

--:------ ,

lngresso no serviço públlco, sob qualquer
regJ..me, dependera sempre da aprovaçl':io pr~
Vla em concurso públlco de provas
Se-ra a2,
segurada a ascenção funcional na carrelTa
medJ.ante promoção ou provas lnternas e de
tItulos, com 19ual peso,

VII - gozo de tnnta dias de féuas, a cada
com remuneração em dobro,

EMENDA I-lOOIFICATIVA

í

•
Artigos iguais a este são encontrados nos regul~
mentos dos órgãos de pessoal, quando tratam do compur t.a'aent n do
funcionário

86

IV - irredutibilidade de VenCll'lento ou saláno,
SuprII'",a_se os arts
to de c:onstituição

de

princIpíos que um di epcs t.Ivo cons t tuc ronat

í

38 ••

§ 112 - Nos crimes de terrorismo e de tortura,

ocorrendo omJssijo do MU'Ilstério Púbh_
co, a vitll"a, seus parentes ou repre _
sentantes legais poderão aJUIZar aç~o
penal subsidlána

ça serão exercidos privativamente por servi
dor ocupante de cargo de carreira
técnica
ou profissional, exceto os da confiança di
reta da autondade má~ima de cada órgão Ou
entidade,
X -

é vedada Qualquer dlferença de remuneração
entre cargos e empregos .1guals ou asseme_
lhados dos servidores do Legislativo, do S
xecutívo e do Judiciário, ressalvadas
as
vantagens de caráter individual e as relatl
vas à natureza ou ao local de trabalho, -

JUSTIF'lCATIVA
A inclus11l0 de terrorismo calho crime do mesmo
n:l:vel de tortura no disposto no parágrafo primeiro, do art 38, do
Projeto de Constltuiçao l justifica_se pela qualificaç1Jo dos atos

Xl - a cada Clnco anos de efetivo exercíclo , o
servidor assíduo, que não houver sido puni
dO. terá direitc a hcença especial de trê;:
meses com todos os dlrel tos e vantagens do

"Art. 112 I -

11 - .

III - licenciado pela respectiva Casa, por no
tive de doença, ou para tratar, sem re:
mune ração , de interesse partlculúr."
JUSTIFICATIVA
Na forma como fo~ estabelecido no InCISO III,
do Art. 112, do Projeto, a bancada do Estado à qual o Parlamentar
licenciado pertencer I será reduzida pelo fato de
poder assulllIr

o

Suplente não

Tall'bém fica prejudicado o Partido para vóta çl5es, em Que os interesses partidários estejam em discussllo A pro
posta permitirá que o suplente assuma a cadeira em quaIsquer ca:
sos dos previstos na emenda.

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA 1P0635 -1_ ...1.
,

... .. ... .. .

----'-_." "" " "." ,

direta ou indireta referentes a ccecessãc

rear e com ingresso eedí eot.e concurso públ..!.
co de provas e títulos ti

_

Co!~STITUINTE HORAC](l fERRAZ

crédito. não podera'o ser s~eriores a

~----~

JUSTIFlCATIVA
Duas rmocr t eot es objeções podem ser feitas a inclu
são na ccns t í.tuacêc Federal da norma acima transcrita

Alínea "J.", Inciso r , art
ccns t I turçâc

Poderá ~_se à primeira vista q.se o tabelamento cE
coristitui mais una intervenção estatal '}8 atividade privada.
Há, entretanto, a considerar vários eepect da q.re~
l1lo.
Primeiramente, não se pode oescoeecer ~ a atividade
financeira do Brasil é una atividade cartorial, desde as eaísscês de cartas
patentes para o ft..ncionarrento do estabelecimento de crédito até 1IÚ1tiplas
e constantes noI1lSS baixadas díerferente pelo Banco Central, rãc deixando,j
praticamente, nert....ma margem ele ue S! poderia entender ccec liberdade empresarial para o emresãrrc financeiro atuar.

a) Natureza da matéria _ A mat é r r a não é de nalur~
aa cone t r t uí c i cnat A ccmpe t ênc i e para of sc ipt iner at r ibví ções de
seus tunc rcnâr cs , procuradores Ou não, deve pertencer aos
préprios Estados, no exercfcac de Sua autonomia Dessa forma, o asu!!.
to tratado no artigo 55, § 21i1, ao Projeto estaria melhor colocado
na Jecrs reçao ordinaria estadual, ou quando muito, nas ccns t r tu.rções dos Estados Nunca, porém, na Consl1tuição Federal

12, do Projeto de

í

"Art. 12
Inciso 1

1- as mais graves ofensas à vida,
exas tênc ãa digna e à
integridade

física e mental, são o

t

b ) ccnseqcênc es para outros servidores _ O texto
proposto parece rçncr ar que, em o iver sos Estados, a at iv dade de
consultoria jurídica é exerc roa por várias categorias funcionais
como os Procuradores, Consultores, Assessores JurídlCos: etc E que
os Consultores e Assessores são em número muito mai or do Que os Pro
curadores Oa mesma forma, na estrutura adm1nlstrativa dos Estada;
Já funcionam Consultorias Gerais ou Setoriais. E: o caso, por exem _
pIo, do Estado de Pernambuco
í

í

e rror rseo

e a tortura. cr imes de lesa-human,!
oaoe a qualquer titulo. msu sce t L,
ve.í s de raençe I
pr-escr rçãc e a_
ru s t i e , respondendo por etes os ma!:!,
dantes, os execuloref>, os que, podendo evt t ã-Lo , se omí t r r ee , e

os

que tomando ccnnec imentc oe res nac
os comunicarem na forma da lei

A manut enç ãn do texto como está, resul tará na
cr i ação de uma espect e de ccrpcr eçso dos Procuradores, exc Ius ão das at r Iburçõe s dos Consultores e Assessores Jurídicos, ex t i nç ãn destes
cargos e c sponí tu Li ceoe de seus titulares, geração de neves despesas publicas com a criação dos cargos de Procurador que
exercerão
as runções dos cargos extintos

j

JUSTIfICATIVA

í

E necessário reconhecer o terror~ como uma das
mais graves ofensas à vida, à ext s t êoc i a dIgna e à mteçr roaoe física e mental Ao lado da tortura, o terrorismo deve ser Incluído
no texto par-e que sua prát~eba o fTIesmo tratamento Leqa I As
vitimas de ações terroristas podem ser indistinlas, de cr a anç as a
idosos, de nacionalidades diversas e alheias a Qualquer pro ae s so
polItico_ideológico Umcrirrre que pode at mqi r uma cor e t ivroeoe , um
grupo ou um indivíduo,deve ser insuscetivel de flan:;a,prescflçào
e anistia, da mesma forma Que a t ...r tura

Entidades de classe uaní res t er em-ae contra o referido dispositivo em cor resooncênc i as da r r qr da s ecs membros da
Comi~
são de Slstematlzaci.lc e a out r c s parlamentares São do nosso conhecimento que mver eos apelos foram encaminhados pela r eoer eçâo das
nes oc i açõe s de servroor es Publlcos de Pernambuco, Instltuto dos Advogados de Pernambuco e Federação das nesccaações de r rscars de Tri
butos Estaduais, esta úl tima sediada em Belo acr raonte
-

c

.r
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CONSTITUINTE HOMCIO FERRAZ
PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO

Alfnea "c", Inciso I, do ar t
to de Constituição

--'

~NDA 1P06363-9
.....,
Pc0NSTITUINTE HORACIO FERRAZ

P

rr -;;':' --]
P8-g;~;LfiJ

PLENARIO

EMENDA MOO]F'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO

27, do Proje-

_

ART. 478 - ni spcs rçees Transltór1as

Dê-se ao art. 47B, c apu t , do Projeto de ccns tui çêc a seguinte red~

A alínea "b", tnca s.c I, do ar t
rá a seguint e redação

cão-

27, do Projeto de ccns t i tur çãc t!:,

"Art
"Art

478 - Os funClonános publH.QS admiLldos

até

27-

23 de janeiro de 1967 poderlio aposentar-

I -

-se com os d1re.Itos e vantagens prevls _
tos na legl5laçao Vlgente àquela data ,
sem prejuízo do dl5posto na
1l::g1slaçao
Vlgente à data de profTIulgação desta ~Con!
l1tuiçao "

a b - sao facultativos o 3115tamento.e
o voto dos IT'a10res de dezoIto anos
1t

JUSTIFICATIVA

Por outro lado, o Banco central, diariõ.rente, determina 8$0 t!.
(eufern1srro de juros) c,Je devem ser pagas no "cver", no "open", nos
COOs
e as variações das LBCs, além de cerres várias modalidades ele reneereçêo
de
pápeis de rema fixa e outras operações financeiras, sem contar a própria fixaç3:o da taxa cartlial.
Ora, essas ações do Banco Cent:'al demonstram o extrem dirigi!!,
110 da atividade financeira e pode-se até dizer do tácito regime de "ccocessãc "
aplicado às instituições financeiras
Se assim é na lei e na pratica, por c:p.re o tabu de não se aOOátir o tabelarJe1to de juros '1_ •__
N:;o se tabela juros. Contudo, na pratica observa-se cp.Je ora
se privilegia un determinado setor produtivo, ora cetro, o cpJe, em vez de PIE.
porcionar un desenvolvimento harmónico da eco-õaíe, provoca, quase semra, un
oescceoessc-na formação de custos dos demais setores produtivos.
E: necessário, portanto, q.Je haja una u'liformidade.
O tebeterentc de Juros, pelo que se observa diuturnarente pelo
pronunciamento de entidades de classe e de ercresãrrcs é Qje o tabelarento de
juros constitui tm iJTperativo para o fl.V'lCi~to da espresa, sem o que a saúde enpresarial será ccrrprometida.
tneer-se CJJe os juros estão ligados int!maroonte ao ínclice i.!!
flacionário, é o 6bvio. De igJéll maneira, sabe-se que s6 pOOem cair se dimiruir
8 inflaç~o •
Caro .. lamentalvelmente, no Brasil, a inflação é un estado crônico e alei da usura fcrrco-se- cemo tarrbém outras- letra ncrta, in1:J15e-se un pr!:.
ceito constitLCional de tabelamento de ju~ fonna a serem praticados
juros
reais( por exeroto, 0,5" ao mê~taxa P(flac~ e não alucinante ep!
s6dio que vtecs assistindo da darça frenética de eteveção das taxas de juros.
Acreclit;:voos, pois, estar colaborando o:m 8 atividade eDfJresarial
0Jl'D unlcd?, irl:luslve con o setor f1r81::eíro (J.Je se qlÕe acerbamente ao tabelant!!.
to, e, logicewnente, ccn a iniciativa privada.
X8S

Da! entendermos que, a par daq.reles principias informadores da
atividade ecc-ôatce, consagrados ao 10lYJ0 dos anos nas diversas Constituições ~
pe.blicanas, tais como "liberdade de iniciativa", "fU'Y;~ social da eecrese e da
propriedade" , "fortalecimento da emrese nacional". COlll'J consta anteprojeto If~
50 Arinos, deve ccostar, prioritarianente, o tabel~to de juros, CCJllO l.Illa
das
maiores aspiraçf:ies do em presariado nacional, do micro ao grande enpresário inclio!
tlntâ'OOl"lte.

Por IlOtivos bastante cortIecidos, só não se observa lJlI movimento
para o tabelarento de juros entre as chamadas esrpresas ITIJItinacionais.
Atendendo, pois, os légitiJr.os anseios do ~resariado privado
nacional , estamos certos da acolhida da presente SU']estao pelos eminentes CCll1,!
titulntes •
AcrE~te-se ao item II do art. 201, do Projeto de
Constituiçao , a seg.Jinte alínea "d" :

JUSnFIOJIVA
Os países ma1S deSEl"Volv1dos Já adotaram o
alistamento e o voto facultabvos dos ma.Icres dé dezoito anos
A
adoç:;o do princípio não descaracteflzou o sIstema e, multo
pelo
contrário, fortaleceu a profissionalízação milltar e aperfe1çoou
8 escolha no processo eleltoral.

maneira mais efetiva,qualificando melhor o processo de escolha
criando condições de fortalecimento dos parlldos polítl-COS

EMENDA 1P06361-2
CONSTITUINTE HoRAcIO
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Capítulo

VIII.

~q;~.,-!!J

do Projeto

•••••••••••••••••••••••••••

Tendo em vista a relevância das fU'lÇol!s exercidas p!.
los Governadores de Estado, Secretários de Estaclo, merrbros da Magistrat,!!
ra e do Ministério Público, a eles cEo..en ser assegurado o direito de recar
rer ordinaricnente ao Supremo Tribulal Federal, das deciso~ QUe lhes fE.
rem desfavoráveis no ârrtlito da Justiça EshdJal..

Tal objetivo desta emenda qJe, esperam:lS, merecerá !.
colh1mento.

EMENDA SUPRESSIVA

..

lI.

11- •••••••••••• ,

d) as ca..:sas decididas pelos Tribl.nais de Justiça dos
Estados e do Distri to Federal, quando forem partes
Governadores, Magistrados, merrbros do Ministério P.Q
blico e Secretários de Estado."

Com efeito, a redaçao do artigo, na forrra em que $o!:,
encontra, enseja dúvidas quanto à constituição dos proventos, seJa
perm], lindo o não reconhecimento de incorporação de vantagens
Que
lhes foram concedidas em legislação posterior àquela data, seJa P!:,
la possibll1dade de a estas se adicionarem aquelas
Oessa forma, a nova redação assegura ao funcionaria
o exercíClo de um dneilo alternativo, no momento de inallvar_se

~~~:~:,~~~~E::~~~ADO Art 9~·,·'~, ~~:.~~~t~~=--de-l
Supnma_se oa........O, da Seç'o

"Art. 201-•••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

Objetiva-se, com a redaçào proposta, ll"E'lh c r defin1r
situações de d1re1to à aposentadOrla de funcionárlos que 1ngressa_
ram no servlço publico até 23 de janeno de 1967.

Naqueles países onde o voto é facultallvo ,
o comparecimento às urnas da maioria da população votante slgn1 f!
ca Que a nao obtlgatoriedade integra o povo ã democracla de
uma

l:

d2.

ze por cento~ ao ano

EHENDA MODIFICATIVA

DISPOSIlrVD EMENDADO

e 663'

EMENDA 1P06367-1

5uprlli'a-se os artigos 77, 78, 79, 80 e 87 do capI
tulo VIlI do Projeto de Conshtuição

I

Const1tuição

l!J

DEPUTADO DIONIsIO HAGE

l!J

PEEN!RIO

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
Por se tratar, de assunto pertinel'tte ao <lrt 89, o
contido no art 90, flcara melhor aJustado como parágrafo
daquele d1SPOSltl\0 AlefTI da raclonallzaç:io da l;equê"'lCla, el.Im~_
nar-se-á um artigo no corpo do Projeto

EMENDA

1P0636~L_ ...,,
HoRAc]o rcRRA",Z

~U]NTC

_

C
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"Art

Art

D~z

EMENDA 1P06365-5

tJ
f!!

OO<STITUINTE PA"-O ZARZLR

do
Oistrlto Federal competem
privat1valllente
aos seus procuradores organizados em car _

aditamento apresentamos a seguinte emenda - Salvo quando de.!
tinada a instituições que tenham como finalidadE: a
formação profissional, de assistência social, selJl, /
fins lucrativos •

Justif1.ca-se a emenda para resguardãr a sobrevivência

.55, § 2g do ProJeto de Constituiçao

55-

o art "A folha de salários é base exclusiva da Seguridade
Social, e sobre ela hão poderá incidir qualquer o~1
tro tributo ou contribuição."

Em

_

._ - - " " . " " " ""

D~:~~:I~~~:E~~~~~ADO

Trata-se de maténa alheia ao texto
constituci,2.
nal, alÉ';r de, ser um enunclado de pnnclp ..os repetitivos e
re
d•.lOdantes

No Título IX da Ordem Social, Capítulo II, da Seguridade Social,
do Projeto· de Constituição, em seu art 336, apresentamae a seguinte
emenda aditiva:

Acrescente-se ao capítulo I, TItulo VIII (DA CRLEM.s
I)N).1ICA E FlNP.f'.CEIRA), o seguinte dispositivo.

§ 2Q - A. representaç:io judIcial dos Estados e

"Art

As taxas de juros reais, nelas incluídas
canissof:!s e quaisquer outras reau1era~s

de enUda

des
que vivem de receita que se origina na contribuição compulsÉ
ria paga pelos empregadores. e não por exrpregados, que lhes permite
executar relevan1;,es serviços nas áreas de assistêncIã social e foE,./
rr.ação profissional, como acontece com o SENAI-SESC-SESI, cUJa obra
hOJe reconhecida não só pela sociedade brasileira como um todo e 11
até internacionall'nente.
Esperamos deste modo e com estas considerações, que seja esta I
emenda aceita pelo Plenário, em um ãto de justilja com instituições
que reais serviços têm prestado ao povo brasileiro.

664
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I'l

No

s

SUPRIMA-SE

'ONtco #

o

BIl

AR'l'.. 360 E SW pARAGRAFO

çIo • sog.dnte rodaçlo:

-

S~ II. CAPtTULO tI DO PROJ!

d) VollSltariarrente, a partir dos vinte anos de
traba
lho, a qualquer manento, desde que ~rida pelo ser:
vrcce, em proventos proporcionais ao telYpO de servi-

JUSTIFICACJ.Q

ço.

da tlmlbéa chomadaa de Fundeçõea. neceeeêeãesenee, 8_ fina: lucrat.,!
vDs.~obedecendo.

na aplicação de $lUIS disponibilidades financeUDS
.. regrilll riqic!aa fixlI~8 pelo eon.alho Honetúio Nacional.

Const:bstancla a presente iniciativa .Ielv1rd1caç~o que
nos pareceu justa e oportlJ'la do 5r
Fh.bens- Gco;alves Lemes, de Indiana.
Trata~se de instituir,etll favor dos flSlCiooárias p(bllcos a aposentadoria facultativa e proporclona]. ao seu terIpo de servrçc, a
conta'de vinte anos de atividade.
-

Teia Entidlldea têm por objeto instituir plenos privados de ecnces«
.io de Pecúlio ou de Rendas, de Benefícios Conplementarea ou Asse-

melhados aoa dIf, PrevidAncia Social, mediante ccntrib.Jiçiio das empre8u instituidor•• e doa respectívO& empreqlldoo, eeeee em menor
proporçio que l-quelaa..

ciD PrivacSa. encontrem-se D.1itas npreaas estotais, aa aplicilções
dos reeur801!1 provenientes das contribuições dos E!1llpregadoa e dessa.

A rigor a iJ1'OPOSiçao -estende aos 1'l.I'lCionárlos p1:Illcos
crit6r1o q.e , ee tenos q.ase iguais. j4. prevalece em favor das ~
do Instituto Nacional da previdênc1.a Social, regidos pela Lei ~ 3.007
,
OrgAnica da: Previdên:ia SOCial. de 26 de Aglsto de 1960 "e esta d
-ais
Ull8 razlkJ q.e 1II!1lta eI seu fa~.

EMENDA lP06372·8
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tJ

ompreslla aio orientadlls basiclUl'lente para o setor privado ou para fU!!

"

das de fnterease direto dali/governo.

Acrescente-se ao art. 364, do Proj~to de Constltulçfto ,
o seg.únte paclgrafo Wco :
"Art. J64- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Seria lament've1 que um preceito conatitucionol. inviabiliEasse
os
atuaia _ planos de benefíciolS oferecidos por essas ~idlldes Ja cles$e trabalhadora. Por outro lildÔ não noa é sequer poslÚ.vel admitir
que nossos constituintes legitimamente eleitos pelo voto &:! povo br,!
aileiro, aobretudo doa trabalbadorea, desejam pri.v'-los dessa con-'

-

Parágrafo /}dco - Para os fins previstos no iterl IV des
te artigo: o Poder Público ~ar4 aos portadores ~
deficiêrl::ia o acesso aos estabelec!lllentos de ensino de
todos os níve1s. pfQ'l'lOvenclO a formaçlfo -de professores e
tkn1cos especializados na esi:Jcaç~0 e reabilitar;lfo dos
deficientes.-

quiDta.
IIIIpÕe-ae pois, por absoluta incanpIltihilidade, li .supressão do ilrt.
360 e lieu par'grafo "nico. do Projeto de const1tuição, apresentado
pela Comissão de SiZltematização. que fixa l;ltn!te de parti-e:pação dOlS
6rgios e etopresaa estlltaie no custeio dos planos de pTevidenc18 das
Entidades Fechada.s e

0_ estend.e

à Previdência Parlamentar.
Nosso a"lelo,

nesta emenda,

1§ especificar, desde logo ,
dos portaoores de deficiêrcia ao
ensino, assiCl C(Jl'O a formaçao de professores e técnicos especializados.
A medida se nos afigura jusUsslma, e beneficiára
mi
lhares de deficIentes brasileiros, hoje lançados na mais aoselutp ilsarginall:
dade devido II ~ do Poder Público.

no futuro texto constitucional,

ó direito

R.ENAAIO

....

___,

~----------'utll' mlll~.

Acrescente-se ao art. 347.

c;b
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('l

Projeto de Constituiç§o

os segJintes itens IX, X li! XI -:

~o

a adot<m.

(~l em seus '~)a"1'rutel/ibI~ nas 01_
braslleins , rotadalente nas grllldes Metrópoles •
•
Oir-se'" ~ se e:dst1sseIJIEI certeza de pU'I1çAo, coa la lxlII epare
lhiIlIento jt.d1c!ár!o, PoJ.icial e carcerfrio, poder-se-ia pensar _ nIo
a1nar 11 vida daqJele assassino considerado ir~r.ivel, lI8S, 80 CO"ltrá- .
rio apI.1cmdo-lhe una' pena eIl1'Je SCIDel"Ite expiasse a culpa ees cpe ~..
-apresentar-se ~rado 11 sccreceee,
ora, os exell1JID5 qJe tBIDS-recolh!do provat, ~ socia2lde,
que,
l1lI lIlBioriB das vezes, volt. .. del~lr exatMel"lte- os tr1lt!llClsos que f,2
ra. condenados por crimes brutais e hed!alCbs e que fogellt da prislo OJ
do beneficiadoS por llvratlel"lto condic1o:'l81.
. às del.i.rqJentes cMPei8lll à solta fi' todo o Pats. As fugas dos
_ CÚ'Cete$ silo, cada vez, eI'l -.lor ~ As pm1tenciár1af~ coa U'f'I1
lXfllJ1açl1o carcerárIa tr!s, ~tro. cu .eis vezes seeeíeees â ~id8dec2
lotaçlo. ~ lI'er'dados judiciais de prislo .vol~ etll todos os Estedos
5S possJbilidal1e ele ~r1Jlento, em face do ~to estatal.
Este último fato f da 1Il8!orillporUrcia, pois, ~ta-se CC!!.
tra a adoçDo da pena de ll101'te que 8 correta eplicaçlfo ô) nosso e6digo f!.
nal.e 8 consetjJente criBÇIo de casas ~ cust6diu. -mc6nios jujiciár~~.
colOnlas agrícolas, peniUnciarias abertas e t."ltos outros_sistaes e li!!.
• d8lidade de ecolher os~, CCIl!C ais recentelllente o atLaI M1n1stro
•da .1ISt1ç8, Pado Srossard, foi verificar -in loco- .eI! Cl.bI. ~ ~
"caIlb1rlel:bs penitenciarias", ser1e o suficiente para a rellbillteçlo
do
condenado.
• Por via. de ~., os tpJe se oplSem 11 pena de aJrte cosf:!!
lllIll usar o arg.Jelto ~erro j~io"' , ~ yez que juIzes sIo seres
. tunenos e. caro W~s l!J1t8çoeS p~çIo tunana.
O rato. porél,' CfJe-hli ta verdadeiro c1lWfDr popular para • Ir!!
tltu1çlk) da pena ele lIIOrte. As 1l8l'11festaçols colhidas pelo Çovem) paulista
e-catalogadas na publicaç&J.oficlal denaI1nacII -As 5ugestOes do Povo de Slb
Paulo , Asserbléia NacJonal C«lstituinte " pedindo a pena ele lIJrte
sIo
SI l'ÚlE1'O consideriivel. De il)Jal mane1r. f as propostas e sp1icitaçlies
QJe
este autor tenl recebido de seus -:eleitores n!o de!x8ll dividaS ~o li i.!:!.
~ cp1nUtL )JtÁ'Jllca eII r~r~ 1nstituiçlo da pma de'
~
..... NIo se trata, coro poder-se~ia pensar; lCllI se apllcar.. Mtige
-1m: talion1s -, ciente por dente,
por olho, e. Ill8is ~te, vida
por vlda. NkJ se trata de vingança. A natureza 8Il1stosa e cord1aI do bra_
sileiro jêtllllis reeorreria a esse recurso extremo l'l!o fosse o awassalador I.!l
diee de cr1lfes QJe vêslf-Sl!:1VJo perpetracDscontra vicia tunEtn&. cada vez: treis
em ~tes de perversidade. Aliados 8 esse fator BI'Iedrontador, soman-se
a !quIidade e o desaparr:1hamento estatal para coibir e psdr os cr1Jl1nosos
fazerdo cem CJ,le aurente ~santerente os han!Cld!05 brUtais.
Por f1m, ~s ~ por últillo, descabe arg,.Jllentar QJe a pena de ~!.
te existiu entre nós do Descobrimento até 20 de Seterrbro de 1890, IiJralte,
pois 390 anos. a indagar ~a1s os efeitos por ela produZ1dos.
A realldade SlXial, ecorón1ca. poHtlca
cultural' a.stra f:lll ~
50S dias. A viol&ncia atingiu U'l nível jana.1s 1JIag1nado. OS darosos refleo
de violl!ncia e da insegJr&l'lÇa nes pessoas e nas folrlÚl!as têI levai:l 8
.....
psicose coletiva que, a perôJrari 1evar4 li destIUlç;o individJa1 e faúliar
dos c1dacllfos braslleiros, tornando~se presas fáceis de qJal~ llder cari,!
mUco.. de tendência fascistiSide caJU'1ist6ide.

et!

A Previ_cf. Privada, , pcaUcac!llI h' virio. anoa . . virtude -de r,!!
conhecida deficiência doa Jlen~Uc!os da Previdincia OfIcial e para
atender .. Cllsa BitullÇio h' Entidades Fecbodu cSe Previdência PrivA

Atualmente existem no Brasil 180 EntiCladea Fechadaa de Previ~ncill
prival5.a, .antidas por cerca de 750 empre8as, incorporando um cont!
gente de cerca de 7 milhões de trAbalhadoree e seus dependentes.
Reerido contigente. pela. auos caracteríaticas aocl.llia. constitui
aeliJl'ento de8ucado da .oocledade brilsileiril que inegavelmente contrlbJi para. formação dlll -opinião pública nacional.
.
EJDbor" entre .15 patrocdnadorlllS desslUl Entidades Fechadas de Prev1d'!!

países que

üísccte-se, taroém, o fator intWdatlvo em cmparaç:kl CCIlI ertres
penas ig.ralmente severas.
Mas. o ~ é iJrportante e se aplica bel li realidade brasileira 6:
8 itlpsddade reiriante em nossocers e o elevado grau de deterioraçlo a que
chegou 8 seg.aança pública tprnan:Xl_ as ~ 8llledrontadas e pl'isicneiras

D&-se 11 letra "d" do artigo 88 do Projeto ele censtitui

'1'0 DE CCESTI'I'lJIÇ:\O..

purarrente dol:Itrlnário são eestente cceecrcas as teses

se para U'lS ela possui o efeito dissuasivo, para cutros, ut1l!zando..se de elementos estatísticos, af1rrnMl Cf.Je a despeito da pena
de
lfOrte o índice de crlminalidade atSl'lenta, sendo menor o rúnero de hcIlIicldics

('J
r . r - - - - - - - - - -.."~,, .."'.""
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I:J

ft

.,rte.

..

olho

e

Por preservar ;a delrx:racia, por pr:eservar os valores ftn:Sarrentais
. de pessoa I'l..mana, n&l pode permitir ~ as pessoas se degenerem 1n:1!vid:Jal..
mente e a scx::iedade. carc U1I tOdo, se corrorpa. eIl face da brutalidade reJ-

-Art. 347-

"'"'te.

!!:. prD'lXJVer carpamas

de higiene e de esclarecimento da
pqlUlaçlfo, assiln COIlXJ vacJ.oaçlles, testes e exéllleS qJe ~
~ a preverçlfo das deficiências mentais, fIsicas t: 5If!!.
seriais
!..,- prorover a integraç~ do deficiente sensorial às atividades s6cio-econ5micas, llEdiante sua reabilltação;
.!!,- pWIDVer a fol'1llaÇl;o de tecnicos especializados em ~
senvolver a Irobllidade das deficientes sensoriais."

Acrescente~se

à seção 1

(~

GERAIS), do capítulo 11 (DAS

FllWÇAS FU:l.lCAS ), do TItulo VII, o segJinte:

-MT.

E vedado li U'lião corx:eder garantia em erpréstloos
contratados em entidades estrangeiras."

PlENAAIO

Redija~se

o iteal

111 do art. 13 do f'RlETO tE

et:NSTrnm;AO,

na forma segJinte ;
-Art. 13.

o patrimânlo coletivo, C'CJIlXJsto por

~

preciso ~ a futura Lei Maior cooterrple os Illilhares de
deficientes físicos brasileiros can ll'edidas q.Je efetivêfllel"lte ass...,prem 5alS J!!.
~~ aireitos. aléll de previnir as deficiências da espécie. tal coro Pn:c:E.
nlzado na erenda ~, espermos, há de merecer acol.h1llento.

Em:.
nerh.ma hipÓtese a coisa pública deve ser st.bletida a gravames COIl o
pr0p6sito de favorecer a realizaçl;o de projetos de interesse privado
cu lIleSIlI) de coletividades irdiviooalizadas da sociedade nacional.

Visando resguardar a lntoc3bilidacle do bem pWlico, forrru1<m)S I!l presente evencJa, que pro!be a I..t'lião de conceder garantia ~
~réstlmos obtidas jlS1to a entidade estrangeiras.

!!J

COOSTllUINTE PAIJJl ZAAZlR

__,

Acrescente-se ao art. S7 que dá co:rpetêrcia
gislar o seguinte ;

60S

Estados para

EMENDA lP06374·4
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I!,

-legislar supletivmente sobre direito processual civil
e penal."

,JJ5TIFICAQUJ

IlI- flSldo de garantia por teIPD de serviço. cpe
PJdeni
ser levantado pelo trabalhador em cp.ml~ caso de :res=isão
do contrato de trabalfoo;

Esta emenda visa a manter 8 instituIç&l do Flni::l de Qarcrt1a
por TerJl)O de serviço, Slb~iturda ro Projeto por outra. sob a denctninaçao
"F"1X1do de Garantia de Patrim5n.io IrrlividJal", cujo conteúdo finalístico nlio

(!J
r.r----------TU,.",...... ',,~O
Acrescente_se ao capítulo
tulo lI, o segJinte dispositivo:

k(

oos

DlREl~ OOIVIDJAIS) do TI-

Na:o haverá pena de morte, salvo para condenar

a pratica de delitos he:1icn:bs. por criminosos
lrrecuperaveis. "

E: de toda conveniênc1ã o presente dispositivo lp! permitirá aos
Estaoos legislar supletivamente soore direito processu~ civil e penal.
o cbjetivo é possibilitar aos Estados a inst1tuir;ão de procedime!!.
tos stJTários, para causas menores, adaptadas às~regionais, pois
nem tcx:fas as causas podem ser tratadas de maneira ig.Jal em todo o território
nacional, cem suas renconhecidas e enormes diferenças sociais, eccnôm!cas e
geográficas.

de

é

definido, una vez e,Je caberá ao legislador ordinárIo faze-1o.
Parece-nos Cf.Je o FIX1do de Garantia por Terpo de serviço ,
demonstrou, nesta liJas últimas décadas, a sua vaUdez, seja social, seja econô..
<lll!ca, j\JStif~cando-se, portanto, C1.Je vema a ser preservado en nossa ordem jurl
dica, CtnO prerrogativa de todos os trabalhadores, urbanos e rurais.

f'lENAAIO
ffno'''''.''nc:~,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

os bens da U'li§o ,

do a todos e a cada cidadão extremado zelo por sua lntegridaele.

EMENDA lP06370·1

r'

todos

deve ser alheio e !Irule a disputa de interesses particulares, CLJlfIri.!!

Acrescente-se ao capItulo I ( DA CRI:EM ECCIOUCA E
FlNAraIRA ), do TItulo VIII, o seguinte ;

Não so:nente entre nós, mas em todo o lll.U'ldo há l.J'Il
pemanente
debate sàJre 8 pena capital Dividem-se as opWões. Ha os prós e contras

-Art As erJllfesas que t!verE!Jll em seus qJadros de
fl.l"lCionhios deficientes visuais e ~ se investirem em eqJipamentos que facilitem o desenperh:l p~
fissIonal dos rnesroos, receberlio incentivos fiscais
previstos por lei.

AssembléiaNacionalConstituinte e 665.
§lQ - Estllo isentas de 1np:Isto as entidade
q.Je
se dediquem ~rovadamente à Educaç§o, forsaçao
profissional e condiclDr1é:fllel'lto fIsico para deficl

§2Q -

Receber~

é lIII dos aspectos mais Jtrportantes da
atual conjl.J"ltura eccn5mica brasileira que está a merecer a atençlJo do Gove.!,
rc, E CO'OO se trata de q..estlo que afeta todo terrlt6rio nacional parece
claro que ~ lhil!io caiba ee pr1me1ro lugar prever e prover a esse respeito.

incentivos fiscais previstos em

leI as er.presas que investirem na pescnsa, fabr!
caçlo e adaptaçao de materiais e eq;ipErnentos CC!!!
provadamenteas atividades da vida diária escolar
e profisslcnal do defIciente sensorial.
S3D - FietIR isentos de 1tIpostcs e taxas

rias as inportaçoes

de

Il'llterla1s e

"'."~",,

EMENDA lP06380-9

l:J
l:J

.

.~.

Acolhi· 8 presente sugesttl:o de norm constitucJ.onal que
roi fOrlllJlada por várias entidades representativas de defIcientes sel"lS.2.
riais. Acho ext.temernente válido que a futura carta PoUtica se p~ txftl

maior prociJtlvldade por parte elos der.u:lentes, bem ccec o mercado de

~ ~

mesmos. Dar ccnHçoês

para

CCNSTlTUlm'E PAU.O ZARZtJl

sogulnte :

8 sltuaçb:o desses milhares ele patrícios, hoje sofrendo injustificáveis ~
tr1çóls a seus direitos.
se as eapresas receberen-estes incentivos, • teeeees

JuSTIFICAÇXO

'
Dos nove indsos constantes do artigo a EDlenda ~suge
re o aproveitaJ:lento de apenas três. Os incisos suprimidos, tratando
de questões que interessam ã comunidade internaci-onal, devem ser 0,2
jeto do relae:ionamento legal aJustado entre as nações.

Art':..... 1l. ~idade-ciill Wc~a-se aos vinte e
anos e a responsabilidade penal aos dezesseis anos.

tra-

melhor ~

Pr.2,

fisslonal dos deficientes vIsuais é lIl'la respOOsabllldade do Governo.Conce- *
dendo estes incêlUvos, eô estado estará restitú1ndo às errpresas os gastos
ece edaptaço!s previstas. As entidades civis, Smi fins lli:rativos que pr~
tan reais servlçôs aos dêf1c1entes~visuals, esUo Sl.4lrindo' al!Jll'lBS das flJ"
ço!s gov~mamentais, portanto, devem obter do poder p(Cllco toda colabora:
çloê apoio, cena, por exeqilo, a isençao de iIpostos. Como os materiais e
equ.1.pMentos ~rtados tem seus preços erevees, q.sase n:Ic existindo s.!
adlares em nosso país. O btado nIo colocando es-taxas e iIlpostos l:JJE! enca
.recem 'á!nda mais os nesrOOs, estd dando condiÇO!s pára a aqui~çllo clest~
PJ'O(1IioS, por parte' doS deficJentes vlsua!s. CMcedendo esta jsençDo o
Governo está C1.Jq:)tindo sua f\.rçlio de dar condiço!s de integraçao a esses
1r.IdíviÔJOs.
•

Assim, o que "o Brasil preconi'za na :ordem internaci,2
nal" não deve 'ser submetido ã apreciação dos pa!ses estrangeiros pe
la 'Sua Constituição, mas ccâceeêe na- mesa das discussões e decisõe;
inte.t:.nacionais, _~los inst:urnentos próprios de sua pol1t1ca exeerne ,

JGo se pode ad:nitir q.e a tonst1tuiçlJo se
omita
q,mntl? ft der~çll:o da maioridade civil e da teS(Xlr'lS8bllidade penal , .
cano princ!p1os básicos da org8[ÜZaçlo eccrer, de que decorrei direi_
tos e deveres do cidadao.
Q:Janto à d1m1nu.içllo do limite et4rio da iJq:ulibiU_
dade penal, creres que ela atende ~ interesse da ~ social, ra
ce 80S rl.IIef'OSOS e premeditados crimes praticados por jovens eaícres ,;
dezesseis e neOOre5 de dezoito anos, que se têm valido dessa condlçao ~
ra trazer 8 violência e a insegJrança a todos.
-

'"'''--~--------'.J
r.r·P"P·'L"~
tJ Constituinte ANTONIO FERREIRA
.. c.......
_J

EMENDA lP06385-0

!J inciso

[!J
F,..------.;·n'~"
art. 30J ÔJ PRO.ETO DE COSNTlTUlÇAD o

"Art. 303.
§

S~

~.~.;;;~.~~~;~~'~'~~~~;';.~ •••• =~
mista l ~f!ca assegJrâda o partic!paç30 de. pelo menos
Ulll representante

dos~en'Pregados na

..""
JUSTIFICAÇÃO

. D&-se h alínea "c" do caput do art ~88, do Projeto de Const,!
tulçlJo, a SE!fIJ1nte redaçllo:
Art. aa-••t •••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

parágrafo seguinte :

1111- do artigo 59, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Ilr - empreender, por etapas planejadas e compulsórias, li. erradicação da pobrez~ e a interpenetração dos estratos sociais, de modo
que todos tenham. iguais oportunidades de viver saudável e dignamente,·

EMENDA lP06381·7
CCNSTITUINTE puo ZARZtJl

('l

Acrescente-se ao

.....- - - - - - - - - - - - - ,

No artigo la do Proj~to dê-se ao inciso I a redação do inciso VII;
ao inciso 11 a redação do incisô VIII; e, ao 111c180 III, a redação
do 1~clso IX.
'"

Acrescente-se ao PRO.ETO [E COOSTiTUlÇAO, no Título
lI, C8pItulo I ( OOS DIREITOS OOIVxOOAIS), alde COlber, o dispoSitivo

Q!!

Bq)l1ará para" os

,

alf~

eq.llpMentos

.~r~·1

se

".n.

EMENDA lP06384·1
(=J Const1 tuinte MTONIO. FERREIRA

êIl tais em:Iiço!s, prq:lClllOS, nesta oportuüdade, qJe se inclua c,!!
Federal, dos EstOOos, do Distrito Federal e
dos M.nicípios o estabelecimento e a execur;ao de pllnJ:S ele abaste:cimento.

lllO CCJlPetl!n:la cooun da ltúlo

q..e rec1Utem etlTprovadalllente as atividades dll v!
ela dlárla~lar e Profissional do deficIente

balho

E f~ta1 que a futura lei Maior expresse, desde 1.2
go, alg.ns direitos esseocíaís das pessoas portadoras de deficiência. part1culamente no que diz respeito ao mercado de traoalho, cn:fe são tllo discr1minad3s.
As medioas ora Preccn1zadas têtn esse pr0p6s1to que,
.por
~ justiça, espermos que seJan 8COlh1das.

o problema do abastecJmento

entes sensoriais.

A proposição supr1JDe, por desnecessária, a palavra
"co01stltucionalrnente". Se a Constituição determina "a erradicação
da pobreza", "por etapas planeJadas e compulsórias", não se
deve
repetir que esse determinação é "constitucionalment.e" obrigatória.

c) vollJ"wiamente. após trinta eocs de serviço para o hooen
e vinte e cinco anos para lllJ1heI: "

respectiva direçao.
Constituinte ANTONIO PERBElRA
Teroo em vista 8 limitada expectativa de ~;ida do brasileiro.
cremos ser justo ~ aos servidores p(blicos seja assegurada a aposenteoo:ria
aos trinta a'lOS de serviço para os hanens l e aos vinte c1nco anos pÜa . 6$
IllJlheres,restaurando a Justiça no contexto cio fl.l1Cionalisroo público.
O prazo determinado para os flSlCicnárias p(blicas justific!
se tendo elI vista as atividades desenperTladas pela IftJlher no lar. q.Jer
na
concepção, qmnto na gestar;t1o e criaç§o dos filhos, além das demais tarefas,
nao raro estafantes, por ela executadas, SeIlI qualquer renu'lE!ração.

o princípio da co--gestão , .relv.1ndicação trabalhista,
já consagrado pelo atual texto constitucional. ~mas q.Je ~ chegou a ser regulamentado, COl'tSt.b5tancJandc-se, dessa forma, emrera figura abstrata
sem qual~ efetividade, ccrq.santo allpllaS ellpresas já o tenham adotado eE
}x~'tane<J1'lel"lte.

Força é cpe s; cogite de reedita-Io na no-la Constituiçlio.
Desta feita, porém, tratamos de prever a sua aplicaçao
na adninistração Pública indireta

" § 29 - O cidadão investido em função de um dos órgãos da soberania
não poderá exercer a de outro, ressalvadas as exceções previstas nes
ta Constituição."
-

JUSTIFICArXo

EMENDA lP06382·5

EMENDA lP06378-7

(!J

o parágrafo 29, do artigo 39, passa a vigorar com a seguinte redação

('l

ClJ<STITUINTE """-o ZARZUl

CCNSTlTUlmE PAU.O ZARZUl

('l

[!J

Pl..ENAAID

PLE>lAAIO

-,

t1i.n'.un'.'I:~

'IIn'--."ocO$1o

Acrescente-se ao art.
clonal, o seg.dnte item 111 :

m,

-,

Acre3eel"lte-se ao art. 300 do PRO.:ETO
00-proJeto de texto constit,!!

[E

CCt6TITlJlÇAO o

"Art

300

VIII- repressã"o ao abuso de poder-econômico qJe tenha
por fim d::rn1nar os mercados nacionais, eliminar 8 concorrência e atJI'lentar aroltrariBllEl'lte os lucros."

IlI- O ensino st,perlor será Il1nistrado nos estallelec~
tos mantidos pelo Poder Pr:il'llco em horários cpe possioi_
lltern ao trabalhador freq6enta-lo-gratultamente; nos ~
ririas reservados ao estUdante que não traDalha, o ensino será gratuíto para os que deronsuaren efetivo aprove.!
talento escolar e COTProvarem insuficiência de recursos."

EMENDA lP06379·5

l:J

ln6TITUlmE PAU.O ZARZUl

Acrescente-se ao Capitulo 11, do Titulo IV, o seguinte:

"Art

SIlo da corrpetência corun da Ulião Federal e dos Est!,

005, do Distrito Federal e dos tb1icípios o estabel!,
cimento e a execuç§o de planos de abastecimentos. n

(B

Constitu1.nte VIRGíLIO GALASSI
.u~u ..,u.. n'ofl~K:.'nlc:

f'J

PLENARIO
'Ino',~,,,,,,",lo

-r'tJI.

.I
V

-:r::
=!,I./,qMOnIFIC~TIV'
IV) ~W3.

E f't.rld<Jnental que fi!)Jre no texto cosnt1tuciCtla1 o priE!.
cípio basilar da repulsa ao abuso do poder econômico. definindo, para o fim
da repress30 devida. as suas princ1pals formas de manisfestaç:to.

EMENDA lP06383·3

('l

CCNSTlTUINTE PAU.O ZARZtJl

f'J
Acrescente-se ao art. 364, 00-ProJ:!to de Constituição, o
seguinte parâgrafo ooico:

parágrafo único- Para os fins previstos no item 111 deste
artigo, é BSSeg.JXado aos portaoores de deficiência ccnc:orrerem em ig.Jaldade
de condições no mercado de trabalho, sendo punidas as entidades públicas
ou
particulares. na forma em que lei ordinária estabelecer, qualq.rer discriminaçtlo contra o:s deficientes. Nas provas de seleç!lo ou concursos para ingresso ro
serviço p(CUco ou em enpresas privadas, será adotado cano critério de oeserJ'P!.
te. em primeiro 1l.'JU, a oeficiência do candidato"

11- 111

"EMENOA

~'I\"IXb~j5~1),0

"Art. "J64-

Pl.EIWlIO

EMENDA lP06387·6

I

.JJSTlFICAÇAQ

l:J

o text.o, rejeitat3a a presente proposição, sugere que
o cidadão pode ser investido na função de um poder, quando na reaU
dade é este o investido nessa função.
-

llem sogJinte:

"Art )71- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ao contrário do que se verifica atualmente, é preciso q.e
as universidades oficiais ofereçam ao trabalhador oporbslidade de frequenta-laS
gratuitamente. elII horário cCJ11)atiblllzado em o do trabalho. E. para os unive.!:
sltários cpe nlIo trabalham. o ensino será gratuito para todos quantos ~ro~
rem. insuficiência de recursos.
Trata-se, a nosso ver, de medida de Justiça soeJal, que
está a merecer acol.h1rrento.

o cidadão não pode est.ar investido "na função de um
dos órgãos", mas !!:!·iunçáo de um dos órgãos, 'tal co;; objetiva a E. menda~

I

181;."'Í'e'~::t~~

I

V, V,, vil,

IV

I

/

art1go
segu,n'e c, em con
sequênc1./l, na autorização do parágrafo 21: do art1.go 23 do Reg.!.
mento Interno da Assembléia Nacional Const1.tu1.nte, introduzam-se as modificações correlatas no capítulo IV, Do Poder Jud1.c1.1l
rio, conforme segue:
"Art. 187.
segu1.t1tes

O Poder JudJ.c1.ár1.o

exercido pelos

~rgãos:

I
11
111
IV
V
VI
VII
VIII

-

Supremo Tribunal Federal;
Conselho NacJ.onal da Mag1.stratura;Tr1.bunal SuperJ.or Cível;
Tr1.bunal 5uper1.or Cr:J.m1.nal,
Tr1.buna1.s e Juízes Federa1.s;
Tribuna1.s e Juízes M1.l1.tares,
Tribuna1.s e Juízes Ele1.torais;
Tr1.buna1.s e Juízes do Trabalho,
:IX - Tr1.buna:J.s e Juízes Estadu~:J.s, e
X - Just1.ça Municipa1.

Par~grafo ún1.co.
Le1. Complementar,
denom.J.nada
Le:J. o:rgân:J.ca da Magistratura Nac1.onal, estabelecerá
lativas à organ1.zação, ao funcionamento, à d1.scipl1.na, às van
tagens, aos d.1.re1.tos e aos deveres da Magistratura, respe1.tadas
as garantias e pr01b1.ções prev1.stas nesta constituição ou dela

666
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decorrente.
Salvo as restr1ções expressas nesta. Const1 tu~

Art.

ção, os juízes gozarão das segu:mtes garant18s:
I - vi talicJ.edade, não podendo perder o cargo senão por
sentença judicián.a,

11 - ::mamovl.b111dade, exceto por mot avc de

meereese

EB.

blico, na forma do § 3!;

I

deral, dentre caeeeêce de trJ.nta e cancc a sessenta anos de
de notável saber jurídJ.co e reputação a.La.beda ,
Art.

ordl.nár::Los peeva sees no artigo •••

I

Compete ao Supremo Tribunal Federal:

- processar e Julgar orJ.gJ.nar.1amente:

a) nos cramas comuns, o PresJ.dente da
RepúblJ.ca,
o
vace-eresaeent e , os Deputados r'ederexs e Senadores, os thnJ.stros de
Estado e o Procurador Geral da República;

subordJ.nl'lda. adotada pelo voto de eeae terços da total::Ldade de seus

b) nos cr:lmes comuns e de eeapcnaabd Ladade , os. MJ.nJ.stros de Estado, ressalvado o dJ.sposJ.tl.vo no J.temm.
do art •••• ,
os membros dos Trl.bunaJ.s superacz-es da União, os MinJ.stros do TrJ.bunal de Contas da Unl.ão e os chefes de missão dlplomát1ca
pel:manente;

memb1l'os efetJ.vos.

§ 22 A aposentadon.a será compulsórl.a aos setenta anos de J.dal3e ou por l.nvall.dez comprovada, e facultatl.va apÓs trl.nta
anos de serv"J.ço públl.co, \cm t~os 05 casos com vencamentc J.ntegraJ.s.
§ 32 O magi!trado só fará JUS à aposentadoria
ant egreI se exercer a função pelo período mí111mo de dez anos, ressalv-ª.
da 8 hJ.pótese de l.nval:ldez comprovada.

c) os litígJ.OS entre Estados estrangeiros ou orqemsmos
J.nternacionaJ.s e a Unlão, os Estados, o DJ.strJ. to
Federal
TerrJ.tórJ.os;

li 4!l O tr1.bunal competente poderá eeeeeeaeee, por motl:.
vo de ant exesse públ:lco, em esc rut Inao secreto, e pelo voto de âca s
terços da total:ldade de seus membros eeeeavcs , a retração ou a dJ.sp.2.
nibill.dade do JU:lZ de caeeseeae J.nferJ.or, com vencJ.Il'entos· propo.l;:
cacned s ao tempo de sexvaçc , assegurando-lhes defesa, e proceder da
mesma form", em relação a Seus próprJ.os Juízes.

d) as causas e confl.1 tos entre a UnJ.ão e os Estados ou
TerrJ.tórJ.os, aecaoeave 05 e-espectuves órgaos de
admJ.nJ.stração l.!l
dJ.reta;
e) os eensaaecs de jurJ.sdição entre os TrJ.bunaJ.s Supeeacees e destes com eemeas t r abunea.s ou juízes a eles não perte!!.
centes;

Art.

t vedado ao juJ.z, sob pena de perda de cargo

judJ.cJ.árJ.o:
I - exercer, ainda que em dl.sponJ.bJ.lJ.dade,

qcalquer 0l!

tra função;
11 - receber,

a qualquer título e sob qualquer pret~xto,

porcerwaqens ou custas no\ prcce secs su)el.tos a seu despacho e ju1.

gamento;
111 - exercer atividade político-partJ.dá0.i!o-

Art.

Compete aos trJ.bunaS-s:

I - eleger seus pl:esJ.dentes e demais
direção, observando o dJ.sposto na LeJ. OrgânJ.ca da
cJ.onalj

tJ.tultrres de
Magistratura

N-ª

11 - organJ.zar seus serviços aux~lJ.ares,
provendo-lhes
os cargos, na forma da leJ., propor ao Poder LegJ.slatJ.vo a criação
ou a extJ.nção de cargos e a fl.xação dos respectJ.vos
vencJ.mentos,

111 - elaborar seus regJ.mentos .1nternos e neles estabelecer, respeJ.tado o que preceituar a Lel. orgânJ.ca
da
MagJ.stratura
Nacional, a competêncJ.a de suas câmaras ou turmas J.solada:s, grupos,
seçoes ou outros órgãos, com funções jurisdJ.c.1onal.S ou aà:mnJ.stratl.vas;

IV - conceder lJ.cença e fér1as, nos termos do!!l lei,seus membros e aos juízes e serventuárJ.os que lhes forem J.med.1atl!.
mente subordinados;

v - elaborar e executar seu orçamento

apÓS

Art.

rJ.das em prJ.mel.ro grau, pelos Trl.bunal.s de Justl.ça ou de
das matér.1.as ec.ima referl.das.
c) JUlgar

rescisórias

Art.

Art.
Somente pelo voto da maioria absoluta da tot-ª.
lJ.dade de seus membros, poderão os tribunais declarar a inconstJ.ty
cl.onal.1dade de lei ou ato normatJ.vo do p:der públJ.co.
Art.
Os pagaIl'entos devJ.dos pela Fazende. Federal,
Estadual ou Mun.1c1pal, em v.1rtude de sen'tença Judic~árJ.a, far-se-âo
na ordem de apresentação dos precatórJ.os e à conta
dos
crédl.tos
respectJ.vos, proJ.bJ.da a desJ.gnação de casos ou de pessoas nas dota-

de

e) Julgar os recursos superJ.ores, conhecendo apenas da matér~a de
dl.rel.to, relatl.vos às dec:l.sões prolatadas pelos TrJ.bunal.s de JustJ.ça e TrJ.bunaJ.s de Alçada, quando estes. por sua vez,
julgarem
recursos contra decJ.sões de Juizes de Dl.reito e de Tr1.bumus
do
JÚrl., proferJ.das em ações crJ.minaJ.S;
f) processar e julgar os Juizes Federal.s, os Juízes do Trabalho e
os membros do MJ.nJ.stérl.o Público da un:r.ão, nos cr~mes comuns e de
responsalnlidade.

ofer~

Art.
As decJ.sões do Trl.bunal SuperJ.or CívJ.l e do Trl:.
bunal SuperJ.or CrJ.mJ.nal, em matéria recursal, na parte de dJ.reJ.to,
serão sumuladas. tornando-se o entendl.mento l.modJ.fl.cável a
não
ser por outra norma leg.1slatl.va. A decJ.são somente poderá
ser
sumulada se ao julgamento êõmparec-;;;rem. pelo menos, nove H:l.nistros
e não abrangera á questões constJ. tucl.onaJ.s.

§ 2!! As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados ao Poder Judl.cJ.ário, recolhendo-se as
l.mportân
cJ.as respectivas à repartJ.ção competente. Caberá ão PresJ.dente do

Tr..1bunal que profer.1.r a deC:l.sào exeqüenda deterDl.1nar o pagamento,
segundo as possJ.bl.lJ.dades do depós.1to de precedênc.1a, ouvJ.do o che
fe do M1nJ.stérJ.o PÚbl1co, o sequestro da quantJ.a necessárJ.a à satJ.;
fação do débJ.to.
Art.
Os vencJ.mentos dos l'fJ.nJ.stros dos TrJ.bunaJ.s Sy
perio't'e.s não poderão ser 1.nferl.ores a noventa e cinco por cento dos
vencl.mentos dos MJ.nJ.stros do Supremo Tr:l.bunal Federal, e os venc~
mentos do Dosembargadores e Juízes dos TrJ.bunaJ.s Reglona1S FederaJ.s
não poderão ser .1nferJ.ores a noventa e C.1nco por cento dos vencJ.nen

únJ.co;

b) os "habeas corpus" decJ.dJ.dos em únJ.ca ou últJ.ma J.n~
tânc~a pelos TrJ.bunaJ.s super:l.ores, se denegatórl.a a decl.são,
não
podendo o recurso ser substJ.tuído por pedl.do origJ.nárl.o;

SEÇÃO

Julgar medJ.ante recurso extraord1nárJ.o, as
decJ.dJ.das em únJ.ca ou úl tl.ma J.nstâncJ.a por outros tribunaJ.s quando
a c:lecJ.são recorrl.Cla·
111 -

ções orçamentárJ.as e nos crédJ. tos extra-orçall'entárJ.os abertos para
esse fJ.m.
§ I!! t obrigatória a ~nclusão, no orçamento pas entl.dades de direJ.to público, de verba necessárJ.il ao pagamento dos seus
débJ.tos constantes de precatór~os jUdJ.ciários, apresentados
até
pn.meJ.ro de Julho.

parágrafO

tratado ou

Art.
O TrJ,bunal SuperJ.or Federal, com sede na
Cap1..
tal da Un.1ão e JurJ.sdl.ç~o em todo o terrJ.tôrJ.o nacl.onal, compor-s~
á de onze MJ.nJ.stros, sendo O:l.to escolhl.dos entre os Juizes
dos
TrJ.bunal.s RegJ.onal.s Federais, doJ.s da classe dos advogados
e um
da classe do Ml.n:l.stérl.o Públl.co, sendo a nomeação feJ.ti! pelo pres~
dente da Repúbll.ca depoJ.s ae o nore ser aprovado pel.o Senado
Federal.

lel.

federal;
c) Julgar válida lei ou ato do governo local contestado
em face da ConstJ.tu.1ção.
§ I!!

O Supremo TrJ.bunal Federal funcionará em plená1:J.o.

O Reg:l.mento Interno estabelecerá:
a) o processo e o Julgamento dos fel.tos
têncJ.a orígJ.nár:l.B ou recursal;

parágrafo únJ.co Em se t;atando de Juí~J!S dos TrJ.bunaJ.S
RegJ.onal.s federaJ.s, a Il.sta será feJ.ta pelo Trl.bunal SuperJ.or
F~
dera I e encamJ.nhada ao Presl.dente da Repúbll.ca, sendo cluas J.ndJ.cações por antl.g(hdade e Ull'a por merecJ.tcento, alternadamente, sendo,
no últ.1mo caso, a lJ.sta tríplJ.ce.

§ 22

de

sua

compe-

b) a competência de seu preSJ.dente para
conceder
o
"exequatur" a cartas rogatórJ.às e para homologar sentenças estrangel.ras.

Art.

As decisões do Supremo Federal, na parte de dJ.rel.to, serão sumuladas, tornando-se o entendl.mento J.modJ.fJ.cável, a

I

não ser por nova norma constJ.tucJ.onal. A deCIsão
somente poderá
ser,..sumulada se ao Julgamento comparecerem, pelo menos, nove Ml.nl.stros.

Art.
Compete à Ordem dos Advogados do Brasl.I, nos
terrros da leJ., fazer a J.ndlcação, ao respectivo Tr:l.bunal. em lJ.sta
de qUJ.nze nOI"'es, de advogados a serem escolhJ.dos ou J.nd.1cados para
servJ.rem nos trJ.buna:ls como rnagl.strados.

Art.
Compete ao Conselho do M:lnJ.stérJ.o
PÚb11co.
nos termos da leJ., fazer a .1nd.1cao;ão, ao l:espectJ.vo
tribunal, em
lista de qt1J.nze nomes, de Promotores de ,JustJ.ça ou Procuradores a
serem escolhl.dos ou l.ndl.cados para serV1.rem nos, trlbuna~s como m-ª.
gl.strados.

a) as revl.sões crJ.lrl:l.nais e as ações rescJ.sórl.as de seus Julgados;

sEÇXO IH
e) o habeas-corpus quando a autoTlnFlnp r::O?lt"nr?l fnr MJ.n.!.strQ
tado,

DO CONSELHO NACIONAL DA MAGISTRATURA

Art.

O Conselho NacJ.onal da Magl.stratura,

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Capl.-

d~

E~

d) os confl:l.tos de Jurl.sdJ.ção entre os Trl.bunaJ.5 Federal.s a
ele
subordJ.nados e entre ~uízes subordJ.nados a trJ.bunal.s dl.versos;

com sede

::m:~:~::l~:a~~~:ã:2:~~::~:d~~ã:.:::e::d;:::~:::iJ.~~:::ele n;:;o::~:

I

escolhJ.dos.

11 - Julgar, em grau de recurso, as apelações contra decl.sões
ferl.das em prl.me:t.ro grau, pelos TrJ.buna:l.s Regl.onaJ.s FederaJ.s;

Ao Conselho cabe conhecer de reclamações
contra
membros de trJ.bunaJ.s, sem preJuízo da competência o1scipl.1nar destes, podendo avocar processos discJ.plinares contra Juízes de prJ.me,.!.
ra :l.nstância e, em qualquer caso, determl.nar a dJ.sponJ.bJ.lJ.dade ou a
aposentadoria de uns e outros, com vencJ.mentos proporciona.1.s ao tem

pr.Q.

§ l!l

III - Ju19ar os recursos superJ.ores, conhecendo apenas da matérla
de d:lreJ.to relatJ.vos às deCJ.sôes prolatadas pelos TrJ.bunal.s RegJ.,Q
nal.S FederaJ..s. quando estes por sua vez, julga::em recurSOS contra
deCISÕes dos uíz_es federaJ.s

po de serviço, observando o dl.sposto na LeJ. Orgânl.ca da f'lagl.stratu1:a NacJ.ona1..

:rI

O Supremo Trl.bunal Federal, com sede na

- proceSsar e Julgar orl.gJ.nar'J.amente.

b) os mandados de segurança contra ato de MJ.nJ.stro de Estado,

Parágrafo únJ.co. A LeJ. Orgân1ca da MagJ.stratura NacJ.onal dlscJ.plJ.nará, em linhas gerals, os vencimentos dos demaJ.s Il'ag1strados.

Art.

Compete ao Trl.bunal SuperJ.or Federal:

§ 3!!:

tos dos MJ.I'l.1stros dos 'l'rJ.bunais Superl.ores.

SECXO

V

DOS TRIBUNAIS E JUtzES FEDERAIS

a) contrarJ.ar d:lspositl.vos desta ConstJ.tul.ção,
b) declarar a J.nconstJ.tucl.onal.1dade de

Compete ao TrJ.bunal 5uperJ.or Crl.mJ.nal:

d) JUlgar, em grau de recur~,_a: apelClções contra decl.sões p;ofs.
rl.das, em prl.mel.ro grau, pelos TrJ.bunaJ.s de Just:l.ça ou de Alçada,
em maté"r~a cr~mJ.nal;

Julgar em recurso ordJ.nário:

a) os casos prevJ.stos no art •• '"

c.Q

•

CJ.das pelo Procurador Geral da Repúbll.ca;
11 -

de

c) processar e julgar, em prJ.meJ.ro grau, nos crl.mes comuns, os D~
sembargadores dos TrJ.bunaJ.s de ,JustJ.ça e os Juízes dos
TrJ.bunal.s
RegJ..ona:l.S da UnJ.ão;

aprovação,

pelo Poder Legislativo.

matérJ.a

b) processar e Julgar os habeas-corpus a respea ae de prJ.sâo deteI.
IDJ.nada, em matérJ.a cr:uunal, pelos TrJ..'bunanal.S de Just:l.ça e de A.!
çada;

m) as causas processadas perante quaJ.squer Juízos
tribunais, cUJa avocação deferir, a pedJ.do do Procurador Geral da
República, quando decorrer J.medl.ato perJ.go de grave lesão à ordem,
à saúde, à segurança ou às fJ.nanças públ:Lcas, para que suspendam os
efeJ.tos da decl.são profer1da e para que o conhecimento 1ntegral da
lJ.de lhe seJa devolvido;
o pedJ.do de medl.da cautelar nas representações

apenas~aa

a), processar e Julgar os mandados de segurança contra atos
dos
TrJ.bunaJ.s de Justl.ça e TrJ.bunaJ.s de Alçada, no que tange à m1:l.térJ.a
crJ.minal; -

1) a execução das sentenças nas causas de
sua competência originária, facultada a delegação de atos processuais;

n)

recursos super aores , conhecendo

tra decJ.sões dos Júzes de D1re.1.to, proferJ.das em ações cfveae,
mercJ.a:l.S e adml.nl.stratJ....a s.

i) a representação do Procurador Geral da República e
de outros órgãos prevl.stos em lel. complementar, por J.nconstituci,Q
nalJ.dade de leJ. ou ato normat:l.vo federal, estadual ou
munJ.cJ.pal;
as ações

05

prof~

Alçada,

::r:J.::~~:~~:~v:~a~~oà:~~:~:sp~:o:::a:::. Pj~~=a~~~b~~~~;s~: ~u~::

h) os mandados de segurança contra atos do Presidente
da República, das mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo
TrJ.bunal Federal, do Conselho xeeaenea da Hagl.stratura, do TrJ.bunal
de Contas da Unúio, ou de seus PresJ.dentes e do Procurador Geral da

revJ.sõ~s_cr.1minais e

('ív~l:

b~) julgar, em grau de recurso, as apelações contra eecasêee

g) o "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for
TrJ.bunal SuperJ.or, autor.1dade ou funcJ.onárl.o cujoe
atos
esteJam
euje r t.cs dJ.retamente à JurJ.sdJ.ção do supremos Tribunal Federal, ou
se tratar de cz ame suje~to à mesma jurl.sdJ.ção em únJ.ca J.nstâncJ.a;

j) as
julgados:

Compete ao Tl:'lblln"l Cit1[""r1Qr

a) processar e Julgar os mandados de segurança contra atos dos Tr.l,
bune a,s de JustJ.ça e TrJ.bun"tJ.s de Alçada, no que tange à
ma"té;~a
cível, crJ.mJ.nal e adml.nl.stratlva. bem COIIlO o habeas-corpus eevaee
~ a prJ.são admJ.nl.stratJ.va;

f) a extradição xequa aa t eda por Estado estrangeJ.ro e a
homologação das sentenças estrange:l.ras;

seus

IV

E DO TRIBUNAL SUPERIOR CRIMINAL

Art.
O TrJ.bunal Superl.or Cívil e o TrJ.bunal SuperJ.or
CrJ.ml.nal. com sede na cepa tal da UnJ.ão e JurJ.sdJ.ção em todo
o
• terrJ.tórJ.o necaene i , serão compostos, cada um, pOr onze Ml.thstros.
sendo OJ.t o esccf tu ãcs na classe dos magJ.strados dentre Desembargadores e Juízes dos 'rr abune a s de Alçada, dol.s da classe dos advogados e U1lI da classe do M.1nJ.stérJ.o PúblJ.CO, sendo a nomeação
fel.ta
pelo PresJ.dente da Repúbl';.Ç.B., depc r s de o. nOllle ser aprovado
pelo
Senado Federal.

aeeee ,

Na prJ.llle~:ra J.nstâncJ.â. a vl:tall.C1edade será
as!
não podendo o JUJ.Z, nesse per:íodo, perder o cargo senão por proposta do tribunal a que eat avex
§ I!.

DO TRIBUNAL SUPERIOR CtVIL

Parágrafo único. Os MJ.nistros serão nomeados pelo Pr~
eaôent;e da República, depoa s de aprovada a escolha pelo Senado F~

111 - irredutibJ.l1dade de vencament ca, sUJe1tos, entretan
to, aos 1t:'1poStOS gera15, ancãusdve o de renda, e os 1mpostos extrA

'(JU1rJ.da apÓs õoa s anos de exercfeãe ,

SEÇ-ÃO

tal da Un:l.ão e jurJ.sdJ.ção em todo o território nacional,
compor-se-á de onze Minl.stros, sendo sete eeccatueee dentre os membros da
(magistratura, três, dentre os membros da classe dos advogados e um,
dentre os membros do MJ.n1stérJ.o Públl.co.
•

I .

§ 22

da RepublJ.ca.

Junto ao Conselho funcionárB o

Procurador

Geral

I

parágrafo únl.co
As decl.sões do TrJ.bunal superJ.or
F!!
deral, em matérJ.a recursal, na parte oe d~reJ.to, serão sUCJuladas ,
tornando-se o entendJ.ll'ento J.modJ.fJ.cável
A deCJ.são somente
pods.
rá ser sumulada se ao julgamento comparecerem, pelo menos,
MJ.nJ.stros e não abrange't"<1 questões constJ..t.UC:l.onaJ.s.

Assembléia Nacional Constituinte
Art.

Ale:!. ÍJ.xará o número de TrJ.bunaJ.s

geqacnaa.s

seôereas que conetn tU1rão a segundo J..nstâncJ.a da JustJ.ça Federal •
ereeemunende a §rea de

jt.rJ.sdJ.çâ"o do r espect.avc tn.bunal

Art.

se o ent.e-rda.eent;o J.modJ.fJ.cável, a não ser por outra norma leg1slacava ,

A õeca sâo

Somente poderá ser sumulada se ao Julgall'ento com

Das deCJ.sões dos TrJ.buna1s Reg3.onaJ..s Ele:l.toraJ.s

somente caberá recurso para o TrJ.bunal Super3.or EleJ.toral, quando

e i'! sua
I - forem profer:l.das contra expressa dJ.sposição de Lea ,

sede.

11

Art.

Compete ao TrJ.bunal Reqaone I Federal:

a) Julgar em grau de recurso
r'eeeeaa.s dê sua áL"''' de

Art

as decJ.sões profer1das pelos

Juízes

b) adml.nistrar e fJ-5cah.zar, nas formas da Lea , os órgãos da JustA.

ça Federal de sua área de

ocorrer dJ.vergênc:l.a na interpretação de leJ. entre ôca.s

Julgar,

aa a,a trJ.bunaJ.s e Lea.tioxe a s ,

pessoas

111 - versarem sobre J.neleg1bl.lJ.dade ou exped3.ção de d:l.plomas

que lhe são assemelhadas.

eaeacêee federa3.s es eeôuaas ,

parágrafo iinaco Esse foro espeeaea estender-se-á
cdva s , nos casos expressos -em leJ.., para repressão de cr aee contra
a segurança necronaã ,

IV - Denegarem " habeas corpus" ou mandado de segurança.

jurJ.sdJ.çâo.
SEÇÃO

Art

-

À JustJ.ça M11J.tar compete processar e

nos cramea mJ.lJ.tares defJ..n1dos em rea., os m:l.lJ.tares e as

nas

Jur1~u.l.<;';;\.> t= ou::; J'U.L.:.t=::I üt= DJ.rt::.l.to dos Es-

tados quando estes julgarem questões de antereaee da União,

Cada TrJ,bunal Reg10nal Federal terá um

ções por antJ.gUJ.dade e uma por

VII

plenárJ.o

Os Terr1tórJ.os reees-exs do Amapá, RoraJ.ma e FeI:.

Art.
Art.

Os órgãos da JustJ.ça Ele1toral são os sequant.es

nando de Noronha fJ.cam sob a jurJ.sdJ.ção, r-espect.avenence , dos TrJ.buna a s aeaacne i.e Ele1toraJ.s do Pará, Amazonas e Pernambuco.

I - Tr1bunal Super1.or Ele1toral;
-

Art.
As decJ.sões do Tr:l.bunal SuperJ.or EleJ.torál, em
matérJ.a recursal, na parte de dJ.reJ.to, serão sumuladas, tornando-

Tr3.buna1S Eleitora1s,

se o errt.endamerrt c J..mod1f1cável, a não ser por outra norma legJ.slaA decisão somente poderá ser sumulada se ao julgamento esti

feJ.ta pelo eespec t avc trJ.bunal e a nomeação pelo sceeaeenee do Tr~
bunal SuperJ.or Federal. depoa s da aprovação do nome pelo

Tl"J..bunal Federal

DOS TRIBUNAIS E JUiZE:S ELEITORAIS

11

eeeecaeento , devendo a IJ.sta

Art.
são areeccc-r Ivea s as deC3.sões do TrJ.bunal
SuP!t
r3.or Ele:l.toral. salvo as que ccrrcre rxeeem esta Const3.tuJ.ção e
deneqe t.éxae a de "habeas corpus" das que a e caberá recurso para
Supremo

quan t.c

de seus juízes or:wndo do M1n.15térJ.o Públ1co e da classe dos advogados 1.nCl1cados pelo reepec mvc Tr1.bunal em lJ.sta trípl1.ce, sendo
li nomeaçíio feJ.ta peta Prfe·sJ.dente do Tn.bunal SuperJ.or Federal,
d~
pcaa da aprovação do nome pelo plenárJ.o deste. O restante do re.§.
peee avc TrJ.bunal RegJ.onal Federal será formado por )U~Zf;S or aundos
da classe dos Ju!zes zeeerea s , sendo, alternadamente, duas
promQ

t.ave

111 - Juízes EleJ.tora1s,

verem presentes os cancc M:l.n:l.stros e não abrangerá questões const1.

deste

cucaonaâ.s ,

IV - Juntas EleJ.toraJ.s.
Art
Os Ju~~es reeereae serão nomeados pelo Pr e s adejj
te do TrJ.bunal super aee Federal depc a s da aprovação pelo plenárJ.o
deste, escerhracs , sempre que possível, em IJ.sta tr!plJ.ce, organl.zada pelo respec t avc TrJ.bunal RegJ.onal Federal.
§ 12

e 667

O provamencc do cargo far-se-á

Paragrafo únaco , Os MJ.nJ.stros e aua aes pertencerão,
cãusc.vement.e e respeceavamenue , ao 'l'r1bunal Supe r ac r mea.ecre i.

medaerrt a concurso públJ.co de

provas e títulos organJ.zac]o pelo eespect avc TrJ.bunal RegJ.onal

Fe-

deral, devendo os eeneaee ees atender aos r'equa s a cos de aecneaõeõe

e~

SEÇÃO VIII
DOS TRIBUNAIS E JUiZES 00 TRABALHO

aos Tr:l.bunaJ..S RegJ.onaJ.S Ele1tora:l.S.
Art.

O Tr:l.bunal SuperJ.or EleJ.toral, cem sede na

ca

p1tal da UnJ.ão e J1Jr:l.sd3.ção em todo o terrJ.tór10 neeacnar , comporse-á de cancc M:l.nJ.Stros, sendo

Art
I

moral e de adede super acr- a vmee e cancc anos, além dos esseca r rcados em i.ea

os eã

Os órgãos da JustJ.ça do Trabalho são

quances
-

TrJ.bunal supe ea.oe do Trabalho,

11 - TrJ..bunaJ.s RegJ.onaJ.s do Trabalho,

a) tres esco rtu.dos entre os Juízes dos 'rxabunaa.s Reg10na1.S

Ele:l.tg

111 - Juntas de COnC:l.11ação e Julgamento

que

§ 12 - O Tr1bunal Supexao r do Trabalho
de treze M::l.nJ.stros, sendo'

'raa,s ,

Art.
Aos
em prJ.me:l.ra aneuânca,e

juízes reõe re i s compete processar e Julgar,
b) um esccanaõc entre os Procuradores do H1nJ.stér10 Púb11co
runc rcnee Junto à Just1ça Ele1toral,

I - as Causas em que a umêc , ent adeõe autárquJ.ca ou empresa públ~
ca federal forem J..nteressadas na cond:l.ção de autoras ou rés,
to as de falênc:l.a e as sUJe3.tas

à

JustJ.ça EleJ.toral,

à

c)

um da classe dos advogados.

Trabalho 1nd1cados em l:l.sta ao Pres1dente da RepúblJ.ca pelo

exc.,ê.

Just3.ça

do

§ 12.

11 - as causas entre Estado estrangeJ.ro ou organ3.smo J.nternaCJ.onal

e munJ.cíp],os

ou pessoa dom1C11J.ada ou res1dente no Bras1l,
as causas fundadas em tratado ou contrato da Un1ão com
do estrange1ro ou organ1smo 1nternac10nal.
111 -

est,S!.

§ 22

c) um da cla~se do M:l.n1stér:l.o PúblJ.co, que atue
to à JustJ.ça do Trabalho;
d)

11sta trípl:l.ce.

gadores e outro

IV - os crJ.mes polít1cos e os prat1cados em detr1mento de bens. se.!,
Art.

Cap~

f!averá um TrJ.bunal Reg10nal E'le:l.toral na

tal de cada Estado e no OJ.strJ. to Federal
Art

V - os cr1mes prevJ.stos em tratado ou convenção J.nternacJ.o"lal

b) do:l.s da classe dos advogados,

Em se tratando de Ju!zes dos Tr1bunaJ.s Reg1onaJ.s Ele1tora:l.s,

a l:l.sta será fe1ta pelo Tr:l.bunal Super10r Ele1toral e encam1nhada
~o Pres1dente da RepúblJ.ca, sendo duas J.nd:l.caçÕes por ant1gU3.dade

vJ.ços ou de :l.nteresse da Un1ão ou de suas entJ.dades autárquJ.cas ou

em

e

uma por mereC1mento, sucessJ.\.6rltmte. sendo no últJ.mo caso, a 11.sta
trípl1ce,

e uma por merecJ.mento, alternadal'lente, sem]o, no últJ.mo caso,

empresas públJ.cas, ressalvada a competêncJ.a da JustJ.ça M3.11tar
da JustJ.ça EleJ.toral,

do

TrJ.bll

nal Superior do Trabalho, sendo duas J.nd1cações por ant1gU1dade

a nomeação será fe1ta pelo Pres:l.dente da RepúblJ.ca após

aprovação do nome pelo Senado Federal.

Trabalho e à JustJ.ça MJ.I:l.tar.

compor-se-á

a) oa to dentre os Juízes dos Tribuna1S Reg10na1s

jun

empr~

doJ.s classJ.stas, sendo um representante dos

dos empregados, com mandato de cJ.nco anos, J.ndJ.cA

dos pelo respect1vo órgão de classe, conforme detern'l1nar a leJ. COl!!
plementar, não podendo ser reconduz:l.do, funcionando apenas
questões relat1vas a d1ss~d:l.oS coletJ..vos.
Parágrafo únH:o. As nomeações serão feJ.tas pelo

O Tr:l.t.ur.õl ;:;:"'9:l.01""1 ",1"'1tuLõ1 coü,por-se-á

Pr,g.

sl.dente da Repúbl1ca após a aprovação pelo Senado Federal.

cJ..nco Juízes, sendo:

que, 1nJ.cJ.ada a execução no País, seu resultado ocorreu ou dever3.a
ter ocorr1ÕO no estrange1ro, ou,

recJ.procamente~

J.n3.cJ.ada no

trange3.ro, seu resultado ocorreu ou dever3.a ter ocorrJ.ào

Art.

o!l) tres escolh:l.dos entre Juízes de 01reJ.to do Estado e do 01strJ.to

no Bra -

si!;

matér~a

toral;

tornando-se o entend1mento imod1f1cável, a não ser por outra
ma legJ.slatJ.va

,g

à JustJ.ça

leJ.toral;

VII - os habeas-corpus e matérJ.a crJ.mJ.nal de sua competênc:l.a
quando o constrangJ.mento provJ.er de autor3.dade CUJos atos não

e) um da classe dos advogados, setido a l:l.sta tríplJ.ce
es

Traba

lho, em

b) um da classe do MJ.n1stér:l.o PÚblJ.co que atue Junto
greve;

As decJ.sões do Tr1bunal Super:l.or do

Federal, sendo a 13.sta trípl1ce feJ.ta pelo Tr1bunal Reg:l.onal EleJ.-

~

nor-

A decJ.são somente poderá ser sumulada se ao

JulgA

mento comparecerem, pelo menos, nove M1n3.stros togados e não abran
ger questões constJ.tuCJ.onaJ.s.

organ1zada
na~s

pelo respect3.vo Tr3.bunal Reg1.onal Ele1toral

tejam dJ.retamente suje3.tos a outra Jur1sdJ.ção,

recursal, na parte de dJ.reJ.to, serão sumuladas

Art.
A lei f3.xará o número dos TrJ.bunaJ.s Reg3.odo Trabalho e respectJ.vas sedes e :l.nst3.tu:l.rá as Juntas de Con

cJ.IJ.ação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde não forem
parágrafo únJ.co

VIII - os mandados de segurança contra ato de autor3.dade

federal,

como tal defJ.n:l.da em leJ., excetuados os casos de competênc:l.a

dos

A nomeação será fe3.ta pelo

PresJ.dente

tJ.tuídas, atrJ.bU1r sua Jur1sdJ.ção aos Ju!zes de DJ.re1to.

do TrJ.bunal Super3.or EleJ.toral, após a aprovação do nome pelo plenárJ.o deste.

Tr~

§ 12 - Cada Estado deverá ter, pelo menos,

trJ.bunaJ.s federa1S,

bunal RegJ.onal do Trabalho, bem como o OJ.str3.to Federal

IX - os cr1mes comet1dos a bordo de navJ..os ou aeronaves,

ressalv.!!

da a competênc18 da JustJ.ça MJ.I:l.tar.
x - os cr3.mes de 1ngresso ou permanênc1a J.rregular de estrange1ro,
a execução de carta rogatór3.a, após o exequatur, e de sentença estrange1ra, após a homologação, as causas referentes
de, 1ncluSJ.ve a respectJ.....a opção, e

à

nacJ.onaI1da-

à natural1zação.

parágrafo ún1co A competênc3.a terr1tor3.al e
da JustJ..Ça Federal será estabelec:l.da pela Le1 Orgânc:l.a

Art.
A leJ. dJ.sporá sobre a organ1zação das
Juntas
ele1toraJ.s, que serão RresldJ.das por JU1Z de 0J..re1to e CUJos
mem
bras serão aprovados pelo Tr:l.bunal RegJ.onal eleJ.toral e
pelo seu Pres1dente

nomeados

§ 32 - A leJ., observado o d1SpOStO no§
Art

de OJ.reJ.to exercerão as funções

Os Juízes

de

Juízes eleJ.tora1s, com Jur1sdJ.ção plena e na forma da leJ.
func10nal
da Mag1s _

§ 22 -' poderão ser crJ.ados por lei outros órgãos
Justiça do Trabalho.

12,

A leJ. poderá outorgar a outros

Juízes

dJ.sporá

sobre a const1tu1ção, J.nvestJ.dura, jurJ.sd1ção, competêncJ.a, gar8n
tJ.as e cotld:l.ções de exerc!c;Lo dos órgãos da JustJ.ça do Trabalho ,
assegurada a par1dade de representação de empregadores e

Parágrafo únJ..co·

da

empreg&-

dos

competêncJ.a para funções não decJ..sór1as

i

tratura Nac10nal

42 - Cada Tubunal Reg3.onal do Trabalho

será CO!!!

posto:
Art.

Os juízes e membros dos Tr:l.buna:l.s e Juntas Ele~

toraJ.s, no exercícJ.o de suas funções, e no que lhe for aplJ.cável
SEÇÃO

Art.

MILITARES

b) doJ.s juízes class1stas, sendo um da classe dos em
pregadores e outro da classe dos empregados, com mandato de
cJ.nco

A le~ estabelecerá a competênc~a dos juí.zes

anos, J.ndlcados pelo respectJ.Vo órgão de classe, conforme

tr1bun.aJ.s Ele1.tora.1s, J.ncluJ.ndo entre as suas atr1buJ.l;ões.

mJ.nar a le:l. complementar, não
Art
são órgãos da JustJ.ça !ül3.tar Federal o
TrJ.bu
nal SuperJ.or M11J.tar e Os Tr1buna1s e Juízes J.nfer:l.ores 3.nstJ.t.uí :
dos por le:l..

Art.
O TrJ..bunal SuperJ.or MJ.lJ.t.ar cOMpor-se-á de onze
MJ.nJ.stros v3.talícJ.os, nomeados pelo Pres:l.dente da Repúbl3.ca depo3.s
de aprOvada a escolha pelo Senado Federal, sendo três entre

Of:l.-

I - o regl.stro e a cassação de regJ.stro dos part:l.dos ,pOlítJ.cos, a§.
S3.m como a fJ.scalização das suas f::t.nanças.

Os MJ..nJ.stros CJ.V1S serão escolhJ.dos pelo Pres:l.dente da

-

c) o restante do TrJ.bunal Reg:l.Clnal do Trabalho

será

do duas promoções por ant1gU1dade e uma por merecJ.~ento, aI ternad.ª-

111 - o alJ.stamento eleJ.toral,

mente.

IV - a fJ.xação das datas das eleJ.çi5es, quando não determ1nadas por
d1sposJ.ção const;LtucJ..onal ou legal;

bunal SuperJ.or do Trabalho, depoJ.s da aprovação pelo plenárJ.o des-

. i 1:: - A nom",açãú ser';'

!€=1ta lJ",lu i'L",,,,1ü€=nt"';: ciu

te, a IJ.sta no caso das alíneas "a" e "c· será feJ.ta pelo
V - o processamento e apuração das eleJ.ções e a expedJ.ção dos
plomas;

d~

VI - a dec1são das argtl1ções de J.neleg1b11J.dade,

'rL.:!:.

respes;:.

t1vO TrJ.bunal Regl.onal do Trabalho.
§ 21 _ Cada '1'rJ.bunal Regional. do Trabalho será

Repg

blJ.ca, dentre cJ.dadãos de trJ.nta e C1nco a sessenta anos de 1dade,

deter-

podendo ser reconduzJ.dos, funcl.onan.

do apenas nas questões relat1vas a d3.ssídios colet1vos;

composto por Juízes or:l.undos da classe dos Ju!zes do Trabalho, sen

11 - a dJ.vJ.são ele:l.toral do País,

cJ.a:l.s-genera3.S da atJ.va do Exérc1to, doJ.s Of3.C1a1.S-GeneraJ.s da atJ.
va da Mar:l.nha, d01s OfJ.cia3.s-GeneraJ.s da at1va da AeronáutJ.ca,
quatro entre CJ.VJ.S.
§ 12

MJ.-

nJ.stér10 PúblJ.CO e da classe dos advogados;

gozarão de plenas garant1as e serão J.namov!veJ.s.

VI

DOS TRlaU!'lAIS E JUtZES

a) um qU1nto será formado de Juízes or1undos do

di-

VJ.dJ.do em câmaras, cada uma composta por cinco Juízes togados

aprovaclo o nome pelo Senado Federal, sendo
VII - o processo e Julgamento dos erJ.mes eleJ.toraJ.s e os que
são conexos, bem como os de habeas-corpus e mandado de
.• em matér3.a eleJ.toral;

a) doJ.s entre os audJ.tores,

lhes

segurança

b) um do N1nJ.sténo Púbhco da JUst1ça M1lJ.tar,
VIII - o .Julgamento de reclamações relatJ.vas a obrJ.gações J.mpostas
por leJ. aos partJ.dos polít:l.cos,

c) um da classe dos adVogados

Art.

Art.
Art

As deCJ.sões do TrJ.bunal SuperJ.or MJ.IJ.tar,

matérJ.a recursal. na parte de chreJ.to, serão sumuladas,

em

tornando-

IX - a decretação da perda de mandato de senadores, deputados
vereadores nos casos do

i...

do 8rt •••

Compete

à

JustJ.ça do Trabalho concJ.lJ.ar

Julgar os dJ.ssíd3.oS 1ndJ.v1duaJ.s e colet1voS entre empregados e empregadores e, lIIed:l.ante disposJ.ção de le:l., outras controvérsJ.as orJ::.
undas de relação de trabalho, :l.nclus1ve os 13.tíg10S relat1vos
aCJ.dentes do trabalho.
Das decisões do TrJ.bunal Super3.or do Traba-

lho somente caberá recurso para o Supremo 'l'rJ.bunal quando
rJ.arem esta ConstituJ.ção.

contr&-
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SEÇAO XI

SEÇÃO IX
DOS TRIBUNAIS E JUiZES ESTADUAIS

Art
Os Estados organ1zarão a sua juse i.ça obse.;:
ve ôos esta ceneta eurçêe, a Le1 Orgân1ca da Mag1stratura Nac;l.onal e
os eeecmues d1SpOS1t1VOS:
I - os cêlrgos 1n1C1aJ.S da lMg1stratura de

serão preva.dc s por ato do Pxe.s adentie do Tr1bunal de .rueeaçe ,
âaent.e concurso pÚb11CO de provas e títulos. orgam..zado pelo
de adoneadade moral e 1dade superuoe a vance e C::Lnco anos e
li

canqüe ntia anos, com

Ao constituir a folha de salários como base
I!!.
cãus i.va da seguridade sccaaã , impedindo, a.nc Lus Lva , que sobre
agu§.

a part1cJ.paçâo no Conselho

:Lnfe-

secc.ronaâ

da Ordem dos Advogados do nrasa.t , podendo a rea e:n.g1r dos

datas prova de hab111taçâo em curso de preparação para a

Art.
As servent i.ea do foro JudJ.c.1.al.
pecvaaes
pelos Estados e DJ.strJ.to Federal. teri'o seus seevaeeree remunera
dos excrus i.veraenee pelos cofres públJ.cos. ressalvada. por
dez
anos. a sl.tuação dos aeuaa.s t~tulares. va teâ Icaos ou nomeados em
caráter ere e ave , a ser c.hsc~plJ.nada em Lea, complementar.

TrJ.

bunal, e vexa raceeos os reqU:L51tos fJ.xados em Lea., ancaueave

rJ.or

JUSTIFICAÇÃO

DO rORO JUDICIAL

cand.!.

mag1strã

Art.
As eervent.a.es JudJ.cl.aJ.s. xeape a.tiade a ressalva pr-e va.s t.e no artJ.go erree r i.cr-,
serão peevaeee na forma
da
legl.slação dos Estados. do DJ.strJ.to Federal e dos TerrJ.tórJ.os, observado o crJ.térJ.o
obt1.da em concurso

(li'!

nO"'''lOc;:êjn ~~'Jllr..âo a or1em de
públJ.co de provas e titulos.

caesea.rccecãc

tura.
11 - li promoção dos Juízes de pr-ame az-a l.nstâncl.a com
petl.rá ao Trl.bllnal de Justl.ça e far-se-á de envrêneae a
entrã.!l
caa , por antl.gOl.dade e por mer-ecamerrto,

parágrafo únacc , Os cargos de t~tulares das
eaae JudJ.c1.aJ.s serão ocupados por becheréa.s em naeeaee,

111 - o acesso aos Tr:l.bunaJ.s de segunda :l.nstâncJ.a da:&:
-se-á por antJ.gtlJ.dade e por me recaneneo , alternadamente;

Art.
A contagem. a cobrança e o pagamento
custas e emolumentos obedecerão às dl.sposJ.ções do RegJ.mento
Custas e Emolumentos dos Estados e do DJ.strJ.to Federal.

IV - na composl.ção de qualquer Tr:l.bunal. um
qu arrtc
dos lugares será pr eenchade por advogados e membros do H:l.nl.stér1.o
pubj a.co , todos de nc tdr-ac ccnhecanent,c e reputação 1.11.bada.
dez anos. pelo menos. de prát1.ca forense.
V - o Tr1.bunal de .ruetace , com sede na Cap1.tal
do
Estado. poderá ter. no meixamc , vxnt.e e eaee Desembargadores. e será da va da.do em cêe-aree , tendo cada uma. cancc Desembargadores.
pr ee i õenr e , o Vll'''p-Pn'''''lilpntp P l'1 C"orrcIJP""nr n;n perce-reerêe
as

serveii

de
de

§ 22 - Terá redução de trJ.nta por cento no valor das
custas e emolumentos aquele que comprovar renda mensal de três
canco salár.1os mínl.mos

DISpOSIções FINAIS

Art.
Os Tr1.bunaJ.s de Just1.ça M.1.1.1.tar. Já craeôoe
e ans ceaedos na data da promulgação desta ConstJ.tuJ.cão. são I"'ant.!.
dos. mesmo que o ccnt.ançerrt e polJ.cJ.al mJ.IJ.tar do Estado não a~J.nJa

do

Art.
Nos casos de 1mpedJ.mento. férJ.as.
IJ.cença
ou qualquer afastamento. os membros do 'l'r1bunal serão
SUbSt1tU.!.
dos. sempre que possível. por outro de seus componentes. sem acré,§.
C.1mo de remuneração. A leJ. estadual regulará a forma e os casos em
que poderão ser convocados. para SUbSt1tUJ.ção. juízes não
perte.!l
centes ao TrJ.bunal.
lI:rt.
Os Estados organJ.zarã.o a sua J'ustl.ça
M:l.l],.
tar observadas esta Constl.tuJ.ção e a Le1 Orgân:l.ca da "IagJ.stratura
NacJ.onal.
I - a JustJ.ça MJ.litar Estadual de prJ.mel.ra l.nstâncJ.a
será constl.tuída pelos Conselhos de JustJ.ça e terão como órgão de
segunda l.JlstâncJ.a o TrJ.bunal de Justl.ça HJ.IJ.tar e. onde não
hOQ
ver. o Tr.:Lbunal de Just.1.ça.
11 - a crJ.ação do Tr1bunal de Just.1ça MJ.ll.tar será de
competêncl..a exclusJ.va de cada Estado e compor-se-á de cJ.nco
Jui
zes, senda
quadro

c) um cJ.vJ.l. escolh1do na classe dos advogiildos
ou
do MJ.nJ.stérJ.o PlÍblJ.co que atue Junto à Justiça MJ.IJ.tar. alteroads.
mente.

termos da le.1.

fJ.cJ..!l

SECA0 X
DA JUSTIÇA MUNICIPAL

"".

--,

IET1E

Ac rescent e-se o seguant.e 1tem "V"
Art 439 do Projeto de Cons t i tuacâo

"V" - do car r.i , com desnenbrcaentc da ãrea
do
Estado do Ceará ab r-at g1da pelos Nuna c fp r c s
de
Iguatu, Solonópole, Car rus , Jucãs. Saboe1ro,Alu:
ba , Antcnme do vcr re , cenpcs Sales. assaré , Ai
í

t.ane a r-a , Po t eng r , Arn r rpe , ~OVa üt rnda ,
Pa r i as
nr i ro , Crato, .Juaa e i r-c do t-cr ee , Ca r i r açu , Gra!!
JeITo, \';Ír:ea Alegle, Lavras da \j,mgabelra,
C!.

para atenderem a todo o País.

dlo. Icó, Unarl, B"J.'\.lO. Ipat.r11.r~Il', -\u:,ora,

Parágrafo únJ.co. F.1ndo o prazo estabelec1.do
neste
artJ.go. cessa a competêncJ.as das Just::Ll;as EstaduaJ.s para processar
e Julgar causas de J.nteresse da UnJ.ão e suas autarquJ.as. bem como
causas de natureza trabalhJ.sta.

ro. \hssãq.. \,sl..ha, '111agr~s. "balara, l-b.Jr1tJ!,Bre
JO Santo, Jat1., Porte.lras, Penaforte, Jard1n, Ba
calha, Santana do C~r~rl, Pararbu, CatarIna, Ac,2
pJ.ara. Orós e T..n :i, a capJ.tal e a
Incorporação
de no\os i"iun1cípJ.cs frontel.r:.ços ao Estado
do
(a-IrJ., serõo dehn2uos por plebIscIto"

Art.
Os atuaJ.s MJ.nJ.stros do TrJ.bunal SuperJ.or M.!.
IJ.tar. do TrJ.bllnal SuperJ.or do Trabalho e do TrJ.bunal Super:z.or Federal. bem como os Desembargadores dos TrJ.bunaJ.s de JustJ.ça cont.!.
nuarão servJ.ndo nos respectJ.vos tr1bunaJ.s até que a compos1.ção d&.
les atJ.nJa o número estabelecJ.do nesta Const1tuJ.ção.
Parágrafo únJ.co. Os mandatos dos Ml.nJ.strofi e Juízes
classJ.stas. do Trl.bunal SuperJ.or do Trabalho e dos Tr.1.lmnaJ.s Reg.1..Q.
na.1S do Trabalho. pre..alecerão até 31 de dezembro de 1989.
da a recondução.

proJ..)).!.

J US'l'IFICAÇÃO

A presente proposta tem por obJetJ.vo a estrutura Ido
Poder Jud1.cJ.árJ.o de forma maJ.s abrangente da preconJ.zada pelo Pr.Q.·
Jeto de Const.1tuJ.ção.
AssJ.ID é que na área dos TrJ.bunal.s Superiores cria-se
os TrJ.bunais SuperJ.ores Cível e Cr~Iill.nal. como .1nstância destJ.nada
ao Julgamento orJ.g.1.nárJ.o ou recursal dos Tr1bunaJ.s de JustJ.ça, .1n.Q.
vando-se em conhecJ.mento de matérl.a exclus.1vamente de dJ.rel.to, como recurso sUperJ..or e decorrente de decJ.sões prolatadas pelos Tr.!.
•bunaJ.s de JustJ.ça e de Alçada. quando estes. por sua vez. Jul.garem
recursos contra decJ.sões dos Juizes de DJ.reJ.to, profer.1.daS
•
ações cíveJ.s. comercJ.aJ.s e adrnJ.nJ.strat.1.vas.

í

Cumpre regl.strar. nesta oportu'udade. a J.nest.1.mável
colaboração e subsídJ.os oferecJ.dos pela AssJ.stênc1.a Jl.ldJ.cJ.árJ.a da
Un;l;versJ.dade Federal. de Uberlândl.a na elaboração e
apresentação
destas 3.déJ.as. que honraélamente subscrevemos como contrJ.buJ.ção
debate e fJ.xação de rurros para o Poder JudJ.cJ.árJ.o brasJ.leJ.ro.

JUSTIFICACÃO

A h1stórJ.a do P0l;O cearense demonstra que a d1Vl
sJo da estado sempre fol. urna asp1ração dos habl.tantos do Sul do Coa:
rã, qu!,! súnh:J.m COM a IndependêJlC1a de una reglõo composta por 50 ":lU
n1cíi'10~
\ l;lilb11J.dade de nossa emenda, além do eXposto 3Cll:Ia,
f:l:' pelo ISol:lmento e a dIst5ncl,J da CapItal do estado, iOO I-m.
nl.,<l'• .1o .1 esta regl:io que teM caractcríst1cas próprl.a ..

Já eM lo de a~osto cc ]&39 o Sell1.COl Ji'r,r. \l\RTI
NIA'\O DE ALENCAR entrou com pedJ.do de cT1ação do Estado do
Cann,
no Senado do Impên.o, o qu.ll f 01 • tambem subscrJ. t.o por "-ntanio
Pe
dro da Cost.a, José Bento f. de lolelo. ~lcolau de C. Vergueiro, DJ.og~
o\ntonJ.o FeJ.Jô, João AntonJ.o RodrIgues, FrancJ.sco de L1ma e SJ.lva, H.!
noel Inãc10 de Melo e Sousa, FrancJ.SCO de Bnto GUerra, que

encon

tra-se pub1J.cado nas Atas das Sessões do Senado do I:np~no do Bra5.1l.
Não podenos perpllt1r que volten a acontecer
fa
tos 19uaJ.s aos ocorrJ.dos em 1914, com moV1mento de Forças "-rnadas d~
classe cJ.vll contra o GOl;erno do Estado, part1ndo de Jua:.elro, no Ca
T1.rJ., e l1derado pelo patnarca Pedra cícero de ROl'lão Batlsta

Este:

. J.nconfornado com as J.nJust1ças e clscrJ.:lllnaçÕes COnt.ra os J.nteresses
da Reg1ão, acabou se rebelando e formando um levante fratrJ.cJ.da .
Os tr1butos pago: pelos l-lunJ.cípIoS constantes da
RegIão do Car1r1 são lmenSa'1ente di?sprOpOrclonaJ.s ;)os' que recebem de
UMa

ropulação connderá\el

nue sendo aV1ltada, e<:l função de U'Nl mdl\.1S1bI11Jade ser::
l'oJn I:st3do das própcrçõE.s do Cear;.

contJ.
scnUdo:'

Esta'ilos aqlll .. o se'1tJ.uo de llbertar;;os o Sul

do

Estado da escrav1dão tnbutiÍna e de ::tenclcr as relV1ndlcações dõlque
le povo poJ.s, os que alJ. nasccram c reSIdem preC1S..I'II 3'lCar co., seu~
prõprJ.os pés ;..âo ma1S suportan o l'1Tes na mao estcmhêo aos
gover
nantes ped.1ndo o que lhcs pertence h:-peranos, aSSll'l, cOllt<lr com
~
apOlO dos nobres const1ttl1ntcs, neste "oriento hJ.stôno da V1C.l nacI~
naI.
Tenho certc::;J ~IlC:;<; n,J!zlC$ Const1tuII tcs 1150
con'::J':'
dam COI1 qU:llqucr dISCrl1'I1n;lc.lo. ,-Tl.:ll (11l,ltl0 tSt11'<1<:. t.
111
1 <:'l-" 1 _J~~l...l...5.l.t!i.:.~~~L,u
l$OIIO"lloJ 110 tr1t.l.,cnto .,..

quadro de modernJ.zaçào que a socJ.edade lhe reclama.

Fi'>i.""'-"]

Art.
Os munJ.cípJ.os poderão 1.nstJ.tuJ.r
Conselhos
MunJ.c1.paJ..s de ConcJ.lJ.açâo e ArbJ.tramento. na proporção de
necessJ.dades.

cr;:;-ê",JJJ
Acrescente-se ao .\rt. 269 o scguJ.nte

§ 12 - O Conselho Mun1.c1pal de ConcJ.l1.açào e
ll.rb,!.
tramento será presJ.dJ..;!o por un JuJ.Z Mun1cJ.pal. bacharel em
DJ.rel,.
to. nomeado pelo PrefeJ.to Mun1.cJ.pal. sel'ldo antes o nome
aprovado
pela Câtrara Munl.cJ.pal.

f1scal

"'''''"n....,''

~

§ 22 - O JU1.~ MunJ.cJ.pal poderá ser aux1.ll.ado por cop
cJ.IJ.adores e árbJ. tros.

SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS:

"Pardgrdfo (JnIco -!'.ão se concederá J.munldade ou Isenção
el'lpresa r.ercant11".
Just.Ifl.cação

Art~

336; Parágrafo On1co do Art. 337; Art!

ao do

Art.
LeJ. Complementar Federal regulamentará
estrutura. organJ.zação. funCJ.onamento e competêncJ.a do
Conselho
MunJ.cJ.pa1 de ConcJ.lJ.ação e ArbJ.tramento.

ã

----'

EMENDA

90S 487 e 488
§ 3g - O mandato do JuJ.z MunJ.cipal será .1gual
Prefe.1to MunJ.cJ.pal

Bar

.r

\olta. !'.ão temos como permItn que
CUJ.da-se. também. da JustJ.ça MunJ.cJ.pal. através
da
l.nstJ.tul.ção de Consel.hos MunJ.C11.pais de ConcilJ.ação e Arb:l.tramento.
como J.nstânc.1.a estJ.muladora da auto-composJ.ção das partes.

As demaJ.s d.1.sposições são conseqUentes às l.novações
e formam. de per SJ.. uma s.1.stemátJ.ca próprJ.a. que reclaIl'a os aJu,§.
tes da correlação e necessJ.dade da alteração.

JustJ.ça MJ.IJ.tar.

mínl.mo de

~te rURT4.DO

Art.
F3.ca estabelecJ.do. a partJ..r da promulgação
desta Constitu:1ção. o prazo de doa e anos para que a Un:LãO crJ.e as
Varas da JustJ.ça Federal e as Juntas de Conc~lJ.ação e
Julgamento

lo cr1.térJ.o de antJ.gt1J.dade e merecl.l'l"ento. alternadamente;

§ 22 - A cr1.ação do Tribunal de JustJ.ça M.11J.tar

EMENDA lP06389-2

canccenue mJ.I homens.

b) um C1.V.11 promo"J.do dentre os Juízes audJ.tores. P&.

condJ.CJ.onada à eX1.stêncJ.8 de um contJ..ngente
qUenta mJ.l polJ.cJ.aJ.s mJ.1J.tares.

tituições implicaria no agravamento do quadro social de desemprego,
visto que nã.o exa.s cem instituições que, por sua natureza e serviços,
pcs s an absorver equivalentemente os xecursca humanos
eventualmente

e

Art
O TrJ.bunal de Just1ça pode propor à Asse!!!.
bléJ.a LegJ.slat1.va do Estado pr-oJeto de leJ. de alteração da organ1.:e.açâo e da dJ.vJ.são JudJ.cJ.árJ.a.

Estado, medJ.ante J.ndJ.cação do TrJ.bunal de

ta.va _ que conta com a garantia constitucional Significa, efetivamel!
te e nesse caso, uma 'retirada de ônus financeiros e encargos admini,!.
trati.Jos da esferá pública. Essa contribuição ê adequada e pertine
te aos ditames constitucionais de participação privada nos
~rb_
mas sociais, ainda mais que 'evita alinentar a constrangedora
situ.!,
çec das finanças pública.s.
_
Ao par disso, a inviabilizaçao das referidas In,!!

passa-

trânC.1.8 ou obter a d.1.sponJ.bJ.lJ.dade com vencament.ca ant eqre as ,

a) três mJ.1J.tares com patente de Coronel. do
de combatentes;

prOfl.S5J.onal, como a SESC, SENAC,
SESI e SEN.b.I
foram
cri.!,
das por gestões e iniciativas do empresariado do comércio, como col!
tribuição do setor privado i asers eêncí,e acmp'Lerrentiax do trabalhador,
na área social e produtiva. Dessa forma, o exercIcio da livre inici!!

E TRANSITÓRIAS

Art.
AS servent aes do foro extraJudJ.cl.al
a pertencer ao Poder zxecuuavo ,

rão

Art.
LeJ. Estadual estabelecerá a cOlllpetênc1.8
TrJ.bunal de JustJ.ça e dos Tr1.bunaJ.s de Alçada

e autononu a financeira e administrativa.
As Instituições de sarvaço social e aprendizagem

dz.apena adc s ,

VI - em caso de mudança da sede do Juízo, será facultado ao juu; remover-se para ela ou para comarca de 1.gual

tantes. sendo que cada Tn.bunal poderá ter. no máxJ.mo cJ.nqQenta
UJll JU1zes.

do. supn.-Ios de outras fontes de receitas que garantam sua pert:ta::lênda

§ 12 - A xeceane das servent.aes reverter-se-á ao P.Q.
der JudicJ..árJ.o de cada Estado e do D1.strJ.to Federal e será dest],.
nada ao seu aparelhamento e modern1.zação.

câmaras.

VII - compett pr avet.aveaenee ao Tr:l.bunal de
JustJ.ça
processar e julgar os membros dos TrJ.buna.1.s anrexaor es de segunda
.1nstâncJ.a. os Juízes de 1.nferJ.or J.nstâncJ.a e os mem~~s do M1.nJ.stérJ.o PúblJ.Co dos Estados nos cz-amea comuns e nos de
responsabJ.I.!.
dade. ressalvada a competênc1.a da Justl.ça EleJ.toral.
Art.
O Estado poderá cn.ar TrJ.bunaJ.s de Alçada •
na CapJ. tal do Estado e nas cJ.dades com Il'aJ.s de qUJ.nhentos mJ.I hab.!.

la Ln ca.dam outros trJ.butos ou contribuições, o texto ccnsta.cucaonaã
inviab.1.H.za a exãe eênca,e dos serviços socâ ea.s eueêncncs , sem, cont!:!,

Pressupõe-se que a J.senção fIscal ...·J.se a concorrer com
rneJ.os de sobre...nêncIa

para certas

atl.v1dades prJ.vadas. quando

Suprirram-se do P;r;:OJeto de Constitu;"ção:

não

a)

Art. 336
b) parágrafo Onico do Art. 337

Mas não ê lícIto que empresas comerCl31S Tecebal'l
fíeios trJ.butános. go:.ando de escandalosas 1senções. como

c) Art. 4B7
d) Art. 4BB

ocorrendo em todo tern tór10 naCl.onal. lmunJ.dades e isenções devem ser concedidas apenas a Inst1tuições f1Iant:rópic.as

configure troca de benefíCIOS entre os entes

públicos
ben!;,
vem

Assembléia NacionalConstituinte e 669
EMENDA lP06395·7
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r.T

.,

.U.i.,~'t~

Plenârio

PROJETO

:CI1l!'1~'ck;~;..t.Jo~i)dt!'a.u., ec s c s c enr a-e c r ~C~jUJ_J'~r
Se9ltl'~G..::.d,' s cc ...at.

DE CONSTITUIÇ1S:0 (da Comissão de Sistematização)

El-ENJA AOPflQJETO DE CONSTITUICAQ

SEÇÃO III - DOS SERVIDORES MILITARES - ARTIGO 95.

ao cap_tu.{'(J?'(t

dflt...,:jO

~!'oliPJ

Emenda ao Art
"Au

343 - A te

cI"...ttl.'tâ o l.t!>..t ... tlt.:tO Nac....Ollat.

de

PILcv dê,tCt.tl. c. A&j.ati!ncA.a PUlla.e.. r;allt.t.
do· peta. Un",âc, cem "~CCU"'.2>llê P';.('l'cl\-<.cn.teó da (t!I'l.CC;;
dação de tltolbuto ó Jtl.~a.t..6 "
-

C&

na administração pÚhl1ca d1I:eta ou indireta, sem
JuIzo dos proventos do seu posto.

da pJLC!>ClltC. eme.nda rodc.':.ii, pOIt mccc '
de JLCflulamc.ntaç.ã:o, pJLc.c.nc/tclL es so: laclLna em /10&.6(1. !>c.gu/l..tdade 42c..ta!

de campanha, torna-o muito versátil e abrangente na execução g!j;,
ral da profissão mesmo em se tratando de um especialista.
Há carência de medicos generalistas no paIs.
O médico militar quando na reserva ou reformado, geralmente ainda moço, passa a ter todo o tempo livre exigivel para se de-

O eôeeeeeeenec do médico ndl1tarl na medicina operat!..va,

dicar com exclusividade a um cargo ou emprego de médico no

a~t

A",,,,,,.te"'''~: '~~'::~~', c ",,,,, te

S.:Z

l:J2';~LJ

Pc_.;".";,

ü,,<~~]

fi
tJ

COMUtU!""

'ARA8U.INI JWlOO

......."'

,."

PLENMIO

C.tâ:'H.It.á.

...." ........., . - - - - - - -

a,t~a~E~ de 6t.lldt'!:

EMEt-OA AO PROJETO DE CQNSTITUICAo

P'LCV<tC!C.lt _

dC'5 (1p{l~c.,

c s ccccncs "

'N.l.~as,il g;t d1~~ DA PREVlctl'l:IA·SOCIAL - a segu1nte redaçãC!)"~
Art

364

_

""âC' e c ad~1<.tc a c.l;.utê,'c-<.a de ~llrcF.\'<."
r"C\'.td~ll
SCC-l. c:.f.. dr.~cJ.do a a':.·~c.ad'lçii(: '::t 'i.ll.I!&pt I dc'l.• .t1'tC.t· »cu rc , ae

A&ó.(.lI'.

í

Não podemos ad:nitir que os recursos da Previdência Social sejas desnados
para atender outros setores da al1v1dade governa'"lental e bem aSS1m setores Que tantas vezes nem dize'll respelto ao setor securitário
O trabalhador contribu1, o empresano contribui e não permltem O desvio

tlc.cc.~sF.t'~.u. p'Ct C~

c.ta de!. Ól.pc':.F.\.tt. seja
.to.c!C'l>.

quc. Ilrt h.c.pc7tC'H. de. c),ot.e.t'
c.tc. :t,.an~6'-'l.rntldc c.m bCl1c~l,-,(.o& ac6 apC6c.J1~

['J

ceuos?
Além d1SS0, a l'lanutcnção da largura atuai da fa1\'<1 de 110ntc1rn
permlte que ma~or número de l-lunJ.cípl0S tenha auxíl10 f1nanceJ.ro
da
Unlão, e a esta faculta contJ.nuar c'<erccndo, sobre a nesma faJ.xa, co!!.
trole quanto ã alienação e concessão de terras públJ.cas, aos senJços
de radl0d1fusilo e às atJ.vJ.dades de mJ.neração, conforme se d1spul>cr em
lel.

Co'"tslltUlnte FARlIBU.1NI JJNlOR

EMENDA lP06393·1

fC;~~~?CEJ

HAURO SAMPAIO

flli!';;!/Pl

EMENDA lP06397·3

fJ

Constituinte

.•,..

-,

FARABULINI JlNlOO

PlENAAlO
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO ( da Comissão de Sistematização)
TITULO X - DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS - ARI'IGO 473 - PAI!AGRAFO emICO

EHS~A

8;;....-,
1537;;:0DJ

AO PROJETO DE CONST1TUlçl~O

'EMENDA lP06401·5

t' ConstitU1nte

,.,..,

--,

FARABULINI JUNIOR

rrr-----,----- .Lu.. '~/~~.'u.~I.u.~~u, .. ;:~
PLENÁRIO

El'lenda A11L va

37/0

Acrescentar ao Art
1nC1SO VIl!, com a segu1nte redação
" as vagas existentes nos estabelecimentos de enS1no supenor, da rêde
pa:ticular qualQue!" que seja o período, serão aumentadas em '0% e destlnadas a estudantes carantes, no modelo "bolsas de estudo", a cnteno das mantenedoras "
Substitua-se a redação do parágrafo único do artigo 473
para a seguinte:
"Fica assegurado corno direizo adquirido o exerclcio de
dois cargos ou eIllpregos privativos de medico que
v!
nham sendo exercidos por médico civil ou medico
mil!
tar na administração pública direta ou indireta até o
ano de 1987 n

As escolas pnvad1!S, da réde do enS1no supenor, concorda'll ter aumentadas as \agas, l:!.mitados pele Conselho Federal de Educação, desde llJe seJam destiradas e alunos carentes Ocorre, no Bras1l, Que as eSl::olas particulares contam I::orn
espaços 0::10S0S que p::>dem ser ocupados Pois bem esses espaços serão destinados'
a bolsistas, bastando Que o Legislador deterl"ine, de palno, o aJllento de vagas

JUSTIFICATIVA

2 expressivo o número de médicos civis e médicos militares
que trabalham sob a condição de "celetista"

em um

segundo

Constituinte FARDBU.INI

vInculo

empregatIc1o.
Em 1987 muitos médicos, com mais de 60 anos de idade,
com
20,25 e Bté 30 anos de serviços prestados no segundo cargo ou emprego, têm sido chamados ã rescisão do contrato de trabalho por s!j;,
rem médicos militares, inclusive da reserva ou reformados.

MAURO SAMPAIO
Plenário

EMENDA 1P06398·1

tJ ConshtU1nte
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o

FARABULINI JLtUOO·..•
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II

que vcn da ccns t i turçâc de 1937 (art 165)
zvi tan-sc , por essa forma. tormentosas questões que podc r a am suE.
gJ.r quanto ã faJ."(a pelo menos canque ntn qua Lêmc t r-os de Lc i gur-a , rosuo!.
tente da d r.Fe'r ença entre a largura ora exas tent;c e aquela quo, a t ccr
do Antiepr-oj e t c , sc r-aa cs t abckcc adc em 101. ccmp Lcncrrt a r Sub r do que as
terras devolutas exa s t cnt cs na I'a axu de r'ronte rru se mc Iuu n cn tn e 0<;
bens do. uru.ãc , corro Caca r i.a o dcmfm,o daquelas s r tuadas nc s sa , d1gamos, ·'fa1Xo. resldual"? Po.sSo.r1am, autom.:lt1camente, ao do,.í1l10 dos estados onue se localJ.zam? E. quando J5 dJ.scl1nJ1no.uas, matrlculnu.ls
c
reglstradas Cl'\ nome d.:l UnJ:io? I: quando J5 allelladas pela Un150 a tcr-

Veto const tucionaj da util1zação das receitas da previdên-

1'.

C-l(t

Cú.&tc..c.C dcJ .[,L':'I t.çC'J, pc.!..! nãe ~c. to:.ü..{c. de c.'lt.tdado Ú .. c.'i.1:tJ"\~~

---,

JushÍlcaçâo
A redaçao proposta mant ên a largura atual da Far,,3 de Frorrt c r rn ,

cia oesvreoes das flnahdades de costeie, de beneficio e serviços

JUSTIFiC .... ÇÃO

rruz«

Texto Proposto
"Art S2 - ••• § 3 9 - A Fa axa mt erne de cento ~ c1nquenta qu r>
Lême t'roa de largura, paralela ã Lanha d rva sô r-au terrestre do
t er-ra: tôr10 nac ronat , C cons a de r ada mdi spcnsãvct ã defesa das Er cn t c i rc s c
serã des a gnada como rcaxe de pronuc i.i a ~ 101 espOCJ.f1cará!i !!.!:.!.Y.!, dados ~, ~ Fa rxa , fJ.cnln SUJeltas !!. 11mltações •

EtoENDA ADITIVA

tlt-

RICl\.RDO

fU'olJ~n""~.~

(iUltfld" tC11',·1'l U-6U PC'l.ltl•..c..t'1

siie C'b':..I..:j1:d1J a {k~t':.{,.f:.uZ-lc~ C.~l ~'H'C"

âcs,

-----

CONSfITU1NTL

\c>.to Atual
"Art. 52 - ,
§ 39 - A Fa i xa ance rna de até cem qua Iêmc t.rcs de
Lar gurn , paralela ã Lanha davasõr ra terrestre do t cr r r t âr ro nacaonat ,
C cons i.de rada md rspensãvet ã defesa das Eron t e a.rns e será dos1gn.:l.l.l,J
con-e raaxa de I'r-on t e r rn , ~ dlspuser leJ. cor,'plementar"

meio

EMENDA 1P06396·5

I!J
"Pa"c.!1':.a~(l Ou.tco - Tcdlu aJ c':.!3l:lu.::açNt

EMENDA 1P06400· 7

[!J

civil.

E:-';;~
.---J

pelos motl-j

vos já cnscutroos
Constituinte fAAABULINI JUNIOR

JUSTIFICM'IVA

ao

d!!~I.!E.!f.aI.!.Y..a

1l.c~ul1'adc~

rI EI-r.i'iC --_--_-_
••_.,

>

o tempo do mandato do Presaõente da Republlca e de 4 anos,

pr!j;,

CCldC'Lt.da.!-!>cu

o acotll-t,Mc.n.to

f-r

caput " - tera-se

1989 "

Acrescente-se ao artigo 95 mais um parágrafo com a seguinte redação.
"O médico militar na reserva ou reformado poderá exercer cargo ou emprego permanente, privazivo de medico~

A c.>::pp.c.ênc.<.(l. de FtrJ.:RURAL e ce.ce t e não ccll,eu tct...f.
c..qJ!~~dC'!> pv';. ...ns_: ...c....ê. c...t.a de vc c c vs e s ouc
ur:;n c~t'l.'ttu·.a de aA!>.(.!>,tê, ,.u'. mêd-<.clt nc -t'1te':.u ':. '
do T'aZ!> que Cl'll.:t"'IlUa, pCI:. ..!,,:,o lI'~mc. CCI'! tetal dc1.tc ...ê,'c....a
6cgutt-f..dadc !>C'c.(.a{. c» dc.tt mc.ntr dN t ..af:.a!flado"c& ':.U."<H.!>

/flerte

4Sa/"

" o mandato do atual eresioente da Republlca termina 15 de maio de

•

".."..,,,

------

7

er;;~"''''~

W;;:VDJ

Et-ENOA AO ?AOJEra DE CONSTITUICi\o
Acrescentar ao art 9 Q , lnC1SO VIII
VIII - Os conflitos com outros Estados deverão ser resolv1dos por nego-

ciaçi:ies dlretas, arbllragern e outros meios pacificos, com a cooperação dos organi~
mos internacionais de que o Brasil parhc1pe Em caso nenhum o Brasil se empenhará
em guerra de conqUlsta, dueta ou indiretamente, por si ou em al1ança com outro E~
tado E vedada a parbc1pação ou intervenção do Brasil em confh tos entre outros
Estadas

E de sUl'a importância que estabeleça um delineamento claro das rela _
ções do Brasil com os demais Estados estrangeiros
A afirmação de uma conduta pacíflca, slJbordinada à negociação e utilização do forum internacional para solução das controvêrclas, deter corno co""olellento a renúnc1a ao aventureul.smo behco, bem como neutral1dade obngatória face ao
conflito entre terceiros países.
Trata-se de uwa postura responsavel e consciente dest1nada a merecer o
reconhecimento entre as Nações qu::! laboraM no 1llneráno da paz e da COncordância

PlENAAIO

Constituinte FARABULINI JUNIOR,

Et"Ef\1DA AO PflOJETO DE CONSTITUlCAO

r , r - - - - - .......,,,,,...,,,...,,...., . - - - - - -

EMEf\DA ADITIVA

PLENÁRIO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO ( da comissão de Sistemati2:ação)
SEÇÃO II - DOS SERVIDORES POBLICOS CIVIS - AR'l1IGO 87

l.crescente-se mais um Item com a seguinte redação:
na de dois cargos privativos de medico n
Jl:STIFICATIVA
o professor, o jui:: e o médico Já vêm go:zando de tal
privilegio em constituições anteriores.
Não há porque se discriminar somente o medJ.co ne:: atual

conJuntura.

Dá falta de medicos no interior.
A ac~Ulação lícita de dois cargos de médiCO, principaln1ente quando vinculada a entidades empregadoras direfentes,per
mite que a atividade prestada ?branJa mi'ior parte da POPulação,g;
ralmente vinculada a fontes diversas provedoras de assistencia m!
dica.

Acrescentar o segu1nte § ao Art

419(

Jil

Ev.ENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

" estipula-se a lmmputabilidade penal ate os dezesseis anos".
Emenda ao Art. 12/1nciso lI!.
Suprimir da letra "f" a expressão
A reahdade da vida social braslleua, a realidade Que conduz ao aumen_
to da cnmlnahdade e da alta brulalldade mostram que ~ão é mais possivel nanterse inimputável o menor Que conste dezesseis anos de 1dade Pretendendo se proteger
o menor até os dezolto anos, nllo lhe atribuindo responsabJlidade penal, a nãp ser
COll dezoJto anos completados, ao contráno presta-se UI' desarv1ço e que,
quadri1heiros serVel'l-se desses menores para "trempolin", so porque são inlll'putáveis Recolhe-los, dando-lhes, Condlç5es dlgnas, ~embora recursos, prestar-se-a relevante
sernço ao menor com dezesse1S anos, enquanto delirlQUlu Retuar-se-à dos braços
dos grandes bandidos esse menor, 'q...ase sempre enVolvldo em quadnlhas e perrnltlrse_à a ele nova vida, em estabelec1mento ade!luada, Q'..Je a lei deflnirá
Os Nobres
ConshtUlntes prestarão relevantes serviços a esses menores, retu7nda figura da
inllrputab1lidade, ja aos dezesselS anos de idade

Constltu1llte FARABtl.INI:Jú.iÍ;;(j

" orientação sexual "

Concordamos plena'llCnte em Que ninguém possa ser privilegIado ou prej.sdl
cado em razão de nascimento, etnia, raça, cõr, idade, sexo, estado civil, natureza
do trabalho, rellgião, conV1eçôes pol!ticas, defic1Ênc1a física ou mental, ou qual
quer outra condição social ou individual.
entretanto, a expressão "orlentaçl:io sexual" desde que conste como gara!:!,
tia constitucional levará, ao exagero as manHestaçi:ies de cidadãos que' teiwam aparecer em público para assumir ostensivamente a hOl'lOssexualidade, afrontando tantas
vezes c1rc:ustantes que não tem e nem podem ter obrigação legal de confrontá-los
Na verdade os grandes centros ~ estão lotados de "travesbs" que têm pór
escopo promover nas praças e nas avenidas "carnaval conUnuado u , comportamento de.§.

670

• Assembléia Nacional Constituinte

cabido. cuja liberdade aceitamos plenamente, eas temos também que defender a Iaber
dadl! dos demais e por isso entendemos não manter na Conshtuição brasileira nada

'EMENDA 1P0640G-G

l:J ConstIt"inte

caoaz de esttmnar a expressão corporal que possa transfornar em"Circo Publico"

Constituinte

rARAEULINI

.

,,------,
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EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

JUNIO~.

12t.

Emenda supressiva ao Art
ancísc
SUprimir da letra "k" a expressão :

Constituinte FAR"'ULIN! JUNIOR

I:J

;'

Acrescentar a letra " y " do inciso '1Nr- SEGlRANÇA .Jl.RfOICA

Et-Er-IJA KIDIFlCATIVA

-laveré pena de morte para os crames de estupro, sequestro e

----l

J

o aumento abusavc

da crimlnalidade deverá convencer os Constituintes a

que promovam meros para "endurecer" a Iea penal
Por causa disso nesrc não se pode, de
de policial, sendo certo, no entanto, que não se
rececnr-se que à polícia ouça o preso

Não podemos afrouxa-la
forma nenhuma dmunuí.r a autorid~
pode autorizar o arbítno.
antes de este entrevistar-se com

o advogado, reduz a possibil1dade de chegar-58 à veroeoe cr-Iminosa,
Ct..nnpre surmrur esse darertc .gue e excessivo para cmnuncscs

QU8U-1

Na letra "c" do inciso IV do art. 1 • onde se lê "ressalvados as
rtcações", leia-se" ressalvada a capacidade tecníca",
"c" _ é garantido o exercício de qualquer trabalho. cffcro ou prortssãc .,
ressalvada a capacidade técmca que a lei estabelecer.

roubo se -

guidos de morte, quando haja reíncidêncía,

d.!l.~!I!:.I~!lI.!..Y..!l

PLENAAIO

IJ,J

EMENDA AO PROJETO·OE CONSTITUIcÃo

'IN.

" antes de ser ouvido pela eutcradade competente "

EMENDA 1P06403-1

l.?

I rr-;;;;;·"':J
I fl?;;:'~"I;J

FpRABl.!! IN! JÜNIa:""·

,....----- ,

Irceweruente ao ben estar e à tr,"-nqulidade da população, certos comportamentos de
tnlnorias Também não se pode retirar a sociedade o direito à critica e não se pode
tarrbém dar ao ncnossexuat a garantia de "promover-se" em nome de sua preferência •
sexual.

conto-e-

zes , que Já contas com quadrilhas crçarüzaoas

Ao prompormos a pena de morte, em caráter excepcional, para

ccnstttumte FAAAElULINI JlÍ'l!OR.

os ccíees

pratrcaocs com brutalidade 'e Insensibil1dade humanas, de roubo, seqcestrc.estcorc,
A expressão qualificações é Indef'mfda e orscrmunatôria
Não deve. nen po"de haver discriminação no exercício da ororrssãc, por in-

i EMENDA

divíduos capacitados tecn'ceeente
O Brasil retrrtcou a Convenção da OH nº 111 de 1958, que trata da eliminação de todas as famas de otscrumnação no emprego qu profissão
nesta forma a expressão "ressalvada a capacidade tecnfca'' oerme com precisão, de modo claro, as Lledtações possíveis para o exercício da atividade do trab~

['J
['J

quando seguidos de morte, estamos certos de que mterpreteeos a repulsa da mero -"
ria do povo brasrtearoa onda crescente de crimes vio~entos, que assolam o País.

lP06407-4

Coos"h"o'e

FARARI'

...... ,,,

IN!

,,

Olhos vcttaocs para o oassaoe, verificamos que. no Brasil a pena de I'IO.!.
te foi manhda pelo Codl.go Iwoperial de 1830, porém, não mars foi
executado desde 1855
•

,,-------,

mcrsc 13 ,
A Carta Políhca de 1937, outorgada. no seu artigo 122,
autorizou a pena de morte para oetereunaocs crjmes políbcos e por homit.ídio co-

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUICÃO

lho. ofício ou profissão
A própria Declaração dos Direltos do HOtI'em assam oerme as Lrmrtações individuais "A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique a outren A~
sim, o exercício dos drrettos naturais de cada Indavfdcc só ten por limites os que
assegura'll aos outros ee-oros da socreoade o çozo desses nesrcs drreatcs A lei só PE.
de proibir os atos 1'1001 vos à Sociedade"
Portanto, é indispensável e msebstrtuível a utilização da expressão c3Jl.!
cidade técnica para definir as Limrtaçêes en causa, sem dlscrimlnação,~não deixando
qualquer dúvida para o legislador ordinarlo

metade por ecttvc fuhl e COM extremos de perversidade

12/,

Emenda sopressrva ao art
inciso
zxcnnr da letra "1'1" a expressão

xv

O Decreto-Ler ns 86, de 20 de janeiro de 1938 ,autorizou o Tribunal
de Segurança a impor a pena de morte.
O üecreto-t.ea nº 431, de 18 de maio de 1938, defmíu os

" exceto contra o coator "

r: certo que não se aceite declaração de preso obtaoa sob coação
entretanto êtaco autorizar que essa declaração se volte contra o "possível"

Constituinte FARABULINI JúNIOR

cr~contra a

personalidade Intemacionat, a segurança do Estado e contra a ordem social. No seu
art 22, apontou os casos en que deveria ser aplicada a pena de sorte.
o Ato Institucl.onal nQ 14, de 5 de sete-oro de tssa.estecetece e ce-e de
morte nos casos de guerra externa, pSlcológica adversa, ou revciucrorécre, ou sub-

r.ão é

versrve,
A EmendaConstitucional ns 11, de 13 de outubro de 1978, aboliu a pena de

to,

morte, mantendo-se somente em caso de guerra externa
A Lei nQ 1 802, de 5 de Janeiro de 1953, define os crfees contra o Estado e a oroen social e revoga o Decreto-lei nº 431138, mese-c porque a Constitui çãc de 1946 (ert. 141, § 31 somente ressalvou a pena de r-orbe el'l caso de quet-ra e~

ccnstiunnte FARABUl..!NI JONIO~

terna).
Hontesquieu era partidario da pena de norte Após sustentar Que os crir-es patrmoruers oeverten ser sancionados com penas pecuruérfes , admitiu, nes'ro en

EMENDA lP0640S-2

[J Const1tllJote

FARAA!" INI 1ÜNXO:UTO.

~-----

"

tars casos, a aplicação da pena capital
Rousseau t.ambém aceitava a pena de ecrte CO'110 ccnsecrêrcia natural do
pacto social Destarte, o marrertor, ecatecer e viciar o rnrerto, tornou-se traidor e pode ser executado, rencs corro cidadão do GLe cc-c inimlgo
Voltaire propugnava pela estrata regulamentação da pena de oorte,
que
deveria ser Jmutaoa aos er-I-ces mars graves
Filangleri defendia a pena de morte, e afirmava que o ncr-em ten direito de oererder-se, mesmo com a morte do ofensor Tal direl.to foi cedioc a socie-

,,------

,,,

PLENÁRIO
EMEf'(lA AO PROJETO De: CONSTITU!C~O

o art

EMENDA AOPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

12/, inciso IV, o nú'nero 02 e 03 da letra "e" terão a seguinte'

121.

Emenda ao Art.
ircfso
Acrescentar à letra "q"

redação
" haverá serviço público c1assiflcatório, na forma da lei, para teatro,
cinema e espetáculos de diversões públlcas. Aos prcqraeas radiofônicos, televfsavos e publlcl.dade serão proibidas as exibições atentatonas ao pudor, que lnduza'll
à prática de vtciência, ao uso de substância intorpecente ou contrarias a r-oral. e

'IN

dade, que pode nmor a pena capital.
Carmignam ertreeva que, ao aplicar a pena de sorte, a .srcreeaoe esta-

" assegurados os mesmos direitos as vít ieas "

va exercendo o direito de defender-se do criminoso.
Romagnosi reconhece a necessidade da pena de

aos costumes"

sa

Não é curial que se deixe a família da vítima de fóra quanto a qualquer
atendimento, tendo em vista gue o Legislador pretende atender aos presos

de ambos

os sexos com remuneração como trabalho prndcz rdo
Na realidade ocorre QUe a morte do cxere de fal'1111a abatido por warginets causa grave transtorno para a famllia ~lorre o chefe de fa'llí11a, racam 05 filhos e a mulher, à berra da fome, destacadamente quando o morto não é operario qui!.
lificado, não conta com os favores da PrevldênCl.a Social. e tambémnão tem recur -

Concordamos que un serviço ciesarrrcetcrac para canema, teatro e"SH01'lS"
é viável, já QUe a frel'tquêncla a taIs locais depende do livre arbítrio de caca um,
até porque há o pagamento do ingresso.
Com o radrc e a televisão, vefculos que penetram em nossos teres independentemente do controle da programação pelo usuano, deve haver maior ngor As
emissões que possam promover a df!sagregação familiar; lndu:dr à vlolêncla, as praticas contrárias a moral e aos costlfl'les e ao uso de drogas devem ser eliminadas.

50S

patrimoOlais proprios
E portanto malS que Justo flxar o dueüo da fa'llí11a vitimada.

Afirma ele "Pelo mesmo pnnc:ípio e

mott~reito de oere
--

pelóJmesmo"'y~ d~ ,IJUj./ra defensiva ~

I

prova-se também ngorosamente o de castigar até com a morte" Se a morte dos criminosos é necessária para a coovtvêncre social, ela não só é justa, como é devida,

Kant e Hegel adnitem a pena de morte, como justa retnbul.ção pelo mal
prahcado com o delito A pena de morte se legUma pela necessidade e pela justi-

ça.
lombroso e Garofalo fizerall pronunciamentos favorávels ã aplicaçãO" da
pena capital. COtl'O forma de eliminação radical e econômica dos incorrigíveis
N3 Italia, à época do fescimo e com o CÓdlgO Rocco, proclarrou-se a

EMENDA 1P06409-1

[!J

Cons" tmnte FARABl! IN! 11 INIOR

tJ
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EI-Ef'.[)A AOPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

A letra" W" do artlgo

Emenda ao Art 1-;/, inciso XV.
A letra "d" passará a ter a seguinte redação
" não haverá prisão civil, salvo o caso do deposltário infleI ou do res
ponsável pelo inadlmplemento de obrigação allmentar e do empregador que delxar de r;
colher, no prazo, a contribuição descontClda do empregado e denda à Previdencie s;
cial ou órgãos secuntarios ".
dQ~I.!!:.!f!lI.!.Y.!l

o § 17 da Constituição ngente, art. 153, já disciplina a matéria e o
próprio Sr Relator contemplou no seu "esboço" a pnsão civil para depositarias in
fieis e inadimplell'ento quanto à pensão alimentar
Cremos que o Relator por lapso eliminou a pena para esses tipos de deU
tos. Desejo C1crescentar tanbén a figura ao eMPregador que desconta do el'lPregado ;
não recolhe a Previdência Social
'

tlc.\"?

12f):' acrescentar·

Haverá prisão perpétua para os I:rlmes de sequestro, roubo, estupro, seguidos de morte, e tráfico de drogas

A sociedade brasileira não suporta

ma~s a frrpuOldade que

campela no

rando das ruas os bandldos dessa natureza.

~

Constituinte

FARABlJ..n~I

.1ÚIlIrn.

A IgreJa Católica sempre f 01 favorável à pena de MOrte, ao invocar a
autoridade de Santo Tho;nas de Aqulno que, através da SUrra Theologica, lI, 2, defendeu a legitlrnldade dessa pena para a cOIlservaçãO" do corpo social Oizia Th.,!!
más de Aquino que a ação do soberano que a iMPõe corresponde à do médico que amputa o membro infecto para preservar o resto do organisl"O

o conceituado Jornalista Iheóhlo de Andrade, como partidário da pena
de morte, al:entuou que não pode ser tratado com brandura "quem sacrifica vida de
hooens e mulheres ".
Alega que "o Estado existe para assegurar a defesa da 5 q{edade, a vida
e o sossego e a propriedade dos cidadãos. Termina suas conSl.dera ~s por propor a
extenção da pena capital aos casos de latrocínio e de homicídi
Sabemos que a institUlção da pepa de morte para cr
s corm..Jns e um assunto altamente polêmlco, entretanto, o ES,tado não pode'perm/ecer illPassível ante
a onda de cil'linalidade violenta por que atravessa o Pais e que está a exigir dos
governantes uma resposta adequada, pnncipalmente aos crImes praticados com requin
tes de selvageria, como é o caso do latrocínio-:- do sequestro, do estupro, do rou:

País E mais que oportuno endurecer a lei penal E mais que oportuno o combate aos
bo, seguidos de morte.
Crlrnlnosos vlolentos e os que degradam a p'essoa hUMana Os sequestradores que ",aAlnda. recentemente, recebemos um memorial com 14.00ÇI. aSSlnaturas de
tam, os Que estupram e matam não podem ter benefícios legais e precisam ser eli'lli--- - - - ilustres MUlheres paulistas, exigindo a reformulaç"llo da poUtica penal, vigente,
nados do convivio social Já que a Assembléia Naclonal Constl.tuinte n"llo se enca para tornar ngorosa a punição, quando os crimes foram praticados contra a pessoa
minha para a pena de morte para esses casos, não vejo outro caminho senão o da pr.!
e contra o patrimônio mediante violência, incluslve com a pena de norte os cri são perpétua
~
mes ma~s bárbaros, a fim de desencorajar a cnminal1dadc
Aliás, o relator Darcy Pozza na Subcomissão dos Direitos e Garanbas aNão temos dúvida da receptiVIdade desta proposta de emenda constitucioceitou a medida para estupradores e sequestradores que matam. del.xou de fora o 1anal por parte dos emlnentes congressistas, sensivels aos apelos da cOllUnidade antroclda
gustiaóa e anpiosa pelo restabelec~mento da tranqu~l1dade a
família brasileira,
Tenho certeza que o COIlstituinte havera de proteger a _sociedade, reti-

r:retenção~

E depositário

------1

oi-V
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le-

gibmldade da pena de morte, que se Justificava pela sua necessidade Razões
de
Estado ell'basaval"1 a inshtuição da pena de norte AfuM3:va a Exposição de Motivos ao rei: " A pena de morte é legítlll'a, qua'1do necessária ".

Conshtuinte FARABULINI JÚNIOr1

Constituinte FPRASln.INI JUNIOR,

lI'esmo que seja atraves da medida excepcional da pena de morte.

~

Constituinte FARABU...INI .:úIIOR.

Constituinte fARABlLINI JÚ'JIrn
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EMENOA AOITIVA
Ete.UA AO PROJETO DE CONSTITUICli.O

Acrescentar c

19~

incJ.so III ao art

com a seguinte reoeçãc-

Acr-es cent e -ee j 3 9 ao Artigo 88 da Seção II
cap!tulo VIII - 013 Administração Pública, com
seguinte redação:
"j

" os que há 5 anos ininterruptamente estejam no país, desde que não c0,!2
testem espressenente a nacionalidade de origem ",
d!!.~!!f.!f.A.!.!.Y.A

Os estrangeiros 'llJ8 residam no Brasil há 5 anos. desde que não contes-

Ressalte-se. por oportuno. que
Seção II do Capítulo II - De Seguridade Social - que assegura
direitos sociais relativos a previdência do trabalhador e sua aposentadoria. idêntica medida é prevista. tanto assim que a
elínea
·c· do Artigo 356 do Anteprojeto de Constituiçeo da Comissão
de
Sistematização estabelece expressamente ·com tempo inferior
das modalidades acima (-aposentadoria compullõória B voluntilria
pe
1.0 trabalho noturno.. de revezamento, P~;050, inS-:;U~T~e
'ou
perige
50-. requisitos que se enquadram.
sua totalidade, na
natureza

--,

Pl.ENARIO
r..-

Acrescenta § ao art 94'1:
§ único _ QualQUer pena aáninistratlva não poderá ultrapassar a seis ~

Lei Complementar indicará ccet s as exceções ãs regras estabelecidas. quanto
tempo e natureza do serviço. para a apo eeneeeer-re , reforma, transferência
para
a inatividade e disponibilidade

ses , exceto a exoneração

l:. preciso resguardar o direito do servidor público de se recomcr administrativamente. No sistema atual, algt.Jllas penas duram a vida inteira, prejudica!!.
do tarrbem a eficiência do serviço. Da mesma forma que no direito disciplinar a ser
elaborado deverá constar expressamente a ooração das penas disciplinares, no 1ex:'
to constitucional deverá estar patente o teme máximo da punibilidade.
Comparando-se a pena disciplinar com a pena no direito criminal, notase que as penas leves sequer servem para efeito de reincidência e as penas graves
são esquecidas pelo jus persequendi e puniendi após cinco anos de curprimento da
mesma Da mesma forma se procede com efeito à prescrição. Esta. contudo, nem é a·
nalisada no direito actninistrativo

A presente emenda permi te. de
forma
mais abrangente, de que as exceções previstas no texto sejam materializadas através de Lei Complementer no exame de cada caso con ereto. sem que a exclusividade da iniciativa seja estt'ltamente do
Presidente da República como hoje acontece (art.103 de CFl.

Constituinte f"fI.RI\BLlINI JúNIOR

EMENDA lP06412-1 m"'
FARA8U.INI .Dum
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JUSTIFICATIVA

tem, entendo devam ser naturalizados.

EConstituinte

39
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especial do serviço do policieI. /COI
_ _ _ _ _ _ _-'...:C"lJt\S=t1tuint~ FARABÚ.INJ :íf.lIOO

21.

SupriJnir da letra "fi' I do Art.
ãrctsc II. as expressões
li
• • • de mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão agregados p!.

Constituinte FARABtLINI .:íNIOO.

EMENDA lP0642o-i
(!J constituinte FARA8!.1.INI Jú'.lICR
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(l

PLENAAID
r . r - - - - - - - - , , - - - - - - ..... om••••' . - - - - - - -

la autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam automat!
camente para a inatividade quando diplomados. Os de menos de dez anos só são eleg!veis caso se afastem expontaneamcnte da atividade"

ElJENOA AO PROJETO

ce: CCJ.lSTITUI@

.suprimir do art.
lO

A restrição aos militares para que se candidatem não tem sentido deeocrátIco A Constituinte nasceu para arrpllar os direitos e garantias, nunca para r~
primi-Ios No texto se vê clara a restrição, e alcança os militares das forças armadas.
Não é justo nemmesmo oportuno. como se deve concluir I: preciso que se
dê aos militares o mesmo direito que se dá ao funciooário civil, como se contém na
norma Constitucional em discussão.

COl1stitu1nte FARABULINI

t"U/... n"Il;.~iO

•

~

.,1

Dá nova redação ao inciso II do art;

Inciso II : proporcionais ao teeoc de servrço, nos demais casos, não P.,2
dendo ser inferior a oitenta por cento dos rendimentos;

Havia razões pera ellrdnar esse processo e hoje há razões pare iooMi:se instale o voto distrital, mesmo que misto.
Em.merar aout os motivos demandaria páginas Entretanto devo dizer que
I - o poder econômico exe!'C8r!! em área dehnida 'sue pressão, com muJto
mais força.
II - a luta ideologica, progr2/l'lática, wpla, darão lugar ao " oespecbante de luxo"
!!1 - as categorias P!ofiss!onais, civ!.s e lIl!.l!.tares peroeeãc seus arautos c defensores, mesmo que leais.
!V - os coroneis dos currais eleitorais prevalecerão e procurarão
anular a lute dos defensores do povo, emtcenoc seus metodos para manter os currais.
OUso trazer para este delJate. "e Lei da atração das nassa:;C.~"';sto é: "::
massa atrai a massa na razão direta de sua intensidade e na ta1do
do qu::._
d=zdo das c!istã~!.as".
-")
t dificil ao Poder Econômico exercer ~ enquanto se alarga o
que

~IOR

Fixel!t)-nos, pois, no prccccctonar,

EMENDA lP06417·1

I:J

Constituinte f"AAA9U..INI

JÚ'lI~..m
Constituinte fARABLLINI JtÍNlOO

r,,--

A Inspeção do Trabalha é LIlIS instituição de carácter IlkJnd1al que consti~ui, na prática. una das malotes garantias de aplicação das Iers de proteção ao tr,!
balho, se adequadamente constituída
A atividade é regulamentada internacionalmente pela Convenção n2 81 da 01:
ganização Internacional do Trabalho e pela Convenção ns 129 do mesmo organismo
A
primeira se refere a trabalho da indústria e comércio e a segunda. a trabalho na agricultura ( rural )
Praticamente a totalidade dos países do mooc adotam a referida Convenção
0281 e mesmo o Bras!! já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, JUstamente quando, no Governo do Presidente .Medici, foi acusado, no foro internacional,
por não cUlJlrl-lo.
E necessária, para sanar tais problemas e para marcr garantia dos direitos trabalhIstas, que a Inspeção 1;10 Trabalho seja fixada na Consti -ção, como atividade normatizada e executada pela União
1~

y//
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Acrescentar ao art. 90, In fine. expressão:
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PLENARIo

n inclusive militares"
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Ef.ENI)A AO PROJETO DE CONSTITUIÇ.lI.O

109f

I: evidente que se deve ap;ticar aos milltcres o tanto que se
'destinou
aos civfs, na cosoreensãc de que cívrs e milItares são servidores e que diante da
ConstitU1ção são exatamente iguais, sendo certo que quanto à sccreoaoe apresentamse em pé de igualdade, .quanto à servi-la bem

ccnstttumte fAAABlLINI ~IOO.

Acrescentar ao art.
a expressão'
" onde quer que se maniresten "

A irrJJnidade naterral e processual têm que ser autorizada sem restrf ;
ções. E que o Deputado e o Senador exercem seus mandatos, e, COlOO tal atuam fora
dos limites da Casa Legislativa, onde emi~em suas opiniões.
J.kJitos casos há em que fica a dúvida sobre a atividade Parlamentar em
comidos, atos públ1cos e entrevistas
corcre, pois, deixar clara a Immldade no uso pleno do mandato, enquen-,
to o Parlamentar emite opuuões,

C:;;V:';r;;J

r ; r - - - - - - - - - - - t U ' - ' . u l t '....ç õ O - - - - - -
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EMENlA AO PROJETO DE CONSTITUICi'!.O

Et-EMJA AO PROJETO DE CONSTITUIcJtO

Acrescentar ao inciso VII do art.

861 a expressão:

Acrescentar ao art. 91{ a seguinte expressão

,EMENDA lP06422-8
I>

l: ~QnstitrJinte

FARABlJ INI

r.r
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r.r---

,

1cato/...

IOR

EMENDA lP06414-7

('J

r:

campo de ação do candidato mais fraco economIcamente
O discurso, a mensagem, o parlamentar, não conta no sistema distrital.

54/.

Acrescentar ao inclso m do art.
XV - Organizar, manter e executar a Inspeção do Trabalho. na forma que se
dIspuser em lei ou Convenção Internacional.

FARABtLI~1

d!!~!!E!fS.I!Yt.

não podemos aceitar o sistema distrital misto e
Il'IJHo
menos o sistema distrital. No passado,· não lI'IJito remoto, o Legislador
eliminou
do texto Constitucional Q voto d!.strit~l. •

89/:

Constituinte FARABU't.INI JÚNIOR.

Constituinte

as seguintes expressões:

~,

CONSTITUIC1ío

EleDA ADITIVA

97/

sistema distrital misto" e a palavra" majoritá:-io",

EJ.EM)A AOPROJETO OC cx:NSTITUIçAo

A aposentadoria proporcional deve SeI Quantitativa, tal cano acontece
com a atual LeI da Previdência Social, onde está prevista com setenta e cinco por
cento do salário e uma carência de sessenta contribuições no mínimo e maIs um por
cento por ano de serviço, até o l1mite de noventa e cInco por cento.
Sem a quantificação, a aposentadoria será irrisoria e prejudicará não
só funcionaria, mas tambéma toda sua família N~nguém com cinco ou dez anos
de
serviço ccnseçnré viver com apenas dez ou vinte por cento do salário,
por maior
QtIe seja
EMEI'DA AO PROJETO

--,

do

inclusive militar"

11

inclusive militar"

Consl:-ituinte

FAAJ\BULINI JÚNIOR

I: indubitável que os beneficios constantes do art 9~ são ~
aos milita'I'es Cuipre, porem, esclarecer para que não pairem dúvidas a ser susci _
tadas pelos tecnocratas que hão de resolver questões na área administrativa
ccrore, pois. aditar.

Constitmnte FARABLUNI JUNIOR.

..,

PLENMIO

r.r

A cada passo que se atenda a que todos sejam iguais perante a lei é necessário ft-Izar que não se po.de dar ao funcionário civil o lque não se possa dar ao
militar Alem disto dever-se-á nivelar por ~I ampliando beneficios, nunca restringi-los.
l:. da boa norma, pois. a extensão.

JúNI~VTU

'L .....tlI/o.... '.~II"'COM'.,i.

TuTO/m.t" ...;iO

I.

-,

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao Art 138, o seguinte paragrafo
§ O Tribunal de Contas da União por provocação de Oeputado ou senador,
instaurará imediata tomada de contas ou auditoria para apuração de desvie ou malversação de recursos orçarnentarios ou da ilegalidade na formação de contratos e
respectivos aditivos. na Aaninistraçllo direta. indireta e fundações. apresentando
carcoretencredc relatório à Casa de onde se orig1nou a denúncia

672

• Assembléia Nacional Constituinte

d!!2.!l.E.!f..aI!Y.a

~Y..ã.!.!.E!f.~I!YS.

v _ Requisitar etos
gaç~o

Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por tma minoria
em representação. Todos os mentiras do Poder JUdlciário deverão ter a mesma opor tunidade que os demaIs órgãos para escolher seus memros diretores Assim acontece com o senado, com a Câmara e AssentJléia de .,D"eputados, com a Câmarade vereerores e com o próprio Ministério Publico (art.~, § 1>l 00 ~rojeto) e cem a Ordem dos AdVogados do Brasil
O número de representantes dessas enbdades é bem maior e mais disper so. Com esse dispositivo estar-se-ia estendendo a derocracta ao mais tradicional '
e ollgárquico dos poderes

mo se pode conceber QUe o Tribunal de Contas da União, sendo o instrumento de fiscalizsçi:lo do Congresso Nacional, 030 tenha poderes de auditoria e tomada de contas imediatas, objetivando a apuração de denúncia originada de seus me!!!.

J:

bras, quandose tratar de desvIo, malversação de recursos orçamentários ou viciadas formações de contratos e respectivos aditivos que, as vezes, superam de muito
os valores Iniciais
Constituinte FARABULINI JC.t.lIOR

exercer

Constituinte

2

scpervrsêc de: Investt-

p:cEn~namente. não se trata de rctérãe, cmstâtuctonal,
Ressalte-se, por oportuno, que a oroccsãtora do subst 'tutlvo, por
essunto de rwtoreae processual, ja ten asse-te na Lei Adjct!.va Pene.l, GUando o M!.n!stér!o PúbEco pececve, comoF.!.sca! da Lei, a !eou!s!ç~c de dil!gênc!a5 e <J in tervençêc saoervíscra em tcdes as rases tio p=oced!mento !nvestlgatóno criminal

Constituinte

EMENDA lP06423-G
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!nv~t~g<!tó::'!os e

cr!m!na!

F'1\Ri\BUL!NI JúNIOR.

FARABU..INI JÚNIOR

Constituinte FAAAllU.INI JúNiOO
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Coostft"fotp

Et-Ef\OA AO RPOJETO DE CONSTITUICJtO
Art

154~"

P! ENARIO

caput " aonde se lê 5 anos, leia-se 4 anos.

~------.

d!!2.I!I!f!IIY!
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EMEOOA AO PROJETO DE C('J.ISTITUI@

Há Lm compromissohistórico que cltllPre respeitar. Na campanha de

Tancr~

do Neves, no movimento cívico "Muda Brasil" cantou-se em verso e prosa o tempo do
mandato do Presidente e, então, se disse à Nação que o correto, o cccrtwc se pre,!!
dia aos 4 anos.
Aliás, coro é claro, pronulgada a constituição, exaure-se a transição
democratica e assim se extingue o mandato do Presidente que convocou a Constitui,!!
te para esse fim.
E agora a pergunta •
A transiçllo está ou não cOllflleta com a conclusão dos trabalhos da Con,!
tituinte?
EnUlo, para que' mais~, para que mais dois anos?
E inperioso que se estabeleça o tempo certo, no caso 4 anos.

supriMir o ãrctec IX c!o art.

S6prim1r do art 191p, inciso I, as expressões
11 eleger seus -órgãos diretivos"

o principio que este Constituinte defende é o de que os jui2es, a partir
da primeira instância, possa,m opinar quanto à direção do Poder Judiciário. Por isso
mesmo deseja esta emenda, que democratizará a indicação de altos dirigentes do Poder
Judiciário.
•
CUq:lre, assim, aprova-la

constituinte FARABULINI JCtJIOR

ConstitlJinte FARABULINI J(.r.lIOO

tL(.:.~tCC""li"'nlu,,".il

~

r.r----------'&.''''.nrtIIt.U~1.I

aem

art.

186~,

§ 3>l _ Onde não hOuver Jls!ta de Concil1açllo e Julgamento, os juizes de

passará a ter a seguinte redação

" § )'1 _ Lei carplementar de iniciativa do Presidente da República otsporá sobre ti organização da Procuradoria-Gera1 da lhlão e estabelecerá sua representaçãO" nos 6rgllos canpetentes de fiscalizaçllo e !!Posição de 1IIJ1tasaÓllinistrativas.

dQ.§.I![!E..a.IIY!
A eeeoeze das ,wltas aàn1nistratlvas por setores regionais da Procuradoria-Geral da lklião, nos" próprios órgãos de f1scalizaç~ e i~sição das mesmas, garantirá a agilidade do .processo judicial e, como consequência. por un lado, o aLmen-

to da arrecadação sem a defasagem inflacionária da moeda, e por outro, o respeito da
ação fiscal, pelo ctll'Primento da exigência legal .. que ccastorcc na pt.niÇllo e na cobrança rápida e objetiva da lI'lJlta consequente.

rrr

... tU.... 'i..,.~I~ .... lIio,

·LI~I

direito exercerão as fl.J"1Çi5es de juIzes do trabalho.
S 4>l - Considera-se relevante e penoso o exercício da função de juIz do
trabalho por juIz de direito, contar+Jse o teqJo para todos os efeitos até
quatro anos.

Não se deve obrigar ao povo a procurar a justiça longe de sua reaíoêocia. Se
exclui da justiça cotun o conhecimento de matéria trabalhista. obrigará
patrões e erpregados a se demandarem em locais distantes, já que não exIste Junta
de Conciliação em todas as cidades. Existem lugares distantes das Jootas a mais
de duzentos quilômetros.
A classificação dO serviço em penoso e relevante propiciará aos magistrados que exerçam tal atividade serem Promovidos coe maior rapidez em detrimento
daqueles que somente gostam de trabalhar em varas especializadas.
A COllWtação do tettPO servirá para ensejar a promoçllo por antiguidade.
o que já acontece em alg.os Estados quanto à Justiça EleitoraL

Constituinte FAMBU.llU .:ítlXOO.
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_

AOPRO.ETO DE: Cl::NSUTUl@

Sl.JPrimir do Art - 2JiJt o § 3'1, cuja

HocIif!ca a redação do inciso V do Art. 188:
V - a aposentadoria, comvencimentos integrais, é coq::ols6ria aos sete:!!.
ta anos e por invalidez, e facultativa aos trinta anos de serviço, ae6s cinco anos
de efetivo exercício na judicatura.

Da aaneira como está redigido parece que a aposentadoria do m2gistrado

SOI'.ente é CCfll vencimentos integrais, quando for cCtl'pUlsória. A nova redação parte
do mais genéric6 para 8S diferenças específicas, consoante a boa técnica legislat!
va.
Quanto à obrigatoriedade do exercIcio da judicatura por dez anos, cons~
Utu! ma aberraç~. Jurídica, já ~ existem aposentadorias cem trinta anos, corro
E o caso das lI'lJ~;> e da alglJ"ls servidores pútJllcos, conforme constituiçêles es~
teduais (brigar a al~ o exercício dtl U'Jl decêndio não constitui UlI8 boa poHti~
ca, já que em nentuna profissi!o se exige a obrigatoriedade de exercício para se P.2.
der aposenter.
Ainda há que salientar que os menbros dos SupremoTribunal Federal podeIn ser !ndic1acbs para aquele órgão com sessenta e cinco anos
ESCê:P8"l por tangência justamente aqueles a quemse destina a obrigatoriedade.

r r r - - - - - - - · U ....O OIO/UIIl"ü"...u ..'n4
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DEPIlA AO PROEO DE alGTITUIÇ1tQ

Art. 224 •••
S únIco O tCll'pO de serviço prestado à Justiça Eleitoral é considerado
penoso e relevante, devendo ser contado até o limite de cinco anos, para todos os
efeitos

Os juízes eleitorais prestam para o país, tIIl serviço relevante e desgas
tente Emalguns Estados já ex.1ste o reconhecimento desse serviço, variando
ape:
nas o períodO, que não é inferior a três anos, nem superior a oito.
E necessário que haja unIformização no tratamento, já que a função elei
toral l"lU'ICa é exclusiva. mas concomitante com a judicatura conun, demandando mal;
dedicação e maior disponIbilidade para o serviço.
• A classificaçl:lo de serviço COOlQ relevante e penoso significa reconheci_
mento pelo trabalho reallzado e servirá para a promoção por merecimento.

Constituinte fARABtl.INI .JI...NICR
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eEtOA AO PROJETO DE CClGTITUI@

EMEtIJP (1.0

Emenda Aditiva
Acrescentar ao art. 1BB~ o inciso X •
X _ todos os magistrados elegerão os órgãos diretivos dos tribunais
que pertençam e opinarão sobre o orçamento.

~o

OC CONSTlTU!@

suprln!r o inciso V, do art.

a

íl

redação é a seguinte:

•

Art.

atuaçlo de cada

'lJ3/:

-,

l

mover ou reqtJisltar à autoridade ccreetente a instauraç§o de inquéritos' necessários
às ações públicas que lhe incurbem, podendo avocá-los para st4'rir omissões, ou quando destinados à apuraçlIo de abuso de autoridade, além de outros casos (JJC a lei especificar n.
~

Preliminarmente desejo dizer que, na origemdos tClfPOs, na Comissão Temática da Organização doS"Poderes e Sistemas de Governo. o ilustre relator Egídio FerreIra Llma hOuVe por bem acolher a emenda supressiva de minha autoria com o objetivo
que esta contém. FazIa por entender que "'a matéria cabe bem na lei ordinária, se fosse caso.
Infel1zmente a ret:laçilo.prosperou e agora cabe tão sOlllmte apelar ao nobre
relator Bernardo Cabral que acolha a supressão requerida. porque, na verdade, a "Polícia e o Hinistério Público si!o instituições autonanas e independentes. sem nentuna
vlnculaçllo hierarquica ou disciplinar entre os seus !lustres ~rósn
r;tmJre declarar aqui que a estrutura da Policia doI e s11, destacadamen~
te nos grandes centros é nos IOOloes a atencer-plenamente à
a dos grandes e gt!,

rs~ o direito

dos seus órgãos.

de avocar

in-

• queritos em curso, e na policia,. é demérita que não convémactnltir. E isto sim, in-I
dispensável que se mantenha a fltlÇão de cada órgã:o nos seus limites, sem que haja in
terferêncla, pois do contrário haverá atritos e f1ssuras irreparáveis.
CUfllre eliminar do texto.
O que digo é pi3cifíco no rol dos grandes autores, como Pontes de MIranda,
Ely Lopes Heirelles e tantos outros
Tanto tudo Isso é verdade que o flustre relator na Comissão Temática Egídio Ferreira Lima, concordou plenamente como arg.snento e em memoravel parecer pediu
a supressão cio texto (Fls 1) do parecer ).
Infel1ZJlleQte. na ocasi'ão. LIll erro técnlco fez prosperar o referido tex to. COll'O se póde verificar ná sequência do projeto constitudonal.
Por óbvio que deverá ser suprimido

233/- São funções institucionais do H!nistério Públ!co na áre3 dI!
U'Jl

--l

§ 3'1 -.Para o des~ de suas fl.X'lÇães, pode o MInIstério Plbllco pr,g.

ves problemas da sociedade brasileira. _•
permitir na área eonsUtuci~i que se

Constituinte FAAJUllUNI Jú<ICP_//-'-

'EMENDA lP06426-1

.U'.,....

Constituinte FARA8U.INI »4100.

PLEfWUO
EfoEfI)I\

2seguinte:

Público. que poderá requisitar novas diligências ou Ct.tI'Prir COll'l seu dever de " dominus litis n, apresentado a cceretente derúlcia ou pedlndo o arquivamento do incp.térito policial.
E:: preciso não confl.tldir a nobllidade fll'lÇ'ão de flscalizaçi]o da Lei, PrB.
pria do Hlnlstér!o Público. com a pretendida atribuição de fiscalizaç~ e controle
da Policia Judiciária que, positivamente. não lhe ceeoete, ltl\8 vez
que arrbas são
respeitáveis instituições autõnt:ms e independentes do Poder Executivo,sem nentulIa
sLbordinação hierárquica ou disciplinar entre os seus membros.
Acrescente-se, por oerraoerrc, que o dispositivo inquinado não é, lIlanifestamente, materia que deva figurar em texto constitucional, por estar,
q;ando
lIlJito, em pleno de lei ordinária, típica do CódIgo de Processo Penal ,

Acrescentam-se ao art. 2'\2 :
ADITIVA

O § 3Q do

cuja a redação é

As Policias CIvIs jã possuem as Cor!:egedOrias, ccneeçredes nas estruturas orQ5n!cas, que exercem ClS str!bu!çêles fl.sec::lizadoras, em "rareá etuecãc E!/I1 todos os Estados, alén das autoridades policiais superiores, em n!vel departamental,
que mantêmdiuturno controle oos procedimentos instaurados e cujo ob.tetfvc principsl é assegura:- o bon andamento de tooos"os feltos po!1clais, tanto ~'E;nto a epum
çãe dos fatos. observadas cs exigências legais, prazos e, ainda.
as de nature;;
apuratório_pr!mitiva disciplinar.
O fato do "'inlstério Público poder efetuar correições na Polícia Judiciciria, que são atribuiçêles próprias das ccrreqedorras Policial e da ~stratura,
trará inevitavelmente ccostrercteentcs quando não desacertos e incor.:p ensêes, cujos resultados e ccnseocêrctes raf1ctirão tanto na harocn!a entr
duns !nstítuiÇl:i2S, como nos pre~~-z:os k aPln-aç~o dos delitos.
Ressalte-se que ta! corre!ç~á é feita,
_ ! e 1 Ir-ente quando o
o feito é encaminhadoà autoridade J.u.~:c/ár!.a e cl" <o V':'s~"dos utos ao Prometo:-

EJe.DA AO PROJETO DE CflIlSTITUIÇ1tD

• EtoEtoVA AO PROJETO IE COOSTITUIClIo

233/

" São funções institue'coate do H!nistérlo Público, na área de atuaçao
de cada lIlI de seus órgãos ",
IX - Requis!tar atos invest!gató:-!os crternaís, podendo acarpanhá-los e
efetuar ccrreíçêc na Pol1cia JudicIária. sem prejuízo da permenente correição jUM
d!c!al.

EJoEmA SlFRESSIVA

Constituinte FARABll.XNI JtNIOR

Assembléia Nacional Constituinte e 673
.~"

EMENDA lP06433-3

tJ

Constituinte

--,

§ ze O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos
do Poder Legislfltivo e do Poder Judiciário

FARABULINI JúNIOO

ror

servidores

··l.;.'~'~.y'Ui~/I•• <.W'"I••

PLENAAro

- - - - - - - ------ ,
Et-ENDA AO PROJETO DE CONSTITUlcM

SUprimir do Art 23:/ o § 2", cuja redação é a seguinte
§ 2" - A instauração de procedimento investigatório criminal será comunicada ao MInistério Publico, na forma da lei".

Diariamente surqen notícias no sentido de que, em muitos Estados e Municípios, a respectiva folha de pagamento dos servidores públicos e muito
supe ~
rior à arrecadação, o Que contribui decisivamente para o crescimento do
déficit
público.

EMENDA lP06439-2

['J

C,n,titulnto FARABULINI JÚNIOR

['J

PLENÁRIO

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUI@
EMENDA ADITIVA

Constituinte FARABLtINI JúNIOR

Acrescentar o art. 363/- DA
mef"Q.t\dO-loC

No devido tempo apresente! emenda supressiva, a mesma que apresento aqcra, e que foi acolhida pelo yelator Egídio Ferreira Lima. Para estranheza de tantos

tJ Constitu...nte

lJll

des~es caminhos, por 6bvioéo Minister!o Púbhco que

no devido

Constituinte FARABULINI

-,

'

SDCJAL - a seguinte redação! "IAl"Ivl

I

•

§ _ A administraçiilio poderá, para atender emergência, calamidade pública ou sonegê:ção de gêneros esse-ctes ãÕabastecimento, promover a desapropriação '

Em caso de perigo público iminente ou para garantir a regularidade do abastecimento, as autoridades competentes poderão usar dos estoques partacureres, assegurados ao proprietário indenização ulter~or

Con.stIttlinte FARABULINI JúNIOR.

§ -

EMENDA lP0é440-6 ... -.

['J C,n,titulnto

--,

Acrescente-59 ao Capítulo IV - Dl! Segurança Públi
ce o artigo sagUinte) ~J,..o_A,.t. .c.-:l ~:
"Artigo 257 - Os policiais epc s eneen-ee e reformam-se compulsoriamente aos 65 anos de idade, voluntariamente aos 3D anos de serviço e por invalidez. com remuneração integral

FARJIBULINI JúNI"'··'··

-',

PLENÁRIO .. : ....." •••"'''_._
..._••_..._,.

A recente experiência do Plano cneece demonstrou que sem rnstnrrentcs
errceres a eomrustrsçãc não teve condições de controlar, fiscalizar e combater Q
sonegação, o 'üocx-cut", de produtos essencaafs à al.ímentaçãc do povo
A sonegação operou às escêncapes, a aplicação da Lei delegada foi contestada na sua validade, resultando rusn veroeoearo escárnio à socreoaoe quando os
pecuaristas especulam escancalossnente no nariz da administração.
A desapropriação dos estoques, oor isso, é medida que deve estar à disposição da aedrustreçãc para atender às emergências, as calamidades públicas e ..

l:EI;;:;iJ

TUT."U''''...;I.

PR81.I~IA

No passado a lei estebetecta-e medida que a ditadura retirou I! indispensável, pois, norma permanente nessa direção

303, o que segue :

rfe alimentos manufaturados ou in natura, inclusive animais vivos ou mortos

~;~"'''.:J

FARABU..INI J!J-lIOR

C "'l'I'\O.\ S

A matéria aqui contida é da essência da Constituiç1:lo
Na verdade a drreção e fiscalização colegiada na área da Previdência Social, constitui neces!:oídade inadiável e permanente

l.!:!2.IIElf.~.!.lY~

r.r--::7==:---'~I"'.,.'c'.'U16',u'.'''''d.

EMENDA ADITIVA'

Acrescentar ao Art

~

EMENDA 1P06434-1

l? Constituinte

--

EtelIA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

tempo conhecerá a conclusão do trabalho -e, ai sim, poderá até devolve-lo para melhores aditamentos escíarecedores, como de resto ocorre
ccrcre suptimir o § 2g referido, pois.

9

lS9j;;;v;:;J

PLENAPIO

bimento constar da Constituição a medida que se pretende. Aliás, no meu entendimento rêc cabe nem no mérito porque o inquérito segue o seu caminho nos prazos
que a
lei estabelece e

rr~~"-"'-~

FII.RABI..LINI JÚNIO:u,u

Q6

Art 363p - Direção e fiscalização colegiada aos níveis federal, Estadual
e Regional das Entidades erevroencrérae, por organismos paritários com a partiCiPa_j
ção da União, das Empresas, dos segurados em atividade ou aposentados eleitos pelas
respechvas Associações e Smmcatos de classe.
•

EMENDA lP06436-8

quantos conheceramo assunto, muito comentado, a redação prosperou e agora, não vejo
outro caminho senão o de suprimir esse § 22, nesta última fase. Realmente não tem c-ª.

--l
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EIJEl'JOA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAo

---

-

Acrescentar ao art 478'1 a expressão "CIVIS E MILITARES", assim,

esse

art passa a ter a seguinte redação
Art. 478/_ os funcionários públicos civis e militares admitidos
23 de janeiro de 1.967 poderão aposentar-se com os

sonegação especu1ativa

até

círeí-

tos e vantagens previstos na legislação vigente aquela da-

ta

Constituinte F'rRP.8l.UNI JON!OO

JUSTIFICATIVA
Tradicionalmente se tem reconhecido a necessidade
da redução de tempo de serviço. para efaito de apt;!sentadoria, aos
integrantes das carreiras policiais. Tal fato não consti tu! um pri
vilégio, ou uma prerroget.iva de s s ea funções, mas, antes, um imper~
tivo inerente ã própria natureza do serviço policial.

e. uma sistemática adotada e seguida no mundo inteiro. pois jamais se pode admitir, sob pana de
comprometimento da própria instituição policial e do que ela represanta para
a manutenção da ordem e da tranquilidade pública, que
permaneçam
em serviço, cuja tipicidade do trabalho requer pleno e excepcional
gozo das faculdades físicas e Psíquicas, pessoas incapacitadas. não
só pala idade como pelo próprio desgaste nervoso, co equentemente
de uma atividade exercida em situações Que refogem
êralmente
normalidade e
rotina.

EMENDA lP06437-6

tJ consta tumte

As carreiras policiais devem aar- tratadas dis-.
tintemente das demeis funçeos públices. pois diferem na sua us s âncio e objetivos, eee existentes no quadro do funcionalismo, além de
nBo encontrarem similares quanto e natureza dos serviços.
Finalmonte. Cumpre dastacar Que o
proposto mantêm a aposentadoria o a reforma dos poli
tas proporções quer Quanto ao limite de idade par.a'"
quer no tocante ac tempo do serVitPara a voX'~
na Lei Complementar- Federal n' 51/96. /

I

é:fisposit!vo
i5 nas eXB1'
compulsória,
constantes

/~nst.=u",l",0'---'=""""'-'-==_-0
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rn::NÕA AO PROJETO DE CONSTITUIC1l:0
EmendaSubstitutiva
Substitua-se o, Art

2989 pela seguinte redação

Os gastos com o pagamento dos servidores da Adm,inistração Olreta e !ndireta, inclusive fundações instltu!das pelo poder publlco em nenhuma hipótese poderá ultrapassar a 50% ( cinquenta por cento) do Orçamento da União, dos Estados
e Municípios
'
§ 111 A inobservância do disposto neste arhgo J.mpllcara na

declaração
de impedimento do Presidente da República, do Governador do Estado ou do Prefeito
Municipal, conforme o caso, na forma em que dispuser lei ordinária

Esta emenda vasa atender aos funcionários publlcos cavrs e militares direitos etdsunadcs pela revcfuçãc de 64, em flagrante prejuízo e violação do díretconquistado democraticamente
Esse tipo de injustiça só tem..prejudicado a Administração Pública, vez
que, desestimu1a a todos por falta de perspectiva de carreira e as repetitivas ca.§.
seções de direitos

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Constituinte FARABULINI JúNIOR.

Acrescentar ao art. 306/ o seguinte parágrafo :

EMENDA lP06441-4
§ Fica proibida a exportação de suneraas estratégicos, como adiante definidos São considerados minerais estratégicos, os constantes da Tabela do Sistema Períodico de Elementos: Ti (titânio), V (vanádJ.o); Cr (cromo); Zr (zJ.rcõnio);
!'Il (niábio); Mo (molibdénio) ," Hf (háfnio), Ta (tânta1o), w (tungstênio); Se ( ber..!.
lio), Ni (níquel), Hn (manganês), na sua forma bruta ou beneficiados Sujeltam-se
à mesma orspcsiçãc do art 111 os fornecimentos de minerais estrategicos 'ObJeto de
tratados, acordos, convênios e qualquer outro ao internacional

tJCOostitlliote

FARAB!" IN!

ror

U1

]'mCW:

"

PU" ..,.'.....sI"'"u.oo"'.'Io

PlENáRIO
TU1.'.VI1"'"o;lo-------

--,

Et-ENDA AO PROJETO DE CCX'6TITUIÇÃO

4fJoI

suprimir o Art.
Esse art. tem que ser suprimido. Veja-se o texto
n As vantagens e os adicionais, que estejam sendo percebidos em desarcorda com esta Constituiçiilio, ficam congelados, apartir da data de sua promulgação,
absorvido o excesso nos reajustes posteriores ",

~ de Iecerettvc inadiável de nossa soberania QUe se coloque um anteparo
efetiva à depredação e espollação que se perpetra contra mírerars estratégicos
Pelo que se sabe essa lavra predatória escoe-se pela exportação, sendo
certo que em alguns casos o próprio mercado interno não tem acesso a esses produtos sob o argunento de que preço externo é mais conveniente.

O texto é inaceitável. Temas como certo que as conquist~s sociais alca!}
çadas pelos funcionários, quer civis quer militares, não estejam na mira do Constituinte brasileiro. Ao contrário, parece, quê o Deputado Constituinte quer ampliar os direitos e garantias e manter a conquista que lE!llou séculos
Perece"tBllbém que a ccotencão dos gatos públicos deverá ser levada à efelto no "grosso dos. desmandos" e não nas costas e com o suor dos que trabalham.
~ evidente que esse artigo colide com outros da ordem social, da ordem econômica e
no que tange aos direitos e garantias, por isso que precisa ser ext1rp~o

Constituinte FARABLtINI .:íNIOR.

EMENDA lP06438-4

f;}

rr-,:;;"'-:

C""tltulnto FARJ!8U,INI. :1001'"
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Constituinte F'ARABlA.INI JúUoo.

I

Ef.Et'.I)AAO PROJETO DE Cll'lSTrTUIcJjO

EMENDA lP06442-2 EtoENDA SUBSTITUTIVA
O "ceput'' do ert 3501, terá se guinte redação
" A saúde ocupacional é da alçada exclusiva do Ministério do Trabalho, em
sua organização, marwteocêc e execcçãc, na forma que se dispuser em Lei ou Convenção
Internacional, sendo assegurada aos trabalhadores, mediante ":
d.!:!2.11Elf.~.!.1.Y.~

EMENDA 1P06435-0

l:J Constituinte

er;;~··:J

f%V;;;~
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A polícia atUiI

~

JúNI~u,,~

PlENAAIO

ê

perma
ente exigindo
o
exercício da função trabalho-notur/t. a
me h do ao diurno,
em
hor,;rios incertos e nas piores cir!un.fi'ãnc1/~ , pois a luta inces sante contra o crime assim o r-ec t eme , Julgamos. por 1S$'O, Que a faculdade a exceção õ regra da aposentllldoria compulsória aos 65 anos
de idade. como consta na Constiuição vigente, a nenhuma função
aplicaria melhor do Que es carreires policiais, Que sempre gozaram
entre nós desse benefício. A necessidade de se dar tratamento esp,!
cial às carreiras políciais á gritante e não tardará que se verifique, caso não se modifique a atual situação, o agravamento
dos
problemas edministrativos - policiais em todo o País, pela presença
predominante nos seus efetivos em atividade, de policiais nas mais
precárias condiçDBs físicas e p.síquicas. Não será com homens cans~
dos. desgastados física e mentallnenta em s-eeêe da faina
diuturna.
arriscada e tensa. sem possibilidades de aperfaiçotlram-se nas nove s
técnicas e ciências do trabalho policial, que poderá enfrentar
perigo representado pelo crime organizado e pelo crescente e ovass~
l.ador aumento de. criminalidade comum que começe. a nos emeeçe r-, tirando e. tranQuilidada do povo brasileiro.

FARABLLINI

A saúde ocupacional compõe um sistema integrado de rtscattzaçãc do trabalho, preconizado pela própria Organização Internacional do Trabalho, do qual não pode ser divorciado
~
Por outro lado, o Ministério da Saúde jamais t:umpriu sua finalística, es
tabe1ecida pela lei nll '6229, de 17 de junho de 1975 •
-,
Não tem cabimento deferir-se -para o rllJndo da saúde pública global a especificidade hgada ao trabalhador. Esta precisa contar com o epcao , o trabalho, a combatibllidade de quantos se interessam pela vida do trabalhador, no que tange a salubridade dos locais de trabalho, no que se refere l!té a finalidade de instrumentação'
e de técruce aplicada no âmlnto em que se realiza o desdobramento da mã~ de obra
Este é um mmdo que precisa ter cuidados especíaas, que~e
/. o confundem
com problemas de saúde, envolvendo a generalidade Que se contem no p/ s
O Constituinte brasileiro deve fazer manter no Ministér doTrabalho, com
exc1usiV1dade, este serviço técnico especializado, que seml!.ré'Éé:h cUJ.dados espe _
ciais e foi tratado com esmero por este

~Jhstério

consU~int;~/~INIJLNIm.

C'SENAOOR CONSTITUINTE
r.r

LEOPO~~~

prp;;~~'~;~

PERES

rç,;;;fl?l
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, EMENDA SUBSTITUTIVA
DISFilOSITIVO EMENDADO' A=tigo 231, seus incisos e parágrafos
Substituam-se o artigo 231, seus incisos e parágrafos,
constam do ~projeto de ccns tf turçãc , pelos seguintes:
Art. 231. A União, os Estados e o Distrito Federal, através,
,de lei de iniciativa do-Chefe do Poder Executivo, organizarão os respectivos Ministérios Públicos, em consonância com a estrutura e especialidade dos árgiili~s integrantes d,o Poder Judiciário e .dos Tribunais
de Contas correspondentes
§ 10. A União organizará e manterá o MJ.nistério Público dos
Territórios
§ 211. Cada Ministério Público elegerá o seu

I
I

pr ocurador-ne-

raf , dentre integrantes do respectivo quadro, para mandato de três a_
nos, permitida uma reccndução •
JUSTIF'ICAÇJl:O
I

A enumeração do artigo 231, que pretendia ser exaustiva, r.!!.
vela n1:lo ser de boa técnica legislativa, ao risco, como se verifica,
de cometer omissões, em face das inovações que o ~projeto introduz

• Assembléia NacioÍlal Constituinte

674

, nl estrutura do Poder JudIciário, além da autonomia assegurada ao Di!,
trlto Federal que, nessa condição, não deve sediar mais órgãos da Ju.!

IV - Salário-família aos seus dependentes;

Uça e do Ministério Público dos Territórios.

De outro lado, o Ministério Público existe em função de ju!
ZOS e tribunais perànte os quais atua, de modo que a sua estrutura d!.j

V - Será mantido o poder aquisitivo do
na forma da lei.

ve obedecer à configuração da organização judiciária, como solução 12,
g1c8 e natural, que dlspen!fll pormenores a respeito no texto ccnetã tu-

VI - No vencimento e no salário do trabalhador, não"
será permitido a irredutibilidade.

cional.
Nessa linha de rac!oc!nl0, não seria cabível referir-se a
"carreira" J no § 2 1l I à vista de que o Ministério Público junto aos

VIII- participação nos lucros das empresas e outros benefícios, previstos em leI.

to efetivo.
Nfto caberia. por igual, cometer a cada Procurador-üer at a
iniciativa das leis de organização dos IUnistérios Públicos. se sua
investidura. em cada caso. vai depender do que elas dispuserem, sobretudo em face da possível segmentação da instituição, de que dev~
rá decorrer a manutenção dos atuais cargos de chefia. cujo provime!!
to, no entanto, estará substancialmente modificado.

IX - Gratificação de Natal, com base na remuneração da data do seu pagamento. na forma da lei
- A jornada semanal de trabalho, será de qUf!
renta horas. e a duração diária. não excederé "a
8 horas. com intervalo para o descanso, na forma
da lei.

fMENDA 1P06443·1

rEMENDA

lEOPO~;~

AOITIV~

XI - Férias anuais de trinta dias, remuneradas,
em dobro

PERES

TUn'~UITI'IC.l'õ.i:8

XV

---,

tJSENAOOR CONSTITUINTE LEOPOLDO PERES

XVII-\ Aposentadoria, ao trabalhador Jura],', na ',',
ecrmavdc artigo 356. \
\

MENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. § 5 12 do artigo 233.
Suprima-se o § 52 do artigo 233 do eseecrcje tc de Constitui

çlo.
JUSTIFICAÇJl:O

o Ministério Público existe em função dos juizos e t=ibunai
perante os quais atua. devendo, por conseguinte, estruturar-se segund
• organização judiciária.
A instituição, como já ocorre, deverá oficiar também
junt
aos Tribunais de Contas, Que não comportam entrâncias e encerram em s
eeeecs o duplo grau de jurisdição. que dão sentido à idéia de carre
ra, tanto para a magis..tratura quanto para o Ministério Público.
R,eservar as funções deste último. com exclusividade, amem
bros da carreira é, pois, inviabilizar, para logo, o seu exercIcio pe
los Procuradores junto aos Tribunais de Contas. titulares como são d
cargos isolados de provimento efetivo.
A nenhwna outra categoria funcional. dentre as referidas n
'!!fB'projeto, se faz tal exigência. notadamente e muito a propósito ao
••gistrados, porque essa é uma questão que depende da natureza do ór
U10 judiciário
A carreira, em si, não é indicativo da melhor Qualificação
:ll:1gida para o exercício do cargo. sobretudo quando este, como na espé
ele, requer conhecimentos especializados dos assuntos atinentes às at
vldades afetas aos Tribunais de Contas, não aferidos no processo de r
crutamento dos membros da Nrreira do Ministério Pút\lico. Que,
ess r»,
nlO estariam. em tese. aa Ls aptos que os Procuradores, ali atualmente
tlll exercício, para o desempenho da missão a estes cometida.
Se mantida a disposição. cuja supressão é proposta. não só
os Procuradores junto aos Tribunais de Contas serão prejudicados, mas
também a União e as unidades federativas, que se verão na contingência de colo;á-Ios em disponibilidade, pagando, debnecessariamente. o.!:!,
tro tanto ou mais aos titulares dos cargos de Procuradores de Justiça que venham a ser criados para suprir-lhes a falta

l:J CONSTITUINTE

....

i

rrY;~'"':J

[li. 7'~!f87J

XVIII-Jornada de sea s horas para' trabalho realizado em turnos initerruptos de reve sacen tcs
XIX

-Seguro contra acidentes do trabalho.

XX -Proibido o trabalho em at av rdades msaâubres ou per.rqosas , na forma da Lea ou convenção'
coletiva, de ccnrcrmoaces com 8S normas do inc.!.
so XIII, além ces tes ,

vidores dos quadros da Pc.l fc ra Civil.

,

\

\ O quadro de car;reira deve abra~ger a todos ?s servidores
e não apenas a uma categorIa. A não inclu-i'ão dos demais servidores

+

na

\

regUlam~ntaoão

legal cO\stitUi-Se em di\Criminaoão \naceitãVel.
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tJ

Deputado Francisco küster

tJ

Plenáno
fufa'''''''''lC''õ.i:a-------------,

FJ.ellA ADITIVA
DISPOSITIVO EM9VAOO:AA.T. 253 E DISPOSIÇOES TRANSITORIAS
1- Acre~ ao Art. 253 o seguinte Inciso V

à " - fica proibido o trabalho nas mesmas condi~ões deste inciso. e b noite para menores de dezoito anos.
- para mulheres gestantes;
c
- os menores de -quatorze anos. trabalharão •
como aprendizes, por período nunca superior a "

V- Exercer, através de setor específico sob a denominação de PolIcia Rodoviária
Federal, o policiamento catenswc e especializado em rodovias federais ou noutras quando autorizado pelo poder cercetente,
11- êcrescente-se às Disposições Transitórias do Projeto o seguinte Art:go

três horas diária. salvo em caso previsto em"lel

"Art.

A atual Polícia Rodov!ária Federal será enquadrada COOlO setor

Ó1

F.2,

lícia Federal através de lei ccsote-entar , de iniciativa do Presroeote ca secé-

XXI - Fixação das porcentagens de empregados brasileiros, nos serviços públicos, dados em conces-."
sões , e nos estabelecimentos de determinados casas

blica, sem qualquer prejufzo fU1Cional ou de reclUl'leraç-dO dos seus aruaãc
grantes, e constituindo un quadro próprio e especializado."

inte-

comerciais e indústrias.
auS'JIlFlICAT!V~

Art. !li _ Aos trabalhadores domésticos, são asseg.!!
rados os mesmos direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais. na forma da lei.

O projeto de Constltuiç!!o é completamente omisso sobre'
o imprenc1ndível trabalho especializado da PoHcia Rodoviária Fed!:.
ral .. Interpretaçlles do Art. 254, pela sua .recação equívoca, poderiam levar até a substituiçl!:o das funçlles especificas e Que exigem
treinamento especial da PRF, pelas PolIcias Militares dos Estados.

parágrafo único - O trabalho doméstico por menores,
estranhos à família, em regime de gratuidade, é ,.
poibido

de forma genérica e ampla.
Por outro lado, é antiga aspiração da corporação para •
ter um desenvolvimento 'melhor como polícia. estar ligada ao s Ls te-,

Art. 15 _ A lei protegerá o salário e punirá como'
crime a retenção, defl.nitiva ou temporária. de qual
quer forma de remuneração do trabalho já realizado

ma de segurança do Ministério da Justiça.
Sugerimos o enquadramento desta atividade especializada
nos quadros da PolIcia FedE}ral, aproveitando os atuais efetivos da
PRO que continuariam como setor especifico e com quadro próprio.
E de se observar que a grave si tu ação do trânsito no Brasil hoje, o alto índice de acidentes e de mortes nas rodovias, exige a ampliaçlio de tais serviços e não a sua extinção.
A emenda enquadra a PolIcia Rodoviária Federal na polIcia
Federal e, através de dispositivo transitório, promove a transferê.!!
cla de seus atuais ccadros .pera aouefa instituição.

Art. 16 _ A indenização por acidente, prevista no'
inciso XIX do arbgo 13. não exclui a do dirc.l.to '
comum, em caso de dolo ou culpa do empregador.
§ 12

_ A culpá do patrão é presumida, pelo ato 'I

culposo do seu preposto.
_ E:: manisfestada a culpa, através de falta'
inescusavel, concernente à segurança do empr eqado ,
ou à sua espcarção a perigo no desempenho de sua '

§ 22

3~ - O Congresso Nacional. instituirá o CódJ.go
do Trabalho, que conterá todas as normas Que regulam as relações individuais e coletivas do 'trabe-"
lho.

§ -

Dê-se ao Capítulo lI, do Título lI, do presente projeto,
que trata dos Direitos Sociais. a seguite redação'
CAPiTULO II
Dos Direitos Sociais dos Trabalhadores
Art. 13 - São Direitos Sociais dos Trabalhadores urb.!
nos e rurais. al~m de outros, nos ternos do Código do
Trabalho, ãns t.t tuado pelo parágra fo - 32, do
artigo
16 J desta Costituição, os seguintes:
I - Garantia de direito ao' Trabalho,através de
ção de emprego estável, na rcree da lei;

o Parágrafo Único do art. 255 menciona a regulcmentação
da carreira de óelcgado de Polícia e deixa de inclua os cenai.s se:!:

atividade

----,

_ COSTA FERREIRA

JUSTIFICATIVA

j

5V'~?7ã!J

EMENDA 11106445·7

- Reconhecimento das convenções cofet Ivca de~

XVI - O empregador garantirá aos fJ.lhos dos em-.'
pregados, até aos seis anos de rdede ass.tatêncfa
em creches e pré-escolar. em empresas privadas e
órgão públicos.

fl;~~:~iU

Parágrafo Único do art. 255

lei especial disporá sobre a carreira dos servidores da
Polícia Civil.

trabalho e obJ:igatoriedade da negociação coletiva. na forma da lei

Em face do tratamento Que o aã2projeto de Constituição oferece para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União e. pór extensão, ao de cada Estado, é mister aclarar a situação
dos Procuradores que oficiam perante aquelas Cortes, sobretudo dí.an-,
te do preceito do § 52 de seu artigo 233, à vista de que, no mcmen.,
to, sã~ titulares de c~rgos isolados d~ provimento efe~ivo.'

....çlD

Dê-se ao Parágrafo úmco do art. 255 a seguinte redação:

XIV - licença remunerada à gestante. por perIodo
não inferior a noventa dias. sem prejuízo do emprego e do salário.

JUSTIFICACJl:O

~

TJ::<TO'... un"

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado:

XIII- Higlene, saúde e segurança do trabalho

Acrescente-se ao artigo 4'3 o seguinte parágrafo:
Art. 453 •••
Parágrafo urucc São mantidos no exercIcio de suas funções
de Ministério Público os atuais Procuradores junto aos Tribunais de
Contas e 6rgãos congêneres, aos Quais se aplicam as disposições
do
Capitulo V desta Constituição.

•

r.r

XII - Repouso remunerado semanal e nos feriados,
civis. e religiosos, de conformidade com a trad.!.
ção local.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 453.

i:MEriDA 1P06444·9

trabalhador,

VII - Salário de Trabalho noturno, será superior
em 50%. do diurno e a hora noturna, será de 4S '
minutos.

Tribunais de -ccntas , pela sua pr6pria natureza, repele tal
idéia,
por isso que é composto de titulares de cargos isolados de provime,!!

ljiENADOR CONSTITUINTE

de à legislação trabalhista, visto que, o maior problema, é a
falta de ccct rrcecao das leis trabalhista, a fim de propiciar'
ao trabalhador bresf re.o-o, o respaldo necessâmo a sua emancipa
çl!o no âmbito do trabalho, pois não tenho dúvidas de que este 7
Código, será o portador das mais auspiciosas esperanças no campo das conquistas trabalhistas, principalmente, na virada deste
sêcuto , quando há um vazio a preencher. e s6 com a nova Constituição que dá ao Congresso Nacional a competência para a elaboração de um Código do Trabalho. e que coroa de êxito as conquis
tas, Que se projetou durante séculos, nos canais competentes.e;
busc~ de dotar o trabalhador brasileiro, das mais elevadas e s!
bias conquistas moldadas nos ditames da Organização Internacio..
nal do Trabalho - 0.1 T • e que zelam pela preservação dos direI
tos humanos, hoje. às vezes , tão despresíveis,porém não têm sido $ufic1eru:es.. para fazer recuar 'os trabalhadores que têl'l defendido com todo o denodo, as conquistas dos seus antepassados.

zer, vestuário, hlgiene, instituindo na forma da lei

I

rel~

II - Em caso de desemprego, a ese ietêncra, nedí.ante '
o seguro-desemprego
III- Salário mínimo, unificado em todo Brasil. capaz'
de atender, as necessidades básicas, suas, de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, la-

EMENDA 1P06448·1

(I

Constitulnte

FARABULINI JlO'JIOR

!!J
EMB-DA AO PROJETO DECONSTITUlcAO

A emenda ora apresentada, Que altera o presente Cf!
p!tulo. inclusive reduzindo-o, tem como finalidade, s Inte t i zar '
as normas ccnet rtucfcnaas , e coloca para o âmb.l.to da lei trabalhista subs tant rva , Que é o CÓdlgO do Trabalho, a f1m de Que n}!
le sejam condensadas, todas as normas. Que dizem rescea tc , as '
relações, coletivas e ãndavaduate do trabalho, eliminando de "
uma vez por todas, os atrapalhos da vugente Consolidação das'
Leis do Trabalho - CLT, que apesar de ser o diploma Que rege as
relações do trabalho e capital, tem sido responsável pelos problemas aaas enqustnant;e , em virtude do elenco de leis, que a cf!
da anc , SdO ditadas e Insarãdas em seu contexto

t. claro. que não se pode de rxar de exultar ante a
LnLca at Lva de ser compilado o c6d1.go do Trabalho, pois. neste'
disposJ.tlvo, Que estfio contidas as normas do direlto POSlt1.VO '
do trabalhador, haveremos de dar malor segurança e tranquilida-

Emenda 5upressiva

Suprimir da letra "1" do inciso '/.N do art. 122 a expressão
" promovendo a responsabilidade da autondade coatora "

Sigo drzenoo, faz te-co o faço, que é tempo de "endurecer a lei penal",
a menos que queiramos proteger bandidos, colocando a SOCIedade em condições de ré
nmosstver acmttar-se a hipó.tese Que conduza ao fortalecimento do bandrtnseo contra a socredade Impossível aÔ"litir-se a hipótese de conduzir-se o processo poHtico na direção 1::jue prestrqre os malfeitores e se deixe à marqen a autoridade.
E
indispensável que se prestigie a eutoradaoe e mais do que ela a sociedade que hoje
esta acuada, amendrontada e certa de Que o poder público não a protege, antes defende os banmdcs
Constituinte fARABU.INI JÚNIOR.

Asse~léia
EMENDA 1P06449·0

E
=

A presente emenda, visa dar li. Constituição úma melha
per romense haja vista, no inciso II f do artigo 17,8s alíneas i
j,t;azere[L..normas que .evitem 8 se âns t Lar uma inJustlça social, no
concernente à associações religiosas e filantrópicas, e o motivo
seria simples: As entidades filantrópicas ou puramente rehgiosa
não poderiam ser
objetos de apreciação por este artigo, pois '
são inúmeras as entidades, que, aparentam
semelhanças, todavra
representam outras instituiç~es, que são verdadeiros sistemas in
tecreccs, E no computo geral, estas emendas, visam exc Iusdvamen
te a elimJ.nar p050síveis injunções, que poder-Iam ccnpromet er todo
este projeto de conet tuacão , concernentes os da re Lt.cs coletivos
quando é sabido que o deseja de muitos, não é outro senão, de
expor o Estado ao ridículo, procurando enfraquecê-lo, no que'
não concordamos, pois da Soberania deste, depende a sobrevivê
cia de um povo. que ostentam os laços efetivos da nacaonaf Ioa
de. Sendo esta grande preocupação que nos levou atam ar esta d
cisão de emendar os dispositivos ora apresentados

~'~7iãU

PLENÁRIO
TUfll/.u.;'.Ie.çlo>

_,

JUSTIFICATIVA

A escolha dos dirigentes das instituições legislativas deve
bbedecer unicamente à vontade da maioria de seus membros, sem quaisquer limitações ao exercício do poder de seleção.

Deputado

A prevalência da vontade da maioria é o principio maior que
informa o regime democrático. Portanto, não se pode impedir, previamente, que alguém, que se tenha havido de maneira plenamente satisfatória como membro da nesa de sua Casa Legislativa, seja reeleito para
periodo ou per-Lcdce subseqUentes, mesmo sendo merecedor da confiança
de seus pares.

~DA 1P064~~~~tadom~E"ES

tt

EMENOA SUBSTITUTIVA

Art. 432 _ Fica -essepuradc o pagamento de subsíd!
os e demais beneficios aos ex-Presidentes da República. ex-G.Q..
vernadores de Estado e ex-Pre ref tcs Municipais, ob/tidos em fu,!!
ção do exercício do êargo

JUSTIFICATIVA
Os ex:presid·entes da Rep.:ibllca, ex-üovernedores e
ex-Prefeitos Municipais como decorrência do exerc!eio dos re~
pectivos cargos adquiriram um nbvo "'Status'" e aos" quais são d~
vidas respeitosos tratamentos, para que possam sobreviver co!!,
dignamente.
O Múnus desempenhado por cada um deles'f'lE!';ece digna
recompensa após o término da respectiva investidura pública.
sendo assim imperiosa a recepção dos subsídios propostos.

I 5;;J'ã7l

I PLENARID

Seção

p;~;''''~

IX

Art. 145

Art. 1115- •• •••••••••••••••

1-

O controle exercido pelo Congresso nacacnaã na aprQ.
veçãc de um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União,

í

li 19 -

F"o< N,d"

Por out-r-o lado, assim como aos MJ.nistros do Trl.bunal são
deferudoa os pr-edacemerrccs do cargo de Hína.s tr-os do TrJ.bunal
Supel"l.or de .ruatace , aSSl.M também devem ser atrr-abu Idas
seus substa.tu'tos as andaspensâveae gecantaee constatucaceaas ..
para bem desempenharem suas tarefas Judl.cantes

Acrescer ao ilrt. 381 os seguintes p.:tr~gl'olfos e
í

í

"§ 1 li!

-

Os, s-tem~ de bo 1ece de estudo n.1o C<lr,l~

ter I %il r-cpe s sc de ver-bos p~b r I cos per-a

criminação

Com esta emenda, dá-se ao texto uma compatibl.1J.zação ad!:,
quada, eJ.S que se consegue ao mesmo tempo resguardar a
hl.~
rarquia que deve eXl.stir entre o Titular e o sube ea'eutc ,

ent d-r-,

dt::s pr I vadas de ens I no."
"§ 22 - O VilI OI" das 00 Isifs tel"~, come

tro, o custo de 9'{\s,no

p:ç-7'~7iEJ

de quc l Idade ofefee I do em cs r ebc J t"Clmcnt"o
ta I congênere."

IV - ----------------------------c - é vedada ao Poder Público, qualquer lnterferê
ela na organlZação sindical. eyceto em casos previ
to
em lei.
V ..
R

_

a - é livre a manifestação coletiva em defesa de
lnteres<>es grupais, assocJ.ati vas e sindicais, desd
que, não incitem à vioH:ncia.
g - em caso algum, a parallzaçao cOletiva dO trabalho
será considerada, em si mesma I um crime, salvo dispo~
to na alínea d, deste inciso.
VI -;.--- __,.._;..__ !._..
:..
_
B - aos Sindicatos e às Associações em geral, é reco~
nhecida, mediante requerimento! ao Congresso Nacional
a faculdade de exigir do Executivo e Judiciário, a.lI!.
formação clara, atual e precis~ do que fez, do Que I'
faz e do que programou fazer, bem como a exibl.ção dos
documentos correlatôs, não podendo a resposta exceder
a noventa dias, cabendo ao Congresso Nacional, ditar'
as normas de como proceder os requerentes, na forma '

legal.

pc rdll1C-

v;~,,·~

de

Isual n1 ...:1
a..;;tcl-
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t:

Fer~s N"der

f'J

PI"n,;""

~L""".';~~'''lo lu••••'" ••
J

, ,..

JUSTIFlc.\çXn

Dê-se às alíneas, i e j, do inciso lI, p do Inc i so
IV, a e g do inciso V e a do inciso VII do ar t i qo 17, do c.§!.
pitulo III do presente Projelo, as seguintes redações

ec-,
E}IE\~,\ SUE5TITtiTJ VA

s-orrt e e n~o ao ebt"lbeleClnl(~nto de emslno. Vcdilr-se o SI::.tcmil ..ir:

TjTm~ J'i

bolsa~ dIscrimIna o est'ud.. nte! pobre que se; flCol com ClPÇ~O do:; t:~

c,\
,

COlol p~bllca ou sem altern"ltlvcl onde! cstol n~o eXistir.
O v<llor d<J bol~a dcve corrcspcnder
IH'

ensino p(,bllco.

_

t~' "n"'.'~I~,

A b c l ee de estudo constItUI üJud"l co olluno

eqUivalente

• •••••••••••

Os Auda tones e Pr-ocurador-es dos Tribuna.1.s de Contas são
pz'ofas s a.cneas de carre.1.ra t detê!f! cargos de natureza Fermane!!
te. não tendo sentJ.do, portanto, perum t a ro-ae sua ascencão ao
cargo de l1inl.stro por uns tempos e, pceeecacrmenre , rebal.xálos na escala hierárquJ.ca.

D1E\C,\ .\IHTI\'.\
TíTULo) ~ ('<
l'.\ CiWF:.t S~':l.\l
C',\PíTULi:! J II
CA l::I:!U~A\Ã~ E ~ULTUR"

Considerando que a Policia Civil, à tít~lo de Ni-'
vel super acr , é composta de Delegados, per i t.os Crimina~s e
Médicos t.eqast.as , não seria justo que t.rcasse como repr e seg
tante unico da políciã Civil, o Delegado de Polfc~a, sem"
que fosse inclui do em quadro de carr ea ra , as demais categ.Q..
ria de Nível Superior, como asjá citadas ,dal o valor desta'
emenda, que fará justiça dentro do eep i r tc da Constituinte
em propiciar a participação de todos, sem os traumas da di~

Art 17 -------------------------11 - ---------------------------i - Se mais de uma associação pretender represen-'
tar o mesmo. segmento social ou a mesma comunl.dade'
de interesse, salvo, as religiosas e filantrópicas,
somente I uma terá a representação perânte o poder'
público, na forma da lei.
j - as entidades aSSl.stenciais e fl.lantroplcas,qua
do mantida ou subvencl.onadas pelo Estado, terão su
administração renovada a cada d01S anos, vedada a '
reeleição para o periodo seguintes, exceto as fila
trópicas , ll.gadas à Igreja e as religiosas, que te
rão suas direton.as de conformidade com seus estat
tos. ficando contudo, sujeitas a prestarem contas,'
quando se tratar de subvenção.

•• ••••••••••• ••••••••

JUSTITICAC1\O

Plen~rlo

JUSTIfICATIVA

EMENDA 1P06451-1
tJ CONSTITUINTE - COSTA fERRA~~~A

'"

§ 29 - Os Audl.tol"es, substltutos~legal.s dos
Ml.nl.~
eecs , tel"âo as mesmas ger'anta.as , prel"rogatJ.vas, vencamerrtos e
ampedamen trca dos Juízes dos Tr.1.bunal.s gegaonaas Feder-aaa ,

EMENDA 1P06453-8

f'J
tJ

•••••••••••••••••••••••

III - um terço, escoâtu.do pelo Congresso
Nacacnaj, ,
com mandato de seis anos, não renovável, dentre profJ.ssl.ona.1.s
andacados por entidades representatJ.vas da sccaedeea cl.v.1.l, ~
forma que a lei estabelecer.

permite uma participação mais ampla do Poder Legislativo no .§!.
ludido processo seletivo daqueles dirigentes

_ Médicos Legistas

Delegados, Peritos Ctiminais e Réoacos Leq s.t as ,
por neao de concurso públl.co e de provas e títulos

'"

•.•......•••••••••••••........•••••••••••.

II - um terço dentre Auda'tor-es ou membro do
M.1.nl.s
terl.o Público junto ao Tr].bunal de Contas, por este andacedc ;
em IJ.sta tríplJ.ce, alternadamente, segundo os erJ.térl.os de a!!.
t.1.gul.dade e merecJ.mento; e,

_,

§ 22 _ Lei especial disporá sobre a car-r e i.ru dos

_,

De-";;e ao anca.so 11 e respectivas alíneas ~ e ,à, e § 29
do art. 1115 do ~proJeto de ccnsta.tuacãc a seguinte redação

••••••••••••••••.••••••••..•••••••.••..•..

C;·~7J;;;J

Art 255 ------------------------§ lI<! _ São equiparados a Delegados de polícia, para efeito do caput . deste artigo.
a
_ Peritos r r ímí.nars , e

f]j:'"!6l

lu1~'.un';'OAçl~>

I _ um terço, indicado pelo Pzcs Ldent.e da
República. com a aprovação do COilgre~
so Nacional.

Acrescente-se ao artigo 255, do capítulo IV I deste
Projeto, o § re e suas alíneas a e b e o § 22, com a segui!!
te redação} lt,...ôw,.,.w.,..a..v.9 o -«... b1 ~ ~(fv'~.

~

.L ...lIllD/•• N'U1fJ/.IIII •• M'. .1fJ-

PLENÃRIO

Da Fiscalização financeira, Orçamentária, OperacIonal e Patrl
monial

fl?~.""~

b

ao Projeto de Constituição da Comissão de

Sistematização:

:J fC";~~:=J

NADER

'Lu'~!1)/e~N,u1<t/.lWO.M'''Ao

PLEN~RID~ 5~;-:7ã;]

Emenda SUüst:'~,J~_/~ cc ?=oieton~&IÇ~~r.r;(.\i,}!l ão da COIlllSSdO ce ~<>te"8::~

Melhor andará o legislador constituinte se deixar ao livre
jogo das forças democráticas f'\ exercicio da escolha daqueles que, por
eu .méritos, sejam dignos deI ejonduzir os destinos das Casas Iegislativ

r . r - - - - - - - - - - IEll~/.u.,'r'e.ç~~>

pr"~~~:J

FI::RES NADER
J

í

A eleição dos membros das Mesas das Casas Legislativas deve
cingir-se ao princípio universal da representação proporcional dos
partidos po11tieos que as integram, mas não pode ficar junglda a outras restrições que não seja a vontade da maioria.

Todos se lembram do recente episódio da reeleição do Deputado Ulysses Guimarães para a Presidência da Câmara dos Deputados. O
Poder Poli tico considerou de tal ordem a conveniência da recondução
do insigne brasileiro à Presidência, que o texto constitucional acabou por ficar em segundo plano, como têm ficado todas as regras jur!dicas que se erigem contra a realidade da vida.

(l

à

Suprima-se do § 51! do art. 114 do Projeto da Constituição a
expressão "para as quere é vedada a reeleição na mesma legislatura".

Essa cláusula que se quer supt"imir não constava da Consti tu!
ção Democrática de 1946 Ela é fruto do autoritarismo, que a introduziu nas Cartas de 1967 e 1969. Urge, portanto, que seja extirpada de
nossa Lei Maior, até por coerência com os postulados da Democracia.

• 675

EMENDA 1P06455-4

er;:;;;'~

SENADOR LEOPOLDO PEReS

Nacional Constituinte

P,lriJ

ao

C':,"(~S.:'L:1AL

C'\PíTUl~ 1I1
l!A (~U~.\;;.\i:! E t:ULTU'U

custo

eVltilr prlvllô910

Sub"S±.rluil-se o art. 3133 pclo seguInte
"Art. 383 - A:. enlpre$,J,S comerClcJlS,

Indu=

r

tr I a I s e agI' co IiJs são rcsRonsáve I s pc Io ens I no f un d<1me nt il l

pr~-csco (;;lI' gràtu ito de seus e",pregedo~ e dos respect I vos depen_

EMENDA 1P06454-S

I!J

dentes. a partir dos três <lnos de

IdJdC". mediante a

nl ..

nutcnç~u

de cscol<ls pr~prlü<;. conc~o de bol::.t1;-dC' eSTudo -ou contll!JUI-

DeputadoAUT·FI::RES NADER

ção com o sal5rl0 educ .. ç~o, na fo1rmet da lei."

,- -

JUSTIFIC'',ÇAJ

lUl./.tIt!''''.A~.~

~

EMENDA SUBSTITUTIVA
r1TULO IX
OA ORDEM SOCIAL
O CAP1TuLO lI!
DA EDUCACIW E CULTURA
Substituir o Art. 374 pelo s<egu!nte artigo
"Art. •••••••
O ensino é livre_à inici.§!.
tiva privada que o ministrará, sem inge:!'ência do Poder P.Q
blico, salvo para fins de autorIzação, reconhecimento, cr~
denciamento de cursos e fiscalização do cumprimento da legislação do ensino."

'I

É prec i 50 n~o dup 1, cal' 'lie Ios P"'-<1 il obte.!l
ç~o dos mesmos fins. ü:proveir<Jndo-se a rede f1~ICll eXistente, p,2,
ra rilclonolll:::<lç~O de gastos c otlml:::üç;;o dll rC..Jultüdos
de estudo constitUI medid.:l des~cntrall.:.üdora,
esse obJetiVO.

EMENDA 1P06458-9

f'l

5upet'visão de qualidade como assim está ins~
rida no flnªl do Art.374 significa ingerência na organlz.§!.
ção didático-administrativa, sendo que deve competir à pr.é,
pria comunidade e ao usuárIo. ao passo que a fiscalização
do cumprimento da legislação do ensino é tarefa da canpetê,!!
cia do Poder Público.

de

A bolsa
íltlllglr

fl~~;''''~

F,,'''' N"d,r
rL.d.I·'''"'''f·/I"'C.M'UI~
I
1l"O/JUIT"'.'Çl~--_--

QIENDA

JUSTIFICAcnO

C<lpü::

fIT2;;-;~,J
--,

SUPRESSIVJ\

TrilO IX
Da o den Social
C pItulo :III
Da Editcação-c Cultura

Retirar do art. 3}3 (caput) a palavra "público" I red!
gindo-o- assim:

676

• Assembléia Nacional Constituinte

nArt. 373 - o dever do estado com o cns Ino
se-ã mediante a garantiA c'lp."

afetivar-

JUSTmcÃÇ1\Q

de

O dever do estado
o
ministrar ensino, de acordo
com os meios disponíveis, mais cohv an:..entes e ?ossíve~s. com
o
menor gasto e a obtenção dos melhores ceeuã eccca, Por J.SSO, não
se de ..e rcstrJ.ngir sua atuação de wcdc a não t.o l hc e , e-n cada momento e em cada local, a ser-na possível e na re ccnven rence ,
ê

JUSTIFICATIVA

~DA lP06462·7

tJ
tJ

~;::::=J

FF RE5 NunER
nE•••"" •• u,..I./lu.....,.. i.

problema que aflige os milhões de aposentados,

r;r----------"""'"""",,',----------__,

se encontram

EHE~mA

ADITIVA

e~

verdadeiro desespero, e'n virtude do aviltamento

de Sistematizaç~o estabelece cálculos que mantêm os bene t'L,
cios atualizados. E importante, pois, que façamos jJsUças

111

aos ecoee-rteocs , pensionistas e viúvas já existentes.

EMENDA lP06459-7
Frrcs N.,dcr

[IT-;;~~""~

Plroc",c

cr-;;;~;787J
lIuDIJUIT'l'1C

J~l'~

Da ~ucé1ção c Cultura

~.ct~ J~ ~.fo7<'f

nrospeit~

Acrescer no artiqo 371 "caput," a e>'::lressiio
do o direito de opção da família".

-,

1llo

~ob;lE"'~_

J(jSTIFICi\ÇJ-'\O

E"4E\~,\

secr \L

CRCC4

?~
er-T
~~~

o Estado derrccrã'tdco deve res?cdta= as crenças, êonVlT
cões e filosofia educecacnat.s da faMília. 1150 : 'te Ir-pondo
instrução ert choque com seus princí!>~os, pois GCons:titui
cl::.reito
natural dos pais a escolha da "educação cue pz e t ende para sous €1

SUESTlTUTI V,\

TiTUl~ IX
~A

lhos.

C.\?íTUl;J III

~

nA ECU~'\';-Ã~ E \:U!..TU~.\

Scb sb e t ur

o l ncr se I do art. 372 pelo

r-

seguinte.

~

EMENDA 1P06463-5
-r-z--:

EEWSJIUH:lJ=ER'-

~
•

OO

D![\CA .sUESTl~TUTl\'.\
TiTUt,} IX
TCue/.lUI'II"'Ç

~.\ ~l\~Etl S~i:I.\L

É pr-ec I so garant I r o ccc s se e per'manê!!

A gest~o

ó

FJ't1ENDA lP06466·0

CAPiTULO I11
~A ~CU;:A\.\,} E CUlTU~A

de nutu-

ti M'TONIO DE JESUS

t~cn I ec , com r-r-ov I ncnt c l"'eglll ",montado cm I ca r ~ I ,)ç~o Pl"',2,

Pl"'liI, confol..rle a nc t ur-c a a jurídlcu de ent l dode

S~bjt.!.-~o\art. 381. CIIM'tnilnJo os Inci \

m.:lnt('nedo\·ol

da csec t c

pel c scgu;ntc e-cdc çec

50S,

Art. 381 - As· ver-bas, pt';bllc<ls scr~o de -, t.!.

~s

ElotENDA lP06460-1

nade s

l"

P I i ação de accud l('lcnto c

feres No1der

ceccl c s púbi

~ concessão dc

IC.H.,

.ii quo] II fi caç;)o

Lel ae s de estudo,

~

I
I

[!J PLEN~RIO

'

I r;;;;~~";o
" .. i·""·,~"'_··,,~--\------,-~I
fIKlJ"%J
.\
l

r.r-----

_

'Ufe/J"lf"~e'

EMENDA ADITIVA

<1!!!,

de e tlt i v I dadc s de cns I no

SEÇÃO 1

e pe aquraa , cnl todos os Ilfvcis.

.~(.... e/cc.IS'oo/IUI~O.lIdc

['J

P-t: il1C,

[Çj';7i87]

nência em todos os n lvcr e de ensino".
JUSTlflt:A;;;\i)

do ahlno on qualqucr- gl"'au de: ensino

(/.L-~

~ fl-';~;'~

"I - delllocrat i :::iH.:iO do iH::l!SSO e perma-

1'0:::'"

pensi~

Pare es aposentedorias vindouras o Projeto da comí s sêc

"Tí.tu/to IX
Da Ordera. Social.

capí~ul.o

e le

viúvas e

nistas que contribuiram durante anos para a Previdência, e hoje

de tais benefícios.

A obrigação do Estado é com lodo C' e-ta i.no e não xes-.
tritiva e discrirlinatoriarcnte ,co-n o ensino público apenas.

I'l
I'l

Faz necesaée tc , de uma vez por todas, resolvermos

Ô"·)71

I

priE"l;\.RIO

DA SAODE

JUST I F IC.\çxÍl

A bolsa de cs,tudo. er em de

r:-JÉw.\

SUrqESSIVA
rtrute \'111
C,\ ~i\CE\1 E~~\~'4I':.\ E fl\..\\CElh,
CAPiTUla I

=.;11',

no cllrcnte nos I ee a i sonda n;;o h oc-v er- c ec e I <l p':;b
Os
I

310

,

• - o tl"sn."porte rrr;n".t. mo do pc ti o I co [;,ruto de

Fe conde a redaç;;o do

Art. 310 ••• ,....

110

P<l;S,

01'1

gom

:.-

de qual rdade , em todos

00;

pet,.(;leo
rI<:Iturill,

I~ol<l o Br.'SII ciO rl.sto do Illlllldo.

condições de ocos se e a l~cIIH""la

JUSTIFICATI\'A

nlVCIS de nndo gcncl·all:.ado •

FJ't1ENDA lP06461-9

A ún1ca forma de controlar a lrreversível curva crescente no
consumo de uns e outros é através de campanhas esclarecedoras e in~
formativas. como as que vêm sendo empreend1das pelo M~n~stér~o
da
Saúde, em sua luta no combate ao câncer. contra o fumo.

=---------".~"'''''~.,.

SUDSTITUTIVA
Titulo IX
Da Ordem Social.
capít.ulo IXI
Da EC::caçiío c Cu1ttara
~l),,\

EMENDA lP06467-8

tJ
f!l

d.!.

ImpondQ

Su'>stituir o art. 377

restrlç~cs (' prolblç~eo; ao p' ~prlo EI~lf~, b"sc<lJ<lS no pr,ncfplo de

fores Nader

I:-';ÔT"'~

Plcn';rlo

E2-;';;';"R]

J""..5TII:·IC1\ÇáO !

o ensino ShJ:'=.rlor n~o ~stã todo organl.zaê!o e:n univers!
dades, prcdOI~~n~'1c.o o UÜ'1ero de institUições c faculdades isoladas. Cono rediç:-ido ;lO .:'..I"'tepro)eto, há discri":linação quanto às in~
tituiçõcs isoladas e 1ivárcio rclativar;ente & rcalicai'e educacio-

..

E-l[\.C',\ SUPR[SSI,'A
TiTUt~ \ 111

IM. ~l\~E'1 [~~\~'lI':-,\ E n<t.\\l:[IR,\
c,\pi TUt\) I

nal brasileira.

Subsolo e da Atlvldadc Econ~mlca

JUAREZ ANTUNES

Stlpr 1I11<l-SO o art.313, renumerilnt.!o-sc os segu I nto~'

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao proJeto da Comlssâo de S1.stemat1.zõlção o Art. 497.
dando-lhe a segu~nte redação:
"Art. 497 - F1Ca es'tabelec~da a obr~gator~edade do enS1no de direi
to const1 tucJ.onal. em todas as escolas de grau méd10 e
superIor" •
JUSTIFICATIVA

•

EMENDA lP06465-1

('J

PLENÁRIO

Tomando em consIderação o notório desconhecimento. por

Intcr\.~nç~o do Est<1do,

Art. 313

Co"sht"'"<. ANTONIO DE JESUS

(cC'putl pelo seguinte:

"Art. 377 - As institu~ções de ens~no superior gozam nos teri:10S da lei, ele auLol"2,
mia didático-c~entífica, adnini~'.:rativa ,
econõ'tO!ca e financeira, obdecic!os os seguintes princIpios:"

~-_--------Tt'"er'T1(IUÇO~

do Rcglme do Proprlcd<ldt! do

e s.cc-.

Com e fea to, em Lea ord~nãr~a será regulamentada toca a
matêma ref atava ã espec rfacaçâc de que medacamentos são danosos ã si!,
iide ou até que teor de alcoól ou. aanda , a que quan t rdade a ingestão de bebida poderá ser malêf~ca ao ser humano.

I {'clprocld.ldo.

Dos PrincípIos Gcral:!., da

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

InstitUI-

t:

cstilt<11 no tr"!lsporte lI\",rítlmo é um,] mecll-

dol anti democr.ít Ica, car.lcter í si:. i o:a de regi me~ tt'ta I i tár I os dc

l"

<15

íl!>

-

S 2 9 - A .101. assegurará amp fa informação sobre os pe r-agc s do
uso an adequadc de uedacanenecs , bem como divulgará os danos causados ã saúde pelo excesso de fumo e de beb rda at coôí a ca ,

.

III - o transporte, por meIO de con<1lltf.os. de

rc.ta ou' dc esqttt:rdiJ,

I a s ecnf'easr enc i s , quando este deve o;cr dlssoclildo.de

l

S 19

-o j c t o

FERé5 !o.;\DLR

'·:·o··~·.

bruto e Seu .. dcr Iv.:ldos, <ISS' 11\ como dc g.lses r.lI"O~ o 9~S
dc qU<llquer origem.

o lI\onopC;llo

~ ..

FJ't1ENDA lP06464-3

• •••••:••••••••••••••••••••••••••••

....................... ········1

do

bem casun",

C

lncl.so da ';~~ulntc forlll<l"

............ ··· .. ·····1 .. 0·:·;·.:

Incisos I e II

ções reI1910s.:lS, sem amplia:

~uprlma-se o inICIO ~.o r oc r se 111.do a . t . ' y
nacional ou de dcervadcs produzidos

Art.J47 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II Colo

dlscrlm,n<:lções. ee s er-va de ecr-codc e proteção do Fo;;taJo

S...hso~ da At.v.daJe Econ;ll1lc<I.

Art. 310

en~l

no. Vedilr-se il bolsa de estudo Implica Imp~dlr a e-'ucação de ai!!

Dos f"rlncíplos Gcr<lis, de Int~, \'l!nç;;Q do Estado, do R~
91111e do Pr-epr r cdodc do

Insira-se o seguarrte parágrafo ao art. 347, passando o atual
parágrafo único a § 1 9 :

de:sccnt, all-"

cons t rtu r aJuda ao c lunc e niio co cs eobcl ecl-icnec de

r;r----------

~~~;~0
(Çj~';J;J

PLENARIO

parte de grande malorla do povo bras~lelro, dos pr~ncíp~os const~
tuc1.onais bás1COS. faz-se necessán.o, no período pós-const~tuc10 nal, a inserção de matér1.8 específ~ca sobre o assunto. como dl.Sc~
pllna obTlgatôna, em todos os estabeleCImentos de enS1no de nível
médio e super1or. como fator de conscient1zação do nosso povo para
com as questões fundamenta1s de ordem polít~ca. econôml.ca e socl.al
e para o pleno conhecimento dos d~re~tos, garantIas e deveres de't;2.
das as pessoas. corporificados na Const~ tuição.

fI.fe/..... f'nuçi~

JUSTI FIl:'\;;;\l)
DISPOSIÇOES TRANSITORIAS
f

Prllll nll n<lrnlente, il miltér I a não

é

constl tuc I on<1I.... _

mls sim do lei .ordin~rla.
O Brasil

é

um pais dcnocrábco,

livre, abcrto.-ilO

Intcrciinlblo com todos os p<1isos do mundo, não necessita g,]r~lIl
til' sua soberanlll, iltrav~s de

.:Jrtlgos restrltivo~ que produz.!.

r;;o, sem d.:';vld(t, efcrios ne9;Jt,voo; c PI'CJ\I;;::os tncalcu'';vels
Rcsl:,',ç;;es desse tipO provoCill"I a'1l, r"II'ÇOs.'I,elltt,
m('d,dtls i1n~logal;> em rel<1ç~o .ao Brasil, na legislação dos
tl'OS pa

r

50S,

pro I b Indo ou 11mItando

Srolsj ICI';.,] no cstr.lngeir'o.

iI

<1ç~O da )lõI' I nha

Merl,."antc

Acrescente-se ao Art.485 o
ser

5212,

passando o Parágrafo (jnico a

o §lQ.

~----------ltltll/~ulf"'u~h,

Art.485 - "( ••• )".
§2Q - AprovadJ o Cadastro Geral de Beneficiários, n!

le se inclui os proventos dos aposentados, vi.!!

vas e penslonisbs nas condições estipuladas I
no Ceput do Art.35G.

E~iENDA

__,

MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

Art. 416. § 69

No projeto da Coml.ssâo de Sistemauzação,

~

"Art. 416 •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 6 9 ) a le1 não ll.mltarâ o número de d1sso1uções da
de conJugal"

SOCIeda-

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA lP06471-6

"Art. 416 ••••••••• ••••• •••• •••• ••
§

•••••••• ••

••••• ••• •

•

•

6°) a Iea Lamatará o número de eassoiuçaes da soc redade co.!!
j ug al".

tJ
tJ

exercido pelo povo, no termos desta ccns tã tuaçêc , conforme os
prInc Ipa cs de nemccraeaa , .Jus tn ça , Honradez e SolidaT~edade
Humana" •

ANTONIO DE JESUS

PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA
furO'~lIltltll:.çiG

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

o r-egime pcã It rco , a ordem eccnêmca e socaat , bem como
amp1l.tude das t rberdades , es tabefecadcs com coerência. sensatez

e

SEÇÃO I
DA SA(lDE

j us t i.ça , sâo fundameittos para a exaatêncaa de uma sociedade. e
esses valores, para serem prat rcedos , deverão ser es tiabe Ieca dos pela
ccns t reum te e ccrpcr-rãacedcs na ccns ea uução,
Nesse contexto, é de bom senso, é Justo, é de boa ned i.da
adeaj de se preservar o fortalecer, a todo e qualquer custo, a famiUa como ans tl. tuaçãc e célula-base da estrutura scca at , O momento é oportuno. p01S, a uma profunda reflexão sobre o assunto
Nossa respcnaabaf adade como ef abcredores de uma nova Carta Magna é eno,!
me.
Um. texto legal que pr'op i.cae ao cadadâo um número ~hm~ tado de

supr ama-se do § 2 9 do Artigo 353 do prcj e tc de
ccns rã tuaçãc , o seguinte "ou externos". "estrangeiros ou mtemacacnaas"
"Art. 353 - ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••
§ 19 -

pruvedes , necacnaãs , destinados a sanencãanentc de programas de pe,!
quisa ou ass rs têncaa na área de planejamento famll1ar. só poderão
ser uta.Lâaadcs após autcr-raaçâc do órgão nâxmc do Sas tema Ilm cc de
Saúde" •

Sendo o povo bras rfeã rc , em sua grande naa or aa , cras tãc , di.ariamente, nos termos prescrc ecs pelos Reg1mentos· Internos da Câmaõ
ra dos Deputados (Art. 97. § 2 9 ) e da própna Assemblê1a
Nac i onaj
Constltuinte suas Sessões são abertas apõs a mvccaçâc "Sob a pro
teçâc de Deus declaramos abertos nossos t.rabalhos" A moeda de no~
se País, a guaraente , apresenta.. . 1nscnção na 'qua1 se fê • "Deus se);
louvado" •
Deus, Ser Supremo. em todas as rel~gJ.ões. ainda que sob dencmmeçêes diversas, represente a perfe1ção da Natureza, do Homem
do ümver-sc , dos quaa s Eoa üraaôcr ,
Pr anc Ipa,c e fJ.m. O Deus "nf1n1 to anspa rou as pr-mre a.r-as e ní&1S'"
antu gas
normas que a Hunam dade conheceu A Tábua dos X Mandamen-

tos
Por ser Ele o ::Lnicl.o da ordem e da razão umveraaas , a garanta a dos valores norars da Socaedade é que propomos ã consadereçâc
do msagne relator dessa Comissão. a emenda em apreço.

JUSTIFICATIVA

A H~stóna tem-nos dado repetadas 1J.ções a respea ec, A decadêncaa moral e dos costumes tem levado. através dos tempos. ã de r-.
rocada de l.mpér~os e 're games tadcs como ande s trrutIve i s e
eternos.
Ass1m ca i u Roma. aSS1m car raa outros 1mpér10s

A emenda supr-ame do parágrafo 2 9 do a'r t r gc 353 termos
que
coj a dem com a intenção do regasf aôcr nos termos do- es t ipur adc ao §
49, do ar-cago 349. o qual proabe empresa e capa tal es t r-ange r ro de
"explorar" se rvaços de essãs têncae ã aalide ,

Indo do geral para o par racurar , perguntamos' e o núcleo
da
famíha? Que da z.er- dos f1lhos de tão var aa dos casamentos? Que da ze rda sua formação? Que da se r do seu futuro" Já o sâbac da zi.a "As cra-'
anças de bcj e são os homens de amanhã". A educação começa no lar E
em quem estes fllhos poderão conflar"
Cremos que a manutenção de tal dl.spositl.vO no texto

••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 - Os recursos anterncs , de entn dades públicas ou

dissoluções CODJugal.S estará promovendo a t.otal desl.ntegraçã;; e pul
verJ.zação dos valores scca aí,s e. em última ms tâncaa , da soca edade ,
E por que não dr ze r de toda a cI.vJ.1ização?

Por outro lado. a necessidade de prêvs e eutora eaçãc do

EMENDA lP06474-1

tJ Const1 tuinte ANTO~IO DE J:ê~Us
r . r - - : - - - - - ... ~~,........" ........~'-------_,

ór-

gão máximo do Sas tema Ilm cc de Saúde se faz mister, p01S de trata
de matér1a de foro Int.amc de cada um. cabendo. portanto. cuadados c
ereee , a Eam de eva t a'r abuso de mterâerêncãe estatal.

No projet.o da ccms sâc de

A caêncaa pcã Itaca requer engenho e arte. E Como tal deve

pr~

cossrrnnarc

JO~E hEtllJ(!~:rA

"Art. 12 ••• ; •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV-- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DE '-iOR~!s

e)

A nossa missão como ccnsta tumtes ê t-eo rgana zar e ajustar
a
nossa socaedade e ~o. A d1ssolução da famíha em úl tama anãtase Ieva ru a ao caos sccaa
o que seria a própr1a negação do
estado de da.rea ec , do reordenamento j ur Ida cc , Se r a.á a antít.ese
do
nosso trabalho como Const1tuintes.

,.,-

fuTOOllln...-'l;!"o

,

--,

EMENDA SUPRESSIVA
I
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art 336; Parágrafo Onico do Art. 337.
ArtJ.gos 1{87 e 1{88

~

"ATt

e grande o futuro

de nossa soc.reda-

-,

EMENDA
Subst1tul.-se o termo "saúde" do l.nciso XX do artigo 13, "Dos D1reitos SOC1US", do--Aftt.eproJeto de Constitu1çáo
da
Comissão de S1stematl.zação. e ac:rescente-se o termo "H1glene"
adequando o texto para.
Seguranea e Hl.gI.ene do Trabalho
JUSTIFICATIVA

o termo "Saúde" Jã está J.nsendo e contemplado
na Seção 1. "Da Saúde". artigo 343 que diz
"A Saúde ê dlrelto de todos e dever do Est.ado". ora se é d1.re1t.o de
todos, 1nclue ob\'l.amente a classe t.rabalhadora. bem- como as dema1s.
Portant.o. ê redundãnc~a. repetição e o termo é ~nadequado no artlgo
13, 1.nciso XX
Mesmo parque o termo "Saúde' na área do trabalho
não é tão abrangent.e quanto o termo H1g1ene. Enquant.o Saúde ret.ra'ta
apenas o est.ado de uma pessoa, a H1g1.ene ê parte da med1c1na e
diversos meios de conservar a Saúde.

mu;

No amb1ente de trabalho é preC1So
to m31S ql.e
Saúde. A Segurança e H1giene do t.rabalho como está na Cons'tltu1çãO em
vigor é muito maI.S abrangente, e-ompleta, evoluída, d~nãm1ca e asseg!!
ra ao trabalhador a ehminação dos nscos de aC1àentes e doenças do
trabalho. Como está colocado no Anteprojeto de ConstI.tu1ção. ora em
debate, hou\'e um retrocesso do d1re1to do trabalhador.

• • • • • • '" ••••••••

• ••••••••••••••••••••••••••••

3 - fi: v edada a supres sjic , amde que par-ca.at , de espetácu)o
ou programa, ressalvados os de anca t ament.o ã vac rêncae,
ã degradação mora] e defesa de dascramnaçêes de qualquer natureza".

a) Art 336
bJ Parágrafo Onico do Art. 337
c] Art 1{87
d) Art. 1{88

JUSTIFICATIVA

JUSTIfICACÃO

fUfO"'lIn"II:~O----

12
.
IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
e)

Supr-amem-ae do Projeto de Consti'tuição:
de e de nosso País está em nossas mãos.

•••••••••••••••••••••~ ••••••••••••••••••••••••••••••••

3 - é vedada a supressão. aanda que parcial. de espetáculo
ou programa. ressalvado os de anca t.anerrto ã 'uolência
e discrlm1nações de qua l que r- natureza".

PLENARIO

curar resolver os problemas. sem. em decorrêncaa , crxar outros.

A nossa responsabaãadade

Sistemat1zação. onde se lê

cons ea-

tucaonat ensejará a formação de mentes mseguras , Seres desestruturados psicologicamente. E esse é o atalho para o desajus eaaent;c 50caat , para a mar gan aLad ade , para a vrotêncaa,

í

e 677

A exclusiv1.dade da Seguridade Social J.nv1.abJ.lJ.za a
eXJ.stêncJ.a dos Serv.1.ços SocJ.a1s Autônomos, porquanto sobre
a
folha de salários não poderão J.ncJ.dJ.r tributos ou contribu1.ções
<le qualquer outra natureza. que são J.ndJ.spensáveJ.s ã manutenção
de taJ.S Serviços.
O SESC. SENAC e EntJ.dades congêneres vêm prestando
serV1ços socJ.aJ.s e de aperfe1çoamento profJ.ssional ao trabalh~
dor. de forma efJ.c1ente e abrangente quanto à extensão de sua
ação a nrvel nac10nal e quanto às faixas etárias. e erJ.caz quan
to às camadas soc1.a1.S atendJ.das.
RetJ.rar as condições de sobrevJ.vêncJ.a destas EntJ.dades é inJusto e inoportuno pelas razões segu1ntes:
• a estatJ.zação. encampação e outras formas de ce.!!
traliza ão de serV1 os sociaJ.s
blJ.co setoriaJ.s sem re resul
taram em .1.nefl.C1êncJ.a e perda de qualidade. a exemplo dos IAP's
que foram unJ.fJ.cados no atual SINPAS. com pre)UrZOS à população;
• aJ.nda que não atuando de forma intensa em campos
de caráter emergencial. como saúde e assJ..stêncJ.a, essas Entidades são especializadas em área essenC1aJ.S ã d1.gnidade e ã form,!
'ção do trabalhador como pessoa integrada e partic1.pante do
meio. a saber cultura. lazer e educação,

Da mesma forma que os programas de anca tamentn ã
vl.olenc1a
estilD.ulam a vl.olação da l.nt.egrJ.dade fisJ.ca do c1dadão. os de inC1tamento ã degradação mOTal também ferem a personahdade humana. 1,!!
pulsionando, a1nda que mU1tas vezes de forma imperceptí\'el. o ser
humano a assum1r comportamentos estereot1pados em pr1ncíp1os compl.!:,
tamente dJ.storc1dos. !.ev!lndo a uma conduta preJud1cial a S1 mesmo
e aos demaJ.s.
Sendo o Estado um dos responsáveis pela manutenção da 1ntegridade do 1ndJ;víduo, nada ma1S Justo do que outorgar-lhe a
petênc~a de 'Zelar pelo bem-estar fis1CO e moral da soc1.edadc

EMENDA lP06475-9 .....= --------,/ f'l-::pM"D'B""---:
[1
Const1tu1nte ANTONIO DE JESUS
. c....:!
_J
.Ll"."" .. J'co .... oloJ'l.. ~I....k r -_ _-'--

=-

,

fuTl'''''nl'II:&I;iG

--,

alENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Art. 17, inc~so VIII, a alínea "c". com a segu1nte redação'
"Art. 17 - ••• ~ ••

~

~

VIII - •• ~ ••• ~.

••

••••••••••••••••••••••••• ~ •••

~

•

.

~

c) Qualquer pessoa lesada ou ameaçada no seu 111 re1 to ao melO
amb1ente saudável. será parte legit1ma para propor a ação
que V1se ã cessação das causas de vlolação e ã respectna

~ é um ato J.legítJ.Jno de aproprJ.açâo de recursos de
0l."1gem pr1vada. que vêm tendo destJ.nação e apl1.cação adequadas,
e contrJ.buírá para aumentar o gJ.gantJ.smo estatal. com o canse _
quente clJ.entelismo e malversacão de recursos.
• abre-se um precedente' indesejado e lesJ.vo ao exer
cícJ.O da livre iniciativa que se l"etra1rá doravante diant.e
d;;
empreendJ.mentos COIII dest1.naçâo ass1stenc:Lal. no que também tem
se formado a consciênc1a e o senso de responsabJ.lJ.dade social do
empresariado nacJ.onal.

indenização".

'
JUSTIFICAÇM

Considerando-se a J.mportãnc~a da adequada qualldade amb1ef'tal, notadamente para a saúde da população.
ConsJ.deranào-se, unda, o dever do. poder públlco(Unlão. Es·
tados e !>Iun1cíp1cS), concorTentemente, no sendio de estabelecer no,!
mas especia1s para a sua proteção;

EMENDA lP06470-8

tJ
!!J

Const1t.U1nte ANTONIO DE JESUS

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Art. 419 o S 3 9 com a segu1nte redação
"Art

419 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O texto const1.tucional leva a um grau de central1za
ção de recursos e serviços que pOI;' um lado lesam a inicJ.ativa pr.1.vada desrespeJ.tando um dire1to - o de manter inst1.t.u1ções de
serv.1.ço socJ.al e edu'Cação profissionalizante aos trabalhadorese aproprJ.ando-se indeV1.damente de recursos que apenas são recoJ.h1dos por órgãos públicos, mas que são essenc.1.almente prJ.vados
na sua fonte e 1nstituição. :E por outro lado J.mpedem Q exercício e a consolidação de uma consciênc1a das responsabilidades
socia1s por parte do empresaI'J.ado ~ que tem há I{ O anos como V1a
J..deal a manutenção do SESC. ::joENAC. SESI e SENAI que
prestam
inquestionâve::Ls servJ.ços aos trabalhadores do pars.

'õ exemplo.

dentre outras. das COnStl(art

Julgamos oportuno 1ntrodU!lr no contexto constl tuc10nal br,!
s~le1ro normas maJ.S efet1Vas de proteção amblental.

S 39
p~cas

- O Estado dest1nará muor apoio às ent1dades
fI.lantróque se ded1cam ao amparo e promoção do menor carente"

Considerando, t.ambém.

tuições de Portugal, 'de 1974 (art. 66). da Espanha. de 1975
45), da Pennsylvanu (art. 127).

[!1 Consta","te

ConS1derando ~e o problema do menor abandonado se destaca
.como um dos ma1S sénos e graves problemas SOC1a1S do país,
Cons~derando. a1nda, os reflexos sombr10s que tal
pTojet8 no futuro da nação;
f

Sl

tuaçio

E tendo por base a necessidade prement.e 'do estabelec1mento
de um'a atuação efet1va por parte do governo e A-a soc1Cdade. para a

.....

ANTONIO DE JESU-S- - - - - - - - - "

• EMENDA MODIFICA~IVA - O
seguinte:

pará~~·;o;~"i{~~;o

f5';;;~"'~

'~7Lm

(tJpLENARIO

do art. 1 9 terá a redação

~

---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIvO EMENDADO

Art. 408, 1nC150 IX;

No proJeto da Comissão de Sl.stematuação, onde se lê.
"Art. 408 •••••• ~ ••

~.,

~

~

••••••••••• ,

~""."""'"

IX promover a educação ambJ.ental em todos os níve1S de ensino"~

T1TULO I

DOS PRI~CrPIOS FUNDAMENTAIS

errad1cação do problema,
Espera-se. mediante este dlSposit1VO, dotar as assoc1ações
e organ~'Zações f1lantróp~cas. que atuam no setor, de maiores recu,!
50S para uma Ilelho.r concecussão do seu trabalho.

n..J/~uln'...çh

,.,-

EMENDA lP06473-2

JUSTIFICATIVA

"Art. 1 9

"Art. 408 •••• ~ •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..

Parágrafo único - Todo o poder emana de Deus

e cora ele

IX estabelecer a educação amb1ental como d~sc1plina obngat.É.
ria nas escolas of~c~ais e partlcuLares em .todos os
níserã

veis

de ensino".

Assembléia Nacional Co~tf.tulnte
EMENDA lP06486-4
(:JCQnstltUinte MICHEl

..".

JUSTIFICAÇtlO

---,

L:~~'~'=:J

TEMER

TUIO/•• 'I"Il:.çãO

EMENDA MODIfICATIVA

.,/\ letra fie" do § 12, do art. 204, do projeto, dê-se a seguinte redação:
HArt 204 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ llil _ • ••• •••
• ••••••••••••••••••••••

c) - um terço, em partes Iguais, entre membros do
Ministério Público Federal, Estadual ou
do
Distrito Federal, e advogados, com mais de dez anos de efetiva ativIdade crc tf ss aonar , indicados
em lista sextupla pela Ordem dos Advogados do Br.,!
silo"

A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo
qvesuãc com o que consta dos artigos 189, 207 e 212 do projeto
O que se pretende é uni formizar ao máximo a redação e
o
tratamento dado ao tema da Indí caçãc de advogados para a ccmpcs Içac
dos Tribunais, tomando como paradigma o art. 189.
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente
nessa matéria (e que, por isso, deve condicionar os outros artfgos,qu
se referem a casos especiFicos) estipula, como condição para ser indi
cado, a militância real e efetiva na advocacia por tenpc 'não inferio;
a dez anos, e, como forma de rncrceçsc, que ela se origine, sempre,
'da Ordem dos novccedcs do Elrasil.
Nenhum advogado deve compor Qualquer Tribunal sem contar,
pelo menos, com dez anos de experiência proFissional, na militân:ia
da advocacia
__

-

A redação proposta apreende o espirito do art. 189, no se!!
tido de assegurar que os indicados reunam os requisi tos de larga exp~
riência profissional, independência perante o Poder Púbhco e confiabilIdade em relação àqueles aos quais vai servir
m ..

--,

MICHEL TEMER

.....,••f'U.C...'"1.

r.r-------.~I~.~'.fC

_'_

.,

PLENtiRIO DA nSSEM8LltIA NACIONAL CONSTITUINTE

§ 2Q _ Empresas estatais poderão apl!

car recursos na constituição de entidades de previdência e assistê!!.
cia social de seus 'empregados
JUSTIFlCAÇI'tO
A isenção tributária tem em mira agr,!!
par recursos nas entidades mencionadas no § 12. a fim de que o produto dessa economia reverta em benefício da cultura, esportes e beneficência.
Existem enoreses que organizaram entidades de
previdência e assistência social, as quais, além dos serviços que prestam, inte!
ram o salário do aposentado, dando-lhe parcela ccmjeaenter, retirada de seus pr.2
prios recursos. COmo o plano não prejudica ninguém, e prest~ serviços, deve ser
amparado na Constituição.

tJ

DEPUTADO MAURICIO NASSER '''T••

rr;:~'~;'=:J

Dispositivo emendado: Artigo 348
Inclua-se, como § 3!2 do artigo 348 do
projeto de Constituição, o que se segue.

ITI3V~'i7i1J

Artigo 348 - •••
§ 32 - Adoção do modelo educacional pa
ra direcionar o atendimento ao excepcional, possibilitando_lhe as:
sistência global através das diferentes áreas e servfccs , como Estl
mu1ação Precoce, r rerctereérs , Psicomotricidade, Fonoaudí c.lcqí.e, per
mitindo-lhe o máximo de desenvolvimento em saúde', educação. lazer -;;
participação sccaat , segundo a faaxa etária

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso lII, do artigo 221, do projeto, a seguinte

,

receçao s

indicaç~t1r~O-COT~OgadOS,

"Art. 221 - ••••••••••••••••••••
I

-

•• •........

..•..

.~......

••

. ......••...

11 - ••••••••••••••••••••••••• _•••••••••••
III - por nomeação do Presidente da República
de dois dentre seis advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada,
com mais de dez anos de efetiva ativid.!
de profissional, dentre doze nomes apr~
sentados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados "do Brasil."

sentante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus
pares
A r-edação proposta apreende o espirito do art 189, nn se!!.
U(fo de assegurar que os Indi.cadQs reunam os requisi tos de larga exp~
riêncIa profissional, Independênoia perante o Poder Público e confiabilidade em ref eção àqueles aos quais vaI servir.

JUSTlFICAÇJtD
D tratamento do excepcional terá maior
efeito se, preferencialmente, o tratamento for precoce e a estimula
ção global, para que se descubra, então, qual a área afetada do cé:
rebro. O Poder Público facilitará, com pessoal especializado e equi
pamentos, a adoção dos vários métodos de atendreento , São numeroso;
os deficientes no país, e o seu amparo oficial é medida humanitária,
além dos direi tos que cada qual possui como seres humanos

JUSTIFICACAO

EMENDA lP06487·2

rr~:~'~~

TEMER

f13;;-7~ill
EMENDA MODIFiCATIVA
Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do art

220 do pro-

jeto:
tlArt.j-;f_ ••••••••••••••••••'... ••
I - .•.... ~.

..

• ••
.

II - por ncmeeçãc do Presidente da aeccbt Ice ,
de dois entre seis advogados de notável
saber juridico e reputação a Lahada , com
mais de dez anos de ere t rve atividade pr.E,
fissIonal, indicados pelo Supremo Tribunal Federal dentre doze nomes apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos A,5!.
vogados do Brasil ..
'

EMENDA lP06493·7
A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em que2.
tão com o que consta dos artigos 189, 207 e 212 do projeto
O que se pretende ê uni formizar ao máximo a recaçac e o tT!
teeentô dado ao tema da Lndf caçãn de advogados para a coepcs Içãc dos
Tribunais, tornando como paradIgma o art 189.
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente'
'nessa matéria (e que, por isso, deve ccndrcf cnar os outros artigos,que
se referem a casos especificos) estipula, como condição para ser ind!
ceoc , a militância real e efetiva na acvccecfa por tempo não inferior
a dez anos. e, como forma de roorceçao, que ela se origine, sempre, da
Ordem dos Advogados do Brasil
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar,
pelo menos, com dez anos de experiência profissional, na militãncia da
advocacia
Todas as indicações devem partir do Colégio de Advogados,e
quem compete avaliar, numa primeira rns têncaa , a cecutacac moral e pro
f'Las auna L de seus membros. Seria absurda a indicação de um represen:tante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pa-

res
A r-edação proposta apreende o espirito do art. 189, no se!:!.
tido de assegurar que os indicados reunam os requisitos de larga expe
riência profissional, independência perante o Poder Públ1co e conrra:
bilidade em relação àqueles aos quais vai servir.

JUSTIFICAÇAO
A emenda proposta visa compatibilizar o disposlti,VO em que~
tão com o que consta dos artigos 189, 207 e 212 do projeto
O que se pretende é uni formizar ao máximo a redação e o tr,!
tamento dado ao tema da indicação de advogados para a composição dos
Tribunais, tomando como paradigma o art 189
Esse artigo, o primeiro, mais generico e mais abrangente'
nessa matéria (e que, por isso, deve condicionar os outros artigos,que
se referem a casos específicos) estipula, como condt ção para ser lnd.!.
cado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior
a dez anos, e, como forma de indicação, que ela se origine, sempre, da
Ordem dps Advogados do Brasil.
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar,
pelo menos, com dez anos de experiência profissional, na militância da
advocacia
-. Todas as indicações devem partir do ColégIo de Advogados ,
a quem 'l:O'/IIl1ete avaliar, numa primeira instância, a reputação moral e
profissional de seus membros Seria absurda a Lndf caç ãc de um representante ,dOS advogados que não contasse com o reconhecimento de seus
pares.
A redação proposta· apreende o espIrito do art. 189, no se!!.
tido de assegurar que os indicados reunam os requisItos de larga exp~
riência profissional, independência perante o Poder Público e ccnf.i abilidade em relação àque l es aos quais var servir.
I

EMENDA lP06488·1

t: Constituinte

das de saúde e previdência:.

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP06489·9

t: Consti tuinte

..-!-9~compete-aval-iar;líÜrÍla primeira instância, a reputação moral e
profissional de seus membros Seria absurda a IndIcaç~o de um r-ep r e-,

[JConstJtl!1nte MICHEl

patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, institui
çõee de educação ou atividade espcntdva e social, e entidades fech.!

EMENDA lP06492·9

res

JUSTIFICACAO

Todas as

Art. 339 - •••
§ 1Q _ Ficam isentos de tr-ibutos

A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em que2.
t ão com o que consta dos artigos 189, 207 e 212 do projeto.
,
O que se pretende é uni formizar ao máximo a redação e o tr~
tamento dado ao tema da indicaçi!lo de advogados para a composição dos
Tribunais, toma~_do como paradigma o art. 189.
Esse artigo, o primeir!?, mais genérico e mais abrangente'
nessa matéria (e que, por isso, deve condicionar os outros artigos,que
se referem a casos específicos) estipula, como condição para ser ind!
cado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não rn re r ror
a dez anos, e, como forma de indicaçao, que ela se origine, sempre, da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Nenhum advogado deve compor qualquer- Tribunal sem contar'
pelo menos, com dez anos de experiência profissional, na militância da
advocacia
Todas as indicações devem partir do Colégio de Adv?gados,a
quem compete avaliar, numa primeira instância, a reputação moral e pro
fissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um representante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pa-

1l:Fi;MB
r.r
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MICHEL TEMER
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EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se à letra "a" do § 12, do artigo
guinte redação:
tl,Jk
"Ar'
§ 12 _

;Jií.

.

rr;~~~"-J

DEPUTADO MAURICIO NASSER

F1;~fltJ

%,

do projeto" a s~

Dispositivo emendado. artigo 348
Inclua-se, como §1º do artigo 348 do
projeto de constituição, o que se segue.
Art. 348 - ••
§ 12 _ Conpete ao Pocer Público assegurar ao excepcional a melhoria de sua condição social e econômica, mediante
8- educação espec raI e gratuita ao ex cepcfcna; carente, sem limlte de idade;
b- assistência. reabil i t ação , habili tação e r ernserçãc na vida econômica e s~
cial do país de pessoas portadoras
qualquer t rpo de excepcãcnat i ôaoe ,

r:r=;~~;=:J

DEPUTADO MAURICIO NASSER

••,"'I1.,.U

,~uÁ.,.f

.

•

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado. artigo 348
Inclua-se, como § 6~ do artigo 348 do
projeto de constituição, o que se segue
Artigo 348 - •••
§ 62 _ Garantia pelo Estado de assistê!:!.
da financeira a instituições particulares que assistem os excepcionais.
JUSTIFICAÇtlO
Sendo particular a maioria das escolas
e clínicas que assistem o excepcIonal, cumpre ao Poder Públlco ir ao
seu encontro, pelo auxilio financeiro que conceda para o tretamento
gratuito de excepcionais e deficientes fisicos, mentais, enoca cnaí s ,
e sensoriais sem recursos

EMENDA 1P06494·5

fi

~

DEBITADO MAnRlcIO NASSER

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado. artigo 348
Inclua-se, como §S2 do artigo 348 do
projeto de ccnst turção , o que se segue

.,

fÇ/;;fliJ

Art. 348 - •••
§ 52 - Os portadores de SIndrome

de
Oown terão do Poder Público assistência especializada e doação de
aparelhos de biocibernética.
JUSTIFICAÇAO
Uma criança Oown, se trabalhada desde o nascimento, poderá ter a vida normal, com recuperação de até
cem por cento. Cumpre dar-lhe condições para esse tratamento terapêutico e pedagógico

EMENDA lP06495·3

I:J

DEPUTADO MAURICIO NASSER

r.r-,---;----.U~
..'.,....'''

...J.'''•••,',...
'U1.f.un",c>~lo
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EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado' artigo 348
Inclua-se, como § 41l do artigo 348 do
projeto de Constituição. o que se segue'
Artigo 348 -. •
§ 42 _ garantla de segurança social ao
excepcional sem condições de educar-se ou de trabalhar pela própria
sUbsistência, promovendo-se sua filiação na Previdência SO("1a] com
vistas à obtenção de pensão mensal e assistência biops,l.cosocial

IUT.f."n"'."'õl.

• •••••••

a) dois advogados de notorio saber jurídico e CO!!
duta ilibada, com mara de dez anos de efetiva
atividade profissional, constantes de lista se~
tupla apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil."

de

JUSTIFIcnçno
O excepcional também é cidadão, por isso dete,!!
tor do direito de atendimento específico e especializado, com o fim de sua mteqraçãc na sociedade. n teor do caput do § acima fala por st 50, e há de ter a aprova ção unânime dos eminentes membrosda Comissão de Sistematização

[!

f?i;;'0?J

í

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP06491·1
.;;.,(g-

pr;;~~;~

DFpllTtlDQ MA!!BICIQ NASSER

rPI~iPl

EMENDA lP06490·2

[!

fi

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAçno
Dispositivo emendado: artigo 339
Incluam-se, como § 12 e 22 do artigo

339 do projeto de Constituição, as matérias abaixo:

o excepcional requer ass ts têncra vitalícia. O Poder Público tem o dever de buscar os meios de dé-La ,
Previdência Social é um desses meios

A

AssembléiaNacionalConstituinte
EMENDA lP06504-6

f"

CODstituinte

r.r

NPsQ:q

rMjj~'~

Gibsea
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===-,~.dlllOfe~w,ul~f'U'Cow,,,lo

PLENliRIO

EMENDA lP.06507-1

JUSTIFICACAO

r--,;:~='=:J

tJ DEPUTADO MAURICIO NASSER

C§ii:'tJa

[IT3"j71
r.r----
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EMENDA

art. 337

DISPOSITIVO EMENDADO

SUPRIHA!-l-SE o

e parágrafo

único

Dispositivo emend~o: Artigo 229
Inclua-se, como §.6e- do artigo 229 do
Projeto de ConstitulJ.çi:io, o seguinte:
22. - •••
O Juiz de Direito e o Promotor
de Justiça ree t í.aarão , ao menos uma vez por ano, e de comum acordo com autoridades estaduais e municipais, visitas de trabalho a
cada localidade da Comarca, prodigal1zando, nas pequenas causas ,
justiça rápida e gratuita, e orientando o encaminhamento de procel!.
sos nas causas maiores.

Ark

artigo 337 , bem assim, seu

Justificativa

Não entendo e nem posso entender, por mais

cofres

como se

agride

públ1cos. Seri

parA

evitar um comparativo com a atuação
?

Como se procurar estaUzar,
de

o ~

da

Administração

ciosos
sà~

público é

? Seri.

on-

'Confessado e justificado pelo Ministro

dizendo termos

que desejam

Entidades

fins

ainda, num PaIs

430.000 servidores públicos o-

empregar os

ociosos

confessados nes

SESC, SESI, SENAt e SENAC de direito privado,

lucrativos

ondo

~reguiSmo

rigorosamente observados

~e

não

e os orçamentos

são

a criação

de supressão

visa

extirpar

-'1

fI3õ7~~Jij]
__,

r.r----------T~.,..'."".I'IUçi.

EMENDA ADITIVA

- """ . ".-"
do Projeto de ücnat turçãc , o
í

... -" -'- $4. -- ....

t

Dispositivo emendado: ~i90 Mf
Inclua-se, como inciso .5-do artigo~
seguint~j;1.

Artigo p - A União, aos Estados, ao Di.§.
trlto Federal e aos Municípios é vedado:
1- •••

11- •••
.~.

JIL .;11- contratar serviços e obras novas, e~
ceto em caso de calamidade pública, desde seis meses entes do término
do mandato do che re do respectivo Poder Executivo.

da

do Fundo Nacional de Seguridade se -

Carta

Politica

cia1,

pois, a boa técnica legislativa e a

necessid~de de

EMENDA lP0650S-9

uma ccn

tituição

imune a constantes alterações aconselha que devam ser /

enviadas

ã

ã matéria

......~,_......~

~~
----'-==='-

?

A proposta

legislação

l"

'--

A Justiça itinerante irá vencer
as
barreiras qu'e estão colocadas atualmente entre as autoridades jud.!.
ciárias e o povo Conterá os abusos e desmandos nas vilas e povo.!
dos, e farão "altar a paz e a concórdia entre pequenos litigantes,
assim como padertto orientar as partes desinformadas sobre o encam!
nhamento dos processos em causas de maior relevAncia. A aeeaça da
visita, a qualquer tempo, do Juiz de Direito e do Promotor -ce Ju~
tiça ao local obdgarli, por sua vez, o Juiz de Paz a U/Il procedi menta correto e honesto. As visitas peri6dicas das autor-1dades j.!!
diciárias a cada localidade, grande ou pequena, da Comarca prest.!
rlio.incalcu1áveis beneficios ~ causa da Justiça. razão pela qual
estamos certos de que esta emenda será acolhida e sprovada
pelo
eminente Relator da Comissão ~e Sistem~t1zação

os

--i, C"':::=J

EMENDA lP06511-9
'-""'''''"''''''-'''"'''c=&."-'''''''''''''l"
"EP!lTADO "A!lRleIO NASSER

JUSTIFICACJtO

que tua

empresas privadas que nada oneram

do Sistema Previdenciário Nacional

Os direitos individuais e coletivos pr,!
cisam ser resguardados e defendidos a cada dia. A interrupção na tramitação dos processos tem ocasionado, não raro, irremediáveis prejuízos morais e materiais. Essa lesão de direitos será sanada se o Poder
Judiciário puder funcionar ininterruptamente durante todo o ano A s.2ciedade brasileira ficará mais confiante e mais tranquila nas insti, tufções , pela certeza de que os seus direitos têm no Poder Judiciário
o guardião permanente e cuidadoso. Se o Poder Executivo funciona mês
após mês, semana após semana, dia após dia, por que não obrigar o me!,
mo critério de t:abalho. ao l.egis1ativo e ao Judiciário?

"-62-_

parágrafo único •

esforce,

_.,

UUOJ,U."'IQ~i~

EMENDA ADITIVA

SUPRESSIVA

e 68 ~

ordinária

tJ

cN;~;;-J

DEp!!TApn MAJlBICID NASSER

l§J~/.ffiJ

as particularidades inerentes

em discussão. Fica

eliminada a parte que desce

a
EMENDA ADITIVA
-'-- .....- ... _~ ...~..........- - - -

detalhes.

a;

Af
• t1!~onttyb'1!lilej'n:nu:m'f"

Jtr"t'tlrQ'~

Pretende-se a liquidaçlio da praxe de fazer-se "testamento" em final de governo, para aquinhoamento de amigos,
quando não de parentes, e para criar dificuldades de toda sorte ao ad
versário pol!t!.co eleito-, A polit1ca de terra arrazada e O comprometI
eento de verbas nos exercícios fiscais seguintes visam amarrar as rnã~
de quem assume, sem a cogitação de que o prejuízo final é sempre
do
povo, sacrificado percs impostos e mal-servido pelos governantes. Ten
ta-se, com esta emenda, a moralização da adminlstraçlio pública e a
gariaçlio de maior respeito ao povo, o que o autor considera como fat;;
res decisivos para a aprovação da mesma.
-

_

....

.t.2~

rnctua-se , como parágrafo ~ do artigo
do Projeto de Constituição, o que se segue'
Art. ~_ Os Estados organizar:to
sua
justiça, observados os: princípios estabelecidos nesta constituição

~

EMENDA lP065054

!!J

Constituinte

--

§ 2" - •••
§ 312 _ •••

PLENAR~~ol.lO'eOWIU1e'"Uleo"lllllI-------.,

...

S ~ - Haverá um Procurador Geral fiscal do Estado, com a incumbência de chefiar o Contencioso da Secret.l!
ria da r'eaenoe , ou de s Inançes , e promover a cobrança dos débitos dos
contribuintes.

SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

PLENAAIo
r . r - - - - - - - - - - .IlTOJ....n ,' le. ; b

S 412 - •••

__,

rn'-_---------fll'O'~U""oc~iO

EMENDA

Constituinte ANTONIO CARLOS KCNJER REIS

§ 112 _ ••

Nilson

art. 488

EtallA HXllnCATlVA

_.- . , - .., -.

-----.. •. -

~

-~

Dê-se

80

O ART. 488,

do Projeto de Constituição.

Justificativa

Apresentei

proposta

supressiva do art. 337 e parágra-

criação

do FUNDO NACIONAL DE SEGURIDADE SQ

fo único, visando a

não

CIAL , que, segundo

meu entendimento, é

materia a ser enviada à

le-

gislação ordinária. De efeit.o, dispõe o art. 488, que osp programas /
sociais nio vinculados

ã

Seguridade

por

contribuições

tes

financiament.o, adequando-se

e , 337.
dequação

sociais

Social e atualmente cust.eados /

logicamente, fica

eliminada a

no. parágrafo

, __ ._r . . .

velo

b) é objeto de projetos de utilização raciol"lal de reservas
de florestas nativas, florestamento, rerãoreeta-entc ou

colonização;
c) conserva os rCCUfsos naturais e preserva o meio arrbiente;
d) observa relaçtles justas de trabalho i
e) propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhac!:Q.

EMENDA lP06509-7

tJ

res que cIela dependam."

llEPUTADO HillRICIO NASSER

~

p~:"CO"I'l1o'",,"ewl"lo

JUSTIFICATIVA
_.,

'IUO'~"tT"lC:lÇio

EMENDA ADITIVA

único do

proposta do projet.o,

~

a) é racionalmente aproveitadoj

Convém a organizaçrlo de um corpo jurídico, para a cobrança dos débitos dos contribuintes para com a Faz en
da do Estado. Esse corpo jurídico terá por chefe o Procurador Geral
r recet , equiparado funcionalmente ao Procurador Geral do Estado. Depreferência, esse Procurador Geral riscaI deve sair do quadro juríd!
co da Secretaria de r Inanças , por achar-se entrosado com os problemas
do setor.

, deverão ter revistas as suas fontes fo!!,
ao dispost.o

~

"Parágrafo-únlco - A funçllo soelal é curprida quando o 1m6-

JUSTIFICACAO
SUPRIMA-SE

_.. __

Parágtafo-único do artigo 317,a seguinte redação: _

por

Dispositivo Emendado. artigo 188
Inclua..se, na parte final do inciso V

•

A qJCstlio sobre o aproveitamento racional da propriedade, 8!.
sim como o efetivo uso da terra deve ser melhor definido O próprio Estatuto da Te..!:
ra não considera, ccmo Latifúndio IlIllrodutivo, o im6vel rural, qualquer que
seja
sua dimensão, cujas caracter!sticas recomendem, sob o ponto de vista técnico, sua
eXplOl"a'Ção-nbrestal,'lllet!1ente planejamento'8deqtJl!do.-.~~' ..__.~ ... ~ ............ _.-. .....

do artigo 188 o seguinte:

EMENDA lP06506-2

[J

Art. 16ts - ••••
V _ •••• judicatura; ou após dez anos
de efetivo exercI cio no cargo de Desembargador do Tribunal de Jus
tiça do Estado ou de Ministro de Tribunal Superior.
-

r-;;~~;"-J

DEPUTADO MAURICIO NASSER

JUSTIFlCACI(O
Pretendem-se renovação mais frequente dos membros da cúpula do Poder Judiciário e a permeabilhaç!:io
de novas idéias no Direi to, atual Izundc-o e adaptando-o à realid.!
de do Estado e do país Signi fica também maior abertura nas carreiras de Juiz de Direito e de Promotor de Justiça, bem como na do
advogado militante, o que os incentivará para o aperfeiçoamento
técrucc-pro rrsarcnar ,

I m;i:;+fllJ
r.r

---''-_ _

u"'~,."lfl'le.çio

'EMENDA ADITIVA
........ _ .. DisPQs,iUv.o ..eme.Q.CI.a,j;lqL 1\J.:tiQ.Q..~".._t _
Inclua-se. como parágrafo 312 do artigo
239 do Projeto de Consti tuiçl:io ~r:i~~e~ ~egue:

§ 2" - ...
§ 312 _ A Defensoria Pública será che -

ConstituInte JWTDNIO CAR/..OS KDNJER REIS

f'J

PlENAAlO

r . r : - - - - - - - - - - f.. TlIJ~UITI'lc~çiD
9ENDA AOTIVIA
.---",-_."-".-",~,,,,,._,,,,p.~"'''.'~

......... -... - .....- ...-,-

_,

--·-'··~f~~_~_"

"§ - Estão excluídos de desapropriação por interesse social

EMENDA lP06510-1

['J

cr;~~;"-J

DEPUTADO MAURICIO NASSER

~';jfl3J

JUSTIFlCACAO
Cuida-se, em primeiro lugar, a retirada de qualquer feição polItica da nomeação do Procurador Geral da D,!
fensoria Pública, revestido de maior autoridade por ser eleito em e.§.
cru tinia secreto. Pretende-se, em segundo lugar, dar-se estímulo
e
praticar-se ato de justiça
ante
a escolha e aproveitamento de me!!:
bro do respectivo quadro de pessoal. Cada qual poderá aspirar o p~osto
máximo, sem .interferências estranhas, e. com esse propósi to, cuidará
em bem cumprir o seu dever. Esperamos que os ilustres membros da egr~
gia coní.ssãc de Sistematização compartilhem do nesse objetivo, e apr.Q.
vem a emenda aditiva que ora lhes submeto à apreciação.

EMENDA lP06513-5

fl

Inclua-se no artigo :U8 do Projeto, mais o seguinte parágrafo

§ 112 - ••

fiada por um Procurador Geral, eleito. em escrutínio secreto, dentre
os membros do seu quadro de pessoal. com o mínimo de trinta e cinco
anos de idade, not6rio saber jurídico e reputação ilibada.

Desse modo, a emenda visa aperfeiçoar o projeto, tornando a
norma do Parágrafo-único, justa e racional.

"'

TII'O,.UI'I.I~.çio

para fins de ReformaAgrária, os imóveis corerderadce
raciona1meC'lte aproveitados e emefetivo processo produtivo Colll projetos agropecuários, cem projetos
de
utilização racional de reservas florestais nativas,
projetos de florestamento, reflorestamento e de colonização."
JUSTIFICATIVA

Dispositivo emendado

Artigo 188

Inclua-se, como inciso X do artigo 188,
o seguinte:
Art. 188X - O Poder Judiciário funcionará ininterruptamente durante todo o ano, na forma da lei reguladora da matéria.

As proprieoades comvocação florestal representam a soorevrvêncía da indústria florestal (celulose e papel, siderurgia a carvão vegetal, processamento mecânico, silvicultura, entre outros), assim COlllO geram centenas de milhares de empregos no meio rural, além de inúmeros outros beneficios diretos. Enten
demos, assim, que áreas produtivas cobertas por florestas nattvas, projetos de flO:
restamento e reflorestamento devem ser excluídas de desaproprIação por interesse s,2,

• Assembléia Nacional Constituinte

682

es-I

I

eial, inclusive nos moldes cio Estatuto da Terra que considera érea po~ada por
sênelas florestais, equiparada às áreas cultivadas (art. 412 inciso 611:) definIda com esorese rural.

A Constituição não deve conterrplar o instituto do ex!lio. A
Constituição vigente suprime a pena de banimento (Arto 153 § 11).

EMENDA lP06514·3

I:
I:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Constituinte JlNT(lUO CAALOS

~

REIS

Há, na Assentl1éia Nacional Coostituinte, ltI'I8 justificada e
nobre tendência de se fixar vinculações orçamentárias para assegurar recursos destl
nados a atender investimentos públicos em áreas, setores ou programas de vital importAncia para o paIs.

Por isso a norma é dispensável.

PlENAAIO

OCorre, porém, que ltI'I8 Nação jovem e em desenvolvimento c2,
mo a nossa defronta-se cem ltI'I8 realidade que. não raro, revela pronunciadas varia-

EMENDA lP065I9-4

~-----_----fnrO"Ulnr"A;1D

t:

t:

B9DA HJOIFlCATIVA

çõ:s no que toca à necessidade de recursos para atender à solução de seus mais graves problemas.

Constituinte ANT()JIO CARLOS l«HlER REIS
PLENARID

Assim, será temerário estabelecer, na Constituição, as vi.!!,
culações de receita, seja a nIvel federal. seja a nIvel estadual ou nunicipal.

"381
Prccova-se a transformação do Parágrafo Unlco do

Artigo~

De outra parte, são tantas as propostas de vinculação que
corre a Assenbléia o risco de, se atendê-la, ultrapassar os cem por cento.

EIelIA ADITIVA

artigo.
Acrescente-se ao artigo

zn

do Projeto, mais o seguinte pa-

rágrafo'

Por último, é lngerativo reconhecer que a matéria deve ser
objeto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento.

JUSTIFICACAD

"§ - Aos lfUnicIpios. onde se localizem instalações portuár.!,

381

as ou entrepostos de distribuição de derivados de petróleo será, na forma de lei federal. atnbuida participação especIfica na arrecadação dos tributos incide.!:!.
tes sobre serviços portuários e sobre a ccrnercialização de coobustíveis e lubrificantes."

O Artlgo~trata da aplicação de verbas públicas e não de au_
tono:n1a emírüstretfve e didática. Está deslocado no artigo onde foi colocado coIIWJparágrafo.

EMENDA lP06515·1

I:
I:

JUSTIFICACAo

P~I"'llIO/COI/"doflUlCOI/'''.Ie'

Os ll'lJnicipios que a emendavisa contemplar suportam, em razão dos encargos de toda ordem decorrentes da localização em seus territórios
de
instalações portuárias e entrepostos de distribuição de derivados de petróleo, peS!
do Onus nos setores da saúde, desenvolvimento urbano, mar!tirno, sistema viário. segurança, prevenção de acidentes ecológicos e correção de seus efeitos.
Esse ônus se reflete na despesa pública.
E:: justo, pois, que lhes sej~ as~~ ~Jonte adicional
de receita.

",

PLENAAIO
uaTo/.v"'''lC'oç1o

~. MDIFICATlVA

tê-se à alínea B.do item 'IN do artigo 12 do Projeto a seOJinte redação:

t:

l

Propõe-se a Sl4lressão da parte final da alínea que é
tida da lei de Introduçllo do Código Civil.

I

Por outro lado, a redação do Projeto é incorreta,
lJJe onitiu o pronone relativo "que".

A emenda

Constituinte ANTONIO CARLOS KCHlER REIS
'L ....OJO/tu'"Jo/IUI•• ~lltio

t:

JUSTIFICATIVA

~

__,

b) inckJzir ao aprimorM1ento dos processos de planejamento.
e da execoçãc da despesa pli:Il1ca..

DENJA SlFRESS!VA

c) não surpreender o Tesouro Nacional cem novos ercarqosj
d) perntitir. quando da apreciação do Orçamento e na medi-

pois
Suprilllafll--se as aHneas h e 1 do item XI - A expressão da
Atividade Intelectual, Artística, Científica e Técni~a. conforme a leiGJa cu:! }.;L)

da dos recursos disponíveis". a adoção de critérios racionais no estabelecimento de prioridades.

EMENDA lP06524-1

JUSTIFICATIVA

l:J

r . r - - - - - - - - - - nn"'~."'..AÇi.,

objetiva:

a) atrpl1ar o poder de iniciativa dos perãerentaresj

PLENAAIO

FUNAAIO

~

"parágrafo-único - A vigência de lei de origem parlamentar que aune.!!,
te a despesa é condicionada à consignação no orçamento G,!
ral da lkúão dos recursos 1ndlspensáveis ã sua execução."

EMEm)A-l"P0ti52l)·8

r!dlco perfeito e a coisa julgada."

I

Acrescente-se ao artigo 120 do Projeto o seguinte parágrafo-único:

JUSTIFICATIVA

--nc- _ a lernãoprejudicará o dIreito ~ck;.'i~ldo. o ato ju-

,
i

PLENAAIO

__--_--'n"/~ul1l1~,_---------__,

~---

Constituinte ANTCt-lIO CARlOS K{N)ERREIS

r.r-----

!

COIiStituinte ANTCf-110 CARLOS KCNJER REIS

__;

aHneas que se propõe sejillll suprimidas consignam rori mas que não dizem respeito aos direitos e liberdades individuais. Elas se consti: tuem em disposições que, em última análise, restringem direitos e liberdades.
As

SlF'RESSIVA

Constituinte

l"

ANT~IO

CPJ1l.OS

K(N)ER

REIS

Plenário

EJeDA ADITIVA

.. SUprimam-se as letras .!!.' B., E. e.!! do item XIII - A proprie«Mde privada, assegurada e protegida pelo Estado, do artigo 12 ~o Projeto.

são, por outro lado. matéria de tratado ou convenção in, têrnacional

Acrescente-se ao inciso XXIII do artigo 54 do Projeto, as
alíneas e os parágrafos seguintes:

EMENDA lP06521·6

t:

JUSTIFICATIVA

1

A matéria das alíneas cuja supressão é proposta é objeto de
item
, disposiç!es cmstates no capitulo da Ordem Econõm!ca, de forma apropriada O
I XIII é a declaração do direito de propriedade e nele não cabe o estabelecimento
de
normas adjetivas, especialmente quando elas coincidem ou se conflUam cemas disposi
çl:Ses inscritas no texto do projeto em temes e coroceçãc adequados.

Constituinte ANTONIO CARLOS KCNJER REIS
.LI

ê'

.."

'"lh/

okI

" - segurança econ&nica dos hospitais cOllUl1itários e r89!:!
lsnentaçl:io das taxas de tratamento hospitalarj

__,

PlENAAIO

- medidas contra doenças contagiosas e que
perigo público em pessoas e animais;

~----_-_--_TIITO/~UlTlfIUÇI.----------__,

EJ.EIDA ADITIVA

- prol11ção e eeeéeete de PLodutos alimentares,
forragens. sementes. plantas e defensivos agrIcolas. cor-

-I

retivos agdcolas e fertilizantes do solo,

âcrescente-se ao item XlV do artigo 12 a segJinte aHnea.

::;?_

EMi:NDA lP065t7·8

l!J

Constituinte PNTCruD CAALOS KCNJER REIS

proteção

de plantas e anImais contra enfermidades e pragl'l'ij

A sucessão de bens de estrangeiros situados em terri-

- fonento da produção agropecuária e industrial;

tório nacional será reçp.Jlada pela iei brasileira. em
benefIcio do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que lhes não seja favorável a lei pessoal do "de
cujus",

- produção e ccrércíc de medicamentos, remédios. narcóticos e t6J<1cos;
- mensalidades, semestralldades e anuidades
do ensino básico e s~erior;

escolares

- outras matérias de sua CO'lpetência previstas nesta
COnstituiçllo.
ê, l~i f~Qeral terá prevalência sobre a lei estadual e esta sobre a lei llU"Iicipal.

qual! ficando-se o texto constante do dA4;eprojeto como aHnea "a".

DaDA SlBSTlTUTIVA

constituam

§ lQ -J~ legislação r;onco~te,

Dê-se ti letra b do inciso XII, do artigo 54 do Projeto a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

§ 2Q - Se a lei federal dispuser- sobre matéria de

"b) os serviços e instalações de energia elétrica de qualquer origem ou natureza, exceto o aproveitamento de ener
gia hidráulica de potência reduzida e, em qualquer caso,
a captação de energia solar, eólica ou marítima;"

EMENDA 1P06522-4

t:
JUSTIFlcACltO

A emendavisa

a capteção

tk energia

e6lica e marítima.

~DA- 1PU65f8·6' '~'--------'I r;r-"FOS"''''~

p:r--

Constituinte ANTONIO CARlOS KCKlER REIS
'UdOJO/Co~,".lo/.u
••

oMI"lo'

Constituinte ANTONIO CARLOS

ê'
r;r

ccoteerer, na hipótese da disposição em tela,

.

c....-

'"I1./~UI1",l:o;io

JUSTIFICACAo

___.

EJeDA ADITIVA

I - Acrescente-se ao artigo 133 do projeto mais o seguinte
parágrafo:
"§ - Lei Cooplementar dl.sporá sobre a elaboração e execu-

ção de Planos Nacícnaae de Desenvolvimento, de duração trienal, os quais estabelecerão percentuais da r.=.
ceita ordinária da lhião. dos Estados e dos MuniC!pios para aplicação obrigatória nos setores da Educação, Saúde, Arrparo ao Menor Carente. Desenvolvimento
Regional e proteção ao Meio Arrbiente."

__,

EJENJA SlFRESSIVA

9.4lrirna-se 8 aUnea ,! do item XlI - O Exilio e 8 Extradiçftó
do artigo 12 do srojetc.

REIS

PLENAAIO

PLENAAIO
TIOTO/......" .. oçl.,

I«N>ER

_J

..,

legislaçllo concorrente na forma de normas gerais. aos Estados e aos rrunicípios, obedecida a ordem hierárquica,
caberá a legislação scmieeentar, n

Norma tradicional no DIreito Constitucional Positivo do PaIs,
não há porque excluI-la da nova constituição

111-

~r1mam-se do

texto do Projeto todas as vinculaçl5es D!.

A emenda visa comletar o elenco de matérias, objeto de cO!!!
petêncíe da União. O Projeto se constitui. no particular. em avanço significativo
Fortalece a Federação.
OS parágraf.os propostos objetivam consagrar a
hierarquia
das leis, objeto de ccroetêrcta COllUIl, o que nos parece indispensável.

I

EMENDA lP06525·9

I:

Constituinte ANTrnlO CAALOS l«N:lER REIS

[!J
aeDA PDITlVA.

Acrescente-se a seg,Jlnte aUnea ao item 'IN, A 5egurança Jurid!ca, no artigo 12 do projeto:

AssembléIa Nacional COnStitui,nte • 683
n _. o sistema penltencitirio será estruturado em três níveis,

§ 62

regional ou mlcrorregional de responsabilidade dos llU1ic!plos, estadual e federal;
a pena será curprida em Ull dos três níveIs de acordo com a natureza do delito, sua
gravidade, condiçtles em que foI praticado e idade e antecedentes criminais do apen-ª.

Os Juizes classistas das Juntas de Conciliação e J\Ügamento ,olei
tos pelo voto di~to dos associados do sindicato, cod1 sede nos Juizos
sob~
os quais as JW1tas exercem sua conpetência tcrritoriaJ., serão nomeados
pelo
Presidente do TrJ.bWla1 Regl.onal do Trabalho.

consUtuinte ANTONIO CARLOS l<CHlER REIS

Art. 213 - A lei cUspot'á sobre a constJ.tuição, investidura,

do na forma de lei ccrcteeerter, n

JUSTIFICACl\O

Juntas de ConCJ.1.iac;ão e Julgamento, assegurada a paridade de
de OIlIpregados e empregadores.

EJreVAPllITIVA

o sistema penitenciário, emrazão de sua atual estrutura, é

"Art. - t-b dia 15 de novenilm de 1988, reatfzer-se-ãc eretçl5es para Presidente da República, Senadores, Deputaoos Federais, Titulares cio Poder Executivo dos Estados, Deputados Estaduais, Titulares do Poder 'Executivo dos '1:!.
nic:Ipios e Vereadores, obedecidas as seguintes nomas:
.) a posse dos eleitos será no dia 15 de janeiro ~ , 1989
para os titulares do Poder Legislativo e no dia 19 de fevereiro de 1989 para os titulares do Poder Executivo;

l'J

'lP06526-7

0:rstltu1nt:e ooCM:o CARLOS KCNJER REIS

('I

::======--=:===~

= - - - - - - - -Plenário
- - '..llI'''''n''~

9Ef:DA PDITlVA
Acrescente~se ao

Titulo I - Dos Princlplos FlIldénentais _ o

b) o sistema de governo instituído nesta COnstituição
tra em .igor toa data da posse dos eleitos pata os caisos do Poder Executivo, referI
da na alínea anterior;
c) nas eleIçi5es a que se refere este artigo é permitida a
reeleição, para os cargos do Poder Executlvo, desde..que Ct.fIllrido o prazo de cesínCOClpatibllizaçãode trinta dIas e respeitadas as demais condições de elegibilidade
previstas na ConstituiçUo de 1969,

seguinte artigo.
d) as eleições a que se refere--est~ocessar~se-ão
de acordo cca a legislação eleitoral em vigor na data da prCJl'lJlgação ~

"Art. - O território brasileiro é o espaço fisico _ porção
de terras, águas interiores, plataforma continental. eer territorial e espaço aéreo - que o povo octJPae sobre o qual o Estado exerce danínio, na forma desta Constituição, das leis e dos tratados e convençl'Jes de que o pais é signatário."

tuição.
Art. - As atuais Assentlléias Legislativas, cempoderes COf'!2.
tltuintes, elaborarão em dois turnos de discussão e vcteçac e pelo voto da maioria
absoluta de seus metrbros. no prazo de cento e cirrjjenta dias da prOlllJlgação
desta
ConstituiçUo, as Constituições de seus respectivos Estados."

JUSTIFICACJi10
JUS

E indispensável fazer presente. na Constituição, a definiçllo de território na~ional A soberania é o atributo essencial do povo, cujo exetc!
cio se faz ~ base do território. E. pois, irrperativo. conterrplar o territ6rio
no
texto constitucIonal. assim como o projeto dispõe relativamente ao povo, ao definir
a nacionalidade.

I

I

EMENDA lP06521:5

['J

~

I F I C A T I v A\

Digo f6rrrula capaz porque a proposta. determinando a realização de eleições gerais, afasta quaIsquer medidas discriminat6rias, atribuindo assim, autoridade moral à Asserrbléia Nacional Constituinte para alterar a duração dos
mndatos fixados pela Constituição em vigor.

Plen~rio

",-

Uln/"IIITII'O.;le.

---,

Nãohá, pois, outro ca minha. senão a adoção da proposta.

- aaDA SlBSTITUTIVA

Dê-se ao artigo 19 a seguinte redação;
"Art. 19 - A pátria é a COl'llJ'ilão dos sentimentos, legados, a
piraçaes -e .realizações que, na base do território nacional, o povo brasileiro d:!sa'M:ll
ve, COOl o objetivo de. prOOlOvendo o bem de todos e de cada 1.JIl, clII'prir livre, solidá
'ria e soberanamente seu destino. tI

NormaJui-

PARÁGRAFO ÚNICO - Os juizes c1assJ.stas, em todas as instâncias, terão suplen
tes e mandatos de cinco anos. perad.tida tca reconduçio e aposentadoria ~
bda em leJ..

Art. 215 - CaJpete .à Justiça do Trabalho CODCJ.1iar e julgar os
dissi
dios indJ.viduaJ.s e eetetavcs entre empregados e eIlIpregadores, as ações
,j;
acidentes do trabalho e as questões entre trabalhadores avulsos e as
anpre_
sas tanadoras de seus servJ.ços e as causas decorrentes das relações
trab.!.
lhistas dos eervaecees cem os Municipios, os Estados, o Distr~to Federal, os
Territór~os e a Utuão, ancãusave as autarquias aunicipaJ.S, estaduaJ.s e
f~
rais.
§ 12 Havendo iJlJpasse nos dissídios coletivos, as partes poderão
ger a Justiça do Trabalho caIIO árbitro.

ele-

Recusando-se o empregador à negociação ou. à arbitragem, ~ facul_
tado ao Smd1.cato de trabalhadores ajw.zar processo de dissith.o eetetavc, pooo
dendo a JustiÇô1 do Trabalho estabelecer nonn3S e concUçõcs, respeitas as di.!.
posições convencionais e 1egaJ.s mInimas de proteção ao trabaTho.

§ 212

j 32
A lei especificará as hipÓteses em que os dissÍdJ.os coletivos, ee
_ cotadas as possJ.bihdades de sua solução por negocJ.ação, serão submetJ.dos ;aiireclação da Just1ça do Trabalho, ficando de logo estabelecido que as deca-.
sÕes desta poderão estabel~r novas nomas e condiçÕes de trabalho e que delas só caberá recurso de embargos para o llletiDG Órgão prolator da sentença.

~_----_.~...(oIO/COM"'Io/....o0M'.11II

PLENÁRIo
' .. n'~lIn"'coclo

",-

Dê-se aos artigos

2.11: e

sentido cívico.

Esses -do os objetivos da ernenda.

JUízos

I

-

li -

Manteoos no entanto a proJXlrcional1dadc de UJ1 quinto para os represen
tantes dos advogados e do MJ.Justério Mlico e lBIl. terço para os representaR:
teso eãesecsees, respeJ.tando a linha da Constituição atual e do projeto
da
Comssão de Sistematização. Ao contrário, & proposta atual de S. Exa. o Jlr!:.

eadente do TST. fixa a callpOSição em 17 togados e vitaliclos e 6 classistas
e temporários.

n - Ccmpat2b2.lizar os dispos~tivos que tratam dos Tr~btrmu.s Reg:f.onms do Trabalho com os que dJ.spÕemsobre J) TrJ.btmal Superior do Trabalho,lIllI!!.
ter as indJ.caçães dos representantes classistas dos Tribunais regJ..DnaJ.s por
um colétp.o eleJ.toral const1tuido .apenas de d1retorias de federaçÕCs, ~cl~
do os SJ.nCb.catos, uma vez. que, pelo enquadramento sindical, as federaçoes 5&0
constJ.tuJ.das por sindicatos filiados, carecendo de supceee jurídico a
dupla
representatJ.vidade no colég:t.o eleitoral: a federação e seus sindicatos fili.!.
dos. A esses ÚltlJllOS Já está dada a canpetência de indicar os classistas para
as JW1tas de Concihação e Julgamento (parágrafo sexto do art. 212).

IV - Hod:ficar o tempo de mandato dos JuIzes classistas, dos
atuais
três anos e onde são pennlt2das dtu:ts reconduções. pat'a cinco anos, limitado,
por outro lado a apenas uma recondt.ll;io. Entendemos que o mandato deva ser un
pouco maior, pois ao cabo de três anos, é qwmdo .ao boa experiência aCUJlU1ada
no mandatq deve ser melhor aproveJ.tada. Apenas tDa. recondução obJetiva na s0ma de doJ.s mandatos, alcançar o mesmo tempo aproximado da atiVJ.dade que seria
Im mandato de 3 anos e duas reconduções' 10 anos. no pr:uneiT'O caso, e 9 anos.

DO"'IRABAUtO

Art. 212 - são órgãos da Justiça do Trabalho;

lU -

Uca.

a~?~lfl~~ ~çIIo;

DOSTRIBUNAIS E

Povo e Nação de caráter pluralIsta. quanto aos aspectos étnicos, culturais, 8lTbIentais, sociais e econômicos, o Brasil há de merecer que sua COns
tituiçllo contenple una clara noção de Pátria. tantas e tão poderosas são, no lJU'ldo atual. as forças capazes de clJI11)rometer a sua unidade e a sua integridade.
flS1Çã~ did~

2le.

SEÇÃO VI

A emenda visa atribuir ao texto vestibular da Constituição

1: -\.Au!lentar o rÜirlero
Hinistros do tribunal Superior do
Trabalho,
de 17 para 23, adotando CCIllO nossa, a proposta. do Exmo. Sr. Presidente do Tri
bunal Superior do Trabalho plblicada em artigo ASS1nado na edição de 22.i .S{;
do Correio Braziliense, de que, ampliando-se sl.gnifJ.catlvamente a
canpetência da Justiça do Trabalho, torna-se evidente que o OÚnero de mudstros
do
TrJ.bunal Superio!' do Trabalho deverá ser ~ ampliado.

I n - Suprllllir o artigo 213 do projeto, que estabelece que "haverá elI
cada Estado, pelo tDenos um TrJ.btmal Reg1onal. do Trabalho, que será
instalado na fonna da leJ. lf • O "caput" do art.. 213 (já ~rado) da Emenda, evide.!!
temente assegura a criação de tribunais reglonal.S do trabalho nos
Estados
onde o nÚmero de reclamações traballustas just!f~que a sua crJ.açâ:o <Já
é
8SSm1 pela ConstJ.tuiçào atual) .Há Estados em QUe existe atualmente em
funcionamento apenas uma Junta de Conciliação e Julgamento. Por outro lado, pre_
tende-se a Cr1açiíO de novos Estados na Federação. A obr~gação constitucional.
de se crJ.ar pelo menos I.W Tribunal RegJ..onaldo Trabalho e= cada estado, 5elIl. a
ressalva, J.nviabiliza de plano, o preceito constJ.tucional proposto.

constituinte ANTONIO CARLOS KCNlER REIS

fJoEKlAMDIFICATIVA

JUSTIF1C-ATIVA

Oe outro lado, a Constituição deve considerar sua

'

Art. 214 - O Tribtma1 Superior do Trabalho expedirá rnstrução
tiva disciplinando o processo elei"tora.l para "t.tVIQs os ~ c.. que w
zes da Justiça do Trabalho form eãeaccs,

de

A emenda tem COOXl principal objetivo estabelecer f6l"1lJJla c.!
paz para se encerrar o -chamado pedodo de trensrçãc,

Na raiz da crise política brasileira está o problema do ma..!!
dato preaídencíeã, Resolvê-la, sem a coragem de encarar as quest(les correlatas, será
promovero agravamento do quadro político-institucional.

COOSTITUINTE ANTONIO CARLOS KlJt'.J:eR REIS

['J

to.

A Eruenda proposta tem os seguintes objetivos:

\

\

representação

P~O ÚNICO - A lei, nas Comarcas onde não houver criado Juntas de Conei
hação e Julgamento, poderá atribuir a sua caDpetênCJ.~ aos Juizes de
DJ.r'ei:

Inclua-se cano Disposiç!o C«\Stitucional Transitória:

fator de corrpranetimento grave da reccperação do apenado.
A convivência de presos condenados por delitos menos graves, cometidos em condições slr'9Jlares. decorrentes de fatores 8lItIlentais, compresos responsáveis por cr.1mesóediCll"ló:ls é fato que responde pela reincldénc!a e eleveçãc do Indice de criminalidade.
A emenda visa corrigir essa distorçlo.

~DA

jurisdi-

ção. cc::mpetênCJ.a, garantias e condJ.çÕes de exercicio dos órgãos e membros das

TrJ.bunal SuperJ.or do Trabalho
Tribunais Regl.on<llS do Trabalho;
JW1tas de Conciliação e Julgamento.

no segundo.

§ 12 O Tribunal Superior do Trabalho cOlllpOr-se-á de. vmte e três
nistros, sendo'
-

H1-

a) - quinxe togados e v;ttal!cios. 00Illead0s pelo Presidente
da
RepÚblica, sendo nove dentre Juizes de carreira da magJ.stratura do 'IrabaUto,
três dentre advogados no efetivo exerciCJ.o .da profJ.SSão. e três dentre membros do ~rio ~hco,

v - Finalmente, a Fmenda proposta reduz de 7 (sete) ,para apenas
4
(quatro), o nÚmero de artigos de que se canpÕe o proJeto, na parte referente
mérJ.to
principalmente objetiva aperfeiçoar a técrn.ca leg:t.slatJ.va.

a "Tribunais e Jui~os do Trabalho", sem modifJ.caçõcs profW1das de

b) _ oJ.to classutas e temporários, COll 'todas as garantJ.as
da
lIlagU;tratura exceto a vita1;Lciedade, em representação paritária de empregados

~J~ga~~=~:I~.PresJ.denteda

RepÚblica, entre candJ.datos

b<1-

§ 22

_
Os TribunaJ..s Retp.onais do Trabalho serão eaDPOstos de magl.Strados
nooeados pelo Presidente da RepÚblic:a, sendo dois te~os de Juizes togados
VJ.taÚcios e um terço de Juizes classistas temporáM.os. Dentre os
JUÍzes
togados observar-se-á a proporcionalidade estabe1ecJ.da na alÍnea :'a",
do
§ 12. do art. 212..

EMENDA ADITIVA
ÕispositivO emendado Artigo 3g
Inclua-se, como parágrafo 3g do artigo
3'1 do Projeto de ConslE"i't.oição, o s.egdiote~
•
Art. 3g - ••••
§ 3Sl! - Terá um Conselho Disciplinar C!
da Poder da União, Estados, Territ6rios, Distrito Federal e Municípios, para julgamento de atos e côndüEã de titulares de cargos de cO,!l
fiança.
a- A composição e o funcionamento do Co!!.
selho Disciplinar seda regidos por lei complementar.
•
b- Os membros efetivos e suplentes do
Conselho Discipl.inar nllo perceberão quaisquer vantagens pecun1ár1as
JUSTIFICAçnO
O Poder JudicilSrio tem mantido' um Conselho Disciplinar, constituido apenas de magistrados. para aprec!açtl:o e julgamento da conduta dos mel\lbros da Magistratura e do Ministério Público A unilateral1dade
é inJustificável' Daí, a presente emenda, determinando a instalaçl:lo de Conselhos Disciplinares ta!!!
bém nos Poderes Executivo e Legislativo da UniDo, Estados, Territórios, Dlstl'Ito Federal p Munlr!l'llos. Trata-se de uma quesUo
- Je
simetria, de colocaçl:lo
dos tres
poderes em um nível só, no que
diga respeito h decisão soore o comportamento pt:íbl1co de seus mem bras. Por espIrHo de justiça, estamos certos ~e que esta elllenda s.!,
rá aprovada.

§ 32

As JW1tas de Conciliação e JI11gamento serão compostas por um. Jw.z
do trabalho, que as presidirá. e por dois jw.zes classJ.St:as temporán.os.
Te
presentantes dos empregados e dos empregadores, respectivamente.
-

Para llS naneaçÕe5 dos ministros do Tribuna1 Super~or do Trabalho,
o TrJ.bw1al encaminhará ao presJ.dente tia RepÚbhca 1J.stas Triplices
resultantes de eleições a serem reahzadD.$·

S 4º

-

a) - para as vaps deslana.das ~ magistratura do Trabalho,

lP06531·3 "~'-------~I fõr'p.'M"D"B~
tJEMENDA
Constituinte ALUIZIO CAMPOS
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EMENDA N9

De-se ao texto constitucional a mesrra denominação
atualmente adotada.
... CO~STIT[]IçAo DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL :;.

pelos

DIe:Ilbros do prÓprio Tribwml,

b) - para as de advogado e de ~ do M!ni.stérJ.o PÚblico, pelo
Conselho Federal da ordem dos Advogados do Brasil. e por tn colégio eleitoral
constituido por Procuradores da Justiça do Trabalho, respectJ.vamente.
c) - para as de classistas, por colégio eleitoral integT'ado pelas
diretorias da.oo: l"'.nnrP.fferaçÕes nacionais de tr.:lb:lh:ldorcs cu das
p.atJ"Ullll.L::I,

confonne o caso.
§ 52

-

Os magistrados 1Ielllbr'GS dos Tf'J.bunaiB Reponais do Trabalho

rão'
a) - Os Ju!zes de carreira, escolhidos por promoção de
do Trabalhu, por antiguidade e merecJ.mento, alternac!amente,

JuÚes

b) - os: advogados, eleitos pelo ConselhGseccional da Ordem
Advogados do Brasil da respectiva região,
c) - os membros do Ministério PÚblico, eleitos dentre os

dos

procu_

radores do trabalho da respectiva regÜo;
d) - os claasiz:;tu, eleitos por la co1épo eleitoral constituido
pelu diretoriu das federaçÔea rupoctivu. cal buli territorial na ~.

JUSTIFICACAO
A referida denominação bem expressa a organização
politica nacional mantida no projeto, não se tornando necessário
modificá-la.
A primeira Constituição brasileira - a de 25
de
março de 1824 - chamava-se CONSTITUlçXO POL:tTICA 00 IMPeRIO. As
da República, desde a de 1891 até a de 1946 denominaram-se CONSTI
TUIçKO OOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL.
Somente em 1987 essa denominação foi simplificada
para CONSTITUIÇKO DO BRASIL. A atual - CONSTI'1'Ulç1':o ~ DA REPOBLlCA
FEDERATIVA DO BRASIL'" resultou da abran~ente Emenda n'i' 1 de 17
de outubro de 1969, que consolidou o último regime autoritário.
Apesar 'do seu viciado conteúdo, ela é bonita, podendo rot.ular e refletir um texto democritico I como o que estAmOS
pretendendo- elaborar.

684

• Assembléia Nacional ConsUtulnte
JUSTIFICAÇÃO

lP06532-1 "~'-----'-----'J,r<r'P'M"O"B'~
lEMENDA
!J Constituinte
ALU1ZIO CAMPOS
. c..._J

JUSTIFlCAÇi'iO

o cooperativismo, ao nIvel de cooperativa
crédito, é tratado pela Comissão de Sistematização nos termos
artigo 469, que estabelece o seguinte:

PLENARIO

Dê-se ao texto constitucional a denominação de-

Nesses termõs. a cooperativa de créd~to
"condições semelhantes às das instituições bancárias."

- CONSTITUlçAo DO BPASIL -

---)~~~
I f::i~;~~7.~J

§ 29 - A título de indenização por exaustão da
loUna, parcele. dos resultados da lavra, a ser definida 81'\ Lei, será
destinada ã formação de um "Fundo de E).austão" para apoio ao desenvcâvrnenec sêcãc-eccnêmacc do Municipio de sua localização.

kCooioIICI/"lOItllo/.\llCs..

EMENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.

EMENDA lP06536-4

Art. 307 o aproveitamento dos potenciais de ehidráulica e a lavra de M1nas em faixas de fronteira somente

EMENDA

d~rei

JUSTIFICATIVA
Observa-se no Capítulo V - DA SEGURANÇA P,Q
BLlCA. que na medida em que o anteprojeto enuaera as Instituiçlles
componentes do :!l'.!!,tema foi sendo definida a destinação de cada Uf8
delas. Il!õt.s s6 não ocorreu quando às Guardas Municipais. ( inciso
V, Art,~).
Dai a necesaâdade de ADEQUAÇAo do texto li.
l6gica vigente para uma instituição Policial que, nas ruas, deve
ser dIsciplinada e controlada rigidamente e bem orientada em 5tla
Ilissão para se tornar transparente à sociedade e ao efdadão ,

1Q

e 30

parãgrafo ünaec - O ~ngresso na atividade notar~al e
registral depende, obrigator~amente, de concurso públ~co de provas
e t.it.ulos.·

A prospecção, exploração, desenvolvi-

de energia e dos recursos hídricos,. dependem de autorização ou concessão do Podar Público contratados sempre por prazo determinado, no
interasse nacional, e não poderão ser t.rnnsferidos sem prêvã a anuên
cia do poder concedente."
-

EMENDA SUPRESSIVA
". present.e emenda tem por escopo reduzir o nÚlllero de dispE.
sitivos contidos no ProJeto de Constit.uicao.
Trata-se, pois, de medida que visa a "enxugar" o Texto Con~
tornando-o mais conciso, obJetivo e, por via de cons~
guência, mais claro e estãv~l.

EMENDA lP06537·2
Deputado ~OSA PPATA

tJ

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se do PI:.Ojeto:

o Artigo
fC;~;'J

PLENlIRIO

15õ7o'~A2l
lCOlOU\ll1"I(;"'.a

• § 49 - O MunicípiO será criado por lei esta
dual, obedecidos os requisitos mlnimos e- a forma previst.a em 1ei-

complementar estadual. Dependerão de consult.a prévia, mediante
plebiscit.o, às populações diretamente interessadas, para aprovar
iniciativa da Assembléia LegislatiVa do Est.ado, nos casos de cria
ção, incorporaç~ol fusão e desmembramento de tIIunic!pios."
JUSTIFICAçXO

Há quase Vinte anos, o Ar-2 e a Lei Complemen
tar federal n9 1, de 31 de dezembro de 1969, prat.icamrnt.e eaeea :
raro o direito das populações dos distritos municipais atingirem
sua maioridade poHt.ica, emancrpanâc-ae ,
Hoje, na reorganização do Est.ado brasileiro,
na exata medida em que pretendemos estruturar e consolidar a Fede
ração, é necessário que o processo de organização administrativa:
isto é, particularmente a criação de municípios, seaa da competê!!.
eia est.rit.a dos Estados, ressalvada apenas a consult.a ã população
diretamente inteJ:;'essada.

caráter corporativista de transferir, do Ministério do Trabalho,
l'ara o da Saúde, a Secretária de Segurança e Medicina do Trabalho
-e a fUNDACENTRO, tenta-se agora, usar o texto Constitucional p!.
T8 atingir o objetivo.

336, o Parágrafo llnico do Artigo 337,

Artigo 487 e o Artigo 468.

CUllpre sublinhar que na redação anterior c:b
referido artigo 350 havia uml ~~. de nÚllero III, estranh'; li.
ârea da Saúde, que a Comissão de Sistell18tização' houve por 'bem de.!

3USTIfICAÇllO

--,

Dê-se ao parágrafo 49 do artigo 49 a seguinte redação:

JUSTIFICAÇ~O

A introdução no texto da Constltuiçtio, da
expressão "Saúde ocupacional" (traduçllo literal e impr6pria
de
lOoccupat1onal health") telll o objetivo, que- se evidencia na leit,!:!
ra de suas al1neas, de incluir na lirea da Saúde a Segurança
do
'trabalho Que, ee Ambito internacional fica, como os demais assu!!
tos relaeionador com o trabalho, aos cuidados da Organização li!
"ternacional do trabalho, e não da Organização Mundial da Saúde.
Não tendo surtido efeito, elll passado recente, as iniciativas de

fGõ!"o7["ã7J

PlENARiO

Pequena modificação de mérito é propost.a
ao
artigo 492 das ni spcsaçêee TransJ.tóriaG, para reduzir de canco para três anos o prazo de prescrição do direito de lavra, quando não
exexcã tado comercialmente no tempo aprazado.

Os campos de ação dos Serviços Sociais Autônomos -SESC,SENAC- e -SESI
SENAI_ têm seus recursos oriundos de contribuiçilo sobre a folha
de
salários, sem nenhum desconto do trabalhador. Estas Instituições têm,
historicamente, através de um trabalho de qualidade e abrangência inquestionáveis, realizado- por administração privada de seus
e diretrizes um grande serviço _

recursos

Com efeito, o senaí foi o primeiro a ser criado em 22 de janeiro
de
1942, através do decreto-lei 4048, do então presidente Getúlio Vargas.
acolhendo assim uma iniciativa pioneira dos empresários Euvaldo Ladi,
Roberto S!monsen e Morvan Dias Figueiredo. Em seguida vieram o senae,
o sesc e o sesã , criados em 1~46. Durante todos esse; anos: as quatro
instituições do comércio e da indústria consolidaram um
trabalho de
formaçilo de eee-ee-eeee especializada para os dois setores e de aten-

~::%ra e: :~::~~e1~d:"'~:~~t~::t~~a: :::o~~re1tos

CCC;stit.uint:; ADHEMAR DI:

~'~;ROS

EMENDA lP06541-1

!!l

CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

[!J

PLENARIO

Ao artigo 304 inclua-se o seguint.e

Dispositivo emendado:

-~

§ 39 - t: assegurado rb.o trabalhador urbano e
rural o direito de se organizar sob forma cooperati
"lO

~."

-

...." ...""..1.

1

No ãnca so XXIII do artigo 13 substitua-se a expressão "por paríodo
nunca supe:-ior a três horas diárias." pela expressão "por período
nunca superior a quatro horas diárias;"

~

VII do artigo

347 da Seção 1 do Capitulo I l - da Seguridade Social.
Suprima-se do -eet!lProjeto a al!nea VII do artigo

Sem que os amplos serviços prestados possam significar qua Lque r ônus
para os trabalhadores, essas entidades são mantidas através de
urna
contribuiçilo compulsória da classe empresarial, de forma que senae e
Senai recebem o correspondente a um por cento sobre o valor da folha
de pagamento, enquanto para o Sesc e o Sesi são destinados. 1,5 por cen-

(ITPLÉNflRIO

Ô*I._&IIo'--------,

P'l,llu-/to.....

EMENDA SUPRESSIVA

dinlento social, através do desenvolvimento de atividades de assistência médica, odonto16gica, cultural e esportiva, tudo alicerçado numa
bem montada estrutura pedagógica-assistencial e administrativa.

FILIIO

SOciais- (aI!

f

347.

JUSTlFlCAC~o'
A qualidade do MeiO ambiente, inclusive do
trabalho, não é assunto específico da área da saúde, tendo
sido
contemplF;'da no Capitulo vr _ do Meio Ambiente.

to.

EMENDA lP06535·6'

Dispositivo emendado: Artigo 350 e ~
da Seção I do Capítulo 11 - da Seguridade Social.
Suprillam-se do aAt.8projeto o artigo 350

p:r=~'~~~J

I!J

Constituinte ADIIEMAR DE BARROS FILHO

•

"';l~as

t.~t.uc~onal,

"Art. 494 Serão mnntid de s as eeueas ccncessêes
CUJOS dJ.reitos de lavra prescreverão decorridos t.rês anos sem
a
sua comercialização, contados a partir da pro'llulgiJção desta const.!,
t.uição."

EMENDA lP06534-8

TUTll/.zwlI.ICAÇh.-------------,

JUSTIFICA't'IVA

ment.o e a lavra de Minas, bem como o aproveitamento dos potenciais

Basicamente, a presente proposição intenta prg.
duzir melhoria em eeaec que consideramos de alta relevância.

~

Supr:unam-se as SS lo e 3" do artigo 199 do ProJeto de
const.it.u1Ção, passando ele a vigorar com a seguinte redação:

parágrafo único. o aproveitamento dos potenciais de energia hidrãulica e a lavra de Minas em terras indígenas se
mente poderão ser efetuados por empresas estatais, e dependerão da
prévia aprovação do Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇÃO

~~;!illJ

SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 199, SS

pode~ão ser efetuados por empresas estatais ou empresas nacionais

254.

5;0';:=1

natu-

p:r=;;;;;;i»lJ
f'2o/M;'ift7l

SEN. LEOPOLDO PERES

u1o'--------,

Inclua-se no Capitulo IV - a SEGURAN'CA P,Q
BLICA, o seguinte parágrafo 4Q no Art. 254:
"As guardas municipais, a serem reguladas
por lei estadual destinam-se à vigilância do JlatrimOnio mun1c4e1.
sob a supervisão das Pol!cias Militares".

Esse direita I que parte da própria consciência
do trabalhador, t.em nitida feição social, motivo pelo qual deve ser
consagrado na Const~tuição, na fonna auqez-a da pela presente Emenda.

tJ

,_,------~

tJêõNSTITUINTE RONALDO CARVALHO

-

Todavia, em nenhum dispositivo figura o
t.o do trabalhador se organizar sob forma cooperat.iva - base:
ral para o artesanato e fonnas de trabalho assemelhadas.

í

fl
fl

I~A lP06539·9

Podemos verif~car, portanto, que ao nivel
de
Comissão cooperativa tant.o é considerada como institu~ção financeira, como unidade econômica.

"Art. 306 Os recursos naturais, tais cono o pa
tril!'6nio genõt;l,co de variedades nativas, os recursos mJ,.neraJ.s e po:
t.enc ai.s de energia hidráulica, constituem propriedade d~stinta
da
do solo para efeito de aprovei tnment,c industrial, pertencen à
un;i,ão e são 1nalienãveis, ressalvado o disposto neste TItulo.

Art. 308

A lei deve facJ.litar e não dificultar o acesso
_ sobretudo do menor carente - ao mercado de trabalho.

~ artigo 496 dispõe que Lei Agricola
criará
órgão planeJador pezmanenbe de política agricola c disporá
sobre
apoio do cooperativismo e associativismo, enquanto o parágrafo lQ ,
do artigo 325, diSpÕe que lia polítJ.ca agricola estimulará o desen _
volvimento do cooperativismo de produção e crédito."

Si, bs t í.tuen-ae os artigos e parágrafos ca tcdos pelos seguJ.ntcs:

nergi~

As horas de aprendizado asseguram ao menor
cupação e remuneração, retirando-o do ócio das ruas.

a autorização para o funcionamento
das
instituições financeiras, bem como dos estabeleciment.os de seguro,
previdência e capitalização;"
.. I

Embora a denominação atual - CONSTlTUlçAO DA REPQ
BLICA FEDERATIVA 00 BRASIL - bem expressa a organização polit,!
ca nacional, parece-me que a proposta nesta emenda melhor con
densa o genérico e indiscriminado sentimento de brasilidade. -

rrc;mstitUinte ADHeMAR DI: BARros FILHO

e prãtico o treinamento.

terá

O artigo 326 prevê a elaboração de Lei do Sistema Financeiro Nacional, que disporá, entre outras, sobre:

JUSTIFICACAo

,"".

nada diária de t.rabalho regular, o que faculta t.ornar mais efetivo
~

"Art. 469 Até a regulamentação da autorização
a que se refere o item I do artigo 328 e o artigo 329, o
Banco
Central do Bras~l providenciarã no sentudo de serem at.ribuídas às
cooperativas de crédito, que venham a ser consideradas capacitadas,
condições semelhantes às das instituições bancárias."

EMENDA N9

EMENDA lP06533-0

As quatro horas propostas representam meia Jor-

de
do

EMENDA lP06542·9

[!J

CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

fI);';B-=:J

[!J

PLENARIO

f"]fi'~JU]

,.,..

rPlO/.I\Ifl1'ICIIÇ1.

_

EMENDA MODIFICATlV""
Mod1t1ca redação do Art. 87,

'}I":

Assemblêía NacionalConstituinte e 685

~3~

-

JUSTIFICAçno
A atividade médica e essencial para a manutenção do equiUbrio e da ordem sociais. A atuação médica de urgência,pri!!
cipalmente, pode ser considerada como de máxima prioridade, não
podendo, por motivos óbvios, ser desativada durante os mo.!,!.mentos grevistas A sugestão de punição penal dos infratores será
uma forma de inequívoca eficiência para o cumprimento desta determinação

JUSTIFICAÇAO

~ preciso levar em conta que o aposentado
não ocupa nenhum cargo e não exerce nenhuma função.
O atual
projeto prevê três exceções ra
ra o caso dos aposentados. excetuando apenas o de ocupação de ca;
go por concurso púbilco
Ora, justamente os que mais precisa;
de um complemento salarial é que estão impedidos. porque os fun:io
nárias não são todos formados em magistério. nem Senadores, De-putados , Vereadores ou Prefeitos e Governadores. A exceção seria
odiosa. levando-se em conta que a maioria dos casos permitidos se

EMENDA lP06543-7
Pl.loWlloICGIII1l>JIUlonll'"ll.o

EMENDA SUPRESSIVA.
?ISPOSITIVO EMENDADO, ART.
Suprima-se o Art.

-,

,.,---

..-

JUSTIFICAçno

.u~l

EMENDAI lP06547-0

tJ Senador

.U.......

De-se ao artigo 456 a seguinte redação
í

JUSTIFICAÇAo
As eleições municipais estão previstas, de acordo com o
artigo 25 deste anteprojeto, para o ano de 1988 No caso dos pr efeitos eleitos em 1986 isto sigmficaria um mandato de apenas dois
anos o que seria frontalmente contrário ao que dispõe o artigo 10
do anteprojeto Que fixa em 4 anos a duração do mandato do ceerer tc,
que pode ser reeleito por um numero ilimitado de vezes.
Entendemos pois, Que é do espírito da lei que se pret en
de f.azer vigir no País, que Quatro anos é o período mínimo que deve ser concedido a um prefeito para levar a cabo a difícil missão
de bem administrar os interesses do município que lhe é confiado.
No caso dos municípios novos, com mais raaãc , cereooe-,
mos a concidência com a eleição municipal de 1992 A estes pre re
tos foi confiada a árdua tarefa de implantar uma estrutura adminis
trativa municipal tarefa essa impossível de ser executada em doi;
anos de mandato
cons Ider ancs , pois, de justiça a alteração Que ora propomos

§ 212 O Plano Nacional de Educação definirá o percentual dos
recursos orçamentários a ser aplicado pelo município, pelo Estado e
pela União ao ensino profissionalizante, que não deverá ser inferior
a 20X dos recursos totais destinados a cada nível
§ 412 As empresas comerciais, industriais e agrícolas são 0br qados a as sequr-ar a capacitação profissional dos seus trabalhado
res, inclusive a aprendizagem dos menores, em cccperaçãc com o Po:
der Público, na forma a ser definida pela legislação ordinária

í

í

~ A lP06548-8

..,.., - - - - - - - ' ) r<rP::O'B""~

Senador RACHID SALDANHA DERZI

.

De-se aç

QI"l

/

~

....~/.u.."'••

C.

ç:lo

I

"= V do Artigo 17 a seguinte redação:

C) na hipótese de greve as organização de classe adotarão as providências que garantam a menot.ençãc dos serviços i!!
dispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da com~
nidade, com especial destaque para os serviços de emergência no
setor da saúde respondendo, criminalmente, por falhas que vierem a ocorrer em decorrência da precer Itíade e insuficiência do
atendimento oferecido.

_J

í

Art. 456 - Os mandatos dos Prefeitos, vfce-Pr ere tcs e Vereadores,
eleitos em 1982 e 1985, temunarãc em 12 de janeiro de 1989 e
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 1986 e 1988 t er ãc seus mandatos encerrados em 12 de jane.i rc de 1991

Art 364 - O ensino público técnico e agrotécnico profissio
nalizante, em nível de 112 e 212 graus, é gratuito":
§ 112 A gratuidade se extenderá ao material escolar e a a11ment ação básica fornecida pela escola e pelo centro técnico de treinamento profissional.

see tenee-ee , também, explicitar a p r ev Ls ãu e vinculação de
recursos para a promoção dessas atividades de ensino, no p ressupceto da necessidade de clptações permanentes de recursos financeiros
para a consecução dO$ .objetivos almejados. Daí a fixação de al1qu.Q.
ta mínIma dos recursos orçamentários da Educaç'ão para a nenutençãc
e desenvolvimento técnico e profissionalizante. A especificação para o ensino voltado às atividades agro-industriais funda-se na necessidade de ampliar e consolidar o treinamento e técnicas nesta area do conhecimento para sustentar a expansão não apenas da produção mas também da produtividade do campo brasileiro

cryM'~;'D0=J

'1 fWjô@

/COIl'••iOlIUI.OIl' ...o

t'lPlenário

Substitui-se o artigo 384 dando-lhe a seguinte redação

A presente sugestão de norma constitucional prende-se ao preceito básico de que compete ao Estado universalizar as oportunida _
des educacionais para todos os brasileiros que desejam ensino técni
co e profissionalizante, principalmente voltado à agricultura A gra
tuidade do ensino, bem como sua igual qualidade, é imprescindível;ra que todos tenham es mesmas -oportunidades de acesso social e de:
sempenho econômico. Por outro lado, é preciso estimular a protissio
nalização técnica, fundamental para o desenvolvimento sócio-econôm!
Co do País
-

\

r ; r - - - - - - - - - - ' r u o r . u . ' ' '... cio

t§Qi;~Jfll

JUSTIFICAÇAO

i..,,.

RACHIO SALDANHA OERZ-I- - - - - ' - - - - - - - - - , )

~~~, ~
..,

tJ Plenário

E necessário a unificação das ações governamentais e dos
recursos dispendidos com assistência social para que se garanta a
eficácia da ação e a eficiente aplicação dos recursos Pr ínc ípeamente nesta área de assistência, a ação do governo ainda é desordenada e fica sempre a depender dos ~}rnstintos filantrópicos" de
cada governante. Cremos que é dever do Estado amparar e proteger os grupos pcpuí ect cnars especiais como definimos acima
A mdfcaçêo d-;- SEPLAN para, coordenar o plano prende-se à
tunçêc precípua de Planejamento da referida Secretaria e a recen~ te incursão da mesma na área Social dom a cccrcenação do Programa
do Leite Consideramos todavia, que cabe ao Congresso Nacional fis
,
\
calizar as [ações que visem promover O Bem Estar Social da pcpufaçâc eprovanoç o trabalho téqnlco que vier a fer realizado. \
Proc~rou-se delimItar a abrangência ao Plano, definindo o
universo populacional a ser amparado A própria composição etária
da população brasileira fundamenta d ass rs têncf e e proteção especiais ao menor que, aos milhões, encontra-se abandonado, em total
carência nutricional e educacional, sem maiores oportunidades e re
tivas de socialização e acesso a condi~ões mínimas de dignidade ~
Por sua vez, é significativa também a parcela popurec cna l , na fa!
xa de 14 a 19 anos, que não tem acesso à escola e ao trabalho remunerado Os deficientes fi~lcos e os escepcf cne.í s es t êc poterelal
mente desamparados pela legislação ordinária e pela ação assiste;;
cia! do Estado, sem condições reais de maior rntecraçüo no
sei;
da sociedade e do exercício de atividades compatíveis Por outro
lado, os avanços do progresso econômico, aumentando a esperança de
vida e período produtivo do ~ndivíduo, gerou um grave problema de
ajustamento do idoso. principalmente" devido aos costumes e práticas discricionárias no mercado de trabalho, na sociedade brasilei
ra, merecendo, portanto, a atençêo-especfat do Estado na sua as:
sistência e proteção.

é-

.

D;~o;I

tJPlenário

tJ

JUSTlFICAÇAO

-

\
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EMENDA lP06545-3

fI

A ques tão do tratamento tubutárlo nos rendimentos dos
membros das forças Armadas e do Poder Judiciário. apesar de polêmica precisa ser encarada.
A mpcr tâncãa das Forças Armadas e do Poder Judiciário
para a manutenção de ordem democrática conferiu, em um passado
recente, um tratamento di ferenciado aos rendimentos dos seu mem
bros que não pode ser retirado agora, sob pena de uma perda salarial estimada entre 35 e 50%, injustificável e impossível de
ser absorvida em um período de inflação acelerada como o que v!
vemos.
Cumpre salientar, ainda, que os militares e os magistrados são os únicos funcionarias do governo que não podem acumular funções estando, por dever do ofício, obrigados a um contrato de exclusividade com a União, que justificaria o pr evãf
gio que .Era propomos

\

Art. 479 refere-se à promoção do cargo
de Professor Adjunto para o cargo de Professor Titular sem crité
rios acadêmicos. Este artigo contraria a PoHtica da Universida:
de no sentido do aperfeiçoamento docente e reflete na diminuição
da produçãO' ciêntifica e ignora o papel acadêmico do Professor Ti
tular, cuja posição na estrutura da carreira deve refletir a c;
petênc!a e as responsabilidades inerentes à função.
-

RACHID SALDANHA

---,

Art 366 - As ações governamentais na área de assistência
social serão f Inanc l adas com recursos do Fundo Nacional de Se guri
dade sccf at e das receitas dos Estados e Hunicípios e deve'rüo es-:
tar def rru das no Plano Nacional de Bem Estar Social elaborado, a
cada quatro anos, pela Secretaria de Planejamento da Presidência
da República (SEPlAN), em articulação' com os Estados e Hunicíplas
§ único - O Plano Nacional de Bem Estar Social será regulamentado por lei ordinária e coordenará as ações destinadas a as
sistência e proteção à infância, à adolescência, aos deficientes
s í.ccs sensoriais e visuais, aos excepcionais e aos idosos, e será
submetido à apr-ovação do Congresso Nacional.

-----,

\

.
PWi:;J;J

o
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't.çio

III - renda e proventos de qualquer natureza, salvo os
rendimentos dos membros das Forças Armadas e do Poder Judic~ário

479.

i

tJ Senador

rEUOf'uIT..

çl o

De-se ao Artlgo J66 a seguinte redação

-----,

De-Se ao i-I:em III do Artigo 270 a seguinte redação

Art. 479 - Os atuais professores Adjuntos
IV, d~ quadro das il'lstituições de Ensino Superior do Sistema Fe
deral do Ensino Público, ficam classificados no n!vel de Profes:
sor Titular e passam a constituir quadros suplementares com todos
os direitos e vantagens da carreira, sendo extintos estes cargos
à medida que vagarem,

T

.ud.'O/COIl'lIio/IUICOlll••lo

[J3:j~'imJ

Plenário
'UTO/.UITltIu

479

JUSTIFICACno \

fIY"~~~"~

..

,.,--------'~t lUol.olI".io/l"l.oll'"lio

~~;, ~
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EMENDA lP06549-6

l: Senador RACHID SALOANHA D~;;-I---------"
f!J

referem a pessoas que têm contagem especial para se aposentar:
Professores com 25 anos, Deputados com olto ou quatro anos, Vere
adores. Préfel.tos e Governadores com trinta anos.
-

I:

.ra, em função de suas potencialidades e capacidades de resposta econômica, e para melhor equilíbrio social da Nação, extinguindo as te!!
sões advindas de disputas fundiárias e' da posse da terra. Contribui,
também, na manutenção e consolidação de nossas fronteiras.

A proibição de acumular não se apl!

ca aos aposentados

l:

..r..

Seoador RACHID SAl pANHA pERZI

"'----------uuor.ulllr'c.clG

~
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tÇj~7flLl

,

r;r

TlKr"'.UItI'.. ~iO----

J

EMENDA ADITIVA

Ct'J(3:

1-.
(~
2JL/~1 f
8?

_,

:2 D .e.$';

~

v~ ~

a<;U/.lCt1-f-fJ..'1U. pu)
"
J ~ I O- f~iieelttam se ao Alt;. 215
§ 212 _ Onde não houver Junta de eoncili,!

~: ~~

f

ção e Julgamento. os juízes de direito exercerão as funções de
Juízes do trabalho,
§ 312 _ Considera-se relevante e penoso
o exercício da função de juíz do trabalho por juíz de direito.
contando-se o tempo para todos os erei tos até quatro anos.

fl---;:~;'~

~Õ"-mJ

---,

JUSTIFICACAo

~~

De-se ao H.am I do artigo 277 a seguinte redação.
Art. 277 _ A União entregará:
I - 00 produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e seis por cento na seguinte forma:
a) vinte e um por cento ao Fundo de participação dos Es t a-,
,
dos e do Distrito Federal;
b} vinte e dois por cento ao Fundo de participação dos municíPios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste através das respectivas instituições oficiais de fomento regional
JUSTIFICAÇAO
O substitutivo mantem, na íntegra, a distribuição dos recursos da União para contemplar o Fundo de Participação dos Es t ados e municípios retirando apenas meio por cento dos recursos que
seriam destinados aos Estados e meio por cento dos recursos dos
municípios para, a exemplo do que se prevê para as regiões norte
e nordeste, contemplar também a região Centro-Oeste
A ação planejada do Estado na prcmcçãc do desenvolvimento
sõc c-eccnômrcc da região centro-oeste do Pais justitica-se pela
necessidade de desenvolver e ampliar as oportunidades na mais nova fronteira do País
Apesar de ser uma região de grande potencial econômico ca.rec ter ea-se pela sua grande extensão territorial, pelos grandes
desníveis sociais e econômico e pelo elevado investimento em infraestrutura necessário ao aproveitamento de suas riquezas
Por outro lado, o pleno desenvolvimento do Centro-Oeste CO!!
tribuirá decisivamente para o maior crescimento da economia brasilel

Não se deve obrigar ao povo a procurar a
justiça longe de sue residência Se se exclui da justiça comum
o conhecimento de matéria trabalhista, obrigará patrões e empr!
gados a se denencecem em locais destantes t _ já que não existe ",uI!
ta de conciliação em todas as cidades, Existem lugares distantes
das Juntas a mais de duzentos quilOmetros.
A classificação do serviço em penoso e
relevante propiciatá -aos magistrados que exerçam tal atividade
serem promovidos com maior rapidez em detrimento daqueles
que
soeente gostam de trabalhar em varas especiallzadas.
A computaçl!io do tempo servirá para ense.,
jar a promoção por antiguidade, o que já acontece em alguns E!
, tados quanto à Justiç~oral.

EMENDA lP06551-8
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í

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 457

O Art. 457 do "ili'l-t:epr~jeto passa a ter a

í

seguinte redação:
Art. 457 - Os mandatos de Governadores e
dos Vice-Governadores. eleitos em 15 de novembro de 1986. termi
narlio ••0 dto la de janeiro de 1991.
-

• Assembléia Nacional Constftukrte .

686

fatos delituosos ou contravencionais e de sua autoria. Para isso
é que serve o Inquérito Policial". (grifas nossos).
Ora, o próprio Inquérito Policial é po!,!
Illlzado hoje, com as idéias de criação do Juizado de Instrução. o
qual esvaziaria o discutido IP.
Na página 40, da mesma públ1cação, acrescenta ainda o professor Hélio Tornaghi: liA repressão está entre.!l!:!!.!. no Estado Moderno ao Poder Judiciário. Mas a Polícia colab,2
ra nessa tarefa e pratica atos tendentes a promovê-la ( Polícia
Judiciária ). Entre eles os mais importantes são os que, em co,!!
junto, constituem o Inquérito Policial. Destina-se esse à apuraçfto das infraçl:ies penais e de sua autoria n(grifos nosso).
Portanto, a manutenção da expressão
1fr!
pressão criminal", COIllO competência da Polícia Civil, conf1gurase como 1nade ad e com heresia contra a do.utr!.na juridica do
Dire! to Bras!
o.
IJ

JUSTIFICAÇl\O

o Governador que assume o mandato deve di.§.

por de todo o ano para InicIar sua ação administrativa, não se~
tlf1cando. portanto, a "perda" de um razoável pertado de 2 meses
e meio.

EMEI'íDA lP06552·6
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(l

PLENARIO
TlnD/""I~

EMENDA MODIFICATIVA
MOOIfICA O INCISO II DO ART. 89.

JCSTIFICACi'\O

o necaõe de.ocrãtic6 deve respeitar as crenças, coov'.!õ
cõee e filc~of~a educacr cne í.s da fa.,i1ia, não lhe impondo
uma
instrução em choque com seus princíp~os, pc r s constitui
rlireito
natural dos ?'US a escolha da educação cue pretende par a seus fi
lhos.

IEMENDA lP06559·3

1

fC';;~:J

tJ SALATIEL CARVhLHO

fTIJõJ'~'m;l
SUESTlTUTlY,\
TíTUllJ 1'(
Sõ:!':IAl
C.\piTUl.J I1I
nA ECU\:,'Ç.\~ E i:ULTUq,\
DI[\~.\

~.\ ~::I:CDI

II - Proporcionais ao tempo de serviço,
nos demais casos. não podendo ser inferior a oitenta por cento
dos rendimentos.

SubstitUir. o ürt. 381, e l s mrnunde os Ino.!.

f!J

sos, pe l c seguinte rcdaç~o

,

.~r..u.o"o""'ÍlI/I"".o",uÍll

rI ENARIO

Art

381 - As verbas públicas serão dcst.!.

nadas ~s c se e I as púb I I O<lS, ~ concessão de bo 1se s de estudo, ~ a!!
BIENDA MODIFICATIVA
DISrOSITIVO EMENDADO

JU5TIFICAÇi!l:o

A aposentadoria proporcional deve ser Q1J!

~

- A propaganda coaerc rat de nedrca
aentcs , formas de tratamento de saúde. beb~
das alcoólicas e agrotóxicos serâ pe rrm t ada
aedaence regulamentação adequada a ser baaxada pela União. com a colaboração das ent.,!
dades eupresar-ãaas e prcêassãcnaas envoãvadas. e do Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publ~citãr1a (CONAR) e outros segmentos represerrcaeavcs da ccaunadade
assunto. a serem defmados em tea ;"

l1f1cada. tal qual acontece com a Lei da Previdência Social<ne.§.
ta é prevista com 7S por cento do salário e uma carência de se!

senta contribuições no mínimo e mais BC para cada ano de
ço até o limite de 9S~).

servi

Sem que}! ficação a aposentadoria passa a
ser irrisória e prejudica não apenas ao funcionário. mas a toda
sua
família. Ninguém com cinco ou dez anos de serviço
cons!
guiria viver com apenas dez ou vinte por cento do salário, poI.
Illaior que seja.

EMENDA lP06553-4
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(l

PLENARIO

~

JUSTIFICACÃO

-,

crw-;;;J;J

EMENDA ADITIVA

~~':;;<J

Art. 222.
Parágrafo único - O tempo de serviço presta
do ~ Justiça Eleitoral é considerado penoso e relevante, devendo ser contado até o limite de cinco anos, para todos os efeitos.

.~u

•• ,"'eo~lIuo,&",:o", .. lo

JUSTI FI~.\Ç;\O

:ar.

ccns t r tu r «jcdc

--,

tsõj;1@J

EME":DA SUPRESSJVA Parágrafo Iln rcc do Ar t age 404 do Pro j et c
supr raa-se o parãgrafo ún i cc do Art1go 404

no

ccr-crrt e

nos t ecor e

não ao

c s't

dcs~cntral i-

ebe l cc r mentio de

e.n~l

!'lão houoVcr cscola pública.
I

nc I 505 I

C

I1 do anteproJeto

dI5crlmlnuç~es, r-cs or-va de mercado e proteção do Estado às esco-

I ilS confcss I Onlll s , quando este deve ser di

de

SSOC

I ado de

I

nst Itu 1_

qualidade, em todos os n;vels de modo generalizado.

PUJIkIo/_&W_MIo---

-,

.utO/.wn'flC~ MODIFICATIVA
TITULO V - DA ORGANIZAcAO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

CAPITULO UI - DO GOVERNO

i

ôades e pr err-cgat ava s , não entrando em

talhes que t.ernmarêc , andes ej ave Imen t e , ao anc'tuar titulas a
rem pro1b1.dos ou peTInlt-ldos, por eXC]U1r outros que.

no

Constituinte

futuro

rry~~;'~

Nilson

(l-;;;;"7ã!J

--,

•••

§ 39 - Lei complementar de iniciativa do Presidente

República disporá sobre a organização da Procuradoria-Geral
União e estabelecerá sua representação nos órgãos competentes
fiscalização e imposição de multas administrativas.

da
da
de

d.=.

se-

por não ncmmadcs , não terão a pos s ab a Ladade de ser contemplados

EMENDA lP06557-7

•••
§ 29 -

A const i nu cão , sendo um documento ma r or , dev e-.
rã se ater às suas r ma i

I"
.~"'

o ndo

Os

Art. 186 -

JUSTlFlCACÃO

Os juizes eleitorais prestam um serviço r!
levante para o país. Em alguns Estados já existe o reconhecimento
desse serviço, variando apenas o pedodo, que não é inferior a três
anos nem superior a oito.
t necessário que haja uni formização no tr,!!
tementc , já que a função eleitoral nunca é exclusiva, mas concom.!.
tente com a judicatura comum, demandando mais dedicação e maior
disponibilidade para o serviço.

tJ

c

no. Vedllr-~c a bolsa dc e~tudo_ Implica Impedir a cducação de ai!!.

•

EMENDA lP0fÍ554-2

ao aluno

SEcA0 V - DA PROCURADORIA GERAL DA UNIAo

JUSTIFICAÇAo

A classificação de serviço como relevante
e penoso significa reconhecimento pelo trabalho realizado e servi
rã para a promoção par merecimento.
-

atr v rdedes de ensl~o

A bc t se de estudo, al~m de

----,

'Ill'tO/~UaT""&Çio'

à qualificação das

e pe aqui s o , em -todo s os n;'~els.

ç;es r-e 1191 osc s , sem ümp 11 ar as cond I ç~es de ucesso e a me I hor 101

A propaganda coae rcaaã ê um dos me1.OS de se
divulgar o uso de bens e tecnologias pe'rma't adca legalmente. A regulamentação e bscalização adequada de tal propaganda, não apenas
para o dxspeat;c or1.g1.nalmente neste Art1.go 404, mas para mui t.as 0E.
tras e tãvadedes , fazem-se sempre necessâruas para evitar os exageros mdesej âveãs e ccnsequêncaes nega t rvas de tais atntudes ,

~~;"':J

.~I.lIIocICC"'Slic/IUICOIIIUie

pllação de atcndlmE"nto e

Parâgrafo Ilmcc do Art2go 404 do Prcj e tc ,

JUSTIFICATIVA:
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos próprios órgãos de fi.,!.
ca1ização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, cemo ccnseqãêneí.e , por um. lado, o aumento da arrec.!.
dação sem a defasagem inflacionária da moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumpr1Jnento da exigência legal,
que
ocasionou na punição e na cobrança rápida e objetiva da multa ecnseq6.ente.

CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO
EMENDA SUPRESSIVA

PLENARIO
r.r-

DISPOSITIVO

.. ..,.xo

.luo/~u''''

EMENDADO

art.

487

nllo/l...."flC&Çlo'

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art

SUPRIMA-SE O ART. 487 do

255

Seja suprimida do Art. 2SS do
da Constituição a expressão:
"repressão criminaP

ProJeto de Constituição.

~

TITULO IV _ DA ORGANIZAçAO DO ESTJ8DIFICATIVA

~elO

CApITULO VIII -

DA

ADMINISTRAcAo

SEclo I I - DOS SERVIDORES POBLICOS CIVIS

Justificativa

Art. 86

JUSTIFICAClio

IV -

Apresentei
buiç~o

A eepeeesâc criminal, em pri.nc!pio, é atr.!.
do Poder Judiciário, desde o advento do Estado Liberal, a

partir das resoluções liberais do século XVIII, reforçadas pelas
• do século XIX
A sanção criminal ocorre pela sentença tra,!!
sitada em julgado, a qual é da competência do estado através do
Poder Judiciário
Pela tradicional independência dos poderes llão
, possível ao Poder Executivo penalizar ci mmejmente o cidadão ~
lltuoso, sob o risco de invadir o AmoHo do poder encarregado da
prestação jurisdicional. o Poder Judiciário, não podendo assim a
locuç~o figurar no texto da forma como foi redigida, pelo que abal
xo se expõe, r-eme argumentos à compatibilização do texto à moderna
doutrina do Direito Processual Penal.
segundo declara o festejado mestre José cr!:;
tella Júnicr no li::::ro nD.!E.!:.!to Administrativo da ordef] Pública", p!
glna 171, Editora Forense, 1986:
"A Policia Judiciária é também denominada
repressiva, nome que Illerece reparo porque ela não reprime os de
lHos, mas auxilia o Poder Judiciário, nesse mister. Policia A!:!.
d1iar, é, porém expressão correta" (ghfos nossos).
,
O ilustre profes~or Hélio Tornaghi, na p.Q
blicação nPol!cia ClvU e Const!tulnten~ página 17, afirma.
-A repress~o é e~erc1da pelo Poder Judiei
!!!g. com a colaboraçtlo da Policia no descobrimento e apuraçrlo ce

proposta

grafo

único, portanto,

se

art. 487,

o

tente até
integrar

gue

é

supressiva

do art. 337 e pari

uma consequência • também

dispõe

suprimir-

sobre a contribuição social exis _.

a data da promulgação da Nova Carta PolItica, passar
ao

pretendido

FONDO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL •

r ; r - - - - - - - - - - n u e I J J.. " u c i O , - - - - - -_ _

•••

v - Os cargos em comissão ou funções de confiança serão exe!:
cldos privativamente por servidores ocupantes de cargo de carreira
técnica ou profissional,.. exceto os cargos de dirigentes máximos de
cada órgão ~u Entidade.

a
JUSTIFICATIVA:
Embora o texto proposto tivesse como objetivo
Jlaior
a profissionalização do servidor público, concretizando antiga a.!
piração da classe e tornando o serviço público respeitado, responsável e atuante, não garante seu objetivo. Por: isso há necessidade
de que somente os cargos de qirigentes ou autoridades máximas
de
cada órgão ou Entidade possam ser excetuados na reg:;a geral estab!.
lecida, ainda que não seja o desejável.

EMENDA lP06562-3
E,.'l:Em)"

ADITIVJ\

Titulo IX
Da Orde-m Social

tJ DEPUTADO ARNALDO FARIA DEa

Capít'ulo III
Dd Educação e Cultura

TAõÍTm~co-"~REN~UHE-RA-çA~O-----
TITULO IV - DA ORGANIZAt;AO DO ESTADO
CAPI'lOLO I I - DA UNIAo

Acre5cer n~ artiqo 371 "caput," a expressão: "reS?E!it,2.
do o direito de ~pção C:::L fam!lia·.

E OUTROS

.m
xv - •••

j ot:'nadas. do&- descansos obroigatôrios. da proteção dos salários.

XVI - Organizar, Jlanter e executar a Inspeção do

Tr.!

JUSTI FI~"i;Ão'

dos

acordos e convenções ccüetavee e das deeaeêes norma1:.l.vas; sob o as-

balho, na forma que se dispuser em lei ou Convenção Internacional.

f

~ecto da saúde eeupaeacnej., as ações de lu.giene. de segurança e l1ed,!

JUSTIFICATIVA:

pr-ec I so não dup I i eer- me Ios para a obte,!!.

ção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede ffslea e)l;lstente, p!!.

cina do 'trabalho. desde o momento do exame 1:écnico preliminar do pr,2.

rll racIDnall:::õJç~O de gestos e otimi:::ação de resultados. A

j eto empresar:tal até o momento de elím.l.nar os riscos advandca da at.=:.

de estudo const 1 tu I mcd I de descentra I i :::adora, capa: de

vidade laboral, mantendo" par-a isso constante vigJ.lânc.l.a do parque C!!!.

esse objetiVO.

A -Inspeção do Trabalho é uma instituição de carácter
mundial que constitui, na prática, uma das JIlaiores garantias
de
oplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente cons-

t.ituiaa.

dor.

presar.l.al. com vistas:

t

A a'tividade é regulamentada internacionalmente
pela
Convenção n9 81 da Organização Internacional do Trabalho e
pela
Convenção 09 129 do mesmo organismo. A primeira B~ refere a trabalho da. indústria e comêrcio e a segunda, o. trabalho na agricultu-

ã

ã

bolsa

;]t Il\g ir

manutenção da s:egurança "e saúde do 'trabalh~

~otôrio" salientar que os dive1'sos países sujeitos

EMErIDA lP06568-2

l:J

Solab.1 Carvalho

norma't:.l.zação da Organ.l.Zação Internac:Lonal do Trabalho (OIT) ado1:a.m

o sis1:ema de execução de J.nspeção ~tegrada~ inclusive no campo

da

ra (rural).

saúde ocupacional. com encargos alocados ao Ministério do Trabalho.

Praticamente a totalidade dos pa!sea do mundo adotam
a referida Convenção n9 81 e eeeac o Brasil já a ratificou,
mas
aprosentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no Goverl!0
do Presidente Hê~cl, foi acusado, no foro inte~acio~l, PO,Á ncumpri-lo.
~_

to da segurança e saúde ocupacJ.onal por parte do Ministério do Trab~

O desempenho da pro1:eção do 'trabalhador sob o asper=. P<.

~

I

t necessário, para sanar tais problemas e para maior
garantia dos direitos trabalhistas, que a Inspeção do Trabalho se-

ja fixad~ na Constituição,
pela ueãêc,

c~mo

atividad_e normatizada e

I

DEPUTM>OARNALDO FARIA

Da

d.:LOS técnicos e os resultados de suas pesquisas de base.

Em resumo. não JJD.porta a forma. mas sim o alcance

"Art. 373 - O dever do estado com o ensino
se-á rneda ante a garantia de:"

D;~ E

OUTROS

(!J

Salatlcl Carvalho

tJ

PlenáriO

I

'LIW&"O/CO~ltdg/.ut~OM'nll_------.,)

o dever do estado é o de rninJ.strar ensino, de

acordo
com os meios disponr...·c:::s, mais convenientes ,e possíveis, com

~.~~

menor gasto e a obtcnçeo dos melhores resultados. Por isso, não
se deve restringir sua aeuecãc de modo a não' tolher, em cada mo-.
mento e em cnaa lccal, a forma possível e mais conveniente.

rrruro

T1TULO Il: - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

\

\

Art.

IX

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e discriminatClriamente com o ensino público apenas.

C'.\ ~RC'E'.t S~i::I,\l
e,\pirUliJ III
DA ECU~,\ÇÃ,) E \:ULTUR,\

MODIFICATIVA

,

DOS DIREITOS :INDIVIDUAIS

12

ii ...

IV

-I

Acrescer ao il.:t. 381 os seguintes par.ígrafos 19

•••

b -\ •••

\

I

\

\

"§

\

12 -

des

PI'I

O \ I eeeme de bo I sa~ de estudo n::io fara!:.
en\lda-

vedes de ens I no."

"§ 22 - O valor das bo.lsã"s ter;;, como'

tro, o custo de ene t no
JUSTIPICATIVA:

EMENDA lP06569·1

l":

i

terlZ<1 rep\ssc de ver-bas p~\bl,cas para

c - ! livre o exercfcio de qualquer \profissão, observadas as
condições \de capacidade técnica e outras que, em defesa do evidente interesse público, a lei estabelecer.

de

Sele t re l Carvalho

\

[J \

, PlenáriO

ta I congênere. H

discrbúna-

\

\

pl.râIllC-

Igual niu:.!
DlE\nA SUeSTlTUTlV,\

,

TiTULO] IX

táriD..

JU,i;TIFltAÇÃiJ

Não deve, nem pode haver disoriminação no
da profissão, por indivIduos capacitados tecnicamente.

exercicio

~,\

A bo I s c de estudo const Itu I aJudu ao a I uno

cola

p~bllcü

ou !oel1' illternatlvo onde c:.ta não C)I;Istlr.
O ve I or de bo I s a deve corrcspc nder

prego ou profissão.
equ eva

l cnee

11(,

ene r ne p~blico,

por-e cvr

SubstitUir o Inciso I do art

custo

a~ividad~e

do trabalho,

nência em todos os e lve t e de ensino".
JUSTlF'C,\ÇÃO

of!ci~

EMENDA lP06566-6

t:SALATIEL

A própria Declaração dos Direitos ao Homem assim

define as l1ldtações individuais: -A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique a outrem. Assim, o exerclcio dos dire!
tos naturais de cada indivIduo só tem por limites os que asseguram
aos outros membros da sociedade o gozo desses aesecs direitos..
A
lei só pode proibir os atos nocivos à Sociedade-.

f

CARVALHO

reza técn I ce , com pr-ev I mento regu I amcntado em I C{)
prla, conforme a nature:::a jurTdlc<l de entidade

.~

'l.(wül:l/....I"..,ofl... ~o"'ui. _ _, . - - - - _ . ,

-=-.un../IIlU"OC~g _ _- - _ -

"Art. 377 - As instituições de ensino superior gozam nos termos da lei, de auton2,
mia didático-cientif3.ca, admin1.strativa ,
econô-mce e financeira, obdecidos os
guintes princípios:"

---,

S~

E OUTROS

o ensino su:,c'rior não está todo organizago em univers!
dades, predotl'in<'ndo o T'LmerO de l.nstitu1.ções e faculdades isoladas. Como redigido 1"0 3:r.teproJeto, há discriminação quanto às in.:!
tituicões iso1adas e d.l.\'órcio relat1.var::ente à realidade educacional brasileira •

TITULO IX - DA ORDEM SOCIAL
CApITULO XI - DA SEGURIDADE SOCIAL

.

EMENDA lP06567-4

l:J
A propos.l.ção não discute o méri1:o da postura s.l.stê-

p~.Jo&

do

projeto~

rY~~"'-

<.,1".,.1 Carvalho
•uw •• ,<,cg~"sio/'UIOOYI";:O

"

~.;~

e nem man.l.festa preferên

C.l.a no sent.l.do de que o mesmo seja un.l.ficado ou integrado com rela ção aos a~tos de saúde.

BIE\r,\ SU~$T1TUTlV'\
TíTUl~ IX

A preocupação consiste em ver executado

o modelo que alcance a proteção global do trabalhador q,uapto aos seu

~,\ ~r.~EUS~t:I.\l

CAPiTUla II1
nA E~U~.\ÇÃ~ E tUlTURA

drlerentes aspectos.
O MJ.nutério do Trabalho por guardar uma experiên -

v~J.os

organismos de inspeção e fiscalização

~

prestar essa proteção.
A Inspeção do Trabalho reaI.1.za a proteção da saúde

'9P tr~ho~

"Art. 383 - As empresas comere I a I s, Indu!,
tr I a Is e <sgr f co I as s~o resl=lonsávc I

5

pc I o ens I no fundamcnta I

pré-esco I ar grat..l Ito de seus emprcgados e dos respcct I vos depen-

e da segurança do trabalbadoI' através da ação J.ntegrada~ englobando
sob a tutela

383 pc Io segu Inte

Sub'S±.J...tua-se -o art

cia que já ultrapassa há meio século~ melhoro apaI'elhado se encontra
através de seus

o registro

JUSTIFICATIVA

o

TITUIÇÃO DO RELATOR SENADOR BERNARDO CABRAL.
$USTIFICATIVA:

profissi~al._"aY"it'J.f~gã~

dentes, a partir dos três Dnos de

----- -

AOITiVA

rante a sessão legislabva de 1993.

~.,;

ARTIGO 350: SUPREssAo no ARTIGO 350 E ~ DO PROJETO DE CONS-

mica do artigo 350 e

~MENOA

Art. 429 _
Poder-se-á complementar, até 'o ano de 1992 1a o.!,
ganização do sistema de governo instituído por esta
Constitui
ç ã c mediante leis votadas nas duas casas do Congresso Nacional,
pela maioria absoluta dos seus membros.
Paragrafo tJnico
A legislatura iniciada em 1991 1 findo O prazo de~
te artigo, poderá proceder a uma revisão desta Constituição d'y'-

JIJSTIFICAçAo

(!lPLENARIA

- DA SA1lDE

I ação pr';

da escola.
Titulo IX
Da Orde~ Social
Capitulo III
Da Ea~cação e CUltura
Su1"l'itituir o art. 377 (caput) pelo seguinte·

DE

IS

mant('nedor~

E,!:E:\"DA SUBSTITUTIVA

gislador ordinário.

l:J DEPUTADO ARNALDO FARIA

prec I so 9<1rant Ir o acesso e pcrman~.!!

cia do aluno em qua l que r- grau de cns s ne , A gestão ~ do n<ltu-

(lPLEtl.1\RIO

Portanto, é indispensável e lnsubstitulvel a utilizaçõo da expressão capacidade técnica para definir as limitações em.
causa, sem. discriminação, não deixando qualquer dúvida para o le-

EMENDA lP06564-0

312 pelo

"I - democrat I z<lção do eee s ae e perma-

t.or- priVIlégiO.

Desta forma a expressão -observadas as condições
de
capacidade técnica- define com precisão, de ~o claro, as l:b:üta-

ções possíveis para o exerclcio da
profissão.

S~;:I.\l

I!-A ECU':A~À~ E \:UL TURA

bolsas dIscrimina o <"studante pobre que só fica com opç~o da cs

que trata da eliminação de todas as formas de discriminação no em-

CRCBI

CAPiTUl~ III

ca-

rente c n~o c o cstllh~leclmento de ensino. Vcdar--sc o sistema de

o Brasil ratificou a Convenção da OIT n9 111 de 1958,

para~

'I "'...'",...... ~,......\....

de que 11 dede oferec Ido em estabe I ec Imento csta-

A expressão quall.fiCllÇôe. é :f.ndefinida e

SEÇÃO I

efetivar-

VUSTIFICAr.Ao

t0;~"'~

DtE\O.\ AOITlVA
r.r--------~_nalO/_ll~.

~ -

Educaçàa-e Cultura

Retirar do art. 373 (caput) a palavra "público", redi
gindo-o assim:
-

do objetivo final: A Proteção Global do Trabalhador.

executada

EMENDA lP06565-8

l:

Título IX
Da Ordem Social
Capítulo III

saúd~. podendo oferecer eles seus subsí _

volvidos q,om o problema da

I

EMENDA lP06563·1 '

IDIEND1\. SUPru::SSIVA

lho não afas1:a e nem inibe a partic.:Lpação de outros Hin.l.stú.:LoS en _

Idad~, medIante a

de escolas próprias, concessão de, bolsas
ção com o s~lárlSl educação, na forma da

de

manutenção

estudo ou contribUI-

lei."

artigo de abertura das disposições transitórIas possib.!

lHa. de modo louvável. que os legisladores ordinários procedam
os ajustameT!tos de novo sistema de go\erno à medida que sua pr!
tica apresentar tal necessidade,seja na forma de impasses inst.!
tucionais seja para dar-lhe maior eficácia político-administrativa •

I~troduz-se assim fator de flexibilidade. até o presente
desconhecido de nossas tradições constitucionais. onde a rigidez
do texto escrito. dado de uma vez por todas. s6 admitia alter,!
çães ou reformes med~ante o que os constitucionalistas portugu!
ses chamam de uProced1mento agravado". isto é I quorum espedal (m,!
ioria de dois terços) e outros pré-requisitos
Vale observar, todavia (e este é o fundamento de nossa pro
proposta que esse process6, por preconizado no artigo em tela.
deixar de ser 11mi ta do no tempo, sob pena de em pouco tempo. oc,!
sionais maiorias alterarem radicalmente o texto constitucional
.escudadas no pretexto de "complementá_lo"
Por isso que propomos seja lil\litado no tempo esse
poder
de reforma constitucional, ou travestida. sob o nome de complementação
'
Se ell'l cinco anos o sistema n~o puder ser complementado,e!!,
tio o q·ue há a fazer é proceder-se a uma "revisão constitucional"

inclusive em nossa legislação ~oenal-mÕClerna A orooosta em tela aten
de a esse imoerativo de justiça assistindo, de imediato, às vítima;'
e seus familiares que hoje têm de aguardar o julgamento do réu , as li!!
is das vezes delongado DOr anos a fiai e deoois orooor ainda nova ação
indenizatória, no foro cível, recorrer a advogados e aguardar mais
outros tantos anos (dois anos no mínimo) oara então haver a recomoo
sição do dano •
-

talcamo previsto, e concretizado, em Portugal - des-reriaa-à -futura legislatura. findo o prazo de cinco anos, ora fixado. para
que o legislador ordinário submeta o novo sistema de governo aos
ajustamentos que sua prática vier a exigir. A «reví.são const!
tucianal" não llmltar-se-ia, evfdentfeente , ao sistema de govei
no: seria um "intermezzo ll pal!tico durante o qual os repxesentantes do povo, tendo em vista a prática de um lustro e as reivindicações da sociedade, teriam competência revisional mais aI!!.
p.la , repensando o texto constitucional
Tenhamos a coragem de mudar, mas não nos desamparemos do
bom sensso e da. humildade que nos mostram, a todo o, tempo, uma
realidade dinâmica a surpreender os espíritos mais avisados e
previdentes, a lançar desafios à nossa imaginação política.
A "revisão" processar-se-ia na tercei:ca sessão legislativa da prox!
ma legislatura, sem os incovenientes dos anos de eleições, inapropriadas p~
Ia tarefas desse porte, que pressupôe integral dedicação e tranqullidade ~
1!t1ca.

.U.uu:./CO ..I•• lo/."nu.... Io,

Visa dar maior segurança ao trabalho una
vez
que garante a~ entidades repreaerrtatdvas acesso a todos os detalhes da peça investigatória e a partir delas a criação de mecanis
mos de fiscalização e medidas que visem a implementar uma maio";
eeüueençe no trabalho.

Seria um contrasenso que nos oreocuoássemos como
nos nreccueamos treafmente - com o resoeito aos direitos humanos dos
réus e sentenciados , e ao mesmo teeee ingnorássemos os direitos de
suas vítimas e famillares. Acolhida esta emenda. o or60rio juiz do
crime arbitrária, na mesma setença ,a mdenâaeção devida oelo réu a
vítima ou seus herdeiros

"'ld.../CIlttIt.WI...

I

-,

___,

'.IT./.IIItf.,IC~.

\.1"~ \v
EMENDA ADITIVA
Art.1';
Os trabalhadores migrantes terão estatuto próprio que
deverá assegurar seus direitos, determinando a criação, pelo Po
der PÚblico, de órgâo destinado a formular e eexecutar polític";;
que concretize direitos.

JUSTIFICATIVA
Dentre o proletariado brasileiro, o trabalhador camponês mi
grante talvez seja o mais dramaticamente explorado
e aviltado-:
Sem terra própria, ele é forçado a viver em desunismo,nomadlsmo,
indo
mais distantes regiões do país para alugar sua força de
trabalho por preço vil , trabalhando nas colheitas e passando fome nas "pontas de cidade" durante os ,períodos da entresafra

dS

Vivem esses em muitos lugares, no estado de verdadeira ser
vidão que clama por uma ação do Poder Público e dec1dida e pro
gramada. Ignorá-los numa C!lnst1tuiç~D Rue acima de tudo quer.. se
instrumento de prencçãc social do trabalhador brasileiro, seria
imperdoável absurdo.

Art.26S.II.e-

COOPERATIVAS

EMENDA lP06572·1

'~H'-

tJ DEPUTADO NOEL DE CARVALHO
l!l PLENARIO

'UlWloO/cOOlI,.Io/...c.....e.

_
)

JUSTIFICATIVA
Pela sua característica de empreendimento de notável signi ficação social, indutor do esptri to de solidariedade entre
os agentes produtivos I a empresa cooperativa deve ser estimulada m!
diante a aplicação a ela da imunidade tributária, a exemplo do coe já
vigora cara os partidos políticos, instituições religiosas e entidades de ensino e pesquisa.
Em sendo a cooperativé!. o ente que viablliza
a
participação da comunidade organizada na produção e no consumo. deve
o poder público estimulá-la por todos os meios e modos.

EMENDA lP06575·5

tJ Const1tmnte

..

---,

ANTONIO DE JESUS

r.r--=-----

,

'LI •••lolCo.I"lolt... ~~.,.,io

fiT':':""N,T&-'

] Uotom;1

Art .403, v- serãe membros do Conselho Nacional de Comunicaçfto os
orofissionals de imorensa emoregados em eeoresas de rádio.jornais'
e televisão ,indica~dQ5' oelos 6rgãos de classe

A Inserção da "Declaração Universal dos Direitos do
Homem e do Cidadão" no texto constitucional , objetiva amollar
o
esoectro de gal'antias e djreitos a serem invocados ante os trlbunais'
brasileiros , em caráter, subsidiário.
Os orincíoios forlllulados e aorovados oela Assembléia
Geral das Necões Unidas ,da qual o Brasil é Pais fundador, ercootrense slmilarmente integrados a Constitu1~o da Reoública da Nicarágua.
A oresente emenda aditiva, assim "aumentarIa,como de
fato aumenta , o conjunto de dispositivos' relativos aos direitos I
fundamentais do homem •

fTJ~~~~
l§i~'tiliJ
_,

EMENDA ADITIVA

Art.. 162

DA SAODE

AItere-se o i tem IV, do artigo 347. que passa a ter a seguante redação:
"Art. 347
I
11 -

.
.

JUSTIFICATIVA

..

Não há como deixar ue convocar os ex-Preside!!.
tes da República para integrar Ull Conselho que , por ser órgão strperior de consulta do Presidente da República .ceve contar com a experiência dos poucos que suportaram as altas responsabilidades do cargo,
representando a República , garantindo o cumprimento da consti tuição,
a unidade e a independência nacional '01 CI integridade do terrIt6rio
e o livre exercãcfc das intituições.

III .
IV - f1scaluBr a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos, medicamentos e outros produtos de uso
humano utl.lizados no terrJ.tórJ.o nacional. vedada a d1vulgação daqu,!
les declarados nOC1VOS, nos termos da Iea ,
JUSTIFICATIVA
A êubconuesâc da Saúde, Suguridade e Me10 Amb1ente
em seu Anteprojeto final o segumte texto.
Art. 89 - S vedada a propaganda ccmereaat de
FORMAS DE TRATAMENTO, tabaco e bebidas alcoóhcas.

aprovou,
São eles os únicos portadores das vivências
do carga , suas perspectivas e vicissitudes • que hão de ser levadas
a esse plenário no aconselhamento do Presidente .Não se trata de Me,..
ra homenagelR , p6rem no aporte de efetiva contr.1buiçtio a valorizar e
honrar cenáculo , tornando -c augusto

MEDICA!-lCNTOS,

A Co.issão da Ordem Social, ao receber os Anteprojetos
das
três subccsdasêes que lhe estavam subordinadas. não Só manteve
o
texto do artigo supracitado. como lhe acrescentou 'tel'1llos que eernaram a redação mais abrangente e. paralelamente, clara. nos
termos
do artigo S9, aprovada~ TemÍÍt1.ca

e

It sillolesmente imoensável um Conselho Naci,g,
nal de cceurueeçãc sem a or eaença e oarticioaçll.c. de jornallstas ~
nele reoresentee o oensamento dos orofissionais de rádio,jornal
e
televisão .Resoonsáveis oelo dí.a-e-ofa das comunicaçêles, os jotnal1!.
tas emoregados nas emoresas que as veiculam reoresentar f ~ '
no Conselho , o oensamento de toda essa imensa classe que deve info!.
lllar as diretrizes emanadas desse colegiado .00 contrário t ee-seli
amanhã , mais um 6rgão anódino , comoosto de leigos e aoadrinhados '
do oficialismo , incaoazes de avaliar os oroblsmas da comunicação '
que em nosso P'aís vai assumindo traços lllonooolístlcos imcomoatíveis
COII' o regime democrático.

§ 112 Comp(5em o Conselho da República

x - Os ex-Presfdentes da Repúbllca

Art. S9 vedada a propaganda comercial de Iledicamentos.for
IDas de tratamento de saúde, tabaco. bebidas alcoólicas e agrotõxJ.:
coso

JUSTIrrCATIVA

r;r---------"""Mn.""'.----------,

SEÇÃO I

cr=PDr":=J

EMENDA ADITIVA

,EMENDA lP06579·8
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EMENDA ADITIVA

Df

_

TUte/Nt1Vouç1.'--
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EMENDA ADITIVA
Art. 17, IX, e- Incorpora-se a esta Constituição o texto integral
dos "Direitos rundamentais e Universais do Consumidor". aprovado
pela Organlzaçlio das Nações Unlda"S (ONU) e inforll8do pelO$
guintes princípios:
I.
11.
IIl.
IV.
V.
VI.
VII.

Ocorre que nenhuma política de saúde serã completa se não vaer
acompanhada de divulgação sobre os malefíc10s dos produtos colocados ã d1Spos1ção do povo, pnncipalmente quando se enfrenta formas
altamente sofisticadas de propaganda desses mesmos produtos nOC1VOS,
através dos meios de comunicação.

Art.12.XV. Z -À vItima do delito será assegurada indenização no
no Juízo Criminal••

Hofl

(!IPLENtlRJO

Ao manter aedacaaenees , tabaco e bebadas alcoólicas
preecuparen-se os membros de toda aquela Comissão ell preservar e manter a
saúde. já tão precãrl.a. de nossa popUlação. Inegável e notória
a
falta de condições do M1ni~tér10 da Saüde. através de seus órgãos'
em atender, e bem, a quantos procurem Os servaçcs do INAMPS ou ccnvemadcs , razão por que reconhecem a necessadade de lIinim1zar os efel tos danosos do consumo e da comerc18lização de remédios (sem pres
crição medica) I além do abuso do fumo e das beb rdas alcoó1l.cas.
-

A fim de manter a 1ntenção do leg1slador, na prime1ra e
segunda fases dessa Const1 tU1nte é que 1nsistul0S na inserção da pT01
b1ção de divulgação daqueles produtos que vierem a Ser declarados ~
C1vos. nos temos da lei.

r . r - - - - - - - - - - ,..'OU\l!l'I'~

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVAS

Irln/.llln"lC.çi~

Em ccnsequâncfa a lei Uagoa, nos termos ora propostos, dete~
que o legislador ordinário assegure os direitos dos migrantes
através de Estatuto Próprio e crie, ao mesmo tempo, o 6r
gão que há de formular e executar uma política de defesa desse;
direitos. O migrante deve, à semelhança do rncro , do negro, das
populações favelizadas, ter também um lugar no texto consti tucional. E: na consciência de todos n6s, que há tanto assistimos
passivamente a esses atentados aos direitos humanos.O"b6ia.fr1a"
desUna
não POde continuar a ser apenas objeto de teses doutorais, mas o
térfc de prcvíoêrcías concretas da sociedade que, nos seus mecanismo ine;
rmcãver, o tem esmagedo brutalmente.
-

~

l.t
Art~ - Integra esta Constituição a "uecrececâc uorveeser dos
direi tos do Homem e do CidadãO", ecrcvada na III sessão Ordinária /
da Assembléia Geral da Nações Unidas , em 10 de dezembro de 1948 ,
cujos os orincíoios cederão • sem exceções , ser invocados ante
os
tribunais brasileiros •

_

EMENDA ADITIVA

=.

""'M1e'

TÍtulo'lI
CaoHulo I

r . r - - - - - - - - - - II IT1/ .111. nFlC&Ç1o'
=_-,-

JUSTIFICATIVA

Direito à Segurança
Direito à Escola
Direito ~ Informação
Direito de ser Ouvi,do
DIreito à Indenização
Direitóà Educação para o Consumo
Direito a um Meio All1biente Saudável
JUSTIFICATIVA

Por sua expressão universal, mercê da consagração
" pela ONU que o Brasil integra como país fundador _ tornada assilll
texto fundamental na busca do comum entendimento dos povos e ,SuaI
união em torno da dignidade do Homem, a Declaração dos "Direitos'
Fundamentais e Universais do Con~umidor" deve sex: incorporado
à
lei Fundamental, podendo assim. inspirar o código do Consumidor I
previsto neste artigo e servindo como fonte subsidiária perante'
os tribunais brasile-iros.

iEMErmA lP06580-1
JUSTIFICATIVA
o e6digo Criminal do I,oér1o (1831 )determinl!.
va fosse o réu tSll'bém condenado a indenizar 9s otejubos. oouoando'
a vítima f ou seus sucessores , dos Onu's da drooosi tura de nova ação
do foro cível.
•

t: oreciso conScientizar a sociedade brasileira
oara esse direi_to humano , que tem sido llIinimizado ou negligencilLd

EMENDA ADITIVA

ART ..13 XXXII_
Participação de representantes de trabalhadores
indicados peíos respectivos sindicatos das categorias em todas as
Comissões de sindicância de investigação e de prevenção de aciden
tes e incidéntes ainda que instaurados por órgão do Poder ~
co.

f

OEPUlADO NOEL OE

I•
(!lPLENARIO

~ARVALN~-

.LI~/co"'''w...eo'...d.,

]
_,

flJ~~""- J
~ ...n.~

J faor"1/I? J

EMENDA ADITIVA
Art.40',V.
Prioridade para as entidades sem fins lucrativos
que se-consUtuirem COII a parUcipaçll.o de associaçl5es comllOlUrias

Assembléia Nacional Constituinte
e instituições educacionais I culturais e universidades locais, com
objetivo de criar e administrar àrgãos ou veículos de comunicação
voltados para o serviço efetivo dos interesses da sociedade.

determinação dos covos, do resoeito às minorias) reoúdio a quer
ra , à comoeJ.ição armamentista e ao terrorismo.
§ 112 -Fica .... edada a fabricação de armamento bélico
militar oara fins de exoortação

JUSTIFICA TIVA

EMENDÃ lP06584-4
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Em países da Europa I como a Alemanha

I

por

pão , encontramos inúmeros veículos, inclusive emissoras de telev!
são, fundadas e geridas pelas comunidades locais, sem fins lucrativos e, pois, dotadas de independência capaz de possibilitar- I
lhes a prestação de inestimáveis serviços às comunidades
Livres das pressões dõs anunciantes, isto é, do
poder econômico, "essas entidades sem fins lucrativos, dirigidas I
pela sociedade de modo colegiado e democrático, podem proporcio-'
nar programações do mais alto nível cultural, contribuindo
para
a informação correta, afinal o direito básico de todo cidadão
Tais entidades são. a rigor. a solução final para os problemas de
uma comunicação que hoje é manipulada por grupos econômicos
interesses pol!ticos menores que as mais das vezes contrariam
prejudicam os verdadeiros interesses do povo

EMENDA ADITIVA
Art.1DS,III-Os requerimentos de informações formulados pelos mee
bros do Congresso Nacional terão absoluta prioridade no seu encaminhamento e resposta pelos órgãos das administrações públicas, d!
reta e ind!reta.

JUSTIFICATIVA
1- Tradição HJ.stórico- Constitucional Brasileira a
hist6ria do Brasil tem sido assinalada ,dentre os Países do mundo
ocidental, Dor admirável cem coerência sua vocação oacifista
Nossas constituições refletem essa vocação ,simbolizada DOS vultos
de. cexãas do Marechal acndcn,

§ 1" Os titulares desses órgãos deverão, dentro tio
prazo de 48 horas apos o seu recebimento, informar ao parlamentar
requerente o nome, cargo e função do servidor ou empregado designado para proceder à coleta dos elementos

2--A Indústria da Morte -Hoje o Pais renega essa I
tradição histórica oacifista, tornando-se o quinto exoortadorrll.i!!.
dial de armas .Passamos a integrar o sinistro clube dos "industri
ais da morte ". a oroduzir armas sofisticadas ,de terrivel ceder -

§ 22 Os funcionarios a que se refere o
parágrafo
anterior serão responsabilizados administrativamente caso não ate!!,
dam ao requeri.mento no prazo de quinze dias úteis,ou não solicitem
nrur r-oçação deste prazo, justificadamente ao parlamentar requerente.

de destruição hoje usadas no assassinato de crianças, mulheres
populações inteiras.

Art. 312,Aquele que não sendo proprietário de imóvel urb.!!
no, ocupar por cinco anos ininterrlJptos, sem oposição nem reconhec.!
mento de domínio alheio, imóvel urbano com área não excedente à superdcie média dos lotes uniresidenciais, assim definidos por
lei
municipal, alquirir-Ihe-á o domínio, mediante sentença declaratória
devidamente transcrita.

-4 - Corrida Inconholável _ Nesmo nos Estados Unjdos.
onde há uma opinião pública e l1berdade de imprensa, os escândalos
que envolvem o tráfico de armamentos se sucedem, como agora no co!!.
so da venda "clandestina" de armas para o Irã. com a confissão do
Presidente Reagan, de que tudo ignorava. O desdobramento desse e1.
cândalo demonstrou, ao longo dos últimos quatro meses, que Portugal, Israel e até a China estavam envoldidos nesse infindável "re_
passe" de armas. formam os grupos armamentistas um poder paralelo
que não pode' deixar de preocupar aos homens livres

Parágrafo único. A propriedade assim adquirida será
gravada
com "Bem de Família" pelo prazo de quinze anos, contados a par t ar '
da transcrição do título, na forma da lei.
JUSTIFICATIVA
de
Sendo o usucapião um dos meios t.radí.cmnefs
aquisição da propriedade, e justo que ele se torne, à semelhança do
usucapião -prorebore», contemplado em nossa legislação para eret to'
de imóvel rural, instrumento de cunho social eminente.
A reduçaõ dos prazos da prescrição aquisitiva. '
contemplados no C6digo crvn , tendência que se acentuou nesse sent.!
do, atenderá a essa finalidade social sobretudo considerado o requ.!
sito limitador da superfície dos imóveis objeto desse usucapião
Tal limitação é impedida do uso desse instituto para a aquisição de
grandes áreas. o Que se impõe face a verdadeira "grUagem", sob ap.!
rência judicial, a que ele se prestou.
Protege-se, assim o ocupante urbano da baixa renda, dandoillJJl1e
,O Parágrafo lJnico torna o im6vel inalienável e
ls execuções por dívidas, dando-lhe a qualidade de "bem de família" ,6 irrpedindo'
destarte o desvirtuamento da alta finalidade social cpJE! passa a revestir
instituto jurídico. lOCldificando seu perfil tradiciOflal
Emccosecuêrcre somos pela supressão dos artigos 6Q e 7Q
neste absorvidos.

pei'
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EMENDA ADITIVA
Art. 408 - Incube ao poder Público.
XIIAssegurar às comunidades, mediante periódico cadastrament.o e divulgação, o direito à informação quanto ao meio
ambiente. perigos e danos potencialmente contidos em produtos e
processos.
JUSTIFICATIVAS
o poder público, para garantir à coletividade di
rei to inalienável de dispor de ambiente ecologicamente seguro e
sadio, deve tornar disponível as info.rmações, cadastrando e di-'
vulgando em públicação periódica e padronizada os produtos
de
potencial risco ao ambiente e à qualidade de vida.

D) Dar -se-á" habeas data" ao cidadão cujo acesso

aJS

mesmos

JUSTIFICATIVA
D principal anseio dos homens é o de terem um
-governo transparente , sem o que não há..democracia
As elites privilegiadas costumam valer -se do
sigilo para usufruirem do poder em circulo esotérico. somente acess.!
vel a alguns 11 in1.ciados " • De nada Iiale proclamar as liberdades de
pensamento e de impi-çosa se a verdade h1.st6rica é sonegada sistemat!
camente por essas ~i'ites •
Nos Estados Unidos • que tem, por sua posição
de superpotência , grandes problemas de segurança nacional, apesar '
disso a confidencialidade dos negócios do Estado é limitada a vinte'
anos
~ deplorável que estudantes e bolsistas norte-america
nos tenham acesso a documentos sobre nossa hist6ria, enquanto no Brasil
eles ás vezes se tornam inacessíveis para sempre .Precisamos,camo ind
cl10l1vel exigência democrática, deixar de ter, como até hoje temos ,
hist6ria para "uso externo" e outra encerrada nos arquivos públicos.
I

EMENDA ADITIVA

que precisa de tratores e não de tanques de guerra: ao preço de um
"lança_foguetes" (US$ 10 milhões) ccnst.rut í.r--se-ãee dez CIEPs, isto
é escolas para dez mil crianças, em regime de ensino modelar
Não desejamos um 8ras11 indefeso. ao contrário, devemos procurar equipar nossas forças armadas (cujo papel, em nossa
hist6ria. à.exceçllo do movimento de 1964, é altamente positivo) que
podem e devem, fabricar armamentos el(clusivamente para sua moderniza
ção e eficiência
O que passar disto é belicismo a exarcerbar
a
execrável deformação que é o militarismo

lhe for denegado por. qualquer instituição, 6r9l!0 público ou autoridade.

'j

8 - Ameaça Nuclear - Os acrcenres com usinas nucle.!!
res nas maiores potências (Three Mile Island _ EUA e T~hernobll -lRSS)
já estão provocando o fechamento Ou desativação de inúmeras usinas
em outros países, sobretudo na Europa. A opinião pública brasllei
ra foi há pouco sacudida pela notícia de que até campo de
provas
nucleares já teria sido delimitado no Pará. O mundo adquire consciência do perigo das centrais nucleares e. com muito mais razão ,das
bombas, ogivas e submarinos atômicos (nossa Marinha, -anuncãa-se , f3!
bricaria em breve uma unidade) perigo que é real nas trágicas cons~
qllencias das radiações, em nuvens, que contaminam populações a milh!
res de quilômetros de distância desses desastres. Não podemos legar a nossos filhos a catástrofe nuclear
A alternativa para a v!
da é recusarmos a loucura coletiva que encaminha a humanidade para
o desastre final.
9 - Minha Proposta -

Razão

por que estou propondo,. fiel

Art.1? IV. Aos dirigentes sindicais é assegurada a partlcipaç§o
em todas as comissões de sindicâncias de investigação e de preve!!.
ção de acidentes e incidentes de trabalho.
JUSTIFICATlVAS

Visa dar maior segurança ao trabalho uma vez que garante as entidades representativas acesso a todos os detalhes da
peça investigat6ria e a partir delas a criação de mecanismos de I
fiscalização e medidas Que visem a implementar uma maior segurança
no trabalho.

~A lP06567-9

~ADO NOEL

Art.10 - O Brasil, no tocante às rekacões internacionais,
reger-se-á Delas orinc!oios de defesa da Dez, creeerveçãc da auto

10 - Em Defesa da Vida _ Voltando a nação para seus in!,
fastáveis compromissos cristãos e humanistas o povo brasileiro ara!
tará a suprema vergonha de estar contribuinde para a morte e a des
t.rutção , e estará resgatando a missão de Ro~don figura tutelar que
legou à humanidade o sublime ensinamento de ser preferivel "morrer
do que matar nossos semelhantes"
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EMENDA ADITIVA

Art.163 § 3lõ! Aos comoonentes do Conselho da Reoública são ass,!
guradas as garantias e orerrogativas oarlamentares autorgadas
membros do Congresso Nacional

ao principio da "preservação da vida", que sido meu lema na vida
pública, desde as lutas que empreendi pela defesa do Vale do Paraíba dos poluentes químicos E!I da ameaça nuclear, que o Brasil não mais
exporte qualquer armamento de guerra

EMENDA SUBSTITUTIVA

--.
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7 - Tratores e não Tangues de Guerra - Somos um pais

C) Não haverá documentos secretos, ou quaisquer papéis públicos
relativos a fatos econOmicos, polIt1cos, históricos, cientificos ou
sociai
, p~ssados vinte anos de sua produç:io

~

1"iT---C----'~I
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6 - Brasil! alvo na pr6xima guerra _ A implantação de~
se parque bélico, sem o assentimento dó povo e sem o controle do Co!!.
gresso Nacional, transforma inevitavelmente o Brasil en alvo estr!,
tégico num próximo conflito mundial. Uma guerra que será a última
da humanidade
O mundo caminha para destruição total, e o nosso
País lamentavelmente passou a ser um dos promotores da louca "corrida para a morte", em contradição com seus valores cristãos e hum!
niUrios. D escândalo assume prcpcrções odiosas quando se sabe que
apesar desses milhões de dólares, morrem no Brasil 5 crianças a c,!
da 7 minutos Por isso que João XXIII. PAULO VI e JOAD PAULO II,não
hesitaram em condenar de modo candente, a corrida armamentista.

,

'

O poder de fiscalização, essencial ao Legislativo, se
exerce em grande parte através dos requerimentos de
informações.
Este instrumento vem sendo, todavia. desvalorizado uma vez que o a!:!,
toritarismo do Executivo, exarcerbado nos ominosos tempos 'do regime
ditatorial, não atende aos mesmos com atenção e presteza necessária
A presente proposta visa restaurar a eficácia desse
insti tuto, fundamental às democracias representativas, estabelecendo,
tm elo direto entre o parlamentar requerente e o agente público, que po
de ser o próprio titular do órgão ou servidor por ele designado,
sonificando, por efeitos de contatos e cobrança, e ensejando are,!
ponsabilização administrativa. O que não é poss!vel é a continu!
çãc desse pouco caso dos órgãos do Executivo. que submetem os requerimentos a mil e uma vicissitudes até desapar:ecerem engoHados na
vala comum da papelada burocrática

s - D Pragmatismo amoral como diretriz da PolItica Ex
terna -Negócio amoral, onde não há valores. nem princípios, a venda
de armas é incontrolável. Como hoje, em nosso pa!s, ninguém
sabe
.S!......9.!::! se vende e para~ se vende. Em troca dos "dolares da morte"
pratica-se no plano das relações internacionais um cínico pragmati~
mo, que condiciona toda a poUtlca exterior aos incomensuráveis lu
cros dos fabricantes de armas.
Professamos de público nos plenários internacionais ,o
pac1 fismo, entretanto há muito que armamentos brasileiros, segundo
revela "O ESTADO DE 5AO PAULO", estão equipando os I1migs" russos do
-regime de KHADAfI, enquanto hoje contribuimos para a carni ficina das
guerras do Oriente Médio.

lhe acesse à propriedade do imóvel onde assentou moradia.

.. U'ÜO

JUSTIFICATIVA

3 - Complexo Industrial Militar _ Surgiu no Brasil,
à revelia da Nação, um "complexo industrial militar" que nos Est!,
dos Unidos (oi denunciado pelo General Eisenhower, quando Preside!!.
te daquele País, como uma ameaça à própria estrutura da sociedade
ncr te-eeer Icene ,
Entre nós não é di f Ic l I concluir que esse poder adquirirá em pouco tempo, uma expressão e um peso in:'magináveis com
todo o cortejo de interesses, corrupção e espionagem que acompanha
a Rindústria da morte" e seus mercadores apátridas.

EHENDA SUBSTITUTIVA
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§ 212_ O Brasil não oroduzirá ,nem mesmo a título /
exoerimental , qualquer artefato nuclear oara fins m'Uitares ou
como fonte energética

exe,!!!

• 689

JUSTIFICATIVA

Um conselho desse oorte, com a resoonsabilidade maior de
suoerior de consulta do Presidente da necõbi íce , não DO de ter
seus membros sujeitos a coações de qualquer natureza Ao contrário
devem eles ter asseguradas as imunidades e inviolabilidades oara
exercício de resoonsabilidades ool!ticas tão relevantes •

6rg~o

ft.PÚOO/U."'W-"uJ.

V/
<CAPITULo."J'f

.c =SIU.:.'ti88IA
Art. 407.
Serão consideradas prioritárias, inclusive para
fins de financiamento de pesquisas de entidades particulares, as
linhas de pesquisa voltadas para o deeenvofvfaentc de tecnolo- ,
gias mais econômicas e ambientalmente seguras. de produção
e
processamento de al!mentos. e de produção de energia de qualquer
natureza.
JUSTIFICATIVA
São duas as prioridattes para o desenvolvimento'
ecologicamente sustentado. no âmbito de uma política científica'
de
.elhor qualidade e com menores gastos, inclusive no que respeita
eee ônus ambientais (monoculturas, uso de agrotóxicos. especies'
e variedades de cultivo exógenas)j e a produção energética, afa.§.
tendo-se os riscos de cOlllprometilllento ambiental.

e tecnológica alllbientalmente segura: a produção de alimentos

EIlENDA lP06589-5
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§-li~ - Compete li Justiça processar e julgar
questões oriundas das relações reguladas pela legislaçl!io!.
grária, inclusive:

As comunidades fIlunicipais precisam ter polícia ' •
que nelas permaneça, que tenha compromisso, com elas recrutada e"
pois, conhecedora dos seus problemas de segurança. Grandes cidades
como o Rio de Janeiro conheceram a guarda municipal e aU hoje,al~
se deplora a sua extinção, com o desaparecimento do '"guarda do .,
quarteirão", que conhecia os moradores, interpelava os estranhos ,
zelava pelas praças e logadouros públicos.
Ainda há pouco, nas últimas eleiçoes, as plata-'

I

I - as questões possessórias ou dominais que ver
sem sobre imóvel rural, público ou privado;
11 - as ações discrilll1natórias de terras
devol,!!
tas, federais ou estaduais,
III - as desapropriaçOes de Jedvef s rurais por in
teresse social, para fins de rercree agrária, irrigaçIJo
e
proteç!lo ambiental. florestal ou indígena;
IV - as questlSes que digam respeito a ap!.f.caçfto ,
incidência e cobrança do imposto sobre a propriedade terr!
torial rural i
V - as questOes referentes ~ floresta, água, pes
ca , aos recursos naturais renováveis, desde que atinentes
atividade agrária;
VI - as questões relativas a contratos agrários,
ccepreendí.dcs entre eles, também os vinculados à
ativid.!!,
de de rcecneo, de produç::;o ou cceerctar raeçac eg~ios;
VII - as questões que versarem sobre a propried.!
de consorciaI indígena;
VIII - as questões que versarem sobre empreitada
rural e sobre previdência social rural;
IX - as relações de direito previstas nas leis!.
grárias e no Código civil sobre matéria
jurídico-agrária,
quando versarem interesses rurais assi. definidos em lei.

formas dos candidatos, de todos eles, see exceção, refletiam este
anseio popular ao prometerem dar prioridade ao problema da segu- I
-rançe , Em São Paulo o atual Prefeito incluiu a criação da guarda
Ilunicipal como um dos pricipais compromIssos de seu programa
de
governo.
Estando, ademais, no presente momento, empenhados num histórico esforço para restaurar a nossa Federação, estariamos incorrendo em grave contradição se 'permi Ussemos que os E.§.
tados organizassem as guardas municipais. como pretende o Antepr!!,
jeto da Subcomissão dos Estados em seu Art. 7; inciso 111, cuja'
supressão, alias, propusemos em outra emenda.
Algo precisa ser feito em prol da segurança dos
munic!pios, e nada melhor do que Ulll corpo por eles instituído, em
função das peculariedades sociais, eccqeetcas e geográficas
de
cada município por isso mesmo comprometido com a c:.0munidade local.
Com isto a autonomia euorcrpar se realiza,
a
Federação se fortalece e a vida dos munc!pios adquire mais um fator de segurança, tão precário no Brasil de hoje.

i'

§ 5; - A coepetêncfa e a organizaçlio dos
jurisdicionais agrários serão estabelecidos em lei.

órglios

DEPUTADD JORGE UEQUEO
§ 6; - Das decisOes do Tribunal Superior Agrário
sceente caberá recurso para recurso para o Supremo Tribunal
Federal quando contrariarem esta ConstituiçlJo.

TnULO VIII - DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA
CAPtTULO III _ DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
INCLUI E DA NOVA REDAÇAO AO ART. 327

S 7; - A untão , os Estados-mellbros, o Distrito Fe
deral deverão unir seus esforços e recursos adllinistrativo';'
e financeiros lIediante convênio", visando li
implantaçlfo da
Justiça Agrária.

aEIDA ADITIVA

Dispositivo emendado: Parágrafo Ooico do Art.2SS.

o sistema financeiro Nacional será estruturado em lei, de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade. Será privativo da União e dos Est edos-xembrcs da Federação.

tê-se ao Parágrafo IXúco cio Art.2SS a seg.Jinte redaçlfo:
Parágrafo Ooico - Lei especial disporá sobre a êerreíre de Delegado de Polí-

cíe, aberta aos bacharéis em Direito por meio de concurso público de proyas

JUSTIFICACP:O

titulas e de ig.ml. mdo aos perltos crialInais e médicos legistas.
Nada justifica a existência do sistema financeiro privado,
pois a cada crise o Governo tem que intervir e alocar
recursos.
Quando existe lucro, fica com a iniciativa privada; Quando ocorrem os prejuizos, vai para o poder público A estatizaçlio do sisteee financeiro atende aos interesses nacionais

EMENDA lP06590·9
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incluir os demais servidores de nível

O quadro de carreira deve
, Médicos Legistas. \
\

A rãc

§ ONICO A caça e a pesca. COIIIO atividades de lazer ou de
subsistência, constituem direitos dos cidadãos, sujeitos. po:-élll.
ao controle do poder público, na forma da LeI.

Caça e pesca são atividades milenares do ser humano. A c,!
ça e pesca predatórias, entretanto, teM sido responsáveis pela d!,
gradação ecológica e por eeeaça à est Inçâc de inúmeras
espécies
zoológicas ou botânicas. Entretanto, quer como atividade de lazer
ou de subsistência. submetidas ao controle do poder público. ta.,!!
to na esfera da União. como dos Estados e Municipios, a caça e a
pesca constituem elementos inseparáveis da cultura do próprio ser
humano, see mencionar, por desnecessário, sua 1llIportancIa para as
populações indigenas Dificilmente se encontrará alguém mais pre.Q.
cupado COII a preservaçll:o do meio ambiente. por outro. do que
os
caçadores e pescadores aeedcres , conscientes de que a continuidade de seu lazer depende da preservação das espécies animais e do
ecc-s í.st.eee em que vivem. Cabe ao poder público exercitar rigoroso controle sobfe as atividades de caráter predatório, disciplinando o exercício dessas atividades mediante instrumentos Inrr econsti tucionais.

EMENDA lP06591·7
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todos especialistas: Peritos CrimiOais e
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1rclUS~ dos especialistas\MédicosLegistas e\ PeritoS Crillinais
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EMENDA ADITIVA
Art. 66, VII Criar e manter guarda municipal sob a autoridade
do Prefeito Municipal.
.JUSTlFICATVA
Se há problema que preocupe hoje a sociedade
brasileira esse é, sem dúvida, o da segurança pública. Nos grandes
centros urbanos a população vive sob a constante ameaça da violência, uma vez que o policiamento estadual não tem assegurado aquele
minimo de tranquilidade a que todos temos direito, como seres hulIanos e contribuintes.
A uma série de crimes em det,erminada comunidade,
segue-se o espetáculo. já cansativo pax:a os nossos concidadãos, da
aobilização e concentração de recursos polici~is até que o clamas'
popular desapareça. Passamos alguns dias 1J aparato policial vai p,!
ré outros lugares, e a população volta a ficar à nercê dos marginais de todo o tipo.

\ re-

......

CONSTITUINTE FRANCISCO SALES

=-

JUSTIFICACnO

(!J

.

:

be Dele-

~r1orl

gJlamentação legal, constitui-se en discriminaçao inaceitável

UTULO IX _ DA ORDEM SOCIAL
CAP!TULO VI - DO MEIO AMBIENTE
INCLUI S ONICO AO ART. 409

=-

de1Xa de

Polícia Civil.

DEPUTADO JORGE UEQUED

=-

ce PoUcia, e

,

\
Tribunai~

.

Rgrá~iOS

Ds
Regionais
serão brÍ.
dos por etap~s, levando-se ej conta as regHI~S cnde as \li:
des agrárias \s.o mais intens.ls e exigem a presença do yt.!'.

\

O Parágrafo IXúco do Art. 255 menciona a regJlcrooOtaçllo da carreira
gaoo

l'l

,

s ~ •.

\

\\

.J.JSTIFlCATIVA

§ 6; - O processo perante li Justiça Agrária será
gratuito, para os pequenos proprietários e trabalhadores ru
rais, devendo prevalecer os princ!pios de conciliação, Ice a
lização, ecdnolllia, simplicidade e rapidez. \
-
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 211
o Artigo 211 do AA-t:eprojeto da Constituição passa
a ter a seguinte redaçDo:
"Art. 211 - Slfo 6rglfos da Justiça Agrária;
I _ Tribunal Superior Agrário;
11 - Tribunais Regionais Agrários i e
lI! - Juizes AgrárIos.
§ 19 _ o Tribunal Superior Agrário compõe-se
de
trezes Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da R!
pública, sendo quatro dentre juízes federais; três
dentre
membros dos serviços juridicos da unilio; dois dentre magi~
trados ou membros do Ministério Público dos Estados, do OI.§.
trito Federal e dos Territ6rios; e dois dentre Advogaoos Após
a primeira nomeaçl:io dos quatro Juízes Federais dos três Pr~
curadores da República, as seguintes só se darão Juízes e
Procuradores Agrários.
§ 2; - Serlio crlados Tribunais Regionais
Agrários, cada um composto de sete Juizes vitalícios
nomeados
pelo Presidente da República, sendo dois dentre Juizes Fed!
rais; um dentre Advogados; dois dentre membros do Ministério Público Federal; um dentre membros dos serviços JurId!
co da união; e um dentre magistrados ou membros do Minist,!
rio Público dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, respeitada a jurisdiçlio de cada Tribunal. Após a pr!
meira nomeação dos dois Ju!zes Federais e dos dois Procur.!!.
dores da República, as seguintes s6 ocorreria dentre JuIzes
e Procuradores Agrários.

§ 3" - O~ Juízes Agrários serlio nomeados pelo Pr!
sldente da República, escolhidos em lista triplice, organ!
zada pelo Tribunal Superior Agrário. Ressalva a primeira i.,!!
vestidura. que se baseará em tItulas. exigindo-se o mInJ.mp
de quinze anos de experiência em direito agrário e que não
seja proprietário rural, o provimento do cargo far-se-á me
oiam:e con~urso pÚblico de provas e titulas, organizada p~
lo Tribunal Superior Agrário, devendo os candidatos atender
aos requisitos de idoneidade moral e de idade superior
a
vinte e cinco anos, além dos especificados em lei.

do.
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JUSTIF~ATIVA
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A Ju tiçe Agrária co petirá julgar es questoes\ a
grárias: c-pro esse discrimina lório de terras devolutas, ~';'
desapropriaçl:ie por interesse ~OC!aI, para fips de refor,a
agrária, a propriedade e a posse rural, c i1llposto sobre la
\propriedade territorial rural, previdência soeia! rural, ~
preservaçl!o dos ~recursos naturaIs renováveis, \a propriedade
consorcial indígena. cddito rural e contratos agrários.
Os problemas agrários não se resumem simpleslllente
aos conflitos fundiários. Ou como dize. alguns à
reforlla
IlIgrária. Essa é uma vi do distorcida da atividade agrária.
A Justiça Agdria deve ter caráter nacional, orga
nizada aut.oneeaeente em relaçll:o às justiças (federais ou e;
taduals) atualmente existentes e .antidas pelo Anteprojeto. Ã
Justiça Agdrla deve-se ocupar de lides eednentenente agrá
rias. O tratamento judiciário es peci;l1zado que se defend;
visa tornar a justiça mais célere; a presullível perda
de
competência ou do poder dos .aglstrados federais ( Justiça
Federal) ou estaduais, não infirlllall que deb:am de ter
um
papel fundamental na sociedade democrática, pois a institui
çl!io ·Poder Judiciário" pereaneee inalterada, intacta.
O eminente relator ficaria na histórIa da adlllInis
traçlIo da justiça como o homem que encontrou o caminho ade
quede, correto, para a solução das lides agrári;s. Seria u;
grande favor ao país, ao homem do caço.
lf preciso enfrentar ccrejcseeente as
correntes
doutrinárias contrárias à sua criaçl1o, ou de natureza
con
servadora e obstrucionista ou "de natureza demagógica e agI
tacionista. Também a alegaçl10 da falta de verbas ou da gra;;
de despesa que se faria em face da iapl.mtaçlio de tal
ju';'
tiça não 1Iais justifica.
C.J. ASSIS RIBEIRO, com muita propriedade e ênf!.
se, diz que '"esse argumento, apesar de velho, impressiona E,
por isso. nunca deixou de ser repetido pelos conservadores
e obstrucionistas, conforme o tipo de justiça especializada
que está na ordem do dia. '1:ombateram a criaçlfo da
Justiça
Eleitoral ( • ) investiram contra os tribunais federais de
recursos; ( ••• ) deblateraram contra a Justiça do Trabalho,
ainda com ênfase, batendo nessa mesma tecla de econOlllia j !.
tacaram a criação dos juízes federais, em face de idêntico
ponto de vista Acontece. porém. que o problema da organiz!.
çl10 e do funcionamento do Poder Judiciário não pode
ser
apreciado e julgado elll termos tais, isto é, ell termos
de
desoesas. O destino da comunidade nacional, em grl:!nde
pa!.
te, para constituir elemento de vida do organismo do Estado,
depende do harmônico funcionamento do Poder Judiciário.E e.§.
sa harmonia decorre, invega . . . elmente, da especi fica~i:lo
da
Justiça, que contribuI par.s a segurança nacional. no crue es
ta expre~são ressalta de p~eservante do~complexo do organii
mo nacional, frente à reação dos antagonismos que podem in
cidir sobre os sistemas fundamentais que o integral'l" (mon~
grafia apresentada ao IAB, em 1976).
A prestação jurisdicional é um dever inarredável
do Estado. E a criaçlio de uma Justiça Agrária nacional
e
autonomia é um imperativo histórico.

As questeles agrárias necessltal!l de tratamento jY,
diciário especializado. O que Justifico a crloçl!o da Just!
çe Agrária não l! o conflito fundiário. tampouco a
reforma

Asse~

Qgrtirla. Há_d_e.-.,se buscar o conteúdo do Direito Agrário, I,!
to é, a atividalie agrárIa. Nesse contexto, quatro são os e
lementos que lniegram o conceito da atividade agrária. O!
lemento suporte fisico ou seja a TERRA; o elemento agrobi.Q.
16gico ou seja o processo de aprovei taeentc da vida vegetal
ou animal para transformá-la em produção agropecuária; o.!
lemento direção ou seja o comando de todos os procedimentos
pelo homem, e o elemento remuneração ou seja Que a ação t~
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sempre Lmueou o dueito de greve pelo interesse púbhco, enqua!!.
to as nossas censes. tuições, desde 1 934, prcabea o " lock-out ",
No texto const1tucional basta que se restabel!
çam a pernas são e a pr01bição de uma e de outro, confaandc o d!,
talhamento à Le1 Complementar, que também ex rge o " quorum" da
maa orua absolut.a, como as deca sêes plenárias da Cons-ta t.uant.e •
A m210Tla da cpamãc públ1ca repudaa , totalmente,
o " lock-out " e não desej a a total 1ndlscriminação do drre í. to de
greve.

o ab:rlo - quarrlo se mata \mI ser indefeso - o b:::nd.cidlo cruãl.~ o
assalto a mão~ e o estupro configuram c:r:lmes t,á::) revoltantes quanto a
tortura, at1n;ir.do JlUitas vezes pessoas mccentes,
Alán disso, p:x3e a tortura mais cruel não resultar na nnrte, nen
na :l.ncapacitação para o trabalho, nan, JlUito nerce, na vergooha da llIJ1her
rretida ã força ao varrlalisno da perversão sexual.

sue

nha aspecto eccnõeücc , dando ensejo à produção.

Por outro lado, a Justiça Agrária não pode surgir

cepenga, como a prima pobre das Justiças. Oe apenas
apêndice da Jus.tiça Federal, burccratfzandc e promovendo de

..

~ ~;~~

um verdadeiro inchaço nesse 6rgão. Há de ser, de imediato,
independente Das suas decisões somente caberá recurso para
o Supremo Tribunal Federal, quando contrariarem normas con~
ticucionais.
É de se ressaltar que o assunto da especialização
de uma justiça de terras (clamada por RUI BARBOSA,plataforma
da campanha civilista, lida do Politealla baiano em 1910) m!.
rece tratamento sério, isento e objetivo, não se prestando
a ficar ao sabor das conveniências de pessoas ou grupos de
interesses.

[IÇ/";?Lã?J

PLENÁRIO ..

EMENDA lP06601-8·

rç7~õU7J

'~Id.'o/co""do"",c~""do

PLEN1\RIO
~_------

TnTo/~u'''''C<.I;

Tn.o'.ultl''c<.t;lo.-------------,

DISPOSlTIVOEMENDAOO Acrescente-se ao ar-tagc 40, o seguan te :

"IIl - descbedaêncaa pela autnr rdade ednmas erat rva
ao pr-anc Ipac de reserva legal ",

5V'~7Lã7J

D:rsrosrnvo EMENI:lNX>. Dê-se ao arbgo 9'1 a seguinte redação

"Art. 9 9 Os conf11tos lnternaC10nalS serão resolV1dos por
negoc1ações d1retas, arb1 tragens e outros me10S pacíficos, 1na.!!
mlt1da a guerrd de conquista, não se perm1bndo que confl1tos 1!!.
ternaC10na1S de que o País não é parte 1ngressem em seu terrl,.tôr10 como fator de desagregação".

Manterdo a iJ:!tegridade da declaração do artigo originãrio, inclU;!
ItOSno seu texto a declaração do art. 7~ e, seu parágrafo único, da Ca1stituição ao vigor - proibição das guerras de cooquistas e neqociação pacífica dos
ccmlitos - na esteira das Constituições repJblicanas anteri~.
Realnente, não há qualquer ac:réscllro de conteúdo, pois aqueles dois
princípios constitucionais estariam inplícitcs no art. 99.
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à alínea "1" do artJ.go 12 a seguinte redaçã

"1) a tortura, cons1derada cr1me; de lesa-human1dade, o
aborto, o hom1cíd19 com requ1ntes de crueld8;,de, o assalto a mão a!,
mada e o estupro const1tuem cr1mes não benef1c1ados de fiança
ou
prescnção, submetJ.dos a JUr1 popular e sUJe1tos à gradação' penal
entre 20 anos e prisão perpet.ua".
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ê:menda (aditiva)
Inclua-se, no capitulo VIII (Título IV). denominado "Da
Administração Pública", um dispositivo com a seguinte\.~daçao:
nArt.
_ If garantido aos interessados recurso contenci.e.
so, com fundamento em ilegalidade ou lesividade, cont,ra
qualquer
ato administrativo, definitivo e executório. independentemente de
sua forma, bem como para obter o reconhecimento de um direi to
interesse legalmente protegido."

JUSTIFlCACAo
Trata_se de assegurar o contencioso administrativo. que
na prática terá, inclusive, a virtude de desafogar o Judiciár.io.
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Dê-se ao .t.em XV do artigo 13 a segu1nte re
dação.
"XV - duração de trabalho não superior a 48 (quarenta e oito) hora
semana1S nem a 01tO (8) horas por d1a, com 1ntervalo para repouso e
al1mentação. "
JUSTIFICAÇÃO
O Bras1-l nunca se t.ransforl'18rá numa nação dese!!,
volvlda, redunndo a Jornada de trabalho. em qualquer setor de at~
v1dade, prlnc1palmente nas atlv1dades produt1vas da 1ndústr1a. do
comêrc10, da lavoura e dos servlços
Na verdade. atualmente, nas at1vidades agrícolas,
no_sul do -País, não se t.rabalha aos sábados. Em compensação, na pe
cuârla leite1ra, pr1nc1palmente nos pequenos retlros,' com apenas d01S trabalhadores, eles trabalham todos os d1as do ano, SUbSt1 tu.!
dos apenas no caso de doença, dias santos e comemorações re11g1o ~
sas.
Se reõuzlrmos o horár10 do trabalho em rna1S
de
qUlnze por cento - como pretente o projeto - essa redução se refI e
t1râ no Produto Interno Brut.o e nas exportações.
Também não se trata de matêr1a que deva constar
na Carta Magna

--,

_

JUSTIFICAÇÃO
A tese do voto facultativo, ã semelhança do que
ocorre em mua tca paises c Ivd Lazadoa , t.em sado sus tcnt.cda em mais de
um proj eto apresentado na Câmara dos Deputados.
Pode-se rmcaar a cxper1êncHl com os aaaorcs de
dezesseis anos e menores de deaoa tc anos, dando-lhes o da r-eato de
lnscr'J.ção efeancrut , Ent.retanto, uma vez mscr rtos , terão, 'Como
os demais ele1tores, a obrlgôlção de votar.
Não se argumente que. com o desenvolv11'1ento que
temos das comun1cações e a crescente polit1Zação da Juventude, que
os ma1S jovens não têm habll1tação psicológ1ca, 1ntelectual e s2cl01ógica para o exercíclo do vot.o.
Só se aprende a votar, votando. Alêm do que ,
quanto mais precoce esse d1relto, tanto ma1S verdade1ro o pr1nc1
p10 da un1versalidade do voto

E IlIJito cc:rrtml aos administradores pratlcaran atos que não lhes são
expressarrente consentidos, rresno que, cem isso, preJ~ os contribuintes
cu as pessoas sob sua autoridade, sao que hajam recursos definidos ~a essa
desobediência ao princípio da reserva legal, segmDo a qual nin:tuêm, imitido
l3l1 autoridade, p:de ir alÉm da aplicação do preceito escrito.
se no direito canum é pert.im1do tudo o que a lei não profr.e, no
direito administrativo só se permite o oue a lei prevê.
Para que os administradores draconianos não continuem senhores de
braço e cutelo da administração pública, é preciso que a Constituiçro lhes lE!!!
• bre o postergado princípio da reserva legal.

~;~'t~

..~,

EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO. Acrescente-se li letra "c", do a tcn I, do
artigo 27. dcpcas da palavra" polítlCOS ", o segum te
" ••• podendo a.llst.ar-se vcãurrtnruument;c os maao rcs de 16 (dcaessea )
e menores de 18 (dez01to) anos de idade ",
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DISPQSITlVO EMEMlAOO: Dê-se
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JUSTIFICAÇão
O pagamento das férias em dobro onera, forteme!!.
te. todas as empresas, além de envolver um tratament.o d rfcrcnt;c d.!!,
quele que ocorre em todo
mundo, em ccnscnâacaa com as convenções
da Organização Irrte rnacaonaf do Trabalho.
Não nos lembramos de ter ouvado essa rc rv mdacução em nenhum movimento dos trabalhadores e seus amdrcatcs ,
Nanguêm pode: agno rur- que, tendo que pagar a:, f!
r-ãas em dobro. os empresários trruris Ica-Lr aam esse; õnu; para os CO!!
sumdorcs do seu produto, o que 1nflu1ría no custo de vadc , refl~
tdndc-se no mcrcnentc da 1nflação.
Trata-se,tambem, de necêr rc m t.adamerrtc de lagi.§.
lação ord1narla. cabendo numa alteração da Consolidação das Le1S
do Trabalho, decaddda por maaorãa simples~

o art. 2S do proJeto abriqa dois "necessariaIrente", num luxo adverb!
a1 contrãrio ã cencísêo da lei.
Preferinos um preceito obJetivo, ranetendo ã lei carplenentar a regularent:açâo do plebiscito.
Pensarros que, o:m essa enen3a, o texto ganha Em concisão e clareza.

EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO

·~

Dê-se ao ...a-tem XVIII, do ur t rgc 13, a segu1!!
te redação. "XVIII - gozo de um mês de fér1as anuaa.s 'remuneradcs ,"

>"3ar.
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EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO

o capItulo inteiro "Da SOl::erania Pc:p.üar" é al:undante, no texto COIl;!
tltucional, onde Já se trata dela, afiJ:rnarilo-se que tcdo poder emana do p::1VO e
cem ele é exercido, proclarrand~se, adanais, o sufrágio universal, direto e se ereto CCI'lO f\m:lamento do sistana :representativo, regul.anentada a orqanização pilE,
t:l.dãria, ressabido que a cidadania traduz, no plaro individual, a soberania po-

Por seu turno, a Justiça Agrária deve ser compo.§.
ta exclusivamente por juIzes togados, em todas as suas in~
Uncias, em razão das di flculdades reais da organização das
comunidades rurais, onde as relações eenreçecc e empregador
são minoritárias e os conflitos são travados entre os pequ!,
nos e os grandes proprietários, entre eles e os "sem terra".
posseiros e proprietários, entre índIos e posseiros ou pr.e.
prietários, entre o lNCRA e a FUNAI. entre dois posseiros ou
entre dois proprietários, entre o proprietário e o arrenda
tário. entre empregador e o INPS. entre posseiro ou propri;
tário e parceiro, dentre outras
RemarqtJe-se que a Ordem dos Advogados
(V. VI, IX
Conferências Nacionais, como, também, -eII 1986.
através do
seu Conselho Federal). ;) Insti tu to dos iiuvogados
Bras1le,!
ros, a CNBB. CONTA0. ABRA, ANDRA, CNA e SNA, todos.sell exc!,
çDo, têm defendido a criação da Justiça Agrária ...
Nessas condições. o Anteprojeto apresentado pelo
Sr. Relator necessita de aperfeiçoamento, para que a Just,!
ça Agrária já nasça independente.

fJ
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DISPOSITIVO~:
subsea tuaa-s e os ar-t rgos 23 a 26, renumerand.e.
se os demaas , pelo seguan te •
"Art. 23 - A Le1 Complement.ar d1scipl1nara os crd té racs
e as formas de pãebasca to, para afençâo da vontade popular
s.e.
bre asaantcs de grande r-efevâncaa sccaat ",

A Justiça do Trabalho surgiu para- proteger o op!,
rário pós Revolução IndustriaL Surge a Justiça Agrária p~
ra proteger o camponês. o homem sem terra, o trabalhador r,.!:!.
ral marginalizado, os "bóias-frias" e. também os
homens
que fazem da agricultura a razão de suas vidas.

'tlfO/~u.tl,,,&CiO_--_---
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CONSTITUINTE FLÁVIO ROCHA
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A criação da Justiça Agrária não obJetiva retirar
competência de outros tribunais, mas sim de reunir matéria
agrária, de reunir competência. de reunir atribuições e p.e.
deres, de especializar funções. para proporcionar um melhor
atendimento à população rural
A especialização da Justiça Agrária _ autOnoma e
nacional _ proporcionará as seguintes vantagens:
a) maior rapidez na condução dos prccesscsj
b) desafogo dos outros tribuna1sj
c) maior segurança na aplicaçtJo do Direito, com
uni formidade 'de jurisprudência;
d) maior escecrarreaçao, capacitação profissional.
com os juIzes de mentalidade agrarista;
e) maior independência rla pol!t!ca lacel;
f) maior proteção ao economicamente mais fraco,
g) maiores facilidades ao usuário da Justiça, p!.
la reuru ão das competências dispersas, que i.!!!.
pllcam em gastos de tempo e dinheiro ceenecessg
rios.

~_----

EMENDA lP06600·0'

['J

~ -_ _-

rry~t·~

fÇi"~1%J

_ _--_-,u.o,."1t"'c<.t;b

EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO

nê.lse ã alínea "b" do 1tem V. do artlgo 17
a segu1nte redação :

"b _ LeJ. Complement.ar regulamentará o d1re1to de greve
e a pro1bição do "lock-out".
JUSTIFlCAÇÁO
A sJ.stemat1ca trabalhlsta, pelo menQs a parta
de 1 943, quando se publicou a Consolida.c;ão das Lns do Traba..!ho,

Emenda {ad

Zi.65tiVt!l),\,.o-4

1
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Inclua-se; l'fO Capitulo V denominado "Da ComunJ,cação",
dispositivo com a
seguinte redação:
"Art.
- ~ crime a censura prévia. A le! estabelecerá
classi fi cação para os espetáculos e diversões públicas. 11

JUSTlFlCAC1to

A norma é essencial num regime democrático.

a

692

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA 1P06604-2
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res de seus 6rgãos, funcionários ou agentes, pelas ações ou
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CONSTITUINTE JAMIL HADDAD
'Ud.ale/ttllf"110/.ua.olllulo
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PlENARIO

direitos ou garantias em prejuIzo de outrem "

Desnecessário o adjetivo indefinido vuma'",
Não há pretensão de construir duas sociedades livres.

CÇ/'~u;J

17r----------rufO/lun"oeo.çlo

Emenda

.lUSTIFICAÇ~O

omI!.
de

sães , no exerci cio de suas runções , de que resulte violaçlo

JUSTIFICACl'I.O

(aditiv.a~\U::l~1
._~~~

Essa responsabilidade solidária do Estado deve
inscrita, de modo claro, no texto Constitucional.

Inclua_se~ap!tulo

ficar

IEMENDA lPo66J.4=õ
fi C~~STITUINTE JAMIL HADDAD
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V denominado "Da eceunfcação",
artigo com a seguinte redação:
"Art.

_ ~ dever do Estado as'segurar a liberdade e

ê'

lnd.!:.

pendência dos meIos de comunicação. impedindo a concentração

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

ê'

de empresas, canais e veiculos e promovendo medidas de apoio
não discriminat6rio à imprensa."

.LlIlÁllOl/cOl'tlll6l_pla--------,

PLENARIO
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Emenda (substitutiva)
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Dê-se ao ~ do art.29, a redação seguinte:

TUtllf~u.Tl~e

"Art.29 - A RepGblica Federat.iva do Brasil ê constitutda,
sob reg.ime representativo, pela un.ião dos Estados, dos Munic!
pios, do Distr.ito Federa! e dos Terr.itõr.ios."

1Y

Emenda (aditiva)

1

1~~

.1UST1FICAÇ~O
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Inclua-se, no CapItulo V, denominado "Da comunicaçao", um
dispositivo com a segu.inte redação:
JOS'lIFICACKo

o preceito é fundamental na definição da política de com.!!.
nfceçãc ,

-Art. - A todo cidadão. através de ent.idades representativas.
é assegurada a participação na def.inição da polItica de comunic.!

A inclusão do Distr.ito Federal e dos Territórios no texto

tem a seu favor a tradição. A inclusão dos Municípios está em·
consonância com o sentimento generalizado de fortalecer essas
células do desenvolvimento nacional, possibilitando-lhes
auto-organização.

ção."
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PLENARIO

r.r----------'.rTl'/~.,1U41e

EMENDA lP06609-3

JUSTIFlCACJio

CONSTITUINTE "NIL HAOOAO
"""""-/c.lIIlIo.tI/_CO...l e - - -

-,

AI, está um tema que deve ficar aberto à participação
todos os interessados.

('l PLENARlO

de
CONSTITUINTE JAMIL HADDAD
n.W"'4lU"',"1e/_c_Nlo

Emenda (aditiva)

PlENARID

tncãua-se , no Capitulo II (TItulo lI). denominado "Dos
reltos Sociais", um dispositivo com a seguinte redação.

Dl

EMENDA lP06610·7

ê'

o;~r;~;

CONSTITUINTE JAMIL HAOOAO

-,

(Çj;7;;

Emenda (substitut!va'

_

~

/

a

T

T

U

H..UJ.-fCO"~_."'

"Art. _ O salário mínimo será fixado e atualizado, tendo
em conta, além das necessidades vitais básicas do trabalhador
e
de sua família, o aumento do custo de vida, o nível de desenvolvi
mento das forças produtivas e as exigências de estabilidade econ-ª.
mica e financdra."

Substitua-se, no texto da letra .E do ítem IV, do art.l2,y
a palavra "ressalvados" pela palavra "ressafvades»,
Emenda (aditi~~*,

JUSTIFICncliQ

•

L.

Inclua-se~

no capítulo V ~enominado "Da
dispositivo com a seguinte redação:

Não basta assegurar ao trabalhador o salário mínimo.
importante que a Constituição imponha a atualização do mesmo, i!!,
dicando fatores que devem ser sempre levadas em canta.

~omunicação".

JUSTIFICAl;l{O

um\

A emenda é redacional. A. mudança impõe-se para conéondar
com "quall r.ícaçõese ,

'"Art. - Os serviços de telecomunicação e de ccnunícação
postal constituem monop6lio estatal, tendo como principio
o
atendimento igual a todos os brasJ,.leiros."

:EMENDA lP06616-6

f'l
f'l

JUSTIFICACllo

EMENDA lP06606·9

I'l
I'l

CONSTITUINTE JAMIL HAODAO

rç;;;;-

PLENARIO

rr;õ7~;-;;;-

r;;s~~;'J~

I fl;;;-;;7;l

Esse monop6lio estatal precisa ficar preceituado de modo
claro, sem rebuços, pois interessa aos cidadãos e à Nação.

CONSTITUINTE' JAHII

('f";~;;;;=]

HADDAD

1IÇ7';'MJ

ri ENARro

r . r - - - - - - - - - - T U t I I "..fI~----------__,

Emenda (eupress.íve)

EMENDA lP06611·5
Emenda (aditiva)
Inclua-se, no art.4l0, uma alInea com a seguinte redação:

I:'J

CONsumIUI' "MIl

ê'

rI ENARlO

Suprimam..se, no texto do inciso VI do art. 10. as palavras
e "uraav ,

HADDAD

r.r--------_-TUTOOuIT"lUCla

-,

"Ulll"

JUSTIFICACl{O

"C) a atividade de natureza militar."

Emenda (aditiva)

'"Art. - A administração pública será estruturada de mo
do a evitar a burocratização. a aproximar os serviços das
popu
lações e a assegurar a participação de todos na sua gestão efetl
va, especialmente por intermédio de associações civis, comunitá
rias, de classe e outras formas de representação democrática" -

A atJ.vidade de natureza militar deve ficar, como as hip§.
teses previstas nas letras "a" e "b" do ProJeto, sujeito ã autE!.
rização do Congresso. Caracterizado interesse de segurança que
a recomende, recomendar-se-a. a concessão da licença.

I'l

Apr~

sentam-se ociosos. Não haverá dois sistemas universais de segura!!.
ça nem duas ordens de caráter internacional.

,EMENDA lP06617-4

fi
-f'l

CONSTITUINTE JAMIL HADOAO

fl~;;;LJ

PLENARro

CÇi';;"];J

JUSTIFICAClI.O

EMENDA lP06607-7

l:

Tais adjetivos indefinidos não têm qualquer razão de ser.

Inclua-se, no Capitulo VIU (Titulo IV), denominado "Da
Administração Pública", um dispositivo com a seguinte redação

JUSTIFICAcJfO

Emenda (edi tiva)

rr;~~;;r-

CONSTITUINTE JAMIL RADOAO

If neceesâr íc cuidar da estruturação da administração
pública, condenando a burocratização e recomendando a
pação geral.

rr;;-;;7/S;

PLEN!lRIO
11<rTl'/.....n'lUClo-

_

partic.!

Acrescente-se. na enuaeraçãc do art.372. um inciso com a

redaçãc seguinte:

Chegou a hora de novos métodos.

"VII _ participação da comunidade e de todos os integrantes
do processo educacional em seu planejamento e no processo de t,!!.

Emenda (aditi~~l

Inclua-se'~lo

EMENDA lP06612.3'

VI denominado "Do Meio Ambiente",
após o art.oC06, um dispositivo assim redigido:

"Art. - As ilhas oceânicas são consideradas centros de
preservação ecológica e de incentivo turIstico."

aada de decisão ... •

!:J

CONSTITUINTE JAMIL HAOO;;;;'"

(!l

PLEHARID

f!PS;7;;-~

..... at-/c.....II>I............a Ja

&i;;;J87J
A emenda está a indiC!ar uma importante diretriz que deve
ser obed.ecida no sistema de educação. t sempre importante
a
participac;ão daqueles que já atuam em linha de vanguarda
tema.

EllIenda (supresslva)
Suprima-se, no texto do inciso II do er tv tü, a palavra "uma".

JUSTIFICACÃO

;EMENDA lP0661B·~'
I

g imprescindível cuidar da preservação da ecologia

(!I COOSTrnJINiE

JiIHIL

HAOOI1D

:~(!I;=~P~LEN~A~RI~O===::==;:;:=::;::======~

3USTIFICACllo

ilhas oceânicas. O acesso às v.isitações turIsticas deve
admitido e assegurado.

pr;;;7~u

tçj";;"JWJ

TlltII/_fl~'

Com

lIuma". mio haverá duas ordens econômicas.

EMENDA lP0660B·5

I'l

fÇj~;JRJ
r.r

Efllenda (aditiva)

tÇ~~;J~

CONSTITUINTE JANIL HAOOAD

lInO/~ulfl'leAO;la----------_.,

Incluir, no art.30C!., ap6s a expressão "livre iniciativa",
. a expressão "subordinada à função social".

EMENDA lP06613·1

l:J

pç~;:.J~

Con,titulnte JAMIL HAOOAD
'L.daoJ~_~'--------,

PlENARIO

Emenda (aditiva)

p:ç;;;;;iLâ!J

JUSTIFICAtAo

I

fncfua-sevnc Capitulo I, do Título IY, ap6s o art.51.
dispositivo'COO\ a seguinte recaçãc e
-Art. ~ _ A União, os Estados. o Distrito Federal e
os
MunIcípIos são responsáveIs, de forma solidária, com os
tItul,!

_.,

a devIda vênia, inadmissível o gal1Elsmo, desnecessário,

r . r - - - - - - - - - - ......-

Emenda (supresslva,

Suprl••-ee, no t.xto do lnclsp t do art • .5Q •

8

palavra "Uiva".

• O aspecto social precisa ficar ressaltado dentro da Cons
tituiçll.o COIl\Q prevalente. I! inaceitável o que prejudica o ccnjuntn
da sociedade. O único interesse da chamada crdee eeenêeaee s6 pode
ser o bem-estar coletivo.

Assembléia Nacional Constituinte
derivados Çlt~ a entrega ao consumidor tinal, passando pelas fases de
refinação, em suas diferentes etapas. e do transporte. por condutos
ou não, E absolutamente necessário que a fixação dos preços dos di
rerentes produtos dessa complexa indústria sejam estabelecidos
função de fatores os mais variados I para que sejam atendidas as di
ferentes conveniências dos segmentos que deles se abastecem e
dos
recféecs da economia nacional como um todo. Isto a par da necessld!.
de do estabelecimento de quotas e preços adequados para as dHersas
regiões do país. de modo a serem atendidas as suas diferentes e dl:,
verm ficadas peculiaridades. Muitas vez.es é indispensável que
um
produto tenha o seu preço fixado acima do nível normal para que so!:.
ja compensado o beneficiamento de outro, com um preço definido abal:,
xo desse nível. !: também frequente - e mais ainda em relação ao gás
natural _ que; mesmo produto tenha preços diFerentes para di Feren
tes mercados consumIdores ou diferentes regiões do País. Tudo Isso
requer análises e avaliações técnicas e econômicas extremamente co!:!.
plElxas, que hão de ficar a cargo de um só responsável pelas diretr.!,
zes adotadas.
Por todos esses motivos, a legislaçãO atual concentra no Co:!!
selho Naclonal do Petróleo. que se inclui na Estrutura Básica do "!
nistério de Minas e Energia. a competência para "orientar e contr.E,
lar q pol"ítica nacional do petróleo e do carvãe mineral".

EMENDA lP06619·j-

tJ
tJ

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

f?);;~;;~

PLENARIO

(l?ii"fl;7ã7J

r.r--

---''--TlllJo/.rusr''.. AÇla_ _--,-

Emenda

~

(ad1tiv~~41

Inclua-se,

nZ10

V denominado "Da Comunicação",

UM dispositivo com a seguinte redação:

"Art. - Nenhuma entidade poderá acumular autorização ou
eeeeessae para serviço de rádio, tefevfsãc , transmissão de imagens,
sons e dados, por qualquer meio.

parágrafO~ entidades

que estiverem incorrendo na

ecu

mulação vedada no ~ deverão optar por um dos serviços 'à.utoriz;
dos ou concedidos I colocados os restantes em liei tação pública par;
redistribuição

Ir

•

JUSTIFICAÇAo

sretende-ee

impedir a concentração da propriedade

dos

meios de comunicação social. Outra. por certo, não pode ser a orie!!.
taçao da ConstitulçUo.

EMÊi'mA lP066204/

tJ

DEPUTADO

M~RIO

LIMA

-,---------~

r . r - - - - - - 'ull.b.o/Ul..IS.lI:l/.uo_.'....
PLENARIO

tJ

EP~~~':J
15õ7~;7ã7J

tJ {}t1<CV~

TUTO/~~n.,."çla

Adiciona nova alínea ao inciso VIU do Art.
f) _ O Estado não poderá operar serviços ou arquivos de informações
sobre as convicções polS.ticas. sindicais ou religiosas das
pessoas.

JUSTIFICATIVA:
Trata-se de uma questão típica da modernidade e que diz respeito
negar o papel dos serviços de informações do Estado e seu
pote!!.
elal de controle sobre os cidadãos. via informática. É uma questão
importante das liberdades civis.
8

•

Modifica a redaçDo do Art. 24&, que fica,então:
Art. 246 - As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exérdto e pela Aeronáutica, e atinentes a um único Ministério - o da

Defesa, são instituições nacionais permanentes e regulares, orqa-,
nizadas COIU base na hierarquia e na d;isciplina, sob a eutoridade s!!,
prema do Presidente da República.

JUSTIFICATIVA
'trata-se de suprimir uma disposição discriminat6ria. preccnceituosa, tutelar e paternalista era relaçD:o à juventude em geral e
ao jovem recruta em particular. Se a constituição estabelece que a
partir de determinada idade o jovem está apto para votar e ser vota
do, inexiste razão para excluir desse direito a juventude que pres:
ta o servIço milItar. Essa desconfiança política em relação aos jovens é típica do pensamento conservador. Além disso, a questão envolve também o espírito de casta presente na instttuição militar e
que se manifesta sob a forma de desigualdades jurídicas em relação
80S civis, com priv!1égios legais para os oficiais e privação de di
renas à tropa.
-

EMENDA lP06629·8
('lJOSE GENOtNO

('l

#}j,du:o
ullTO/iIIIl'l'lCa;lo

~

Adiciona um novo inciso, o XIX, ao Artigo 100:

JUSTIFICATIVA
Trata-se de estabelecer constitueãonafeete a existência de
U1I único ministério encarregado dos assuntos militares - o da ne re
SB 7 ele pr6prIo entendido como parte integrante do chamado Poder CI
vil e por intermédio do qual o Presidente exerce o papel de coman:dante supremo das Armas. A atual estrutura de governo tem seis ministérios militares. Esta quantidade expressa um renôeenc qualitativo: a ingerência direta e permanente das Forças Arlladas nos as suntos governalllentais, com o papel de- partido pol.itico de novo tipo. Sem a desmilitarização dos assuntos de governo, não se pode f!,
1.ar em fortalecimento do Poder Civil e em conquistas democráticas
que tenham Ull mínimo de estabilidade, ficando a vida pol.íhca do pa
{s sujeita sempre às pressões e ameaças castrenses.
-

EMENDA lP06621:2
PLENARIO

rry.õi'~2!m

d) os lDUltares são alistáveis.

tendentidas senão através de um poder único, Que centralize as dec.!.

(!l

_

JUSTIFICATIVA

sães sobre a matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma
política estrei ta~ente relacionada com aspectos os mais relevantes
do interesse público e da segurança nacional. Essas atividades vão
-desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás natural e
seus derivados até a entrega ao consumidor final, passando
pelas
fases de refinação I em suas di (e rentes etapas. e do transporte. Por
condutos ou não. é: absolut.amente necessário que a fixação dos
pr~'
ços dos diferentes produtos dessa complexa indústxia sejam estabel~
cidos em função de fatores os mais variados. para que sejam atendi
das as diferentes conveniências dos segmentos Que deles se
abast~
cem e .cos reclamos da economia nacional como um todo. Isto a par da
necessidade do estabelecimento de quotas e preços adequados para as
diversas regiões do País. de modo a serem atendidas as suas di fere!!.
tes e diversificadas peculiaridades. Multas vezes é
indispensável
que Ulll produto tenha o seu preço fixado acima do nível normal pera
que seja compensado o beneficiamento de outro. com um preço defini
do abaixo desse n.(vei. ~ também frequente e mais ainda em reI.!!,
;Do BO gás natural _ que o mesmo produto tenha preços di ferentes
Ptlra di ferentes mercados consumidores ou di ferentes regiões do País.
Tudo isso requer análises e avaliações técnicas e econômicas ex t re
aamente complexas, que hão de ficar a cargo de um só responsável pi
las diretrizes adotadas.
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Co!!.
'selho Nacional do Petróleo, que se inclui na Estrutura Básica do Mi
nistério de Minas e Energia. a competência para "orientar e contrE..
lar li política nacional do petróleo e do carvão mineral '",

DEPUTADO MARIO LIMA

."d_",•••",,_ •••,,

Modifica a radação da alínea d), inciso I, Art. 27, suprimindo a e!.
pressão "exceto os conscritos, durante o período de serviço militar
obrígat6rio". Fica, então:

A importação de petróleo e derivados já é monopólio da União exercido pela Petrobrás através do Decreto 53 ~337 de 23
de
dezembro de 1963, de forma a otimIzar as diversas fontes de suprI
mento, constituif!do-se num mecanismo valioso de contra-partida p.!!,
ra promover o incremento e a diversificação das exportações bras!
leiras. seja de matéria:; primas, seja de produtos
industrializ.!!,
dos. sendo assim altamente vantajosa para a economia nacional.

JUSTIFICATIVA

tJ

er;;'''.~

JOSé: GENO!NO

VI...do parágrafo ,,, do artigo 66".

o ábasteclmento nacional de petróleo constitui UIl' intrincado
conjunto de atividades integradas,
que,
não podem ser
super!!!.

XIX - autorizar a venda de eseaeentcs ao exterior.
.JUSTIFICATIVA
A exportação de armas envolve consideraç15es de ordera po
litica e ética, sendo inseparável das relações internacionais e dus

princípios que as norteiam. Por isso. 8 venda de armamentos ao exterior deve ricar sujeita a autorização do congresso, como ocorre, por
exeenfc , nos EUA. E uma das medJ,das de fortaleciment-o das atribui Ç'Ões da legislativa, de sentido antimilitarista e antibellcista, po~
.Si bllita ndO a interferência dos movimentos de opinião pública contra
o artDalllentismo e o lntervencionismo militar.

I

EMENDA lP06630·1.

r.r

'1IlITOloIIISlI'.. .oçi:I

1nclui os riscos e resuã tedcs decorrentes das atividades ali menclon.2
das, ficando vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de pa.!.
tleipaçDo, em espécie ou em valor, em jazidas de petr.óleo ou de...,
gds natural. seja a que pretexto for".

tJ

JosE GENOINO

(!l

<Ytllc:.",-"

tJ ~"d..vo

JUSTIFICATIVA
Trata-se de tirar das Polícias Estaduais o caráter de cnr-,
porações militares e de extinguir a sua condição de forçs auxilia res e reservas do E)CércIto, devolvendo-lhes a autonomia e especial!
zando-as nas funções de prevenção e controle do c:x:ime.

DEPUTADO MARIO LIMA

(!l
~

Suprimir: "O inciso V do artigo 57".
JUSTIrICATVA

o abastecimento nacional de petróleo constitui um intrincado
conjunto de atividades integradas. que, não podem ser superintendi
das senão através de um poder único, que centralize as decisões s-;;
bre a matéria. de modo a imprimir um sentido coerente a uma pol!t!
ce estreitamente relacionada com aspectos os mais relevantes do in
teresse público e da segurança nacional. Essas atividades vão desd;
a P!odur;tl:o, a importação do petróleo bruto, do gás natural e seus

~

í ...·~ I X ~~+~ -rr-, ~ r
I

Art: ~.. - t crime s produção de drogas para rIns cOllerclals,
comI) o seu tráfico •

Art. 254 - As Forças Policiais 'Estaduais e os Corpos de Bombeiros,
IncullIbidos de garantir a segurança pública e de colaborar com o Po
der Judiciário e o Ministério P!1bl!co- na apuração das infrações c~
minais, são 6rgãos de caráter civil, sob a autoridade dos ncverne.,
dores, podendo assumir a forma de Força páublica Fardada, organiz.!!,
da com base na hierarquia e na disciplina.

EMENDA lP06622·1·

nllTOh"ll'ICAÇÃ.

Incluir onde couber:

Modifica a redaçDo do Art. 254, que fica, entãoe

.;JJSTIFlCATIVA
Os contratos de risco são !legais e inconstitucionais poIs
ferem a Lei 2.004. de 03.10.53. resultado da campanha popular "O
Petróleo é nesse" e o artigo 169 da atual Constituição, conforme
atestam vários jl:lristas como Pontes de Miranda. Afonso Arinos, E,!!
zébfo Rocha, dl;!nt:Te outros.
Esses contratos não trouxeram quaisquer benefíéios ao país
nos seus doze anos de existência. com Inves t ímentns insigniflca.!l
tes, sem qualquer contribuição tecnológica.

r.r~---------TUTO/J~""~a'

f!J :IOS~ GENDIN()

EMENDA lP06625·5_

No artigo 310 incluir o parágrafo: "0 monopólio descrito no caput

tJ

f!l JosÉ GENOnio

No artigo 310 incluir o inciso: "A importação de petróleo bruto e
seus derivados, assim como de gás natural".

TlXTlI'~U.Tl"<:.v;1o-----------1

Suprimir: "O inciso

EMENDA lP06621.i

-~ lk

DEPUTADO M,lI,RIO lIMA

693

vas mãis importantes do cidadão para prevenir abusos de autoridade. A luta contra o militarismo e o intervencionismo militar
na
vida política nacional requer a igualdade jurídica entre civis e
militares, para quebrar o espírito 'castrense de casta.

EMENDA 1P06628-0

EMENDA lP06623·9

•

EMENDA lP06626·3'

tJ
tJ fi&1<~

JOSE GENOINO

Suprime o Art. 249, que excluía do direito ao "habeas corpus· os
casos de puniçÕes discipllnares 1II1lltares.

Parâgrafo t1nico:
dual de drogas.

A lei nlo punirá criminalmente o ccnsuec

indiv!

JUSTIFICATIVA:
Trata-se de distinguir a produção e o tráfico, que devem
considerados crimes e coibidos com lj'igor, do consumo
individual de
drogas, que é uma questão de consciência pessoal e de concepção exãs
tencial, a qual não pode ser tratada como mero caso de policia e d;
prisão, o que va le também para o a lcoolismo e o tabagismo.
O problema das drogas está colocado para uma parcela bastante ex
pressJ.va da juventude e deve ser enfrentado com OIlJ enfoque soclo1:;
gico rea lista.
Não se trata, como pretendem alguns, da liberação das drogas. e
siM de enfrentar o problema pela sua verdadeira natureza. que é a da
subjetividadeindividJal s6 podendo ser tratado. no que diz respeito
ao consumo. ao nivel do convencimento das idéias, e não pela repre.:!.
são.
Esta maneira de encarar e equacionar o problema das drogas
Já
vem sendo adotada em países capitalistas desenvolvidos.

EMENDA lP06631·0
tJ JOS~ GENOINO

f!l §fl~~
flllTOI~UIT1flUÇla'

JUSTIFICATIVA
t: arbltr.b:io excluir os _ilitares, nos casos de punições
d1sciplinares, do direito .0 -habeas corpus", uaa das pre:r:rogati-

belJl

Subst1tuir o Art. 248

e seus parágrafos la e zs , ficanclo enUo:

Art: 248 - A prestaç~o- do serviço militar sed facultativa.

--.

694
§

• AssembléIa NadonaI Constituinte
IR _ A le! disciplinará a convocação extraordInária de

IEMENDA lP0664o-9~

.JUSTIFICATIVA

cid,!

dlos para a prestação de serviço militar em caso de guerra.

:tJ

Trata-se de retirar da Polícia Federal qualquer caráter de polIcia. política, destinando-a exclusivamente à coibição
do crime organizado.

S
211 - Na hipótese de convocação extrsordlnária, nos
ter_os
do parágrafo antecedente, será respeitada a objeção de
consciência..

JOSÉ GENOINO

3USTIFICATIVA:

Trata-se de dar aos jovens cidadãos o direto individual de opção
para efeito de uma atividade que envolve questões de ccnscfêncda e
que altera profundamente o cotidiano de vida

ao Estado estabelecer norma impositlva. Apenas em situação

Modifica a redação do Parágrafo único do Art. 247.
Mude para: •

'EMENDA "1P0663S-1

da pessoa. não cabendo

I" JDSE CENOINO

extrao!:,

Parágrafo Único: _ O Presidente da República é o COMandante supremo
das Forças Armadas, cabendo-jhe-, inclusive a direção da
poUt1ca
de guerra e a escolha dos cceendantee-üheres;

dlnãria de guerra pode se justificar a obrigatoriedade de prestação

do serviço militar. ees respeItando-se, mesmo 8S5111. as objeções
foro Intimo ..

de
TI,,"/.Nnl'~

JUSTIFÍCATIVA:
A .formulação original atribui um caráter ambiguo e
Indefinido
Forças
Armadas, ao estabelecer que «eebe ao Presidente da República
8
direção da política de guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes".
Esta fórmula restringe a autoridade 'Presidencial a apenas dois
a~
pectos especificados (dIreção da poUtica de guerra e escolha
dos
Comandos) E não define antes o Presidente como o comandante supreac
preferindo a idéia de que as Forças Armadas estão "sob a autoridade
suprema do PresIdente". (Art. 246)
A forMulação que apresento fixa ctaraeeote que o Presidente é o
Co_andante supremo das Forças Arlladas e atribui-lhe inclusive
direção da política de guerra e a escolha dos Comand~fes:

à relação hierárqui,ca entre o Presidente da República e as

Suprille, no § 79. do Art. 236, a expressão eeee prejuízo da valldade dos, atos lícitos praticados durante sua vigência". Fica, entãos

EMENDA lP06632.8

!!J JOsE CENOINO

§ 72 _ Nilo aprovado pelo Congresso Nacional, cessa imediatamente
'EStado de Defesa.

o

3USTIFICATIVA
Modifica a redaç60 da Inciso XVII do Art. 54, incluindo a expressão
·para efeito indicativo"". ficando então:

Sendo rejeitado pelo Congresso Nacional, o EstalJo de Defesa apenas cessa imediatamente, mas »see prejuízo dos ates licitos prat!
cados durante a sua vigência". Du seja, o Congresso tona posição de
que a decretação do Estado de Defesa foi um ato injustificado, imprecedente, arbitrário. mas isto não tem nenhum efeito político ou
de reparação em relação ao que foI praticado durante sua vigência ~
Foi um erro, mas não deve haver nenhuma possibilidade de responsab!
lização das Autoridades que o cceeteram, A manutenção disto na nova
Carta representaria simplesmente UlII estímulo ao arbitrio, li impunidade e à irresponsabilIdade política. Cabe suprimir a paasaqee.
era
queatãc , debando aberto O espaço para que o pr6prio jogo político
trate as sequelas da decretação injustificada do dIspositIvo, já erl
si condenável, do Estado de Defesa.

XVII - exercer a class1f1caç§o, para efeito indicativo, de dtveneües
p6bUcas.

JUSTIFICATIVA
Trata-se de excluir expressamente a possIbilIdade de que a
classIficação de dIversões possa ter o caráter de censure, definin_
do que tal competência da unãâo , de classificar espetáculos e pro gramas, terá· efeito apenas indicativo.

TUra/l tl l1l'lC&Ç1a

r;r--

_,

SUprille o teno "pacificamente" na alínea a), inciso I, Art.17,fica.!!.
do entlo a expressão COI!! a seguinte redação:
a) Todos podem reunir-se, e. locai.s abertos ao público. sem
cessidade de autorização nem de prévio, aviso à autoridade, •••

n,!!.

\

JUSTIFICATIVA:
é fluido, i~prectso e dá margelll a inter
pretações autoritárias que podem eventualmente utilizá-lo para suprI
1I1r a liberdade de reunião. Na vida poUtica brasileira telll sido us.!!
at a alegação, por exeeptc , de que o piquete de trabalhadores seria.
em si une forma de pressão ou coação violenta e isto foi muitas
ve:
zes usad~ para reprimir - aI sim COM violência - as greves. Em neasc ,
direito há UlIIa certa tradição de se prociamar retoricamente deterll1,!
nadas l1b~rdades que são elJl seguida anuladas por ressatves e outros
\
,
\
condicionC\ntes. Trata-se de assegurar claramente o direito de
reu
n160. E n~o de torná-lo u~ meio direito. \
\
O ter.o·pac!ficamente'"

Substitui o § 42 da Art. 49, ficando então:

5 "SI - A criaçl:l:o, a incorporação, a fusão e o deseeebreeentc de Mu\
nlcIpios dependerãô da aprovação dos cidadãos neles domiciliados ,:
expressa por saiorIa de votos, ee referendo de iniciativa da Asse,!;
bléla Legislativa e~tadual.
>

\
\

.JUSTIFIC~'rIVA

\

D' nova redação li aj.Inea d) do inciso IV do Art. 12, 'que fica:

, ;

\

-.

\ '-"\

\

d) é assegurada a livre manifestação de pensamento, del princípios
éticos; de ccnvfcçaes rel1giosas, de idéias fllos6ficas, políti cas e de ideologias;
\
\
\

i

\

,

\

-~

\

,

.

i

\

\

JUSTIFICATIVA

Trata-se de transferir pa~a o âmbito da autonomIa pró pria dos Estados a crIação, incorporação, fusão ou desmembramento
de Municipios, suprimindo-se a exigência contida na expressão fteb~
decides os requIsitos previstos em lei complementar ~ f t e fixando-se constitucIonalmente os procedimentos básicos a serem observados, não havendo necessidade de outros requisitos gerais que
não estes estipulados na própria Carta.

A redação ora proposta prevê a livre manifestação do pensamento ee geral, suprimindo o termo "individual", o que
permIte
também a lIanifestação das opiniões de caráter coletivo, das corre,!!.
tes de pensamento. Além disso, ela elimina a expeessãc "vedado o .!
nondeatoe , porque certas cIrcunstâncias podem justificar a veicul,!
çUo anênfma de idéias; como é o caso, por ex.emplo, de grupos
de
trabalhadores ou de populares sujeitos a pressões e a riscos de r~
presálias. Finalmente, é retirada a expressão "excluídas as que I!!,
citem à violência e defendam discriminações de qualquer natureza",
pois se trata de uma formulação vaga e indefinida, que pode dar I!!,
gar a interpretações arbitrárias, legalizando procedimentos antld~
.ocráticos.

r;r----------fl:rtIl/Ml1'lC&Ç1a-------------,
No Art. 22:
No inciso IV, suprimir a passagem em que consta: ", assegurada pela
11l1possibllidade constitucional de restrições ao pleno exercício dos
direitos e liberdades fundamentais, ressalvado o Estado de SítIo eo Estado de neresa-, ficando entdo:
IV-

~a

dignidade da pessoa humana.
3USTIFICATVA

Dá nova redação à alínea e) do inciso IV, Art. 122, que fica:

EMENDA lP06638-7

f:J

Trata-se de s1tllplesmente inçJuir a dignidade da pessoa humana
COIIO um dos fundamentos da Repiíblica, sem as considerações adIcio _
eaãs , as quais, com a redaçDo dada, dflo margem a várias leituras, in
eluindo a de que sob o Estado de sitio ou o Estado de Defesa a dign!
dade humana poderia ser sacrificada, o que seria ue absurdo.

JOSÉ GENOINO

e) é livre a escolha individual de espetáculos públicos e de pro-

gramas de rádio e televisão.
1 - para a orientaç~o de todos, especialmente em relaç~o ao fII~
r ncr , haverá serviço público de classificação e recomenda , çllo;
2 - é vedada a supressão, ainda que parcial, de espetáculo
programa.

r;r~---------TU1'0/",,",ncoç1e

Adição de dois Artigos, entre os Arts. alJ e
sequência.

9",

renueerandc-se

~ A lP06643-3

Art.
- O Brasil não poderá manter relações diplomáticas
com
país condenado pela Assembléia Geral da ONU por prática
de
discriminação racial.

C

JUSTIFICATIVA
Trata-se de abolir toda e qualquer forma de censura. Nesse
sentido, suprime a expressão segundo a qual vas diversões e os e~
petáculos públicos, incluindo os programas de televIsão e rádio ,
ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade, que não terão c,!
ráter de eensura«, pois se trata de uma formulação obscura, na m~
dIda em que não define qual o caráter dessas "leis de proteção à
sociedade", as quais poderão então se constituir ee forna> veladas
de censura. pelo mesmo motivo, suprime também a expressão "ressalvados os de incitamento à violência e defesa de discriminações de
qualquer natureza", por se tratar de conceitos subjetivos e arbi trlirios, que na prática dão margem a mecanismos de censura, embora se proclame o contrário.

r;r----------TU1'0/.utTI'~a

Adiciona nove Artigo às Disposições
r;r----------TUT8/Jullmcoç1a

Modifica a redação do IncIso I do Art. 253, suprimindo a expreseãc "'contra a ordem política e social", no que dIz respeIto
às
• tribulçlSes da Policia Federal, ficando então:

.""'*"....."'_.......
nZ1'OJ;.,;;l1flUÇla======~====:

Art.
_ Ficam extintas as Divisjies de segurança e Informações nos
.1nistérios e as Assessorias de Segurança e Informação nas Autar quias e Empresas Estatais.

JUSTIFICATIVA
A ext1nç~o desses mini-SNls" que operam nos lIinistérios
nas Autarquias e nas Estatais, é uma exigência democrática eteeen-,
tar. A criação desses órgãos, sob ditadura militar, visou disseminar por toda a rede administrativa do Estado um sistema de espioo,!
" gem, controle e defação , característica 'de UI'! Estado Policial. Sua
manutenç§o, na vigência da nova Carta, representaria a continuidade de eecenãsecs típicos do regime ditatoriB1-lIl1itar. antagOnIcos
às conquistas democráticas.

Trans1t~rias:

Art.
- As Centrais Nucleares cuja construção esteja em andamento ou que já estejam funcionando terão suas atividades interrompidas até que o Congresso Nacional as autorize de acordo com o dis _
·post.o na alínea d) do lnclSQ XXIII, Art. 56 •
.JUSTIFICATlvA

l-apurar as infraçlSes penaIs praticadas em cfetr.1mento de
bens,
serviços e interesses da União ou de suas ery;idades autárquicas e
~JlPresas públicas, assim como putras Infraç~es cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija coibição
unlto:t.e. segundo se dispuser CII lei.

_,

~

AdIciOna novll Artigo às DIsposições Transit6_rias) O'Y'clt ~'V:

JUSTIFICATIVA:
Trata-se de estabelecer doIs parágrafos que dão
apUcação co!!,
ereta aos principios gerais em relação a determinadas situações que
têm maior incidência nas relações internacionais, dentro da
atual
situação mundial.

JOSE GENO!NO

r.r-

Art.
- O Brasil manterá relações diplomáticas com pa{s
ocupado pela força ou colonização, quando este "aIs tiver uma entid.!,
de representativa reconhecida pelo Foverno Brasileiro.

'EMENDA lP06635-2

I" ;JOSô CENOINO

(!J

[!J

IEMENDA 1~

l? -;05" GENOINO
[!J

I

........r.. ~""'_....

~na/u.o

~

Trata-se de estender 's átuais Centrais Nucleares o mecA
nismo de controle pelo Congresso Nacional, ulla vez que o Art. S4 A
penas trata da -lnstalaçla ou Mlpl1açllo· de Centrais, sem se derlnlr 9 relaçtio 80S projetos eII and... to.

D.ti nova redaçllo ao inciso XIII do Art. 12, substituindo a forllUla010 "f. propriedade privada, assegurada e protegida pelo Estado",

por:
XIII _ A SlIIlllRDlNAÇAO DA PROPRIEDADE AO INTEBES~ SllCIA'-

AssembléiaNacional Constitt,dnte
EMENDA -Wõ6649:2

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06654-9
('J Jo~E OENo!No

fl JOSE OENo!No

A formulaçDo ora proposta priorize o sentido contido na alínea b) do inciso XIII. na qual consta: "b) o exercício do direito de propriedade subordina-se ao bem estar da sociedade ••• ",

~uú"",/COWlnlol.u.o.o ..,..la

lUfO/JU'll.U:.o.çl0

§ 3SZ r- Silo reconhecidas, para todas os efeitos legaIs,

~

No im:iso I do Art. 62, substituir a expressão "pela preservação"
por "por meio ". ficando então:

à

soc!ed.!
dade conjugal e a família constituídas pela união estável entre
o homem e a mulher, cabendo à lei facilitar sua conversão em casamento.

I - garantir a independência nacional por meio de condições políticas, econômicas, cientif'icas. tecnológicas ••• etc.

JUSTIFICATIVJI
JUSTIFICATIVA

A redação ora proposta é mais aberta, deixando espaço pa _

ra a posiÇão daqueles Que acreditam existirem atualmente sérios co!,!!
prometimentos econômicos e políticos, inclusive estruturais, obstaculizando decisivamente a consecução da plena independência do país
em face do capital internacional. A redação original. ao contrário,
fecha questão no sentido de que não existiriam impedimentos funda eerrtaãa a serem superados para efeito da independência plena. o que
contraria, por exemplo, a convicção de amplas parcelas da
opinião
p6blica sobre os condicionamentos Que a dívida externa impõe em relação à soberania efetiva do Brasil.

Trata-se do reconhecimento legal da sociedade conjugal definida pela união estável entre homem e mulher 1 com o mesmo est~
tuto básico do casamento oficial. A redação original, ao estabelecer apenas que o Estado protegerá a família assim constitulda,
não deixa claro o conteúdo desta proteção, Que deve se expressar
no pleno Feconhecimento das uniões conjugais não formalizadas.

EMENDA 1P06650-6

f!J
UZTll/JU"'''lIloçio

ç>U=t>J(){"(L\O

..,.----r--------lII11OUU""~O

Modifica a redação do § 3g do Art. 416, que fica, enUo:

Esta ambiguldade retrata os confl~itos e questionamentos en..
volvendo o direittl de propriedade na soc!eaade brasileira. Os con-,
servadores pretendem atribuir à propriedade privada um valor ebsc-,
luto e intocável. Em contrapartida. todos os que buscam a transfo!.
-ação social situam a propriedade como um valor historicamente relativo. passível de revisão em função dos superiores interesses c.!!,
letivos. A formulação era proposta estabelece como Um dos direitos
e liberdades individuais a justa relação com a propriedade.

~~W"'I.o.,ulo/'''''''''''io

f!J

PLéN(:(11.AO
..,.-_ _- ' -

Há uma contradição entre os termos originais do inciso
e
os da sua alínea b) , pois o inciso define "a propriedade privada,
assegurada e protegida pelo Estado" como sendo um dos direitos e
liberdades individuais invioláveis, enquanto a aliena b) relativ!
za e subordina esse suposto direito inviolável em função do bem-estar da sociedade.

e 695

E:;"''':=J

JOSE GENOtNo

Fi~VM

-,

r,r

1I.TO/~UIT"u:.o<;10

Adiciona alInea j) no inciso I do Art. 12:
No Preãmbulo;
Suprime a expressão "sob a proteção de Deus".

I?US=t<J IX L\o

j) todo cidadão têm o direito de resistir a ato de autoridade pú-

blica que signifique violação dos direitos fundamentais da pessoa
huMana e das garantias e liberdades assegurados nesta Constitui _

No Jnciso I do Art. 69, substituir o termo

JUSTIFICATIVA

çao.

I A supressão atende ao princípio da separação entre Religilo e Estado e diz respeito à própria coerência interna do Preãmb!!.
lo, pois este propõe uma"Nação baseada na liberdade, na fraterni_
dede, na igualdade, seI! distinção de raça, cor procedência, ~
.!l!!.2 ou qualquer outra". não podendo, por isto, assumir. ele mesmo, uma suposta inspiração divina, o Que contraria_ as convicções
daqueles que não têm religião oU- Que, tendo religião, dão outras
interpretações para a relação entre Oivindidade e Leis.

JUSTIFICATIVA

O direito de resistência a atos de lesa-humanidade é
prerrogativa universal dos povos, reconhecida, por exemplo,
na
Constituição norte-americana, elt encíclica papal e no
direito
internacional. Sua inclusão na nova Carta constitui barreira paI!
tica contra eventuais ações fascistas de Autoridades antidemocrá
tlcas.

JUSTIFICATIVA

Utla concepção avançada de defesa do país deve se basear na
t'orlllacão de uma sólida consciência popular pró-independência e an
tiintervencionismo.e deve ver a populaçiio COlllO a principal fonte
,de energias defensivas, inclusive para efeito do potencial mili _
tar dlssuassório do país frente a eventuais ameaças de agressão.E
80 eesec tempo é preciso negar radicalmente a lógica do belicismo
e do armamentismo, que procuram especular COIll a idéia da
defesa
nacional~ O termo "b~licas" remete para uma visão estritamente mi
l1tar de defesa nacional, enquanto a formulação ora proposta rec~
pera o Justo sentido da questão.

JOSE OENO!NO
,...ú_'.O..."1eI.....

(!l

o.ult

P'-~t=1ÁL\'º
-,

nnO/~"'"~"'IÇ1f>

No Preâmbulo, substituir a expressão "por. consulta", por "por aecanismos de participação popular direta", ficando então:

Adiciona um novo inciso ao Art. 9SZ:

ees poderes inerentes à soberania são exercidos por representantes
eleitos, ou por mecanismos de participação popular direta"

VIII - o do direito dos povos 11 resistência à opressão e à tirania;

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06656-5

I:J
f!J

JUSTIFICATIVA

JOSE OENoINO

PLGI'I~-R.lo

17r_ _- ' -

Trata-se de não restringir exclusivamente à consulta as foreas de participação popular direta nos assuntos públicos, que deve
incluir também a iniciativa popular de propostas legislativas (aliás reconhecida por esta própria Constituinte), os canais de fiscal!
zação e controle do povo sobre os poderes etc.

Trata-se de fixat como crit~rio para as relaçêies internacio
nals o reconhecimento de um direito unIversal dos povos, legitima -:
dor de suas lutas pela liberdade.

por "de defe
-

'" ....coOl:!içtles políticas, econômicas, cIentíficas, tecnólogicas e
de defesa Que lhe permitam rejeitar toda tentativa de interferência estrangeira estrangeira na determinação e consecução de
objetivos internos'" •

EMENDA lP06651-4

['J

·b~licas"

saIO, ficando a expressão então:

... Cio

l~II1O/J1IS.lf1

Na alínea c) , inciso VII, Art .. 12g , suprime a expressão "salvo
autorização judicial".
JUSTIFICATVA

o .E!E.!!i do

'UfO/JUStdu:.o.çio

~

17r_ _

Modifica a redação do § SR do Art. 416, que fica, então:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Em primeiro lugar, ao propor que o país se denomine
Repl1blica
Federativa Democrática do Brasil. esta emenda destaca. no próprio n.!!,
ee , a importância das liberdades políticas e das conquistas democráticas para o avanço da sociedade em um sentido favorável à sua tran~
formação. Em $egundo lugar, o artigo ora proposto sistematiza os requisitos políticos básicos para que o termo "Democrática" t.enha efetividade, dentro dos limites dadas pelo atual estágio hIstórico
da
sociedade brasileira.

EMENDA lP06653-1

tJ

['J

PLENARIo

cr';;'~

JQ$S GENOINO

l'5õ!'~Y0J

EMENDA lPQ664B-4,
DEPUTADO MARlD LIMA

..çio

fUTOOUtt'~IIl

Art. 12 O Brasil é uma República Federativa Democrática, baseada na
soberania popular, no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais e no pluralismo de expressão e organização polít!
ca. A soberania popular se exerce pelo sufrágio político e a partic!
pação do povo nas funções pl1blicas.

Tratando-se de uma união voluntária entre homem e
mumer ,' a qual se supõe baseada essencialmente no amor.
sempre
que um dos dois cônjuges faça a opção pela interrupção do casa _
eento , este deve automaticamente ser considerado dissolvido, sem
quaisquer interferêncIas outras, já que diz respeito à subjetivt
dade íntima. individual e privada das pessoas. Sendo união basei
da no amor, não se justifica a exigência de decurso de prazo pa-,
ra efeito de novo casamento. pois o su:r:gimento de outra ligação
amorosa não depende de que tenha passado um determinado período
de tempo após a eebeeacac, podendo ocorrer imediatamente.
Em suma, não cabe à lei estipular os casos de dissolução
do casamento, nem impor prazos entre dois casamentos consecuti _
vos. t:: uma questão de liberdade do indivIduo.

~

Substitui o Art. IR pelo seguinte:

5 sg - O casamento pode ser dissolvido pela livre opção de quat-,
quer dos cônjuges.

I'l

Art. 122 define quais são os direitos e liberdades
individuais "invioláveis". e, no inciso VII inclui «a privacidade a,
eas , ao mesmo tempo, abre uma série de ressalvas que adlllitem a vi.2,
lação do inviolável, como é o caso da expressão em questão, a qual
dá margem à anulação na prática do sigilo de corespondência, abre
caminho para a escuta telefônica, e outros procedimentos antidemocráticos, razão pela qual deve ser suprimida.

cr;~;;"~

~u:"U'o/.O.".llal'lIlI.o

..'..la

__,

fÇj~;7ã1J

r,r----------lfl:TO/JUn"IIlIÇÃo

No artigo 310 substituir o inciso 11 por: nA refinação do petróleo,
incluindo o gás natural, nacional ou estrange':'ro".

Dá nova redação ao inciso VI do Art. 22, que fica então:

[!J
[!J

JOSE GENOINO

Na alínea f) do inciso VII, Art. l2!2., suprime a expressão "e militar" e a expressão" e às atividades que visem subverter, pelo vi.!!,
lência,os fundamentos constitucionais da Nação". Fica, então:
f) na esfera policial o Estado poderá operar serviços de informações
que se refirall exclusivamente ao que a lei defina como delinquência.

JUSTIFICATIVA

Trata-se- de admitir tão somente serviços policiais de inve1!.
tlgação criminal, abolindo-se a existência dos órgãos militares
de
informações, bem como as polícias políticas especiais, criados e desenvolvidos pelo regime ditatorià'l_mllitar de 1964, e cuja extinção
é uma antiga reivindicação democrática das ex-cpcsãçaes à ditadura.

EMENDA lP0665B-l
[!J ~osE GENo!No
PLCiNií /lIO
ull1O/<lUtll,o:sció

VI - o ,pluralismo político como garantia da liberdade de assunção
de ideologias e formação de partidos.
.JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se !.
presenta na natureza. Para manter a coerência com os incisos ! e
III o gás natural foi explicitado. Não se pretende ao inclu~r
o
gás natural, referir-se à petroquímica mas, apenas ao processane!!.
to do gás natural para extração da gasolina e outros derivados fel
to habitualmente pela Petrobrás •.

EMENDA lP06657·3

Trata-se de retirar o termo "plena", na expressão "plena li
herdade" e de suprimir a passagem onde consta: "exceção feita aos .!
deárics que, negando os fundamentos constitucionais da Nação. procuram legitimar minorias no exercício dos poderes do Estado". pois
tal passagem é genérica, imprecisa, vaga e indefinida, dando margem
8 várias interpretações. podendo inclusive ser invocada para dar c.2,
bertura legal a práticas antidelllocr'tlcas.

Suprimir, na alínea r) do ãncreccxr.tr ,
tura básica", ficando então:

Art.~: a

expressão "estru-

r) condições gerais de convocação ou mobilIzação das Policias Milit!!,
res e Corpos de Bombeiros.

JUSTIFICATIVA

Ea se tratando de República Federativa, é necessário man ter, se.pre que cabível, o máximo de autonomia dos Estados federa -

• AIMmbI8II"IKIonaI Constituinte

696

Alínea

doe, Neste caso, a coapetênc!a para legislar a respeito da estrutura bãsâca das Polícias e corpos de Bombeiros Estaduais deve
caber
80S próprios Estados, e não à União, revertendo-se a situação de t!!,
tela e controle do Exército sobre as PHs, produto do regime autori-

)

_ MIo haverá, alé_ do disposto nesta Constitu1çlo, legI.!

laçlJo ordinária especial para crime pol!tico.

.....'t ••I.d"'."'c.c.,II...

,

.~l

JUSTIFICATIVA

Urio de 64.
Trata-se de vetar, por melo de expressa
disposiÇão
constitucional, a existência de legislação especial de repressão p,2.
litica COla o caráter de Lei de segurança. impedindo-se a continuidade de vigência da atual Lei nU 7170/83. bem como o
surgillento
de sucedâneas desta.

Dê-se ao artigo 252 do Prcj e tc de Constl.tu1.ção. a se-

gumee redação
"Art. 252

A Segurança Públ1ca é a proteção que o E,!
tado proporciona ã Soc aedade para a
preservação da ordem pública e da Incofunadade das
pe~
soas, do patrimõn1.o. do terr1tór10 e das mquezas n,!.
cãcnaí,s , através dos seguintes órgãos:

PLcwrfK, o
í~

..

EMENDA lP06663-8
1''---"""''-'''''''''''''''"1 JOS~ GENOtNO

flllTOf4UITI'1U;10

JZ:,e"l"--I:<..k:n:, ... cdõ~

Suprlllle a Seção IV - Do Conselho da República, adequando-se, a par-

tJ

tir disto, os demais Artigos que se referem a este órgão, que pass.!
ria a inexistir, enquanto dlstlos1ção constitucional.

PL c JJrf B; D

--', l'"Iy7""~
I f5U:';m]

,u.w.",/col<ln1e/lU&Co",nIa

.: Polícia Federal,
II
AdIciona a expressão "nos casos de decretação de Estado de sítio"
ao final do ~ do Art. 254, que trata das Polícias Militares e
Corpos de BombeIros. ficando então:

JUSTIFICATIVA

Este Conselho da República, sucedâneo direto do atual Co!!,

selho de Segurança Nacional, traz consigo as eesaas contradiçCles jurídlcas que envolvem seu antecessor e Que constituem uma das abecra-

- Polí'cias }.f1litares.

III - Corpos de acabeâros ,
IV
V

I

- Pol!c1.as C1VJ.S,
- Guardas Munici,ais."

Art• .254 - (~ •• ) são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilizaçAo nos casos de decretação de
Estado
de Sítio.

çtJes da atual Carta ditatorial-militar, as quais, por sua vez,
são
• expressão na esfera do Direito do intervencionismo e da tutela militar c. relação às decisões fundamentaIs de governa. Senão, vejamos:

Pelo que consta no Art. 162 o Conselho da República seria

d.JL!...TIFICACÃO
O Estado deve também garantir a m reg'radade do terr,!
tório e das ruqueaas nacãcnaas , garantida sob todos os
aspectos,
assegurando. aasum , a todos a paz e a tranqU11idade.

JUSTIFICAlIVA

o -6rgllo superior de consulta do Presidente da República". Deduz-se.

portanto. que s~ trat~organismo de assessoria. Todavia, o Art.
163 estabelece que tal Conselho deve "pronunciar-se" para efeito da
apUcaçl:lo de várias disposições constitucionais. E os Arts. 236 e 237
exige. que o Conselho seja "ouvido" pelo Presidente para decretação
dos Estados de Defesa ou de Sitio. Assim, o papel institucional
do
Conselho tica envolto na ambiguidade. pois é Ulll 6rgão apenas de ~
.!!!ll! eas que pode pronunciar-se autonomamente e deve ser ~ neeeeserãaaente pelo Presidente e. certos casos. Trata-se, na verdade,
de institucionalizar um f6rull de pressão e condicionamento ell rela çlo .5 decisões presidenciais, para efeito da interferência do Poder
Militar nas situações de crise. conflitando COII a autoridade pres.l -

Trata-se de especificar as situações especiais em que
as PMs e Corpos de BOllheiros podem ser requisitadas corno forças
auxIliares e reserva das Forças Armadas, restringindo tal possib.!,
lidade apenas aos casos de decretação do Estado de Sítio. Com isto, amplia-se a margem de autonomia relativa das Polícias Estaduais, evitando~se que fiquem sob a tutela estrita do Exército. Esta proposta, por sua vez, guarda coerência com a concepção
de
que o Estado de Sítio deve dizer respeito apenas à situação
de
guerra externa. Porém, ela conserva validade e sentido m,esmo
hipótese de alllpliação dos casos de decretação do Estado de Sítio.
Especifica que apenas ell sâ.tuações extraordinárias e bem determinadas as PMs podem ser lllobilizadas pelo Exército, e não arbitra -

dcncfal

Acrescente-se ao Art. 301, relativo ã Ordem accuêmcn
e Pmeaceara , do ProJeto de ücns eãeuaçâo , o segu rntc pa15gr'lfo

OIS 3 9 - A Le a, protejerá a pequena e- raacro emp res as
concedendo-lhes tratamento e estímulos e spec aaa s , de acordo COijl.
a lei, no caso de falência e concordata, podendo atrlbulr-Ihes'
asençêes ou imunidades tributârias".

rlS111ente.

\

EMENDA' lP06664·6

..~.

...,

tJ DEPUTADO JOsE: CARLOS COUTINHO

r.r--~-------n~"",","",.----------__,

JhstHicação

)

rr=';~"~

I

éki'~~7;J

Temos que garantir um tratamento diferenciado paro. as
aa crc e pequenas empresas, uma vez que o prôpllo me r cede
age
e forma de s Lgua L, levando. na maror-i.a das vezes, grande nflnc ro '
desses eapresâracs a dif1culdades mcranspcnjve rs , A 1('1 de con
cordata e falênc1a não favorece em nada cs se setor d.1 CI.Onollll:;.
que, por ante rnêdac do. correção monctiírl:l.. flC.l r mpcd r du de r-e _
correr a um drreaec legítimo ane'rent;e àqueles que en í'r-cnt am th-

TI.tO/~ultl'ouçi.

Adiciona novo inciso ao Art. 7S, que trta da Intervenção 'e. Municípios, ticando então:
va

8

'Que seja incluída a seguinte norme , na parte relatiDisposições ~ Transitórias) OncJ.L ~);e':..'

v-

ror necessário para fazeJ: respeitar as liberdades e .garantias
fundamentais da pessoa humana previstas nesta Constituição, violadas pelas autoridades municipais

Art'.
- A Polícia Rodoviária Federal,
Pol~cia Ferroviária e a PolIcia PortuáI:ia oassam a integrar a
trutura administrativa do Ministério da Justiça •

a

fJ..culdades econômicas. em função da própr1.a polítlca do governo.

e~

.JUSTIFICATIVA
Trata-se de estender à esfera municipal um critério para intervenção que inclusive já consta em relação aos Estados. na alínea
b), incisa VII. Art. 74. Com o peso político que têm os llIunicípios •
especialmente os grandes. é necessário assegurar a observância
das
liberdades rundaeentaãs pelas autoridades locais, as quais inclusive
passaram, em muitos casos, a contar com guardas policiais pr6prias e
• exercer papéis repressivos próprios~

JUSTIFICATIVA
Não se entende que o Ministério dos 'transportes possua três diferentes forças paramilitares. Creio que o mais adeq~
do seria a transferência dessas citadas Polícias para a órbita
do Ministério da Justiça, contistucionalmente Incubd.dc da tarefa
de manter a ordem interna.

Dê-se ao 5 1 9 do artigo 304 do Prcj etc de Const1tu.!

ção , a segutrrce redação •
A lei reprimirá a formação de monopõl1os pri
vadcs , oligopól1.os. cartó1.s, cong.lo;;e-r::tl!os-·
f1.nanceuos, e toda e qualquer forma de abuso
do
poder econômico."
Ui 19

EMENDA lP06665·4

l!J

DEPUTADO JOsE: CARLOS COUTINHO

JUSTrFICAC.I'

TI.T"'.~ST,n--",:,:;;.------------,

r.r_ _- Í -

__,

,..ZT"/~U.".iUr;1D

Adiciona nova alínea ao inciso I do

Art~

12. ticando então:

J)

E livre a opçlIo de ter ou não filhos. incluindo o direito de
interrupção da gravidez até o 90'1: dia, com garantia de
acesso

aO$ eétceee anticoncepcionais, bem como à assistência
lU_ento médico através da rede de saúde pública.

~

Inclua-se ,no artiqo
NU
_ Executar os serviços de policia marítima,
aérea, de fronteiras, através da Polícia Federal e por este mesmo 6rgão nas rodovias e ferrovias recer ars , na parte referente a
crimes C'...r-e rn a vida e a patrimônio.

e ao ate!!.

A emenda visa evitar as mortes e as greves lesões físicas e
psicológicas sofridas atualmente por um nâeerc enorme de
mulheres
sujeitas ao aborto clandestino. praticado aos mIlhões anualmente na
pois. Trata-se. pois. de adequar o DireIto a uea situação de fato e_
xistente, superando-se uma realidade de hipocrisia jurídIca.
A questão central envolvida, de natureza ético-moral,

diz

respeito a se saber se o embrião, na fase preliminar da gravidez,coo
figura já uma neve vida humana, ou não. Entendemos que. nesse perio:
do inIcIal da ,gestação,nlIo existe ainda UIJI novo ser humano lndlvldu!!.
l1zado, pois este pressupõe não apenas matéria orgânIca vava,
lias
acllla de tudo los atributos propriamente humanos, ligados à inteligência, sensações e sentimentos. relacionados, por sua vez. com a ativ.!,
dade cerebral. Por esta razão, inclusive, o critério atualmente reconhecido para definir a morte de um indivíduo é o da morte cere
braL De qualquer forma.as pr6prias Religiões. histo;ricamente,vive ra. controvérsias sobre Q momento a parti.r do qual o feto passa
a
ser uma nova vida. Inexistindo um valor e um critério socialmente co!!,
solldados a respeito. deve prevalecer a livre opção individual.

EMENDA lP06662-0

(tiJOSE

EMENDA lP06670·1

JUSTIFICAC~O

JUSTIFICATIVA

ft. ~,

D art.
deveria
XIII da I I Comissão e o art. 23, lI,
Não foi o que aconteceu,
zou o art. 23, r r , da VI cce.teeãc , A

EMENDA lP06666-2
~JJJL1.llt~J.!'I~-:l~'l·ulo.

1'"1

aproveitar os artigos 8 U,
da VI Comissão.
já Que o Substituto despreemenda corrige a omissão.

___
-_--_-J

.......""'.. ",,.......~

CS;;;;;"lllT!º---O

Esta emenda de PlenêÍr10 pretende sejam rep r-rsudus
as formações de conglomerados Eínunce aros ~ alem das J êÍ p rcvr s c.ts p,2,
lo refer1.do p~rágrafo na aedada que representam abuso do poder cc,g
nõmico.

p:r;::~':~;=]

ücns t a tuarrte SOTERG CU'HA

t5ii&WJ
11 •• ",.~.ii,,,,0<;1o

Acrescente-se ao Artigo 312 do ProJeto de Con5titu1.ção, o a eguan te § 3 9•

"5 39

__

~J:,;;.,, ~

g l:l:isegurado aos detentores de posse de

terr~

nos urbanos fundados em Justo título. a imediata aquisição do dcmfm.c , exe mgumdc-s e o 1.nst1.t!!
to de terras devolutas em áreas urbanas."

--i [J-B-ô'':'lit-J
---'
!

Acrescente-50 ao Jtem J, do Art. J2. do nrcj et.c de. (ono;t.ltu'l,,-ll.

r,

JUSTIFICACÃO

segu rnt;c

"1:

cr amc a manutenção de cubr i êcs humanos em \Jd.1

P.,I)",

f1ns expcT1.mcntaJ.s e comerclil1s".

o benefício como proposto acabará sendo Larar't adc
e
r-es t r-Lng adc se a p rcpr-aedade adquar Lda judacaaraenee for declarada, pelo poder públ1.CO. área de.olut.a urbana.

Justiflcnção

GEN01NO

Adiciona nova alínea ao inciso XV do Art. 12, entre as alíneas e)
li! f) • reordenando_se a sequêncla:

A descontrolada u't1.llzação das experiênc1.as tem 10\ ndo
mU1.tos estudloS0S a vaticinarem a posslbllidade de termos, no f.!:!;
turo, verdadeiros monstros hunanos. Niio podemos admlt1J que tal'
ocorra, uma vez que dispomos. nesse momento. 'pelo menos no Br.lsil, dos me1.os para impedlr essas expCrJênClas. quando c]1horJmos 11 fll'tura Constituição do País.

l""~"~"I,",~i.

Dê-se a seguinte redação
ProJeto

a letra

~

"d", do 1\1 t. 356. do

de Constitu1.ção

>ld) Por velhice aos 65 anos de idade para os honens e
aos 60 para as mulheres".

AssembléJa Nacional Constituinte

_ 697

EMENDA lP06675-1

Just1f1cação

S incoerente a letra "d" do refer1do arr zgc , unia vez
que ele próprio garante aposen t.adcz-a a d a.Eer-enc ada para os ',homens e mulheres em suas letras "ave "b", no que se refere
'la
tempo de serviço. Para a epcseneadcr a.e por idade, não podemo'> •
pcmn t r'r que sejam impostas as mesmas ccndaçêcs para ambo'i
0-'
sexos. Além disso, o tÔp1CO a que nos rupor-camo s fere um u r i c i,to
edqua radc , constante da atual Carta Magno.

l?

Conshtu1nte Sotero Cunha

fJ

Plenário

.... I ....."c......

w ........"io

í

lIllTO/lIIlll.lCAÇlo

Acrescente-se o seguinte

Lt em V, ao Art. 310, do Pro-

o parágrafo 19, do artigo 3'1' passa a vigorar com a seguinte reda ção:

Jeto de cons ta euaçâc

• § 19 - g vedado a qualquer desses órgãos delegar competência
outro, salvo nos casos previstos nesta Constituição. ft

"O setor da diagnóstico da saúde"

Justificação

r.r-

o Brasil, hOJ e, ê o maior produtor de reagentes paro.
d1agnõst1cos da saúde, do terceiro mundo. Temos que proteger '
esta: ccnqursee e este patrimônio Nacional de mercado e gnr-an t i r
que este se'to r cont mue livre, soberano e andepeden te. D.tende!!
do os meere sses naC10na1S. sem onerar nossa balança de pago.me!!

__,

.rus11' IC." lcl

JUSTIFICAç1ia

TlllT0/

04 nova redação ao incisoIII do Art. 612, que rIca, então:

suprime-se a palavra ·soberania", sem preju!zo da inteligencia do texto, a finl de evitar a sua repetição no mesmo arti 90·

tos.
111 - democratizar a economia, promovendo a redistribuição da renda

no se.n..Udo de Melhorar o bem-estar e a qual1dade de vida do povo;
JUSTIFICATIVA

'U"""",,",.. 10/"."'O""A6

A expressao "democratizar a livre iniciativa", do inciso orl91.n81, é uma impossibilidade econôeuca , uma vez que a estrutura e a
dlnlllDica altamente monopolizadas da economia brasileira restringem
8 _ergell de iniciativa empresarial, no que diz respeito aos peque nos e~preendlmentos, como atestam os indicadores econômicos .. Porém,
Jndependente disso, a expressão "democratizar a livre iniclativa ft .!
preserrta uma contradição interna mscaõvet, pois se a iniclativa.... em
p:r:esarlal já é tida como livre não necessita ser democratizada.
vice-versa, se precisa ser democratizada. não ti livre. Este conflito lcS9ico, que reflete ti contradição entee aquilo que o Sistema diz
ser e o que ele de fato é, lmp6e a supressão da expressão.

~

·Art. 39 O Estado é o instrumento da soberania do Povo, exezcenôoa precipuamente através do Legislativo, do Executivo e do Judiciã rio, poderes harmônicos e independent.es entre si."

Acrescente-se o seguarrte Item VIII, ao Art. 300.
do ProJeto de Constituição

JUSTIFICAÇlo

"o estímulo ã auto-regulamentação de at av rdadc ou
categoria social ou econômica".

E

sugere-se nova redação ao artigo, intentando substituir
a expr.......ão "que exerce" por "exercenac-e'", e a "como órgãos" por
-·poderes". Não cabe, no último caso, o comparativo "como", pois o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário ~ órgãos harmônicos e i!!

JUstl.f1C:ação

Por outro lado, a formulação alternativa ora proposta trata .!!
penas de propor uea democratizaçlIo relativa da economia no que diz
respeito'. ao conflito distributivo, sacrificando parciallllente os interesses ido Capital em favor dos interesses do Trabalho.

__,

'""TO/...."."'~O,

O artigo 39 passa a vigorar com a seguinte redação:

'.nO'.II'I""~.O

dependentes 1 entre si, e não comparáveis ~ órgãos harmônicos
e
independentes entre si.
Troca-se "órgãos" por"podert!s", para que a primeira p'lilavra não fique por trés vezes repetida no mesmo artigo.

, dos pr1ncfpios dispostos no presente art1,go
do ProJeto de Constituição. en'tendemos que sej a neccesâr rc ex plicitar o estimulo ã auto-regulamentação de ut avrdadc em cn t c-

goru a social ou econômica.

EMENDA lP06677.8

EMENDA lP06673-5

l!J

f1Y~~;'~

DEPUTADO MaRIO LIMA

fÇõJ;;7â!J

~uU_'tt ..'n.o/lll.to"'lIl1l

J'J.elf/J1ill/

l?

Constltu,nte Sotero Cunha

tJ

Pienáno

~

.LI ....... /toM...loJ'Ulto..'......

""O,.ltl""c~lo

Acrescente-se o seguan te Item I. ao Art lÓO. do Projeto de Constituloçâo, renumerando-se os sub s equcn t.e s

EMEt"DA stJeSTITUTIVA
Dispositivo emendado. Artigo 1,;3, inciso XX

..,

"a zndc fa t Iva das leis"

O artigo 19 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19 O Brasil é uma nação fundada na independência e comunhã~
do seu povo, que visa construir e preservar uma sociedade justa, segun40 a sua !DdoIe e a determinação de sua vontade."

TITULO

JUSTIFlCAÇ1ta

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS
CAPITULO

DOS DIREITOS

Justificação

:rI

A neva redação proposta ao art:igo 19 do projeto objetiva,

SOCIAIS

..
Diante do quadro ater rcr raadcr em que vave o país é
inadim1ssi'vel que o Congresso Nacacnaj ccrrt mue à margem de
mãcaetavas de tamanha reaevãncr e , como as que hoj e cabe ao '
Poder Executlovo.\'o sent adc de reparar esses equívocos é que .!!.
presentamos a presente emenda.

Substitua o termo "saãde" por Higiene, passando

a ter a saguinte redação: SEGURANÇA

E HIGIE~E DO TRABALHO.

JUSTIFICATIVA

o termo Saúde já estã inserido e contamp1ado na
seção 1, "DA SAOOE", artigo 343, que diz: "A Saúde é direito de
~ e dever do Estado" ;or8 se é direito de todos, inclue obv.!,
amente a classe trabalhadora, bem como as demais. Portanto, é r.=
dundãncia, repetição e o termo é inadequado no artigo l3,inciso

a par de sintetizar o texto, dele escoimar impropriedades. evidentes.
Nãq; nos parece correto, por exemplo, pela identidade de significado,
manter em orações próxÍlllas as expressões "comunhão dos bJ:Asileiros"
e ftirmanados num povo".
Acrescenta-se a "construir" a pal.:wra "preservar",
pois
não, basta edificar a sociedade com que sonhamos: é necessário que o
amor empregado no esforço da sua construção não termine com o que p!.
rece ser o final da obra, mas que fritifique permanentemente no sentido de preservá-la de eventual ação destrutiva.
Atente-se para o fato de que "livre, justa e solid.ãria" é
expressão constante do inciso I do artigo 59.

EMENDA lP06683-2
Acrescente-se ao f1nal da letra "S", do Item \'\111,
do Art.54. do Prcj e to de Constlotu1ção, o seguinte

XX.

, Mesmo porque,o termo "Saúde" na área do
trab~
lho não é tão ~brangante quanto o termo Higiene. Enquanto Saúde
retrata apenas o estado de uma pessoa, a Higiene é parte da m.=
diclna e aos diversos meios de conservar a sàúde.

l?

DEP SOTERO CUNHA

t:

PLENÁRIO
'EXTo/.~.r'.IC4';;:n'--------_ _~

"e sua propaganda cone rcaea"
EMENDA AO ARTIGO 12, VII. f)

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que
Saúde. A Segurança e Higiene do trabalho como está na
Con~
tituição em vigor é muito mais abrangente, completa,
evol.!!
ida, dinâmica e assegura ao trabalhador a elimlonação dos rl~
ccs de acidentes e doenças do trabalho. Como está
colocado
no Projeto de Const.ttuição, ora em debate, houve um retroce.=:.
50 do direito do trabalhador.

Justificação

Art. 12

VII
li do cenhecamenee de todos que a propaganda coma rc1.al ~e insere no ramo do d1reito privado c. como tal, estn
su
Jeita ã ccape cêncãa legislativa reservada ã umêc •

f) - Suprima-se a letra f) do art. 12, inciso VII

JUSTIFICATIVA
A delinqUência e as atividades que visam subverter, pela" 'J
lência, os fundamentos Constitucionais da Naçân não são 05 únicos
impedimentos que ameaçam a sociedade e o Estado, como pretende'
limitar o dispositivo do Anteprojeto da Constituição em tela, De •
modo muito sucinto, cccer-serre acrescer pressões de diferentes origens endógenas.e exógenas , que podem refletir-se no campo econômico (como seja a desnacionalização de empresas, espionagem Industrial, mcncoõ.t Ic de tecnologia de ponta e de insumos os t rut.ég1cos, entre outros) no campo socio16gico (controle dos meios de
formação da opinião pública, i.nt.er fe rêncLa Inocse jévet no cr oces
so cultural bras.i teãxc , estímulo ao aguçamento de contradições In
ternas) Ademais é da boa técnica leg.lslativa que haja um entendi
menta e respeito à h1eraquia das leis ücnc entender que assunto'
de ordem mais adMinistrativa venha a se inferir no texto Constitu
clonal como se fora, este mesmo texto, a lei ordinárloa
-

EMENDA lP06679-4

t'l

COltULttu.n.tl! SOTeRO Cfl/JHA

EMENDA lP06674-3

I:J

DEPUTADO MARIO LIMA

t:=

~---------

PlerJ~I!-~O_ •• ul.""C.MI1 ..0" ••••M'.....

..."'''''"..,','------------,

Vê-Je a hegu.(,lt.te. Ite.daç.iio ao alt.t. 63, do PJwje..to de CO"!

EMENDA SUPRESSIV}i.
Dispositivo emendado: Artigo~~ Lncxso VII
TITULO IX

DA aRDEU SOCIAL
CAPITULO 11 SEçAO I

3-4:r
~,

-

"DA SEGURIDADE SOCIAL"

DA SAODE

Suprima-se integralmente o inciso VII da Artigo
do ProJeto de Constituição, da Comissão de Sistematização.

nAJt...t. 63 - Re..sputada.-6 as cOltd.t.ç.õe.5 toctt.W e. obJl'ltvnda
pltOpolttÚolUtUáaáe ao nWneJto áe. c.tú.toJtc..6 do
Mun.t.c.Zp.t.o. o núnle.Jto de. Ve.Jte.adOILe..6 da. CâMtL'I.a. Httll.t.C..t.pl1.i I
l>eJtã. vaJu.,ive.t, c.ann01tllle. ckhptt6elt a. CO't-6.t.t..ttu..~ã:o áe E~
tado n•

J

U S T I F Te Á

ç li

iEMENDA lP06684~1

o

l?

JUS'l'IFlCA'l'ZVA

o inciso VII que diz "controlar a qualidade

do
meio ambiente, inclusive o do trabalho" é redundante,repetitivo
e indevido, poa.s Jâ está atendido no tnci.sc XX:;:. do artigo 13 ,
"Dos Direitos Sociais", a parte referente: ,inClusive o do tr~
balho" .
A 190 parte que diz: "controlar a qualidade
do
meio ambiente" também já foi atendida nos i&ci50S VI e VII
do
artigo 408, "DO HEIO AMBIENTE", que asseguram aos trabalhadores
e comunidades em g'eral a segurança e controle do meio ambiente.

e

DEl' SOTERO CUNHA
.~IM

Ah lte.glta.4 ,9c.Jta.U da Iteda.ç.ã.o c.uJa. at.te.1Lflção
p'l.C.C.OlllZ,!!-.
da --Itu.pu.to (ih c.oltd-<.ç.Õe.6 ioc.a.t..!> e. obh eJt..vânc..l./l de. Plf.OPOItC..t.OIla.{<..-

da.de. ao núme.lto de. etedoll.e..6 do MUlU.c.1p-<.O-- hão
.t.c.da,h.

Ju.90I!.Ohamellt~

nou-

PoJl. pIUPTe..t.ItO. ê e.v.t.den.tc que, .!>c. a.pltovada t.s.ta '!'tt!Je.!l tio, /14 pe.c.uU'VÚdadu de c.ada Eh.ta.do da fe.de.ltaçã:o e., mct-W ehpe~
6.l.c.alJlett.te, do.!. lLupec..t.c.vOJ MutU.c.!p.tOh, podell.ão HIt obJe.ltva.dct6 C.OIll

Jluito maL5 clMa. obJe.tc.v.Ldade.

..'O/".It'•••oI."'."M..I.O

pr.r;Nl\:pIO

EMENDA ART 12. VIII. b)
Art. U

VIII
b) - Suprima-se

..,

dêncl.a das entl.dades fechadas. por eles patrocinadas: estabelecen--=do paridade na contribuição d~ empregados e empregadores. o
qJe
faz inviável para os planos de previdência em. termos de determJ.na-,
c;ão atuarial, além de acarretar drásticas perdas de beneficl.os hoje eoncedadcs ,

JUSTIFICATIVA

o texto proposto pela Comissão, ao que se entende, não retra
ee matéria de nivel constitucional. Por outro lado, por exclusão:permite o registro Itnão informático", o que, em verdade, não
se
coaduna com o atu:al estágio de desenvolvimento cientifico-tocno).ª9ico do Pars.

sitivos nele crl.ados ..
Acrescente-se. ademais, qÜe da maneira como foi redigido. o texto .!
tinge mstitul.ções de indl.scutiveis propés1tos sociais, que J.ntegr.!
llzam beneficios securitárJ.os, contemplam grandes massas desp~oteg.!.
Volvimento econômJ.co e social.

CUNHA

PLENl'i.n.tO .~U""o/<.~ .. do/'''''.OM'''''''

Seria lamentável que um precel.to constituc10nal inviabil1zasse
atuais pJ.anos de beneficios oferecidos por essas InstitUJ.ções

Dê-se a seguinte redação ao Item IX, do Art
do ProJeto de Constituição;

••

j

que

ao l.ongo do tempo têm demonstrado ser um dos tnal.5 efJ.cientes ~nst~
mentos da pol!tl.ca de pessoa1 das Empresas e vaaacsc inStrumento da
formação de poupança de 10ngo prazo, para consecução da politJ.ca econômica do Governo. Por outro lado não nos é sequer possível adnu.t1r que nossos constituintes legJ.tl.mamente eâeaece 'pelo voto do povo brasileiro. sobretudo dos trabalhadores, deseJem pr~vá-los dessa

12,

":e assegurado o direito à informação edilorial e
comercial independentemente de censura. Os responsdveis por
informações falsas serão punidos de acordo com a lei ':

1/0660 obje:t.l..vo plUncipa.t & deixaI:. cIalto que a peltcell
.ta,gem do hal.wo-óamZ'L<.a, de que tlt/1.ta eee e aJt.t'<'!Io, Jelt4 calc.ula.:::'
da com bMe na .6atiílt.i.o-mln1.mo v.f.gente, paJt4 que nito haja d.i.Jto-t çõu cMulll.t.ic.alo que p1r.e.t2.ndam congelM eee e peJ!.celltual. po'!. exea
pIo, c.alculaltdo-o de acoh.do com o lIal&o-mtn.(.mo. /t.c:.,(a.t.t.VO ii da..t;
em que óoJt. pJtomul,gada a. ItOVIl caJt.ta. En.tendelllo.6, a:.indll, que:.
11r.
áa.z neCe.6J4Juo 4U111en.ta./tlllOIl e.6.\e peJLcen.tual pa.lta 251, o que 1I~1t.t4'
ex.t-tematlTen.te .impoua.Il.tc:. palta a c.ompoll.içiio da Jt.e.ttda. óam.lUa,.

ela Parlamentar.

I da noticia para informação tranquilizadora·da geração

do
presente e do futuro. For este motivo, o responsável .pela
notícia falsa, deverá responder social e criminalmente pelos danos que causar ã comunidade, dado que a profissão de
jornalista, radialista e outras encontra-se regulamentado
por farta legislação atinente.

\il

r.r

EMENDA lP06689·1

fl
f'J

allfll..l-a...
a.t.t.

"c",

R-'p"v"c"-=-"]
C
_J

ctem- rx,

0.& me.lo.6 de. c.omun.icaç.ão de IIra.&.&a. .6ão COllCMjão
GoveJtno, .temOh que a.pJ!.ove.ita.Jt. p4Jt4 dete1ul.<.l1all. que (taJa

" PJto.t.b.iç,lÍo da colt.tJr.a.taç.ã:o de. 1l'I40-de-ob-t4 MJalaJÚ.a
da., a.t1r.avÍJ de .illtl!.'tJllelÚ.âJt.i.o, Jeja pe.66oa 6Zh,(,Ca. o~

jUJl1.dica, em quatque1t. .\Uuaç.ã:o".

~USTrFl~Aç~O

d"

lbua emenda. cOM.t.i.tuc.ionat tem pOIt objetivo aca baJt com
enlt.iquec:.lmento de a.Lgunó, que hoje. JÓ i pOJJ.:[vel 911.ttç.all a. e.xpIOltaç.ão da.qtletc:1> que tlta.balham pall.a. JUó.te.ntaIL tt.6,(,
t.
llua óttm.ll-La. Ali empJt.c.4a..& locado1r.4!> na ma.c..OJt.(,d doJ eaJoJ niio paga.m qua1r.eltta pOlt cen.to do que Itc.c.ebe.m peto J2.J!.viç.o de de..telUll'('ll!.
do .l..nrUvZduo.

°

1lJ1111 Jtc:c~

EMENDA lP06690-5
Const1 tUJ.nte SOTERO CU~hA

[:J \; '~:';::=:J

ConstituJ.nte SOTERO CUNHA

.., .,

" ,

------,

o

Dê-se a alínea "b" do Hefl. )'III do D.J:tJ.go 1Z

"XXVI - aposentadoria

ao trabalhador J.natlvo, urba
no e rural. coa o mesmo níve'l de remuneração";"
que usufrul.a quando em atJ.v1dade."

Acrescente-se ao artJ.go 13 do Proj eto de Constl tUl.ção
seguinte J.tem:

do

"d:treJ.to a aquisição de unóvel. para domJ.cflJ.o de
sua família. mediante fl.nancJ.amento de
J.nstJ.tuJ.ção
públJ.ca. a ser amortJ.zado em prestações mensaJ.S re.!,
justávcJ.s em proporção nunca supcrJ.or ã correção do
salárlo do adqul.rente."

proJeto de Const1tuição. a seguinte redação·

o exerc!clo do dJ.rci to de proprJ.cdaclc subord.!.
na-se ao bem-estar da socied.ulc,

Dê-se ao itea XXVI do Artigo 13 do Projeto ãe Constltuição. a segu1nte redação:

r ; r - - - - - - - - - - ........" " . " ' . - - - - - - - - - - - ,

t' 3.07Õ'1i9iJ

.t~.s.o

a conscn'a-

JUSTI FI CACÃO
Estabelecido o f1rincí.,J.o de J.sonOIil.J.a, não há como
ceitar tratamento dlferenciado en'tre classes. O trabalhador urh,!
no. o trabalhador rural, o funcJ.onârio públlco federal. estadual e

ção dos recursos natura1S, do patrlmÔl110 cultural'

ã proteção

do meio ambJ.cntc."

A aquisição de imóvel para a habitação de caDa fam.!
lia ganhou foros de direl.to públJ.co. ma1J.enâvel. e que. rortanto.
tem que ser tutelado pelo Estado. E. a este cabe uma posição at.!.
va expressa no flnanciamento para a compra e a garantia de que o
adqul.rente não terá um reaJuste supenor ã correção do seu salá-

texto proposto consagra o t\1rclto de propllctl.ldc

favorecendo a comunhão dos bens úteis ã socledadc como um
Por isso incluímos a conservação do patrimônio

cultur~l

todo.

dentre os

rio.

lU

r

r;r

1~3

DEPUTADO JOSE FERNANDES

r;r_---:=:-

.

rr=;;;"~

'Ull.ÚllO/c:oOIlII1.oJaIllCOlfl".lG

·~

rr;;~·7L;J

....' ... "".OM'u1d'a""~ ..........

_.
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DEP SOTERO CUNHA

rr?~~"'=:J

PlENtiRIO

rr3õi;YP]

fan<>/ ...... lroc.tlÇ1o

Acrescente-se o item. IV ao Art: 419, do Projeto de
Constituição, com a seguinte redação:
.. somente será perÍii,!-tida em regime de ,abrigos especiall-

u .'m"..'....

~ados".

,;;...CO:S:O

SOPRD1A-5E O ART. 360 E SEU PARAGAA

PC tmICO, SEÇ1'iO U. CAP1TULO 'lI

tiS

PROJETO DA CONSTITUINTE APRESENTADO
PELA COMISS1i:O DE SISTEMATlZAÇliO.

I

~A lPQ6695:6·

tt

citados na referida alínea.

IEMENDA

municipal. o mill.tar. são todos cidadãos braSJ.leiros que prestam'
serviços de 19ual importâncJ.a ã Nação. Por que os aposentados da
Previdencl.a Social recebem quase seepre menos de 30\ de sua renda
de ath·idade. enquanto estatutârJ.os recebem o valor integral. e os
lulitare$ recebem acima do Ralor de atividade" Deve a nO"\'a ~Cons
titU1Ção acabar com esses prJ.Vilégios.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAC]i.O

o

.t.te.m XXV, do aJt.t. J 3 do

tJ

EMENDA lP06687·5

e

====~==::=::

Pltoje.to de ConA.tLtlUç.ão;

a

pJtoc.idade em bene.ó.:[c.io da. democ.ltltc.(.a e dll CuUUlt4, 1'011. pttll.tr d!!,
quc.tel> que OI> exp!oll.aror. A d,(,vu.!!Iaç.ão dM at.iv.<.dttde!> do teg L!>t.a.tivo pOIt exemplo .6c. &az neceu4IUa.

Ub)

"

Oê:-.&e a lIl!.glUltte .Jtedaç.«o ao

Nenhuma pena passará da pessoa do dehnquêntc, fJcanuo
lei a responsnbJ.1J.dadc da lndJ.vldualJ.zação d.. pano Com bolSO na .... "
prl.llCíplO mundJ.a1mente consagrado é que não podemos respon:>.lIull _
zar os pais pelos crimes que por ventura venham os filho .. LOIn~.ter.
Iolas, responsabJ.lizar os ptlJ.S pela gunru.l Llo fIlho m~lJor
infrator ê um ato legal c casO eles não cUmpr.Jm com.1 .ltnhuJ,Jo
J.mposta peln Justiça terao, ai·lSJ.m, que rosp~nLlcr peJo crIme
lIe
dcsrespeJ.tos às dctermJ.nações judl.cJ.ais, qual sCJlt, permJ.timlo que
o menor rClncJ.da na prâtl.ca delituosa.

JUSTIFICAÇ~V

PLENÁRIO

r.r-----

........~

Jushficaçno

°

f=l

rr30;~lillJ

do

.. 011 IIHÚOIl de cOllll,uticaç.ão de lllaÕ<Slt Mcalll oblUgadoJ
a. vlÚeulaJt. pJtoglttUIa..& c4iiJuo'& que COt1.tUúultm pttlUt
&oJttatl'tUlIll'nto democJtltUco e o dueltvotv.uneltto da
c.uLtUJta".

tJ

P'on;"o

"X guarda dos I1J.hos menores de 18 anos que ccnc ecrca •
crJ.nle contra o patrl.mônio ou a pes sou ê responsnbi1J.dnde do ... pu r s ,
facundo estes suj e r tos ã pena de prJ.sâo albergue. j unt ameu to
com
o menor infrator. se este remcada.r na prática de11tUO';'1"

~s.D

ao

PLCdllO/•• M l I . h / . " ' U O l l S J 1 < > - - - - - - - ,

~

Tlafo/lltS"'lU.~io

AeJLuc.en.te-.&e a. .&egU.f.nte ~
12, do PJtojc.t;o de. Con.su.tl.u..ç.io;

tS~,:;"'''~

COMt""'.to Sotero C,'Oh,

Acrescente-se It segu m tc ~ "t;"; ao ~ ).\'. do .\1 t , 12. 0,10 I'r.2.
jeto de ConstJ.tuição. rencmernndu-se os subs equên te s ,

i ~i7EJ

PLE/I~RI0

ã gestante. quatro meses antes e três

.1USTIFICAÇ1\O

pela cccueeâc de Sistemat:J-zação. que fixa hmJ.te de paFtic:J-pação dos
6rgãos e empresas eseeeeae no euseeae dos planos de prev~dência das
Entidades Fechadas. por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade
na 1Xlntribu:J-c;ão de empregados e empregadores. estendendo a Previdên

Entendemos que o direito de informar, fundament~
do na inforrnatica, é de suma e capital importância vara fo;:
mação da sociedade no seu todo. O mundo moderno e tecnológi
CO apÓia-se na estrutura da interação e intercãm1lio SOCiO--cultural. Todavia, na esfe:t:a da integraç50 social. a infor
mãtica, como ciência das comunicações, requer bcnes ta daêc -

-·-------'1.

-------

Justl.hcação

360 e seu paragráfo üní.ec , do proJeto da constituição apresentada

SOTERO CUUHA

...'io

Não podemos admitir que determinada parcela dos trabalhadoras brasaae rros seja beneficiada, enquanto outra perrtanece- prej~
dicada. Trata-se do fato de que as func i onâr Las do Estado do RJ.o de
Janeiro. por exemplo, 'têm da.r e Lto ã t acença preva s t a na presente emenda, ao passo que a grande maioria das mulheres as s aj.a r-r ada s nâc
gozam do mesmo pnvilégio.
Além de cbj etavarmcs atender o princípio de que todos •
são aguaa s perante a Lea , temos a preocupação de p re s e rvar o lado '
humano. não permi t andc que as gestantes fiquem expostas às eensêes
do daa a dia. que pode acabar comprometendo toda uma geração,

XmpÕe-se pois. por absoluta :J-ncompat:J-bl.lidade. a supressão do art.

~n.&.tLttu..l1tc.

e'to

~''''/uJ1

conquista.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06686-7

rr ..

•

Dê-se li scguantc rcd.lI;:io ao I tem XI X. do Art. ll, do Prode ccnst a tuaçâc ,

"Licença remunerada
depc rs do parto".

2J. ..ll.86 agora alterado pelo Decreto ne 94648 de 14..07.87 por l.nic:iativa do próprio Poder Executl.vo visando a aperfeJ.çoar os dispo-

das. geram poupanças. abrem frentes de emprego e dinamizam o desen-

c=

f

Além de calStituir matéria CUJO tratamento extrapola aos principios que devem informar o texto constitucl.onal. já se encontra e.la disciplinada tanto pela Lel. 6.435, de 15.07..77, e seu regulamen
to, Decreto ne 81.240 de 20.01.78. quanto pelo Decreto 93.597 de

Assim, o aqui disposto pode ser considerado da.apens âve L, c ,
portanto, deverá ser excluído do texto constitucional, posto que
a redação proposta pelo Relator da Comissão colido com as normas
constantes do Art. 12, VII, al e 12, VIII, a). EnseJa, ainda, se
podel: afirmar que um te"to COnstitucional deve ser, ante de tudo
claro, e nele ob;ervado o princípio de síntese. A redundância
colidência de sentido substantivo deve ser escoimado do texto
que se destina qual seja ser antes prillcipio.

DEP SOTERO

{:JPlcnnrlo

o1UST:IFICACJtO

O diapolSitivo cuja 8UprfU'!Iio .é }%'opo.sta .fiXa Undte de participação do!! órgãos e empresa!! estatais no custeio dos p1anos de previ-

vê-li e a .6e,gu.l.n.te Jt.c:.da.çã:o ao htem XI!, do .aU. J 3 do

I
l

JUSTIFICATIVA

Ph.oje.to de COltll.t-t-tlUÇ,tiO;

.. S4t4uo-óamZt.c.a ti Ic.o.z.iio de. 25.1 do 6alct/t.Lo mZIl-Lmo
v.(.gente, pOIt ó"'-7'lO dependente lllenoJt. de 14 altcJ, bem

C.OIlO ao 6.c.l1to menolt de 21 altOIl e. ao c.ânJLL!Je, dellde'
que. ndo ue.-tc:a:m _aUv.{.da.du ec.onêm.{.cM, e ao d-Lttto'
LnuãUclo clt. quttlquLI&. .idade".
-

N§o podemos permitir a alanutençl!o do sistema de confinamento praticado pelas instituiçlies que atualmente são responsáveis pela guarda de menores infratores ou não. Entendemos'
que s6 em abrigos especiali~a:dost Que disponham. de todos
os
recursos mahriais e hu_anos t os resultados na educaç!lo e recuperaç!lD dos menores ser:l:~ satisfatórios.

Assembléia Nacional>Constituinte

• 699

EMErIDA- lP06704-9
DEP. SOTEro CUNllA

rrr

DEPUTADO S'1TERO CUNHA

l?

eonu<.tu"J.te

PLENÁRIO

PJ

PLENARIO

·uHl..../COulSdo'culccu,ulo

PLEN}tRIO
..,,-

'uTc'"un".. A;lo

--,

..,,-

lIno/. u.''''OAÇIo

EMENDA AO ART. 17. VI, q)

Vê.-he. a. 4egftln.tc. Jte.cfttç.ão «o .item TI, áo aJtt. '1.1, do
PltOjUO de. COlthU.~u..i.ç.êio;

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. L 7, Inciso II, letra i .

Art. 17

]L
ri
São p.u.va..U.VOJ de. bJtM.<.l.e..vt06 na.t04. Oh CtUt •
904 de.: Pltuldente. e. V.<.ce.-Pltul.dc.nt'c. da. Re.púbUca. ,
JUn.l.4tltO de Ehta.do. t(.(./U.6,ilta da SupJtc.mo TJw..htUIl'l! Fc.
deJta.l.. do supeMoJt TJÚbUlla.t lLt4,talt. do T1t.(.huual. S~
peltio/t Ete..Uolt«t, do TJubulla.f. Supe.JuOIt do TltabetCho,
do TJt.i.buna.l. fe.dc.ltttl. de. Re.Ctt1L606, do TIt.f.bUliCtt de. Co."
ta4 r1a. U!t.f.tlo. PJtoc.ulta.doJt-Ge.ltal. da. Re.pübúc.a, Gove.ltnadolt do. V.i4.tJu.to Fede.ltttt, Gove,ltna.dolt e. V.f.ce.-Gove./t.nadolt de. E4tado e. TeJtJu..tÕJt.i.04 e 4e.U4 .&ub4atut06 ,
04 de. Embux:a.dolt e. 06 daó CCl.JtIte,.f.Jtetó de. V.f.pf.ontata 06.(.ua.i. da Utt1U:n!ut., Ex.êltc..U:o e AeJtonduU.c.a".

Dê-se ao Art. J.7, Inciso 11 I letra i, a seguinte

redação:

;r -

VI
g}- _Suprima-se

a letra g)

Se mais de uma associação pretender representar o
mesmó segmeni.o social ou a mesma comunidade de in te

i) -

resse, cada uma, por 51, terá direito a

JUSTIFICATIVA

represent':;

ção perante o Poder Público, conforme a lei;

1JD Estado deve ser preservado o direito de manter sigilo sobre assuntos que possam provocar abalos em suas relações mtemaaionais, por qualquer tempo, sobrc~udo num mundo em acelerado pro
cesses de mutações deccxzen tiea da multiplicação da ciência e
acristalização dos meios de comunicações.
Não há. pois. em conseqüência. nenhuma dúvida da necessidade
ae ser excluída a letra g) do inciso VI do artigo 17. até porque
acontecimentos_recentes relativamente à construção de obras em
~ronteiras, como é o caso da hi1relétrica de Itaipu. quiçá pode -

JUSTIFICAT:IVA

COm a redação anterior do AnteproJeto, vedando o di
reito de representação a uma segunda e terceira entidades:
depois da existência da primalra, que apenas, por si,
se
representará, criará sério obstáculo ao exercício das entidades filantrópicas e sociais, tal qual as associações propriamente filantrópicas. O monopólio concedido a uma única
agremiação interessada por um segmento poderá causar transtornos irremediáveis, e fins. uma associação até poderá 'não
estar desempenhando bem e a contento o exercIcio dos obJet!.
vos, e seria grande e irreparável prejuízo para a sociedade.
A concorrência entre congêneres traduzir-se_á em estímUlo. __

EMENDA lP06697-2

tJ

OEP

SOT;ERO

·.,...",.o.,....,••"." ••

~

Acrescente-se ao

sendo, Pítanto. matériare texto constilUCional

P~~~~'~;;"""'"'~""~

r;-r

na

Âltt

27

IfAo6 utltange.(.1to.6 ItC4.t..dc.nte.& e dom.(.c..(.l.f.o.doJ no BIta.4.d:., hd
mlLL6 de. e.cuco anah c.ontI11uo4, que. telttlam cônjuge. ou ~.(.l./ioó bltM..r..lu
JtO-6 e e.x.eJtçnnl at.(.v.(.dadu pltodu.u.va6 c: 6acultado o cx.c.ll.c.lc.(.o do veto;
e I) d.(.1tlUto ã c.leg.c..b.i.l.tdade na II1UI1.(.CXp.t.o em que tenham dODI..i.C1.UO .,!;,

1

,

í

\

\

\
')

'

t Obj etavamcs , c'pm esta emenda, ~ pat-t Icapaçãc popular
na administ~ação e Julgamento das contas dos agentes das adrmn a s>
l
\ med rdas eseabe ecatrações fed~ral.
estadual e 'lnumctpaã , com as

\

\

T~XTO,.usT'rlC.çb

EMENDA AO ART

_

~

JUSTIFICACÃO

das em lel. domplementar.

['J

,

te,(,toJttlt" •

\

i

_----~

••"..A(lo

n.'~I."

\

\

Deputado "~~TERD CUNHA

,,~,

Ac.ltchcelttc.-.6e a. 4egu.(.ltte -.t:.(';tlta "h", ao Itenl 11. do
do p1tojeto de COn4t.i.tu.(.ção, ltetlumc,Jtando-.6c 0-6 hub4cquíl:ntc.6.

admínJ.stração e Julgamento d~s contas dos agentes -da
adminl.stração públl.ca. serão esuebe recadas em
Le1
complementar a"

\ .
:
Os princIpios de1i~erativos das pessoas jurídicas de d!;:eito
privado ~á se encontram ~egUlamentados 4ela consolidaçã9 das Leis
do Trabatho e pela Lei n 6015, de 31 de. dezembro de 197?,
não
l

EMENDA l'P06698-1

...." ...... ......
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•

\

\

JUS1\TIFICATr\VA

[:J

VII. A Particapação üareue , do

"As medadas \que cbj e t Ivam a parmc rpaçãc popular

l

\

:

~telll

Artigo 17. a seguinte alínea'

OISPOSITlVQ EMENDADO: Art. 17, inciso IV, alínea "q'",
\
,
\
\
SfPrima-se do te~to a alínea lIg"\do artigo 17, q4e regulamrnta as atividad('!s da Assembléi~ Geral dos S.1nd4catos
e
o~tras entidades ~e classe.
\
\
1

~_---,

['lS;;-;;11BJ

PLENARIO

\
\
\

Ao Colt6.t.l..ttÚção em v.t.goh. ph.l!.v€ que. uteó c.a!tgo4 nno
podem .6elt oc.upado6 pOIt blta6.(.l.e..lJto6 ntttuJtaU~tldo4. AU.(.ll!, quc.Jte. 11106 que. pc./tmaneç.et ntt 6utUJUt Ca.Jt.ta. Con6t.ttuc~onetl.. paltn cv.i.tnJt que,
e.m nome da democ.ltac..(.a.. e e peltnTUa. que. 6UIlç.Ôe.4 dCl ma.(.olt .(.lJlpo'ttâllu
.6ejam ocupa.da.6 poli. aque.l.U que. nno 6ejetm blttt.6"l.e..(.It06 MtOh.

tia trazer celeuma a um paIs a1go ainda, não de todo, consciente
das razões técnico-cientificas daquela construção destinada a fins
pac!ficos.

f1--~~~"'-""]

CUNHA

SOTERO CUNHA

F-"'''''-"]

v~~ando

\
\

a hsura cOf os bens pÜb1l.CPs.

\

\

'

,

.u""A1o/o.Jf,.sIo/su.o. w'u ...,

I ~1illf
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_

17_. VI. a)

De-se ao Art. 27, Inciso IV, alínea "a" a seguinte redação.

Art. 17
Dê-se ao artigo 23 do Pr-oj e tc de Constl.tlll.ç1"o.
VI
a)

Os detentores de mandatos elet.LWs tem o dever de prestar contas de suas atividades parlamentares aos elei toxcs ,

seguanee rCldação:

_ Suprima-se a letra a)

JUSTIFICATIVA
"Art. 23

A Soberania Nac i onaâ

fundamcnt l-se no '
JUSTIFICATIVA

o Direito

de acesso a conhecimentos, de forma J.ndiscriminj!
da, gera instabilidade política, e prevt s íve rs prejuízos à marcha
da administração pública, além do que seria dimJ.nuJ.r as normas
e
preceitos juridicos que permitem ser usados atráves do Poder Judiciário para este mister Ser~~ portanto um privl1egiamento descabido dotar sind~catos e associações da faculdade de requerer indiscriminadamente informações do Estado que implicaria em conceder, a
• cada uma das milhares de entidades existentes, um poder de pressão
equivalente, sem atentar para a representatividade de classe ou do
setor que cada uma representa. Além disto, o poder de pressão, embutido nessa faculdade, será fator determinante de falta de firmeza do Estado, cujos objetivos flutuariam ao sabor dos interesses
de grupos mais atuantes, naquele momento Não há razão plausível,
portanto. para a manutenção de tal dispositivo no texto Constitucional. considerando-se, ademais, que à coletividade, na norma ord!
nária, já é facultada, a.lém do direito de requerimento, a Ação Popular, que é instrumento jurídico competente. Há ainda a se afirmar
ser totalmente destituído de Constitucionalidade este preceito.

Poder Popular exc rcddo de fOlm'! suprema
e permanente pela sociedade:

os Poderes da

blica manterão meios que vd som a par-t r c Ipaç âc

['J

do

povo no processo de gestão do Estado "

DEP. SOTERO CUNHA
JUSTIFICAÇÃO

Pretendemos de a.xaz- cxpt Ica to no Texto ccnst r ruc rcART. 34, I (Habeas-Data")
Dê-se ao inciso I, do Art. 34. a seguinte redação:

E:l-tENDA AO

nal que a Soberania Nacaonaj, fundamenta-se no poder popular cxc r-.
cido de forma total e permanente pela sccaeôndc o i gam zudn e con.:!,

Art. 34
I - para assegurar o conhecimento das informações pessoais pelo cidadão que se sentir prejudicado por
ato
de autor.z.dade pública ou particular, no forma da Lei.

cia dos seus prôpraos anseios.

EMENDA lP06703-1

..EMENDA lP06699-9

Com o acréscimo da palavra parlamentares evitará o entendimento amplo relacionado com a vida particular
.pri.vada daquele que exexce o cargo eletivo.

Repú-

l'l

>

DEPUTADO egoN'Ncro

FS;~;;;]

poNSEe'

'~I_'lI'O/oow

Dt:P sO'n.RQ CUNqA

.. do/.UlO'_'u1II,

-,

JUSTIFICATIVA

fÇi~~;;;J

ao instrumento jurf
dica não se coaduna cem o Regime Democrático, nem com O estado de Direito. onde 0$ interesses da Socied!lde, como wn todo,
se sobrepõem aos in eeeeesee individuais
Por oportuno, sugere-se a exclusão desse dispositivo
em sua redação original, para na modificação apa.nacntiada , acl=.
quá-lo ao momento politico que vai se transformando numa democracia.
A amplitude dada. pela comissão.

f'l
.. OTOIJ~.. "~O.çJO,_-_-------__,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

EMENDA AO ART. 17. inci;;o VI, b) e c)
Art. 17

:

DISPOSICõES TRANSITORIAS

Acrescente-se às Disposições Transitórias o seguinte artigo :

VI

b) - suprima-se a alInpa b)
c} - suprima-se a al.í.nea c)

Art. - t assegurado aos substitutos de serventJ.as JUdiciais, de notários e de reqistradores, na vaeáncia, o direito
de acesso a titular, desde que legalmente J.nvestidos na função na
data da. J.nstalação da Assembléia Nacional ConstJ.tuinte.

JUSTIFICATIVA

:e de -todo descabida o que está proposto nas alíneas acima cita
das e indicadas para supressão. A ressalva de que o requerimento d;
informações não será indeferido sob alegação de sigilo •de Estado
"salvo nas questões que digam respeito às relações diplomáticas ou
mitlitares com out=os Es tados, e, nns ques tões econômicas e financei
ras. pelo tempo necessário a preparação das medidas, quando o pré-vio conhecimento ilícito", deixa não uma fresta, mas uma grande pas
sagem por onde poderão atuar até interesses não brasileiros (Associ
ações em Geral) com objetivo muito mais voltado para as multinaCio:
nais na sat'lha de obter dados e informações que deveriam ficar restritos e ã disposição, apenas da sociedade brasileira. Abrir essa~
'possibilidade é estranhamente vantajosa para interesses inconfessáveis.

EMENDA lP0670S-1

tt

(três) obJetJ.vos a saber ..:

C)~~:~;~~;~:~r mediante o !"cesso a titularidade, maior provento na

C!:::~------>-----I ~:~
'1010/_'''10.-.;10'

_

EMENDA AO ART. 39

a)garantir aos substitu1:os 'o direito de efet:Lvação como titulares;
b)z:eparar a situação inJusta criada pela Emenda Constituc:ional nQ 22
de 29/06/1982, que linJii:ou o d:lreito ã efetivacão do Substituto p~
~: :~~~i~i~u~~ ~~~c~~~e~ro de 1982. contassem com '5 (cJ.nco) anos

.

SOTERO

l?

JUSTIFICATIVA
A p:r:esente emenda tem, essencJ.a1.mente. 3

DEr

Suprima-se o Art. 39.

!
JUSTIFICATIVA
SlJI'rimir o artigo 39, do presente te>..to slo projeta,
jUltif1ca-se perle1tamonto, na medida CIll que a preserva-

EMENDÁ-1P06722:J'

Ao MInistério da Saúde ou Sistema Onico de

Saúde
endem,!
as que recrudescem a cada dia no pais. Há 3.000 Municí.pios sem
eêaaees , Há dezoito pragas que devastam o pais, conforme anexo.
Há portanto um grande trabalho de saúde pública a ser axecut~
do. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho
a,!!
mentar a carga, além daquela, realmente devida e ainda nos seus
priIneiros passos1"O Brasil é wn grande hospital", quando compI!.
rado com paí.ses desenvolvidos.
A 01'1' _ Organização Internacional do Trabalho, sI!.
bJ.araente êhama "Segurança e H~giene do Trabalho" desconhecendo
o neologismo "Saúde Ocupacional" que só trará conflitos com a
OMS _ Organização Mundial de Saúde, com outras ativ~dades.
de
Saúde pública, com fins diversos e espec!ficos.
por~ essas e outras razões é mais tecnicamente d.!:!.
fenaável manter no Ministério do Trabalho, a Segurança e Higi!:.
ne do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Mini~
téri0 e nele fomado o pessoal que já soma 1 :milhão de cipeiros
(membros da CIPA) ,20.000 Engenheiros de Segurança do Trabalho e
50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei
Federal
sancionada no ano passado e oriunda do Senado Federal. E, para
conc::lulr l no ano de 1986, conforme divulgação dos dados
ofic.!
ais da Previdência social, mais de 1 milhão de trabalhadores fi
caram acidentados devido às condições inseguras das máquinas e
equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) trabalhadores f2,
ram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que de
monstra que o problema bã';;ico não é de medic::ina, mas de engerl-~
ria de Seguranca, que visa a eliminacão de riscos nas máquinas
e meio ambiente, através de processos tecnológicos. Em 1972
o
Indice de acidentes do trabalho no Brasil fQi record alcançando
a cifra de 18,47%1 de lá para eã, tem caído progressivamente e
em 1986 foi de 4%, aproxim.adamente.

tJ

já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de erradicar as

"g) serão gratuitos todos os atos necessãri~s ao exer
cfcac da cadadanâe , mctusave os de natureza pr~
eessual e os de regasurc CiV1l. reservando o ônus
ã
ümãc ,

Cons tu tudnt;e Sotero Cunha

OI

"'

u"."."'''''".

~_,

ê

Acrescente-se o seguinte palâgraío 3 9 ao Art. 386,
do Projeto de Const1tuição
§ 39- Aos autores de obras científicas, Latc r âr a.as
artística. mesmo que ele caráter comercial, pertence o da r e i to '
excãus rvc de utilizá-las Esse da r e í.to ê r ransnu.as IveL por herança, pelo tempo que a Lea fuar e cxcensavo a pessoas j ur Ida.cas s!:.
gundo regulamentação de lei ordinâria".
fi

Justif1cação

Dê-se a seguinte redação à letra "d", do item lV,
do Art. 12, do ProJeto de Constituição:

Nosso objetivo é amparar consta eucacna ímente
os
autores de êaversus áreas, bem como assegurar a seus hordc a roa
o
o de
dos benefíc10s
s de-suo.
da r-ea.t

u s u j rua.r-

DEP

advando

cra açãc

•

,,~ livre a manifestação do pensamento, de convicção
religio:;a, filosófica ou política, bem como a prestação de
informação editorial e de informação comercial independente
de censura, respondendo cada um, nos termos da lei,
pe Lca
abusos que cometer".

SOTERO CUNlI1\

.L .. .l.QI~o.",.1D"u.o.....dD

PLENÂRIO

JUSTIFICATIVA

"'

Tl""OU.T•• "'.;ÃD

_

A redação proposta tem por objetivo equiparar a in.
formação comercial á editorial, além de prevê punição para
os abusos cometidos nesta área.

Inclua-se ao texto do ProJeto Conlltitucional, na parle rclaLJ.V'a
aos direitos individue.is, Ca-pItulo I, Art. 12 o a.t.em "J" com a
seguinte redação:
-

EMENDA lP06719-7

tJ

JUSTIFICAÇÃO
Reservando-se ã ümãc o ônus pr mcapefnente dos reg]..!
ares C1Y1S, acabaremos com. as mccrreçêe s es tat Is tacas
re ta.randc
do ancnanat c m1lhares de cadadâos b r as a.Iea ros ,

Art. 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cons"tu,nt. SOTERO CU'HA
item j) - FiC'a assegurado a todo brasil.eiro a m.... ,ridade relall.va aos dezesseis anos ee idade e abso: ca aos dezoito

,......"'"..•,.====:=:::.~~~

=-

DEP SOTERO

CUNHA

,

,

\

\

, \

"V \.. p 1 anej ar o d es'envcfvmento MuniCipal.
\

\,

_,

TnTG/JUaflf'~ID

JUSTIFICATIVA

\
Dê\-se ao 1tem V do, Artl.go 66 do Pr,ojet.o de Canstitpi\ção a segurnt e redação
\
'
\

J

\
A maiorldade política p Brasil é dezoAto anos de ida
de, quando o indivtcluo fica habilitado, mediante o aã.í.s car ent,o '7
eleitoral, para o exercício dos direitos pol;,!:ticos. Estes indJ.vf
duas sô podem ser eleitos deputados, depois de vinte e um anos
de idade, e para senador apôs os 35 anos sneenecnce , a partJ.r
do exposto, que não tem cabimento o cidadão bras~lel.ro entrar em
pleno gozo de seus direitos civis apenas aos vinte e um anos de
idade
O código Civil Brasileiro, a constituição reôccar e a
l.egislação trabalhista asseguram proteção especial ao menor vi sando o seu desenvolvimento físico, a sua educação e a sua moralidade. Na Antiguidade o menor era: bastante explorado trübal}wndo até 12 horas por dia. No século XVIII, com o advento dc1 ncvo-.
luçiio Industrial, o trabalho do menor passou a ser
aproveitado
em larga escala, vindo em seu socorro numerosos eocí.õtceca ingl~
aes , franceses e outros.

ancfus ave

promover as desapropriações que forem necess ãra
as para a reaiJ.l.ação de planos de reforma urbana, de
finindo o da re i tc de utilização do solo e da utiliZ~
ção das vias ~ logradouros públicos."
-

JUSTIFICAÇÃO
Com esta emenda ficam as Pre fea t.uras Nam c rpaa s auto
rdaedas a çrosoveren desaprcpz-aaçêes , vasendo o e sseneemen ro
ade
quadc da pcpukacâc ,
-

EMENDA lP06720-1

tJ

Const1tulnt. SOTERO CU",A'"

f'J

PLENIRID

t:7'~"'~.~

12:

JUSTIFICAÇÃO

\

\

c)

do sigilo da coxxe spondêncd a e das cómunicações em ge;al, sal
vo nOS casos previstos em le.±-

e)

ao Estado compete Operar atividades de informações que se refiram exclusivamente à segurança e ã proteção da sociedade
resguardada a Vida intima e familiar dos brasileiros.
JUSTIFICATIVA

Alem desta proposta ser de caráter adequativo, relativa-se no
primeiro caso, alínea c) a estabelecer a nova ConsUtucional,* sem
esquecer a necessidade - imperiosa - da lei ordinárJ.a disciplinar
-a possibilidade da quebra de sigilo de caráter especi,CJ.co e ccesubs
.t:anl:1t1.da"em lei ordinária de maneira clara e especí.tica.
No segundo caso, alínea el há que se entender não ser possIvel
abolir ou incidir uma atividade que envolva ou não preserve a priva
cidade do cidadão brasileiro e sua famIlia, sem colocá-la, ao mesmo
tempo, igualmente sob riscos desnecessários. Uma vez que ao Estado
moderno e ã sociedade em seu estágio atual de desenVolvimento
não
ê factível supor-se dispersar atividades ae j a manual ou por processamento eletrônico de informações que visem de forma avançada
sua segurança como respaldo de seu cea-ec eex,

o

"Art. 358 - Nenhuma ccnt rãbuação prevãdenca ãi-aa e fl.s
cal l.ncidJ.râ sobre aposentadonas e pen:
saes , ficando os p revãdencaâracs anat avos i senecs de
quaa squer- rmpos tcs ;"

\
,

VII

A Cansti t.uiçdo vigente proibe em seu Art. 165, inciso
trabalho do menor de 12 anos. Até 18 anos, o menor depen
de de autorização do responsável para contrair matr~mânio e ass!
nar contrato de trabalho, o que deve ra.a ser abolido por lei. O
imperador D. Pedro I teve a sua maioridade acereeeaa com menos
de 16 anos.
Do exposto, proponho que a maioridade ae j a declarada
pela Consti tuição aos 16 anos de idade.

segumte artigo 358, renumerando-se o atual e os subseqUentes

\
\

Af:t12

"X", o

fl:mi-7ffJ
Acrescente-se ao texto do Projeto ele Const.1tul.ção

EMENDA AO AR'!' 12. VII. cl e e)
Dê-se \a segUinte redação às letras c)~ e e) do inciso VII do artigo

'EMENDA lP06724-3

~~t.t.tu.(.l1te SOTERO cu~~~

?J

EMENDA lP06728-6

tJ

PLENÁRIO

f1-;;;;;''';~

DEP SOTI::RO CUNHA
.LU•• lD/cOu'nJD/a.,.ou'=>iG

-,

PLEN1i.ro:o

Não se pode tnbutar um benefíc1.o adqulrtdo através
do pagamento ele t r aburcs , Cobrar impostos sobre apc sen t ado r-a a s e
pensões ê o mesmo que cobrar a apó11ce de seguro de v ad a após
morte do segurado. <\ aposentadona sagm âaca o afastamento da !.
t Ivrdede -e o reconhecl.mento pela Nação dos sernços prestados. Há
que se l.sentar o aposentado também de outros J.mpost.os, cono
o
IPTU. paI: exemplo. g sufic1ente o imposto que ele Já paga no pr~
ço de consumo dos produtos.

OCP

SQTr;BQ CUNHA

l>[·RN1SRTQ
r.r----------TUTD/'~''''''~D

Inclua-sa no Art. 377 o inciso 111.

o aluno que concluir seu curso de segundo grau
com a média mínima de 06 (seis), terá o direito de
matricul~r-se em qualquer curso superior, por ordem
sucessiva, desde que haJa vagas, sem o vestibular e
sem distinção de data.

Vê-J.e (l J.egtúlttc. h.c.daç-iia íi. ll,..tltd "a." do .t..tl.'ltl UI,
da a..'tt. 12, do PJt.oje:to de COnJ..t.u-U...ç.40:

n Igualdade peJt.G:lt:te d lei, J.ã.o

Modificar a redação do Art:.. 395 para:
Art. 395 - O Estado estimulará o desenvolvimento científico e a
capacitarão tecnológica para assegurar a melhoria das
c::ondições de vida e de trabalho da população e a preservação do meio ambiente.

a.1l v«
laJtu da pU4aa. hUlilana. e J. c.tU di.li.e.t.:to.1l 6undmne,t-=i:.u.d, efevelC'da o E6i:ttefo ll.e.5plU.tall. (' pll.otc.g('1l. a .(1I.t.(
mi.dade do i.ttrLt.v!duo e de J.ua. ~amZ.e....n, J.Cl:.ã p'Ul~da"';"
Coomo CJÚme .l.ltn&.t.anç(i:vel qua.tquell. upa de. d.<..6C.'t.t.LH.naçita, tu.ngu'êrl J.eli.â. pILej ucú.cndo ou. pll....v ...te.g...a.do em
h.a.z/to de Ita.ça., 6 e.xa, C.OIl., eA.t.a.da c.l.v.l.t, .t.dade, .tlta.
balha ltullal ou uJtbltfto, ClLeda Ite.UD.(.OJ.O, o/t.i.eil.tl1ç~;
6cxuat, c.oltV...c.ç.iio poU:t1.c.a. ou 6.t.lo~õ~.t.C.a.. dcS...c.<tênc..l.a. 61.6.t.ea. ou mc.n.t.at, c.oltd.t.ç.ão J.ae.<.a.t ou de. :)C''Lttt'('lta.t"'ltgZVIUJ

Parágrafo üniCQ; A Lei garantira a propriedade indus
uial.
suprimir os quatro parágrafos do Art. 395.
JUSTIFICATIVA

Ita.".

A redação proposta apresenta as seguintes vantagens em
relação ã existente;

- Torna mais coerente o papel do Estado, O qual deve
estimular e não promover, uma vez que a pronoção exclui as demais
entidades participantes do processo, tornando passivo o seu papel.

.JUSTIFICAÇÃO

fn.tende.ma.s que o .(.t.(l.1ll pll.opaJ..to peta nabttc. Itela.tott,
e.m 6unç.ã:o da.J. J.u!I'eJ..tõe.s apltuen.tadn.1l pel06 C.Olt6.t.t..tu...nte..1l ê: abll.dll
gen.te c. .únbuZda. de u.pZJU.to denIOc.Jt.á.U.eo. No en.ta.n.to, queJlemo.1l a.-=CJte6cen.taJt que 0.1l va.!oJt.u da. pe6J.aa. humana. e. J.eu..!. d...tte ....to.1l 6unda

_
- A promoção da autonomia técnológica é utópica e inatinglvêl. EOCiemos, no máximo, estimular a capacidade tecnológica.
- OS quatro parágrafos do Art. 395 são redundantes com
as tarefas do Estado (Art. 69)"
'
A nova redação, além de mais a;lerente e "enxuta", foi
a plenário, a nivel de Condssâo Temática, tendo sido vitoriosa '
por 37 contra 26 ~tos, derrUbandO a proposta do Relator da Comi!,
são VIII, agora ressuscitad.,a pelo Relator~ da Comissão de sistem'ltização.

menta.iJ. J.ão i.na..t.t.I1DlvuJ., cabendo ao e.J..ta.da a .1Lupofl.6ab ...l ...d ade ;de pltomoveJt o que pILopollla6 nc..sta. emenda. aô antepltoje.to de :te.xto'
c.onJ.t:i..Xuuana..t.

JUSTlrICATIVA
O direito que venha adquirir o aluno pela conclusão de seu curso de 29 grau, a não necessidade
de fazer o vestibular, será inevitavalmente um est!.
mulo a seus estudos, capacitando--o melhor para pros
seguimento do curso que escolher. A01mesmo tempo -;
reduzirá a comercializa9ão dos "cursiphos"
tiio
difundidos, ficando estes como um curpo alternativo
ao preparo a vestibulares normalment~ exercitado p!!.
las Faculdades.

r5õ;~lfliJ

DEP. SOTEno CUNHA

m----------u

,

.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-,

PLENARIo
Dê-se a le~ra "J:" do item. lU do ArtJ.&o 12 do
de Connituição. a seauinte redação.

Projeto

fllmIIJUI"'IOaç1f-----------,

'I'"
I

No capo IV, suprix;nir o Art. 397 e .eu Pll:râgrafo único.

702

• Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA

Força Aérea, Força do EÀército, ou outra Força aliada a estas,
que, coro c~dadão em defesa da pátria brasileira, portador ou
não de diploma, ou medalha, de qualquer combate, que te::nha pre,!
tado qualquer serviço de segurança ou vigilância do litoral ou
ilhas oceânicas, são assegurados os seguintes direitos'

A definição de empresa nacional constante do Art 30l
e seus pariigrafos é suficiente para prJ.vilegiar o acsenvorvre ento t~cnológico nacional O acréscimo àquela definição, cons ec-ree
do artigo que propomos suprimir, reveste-se de caráter especioso
e conjuntural, padendo inviabili2ar a transferência tecnológica
do exterior para o Brasil, funcionando, eventualmente, ao contr!
rio do pretendido.

I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência
de concurso, com es tabill.dade j

Acrescente-se o seguinte parágra fo 29, ao Art 417, do orcje-

TO de ccns t turçêo , renumerando-se os subseqdêntes
í

II - aposentadoria integral aos vinte e cinco anos
de
serviço público ou privado, além de importância adicional cor respondente ao vencimento de Segundo Tenente das Forças Armadas.
Esta poderá ser requerida a qualquer tempo sem prejuízo dos
seus direitos adquiridos;

"Os programas de planejamento famíl.lar levarão em conta
condrcaes de habitação, saúde, educação) cultura, lazer e segurança
a serem conferidas às famílJ.as tl

EMENDA lP06730·8

f'J

Justificaçdo

DEP SOTERO CUNIiA

~LENÃ~i~õ'lV/'''OOU'"'lo------

P

Suprimir o ArL 400 e seu parágrafo único.

JUSTIFICATIVA

o Art. 400 é redundante com o anterior 399 - que diz
~

assegurada aos meios de comunicação amplo exer c Ic i o

de liberdade ••• "

l

v - prioridade na aquisição da casa própria para
os
que não a possuam ou para auas viúvas, com o Juro de cinqúcnta
por cento menor que o cobrado normalmente;

abordarmos o assunto.

EMENDA lP06735·9

['J

JUSTIFICATIVA

DEP SOTERO CUNHA
I'\..U"leICOu'...o/lu••

t:

Oylnio

Precisamos fazer Justiça co-i aqueles que lutaraM arduamente em guerras, corno a última Guerra Mundial, sacrificando
seus mais íntimos interesses, e a própria vida, pelos interesses
nacionais, e atê humanamente universais.

..,

PLEN1\RIO

Acrescenta-se ao Art_ 419, 'rnca.so III, § 19' a seguinte

EMENDA lP06731·6

f'J

IV - ass.ístêncí,a mélli:ca, hospitalar e educacional gratui
ta, extensiva aos dependentes;

do, como tal, de toda uma preparação, não cabendo deixar para segundo plano aspectos importantes, contidos na presente emenda , ao

r ; r - - - - - - - - - - T E X T O I J u.. "' .. ;lo

"

lII - pensão aos dependentes, cpmpreendendo os valores
do inciso anterior:

O planejamento familiar é de larga abrangência, necessitan-

Temos, pois, que resguardar os direitos

pe -

mos importantes, sem qualquer prejuízo de vantagens obtidas, pr!!,
ticamente sem onerar o erário püblico.

DEP SOTERO CUNHA
A lei regulará os casos de internamento do menor
infrator, garantindo-lhe ampla defesa, bem como,
condições de reabilitação para tornarem-se procl.!:!
t i vos à sociedade..

!"

adqu~ridos

Los ex-coMbatentes, alêm de assegurar-lhes outros que consiuara-

redação'

~ com esse obJetivo que apresentamos esta emenda,
por
acreditar, também, que esta parcela da sociedade de tiio poucos
que ainda restam em nossos dias, aessee heróicos e patrióticos
defensores, não deverá deixar de ser tratada com a atenção que
bem merece.

Suprima-se o Art. 402 e seu parágrafo único
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06739·1

I:

Não é eficaz o mero internamento do nanoz infrator sem oferecer-lhe as condições de sua reabili tação,
fim de que venha contribu1r para o desenvolvimento naca.ona L
como cidadão.

O artigo 99, em seu inciso XIII, assevera que cabe

ao Congresso Nacional (caput do artigol, dispor sobre todas
as matérias de competência da União., especialmente, entre outros assuntos - o que se relaciona ao sistema (inciso XIII)
nacional de ra:iiofusão, telecomunicação e eorsunaceçêc de massa
Logo, é descabido o artigo (402) e seu parágrafo
conforme acima ci tado ~ por não guardar sequência lógica, além
de conflitar Juridicamente com o próprio texto do relator

fT-'~~~'BJiYJ

CONSTITU:NTE OEN:sAR ARNEIRO
.~ul"'o'ecy ..

eGU7ó;J?J

l1oJltl.e... ,..io

PLENÁRIo
r;r----------'UIO'.U'''.'''~.O

~

DEP. SOTERO CUNHA
PTrENl\BIO

DOS 'IRIBtNAt..':; E JUÍ70S DO TRADALIlQ
Art. 212 - são órgãos da Justiça do Trabalho:

Acrescente-se ao Art. 423 o parágrafo único COM a
seguinte redação:

EMENDA lP06732·4

(:J

Constitu1nt.C

['J

PLEM,lnIO

sortno

CUNHA

I

-

11 III -

Tr1bunal Super-ror- do Trabalho
TrJ.bunaJ.s Regaonara do Trabalho,
Juntas de ConCLhação e JulgaMento

Art. 423: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

parágrafo Iina cc e"Não se fará necessário a aprccentaçâo de
comprovante, salvo em caso de dúvida no tocantc a

fu-

a) - quinze tOg3dos e v1talitaos, ncneados pelo Pr-eardencc

da

Rc{ll:iblica, sendo nove dentre Juizes de car-r-ea.r-a da IlUlg~str.ltura do Tr-aba Iho ,
três dentre ad\ogados no crctavc exerciclO da prof1SSdOJ c trê~ dentre.
l!lCl'lbros do Nlnlst..ér~o Pubkrcc,

idade~

Dê-se ao armgc 417 do Proj e to de ccnst a turç to ,

§ 12
_
O Tr1bunal Super-ror- do Trabalho cempor-sc-á de vante e três
nistros, sendo'

seguinte redação

b) - oree clnsslstas e temporár.1o..o;. com tocluo; a~ g'u.mt I 1>:1
(1"1
IIlôlglstrat..ur., exceto n V1t..Il1.C1Cd.Jdc. em l"ellrcscntaçii'o ""r.1t.;rid de ("l~llreg'do$

JUSTIFICATIVA

c empr-egador-es, noeeudcs pelo r'rcsrecree da Rc~bl.1.Cil..

"Art. 417

Os pais têm o d rre rt;o , o dever e

d

obr,!

o amparo conferido aos idosos pela prevadên-."
eia sccaeã tem-se revelado insuficiente e inJusto ,
xesundnôo-ea tão-só a uma renda mensal vitalícia no
valor de meio salário-mínimo, a cargo do INPS ou da
Previdência Rural.

gação de manter e educar os f r Ihos men,2
'rcs , e de anparar os enfermos de qualquer

r.dndc ;

os fJ.lhos mai ores tem o dever de auxi t i.ar e ampa

e--

'rar seus pais e a

obrigação de o fazer na ve Lhac e, c,!

rêncãa ou enf arnu dadc conforme a pes s aba r dedc
ã

as necessidades destes ..

JUSTIFICAÇÃO

A lei não deve omitir este dever ent r-c pc r s c f1lhQs, e vice-versa. mas também em va-r tude de certas ccnc tusêcs e
possíveis cxigêncJ.3s dcs cabadus futuras, neccss ãrao é que 1<;<;0 c~
-"teja dentro do parâmetro da an5lJ.sc de certos fatores, no caso, dn
necessadedc de um e da pos s ab a.Ladade de outro, sem exageros
.A expressão seus pais parece mais obJetl.vo ao
vós de apenas os pn1S, evitando amblgUldade de sent1do, lSto
os !1lhos em Tclação nos pal.S, de forma gcncralJ.znda.

é,

EMENDA lP06733·2
Const1tu1nta SOtOTO Cunna

[?J

Plcniino

EMENDA lP06737·5 .....
~t1tu111tC Sotero Cunh:l
- - - - - ", " "

Para as nomcaçõas dos lIIinistros do Trl.bunal Snper-acr- do Trabalho,
o Trl.bunal enc:aminhnrã ao Preeadente da RepÚb11Cll 115tas Tr~pl.1.ees
resultantes de elC1ÇõeS a serem reataaeôas;

a) - para as vagas destanadas
menbros do próprl.o Tnbunal;

à mag15t;ratura

do Trabalho,

pelos

b) - pat-a as de advogado e de membro do I>1inJ.stérl.o P~bhc:o, pelo
Conselho Federal da ordem dos Advogados do Dr<ls11 e por um eolégJ.o eteatcr-at
con.stJ.tw.do por Procuradores da .Justaça do Tr.lbalho. respecbavamcntc ,

_

c) - para as de cfassaatns, por colég~o ele~toral antiegrudo pelas
enretceras das eonfedcr<lçõcs necaonaae de ti abnlhadorcs ou das
pat.rcoaas ,

eonfornle o caso.
5~

-

Os magistrados membros dos Tl".1buna1.S Rcgl.Cm..us do Trabalho

a) - Os Juizcs'da carreua, escolludos por promot,ão de
do TrabalJ,o. por antJ.g1ll.d.Jde e mert..-cl.JnCnto, ...ltcrI1nd.uncnle,

Dê-se a seguinte redação ã letra "a", do It~'l1 Ir,
de Constitu1Ção

~roJeto

associação para Í1ns lfcitas e nenhuma assocl.ação podcrá ser dJ.ssülvJ.da ou ter suspensas suas at1v~dades, senão em v1rtude de sentença Jud1c::.al~'

c) _ os mem1.llos do I>bmstérlO Pt;bhco, clCJ.tos dentre os

d) _ os clas~astns, elelt..oo; pol Ul11 coléglO eleItoral eon~tJ.t.uldo
pelns dtretorrlS dns fcdu .. çoos rc....p(..l,.Ll\,J"'. com llôJ:.c. tcrrILor.I.,l 11.1 1"'gl:iO
§ 62 Os JuIzes cl<lss1stas das Juntns de Concl llnç~o e JulgillllCnto ,elei
tos pelo voto d1reto dos assOCJ.ados do sindl,cnLo. com sede nos Jui.zos sobr';
os quais as Juntas exercem sua eompetêncJ.i1 tcrl"ll.orJ.nl, serão nomeados pelo
Presidente do Tr1bunal ReglOnal. do TrabaUIO

Em nosso- entend1mento. a redação pToposta atende
melhor- aos 1nteresses do povo bras1le:1.10 e dá ma1S leg.ltlnud.lde
as entidades ex~stentes atualmente, bem como garante o dC\'1do
amparo aqules que viereM a se estabelecer

O planejamento fa1'lil1ar, fundado

Just1ficação
Não podefllos deixar espaço na futura Const1 tUlçãa que
perm1ta práticas abortivas, mesno que em nome do plancJamento'
- fami11ar. Quanto ã expressiio "út1l ao caso, em qualquer de suns
ram1ficações", -nosso obJet1vo é tornar o processo do planeJamento ao alcance de todas as ram1f1c~açõas c1entíÍJ.cas

Art. 213 - A leJ.. dJ..spor.i sobre ti COll>:ltl.tll1ç5o, Jn\"Cstidura,
Jur1sdtçãoJ ccmpetênC1.a. garant1as e condlçoos de. e.'l:erclClo dos ~Ig.ios e membros das
Juntas de Concil~ação e Julgamento, ns...cguraun " pilridnrlt. de
represent.,ção
de empregados e empregadores.

EMENDA lP06738·3

!ti
f'J

PARÁ~o Ú'ITCO - A le1, n~ COlIIarcas onda 11;0 ho~vel' er.lüdo ~untas de Conc~
haçno e Julgamento, podera atribw.r iI sua Cllmp.. t< neia ;:)0$ JUJ.zes de
D1l"'C.1.to.

DEP. SOTERO CUNHA
PLENl\.RIO

r;r

__.

Tu"".IU."r.ê~;lo

~Dé-se

ao Caput do Art. 476 e incisos 11 e V a

dos

prOCU-

radores do trabalJlo da respact1va rcglão,

Just~fl,.caç30

.

Juízas

b) _ os advogados, elcl.t.os pelo Conse.lho Sccclonal da OroCSll
Advogados do Drasil. da rcspecthn regl.do,

,,~ plena a libcrdatTe de

417,

nos prlncípios da paternidade responsãvel e de dignidade humana e no respeito ã v1da, é dec1são do casal, desde que de acordo com a Le1,
competl.ndo ao Estado colocar à disposição da soc1edadc recursos
educaciona15. técnl.cos e científicos recomendados pela c1ênc13
út1l ao caso. em qualquer de suas Tamif1cações. para o exerci'C10 desse du·eito".
"§ 19 -

re

rão'

~

do ATt

llll?

§ 4'2

§

n ..o..tl........;io
,

32
/Is JunL.'~ de Conc1hnçiio e JIIIgwllcnt..o serdo CClll\lXI;"t..a.~ pm 111'1
do trabalho, que as prc5J.d1rá, e por deas juaaes classistas temporlÍrJ.os,
presentantes dos empregudos e dos empregadores. reepcceavaecnee ,

§

...... ... ... ....."...

----------.J l:-rúr'~'=-:J
I EilQ'i]flJ

Dê-se a segul.nte redação ao parágrafo 1 9
do Projeto de Const1tuição.

22
Os TrJ.bun.us Reg.tomll"l do Trnbalho serão ccnposbos de t'L'!;"l st.r-adcs
nomeados pelo t'resiucucc (J,., Re~bhcn. sendo dois.-tcrços de JIUZl"O;- tOl"rndos
vit"lÍC1.os c UI!I terço de Jui.zes et-isstst es temporános DcnLre os
Juízes
togados oh~en.nr-se_<Í a prcporcaonaj.ad.ute esecbctecauc na "tÍne<l ".'1",
do
§ 12) do art. 212.

Inobstante represente um avanço, essa prest.~
ção não permite uma melhoria na ccnda.çâc social
do
indivIduo na sua velhice.
A discriminação a que está submetido o idoso
não pode persistir, sendo obrigação Lndec.La.nâve L do
Estado cuaônx para que essas pessoas possam efetivamente ter oportunidades de realização pessoal e de
participação ativa na comunidade. Sempre nunca é demais quando se teM por obJctivo o bem-estar quer ac
_____
criança quer do idoso.

do Art. 17, do

I:

§

segu~n

te redação:
Art. 476 - Ao ex- combatente civil ou militar,
que
tenha participado efetiv<Jr.lente em operaçóes bêlicas, na rorça
Expedicionária Brasileira, Marinha de Guerra, Marinha Mercante.

Art. 214 - O Tribunnl Suporlol' c1lJ 11 Ih 11 h" I 'p11111 í 111..1 l'l~:iO
uva d.lse~p1J.nando o processo clelLolnl poli' IUIl".. ".... 1.. 11.... '111 (llle.....
zes da JustJ.ça do TrabaUlO forem cleJlIIS

Nol'Tll4lJui-

PARÁGRAFO Ú'lICO _ Os Juizes clns.c;Jsl,.l.. , ..' Ill t."I ........ Ilhl-l1lt 11 .. I'l.i" supll'n
tes cmandates de CJ.nco anos, pcnn.ltldllun... 11"("11011",1<1 ,. '1"'... nllllull'1 rega-;
~~ld.

. -

Art. 215 _ CClllpctc à Justiça rio Trlllol)hu .."'1' 11111 .. JulA 11 00;

dios individtiais e colet..ivos cntl'e ClTIJlI"l A.lti"...... ''"'1'1''1 A,,1.11"

'I.

õl...

n~ÕcR

tlissi

d;

ddcntes do trabalho e as questÕes C-ntl'r II.ll~tlllllll1l"'l'o n111'o11" I' aR
emprc-,
aas tomD.dorns de seus seevaçee c n..q C.IU""" d""'IIII" Iltl" .LI" I" 1.1~1i.. s
trnba
lhistas dos servidores cem os Hun1Ci(lUll'l. u.. l ..t 1.1..... OI UI..tl 110 ~1'(lcl.IL, Õ;
Territórios e ti União, inclusive õl'i nut..'I'IIIII.I.. mlU" 111.11 . . . . I'ot.llh .. 'J:. I:
fede

raio.

f 112
cer a

•

I

-

_
Havendo impasse nos diss!dios colctivos. as partes poderão
Justiça do Trabalho cano árlntro.

NO 64j5 "DE 15 DE JULHO DE 1977.
"'ARTIGO 44. LEI 7450/85 - AO RENDIMENTO E AO GANHO DE

I

2 Q DO ARTIGO 61:1 DO DECRETO-LEI NQ 2065, DE

32

_

sc~ntes

objetivos·

çAo DA UNI'AO, DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO (ART

ob j \

\

aperfeiçoar,

_

EMlr!DÁ lP06740-5i

(!J

IMPaE-SE AINDA, POR ABSOLUTA INCOMFATIBILIDADE,

FIXA LIMITE DE PARPCIPAÇAO DOS OR~AOS E EMPRESAS ESTATAIS

QUf

NO CUS.!.

E E!;lPREGADORES, ESTkNDENDO A PREVIDíNCIA FARLAMENT#\R.
\

\

,

\

\

\ I

ALÉ~ DE CONSTITUIR ~ATÉRIA CUJO TRATAMENTO EXTfl,APOL'p, AOS PRINCíPIOS \
QUE bEVEM INFORMAR

q TEXTO CONSTITU9IONAL,

JA' SE ENCONTRA ELA DIS_ \

CIPLtNADA TANTO PELA\ LEI 6435, de 1~-07-77, E SEU ~EGULAMENTO. DECRETO N2 81.240 de 2~-01-78, QUANTO ELO DECRETO NO (93.597, DE 21ESTE ALTERADO iPOR INICIATIVA 00 FRÓPRIO FODER! EXECUTIVO (DEC
94648~, DE 16-07-87), 'VISANDO A APERF~IÇOAR OS DISFOSI IVoS I'ELE CRIADOS

1l-8~"

MAN~TENSAo

PARA

~QUELES

p:r;~~;;.;J

\

. ~,-,,,~ . \

PREVIDÊNC~

LIGADOS

~O

61E.\I!.\ SUESTl311TlV.\

TiTULi! I~.
DA CR':~ ~C''\l
CAPITUl,J 111

SETOR PÚBLICO\

J!,A

aos. pela scguinte·redõll;i'o:
Art: 381 - As vcrbds p~bllcas serão destl

~

DEPUTADO CLEONANcIO FÓNSECA

p;r;;~~~;=]

f!l

PLENAlUO

fÇ/'~'07J

às

escola~ p~bl icas, ~ concessão de bols<hl de estudo.

pl iação de atendimento e

...

zar. constitUI ajuda ao aluno o não ,;ao c5tnb..,lcClmento de

DERAL E AOS MUNICípIOS: INSTITUIR IMPOSTO SOBRE
O PATRIMONIO, A RENDA OU SERVIÇOS DAS ENTIDADES

DE PREVIOe:NCIA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,oosE.!!
VADDS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI

no. Vedar-se a bolsa de estudo Impllc':' Impedir

JUSTIFICATIVA

no carente nos locaiS onde não hOUoVer escola p~bt ica.
discrhrunaç~es, reserva de mercado e proteção dc EStc1do

Os inc..sos I ~ ti do ~proJeto

las conff:lss.onals. quando este devO!! ser dlssoculC:!o de

às

esco-

institui-

ções rei igiosas. sem ampl iar as condiç~es de acesso o

4

melhoria

de qual idade. em todos os nfveis de Ulodo gcncrall:ado.

E DAS COMPLEMEN_

EMENDA lP06746-4

!"

tr;~';~-:J

OEPUTAOO FLAvIO PALMIFR DA VEIGA
.UlÚlUO/COl<'IIIo/.....a ..... lo.

--,

PLENARIO

tSV;:;JUJ

FrNAUDADES

'SÁS'ICAS DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVID~NCIA PRIVADA. lORNA-AS TITULARES REAIS DA IMUNIDADE TRIBUTARI-A CONFERIDA PELA

ensi-

educação de ai.!!"

Art. t: assegurado aos substitut.os de serventias Jud1c!
ais. de notários e de registradores. na vacância. o direito de !=.
fativação no cargo de titular. desde que, legalmente investidos
na função, contem 5 (cinco) anos de efetivo exercic1.o da
função
na data da promulgação desta Constituição.

Cuida a emenda de reparar situação inJust1ficável deco~
rente da Emenda Constitucional nO 22/82 que condicionou o acesso
dos substitutos à função de titular aque1és que contassem 5 ano~
de efetivo exercício até 31,12.1983.
Pela presente proposta todos os Substitutos - e não a
penas alguns poucos que Já tinham os 5 anos de efetivo exerciciõ
- poderão chegar ã qualidade de titular.

DE SEGURO SDCI AL.

0!1

<]0 :

JUSTIFICATIVA

ARTIGO •••• A LEI REGULARA A FREVID~NCIA FRIVADA SEM FINS
LUCRATIVOS COM CARATER COMPLEMENTAR DOS PLANOS

JNDISSOCIÁV~L DOS SERVIÇOS

a,!!

JUSTI FI1:,\ÇÃO

'Inclua-se nas Disposições Transitórias o seguinte art!

ARTIGO •••• E VEDADO A UNtAO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FE-

CARATER ASSISTEWCJAL,

à

q-cnri if.ca,;ão d.as atiVIdades de ensino

A bolsa <fe e-stüet:0!"~ ál;'lI~d~ - dcscentrbl.":-

º"t'/vt. :o: ih TI'?"'" IX I

TAçnES DE BENEFIC.ros PREVIDENCIÁRIOS QUE CONSTITUEM AS

à

e pesquisa. em tOd05 os nfveis.

CRIA NORMAS RELATIVAS AA PREVIDENCIA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS.

El!U~'\ç;\õ! E CUlTUR.\

SubstitUir o art. 381. elic.. inando os incl

nadas

EMENDA lP0674f-3

INCLUA-SE NA CONSTITUIÇRO BRASILEIRAXõNDE COUBER:

CONSTITUIÇAO

AS INSTITUIÇDES DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSOANTE DO
ESTABELECIDO
NO ARTIGO 19, INCISO lU. ALlNEA "C I' DA CONSTITUIÇAQ fEDERAL·
C) O PATRIMONIO. A RENDA OU OS SERVIÇOS DOS PARTIDOS FOLlTICOS E DE
INSTITUIÇOES DE EDUCAÇAO OU DE ASSIST~NCIA SOCIAL, OBSERVADOS OS
REQUISITOS DA LEI.
o PRECEITO, A RIGOR AUTO_APLICAVEL, TEM SIDO CONTRARIADO PELA LEGIS
LAçnO ORDIN,ctRIA~ EXEMPLIFICADAMENTE:
PRIVADA
'ARTIGO 6Q 00 DL 2065/83 _ AS ENTIDADES DE FREVID~NCIA
REFERIDAS NAS LETRAS 'A' DO ITEI" I E IB' DO ITEM II OQ
ARTIGO
4 1l DA LEI NQ 6435, DE 15 DE JULHO DE 1977. ESTAO ISENTAS DO HfFO~TO DE R"ENDA DE QUE TRATA O ARTIGO 24 00 DECRETO-LEI Ng 1967.

EMENDA lP06742·1,

I'"!
f:l

DEPUTADO eLEONANeIO PONSECA

mlEXDA SunSTrl'OTIVA

Tít.ulo.IX
Ordem Soc1.al
capítulo UI
Da Ed::ca;ão e CUltura

PLENARIO

Da

EMl-_NDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12,INCIdo 111. Alinea "g"

jeto de

const~~~~~~~n;e;::ú~~t:r;~p;~~s~~c;

Substit.uir o art.. 377 (caput) pelo seguinte:
lU, alínea g), do

Pr!!

"relativamente ãs pessoas carentes".

JUSTIFICATIVA

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1962'.
PARAGRAFO 11 _ A ISENÇAO DE QUE TRATA ESTE ARTIGO NAO SE APLICA
AO IMPOSTO INCIDENTE NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS. JUROS E DEMAIS
RENDIMENTOS DE CAPITAL RECEBIDOS PELAS REFERIDAS ENTIDADES
PAR~GRAFO 22 _ O IMPOSTO DE QUE TRATA O PARAGRAFO ANTERiOR SERA
DEVIDO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. NAD GERANDO DIRCITO A RESTITUI_

çUO.

I

f

NAO ê\ DEMAIS,LEMBRAJ-QUE NA
DA
COMPLEMENTAR
PRIVAbA, NAO E EQUI~hTIVO LIMITA -LAI APENAS E DE F1J MA DIFERENCIAL

&i~';wJ

ê1 PLENARIO

o

JustifIcação

Q ESTADO E SUAS EMPRESAS FOSSUEM A MESMA NECESSIDADE
DE RETEN,ÇÃO
DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA QUE D SETOR FRIVADO, O QUE JUSTIFICA A
fLEXIBILIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CABERÁ A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA A REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA.

CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

EMENDA:

"São facultativos o a La s t amen t o c o voto".

TEtp DOS PLANOS DE\PREVIDÊNCIA DAS\ ENTIDADES FECHAJAS. POR ELES FA~
TRO~INADAS. ESTABEIJECENDO A PARIDA9:: NA CONTRIBUICtO DE EMPREGADO~

\

_

letra "b'", do Lt em I. tio Art. 27. do r-rc-

A SUPRESSAO DO DIS-

POSITIVO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO (ART .68),

\

••~,

a

CIMENTO NA NOVA CARTA MAGNA, VIABILIZANDO A EXTENSAo DOS BENEFtCIOS
DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A TODO TRABALHADOR BRASILEIRO

10gi51."v,\

\

\

165 E INCISO XVI).

CIA SOCIAL. GARAN!INDO O ELEMENTAR DIREITO DE VIOA DIGNA DO TRABALHADOR AO FINAL DE SUA VIDA LABORATIVA FAZ-SE MISTER O SEU RECoNH.§.

rcr:ren\

rru.e8

nê-sc ti s cgu r nt c r-edação
j e tc de ccns t r turçãc

ORA, AS ENTIDADES FECHADAS DECORREM DO ESPIRITO DE COM?REENSAO E SO
LIDARIEDADE 00 EMPRESA:RIO, COMPLEMENTANDO OS PROGRAMAS DE PREVID~N:

V _ Fina
te, a Emenda. proposta reduz de 7 (sct~) .p....ra apenas
~
\CQUIltro), o tÚnero de artigos de
~le compÕe o ~rojeto~n."l parl.e
~ "Tribunais " Julios do Trabalho", sel;D 1ClOdI.f1caÇoes pro ndas de
mer1to

r-

EM

SOCIAL, VELHICE. INVALIDEZ E MORTE, SEGURO-DESEMPREGO. SEGURO CONTRA
ACUiENTES DO TRABALHO E PRoTEÇAO DA MATERNIDADE MEDIANTE CoNTRIBUI_

t .

que

resg!!,

eeao,

INSTITUIÇOES

AS CONSTITUIÇOES BRASILEIRAS, A PARTIR DE 1934, TEEM INSERIDO,

r

\

Pela presente emenda aditiva, o princípio da isonomia estará

CAPÍTULO PRÓPRIO, PRECEITOS _gUE VISEM AA MELHORIA DA CDNDIÇ710
DOS
TRABALHADÓRES E, ENTRE ELES O QUE ASSEGURA PREVID~NCIA SOCIAL
NOS
CASOS DE QUE, NOS TERMOS DA LEI, VISEM AA MELHORIA DE SUA CONOIÇ'AO

IV _ MoCHfõ1.'<litr o 'tempo tele.IlLlIrclnt.n UI1... JU1 .... ~ clo'lssist....s. dos
atuais
\ t:t<êa mlOS '8 'OnÕc\.stio !pejrm1.t1tws cbU~'t""UIKhll.tM ". 1~11 ....\cJ.nco ilnos. IJJlU.~o,
11" lIIo... n(~to deva. scr \ urq
l p:n" wtro la.do.a .apenas um.1. ~ndt1 üo. 1;1I1'1II1l'f1ltl<'. 11
\ pouco ma1or. 'PCi no ClIbo de Lrcs ai ,~ •• 'I'Mllllo o'l I",." fXfX.~JcncJa llcumulllda
\ no 'l'lIo'md.1to deve i r melhor i1proVCll..n • '\1" 11.... um.1 1'I."C0t;lduç.1.D ohjctl.va n... $0. . de dois lMna:Jnts, nlcanço"lT' o mrstJ., 111111'" 11"""'1""1110 c~.......tlvlcLlde que s"'~fa
~ undo...t o de 3 1'1 os c duao:; rccaudll""r to. 1\' "" .... nu 1" rmo.·tl'u caso. e 9 anos,

\

Com isso. criou-se uma situa,ção flagrantemente inJusta, pois o tr~
tamento equãn:une entre os subst1.tutos não foi observado, tendo
em
vista que a grande maioria não tinha ainda os 5 (cinco) anos de e
xerc.í.cio efetivo.
-

PARA ESTRUTURAR ESSAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PftIVADA FOI

m .. SUpt'imit' t) artigo 213 do projeto. que eeeebeãeec que "haverá em
cada Estado, pelo menos um Tribunal Regullln l do Trabalho. que será instalado na forma da lei". 'Q " ca put " do nrt. 213 (já rclllllllCrndo) d n Cmcnda. evaden
'temente assegura a er1a.çíio de ta-abunn ls 1'I.·ginn.lls dI) trabalho 1I0S
Estaoo;
onde o rWmero de rec1a:maçõcs trilbalhJ.::;"'"L"õ Jlhllfulllt' a su."l erlaçno (J.í
é
a5SitII. pela Constituição ntunl) .H';' !:.sto'ldu.. ' 111 11'1" I xl .. te. o'ltlla1mcnLe em funciDrlillnCnto apenas uma Junta de Conc] li.,...";" I IIII~.\IlIIIILn l'or ouLro lado, pr-e'tcnde-se li criação de novo:. CsLndos 1\ I 11'11, I., ....in. ,\ 01)1 igõu".";o consLJ.tueiona1
de se cr1.ar pelo:menos um 'l'ribunal Rq;:Jt1I1IIt1n 11.11MlllO CIlI cada r.stado, sem a
JlCSSalva, 1nviabili:z;a de plano. o prcccno (ulI~LiLllcIon.ll pt"oposto.

\

JUSTIFICATIVA
A emenda ConstitUC10nal nr. 22/82 limitou o direito ã efivação dos
substitutos de serventias extraJudiciais e de foro judicial,
aqu!!,
les que contassem 5 (cinco) anos de funçaõ efetiva.

INSTITUIDORAS, DOS

EDITADA A LEI 6.435 de 15-07-77, QUE AS CONCEITUOU COMO
DE ASSISTENCIA SOCIAL'.

classistas

n .. CotDpatibiUzàr os disposit1vos que tratalll dos Tnbuna1s RegJ.onai.a do Trabalho can os que dispÕerw sobre o Tr1bunal Superior do Trabalho,man
ter as indicações dos representantes c!assl.Stps dos Tr1bunais rcgl.Ofla1.S
pc;
.... colé/tlo eleitoral constituido apenas de diretorias de federaçÕCs. excluin
~ os sindicatos. una vea que, pelo cnqu:tdramento sindical, as federações &i7;
eonstituidas por S1ndicatos filiados, cereccndc de suporte JurId1co a dupla
representatividade no colégio eleitornl. a federação e seus sindicatos fiUa
dos. A esses Últimos já está da.da a competêncJ.a de U1dicar os cãassastas par~
u JW'ltllS de Conci1l..,ação e Julgamento (par.;grafo sexto do art. 212).

... ~.

di.!,

t garantido aos substitutos de serventias extraju

-diciais e do foro judicial, na vacância. o direito de efetivação nõ
cargo de titular, desde que, legalmente investido
na função. eon
tem 5 (cinco) anos de efetivo exercício da função na data da promu!
gação desta constituição.

ATUALMENTE EXISTEM NO BRASIL 180 ENTIÓADES FECHADAS DE ;::REVID~NCIA
PRIVADA, MANTIDAS POR CERCA DE 700 EMPRESAS, INCORPORANOo UM CONTJN
GENTE DE 6 MILHDES DE TRABALHADORES E SEUS DEPENDENTES.

teI:1tporáriOB.

I

Art..

RESPECTIVOS EMPREGADOS.

tarbém ampliado

do 'rST, f1Xll • CCIIp)Sição m 17 togados e ntaÚcios e 6

\

Inclua-se nas Disposições Transitórias o seguinte
positivo:

RENDAS DE BENEFíCIOS COMPLEMENTARES OU ASSEMELHADOS AOS DA PREVIDÊN
CIA SOCIAL. MEDIANTE CoNTRIBUIÇ?tO DAS EMPRESAS

~~a:~:~;~t=~~~:o1~:~r1:j~~:t~:ll~~aa~~~~lcd:oS~r;~~~()o p~

\

DE

(FECHADAS) SÃO NECESSARIAMENTE. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, OBE_
DECENDO. NA APLICAÇP:O DE SUA RECEITA. A REGRAS RíGIDAS FIXADAS PELO
MINIST~RIO DA PREVIj)~NCIA E ASSISTÊ:NCIA SOCIAL. TAIS ENTIDADES TÊEM
FOR OBJETO INSTIruÍR Fr..-;Nôs PRIVADOS DE CONCESSAO DE FECÚLIOS OU DE

no cnl",nnlo a propnrc1onn1idn de dco um quinLo pera os represO!!,
tant:es dos advogados c do Nuu.~10 I'líLJlu::Q c \VII terço par.. ps reprcscnten-

O

fÇ/';77ã]l

OFICIAL. PARA ATENDER A ESSA SITUAÇAO HA ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ENTIDADES FECHADAS DE FREVIDÊNCIA PRIVADA. ESTAS

~lantcmos

ai<Sente

pr;;~~;;=]

PLENAluO

POR OUTRO LADO, A PREVID~NCIA PRIVADA É PRATICADA HÁ
VÁRIOS ANOS
EM VIRTUDE DE RECONHECIOA OEFICI~NCIA DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA

.I _ AtIlICfltar o mllllero de 'ltnistros do TI Ihuno'll Supcrulr do
Tro'lb.tlho.
de 17 p.lra 23, adotando cano n~. a pmposUI do L'>IIlO. S,. I'I<t:SJ.dcnLt do Tr±
bunal Superior do Trabalho pubhcada em ill t1{;O "\"<;:;,Jn.ldo na l't1i.lrdO dl. :.l.Z.7.87.
do Correio Dr....:ril1ellsc. de que, ampUando-sl. ::.]SlIlfir.lLiv.uncnLc a
coml)(!t~n
cla da. Justiça do TrabnUlo, torna-se cvidcnLt. que o ntamel'O dI: minlsLros
do

Tribunal SUperior do Tr.lbalho deverá sor

DEPUTADO CLEONANcIO FONSECA

!'J

PATRIHONIO QUE A CONSTITUIÇP:O COLOCA A SALVO DA INCIDÊNCIA TRIBUTA_
RIA.

A

A Eaaenda proposta tem os

26 DE OUTUBRO

(!J'

1983.
CARECEM AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRivADA,~ POIS. DE MAIOO
EXPLICITAÇ1m 00 MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. DE FORMA A FRESERVAR O

-

lei espcc1ficará as lupÓ:eses em que os _dissi~os ccteeaves , ~
&atadas as possibilidades de sua SOluça0 por negoc1açao. ser-ao subttetidos a
apreciação da. Justiça do Trabalho, ficando de logo cstabeteeadc que as OOc1.cões desta poderão estabelecer novas nereas e eond1çõcs de trabalho e que delas só caberá recurso de ermargos para o mesmo órgão prolator da. eceeeeça,

§

CAPITAL

DE QUE TRATA ESTA LEI, APLICA-SE O DISPOSTO NOS PARJl.GRAFoS 19 C

ele-

Recusando-.se o empregador à negociação ou à arbitragem. ~ facul'tado ao SUldicato de trabalhadores ajuizar processo de wssidio coletivo. p0dendo a Justiça do Trabalho estabelecer nonnas e conwções. respea.tus as di;!
posições convencionais e legais múumas de proteção ao trabalho.

S 211:

EMENDA lP06743·0k _ • - - - - - - - - ,

PARAGRAfD 3Q - FICA REVOGADO O PARACRAfO 30 DO ARTIGO 39 DA LEI

Com a redação aprovada pelo ProJeto de Const1tul.cão, a alínea
<],do inciso III,do art1.go 12, assegura a gratU1.dade do
exercícl.O
dos d1re1tos relat1vo~ à c1dadan1a. sem qualquer restr1çào
Dessa forma, ate mesmo e sobretudo os c1dadãos de boa
renda
estarão comtetnp1ados pela l.senção estabelec1da aos dl.re1tos
1ne
rentes à cl.dadania, em especl.al aqueles referentes aos atos de natü
reza processual e os de registro C1V1.1.
que sãr:;:-:e~n:~~'m:~s~n~~o;:Ç~~f:::~~~1~~;~ não necessita e
Por isso, ii ilIlperl.oso condicionar a graLuidade apenus às pes
soas carentes.
-

-Art. 377 - As inst.ituições de ensino superior go1:am nos termos da lei, de autono

mia didático-científica, administrativa ~
econÕ"llica e financeira, obdecidos os se_
guintes princípios:"
JUST.!FlCAcJtO
o ensino superior não está todo organizado em universi
dades, predominando o número de instituições e faculdades isola:
das. Como redigido;) no anteprojeto, há discriminação quanto às ins
t:lt:uições isoladas ...e di'/órcio relativamente à realidade edueacio:
nal brasileira.

704

• Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA 1P06747~2

f"
f"

EMEi'IDA 1P0675ti·?
['J DEPUTADO JORGE ÚEOUEO

G;;;J;J

plENARIO

PloEIlARIB

mercedoraa , por exemplo. sai faturado por um preço "x" do Bras11 e.
quando chega ao ext er-aor , essa mesma mercadcraa ganha um novo fatur!.
nerrtc real e a d1ferença é paga por fora. O que é pior. essa d1feren.
ca em dólares, quando vem para o Bras11 entra clandestinamente, sem
nenhum benefíc10 para a balança ccnercaat bras í.tea.re , e é negccaada

EP'~~;'~

no mercado paralelo.
DISPOSICOES TRANSITORIAS
ESENDA

Nosso cbj etavc é que se eseabcfeca uma fJ.sc,!

INCLUA-SE ONDE COUBER
A UnHio assume a responsabilidade do oagamento do empré.§.
timos dos estados membros com organismos Internacionais.

ADITrvA

TLtulo IX

lização ragorosa para que possamos por f1m a esses desmandos econômi
ccs , que têm profundos reflexos no sccaaf , uma vez que esses dólares
que se'rva.r-aum para pagar nossa dív1da externa acabam
beneâaca ando
uma nmoraa em det.r merrtc do povo bras í.t earc , A pumcãc para
craae , entendemos que deva ser a maa s r a.gor-osa possível.

Da OrdeD1 sccaaz,

capítulo

:x::[]:

JUSTIFICACRO

Da Educação e Cultura

A dívida externa dos Estados Membros será de responsabilidade da União Federal para viabilizar a existência da Federação.

Acresce:r: no artiqo 371 "Caput," a expressão: "respeitA
do o dire1.to de opção da farn!11a".

EMENDA 1P06754·5

JUS'.lIFICAçAo

EMENDÁ 1P06751·f .....- - - - - - - l l õ l - p.•.L..,..s.----,E
~U'I'ADO CLEONANcIO FONSECA
_ C
~}

o Estado democrático deve respeitar as crenças, conví,c
cêee e f.tlosofia educaclona.is da f~Ilia, não lhe impondo
um;
instrução en choque com seus princlipiOS, -pois constitui
cUreito
natural dos pais a esccâb.a da educação ou~ -pretende para seus 'to!
lhos.

.LENARIO

~=================:::I1'Ç/'~?mJ

f'J

Inclua-se nas

1)'1

v- rcs

r.r----------nItTO/olllU.,ICA(.iO-----------,
DtE\CA AIHTI YA
TÍ'TUli!. IX·
I!'\ ~RCf"'l S~l:I.\L
C.\PíTUL~ 11'
~A EnU~'\,Ã~ E i:ULTUR.\

- O

5 I stema

de be I S.3S de estudo não cara.=,

eeü r de-.

dcs pr-Lvade s de ensino."
"§ 29 - O ve I ar das bo I se s terá, como
eee, o custo ,de

e~sino

pc:.râme-

de 19u<ll nível

de qUoJI idade oferecido em ceeebel ec ueent;c est<l•• , ••••' acr-e "

JUSTI FIl:.\ÇÃO

A be t ec de estudo constitUI <1Juda ec aluno

p~bre

que só fica

COll\

equlvo/Ilcntc ntl c051no p~bJ

ICO,

JUSTIFiCA.ÇÃO

Entendcmo4 que 6W ano.,& de ma.nda..to palr.a o PIl.e..s.ldl!Jt
o .(.deal. pa.1Ut que. o mandatãJu.o Madona!
PO.5.,&;
de..st.llvol.Ve.'t. com tIl.anqulL..dade heM pltOje.tol. adliJ.lnu.tJta.t.lv04. Não
.tem ecmc um pll.e4.(.del1.te 6azeJt um goueJtno que atenda. 44 ll.e.t';.tntUeaçõu no campo hOC.(.a.l. e econôm.(.co 6e, natUltalme.I1.te., nece66oL,taltã
de al.gum .tempo palta C.OlllpOIl. 6Ua: eqU-.(.pe, c.otoc.a:JL a. ecu.a. em OJl.dvn e,
.sã depoJ...6, c.omeç.alt a tocalt de. 6ato 6elLh pItOJe.t04. EI1 wn lllanda.to'
IIttUÁ c.wt.to qu: o de 4U6 anoh, o PIl.e4..t.de.ntt!. da Re.piLbl.tea.,
de uma.
hoJta. paJt.a ou.tJ1a, 4e. depall./I. cosr pltOc.e6Ao hUC.U4ÕJt.lo. o que. acaba I
pOlt. de66avOJte.ee.t 4 paJt..te adm.tn.i6.th.au.ua..
.ee da RepiLb.4c.a:

e

,EMENDA 1P06755·~
(JConstJ. tuarrte FURTADO LEIT~uTU

j

cc-,

TUTO/,vlI,nca;lie

EMENDA 1P06752-9

tJ

f'Ç";'-;;"'~

LEITE CHAVES

=-

Acrescente_se ao art. 423 do Projeto de
ccnsta tuacâc o eeguârrte paráglnfo.

r;i"';J;J

(!JPLENARID

IIparâgrafo ún1co - Cabe ã umãc criar fundos
especiais para a execução do pr-cg rana
de
transporte gratu~to para os ca.dndâc s m:uores
de Sessenta e C1nco anos. prevl.sto neste a!.
tigo."

~~~tutouv.n~Io

Acrescente-se ao art.

o seguint.e:

§79 - Não será desapropriado o imóvel rural de eXpIo
ração familiar, nem o de área até 200 ha,desde
produtivo e alI resida o proprietário.

opção d<1 e!.

qu;

COld p~bl,c<1 ou. se~ <llternativa onde esta não existir.
O Y41ar dó) balsa deve corre5pcnder

6C.i4 4-

i

'11

f"t.nte e não .ao estabeleCimento de ensino. Ved<1r-se o slstem':' de
bolslls discrimina o estU.:lante

n O mandato do PltUoLden.te da RepiLbla.a. é de.
n04, vedada. a. Iteele.tçito".

JUSTIFICATIVA

teriz:a repasse de vee-bes p~bl icas para

~õ'17W

PLE"ARIO

TransJ.tõr1as o aequan t.e artl.g(':

Os notár:a.os e reg:a.stradores exercem, em caráter pr:a.vado, funções
de natureza pUb'1:a.ca resguardando admin1.strat:lva.""lente os ena-aece
dJ.reitos SubJet:lvos.
A crJ.ação dos Colégl.oS Notarial e Reg:lstral, cUJos pr:lnc.=.
p:lOS reguladores serão eeearnecs em Lei Complementar,
confl.gura
um neceesêeac avanço para o bom desempenho dos no::ár:los e reg~str~
dores, de manear-e a Salvaguardar a Segurança Jur1.d:lca que
emana
dos atos daqueles prof~ss~ona~s.
•
Com efeito, a estrutura do ccteçaaac permit~ra uma sens!
vel melhora nos servaccs notrar aeas e registraJ.s.

Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1~

"s 1!1!

D~spos~ções

(l'-;~;<~

C,nH.<.t"wte ,URTAVO LEITE

Vé:-4e a 4eDu.tn.te Itedação ao "Capu..t" do altt. J 54 •
do PItOJe.to de Con4.tliuoLçitO:

Art. - são inst:ltu.idos o colég:lo Notar~al do Brss:ll e
o
Colég:lo Registral do Bras~l, com personall.dado:! Jur.idJca de d:lre.=.
to públ:lco, e que se const:ltu:lrão, respect:lVS'llente, de s eeuaas ~e.=:
ventias que prat:lcarn atos de natureza notarJ.al e de natureza
r~
gistral, ressalvados os d:lre:ltos e garant~as de seus at.uaa.s t:lt,!!
lares.
S lo - Os atos notaria:a.s e reg~strais são vancut aâce
sc.seema de emolumentos, que os remuneram :a.ntegralmente.
S 20 - Le:a. Complementar estabelecerá os .prJ.ncipl.os regul~
dores da organ:lzação e do func:a.ona,..,ento dos colegl.os a cue alude
o artigo.

~A 1Po6748.1
DEPUTAM nAVIO PfIt..I,fIER

f'1
PJ

custo

JUSTIFICATIVA

par<l evitar prlvi t~9io.

:e: muito justo que os cidadãos mal.ores de

EMENDA

I'l

r.r

1P06i49·~
Constituinte FLKvIO PALMIER DA VEIGA.

---,-_ ...

n,l~IO/Ce~,..1<I/ ....Cll.,

.....

PLENfutIO

5~;;'~

P5Uê'i7iiJ

EMENDA 1\I>:ITIVA
Inclua-se no ProJeto de Constituição o seguinte dispositivo, procedendo-se às renumerações decorrentes:
-Art. 440. Na primeira eleição geral a realizar-se no
País, haverá um plebiscito para ratificar ou não as incorporações
ou desmembramentos de áreas de Estados ou Terrif:órios que resultaraIll na criação- de novas unidades federativas, devendo
participar
os eleitores inscritos nas regiões abrangidas pela mudança.
Parágrafo único. Negada a ratificação popular. os Estados somente reverterão ã situação anterior com o término dos atu
ais mandatos executivos e legislativos."
-

Há generalizado temor de que a futura Constituição
venha permitir a desapropriação do imóvel rural explorado em reg!
me familiar e ainda o de porte médio, produtivo, onde resida
proprietário.
Ora, é precisamente para estimular a disseminação I
de unidades como essas que a Nação está exigindo da Constituinte a
Reforma Agrária do País. A propriedade condenável é a de
grandes
dimensões, especulativa, que contraria os interesses nacionais.
Acontece que o grande latifúndio, ameaçado, organiza-se em assoei!!.
çõcs de agitação, difundindo entre pequenos e médios lavradores o
falso alarme de desapropriação generalizada, para tê-los em
hostes e com isso pressionar o Congresso.
A presente Emenda, além de justa, é de todo oportuna.
!rranquilizará o campo,' possibilitando a Cons~ituinte um
trabalho
mais tranquilo e reflexivo sobre o novo ordenamento jurídico-eon.§.
titucional brasileiro.

EMENDA
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o projeto de Constituição o reconhece, tanto que agasalha o
princIpio, no § 39 do art. 49, e o reitera nos arts. 438 e 439.
A
presente emenda é corolário desse reconhecimento e coerente aplica_ção do princípio ã legitimação ou recomposição de situaçôes constitu
Idas sem expressa anuência popular.
-

tJConstJ.tu1nte FURTADO LLIT;n..- - - - - - - - - -
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tJPLENliRIO
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Inclua-se no Projeto de Constitu1ção o

__ I

rr-;~Z'~
(l30;~'Vfl!J

°

e.tf.NL.l Ct.

t. ,.)

Não se Justifica em um país como o Bras1l.
de reg1me Capitalista. a eX1stêncl.a de esmoleus nas c1clades.
des,!.
f:a.ando a sociedade.
Acreditamos que com o auxill.o do :: Governo
muitos casos poderão ser recuperados e novamente voltar ao trabalho
cotidiano.
Nesse momento histôT1co temos o dever
de
tentar dar maior assistência aos necessitados. dando-lhes cond~f".õcs
de uma vida ma~s d1gna.
Contamos, portanto. com o apol.o dos

nobres

Const1. tUl.ntes.

e

Em grande parte das empresas nacionais.
processo c um pouco mais ccmplicado--. pois a transação é feita sempre
através de contratos. que envolvam _cmoresas diFerentcs. VII lote
de

.A'M.-llm Li. J

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACÃO

in.

0>4

Parágrafo único - Cabe à União cnar fundos
espec1.ais para o programa de
assl.stôncUl
aos indigentes."

11 Ale). reprim1rã a formação de
monopõ1J.os.
oh.gopô1:los. cartêl.s e toda e qualquer fOrma.
de abuso do poder econôm1co. adm1tl.das
as
exceções prev1stas nesta ConstJ.tuJ.ção. e Po!!
nirá severamente a prát~ca de superfaturamerr.
to de importação e subfaturamento de export,!
ção."

São inc:alculáve1s os preJuízos que o Bras:ll
vem sofrendo nas úl tJ.mas décadas. em função das l.rregularl.dades cre,!
centes no que se refere às exportações e importações de bens e 5crv.!
ços.
púb11CO e notórl.o que empresas muI tinacionaJ.s. ob]ctl.vnndo uma
ma).or remessa de d~visas py'ra suas matrizes. em todas as
opernções
1mpõem preços fl.ctícios para o bem 1mportado ou e'Cportado.scmpre em
seu favoreCl.mento. Quando suas f1lial.s no Brasil. têm que f:uer
vest:lmcntos. ou 1mportou qualquer que sllJa o produto, os preços fl."C,!
dos são sempre supcr:lorcs ao de mercado, e em caso contriírl.o. ou s=.
Ja. na e>..portação do produto acabado. eSSes preÇo~ f1co.m '3bnno do
deseJado.

ti 1, LI

IlArt. 424 - :e: dever do Estado proteger aos
indl.gentes. dando-lhes cond1ções ã vl.da, ã
saúde, ã alimentação e ã hab~taçilo.

Dê-se a seguinte redação ao ParngraCo la. do
art. 304. do Capítulo I. Título VIII. do Pro]e1:o de Const1tuiç~0:

O a1.-dadão que trabalha, luta, ama, que, enfim, erige a
sua 'O'ida em determinada região, passa a ter ali, nas tradições,
na
cultura social, artística, econômica, política da terra as suas próprias raízes, de modo que as alterações em questão o afetam dirctamcn
te, diretamente lhe interessam, não podendo, sem inJustiça e sem
~
ae'arretar de prejul:l:os graves, ser-lhe impo~s. Há que auscultií-lo,
respeitar-lhe a vontade, da única llj<lneip democrática que conhecemos: permitindo-lhe livre manifestação e acatando a deliberação 43..tM!
oria.
o remaneJamento político-territorial dos EstadOS-Membros da Federação transforma a paisagem político-administrativa nacional e influi fJ::oo.ta1Irente na vida dos cidadáos que habitam asãreas
abrangidas. Mesmo aprovadas pelo Congresso Nacional, assembléiaele1ta pelo voto direto e secreto do povo, as redivisôes internas de um
país, para se legitimarem - aema de conveniências conjunturais, ou
de interesses eleitorais -, exigem a manifestação expressa e específica da vontade dos habitantes em condições de emiti-la. TrAta-se de
procedimento que dignifica e eleva a democracia moderna.

I;II'IENDA 1P06756-1

.JVevv\d...o -A.Jt

.._

65
que
para

As empresas comercia1S de transporte colct!
vo visam apenas_ao lucro e. neste caso. o governo dl.spor3 de
recu!.
sos para cobrir taJ.s despesas.
Contamos com o apoio dos nobres
Constl.tuin
tes ã presente emenda.

~ art1co

JUS'l'IFICAçJ\O
Em respeito à tradição política de nosso país,
qualquer incorporação ou desmembramento de Estado ou Território deve, em
prinleiro lugar, atender à vontade das respectivas populações.

(sessenta e c1nco) anos gozem deste benefícl.o mas é necessário
se cr1e um. programa, com fundos eSpeCl.a1S, que garanta um meio
sua execução.

EMENDA
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"Art. 199 S lo
S 20
S 30
S 4Q

- raea facultaóo aos Estadas a crl.açáo ce um
oercentual sobre o valor dos eaoãunen ccs nct.ar í.aa.s e reg~s't.rais,não
êxcedente a 30% (trl.nta por cento), devendo este aeeêacamc ser
ra
teado, em partes igual.s, entre o Estaco e o Munl.cíplO onde
tenhã
í

tulo

Dõ?'~;m]

T.~T.I.UST'PIC.çIo

IV. deste Projetc , o inciso xxv, com a seguinte redEção:
JUSTIFICATIVA

Art. - 52 -----------------------XXV _ Organizar e manter a inspeção do trabalho,
na forma que se dispuser em Lea ou convenção

JUSTIFICATIVA
o obJetava da emenda é ratl.fJ.car. na Constl.tuJ.çáo, pr-â eaca Já cansa
grada na maa cz-a a dos Estados da Federação e que consiste na I-artJ.c1
pação de percentual sobre os emolumentos extn-a j udaca aas
recolhIdos
aos cofres pêbLa cca ,

Chega de criar "conselhos". novas repertações públl
cas para entulhar mais a Administração e t:cgurgitar a folha de pagamento. Vamos prestigJ.ar nossas entidades cavãs , A União já tem encaj;
gos demais com a população carente. E hora de atribuJ.r-se também
a
pessoas físJ.cas e jurídicas a responsabilidade pelo patrJ.mõnio cult!!
ralo Todo o bem tombado ou deaapncp ru adn pela Um ão em nome da cul tu
ra está condenado a destruição como é público e notório em todo
c
Pais, pela ausência do Poder Público na sua recuperação e manutenção r

temacãonaã ,
JUSTIFICATIVA

A med a d a é salutar, poa s gera .uma melhor dJ.strJ.buição de renda, de
corrente do aumento da arrecadação, proporcJ.onando aanda um rateJ.o

T<"''',.-.,,,,••ç1o

vil e a pessoas físicas ou juríd.lcas. mcentãvaoas
na forma da Lea , promover e apoiar o oesenvc.tvmeg
to e a proteção do pe tr-ãmôruc cultural bres.tfearc ,
cabendo ao primeiro, o .mvent érdu saatemétuco , registro, vigilãncJ.a, tombamento, desapropriação e,
a ambos, a ecuraacuc , recuperação, preservação assim como valorização e difusão.

rr=';~~':=J

Acrescente-se ao artigo»' do capítulo II do tí-

dor ...

entre o Estado Federdão e o MunJ.cípJ.o em que o ofícJ.O de notas
de r-eqa s t r o ta.ver- sede.

--,

"/I" •• O"...""

r ; r_ _- ' -

ger~

sua sede o of cac de notas ou de regl.stra que pratJ.car o ato

ooro.

t: CONSTITUINTE - COSTA FERRj:IRA
tJ EMENDA DE PLENARIOPLuu'o/<o~ ......

ou

A Inspeção do Trabalho é uma InstltuJ.ção de caráter mundial que constitu1, na prática, uma das maiores 96.-'
rantias de aplicação das leis de proteção ao trabalho. se •
adequadamente consti tuida.
A atãvadaoe é regulada internacionalmente pela ,.
ccnvençac n9 81 da. Organização Internacional do Trabalho e
pela Convenção ne 129 do mesmo organismo. A pr íaea.ra se refere a trabalho na Indús t r aa e ccaércac , e a segunda a trabalho na agricultura
Praticamente a totall.dade dos países do mundo ad.2,
tam a referida Convenção na Bl e mesmo o Brasl.l já a ratifl
cou, mas apresentou denõnc ra , no ano de 1971, justamente'·
quando, no governo Médici, foi acusado, no foro internacional, por não a cumprir.
.. E: necessário, para sanar tais problemas e para .,
maior garantia dos direitos trabalhistas, que a Inspeçiio s~
ja fixada na constituição, como atividade da UnHio

_

Acrescente-se às DJ.sposJ.cões 'rxensa tõr i as o artll}c s,!!
quinte •
Art.. - e: ~ssequrado aos substJ. tutos de ee eventaas ex
traJudJ.cJ.ais e do fore: Judic1al, na vecãncae , o d11.eJ.to de efetJ."ã
ção no cargo de tJ.tular, desde que se achem legal1,t'nte J.RvE;stJ.dos
e contem 2 (dois) anos de exercício da função.

EMENDA lP06767-7
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Emenda supressiva do art. 404 e seu Parágrafo l]n!
co do Projeto de Constituição:

JUSTIFICATIVA
Agora que a "glosnost" foi implantada no mundo cf!.
munista e a imprensa scvfétaca passou a relatar a realidade do qU}!
tidiano surge tão estranha norma constitucional para, sob seu pxetexto. censuras-se toda e qualquer divulgação da realidade ou
da
ficção. Mais uma vez se quer tirar o "sofá da sala".

JUSTIFICATIVA

o propôsJ.to desta emenda

ê
assegurar aos substn tut cs de servent i es
extraJudiciaJ.s e do foro Judl.cial o dl.reJ.to de aCc!S90 à função de
tJ.tular e Larmnendc-eae , consequentemente, preJuízos l.rreparáveJ.s
!.
queles serva.dores e seus familJ.ares.

ElI'IENDA 1P06763·4
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PLENÂRIO

Substl.tua-se o S lo do art
pela segu1nte redação e

I
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199 do ProJeto de CO"lStl.tUl,IO

~

I
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tç:~bllJ
supr ma-s e o a tem VII do aer i gc 52 do Proj e ec Je Cons
tl.t.uição e acrescente-e c a segua r , no Capítulo IV do Título IV
c
segum te ,
"Art.

Retiramos do texto a expressão "não formais" que abrange esportes já estão contemplados no mcasc III do art. 392, no
concea.to de "mani festações de criação nacrcnejv , Em muitos países do
mundo se praticam incentivos deste tipo para propiciar e fortalecer
o esporte. pois que a participação anteenacr.onaj, de atletas represe!!,
ta hoje o melhor mei~ de difusão de imagem e destaque para as nações
deste planeta. E. ninguém chega lá sem muito t re.mamentn e apolo.
Várias atividades esportivas já praticamente desapareceram no Pais e
outras tendem igualmente .a cessarem em raeãc do alto custo dos equã-,
pamentos necessários a sua prática.

JOSTIFrCATIVA

ElI'IENDA lP06760·0
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Cons t r t um te SOTEPO cu,"-,

JUSTIFICATIVA

••••••••••

A fJ.scall.zação das ata.va dades de notãrl.os,
regJ.stradores
seus preoostos deve ser real1zada ã luz da pub Lacadade , isto é,
pelo poder· püblJ.co.
ConferJ.r ao Poder JudJ.cJ.árJ.o, além da função Juchcante, o
exe.rc Ioao da fJ.scalJ.zação é • sem dÜvJ.da, IT,aJ.s um entrave ã prest..!!
ção JurJ.sdic.lonal.
Nesse sentJ.do, cabe à LeJ. complement.r defl.nJ.r a cOlipete.!!
CJ.a e o crJ.tério para a fJ.scalJ.zação, de recõc a garantu: que o p!;
der JudiC1árJ.o não fJ.oue maa.s assoberbado de trabalhos do que
j a
se e n c o n t r a . ·
,

ElI'IENDA 1P06768-5

tJ
"Art. 393. A lei assegurará beoerac tcs fiscais e outros especificas para fomentar e desenvo!
ver práticas desportivas formais de ep re sent açãc i!!,
ternacional, como direito de cada um."

S 30 -

DEPUTAOO

--.

Substituir a redação do art. 393 pelo seguinte teor

"Art. 199 - •••••.••
S lo - LeJ. Complementar regulará as e t.xva dede s ,
dlSCJ.
plJ.nará a r-eepcnaaba Ladede cJ.vJ.I e cz-amanaã de not.árJ.os, regtstra
dores e seus prepostos e defJ.nJ.rá a fJ.sca1J.zaçào de seus atos pelo
Poder PúblJ.co.

tI

~;;~EiJ

de Constituição:

~~~;;=J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

S 20 -

p:r;;~""~

Ellenda substitutiva do teor do art. 393 do Projeto

ElI'IENDA 1P06759·6
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CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
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PLENaRIO

rs;~i7W

JUSTIFICAÇÃO
Inc Iumdo ent.re os bens dos 'tamcfp rcs os terrenos de
mar-a nha procuramos sofuc rona r os g'rav ea problemas que surgem dev.!.
do a sua ocupação i r-regut ar pela população dos tlun1Cí!nos

ElI'IENDA 1P06769-3
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Emenda Aditiva, onde couber no Capítulo 111 do Ti
tulo IX do Projeto da Constituição:

J f5õJ';~7a;j

Incluem-se entre os bens dos
\IUnJ.cíp10S
os terrenos de ma r anha dos seus t.errltó-

rios."
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Emenda para Acresentar um inciso ao art. 392 do
Projeto de Constituição =-

-Art. O Estado incentivará igualmente toos Esportes."

Acrescente-se:
"IV - Assegurar o reccnhecamentc do despo!.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se às 'oJ.sposJ.ções TransJ.tórJ.as o seçu rnee

to como atividade cul tural ..

dispositJ.vo •
E hora de se implantar a Democracia no Esporte a_
tribuIndo a todos com isonomia a proteção e estímulo para o seu d~
sempenho. Nem s6 de futebol vive o homem. Este esporte, altamente
profissionalizado, já carreia. para sua prática volume fantástico de
recursos enquanto outros tendem a desaparecer por total falta de apoio público.

Art. - Os tJ.tulares de serventues JudlcJ.aJ.s, os notá
rJ.os e os regJ.stradores. nomeados até a data da promulgação ....estã
ConstitulÇão. só serão dem1ssíveJ.s por sentença conderatór...a tra.!!
sitada em Julgado.

JUSTIFICATIVA

A Ordem ConstJ.tuJ.cJ.onal hOJe vigente assegura a vita' lCle
dade dos tl.tülares JUc.lc1al.S, notár1os e reg1stradores.
O ProJeto de constJ.tul.ção ap:'ovado pela ComJ.ss1:o de S~st,!!
mat1zação é Om1S<i:O quanto ã rratérJ.a, razão pela qual faz-se ml ster
configurar tal garantJ.a.
Pela presente emenda adJ.tJ.va, somente por meJ.O do devido
processo legal e após decJ.são da qual não caJ.ba ma1.5 recurso,
os
t1tulares de 5erventJ.as JUd1CJ.81S, os notãrJ.os e os regJ.5trad.Jrc:ls
poderão ser demitJ.dos.

JUSTIFICATIVA

I

o

texto, agora sintetizado, já constava do 3rt. 26
do Anteprojeto Consti~ucl.onal da Comissão e deve ser mantido pois
é preceito que se ajusta as aspirações da grande maioria do
povo
brasileiro Que vê no es\ort.c a manifests,:fín ri .. n.. rinnnliri::uip

ElI'IENDA lP06765-1
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Emenda para suprimir o art. 299 do Projeto de Con;!
tituição:

EMENDA lP06761-S

I"

Constituinte

Nf1soo

Gibso o

~;:~~~

JUSTIFICATIVA

eJ'''TJ

Trata-se de disposição que enseJa tratamento dl.Sque pode até fulminar o princip10 da isonoml.a.. gerando
perplexidade no atendimentos de situações em tudo idênticas. De re~
to conflJ.ta até com as disposJ.çôes contidas nos Ar~igos 234 e 256 do
Projeto de ConsHtu.lção:
criminat~rio

REDAcltO ATUAL

"Art. 301 _ Será consJ.derada empresa nacl.onal a pesso .. Jurí
dl.ca constl.tuída e com sede no País, CUJO cont.role decJ.sórJ.o e
de
capl.tal esteJa, em caráter permanente, exclusl.vo e l.ncondl.cl.onal, sob
a tl.tularl.dade dl.reta ou l.ndl.reta de pessoas físl.cas doml.cl.ll.adaS no
País, ou por entJ.dades de dJ.rel.to públ1CO l.nterno "
PROPOSTA

"Art. 301 _ A lel. estabelecerá condl.ções para a pessoa Jurí
dJ.ca ser consJ.derada empresa nacJ.onal e especJ.fJ.cará os casos em que
~o~~r.l.tal deva pertencer ll\3.)orJ.tanamente ou exclusl.vamente a brasl.le1:,
JUSTIFICAC1tO
Não se afJ.gura convenJ.ente J.ncluJ.rJ, em texto constJ.t.uc10nal,
o conceJ.to de "empresa nac10nal". Ele podera varl.ar, no tempo, J!eguE;
do os l.nteresses e as possJ.bJ.lJ.dades nacJ.onaJ.s. DaJ., ser preferl.vel
del.xar a matérl.a para a lel. ordl.nár1a, que procurarl.a sempre atender
às condl.ções da época, el'l. confront.o com aqueles l.nteresses e possl.b1
ll.dades
-

lo IX do Projeto

Emenda Aditiva onde couber no Capitulo !II do Títude ConstJ.tuiÇão:
"Art. As mercadorias e serviços necessários
ao uso próprio dos integrantes do sl.ste/lla despodi
vo nacional são l.sentos de l.npostos e ta~as federais. estaduais e munJ.cipa~s."
JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06766·9
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CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
PLENaRIO
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Emenda para dar nova redação ao ~ do art. 3B9
do Projeto de Constl.tuição:
6 art. 369 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3B9 Compete ao Poder Públl.co, respaldado por entidades representatl.Vas da sociedade c1

o

desempenho esportivo influência positiva ou negatJ.vamente o campo social. Dal. a alta valia do apoJ.O que se pleiteia.
Em todos os países do mundo se praticam isenções deste tJ.po
para
propJ.c1ar e fortalecer o esoorte. DoIs oue a nartH'lnl't~fín lnh'rn~~!2.
nal de atletas representa hoje o melhor meJ.o de dl.fusão de imagem e
destaque para as nações deste planeta. E, ninguém chega lá sem mUJ.to
treinamento e apoio. Várias atJ.vidades esportJ.vas Já pratJ.camente
desaparcceram no País e outras tendem igualmente a cessarem em razão do alto custo dos equipamentos necessários a sua prática Isenta-se o motorista de tax1 na compra de um automóvel para o exercício
da profissão. Por que não se dá ao atleta a mesma prerrogabva?
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I"

Suprimir: " ••• educacional. não profissional e. e,
casos especã râccs , o ~desporto de alto rendimento;"

"V _ execução de obras públJ.cas de urbanização, aeaeeunecêc
numeração de logradouros públ~cosJ

356".

VI _ concessão, pert'll.ssão ou autorização de servaccs
locais e fixação dos respect.l.VOS preçosJ

eecâc dp vaea e logradouros publJ.cOSJ
VIII _ concessão de Lacence para tccej.aaacãc , abertura e fun c.l.onamento de estabelecl.mentos l.ndustrl.al.s, eomarcau.Ls e de sceva--

ç~~, ~:~oc~:ot~r~~~a~~~J:~~~~~~~l.à~:ú~:~e~~n::~~:~te~ ~~aso~::;~:

~ s~gurança e aos bons costumes, fazen~o ceasex as atJ.v~dades
determJ.nando o fechamento do est.abelecl.mentoJ

EMENDA lP06775-8

(!J

um

-,

CONSTITUINTE ERALDD TRINDAOE!

rrr--=:,...,--,-,--- PL. .iouoJC ...'I1WI....."'U....

E";;~~

X _ regulamentação e licenciament.o para colocação e dist~~bUi
ção de cartazes anúncJ.os, faixas e emblemas, bem como da ut .l.zação de alto-fal~ntes para fins de publicidade e propaganda.

Iil!Vn,"7ã7]

bl~cos,

nlT.ln.."lCACi.'c:::"..,..-

XJ: _ regútamcntação de Jogos, espetáculos e dfvertJ.mcntos
observadas as prescr~ções da leJ.J

--,

XIII _ regime. juridl.co dos servidores Ilunicipa~s.
JUSTIFICATIVA

(!l

.,

PLENMIO

Emenda

~;;.ÇiliJ

Aditiva ao art. l2t do Projeto de Consti-

tuição

_Acrescente-se uma alinea .3) no inciso I do art
do Projeto de Constituição do seguinte teor:

121

nJ) E indissociável do direito a integrida
de física e mental o relativo a ségurança pessoal]

a autodefesa."
JUSTIFICATIVA

Impõe-se def.l.n~r a competência do MunJ.cip.l.o na prestação
de
serviços pübl.l.cOS Lccaa.s e no exercicl.o de suas cuecas atr.l.bul. ções, não eomenee com o obJet.~vo de f~xa:t: as suas xeaponaaba.La.da-.
des para com a comuna.dade , como tarnbêm de evitar as atua~s prál:l.eas de ecmpeeêncaes concorrentes na prestação de secvaccs públicos locais, onerosas para o ~ntr~buinte, faci1.l.tadoras da anva-.
são da competência munf.ca.pe L pelas esferas superiores e conducentes ã indefl.niçâo de responsab~l.l.dades no exercício de at.l.vl.dadcu:i
que dizem eespea.ee ao bem-estar cctn.ãaenc do cJ.dadâo, corno
são
aquelas de caráter predoml.nant.cment.e local.

SUPRIMAM-SE! DO ,ANTEPROJHO:
Art. 336 - A folha de salários é base exclusiva da seguridade Social
e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou
contribuição.
§ Unico do Art. 337 - Toda contribuição social instituída pela União
destina-se exclusiva e obrigatoriamente ao Fundo a que se
refere este artigo.
Art. 487 _ Todas as contribuições sociais existentes até a data da
.promulgação desta Constituição passarão a integrar o Fundo Nacional de Seguridade SociaL
Art. lISS _ Os programas sociais não vinculados à Seguridade Social e
atualmente custeados por contribuições sociais deverão te
revIstas as suas fontes de financiamento, adequando-se ao
disposto no parágrafo único do art. 337.

r;;~"'~

'.do/l"'co..uuo

f5iOB-;J
nc ........'c~ ..,U ... /I"" ..... l1ãQ

JUSTIFICAçnO

'Iej)ru.:l'lJ2. c i ... titJu ::;

Illd:> /1l'='lll.lu .. ", _~P~lld~ :::,t:YULdllla-"'-

U~

fULI~d i~"'1

•
Apesar de toda a ineficiêncl.a da polícia. do empcrl
ramento do Poder judiciário. apenas no chamado "tringulo das aerou-,
das" 170.000 nandados de priSdO esperam espaço nas pení têncrar.tas
I

para serem cumpridos. São 60.000 no Rio de Janeiro, 70.000 em SdO
Paulo e 40.000 em Belo Horizonte. E:: a mesma impunidade para a qual
alerta o Procurador Geral da RepÚ~lica. em entrevista ao jornal "O
globo" de 03/05/87. Se cada um dos 170.000 impunes aliciar. por seu
exemplo. pelo menos mais dois deliquentes teremos no centro sul o
• contigcnte de 500.000 assassinos, assaltantes e eetupracoeec em ação ampla com potencialidades para assumir posição ainda mais cata1;l
trafica que a atual cuja dej.aquêncj.a jal"lais será contida pelos poucos milhares de policiais exxs t ent.es na região ainda me venham a se~
recrcradce e reequipados. E:: um número assombroso de bandidos. l.guall
a duas vezes e meaa o eretavo de nossas Forças Armadas. Nem mesmo e~
vinte anos teremos construido vagas carcerárias para recolher essa -11
caterva , apenas, repetimos, no Rio. São Paulo e Belo aomaont;e sem
• encionar o resto do País. E! preciso, pais, oeeéecvar-b direito !ta
cidadão à segurança pessoal e a autodefesa que apoiada pela segu'ra!!
ça pública é a única forma de viabilizar a redução da violência. ~

JUSTIFICATI.VA

'=-

capaz de proteger o cidadão contra os atentados. seque strros e assaI
tos letais.

CONSTHUINTE COSTA FERREIRA

EMENDA DE

PELNÁRI~.. i""'/•• l",.IO/I.,.C."',.....

~-------

OEPUTADO MAURO MIRANOA

Emenda suoressiva

fÇ~;:~;=]
E~iml..nar

í!I:

o inciso 1» do

§

f'J

lo •

fI307'o'77B7J

PLEMARIO

... ......, . - - - - - - - - - - - ,

~----------" ,'"'

JUS T I F I C A T I V A

Emenda mod.l.fl.cat.l.va

Em harmcna.a cora-e emenda ada.tnva ao cecut; do Art. 66, deve-

s~r ôeaxada exclusivamente à competênc~a~un.l.cip~o a prcst.!!

--~i;l.~~ ;~s~~~ ~~z~~~~;.l.~~n~~a~u~o~~~:l~~~~o~r~~~~~.l.~odo~s~~~*

Dê-se ao art:. 6S a seguinte redação;

federado.

"Art.. 65 - Os subafdaos do Preíeito, do Vl.ce-Prefe~to e dos
Vereadores serão fl.:<:ados pela câaaxa HUn.l.c.l.pal, no pr~Mel.rO semestre do últ..l.mo ano da legl.slat.ura, para a leg.l.slatura segUl."lte.

E/IIIENDA 1P06773-1

(!J

I

Não hâ razão para o ccnce Ltic de crillles dos Prefe~tos e para
seu julgamento sexen distintos do dos Governadores. A s.l.tuação
é Co. lllt:l:Illlel
O cca-cemenco deve ser uniforme, de tal rroao que
o
que for exame para o Governador ae j a J.g\1almente para o Prefc~to
e vice-versa, pois, tanto quanto o Governador, o Prefe.l.to é
agente polít~co.

'uMi...o/.OM.. 'ioll~.C.Ml1llo

Por isso o direito à segurança pessoal de que tra~
ta a "Declaração dos üa.re tos ~do Homem" exp.í Ic.í tado," para evitar d{.
vldas, Que ela abrange inclusive a autodefesa é o único instrumento ----.....
í

Propõe-se o seguinte parágrafo ao art:. 62:
"5 30 - Os Prefeitos terão tratamento semelhante ao dispensado aos Governadores, na def.l.nl.ção e no Julgamento dos crl.mes
comuns e de xeapcnaaba.Ladade ;"

EMENÕÃ lPo6776-6

I

f!'

tçj'~7LEJ

Emenda ad!tiva

Os dispositivos colidem com os princípios gerais enunciados no ArL
300. ext.raoo.teoco as funções da "uniio. Programas sociais de re.tevan-.
te importância para a redução das desigualdades sociais e para nume!!,
to do bem-estar do tràbalhador devem ser preservados e incentivados.
a exemplo daqueles cesenvcjvacos pet c SESC/SENI\C/SE!SI e SENI\I.

~

completa.

__,

•

O Art. 3 da Declaraç,ão Universal' dos oiieitos do <_ ;"
, Homem diz: "Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à se uran
ça pessoal. (o grifo não é do texto). à art. 153 da atual CorÍstitu~
;;:0

pú.-

Xli - utilização de bens de dominl.o do MunicipioJ

EMENDA SUPRE!SSIVA

Art. 488.

'~lu.../C...

ou

IX _ concessão de licença para o exercicio do comércio
tual e ambulante.

DISPOSITIVOS E!MENOADOS: Art. 336, § üntcc do Art.337, Art. 487 e

CONSTITUIN,E ROBERrO JEFFERSON

e

públl.cOS

trol~J:~O- u;~a~~j:~~t~r~~n~~s~v~~~~~~;~t~U~~~~i~~~.l.~~c;u~~V~t~~~

FJ.caria desrespeitado o princl.pio da ãscnceua se as
aposentadorias futuras fossem outorgadas por preceitos di ferentes
das aposentadorias já concedidas. observando-se que todas t.Ivernn os
aeaaos critérios para a respectiva contribuição.

tioip.ç'. ir"_.-I

EMENDA lP06772-3

do art. 66, os seguJ.ntes anc i.sos e

"Art.
As aposentadorias já concedidas serão r~
vistas para se implantar os cr tér.ros previstos no Art.

JUSTIFICATIVA

I:

~

í

A supressão faz o texto retornar a sua redação ar!
ginal constante do Anteprojeto da subcomissão. O desporto de "alto
rendit'lent0 1' é justamente o de desempenho olímpico que projeta o paíS~
no mundo. Precisa urgentemente de recursos sob pena de sucumbir.
Em muitos os países do mundo se destinam verbas pa

ee rn;ooIol.r e fortelcoor o ccpontc , pcâs Guo • par

adJ.t~va

~

Acrescent.ar, ao

.JUSTIFICATIVA

nacional de atletas representa hoje o melhor meio de difusão de rme-,
gelll destaque para as nações deste planeta. E, ninguém chega lá sem
muito treinamento e apoio. Várias atividades esportivas já praticasente desapareceram no País e outras tendem igualmente a cessarem
em razão do alto custo dos equipamentos necessários a sua prática.
Entretanto. ti aconselhável deixar para a legislação ordinária a especificação dos setores desportivos que por cónt.!.
gências do eceentc da aplicação devam ter pa-ac r-Ldade para receber
recursos.

PLEN1\RIO

Emenda

Emenda para acrescentar, onde couber. no Título xDisposições Transitórias do Projeto de Constituição:

tGõ!u~7/lP

.ud...., .........., ........'.·...

I

m,,""n""~"

Emenda para suprImIr expressão no Inciso II do ar..!
392 do Projeto de Constitul.ção:

rr;;~;:~;-

DEPUTADO MAURO MIRANDA

5/;;V*J !!J

PLENJ"iRIO

r.r----------nITO/'~'I"'.;:~ift

EMENDA lP06778-2

f'S~;.''''~

AU~'O'

CONSTITUINTE ROBEnTO JEFFERSON

--

E";;~~

!i lo - O limite da remuneração dos Vereadores será
Constl.tuLt;ão de cada Estado federado.

fÇj'~®J

S 20 - O subsidl.o do Prefe.l.to e o do VJ.ce-prefe.l.to não podarão ser infer.l.ores a três vezes ã remuneração dos Vereadores."

f~xado

na

'UTON"'''''''~ão
r;r--'------~----11110/1lJ.1 .. '... çlO

ao artigo J~6, do titulo IX. do
capítulo II, da seção do presente projeto de constituição, o parágrafo único, com a seguinte redação'

JUSTIFICATIVA

Acrescent~-se

Antes das eleJ.ções, os subsidl.oS dos Prefe.l.tos
tos devem ser fl.xados, pOl.S poderão sugr.l.r abusos,
for realJ.zada após o conhecJ.Mento do resultado das
mais, o Prefe.l.to não pode ter subsidJ.o infcr.l.or ao
não fazer sent.l.do.

Emenda modl.f.l.catl.va

Art.3li6 •••••••••••••••••••••••••••. " ".".".
parágrafo único - Além de outras
determinações deste artigo. serão liberadas verbas par'a construção. em todos os E!stados da \ederação. de hospitais esp~
cializados no tratamento da deficiência mental. do cancer e de doenças infecto-contagiosas.
Justi ficativa:
o parágrafo único, ora apresentado, é de fun_
damental importância porque destina verbas expec!ficas
para construções de hospitais em todos os Estados da Federação para assistir pacientes porta,dores das enferml.dades já acima especi flcadas e que serão bastante benéficos. pois o que se contempla em nosso País é
um verdadeiro descaso COM os portadores de .tais doenças
Fato
que tem facilitado a proliferação das tal.s pel" contato
direto. por falt;J de hospitais ou acomodações A altera_
ção desse quadro por certo resolveria estas cituações tão
calamitosas e que assustam e envergonham as nossas
ombridades pel-o déscaso com que vem Sendo tratado este se_
tar da sáúde1públlca.

Introduzam-se as seg\untes

e VJ.ce-Prefe1:.
se a f.l.xaçào
ele.l.ções. Ad~
Vereador, por

mod~f.l.cações;

Art. 66, incJ.so IV - Substl.tuir a at.ual redação do J.noJ.so pe
la segul.nte:
"IV - organ.l.zar e prestar os serviços públicos de
te interesse local, ta.l.S como.;

predom~nan

EMENDA lP06781-2

fi

fÇM~~:~õ:J

DEPUTADO MAURO MIRANOA

-

aI abastecl.mento de ãgua potável e eEgotos san~tárl.os, trami
portes colet.l.vos urbanos e l.ntramunl.c~pais, mercados, fel.ras, mã
tadouros, d~str.l.bu.l.ção med.l.ante canalJ.zaçâo de gás natural
oü
obtl.do por processo técn~co, const.rução e conservação de estra das vl.c~nais, ceilutérl.os e servl.ços funerárl.os, l.lununação públl.
ca, lunpeza urbana, atenc:ão prJ.IllárJ.a de saúde p pn~l no !,rp-p~rn=
lar e de pr:une.l.ro grau."

JUSTIFICATIVA
Impõe-se def.l.nJ.r a competencl.a do Mun.l.cipJ.o na prestação de
serviços públicos 10caJ.s e no exercíc.l.o de suas outras atr.l.bul.ções, não somente com o obJetJ.vo de fJ.y.ar as suas responsilb~l~
dades para COM a COMunidade, corno também de eV.l.tar as
atua~s
prátl.cas de competênc.l.as concorrentes na prestação de serV.l.ços
públ~cos loca~s, onerosas para o contr~bu.l.nte, fac.l.l~tadoras da
J.nvasão da competêncl.a mUn.l.cJ.pal pelils asferas superl.ores
e
conducentes ã l.ndefl.nJ.çáo de responsabl.lidades no exercícl.O de
ativ~dades que dl.zem respeJ.to ao bem-est.nr cot.l.dinno do
C.l.dadão, como são aquelas de caráter predominantemente local.

fI307'ó7"J"!7J
~_---_----_lC1"'/.ulnt' •• çIo,

___;

Emenda ad.l.tl.va

Acrescente-se ao

f.l.nal "do art. 61:

"s em licença da Assemblé.l.a

LegJ.slat~va

ou da Câmara MUnic.l.pal".

JUSTIFICATIVA
Não há por que pro~bl.r que o Governador e o Prefel.to exerçam
funções ell'l órgãos da Adml.n~stração públ1..c a, como, all..5.s, tem aco!!.
tecJ.do, medJ.ante ll.ccnça.

Assembléia Nacional Constituinte e 707
EMENDA lPOG782-1

I:J

EMENDA lPOG787-1

fi

DEPUTADO l-1i\URQ HIRANDA
'~CI/AOAItOI/..

aJ.l&ulC'l/'n.....

,~U •• 'O/C.NIII.io/lu

...,

('J

EMENDA lP06792-8
Pl>lDB-GO

DEPUTAUO MAURO >lIRANOA
.....,••• o

_,

PLENARIO

\0 /07/

..,.-

.u.O/./'lln'.... ;.o

7

f?
f?

cr;~~~':~;J

DEPUTAOO MAURO >lIRANOA
,L ...."',•• u""o/IUlOOU',.lo

T.uO/JU.f1ro•• ;.o

Acrescente-se ao art. 273 o seçuanee a.cem,

o S ·80 do art. 134 deve ter a segu1.nte redação:

ElJ.ml.nc'lt-se, no art. 47 a expressão "e para atend:Lmento

de todos os ~tunl.cí.o1.os".

~

Emenda aditiva

Emenda mod3oficat1.va

Emenda supreSSl.va

[IÇj~~PJ

fi ENSRIO

"IV - Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não com-

"s

80 - Se a proposta orçamentária não tnvex s xdo votada
até o iníc300 do exeec í.cao correspondente, o Poder axecuta.vc a
executará, até sua aprovação pelo Congresso necaone L."

pxeenda.dca na competência trl.butárl.a da Unl.ão ou dos Estados."

JUSTIFICATIVA

Deve-se deixar ao Município a faculdede de adotar ou pão
a nereneeeae do Povo. Se o Estado a criar, teremos
apenas
maa s um órgão de pressão política sobre os Nunl.cil:nos, concor
rendo com a ccrnpecêncau da cê-neea dos Vereaãores

ê

do 'I'r;!.bu

nal de Contas ou Conselho de Contas dos MUnl.cipJ.os.

A ampneca.aâo eêenaea do texto or1.gl.nal gera dÚVl.das
são afastadas pela emenda proposta.

EMENDA lPOG783-9

I:J

Após mais de 25 anos de apl1.cação do ISS pelos Mun1.cipJ.os
hOJe, Já há toda uma expecaênca,a que Just1.í1.ca sua pezraanênca a
na compe trênoa a munJ.cl.pal
Por outro lado, sexae 1.mportante fonte de raC..I:i:Sc. p«ra ':;'5 en.....'" lUl..<t.1.::l, etWu~JI1::ando aas am sua parl;loCl.
pação nas rendas nacionais.
-

que

Para os Estados que tr1.butarão na plen1.tude apenas os sarvi
coa intermed:lárl.os e terão 50% dos eexva.coa prestados aos consu=
midores finaJ.s, não serão os aezva.ço s fonte de receita tr1.buLá r::l.il sJ.gn~fJ.cilt~va.

EMENDA lPOG788-0

DEPUTAOO MAURO HIRANDA

rrr------

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

=

'ulo,-------,

{'J

DEPUTADO MAURO MIRANDA

fi

PI EN<RIO

PMDB-GO

ned.../co,,".1c/luoeo ..

30

;Ô'i ,
EMENDA lPOG793-G

fJ

Emenda adl,tl.va

(!J

fl!>'D~~G~

DEPUTADO MAURO MIRANDA

Emenda modificatJ.va

nt ••• '.I.~UII.lo/• .,.c~N, .. lo

~'~;;J

PLEN<RIO
fllIouun'.OCA;,io'

~

Acrescente-se. aÇ' Art. 47 o segul.nte parágrafo'

,

Dê-se a seguinte redação ao item II do art. 93:

"Os MUnJ.cipios poderão adotar a Defensoria do povo,
de suas aeas orgán1.cas. t,

através

.0 servidor públ1.co- em exercício de mandato eletivo f1.cará
afastado de seu cargo, emprego ou função, facultada a opção pela remuneração de um deles, contando-se seu tempo de afastamento para todos os efeitos legais."

Emenda supressiva

JUSTIFICATIVA
Deve-se deixar ao Municipio a faculdade de adotar ou
não
a ne fenscm,a do Povo. Se o Estado a crJ.ar, teremos apenas mais
um órgão de pressão politJ.ca sobre os MUOJ.cipios, concorrendo com
a competência da Cãma:ra. 'Clos Vereadores e do TrJ.bunal de Contas ou
Conse.lho de Contas dos Hunicipios.
O

JUSTIFICATIVA
pela redação do item I, que exase afastamento en todos os
casos de exercicio de mandato eletivo, eaca sem sentido o a.eem
II qt.c da...e, l'UJ;' 1.550, ser supr1.mJ.âo.

JUSTIFICATIVA
Como se sugere que a prestn,.ão do serviço se f a incluida
na competência tributárl.a munl.c1.pal, por consequência retl.rase da compet5.a estad'UaL

EMENDA lP06789·8

t:

Pl'IDB-G

DEPUTADO HAURO MIRANDA

30 I 07/

Emenda substitutiva

."'o/./'ll.''',...~io-----------..,

Emenda suoreSSlova

SubstJ.tuir a redação do 510 do Art. 67 pela seguinte:
·0 controle externo da Cãmara nuniclpal será exerc rdo CQ.n o
auxilio de órgão cspcc:J.alJ.zado instJ.tuido- pelo Estado, com a den2,
tninação de Conselho ou Tribunal de Contas do l1unJ.cipl.o" ~

Emenda aditJ.va

Eliminar a letra.!! do- ar~.. 88..

Acrescente-se ao art. 257 o seguinte item:
'"'IV - outras contribuições previstas nesta Constituição."

JUSTIFICATIVA
JUS T I F I C A &I V A

A experiêncJ.a mUJ.to positiva dos atua a s Conselhos ou TrJ.búnais de Contas dos HunJ.cipios dos Estados do AMazonas, _pará, ~Iar.f!.
naêe, Ceará, BahJ.a e G02ás recomenda a sua gcneralJ.zaçao.
Esse
êXl.tQ ae deve sobretudo ãs possibilidades de espeeaafaeecêc e de
conhecimento bem mais int1.mo da real1.dade munJ.cipal por aquelea
órgãos em contraste com os Tribunais de Contas estadua1.s.

neve ser incentivada a permanênca,a do servl.dor públlocO em
sua atividade e não a sua epeseneaôceae , especaefmenee em lapso de tempo tão curto. Por outro lado, baveeae a poss1.bilidade de o sexvaecc-, prat1.camente, obter várias aposentaclor:tas ,
de la em- 10- anos.

l1USTIPICATIVA
Deve-se inclUl.r no Sistema Tributário Nacional as contribuições previstas em outros capitulos da constituição, pca.s é
importante del.xar marcado que as contribuições, como eepêcac
trl.butária que são, se submetem às regras e prl.ncipios trJ.but-ª.
J..i.~.

EMENDA lP~G785.5

(ôJ

DEPU~DO

EMENDA lPOG790-1

l>'l\URO MIRANDA
.~tNl."'/co..,JJio/.UI.U'"stO

l:J DEPUTADO

,

(!J PlENIIRIO

r.r

~,~~~;J

MAURO MIRANDA

....1Na""""U......UIUI.O.IU,iO

FIo;, 07)

Emenda adJ.t:l.va
Emenda modl.fl.cativa
Emenda supressiva
AcreSCll:nte-se o sequl.nte parágrafo:

o art.

S 30 - A criação de qualquer d1.s'trito 1.rnporta a 1.rnplantação
funcionarnll:nto de, no min:l.mo, um posto de guarda "ll.un:l.cl.pl1l,
um
posto de saúde e uma escola."

a

20-3. item VI, deve ter a seguJ.ntll: redação

·os Governadores de Estado e

?S PrefeJ.tos

A ~C~ Ttl.un:tcl.pa~ ~

formal e mater:l.almcnte igual
federal
estadual, não podendo ser da.ec.rarm nede, como. 1.gualmante, a
legitiml.dade do Prefe::l.to e da Câmara Mun1.c1.pal para propor 11
ação d.l.reta.

JUSTIFICATIVA
'1\1(1''1"1''''' ;u'lm,,:;,:;>in inv,ah,11?a...ia a C"'ont'rarac:fin dp pp.... oa t

('J

par~

execução, muitas vezes urgente, de servl.ços eveneuaas ou transl.t2,
rl.OS, o que acar-retiar-ra entraves às adml.n1.strações púb11.cé1s
de
d1.ficil solução.

EMENDA lP06786-3
DEPUTADO "-'URO MIRANDA

PLE'''RlO

rrr

__,

UfA

f)õJ o;;;;]

UUO/Ju.",,:.<;,io.

-,

=

Emenda mod1.fl.catl.va

1.

tJ

t=Y;~.;':~?=J

DEPUTAOO MAURO MIRANO/L
n.t....'O/CO.. IS.IOIIUI.ON'uio

PLENARIO

_,

{'ÇJ~;7ã?J

DEPUTADO l>mURO HIRANDA

t: PLENARIO

'~u

.. IO/CO.. "':Io/lnc~N .. '1<I
Emenda modJ.fl.catJ.'\·a

Emenda supress1.va
Ao art. 201, I,

EMENDA lPOG79G-l

l:J

EMENDA lP06791-0

fJ

ã

e

Pela redação do a.t em lI, a obrigatorl.edade de concurso para

.~U ... ""U.. 'SI~GJI ... :GN'IS,iO

•

t11JSTIFJ:CATIVA

JUSTIFICATIVA

l"

MunJ.cipal.s lt

Substl.'tua-se, no S 30 do art. 257, própria por 1.dcntJ..ea.

dê-se a segu:l.nte redação:

·declarar a inconst:1.tucl.onalidade em tese de lel. ou ato norma.tivo. ou a .l.nterpretação que devam ter-.

Eliminar, no art. 86, os aeene VII e VIII.
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
A lei Jflunl.cipaI é formal e maeezaeãmenee igual ã federal
e
estadual, não podendo ser discrunl.nada, como, igualmente, a legJ.timii::.. dê '::'0 PL~.c~.L.l:.U e Üd. Cimara Hunic3.pal para propor a açiio ãireta.

Tratam, ambas as hipóteses, de vantagens tJ.pl.cé1'llente estatE,
târJ.as e que por essa razão deven ser deaxaãas ã l.nl.c1.ativa
da
Unl.ão Estados e Hunicipios, respece.rvaeenee- que de resto,
el!l
sua g~ande maacca.a, Já as têm 1.ncorporadas a seus textos estatutl:,
rios.

outra~ ~~~~~:i:e~a~:v;~;L~;;6D;~~"b~~~J.~: ~~~~U~~t~~~~~~~, e~~
f1.m indl.ca o onto!ógJ.Co. Ao cont~ãrio. ~ sl.gnifJ.l::a
igual e, portanto, abrange o sent:ldo da norma, qual sCJ~

o

~ ~~~:~~~uq~~::l:~~~l:~ ~~~:~n~:, ~~~<;~~~~s~~iE~t~J.~~~f~~~Oto d~

base de cálculo, núcleo do elemento material e, por isso, caracterizador de sua natureZA jurídica.
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EMENDA-1P06797·9'

('l

u~~;:·W"]

DEPUTADO MAURO MIRANOA

FJ'õ'i[""ã7J

(!l PLENMIO

EMENDA 1P06802·9

ê'
ê'

JUSTIF.ICATIVA

r;M~'~:~"õ""]

DEPUTADO K'URO MIRANDA

~ and i scensêvej, eue as Areãs Metror,;lJ.tanas e a .. MicrorregJ.ões dl.sponhàm de ó::g~os de gestão e de~:J.são que, além de repr,!;.
sente caves dos MUnl.cJ.p1oS eespeceavcs , se j em també":l eüac rent.es ,
Dai a ne ceas a.dade de um órgão executnvc e out.ro delJ.beratJ.vo, es
te ült1.no cc-apoacc de um número de ne-sbros que não o torne J.nope
rante, co-no seria o caso, em certas áreas e mJ.crorregl.ões,
e:;
que o grande número de Munl.cipl.os envcrvaacs resultarl.a em Conse
lhos enormes, portanto, de dl.ficJ.l func1.onar:lento, se todos
os
Munl.cipl.os es tuvess em representados.

f'Ç/'~7!ã!J

PLENARIO

Emenda tnodificatio.ra

:Emenda aditl.va

substitua-se, no .tem III. do art. 257, valorizacão
como aliás, ~nscri1:0 no S (O do mesmo art1go.

~.

EMENDA lP06807-0

por
Acrescente-se Mum.cipio

JUSTIFICAT;VA

ã

fi
fi

redação do art. 278.

DEPUTADO MAURO MIRANDA

PLENARIO

JUSTIFICAT.IVA

O- termo valorl.'zação difl.cultarã a apl:t.cação do instituto,
dai a substitul.çao por beneficio. que é melhor aplicável i. espécie, como :Jã está no ~esmo artJ.go.

o mesmo benefí.cl.o deve ser eetrendado ao Municipio, face,
sobretudo, à modificação postulada do art. 261.

Emenda modificat1va

.vv":.~y.;

I"

ê'
f'Gõ"7íi07] ê'
py;;;~:~~

DEPUTADO MAURO MIRANOA

(!l

O art. 203, i-t-em V, deve aas am

EMENDA 1P06803·7

EMENDA 1P06798-7
PLENARIO

~~'~:~"õ""]

DEPUTADO MAURO MIRANDA
'~t""",/co"'JsJ:o/JIII<o."'.O

~

PLENARIO

~er

redl.gido:

"a mesa das Assemblél.as Estadual.s e as das· câmaras MunJ.cJ.-.
pal.s-.

f5õ7';0-7J

JUSTIFICAT.IVA
A lel. munJ.cJ.pal é fonral e materJ.alMente igual à federal
e estadual, não podendo ser dl.scrJ.ninada, CO'l\O, J.gualmente,
;~g~t~~~~~~~ do Pr.~fe1.to e da Cãmara MunJ.cipal para p:-opor

'Inof.lv'T"II:.~ãe-----------'

Enenda aditJ.va
Emenda aditiva

EMENDA 1P06808-8

fi

Acrescente-se ao art. 303 o segul.nte parágrafo'

Acrescente-se ao art. 261 Municipl.os.

py';~'~':~

DEPUTADO MAURO NIRANDA
....lu •• OOlCo",..b/.v•• o.,Ule

-A intervenção da Unl.ão afasta a do Estado e esta a do Munacãpao, em matéria de competência concorrente".

--,

l?V~'77ã7J

'UtlU"1tI,}C..~b--------------,
JUSTIP-XCATXVA
JUSTIF.ICATIVA

O privilégio c~nferido ã União. Estados e ao Distrito s'ederal deve, por uma questão de Justiça e eqüidade, ser escenda
do aos MunIcípios.
-

EMENDA 1P06799-S
('l DEPUTAOO MAURO MIRANDA

(!l PLENARlO

rr;~;:;;u

"'ClOlaoeIC.....d.,I"~.'nlo-------~

~;7ã7J

Emenda modJ.ficativa

Procura-se evxear conflJ.tos. O Munl.cipio também aneeevêm
no dominl.o eccnêauco, como ocorre com o zoneamento urbe-ao, Co,!!
vém, pca,s , afastar áreas de conflito, no caso de ccmpeaêneae
das três cnaôedes federativas.

,EMENDA 1P06804-S

ê'
ê'

..-, ~'J,J;

No ~ I do art. 292: subst1.tua-se -de natureza t:r:lbutár:la"
por "de J.':!'Oostos", p01.S as taxas e as contrl.bU1çOes de
meãnoru e
são tr1.butos v1nculados por natureza, acrescente-se a pala'lZra dcs
~, a expressão "ou saral"t1.a de er-erêseãmcs",
JUSTIFICATIVA

f!!M~~:~"õ""J

DEPUTADO t.AURO MIRANDA
~

'u: ...'o/u.... 'lo/lv.<o..,l1le
PLENARIO

Emenda substitutiva

'rexas e contrJ.bu1.ções são tributos ••• e são trJ.butos sl.ns.las.

mátl.cos porque há neceesaeeee de contraprestação para que se ;:a r-act.era aemr logo, neles li. vinculação ê, por natureza, ã respeet~
va despesa: por 1SS0, há de ser modifl.caCa a redação para que a
vedação alcance somente o imposto que ê o único trl.buto sen vancc
r.acãc,
-

&i~';z;]

Titulo VIII

xereseenee-ee o seguinta preceaece hc.

O ecrêscamc da expressão "de garantia- de emo:,éstJ.IllOS"
res!lalvar, também, o refeeacnaeeeec dos eaareammos cera a ar recedação, porque esta cl.rcunstãncl.a é um c::on:prorretJ.rnento preJudJ.c:lal
da apll.cilçâo dos recursos trJ.butárl.os às suas fl.na1J.cades preei puas. O montante deve restrin9,,-r-se ao elemento fJ.dÚcia
entre
si c o mutuárl.o.

eo.p!t.Q.:. TIL ~ 'Tl~ ,'Lnl/
"'l"\aL~

"Art._ _• ~ assegurado ao Munl.cíp1D o d::..reJ.to de ans ea tuJ.:(. contrl.buJ.ção para garant:1r a e::..ecução de proSramas p:-óprl.os,

Substituir, no art. 262, empréstimos compulsórI.os por impostes restituiveis e inc"luir os Mun1.c1.p1.o$.

'EMENDA lP06809-G

JUSTIFICAT.IVA

JUS'rXFXCA'r"'xVA

fi

Os dois preeea tos foram Julgados da maror- inportãncia para
os MunJ.cip10S, pelas vantagens q:..e oferecem. A pr-ame Lr a proposta
va se conservar no :o1..n1cipJ.o par ee êos recursos que, aí ~gerados I
são geralnente õesva.eõcs para outres :-cgJ.ões. A segunda p:-opostü
busca aunent.ar- a capaeadade do Mtll"l.cipl.o para e> ecutar proqxan.as

Além de 'UIIla contradição em termos na denominação deste tribu
tO I esta denominação tem causado prob1l!fnas sérios em sua interpr~
tação. Daí. por que como sua única diferença nos 1.1llpostos é a
obrJ.gatoriedade de restJ.t:uJ.ção, nada melhor para afastar qualquer
dúvida a denominação de imposto rest1.tuí.ve!.

....../CII .....

'~t"

(l

'~lte/N~t1',u~Ie

Emenda subst1.tut1va

EMENDA 1P0680S-3

i. çfJn

f

r.r

l:J PLENAR!O

....t .....o/~ulltlllJ'~•• O.j1.b,

~

5;~;~G~

DOPUTAOO >L;URO >lIRANOA
.~~ ...'"/U..'UIo/.u•• I ..'tlio

PLENARIO

~

'
,~"o/.vtr"...;i.II

tr;;;~~~;j

.VTII.

CÇi~';zã?J

pr-êpr-ac.s ,

fJ
EMENDA lP06800-2

___,

:~/.U.O.,I.le'

PLENARIO

r.r----

Se 0$ demais entes federados ênfrentam s1.t:uações financc1ras
dificeis eom calamidades públicas" também enfrentam os Mun1.cipl.os,
pelo que estes também deverão ter competência para J.nstituir este
imposto.

tJ DEPUTADO MAURO MlRAhDA

rr;~~:~"U

DEPUTADO "AURO MIRANDA

BV~;JS7J

substJ.tua-se, no art. 370,

rç;'~;zJ

~

por

~

JUSTIFICATIVA
no_conte>.to constJ.tucional ~ abarca a~ taxas e conque, sendo renuneratór1.as ce serv rços ou obras, deverao l.nc1.c1.r sobre os benefaca âr-acs ,

- - -_ _- - ~

tri~uiçoes

Emenda Jl\od1.fJ.caf:l.va

r.r

Emenda subst:l.tut1.va

'Uah>o/U......II1/IV"O..'"IU

--..,

Suprl..."ir o a t em .I.I do S 10 do art:. 461, passando o !: ao
a ter a segul.nte redação:

"s

Substi tuir, no S 20 do art. 67, a er.pressão "Trl.bunal
de
ccneas ou órgão estadual competente" por "TrJ.bunal ou
Conselho
de Contas dos Municip::..os":

262, 263,

lo - O dJ.sposto neste artJ.go não se apll.ca aos arts.
~os a.eer-e I, rz, IVe V do ar-e , 264 e ao art.
277,

Emenda supressiva

~ã~. ~ntrarao em vl.gor a partl.r da promulgação desta ConstJ.tu.=,

Supr1.m1.r, intel.ramente, o art:. 379.

Jt1S'l'IFICA'l'.IVA
Trata-se de dar ecnsaeeênca,a ã encnãa proposta ao S 10
mesmo artJ.go.

EMENDA 1P06801·1

tJ

tJ

JUSTIFICATIVA

do
Re.Lva.ndaca-ee aplJ.cação J.mechata do preceito que garante aos ~urJ.cip10S maiÃr par!;1e1pação_nas rece::.tas partJ.lha das, ate cor"o una comsensaçao pela nao aprovação de una refor
ma -trl.butá:""l.a de emerljencia. pela qual os Prefel.tos veen lu::
tando há muito tempo ••

EMENDA 1P06811-8

5~~~~Gõ"J

DEPUTADO MAURO M.IRANDA
'LC"~/CO""dolJ"ne"'nJ:o

PLENAR!D

Emenda

.,

CÇj'~;-ã!J

supress~va

Não é absolutanente conveniente o estabelecimento de vanculação da rece 7ta, sobret\.do em pe.rce"ltua:ls pre-estabe:ecJ.cos. i§.
50 =:eduz consJ.deravelmente
a ll.bercade de planeJamento e programaçao gO"'ernarrent<:.l, danco-lhes una rig:l..dez mUJ.to dl.sf ..ncJ.onal.

EMENDA 1P06806-1

}:t

DEPUTADO MJl.URO MIMNDA

p:ç;~;:~o;

f:J

PLENARIO

rr;i~;~

(l

OEPUTADO ".AURO MIRANDA

(l

PLENAPIO

[=Ç~;:~0
--,

'~~U"",/CC""1&e/lu,u,,".4

fÇj~';7ã7l

Emenda substitutiva

Emenda mod1.fJ.cat1.va
Eliminar todo o art. 68.
Subst.itua-se no art.. 414,

~

por

J.Tllposto.

o S lo do art. 73 deverá ter a segul.ote redação:
JUSTIFICATIVA
O Conselho de Ouvi~ore$, crJ.ado na forma proposta, SO"lente
vira a concorrer com a Camara de Vereadores e com o 'I'rl.bunal ou
;~~s.i~~~ ~: ~~~i~~s~oS Munl.cipJ.os, do que resultará l.nquestl.onã#

"5 lo - Cada Area MetropolJ.tana ou MicrorregJ.ão dl.sporá de
U1'l"a Com1.ssão Executl.va, em cUJa composl.çáo estará assegurada mal.
oria dos PrefeJ.tos dos Mun1.cíp10S l.ntegraT)tes, e de um Conselhõ
Dell.beratJ.vo, co-,posto de um minl.rro de sete e um máximo
de
qUl.nze membros elel.f:os pelos PrefeJ.tos e Presl.dentes de Cãmaras
dos Munl.cipJ.os que l.nt.egram a Area ou MJ.crorregJ.âo. li

,,"USTIFICATIVA
_Não é absolutamente conven1ente o estabeleciMento de V1ncu1açoes de rece1 ta, sobret.udo em percentua1s pre-estabe1ecJ.das
.Isso r~duz consJ.deravelmente a ll.berdade de planeJamento e programaçao governamental, dando-lhes uma rl.gl.dez mu.:Lto dl.sfunc"-ona!.

AssembléiaNacional Constituinte
EMENDA lP06812·6

l?
l?

DEPUTADO ,c;URO M1""DA

ditado pela estabilidade das refações jurídicas, ccnrer i r , en carater
excepcacnar , a qer ant a e de permanência no emprego pubhco a cuen
Já
exerce suas funções por ccns qer ave.l período de tempo
O terrpo decorrido, por si só, já Signif3.ca Que o servidor
exerce suas at r iburções com cor reçêc e etrcrsoét a. merecendo, poi s o
reccnhec íme-itc formal de sua ap t Ldãa e a outorg3 do d.í r e i tu à estabilidade (que não se confunde com a efehvidade), ccos i s te-it e apenas e
tão some ..te na gara ..."ia de q.re não será dispensado act Iveoeeeo tenes,
aam, apenas se ecoe ter alguma falta grave, epurao s em processo cOl"ltr!
ortor-r o, assegurada a ampla defesa
í

PLENAR1D

m-

_,

~uT<>u~n'''c~;:<>,

Emenda supreSS.3.va

!J:!MENDA 1P06817· 7

l5Ci:;~
Substitua~se

JUSTIFICATIVA

"ART. 57 _ ••
]L- organizar polícia l'Iilitar e corpos de bc.lIbeiros milita_
res , Of!1'l como oclfcra civil, COl'l a eleição dos delegados de
políc3.a pelo voto drretc e secreto, em ceoe flJ.Jnic!pio, nas condições estabelecidas em lei u

EMENDA lP06815·1

Não é absolutamente convenaence o es eebarecm-enec de V.3.I1culações de r ece a t e , sobretudo em percentua1s pre-estabelcc.3. -

(?cQnstítlJinte

I-IrCHFL

TEMER

dos
Isso reduz cor s rde r ave Irientre a La.bez dede de p Lane j anenb c
e programação qcve rne-neneaã , danc.o-lhes uma rJ.g.3.dez mua t;o d.3.$func a one L,

.m.

rr=.;:~:~

5"!~VJ\J
EMENDA MODIF'!CATIVA

Ao art. J2, XV, acrescente-se uma letra "z", cujo teor co.!.
responde aos atuais ar-t 48, seu paragrafo único, do projete I com n.2,
va redação

EMENDA lP06813·4

E;~;;~

TEMER

"Art.12 __ .•••

xv •

5U;W1J
..'" .c...

z) - o ecvccecc, inviolável no exercício da pro
rãssac por suas manifestações escritas ;orais, presta serv i ço de interesse público e,
lado da Maglstratura e do MinlSteno P~blico, é
indispensável a ecní ru st.raçãc da Justlça."

-,

TUt<>"'~

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 4!li do artigo 49, do Projeto de Constituição a

seguinte r ecaçãoJUSTIFICACAO

"Art. 49 .. ••

••

.,.

§ 42 _ A eriaç!:lo, a Incomcreçãc , a fusão e o

eeamembr enent.c de Municípios, cbedec rocs
os requisitos previstos en Ica estadual, dependerão de prévia consulta pt eba sc t ér e às populações
dí ret es-ent e mt.eresaedas , e se darão por lei est!
í

due j

a redação do inciso IV do artigo 57 do projeto

de ccostdtuiçêo pela seg"'lnte:

SUprJ.m:l.r ant.e i renerrte o art. 387.

,.,,-

E"';~;;";

tJ Constituinte OSVALDO MACEDO

í

_ Art. 387

• (!Jconstitilinte MICHEl

e 709

í

,«

JUSTIFICAÇ,110
P. norma consubstanciada no dispositivo em Questão, do projeto de texto constituc.lonal, repete absurda exlgênclB Que velo a Jume com a Carta política de 1967, conferindo ccr-pet êncfe ao legislador
federal para fixar os requisitos relativos à cr eção, incorporação,
desmembramento e fusão de Munic.ipi os
r rat a-se de indevida intromissão en matéria de interesse
tipicanente estadual, que Quebra o- principio federa ti vc da aut onomaa
das Unidades Federadas, e Que, por conseguinte, nac deve figurar em
nosso ordenamento juridico~constitucional, o que justifica a medida
preconiz:Jda nesta emenda.
O sistema federativo é incompatível com a tutela da UnHo'
sobre os Estados.
í

N::Io faz sentido que a união decida sobre
rial intra-estadual

a

divis:lo t er r Lfa
-

o objetivo fundamental da emenda é tornar o texto mais con
câsc , reunindo em um só dispositivo aquilo que consta em oc rs
Além disso, a matéria está deslocada no texto do Projeto,
pois pouco tem a ver com a Defensoria do Povo e , na verdade se refere a um instrumento essencaaj e indispensável a uma efetiva segurança
jurIdica.
E direi to fundamental do eddadão ser de renoa cc por um profissional habilitado e garantido pela inviolab3.Hdade, em sua etuaçãc ,
e sem submissão nem ao Juíz nem ao Ministerio Público.
E preciso Que o advogado seja forte, autônomo, independente, para Que possa defender com firmeza e destemor os direitos de seus
constituintes

A políeia civil rãc pode permanecer com a estrutura atualme,!!
te vigente A funç!lo da polícia civil não é acenas a de polícla judiciaria, mas _
também de proteção da sociedade e das pessoas Para tanto, o policial deve estar ccmrosettoo coma consüoaoe emque trabalha e à Qual deve orerecer segurança
O que Ocorre é que, constituindo-se em carreira prõprae, os
policiais civis são deslocados de l.J'la cidade para outra, sem vínculo maior com a _ ccnntdeoe a que deve servir
;
A permanecer o sistema atual, as polícias civis ccntfnoarãc,
emcada cidade, oesvíncvlacas da crmmídade, Carporão um agrupamento à margem, coIIU'lkando_se. por força do trabalho, exclusivamente comAda delinquência. E
assim se ccrccrterâc emcada cidade, pois os seus membro estar o cOO1JIornetidos com una carreira e não com o meio social.
Com a presente proposta, o poUcial será empregado da C07U'll
dade e a ela estará constantemente prestando contas, comseus atos e omissões sob
fiscalizaçl:!o direta O inadeq'Jado para a função será simplesmente afastado e não
contemp~do com a tra-isrerêrcaa

!

Ao mesmo tempo, o processo de eleição do delegado oferecerá
maiDr'segurança e proteção ao trabalhador, que não terá o desdémsó por ser trabalhador. Ele participará, cem o seu voto, do processo de esccina.t e será tarrbérn a
te eficaz de f3.scalização
O mandato do delegado não pode ser longo, para evitar que se
organizem interesses e priVllégios. A lei estadual saberá cuidar do prazo do manda
to e da forme de eleição
Em conclusão, CO'Il essa proposta qcerescs que a pr6pria c
dade cuide de sua seg urança

O dispositivo proposto Mo tem car at er corporativista P01$
nada confere ao advogado em si; como pessoa, somente reconhece o carátez: público do exercício da advocacia, garantindo o p r-nf'as s i.une I Que
exerce essa -ronçao, sem lhe conferlr qualquer vantagem funcional
ou
econômica

Quem viveu os tempos terríveis do arbr t r r c sabe que as au;
toridades arbitrárias devem r esce.í t er o &dvogado, pare que este possa
funcionar como um anteparo eficaz ao abuso de poder.
O enfraquecimento do advogado enfraquece o direito por ele
defendido e, ccnsequerrtenente o cãoaoêc titular desse drr e i t o
Em ccorre-oer t rca, a presença de um aC\ogado firme e af t a-,
neiro fortalece os fracos, encoraja os cpr ímrcos e valoriza o direito
individ...a l, ao lhe proporcionar garantia de er a cécr e

Cada Estado, atendidas suas pecuj Ierfcecres (e osc a Uni:lo),
~ ef t eraçãc de sua divisão territorial em Municípios.
As imensas diversIdades ~regjonajs-exJgem soluções dJverslficadoS e inviabilizam a adoção de uma õruca dlsciplina, uniforme, pa
ra todo o território nacionaL
-

rrcrua-se onde co.oer no Capitulo I, do Titulo VI)) - Da OrM
demEconômicae Financeira - de projeto de Constituição o s'Bguinte artigo
"tl.I:O:.

-a IoE"CACO INõEPJ{) E CONSIC::l:c.oo P,o,"t"Rlt.().f,JIC

N!.C:Q'II!\L

DEVEt.fJD SE~ Q.=lOEN~.DO ca~ O FIM OS G!IR:".JT~R E ~O'lTALEc-=.R A Et-P;::SA N:JC::N:lL. VI'8!-i

LIZAR O OESEt-NOLVIr-errO SOCIO-ECQ/'O'oIICO. O S::....
-ES-Aji DA ~..J ..:!l,Q E .:: R::;:!..~::l;~::i
cu.. 1'l,RIl.i.. E lECNOUJClCA o;. N~CP.O ADll!Tlt'ID-SE E)CECllJ Sú'€r~TE E'.j C&lM

i

DA AUTOt\'JI'1!lI

50S

AUTORIZA~:lS ?QI:<

LEI

ES?t:CrF1C~."

é que deve fixar as regras referentes

O

zespe r to

~

autonomia dos Estados impi5e o

reconhecimento

de competência estadual para disciplinar a matéria, assim como a com-

petênCia da Assembléia Legislativa e do Governador, para, em cada caso, decidir sobre a ef tereçêo pr e tendma , que, por isso mesmo, deve'
ser fei ta sob a forma de lei.

,.,,-

U ..O
/
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Substitua~se a redaç~o do' artigo 120 do Projete. de ConstltuiçãO", acresce'1tando-Ihe mais

l.IfI

parágrafo, nos seguintes ternos:

~ ~ A
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Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
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inIciativa de leis CO/iljJle'!le"ltares e ordiná::,!as
cabe aos Partidos FoHticc.s, ao Presidente da "e;rublica, ao _
Prilf'.e!ro-Ministro e aos Tribtt'lais 5U?=ricres
i..!! - Ao Partido Político ce~ers a::;resentar a ~roletc! c::r a I
assinatura do parla--e...t ar Q'Je Q ti ler defe'1:U:::::: e aorc'oa:b "01
.Interior da a::lrE'lTía:ito
O atual pâráoraf"o ún1co d:J j:l:'oje~o de Constio;u...;ão pass;: a
Sero§2Q."

AcrescenteMse, nas Oisposiçi5es Transitórias, o seguinte

o objetivo
"Art. - F1ca assegurada a estabilidade aos atuais
servidores da unia.o, dos Estados e _ dos
Municípios, da administraçao central!zada ou _autárquica, que, à data da promulgaçao desta Canstl
tuiçãO, contem, pelo menos, cinco anos de serv3.ço
pÚblico."

JUSTIF"ICAÇ~O

( da tradiçao do Direito Constitucional Brasileiro a auto!.
ga de estabiHdade excepcional aos servidores instáveis, sem gare.ntias. que, no momento de promulgaç.::iO da Carta Magna, contem com longo'
tempo de serviço público.
S' presente ConstHuiçao nao deve sel!' di fereflte, especIalMente porque estabel ece como única forma de ingresso no serviço públ!
co 8 prestaç:lo de concurso.
Com isso, não maIs haverá, dor8vante, servidores instáveis
e sem garantias.
Mas é preciso fazer. algo- com o pessoal atualmente existent
nessa condlç:lo e. neste caso, é uma questlo de Justiça e um iMperativ_

•• 1.... ~/t..-a11lJ1l.lU_'".a#'

-,

SLbstftua-se a l"edação do artigo 97 e seus parágrafos do Projete de Constituição pela seguinte:'"

E."'ENDA ADlTlVA

artigo:

E fUfldamental que a Lei ~.aio:i: ofereça garantia ao mercado interno, 4l.-e é t..."ll patri:'lónio l'1actonal. Af~al, t.tlI eercaoc consumidor ca rr.ais de 1)0
m11~es de cessces cesnerta o interesse e a cobiça de capitais seu pátria, que pode vir eI'l detrimetlto- do capital nactc-at ,
Cerro UIl dispositivo ccostttoercnaf dessa ordem estaremos ofeI:J!
cendo proteção à ercresa nacional, ao eeero tenç.o emque estaremos resg'.Jardar1do a
autonomia 00 nosso desenvo1vim~nto evl tural e tecnológico.
Nao é un dispositivo xenófobo, pois aónite exce;ão, desde que
previamente autorizado por lei especUica do Congresso ~cional. CCXll esse e;pedien
te estaremos tamtJém edificanc!O instn.mentos n:aleáve!s para os entecld1rrentoscomerdais que o Brasil tiver que estabelecer com os demais pa!ses.

da proposta ê o de fortalecer o partido politico e

valorin:r a furç1:l0 legislativa
N:lIo se pode entender a figura do parlamerotar avulso, descer...
prCfõletícÍo co:r, a causa ou cemprograma partidário, cemo tambénl ri~o se pode a~ltlr
parUdo político sem programa a ser clflPrId::l e sem proposta abral"gente tle. organiza
ç:to da sociedade.
Atualmente, parla,'Tlentaresde UIl mesmo partido político têm epresentacb propostas divergentes ou antagônicas sobre.lJJl mesmo assunto. Ou t.JIl par
tido. como l.tII todOl vota contra proposta de un representa"lte seu.
O partido polItlco deve aflrlr.ar o seu ~~ na prática, leM
gblatlva, c~ranetendo-se com sua$ propolas e assu:nIndo{a- suo/defesa perante a
Naç30. O povo saberá, pela prática, o que cada parUdo propOe. e prete"lCle realizar
no instante que tiver de escolher o Governo da N3;~O
Afinal. n:lo s~o os tert;lOS modernos te.'õpos de Messias ou do PrIncipe, de Machiavel. un pensadtlr politico italia.-.o já disse que o Príncipe mo_
derno é o Partido poUt1co~
Aomesmo tetrpo, can essa fórmJla a funç~o legislativa será "exercIda e valor;zada cem o resoeito e a solenidade que llErece.
Cm a proposta ora forrolada..- o processo legislativo terá a sua discuss:io inic:!ada dentro do pr6prio partido político, de acordo CtfTI o seu P
grama. Aprovadointerna/Mnte, ~erá levad:) à consideração do í'oder leghlativo.
ri. entao~ proposta do Partido, mas garantifldOMse o direito do autor de ver o seu
nQlle nele Jnscrito para todos os efeitos históricO$. .
'

sel

~ - A CâIlIara Federal comp~-se de repres!:ntantes do p!:!1
vo eleitos, oontre cfdaórí::ls rr.alores de dezoito anos e no exercício dos direltos
l1ticos, por v:=.to direto e secreto eiIl cada Estado, Territ6rio e no Distrito Fede_~
ral.

;J

..

!:.1! ~ A eleiçil'o de dois t.erços (213) da represe-tar;:lc de cõ~
Estado, Territ6rio- e dü Oistritú 'ederal s:erá feita pelo s~sterr.a d.f.strltal, ve.to najoritár~~, e un terço (1/3) ;:Jelo voto proporcional, roas conc!iÇ3:'!s estatleled_
das em lei
da

§ 2P-- Cada legislatura terá a dura;ão de quatro 80'105,. salvo
dissolução da CámãraFederal, hip6~ese em que, com a pOSSe dos Deputa:l;)s após as
e!eiçoes extraorclinárias, será iniciado un novo período ()J8drienal.
!....ê! - O nl,Ínero de O':!~...tados..- por Esta~o e õelo Distr!to Federal, para cada legislatura, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, asseg.Jrando o minimo d; auatro por Estado, proporcionalmente ao n::mero de eleItores inscritos, obedecic:: o seguinte critério:
8) até cemmil eleitores, três depuhelOS,
b) de cem mil e l.IfI a seis milhOes de eleito;es, mais l.IfI deputado para cada gruPO de cento e cíl'1CfJenta mii ou fraçao superior a setenta e cit'Q)
1l!1;

c} de sel~ milh!3es e

Uft

a nove mW1Oes , mais lIn deputado para

cada gnpo de ue1entos mil OU rr2ç:kl superior a cento e cinqventa mjJ;
cada

gt\JpO

d) além de' nove lIl!lhZles de eleit~rmais un deputado para
de quatrneentos IlIIl ou rraçDo s~ricr it
s .dl.
. l.!!. - CacII Terrltfrio eleger' dO 5 deputWJos. excetuado o

710 • AuemblBa ftadonaI ConstItuInte
Território de Fernanda de Noronha."
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Un dos principIos fundaMentais da democracia é este:

homem, UlI voto Nenhun roren pode ter o seu voto valendo mais do Q..se o do OU;::rD Se Ôl'
Câmarados Deputddos é ccrocsta por representantes do Devo, ;;;sua CO/!ljJOSIÇ;aO, para
ser cerccretíce, deve ccrrespcnoer ao nõrerc de eleitores e não ser fuodada em artil
flclaUswo que macule a legitImIdade da representação
O senado, criado sob a josmricetrve de garant!ar~se a 1I'2n..s_
tenção da reoeraçãc, coecõe-se de representantes dos Estados em número 19uE.! para
todos - três Os Territórios ali não se represeotee, mas se representem na Câmara
Federal.
l.UI1

I

1

O Critério vigente, e que foI acolhido pelo Projeto de Constituição, é fruto de autoritansno, que com essa ficção procurou fortalecer a sua
base de sustentação O argllTlen!:o utilizado, para fundar-se a recresenreçãc proporcíoratreete à população e não ao número de eleitores, era de que os analfabetos t:a1\
bém deveriam ser representados, mes.'1IO sem voto. ArgL"llento agora insubsistente con
extensão do direito de alistamento e de voto aos analfabetos.
Esse artificialismo limitou em 60 o Mero máximo de represe.!
teção por Estado, cassando o direito de serem representadas no tegislativo milhi:ies
de brasileiros, ao mesmo tellpO emque fixou o mInimo em8 deputados, Iooepeooente;
eente da pouca densidade populacional do Estado

J

Esse crttérãc caoece de leg1timld~S permltlu que o ,oto de U'lI cidad~o de un Estado valesse tanto quanto os v os e trinta ctdaoãce de
outro Estado. rente q.Ie há Constituinte (eleito COOl cerc
mil votos, enquanto fi
caram na suplê"'lcia pessoas que receberam mais de 20 nil sufrágios
mo há razão para que a Consbtuição, casutst.ícerente, limit
em 487 o Mero de eeeercs da Câmara Federal, como quem pretenda limitar ou estencar o núnero de eleHore§" de Brasil.
Pela ese-ce que ecresentesce, o critério de cc-ccsrçãc é ela
rc e denocrát.Ico e ainda diminui o ncrero de nercrcs da cênara Federal.
O oraoro exposto adiante oerc-etra de forma eloqcente a distorção qae o c:itério artificial em vigor provoca

ESi;oQS

Ni'

SP, I-C, RJ, R:, PR, SC, DF
[)EWI.IS EST.;)JS

oe EI.EITJRES
ll3.369881

244

25.633 573

243

Pelo critério ora proposto, verkf'Ica-se que essa

H2 te: REITORES

ESTADOS

s

:e~epresenta;-~:I

254

/ l ?la
em daPoS do Tribun* .~rior Eleitoral de ises,

O!MAIS ESTAOOS

25.633.573

Baseando-se
de cada Estado e Territ6rio na Câmara dos Dep'.Jtados seria a seguin.

ESTADO
S!o Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Bahia
Rio Grande d:J S~l
Paranã
Perna:;-QJCO
ceará
"'.ara....h~o
Goiás
Paré
Sa."'lta Catari"'Ei
Para!ba
Piaui
Esp!r~ te 5a"'t;)
Alag:Jas
Rio G:al'lde 0:1 ~.:rte
Amazonas
"'.ato Grosso 0= Sul
Mato Crosso
Sergipe
Rondônia
Acre
Distrito Federal
Roraima
Amapá

PO!'QAÇl1O
29.98B

REITOOES

mo

14.667.000
12 854 000
10.788.D:JO
8528.CY.lG
8.105.000
6.810.000
5.918.000
6.675'.000
4.492 000

15976.997
7.857.017
7.257.811
4.731.128
4.912.70!
LJ 3G9.605
3 098.179
2.658.798
1 Slll ll11
'2143157
1 598.604
.2 283.200
1..H7646
1.091 068
1 124 910
950123
1.070.097
630 e63
820.572
8ll2.882
632919
446.611
144.661
732.549
49.724
83182
6a.003.4,a

NODE DEPtJTlO:J5

Atua s
60
53
4ó

'a
31
3D
25
22
la
17
17
16
12
lO
lO

I

4431000
li 123.000
3.035000
2.451.000
2.312 OOD
2.251.(00
2 136 em
1 748.000
1.632000
151ll.ooo
1.303.000
943.000
373.000
1.613.000
105 OOJ
222 DOO
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ART. 44 ••••••••••••••••••••••••••
§ 112 _ O Defensor do Povo poderá ser substi tuí do,
a qualquer tempo, por deliberação da maioria absoluta
dos
membros do Congresso Nacional, mediante representação popular
que a lei regulamentará
JU5TlfICAÇJ::0

02
02

46a

do com os salânos de cozinheira, lavadeira, babá, empregada, era maior que o que

gamava o CooPanheiro durante un mês na mina Ent~o, assim fizerros os nossos CorrÇlan
heiros compreender ~e, em certo sentido, trabalhamos mais que eles. E que inclus!
ve contribu!a:nos mais dentro do lar com o que econtnlizarros. Assim, apesar de que o
Estado não reconhece o trabalho que fazem)S em casa, o paIs se beneficia do nosso
trabalho e tarrtlémo governo se beneficia, porque deste trab~não recebemos nenhu'n salário."
/
/

~AOO OSVAlDO

Inclua-se onde couber, de preferência no corpo do Capítulo
I do Titulo VIII, que trata da OrdemEconômica e Financeira, o seg.Jlnte artigo.
"ART.

Pl.t ....IlI/U..'uio/."'U.,..io

REtU:~J NO RECESSO 00 !.:P !:: CO"lSIIERAro OS Vt.!..o.'=I: E!:v'O/:CO E 5ERA AFER:!.::J ';J:.~t. ErEI-
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EMENDA lP06823·1

nas sociedades oceíren C!'.Jalq..rer nldança nesse estado de coisas"
Em 1973. CALBRAI"'H esttrcc em mais de TREZE MIL Dú'..AAES a"l',Jais o valor do trabalho da dona de casa nos Esta::bs un~dos, enquanto outros estudos calculam o trabalho oceéstfcc em não menos de 25% do Produto Nacional Bruto I
Cakula~se Cl'.Je o trabalho domestico na França OC'.JPa dois bIlh~es de horas a l"ais
q.Je todo o tracer-c reeuoeranc de tceene e Il\llhe:es.
A socióloga brasileira CP.R!-Et-' B!,.G:o.~SO acredita que esse trabalho constitui lMportante contribuiç~o para a eC:J.lQI'I'ia nacional. Disse ela, en
depoimento prestado na CFI da I-\Jlher, no Congresso Nacional, em 1~77:
"Imo se pode arãrmar QUe a mulher brasileira tenha estado aS
sente na tarefa da ccnstraçãc da rrcoeee do Pa!s ~ verdade que sua atuaçao tem _
sido pouco vfsfvet- se exenínarecs os Iãvrce de História ou os jornais que reqrstram a hist6ria ccotercorârea, verificaremos que sua contribuiçã:o é praticamente
ignorada E, no entanto, tem sido de sua exclusiva resposabilldade a execução de
funçlleS 1rrprescindíveis li manutenç~o do trabalhador e de sua prole. Que aconteceria se ela recusasse a CtJTPrlr sua jornada de trabalho c i Z casa e mae de
famlHa?"
E são as rI'lJlheres c/sadas que encant m, iores dif1culdades
para ingressar no nercado de trabalho CARIIEM BARPOSO assegura que as nJlheres ca-,
sadas são as r::ais segr~adas em todas as regUles brasileiras. sua taxa de ocupa;ão
é de 9,5%, quase Q'.Jatrdvezes mais baixa do que entre as solteiras

tldiano Ref!;o-'lle à esposa de l.Jl'I mineiro bOliviano, ~lTILA BAR.:UOS DE
cuja historia está retratada no livro "Se me oeixa.'IiFalar •• ", escrito pela brasileira ~~ V!t:ZZER. Ela de;.::le:
""'.as, ap<!siir de tu::lo o q.Je fazemos, ainda existe a ioéia de
que as mulhe:es r.~o realiz3.fTl ne..."lu:Il trs~al"o, Do:r::j.Je não contrlb.Jem econ:::olca.-e"te
para o lar: qwe somente o rr:arido trabalha porque ele recebe LfIl salário Nós tenos
tropeçado basta."'lte COOl essa dificuldade.
Un dia me ocorreu a idéia de fazer anotaçeies rr.n Quadro. Pu_senos, como ex~o, o preço da rO'~~a lavada por dúzia e verificamos quantas dúzias
de rouPa lavavarnos por Il'ês. Oepois, o salário de ur.a cozinheira, de U"'.a babá,
de
esTÇlregada. Verificamos tudo o que fazem todas os dias as esposas dos trabalhadores.
No totsl, v!.'OOs que o saíário necessário para pagar o que fazemos na casa, cOt'Ç:lara-

07
Da
Da
07
05
03
07

Cabendo ao Congresso Nacional eleger o Defensor do
Povo, somente a ele deve caber substituí-lo, mediante, neturarmente, nova eleição. 00 contrário, atribuir-se-ia competência
sill'ul tânea ao Congresso e à Câll'ara Federal.

I

finalmente, julgo oportuno trazer nessa justlf1:::a;~o o teste
m.mhode t.na I'Ulher .do pOvo. trata-se do depoimento da esposa de un tréi~al,",ad::lr, _
q,Je corr.preen::leu a mecânica do seu m,mojo na experiência sofrida e nas 9gruras do cg j

D9
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DE-SE A SEGUINTE REOAÇAD AO PARAGRAFO 112 DO ART. 44'

I
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deve saas

ser a cilada de una existência" e "que a sociedade não oferece nentana outra esco
lha às mulheres e QUallfica de virtude o que na realidade é neg6oio para os prod~

--,

Constituinte JESUALDO CAVALCANTI

=

vel à maIoria da

"~'===,--

:EMENDA 1P06822-3

I

NQ DE OEFUTAOOS

.43.633.573

I

I

dtstorç~o

muni cação entre o litoral e as regiões mais distantes dos Estados do
Piauí e do Maranhão, aos poucos cede lugar a ilhas que se multiplicam, a cada ano
Pior é que tudo isso ocorre jus teoent e numa região,
nordestina, cujo maior flage.).Q decorre da falta dágua, da seca cons.,
tante e arrasadora, responsável pelo depauperamento de sua economia
e pelos maiores índices de pobreza do Pais.
'tratandc-ee de rio que separa os dois Estados e sobre o
qual nenhum deles exerce domínio, somente a União pode instituir Mecanismos que o preservem e viabilizem o aproveitamento de seu vale,
social e economicamente

-

teres de bens de consiso''
Eis porque esse disfarce da veroeoeíra contribuição da espcsa para a planificação eccrôetce do desenvolvimento dos países e para a avaliaçl;1J
dos progressos sociais DANiJA PRADO faz séria den.:incia
tiAprodu;ão ccréstfce fornecida pelas esposas reorese-rta una
soma por ceeers íeoorte-rte, ecpocníca-ente falando, para que os pcceres do."Una.,te~

DE J:eP'r.r.D:lS

NQ

ria corrigida'

SP,r-c,RJ,RS,PR,SC,[F'

Deve-se perQlJ1tar: Que diferença faz se chamar de trabalho
social produtivo ou se chamar de trabalho doméstico, particular, illPrcdutivo, _
se fora ou dentro de casa a müter, especratsente a mulher pobre, está trabalhan
do e, comose vê, trabalhando muito?
A brasileira O~"OA PRAOO apresfnti mteressante tese de _
doutoramento perante a universidade de Paris, em 1977, com o seguinte titulo "Ser
Esposa' A Mais Antiga Profissão". Ela anota que a "contribuição ecorô-rca da esposa é totalmente exclu!da do cálculo do Produto Nacional Bruto" e que só ha pouco tempo, depois de denúncias levantadas pelos ncvfeentcs de IllJlheres de vários paises, o assunto ultrapassou os meios especializados e passou a ser ea,s difundIdos"
Depois de ponderar QUe, enquanto se trata de «tereres de-éstlcas" prcorfe-ente citas é possível avaliá-las, faz perçcotas opcrtu-as.
"Has comoclassificar todos os serviços cresteccs pela esposa do agricultor, por exemplo? Os serviços de secretaraaoc prestados regularmente
ao rarãõo que exerce ema orcrrssto liberal" (O caso do médico com ccas.dtérdo em
casa). A esposa q.Je é a caixa na loja, qae prepara sêl'l::!.Jic'le no bar o; toma conta
da cozinha no restaurante do marido? Os serviços de anhtr.H!, prestecce aos polUI
coa, diplcratas etc 1"
Ela informa, Inclusive, que há no mcnentc no J.!.!nIstério das
eeiações êxteraores da França uma reivIndIcaçilo das esposas dos díprc-atee que desejam ser incluidas na folha de paçanento a Utulo individJal.
A pertar dessas constatações passes-se a ver a..aliado o trabalho da I'lUlher dentro de casa, coa suas irtplicações econômicas
GALBRAITH entende que "o papel da esposa-doméstica é de una
itrportâ'lCia vital para a expansão do consuno da ecooonâa moderna". Mas, segundo
[W.[lA PRAOO, ele n:a:o vê a solução na ccretívfzação do trabalho doméstico (restaurantes e lavanderias coletivas, creches et~ J, ccrc Benston e as femInistas que
pensaram nessa possibilidade, ou core tênín preconizava no começo do século ou co100 as feministas da coecre de Paris pretendiam. E:: que a substituição dos serviços
prestados pela esposa ao lar por eroresas externa partic ar s para a maioria e
públicas para algunas (ajudante das tarefas caseiras,
rr ça etc) é inacessí-

OE-SE A SEGUINTE REDAÇAO AO PREAMBUlO:
Os representantes. do pov-o brasileiro, reunidos, sob a
proteção de Deus, em Assembléia Nacional Constituinte, afirmam o seu
prop6sito de construir uma soc!edade livre, justa e solidãria
e,
para alcançá-lo, promulgam a seguinte
CONSlITUIÇAO DA REPUBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL
JUSTIFIC~Çno:

-Entendo que o preâmbulo deve ser conciso Nada de prolixidades. Afinal, o conteúdo da Constituição é que expressa o tipo
de sociedadé que desejamos construIr.

:EMENDA 1P06824·0

l:J

Constituinte

ELIEL

r=;~;;~:J

ROõ'Á"ÍCUES

.~ •••_/Co ••".O".....

",...

,'.io

(JPlENARIO
EMENDA
OlsPOSlTIVD EMEtoDADO:

Dii'~7illJ

MOOlF'lCATIVA

Art 17

A al!nea "b", inciso V, do Art 17, .do Projeto de Constituição, passa
a ter a seguinte redação:
Art17I -

••
.

IV - ••••
>,J

ã) •

b) é livre a greve, salvo nos serviços e atividades eSSel'lCial§
à cOlfUl1idade. como transportes. saúde, cc:m.mica,ão e e'"l!!roia, cO;llpetindo aos
traba1hadcres decidir sobre a oportunidade e o ãrrtlito de interesses que de\erl;o por meio dela def ender.
JU5TIFICAÇAD
A redaç~o dada à letra "b", do inciso v, do Art 17, do atual Projeto
de Constltuiç:tio, cria una situação perigosa, em virtude de gerar da"lOs irurr.agináveis ao Estado.
I
Colocar na Carta Hagna que as classes trabalhadoraS podem paralizar,
livremente, o respectivo trabalho, seja qual for a natureza, contraria, no
nosso entender, os próprios princIpias democráticos.
OR"COt'lsagrado e justo direito à greve, é una conquista da classe trab,!
lhadora de todos os povos livres Entretanto, esse direito não pode e nem de.
ve ser absoluto, em razão dos limites do ser hLmano.
A experiêncla tem demonstrado QUE! greves injustas, além de afetar a
econ01lia e segurança do Estado, trazem em seu bojo, terr!veis preju!zo~ para a
populaç~o, principalmente a mais carente
Temos de levar em conta que serviços essenciais devem ser assegl.Jrados
ar o bem da coletivjdade, II'Otivo por que so:nos pela modillcação da redaç.llo,

ACRESCENTE-SE o SEGUINTE ARTIGO AS OI5POSIÇOE5 TRANSITORIA5L:i\A.cU-~ ....~

...

Art.
_ A União, assistida pelos g:Jvernos dos Estados
do PiauI e do Mari}nh~o, promoverá, através de 6rgão próprio a ser
criado, o aproveitamento integra das potencialidades do vale
do
rio Parnaiba.
o trabalho do:néstlco é lazer ou produçl;o"
As leis e as ciê:"".c.ias econ.."o::>lcas não considerar- o trab6.lho
no lar CO'lC socialnente produtiva p::!r não possui; 'falor de troca. Algv's chegam
a classificá-lo de "não t:at'lalho".
Milh1:les de Il'tJlheres brasileiras vivem em torno d:J trabalho
IOOl"l6tono, duro e sem fim de seus lares e, entretanto, ~o esUio inclu!::!as entre
85 e;:onomica-.ente athas porque sua produçl;o _ as roupas lavaéas, a 111T.;leza da
casa, os almoços e jantas, as hOras gastas em nlnaI', lavar e vestir os filhos,por exerrplo - nao tem valor de troca, apenas valor de uso; não sUo, portanto, mercadorias, nIo se enquadrliKR na d1vlslo socIal do trabalho.

JU5TIF"ICAÇAD:
O Parnaíba, o segundo maior rio do Nordeste, corre o fundado risc.o de se transformar no maior rio seco do Brasil. Isto ocorrerá se não forem adotadas, com urgência, medidas que protejam suas
nascentes e os mananciais que o alimentam e detenham o desmatamento
indiscriminado de suas margens e o assustador processo de assorealIIento de que vem padecendo Seu curso, antes navegável na extensão
de 1.250 Kal, e por séculos a mais importante via de transporte e. co-

~DA 1P06825-8

l" Constituinte

ELIEL RODRIGUES

rr~~~-';~

(l}ii';07]
DEN:lA MJJIFlCATIVA
DIsPOSITIVO B-9DAOO:
O inciso XII, do Art 13, do Projeto de constituição, passa a ter a s:!

guinte redaçlio.

Assembléia Nacional Constituinte

Ai'tU- •••

~DA

1- ••
XII _ Salário-família aos dependentes dos trabalhadores, neles lnclui

dos a esposa, os lilhos inválidOS, de qualquer idade, e OS de até 24 anos
comprovem sua condição de estudantes e não exerçew atividade lucrativa

que

,..... _~

lP06829·1

~tuinte ELIEL RDDRlGllES
r,r

••• u

~ID

JUSTIFICATIVA
Procura-se, através de Emenda, propiciar treteeentc igual a Ioêntacas
situações O salano-famí11a atual do trabalhador se alcança os hlhos até 14
anos , excluindo a esposa i a reçcterenteçêc do salano-família, retereote
ao
twcronertc público, prevê que a esposa e os filhoS' estudantes,Que tel"lha'll menos de 24 (vinte e quatro) anos de idade, puden recebê-Ia

---,

I!!~~;'~

~EMENDA lP06833·9 ,"~,.
('OI Constituinte SÓLON BORGES DOS

r;T!"~7Zã?1

Acrescente-se ao Artigo 97, do Capítulo r, do lEGrsLAlIVO, Seção 1, do Congresso Nacional, do projeto de rces t tu íção , o
seguinte paraqra roí

Dispositi vo emendado: Art., 17

Discriminar-se esse~beneffcio epe-es para os de baixa renda, não par~

,,§ 42 _ As ~leiçCles para o Congresso Nacional realizar

Suprima-se, a alínea "i", inciso IV, do art. 17,do
projeto de constituição , onde se lê : "os epcsentadcs terão
direito de votar e ser votados nas organizações sindicais"

centual ou valor desse salárlo-rnínimo, levando-se em conta o nú:n8ro de dependentes, sua idade, situação de saÚde etc, eví.taroo-se a discnminação de vaIS!.
res distintos para os trabalhadores

se-êc quadrienalmente no período In-edf a t amen t e ante:
rior à legislatura subsequente, em data a ser previamente fixada pelo 7rlbunal Superior Eleitoral"

JUSTIFICAÇllo
As lideranças Sindicais, tendo em vista suas atividades totalmente dif.!:,
rendadas das delnals Entidades associativas, devem ser exercidas por coe
rérrce em atividade AI~ de dar maior auter>ticidarle, permlte a rene v
ção de valores , eecesserãe em todos os segnentos representativos
Por
outro lado, evita a permanência il)(jeFinida de lideranças que, ~ltas v~
ees, não mais atendem aos anseios da classe trabalhadora, cingindo-se.!:!.

JUSTIFICAÇAtl

!

EMENDA lP06826·6
Constituinte

E;'~~;:J

ELIEL RODRIGUES
.u••• 'o/<.~I"'O'.U.<O~I'."'

t5h'~~

---'

PLENa RIO
EMENDA

I E;;;:;'=:J

1o.--------, tÇj';;;;]

Emenda sucressã 'Ia

ce razoável, pois todos têm os seus encargos e resccnsanü ioaces famillares
Por outro lado, deve-se deixar para a lei ordinária a fixação do per-."

fi
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projeto de constituição

•

nicamente ao aspécto poHtico

o objetivo desta emenda e poupar a ultima ses s ão Le
gJslallva do esvez íaeento decorrente da campanha eleitoral, que pas
sare:Í a ccc r r er no período de recesso parlamentar de fim de ano,
cerrada a Legislatura anterior
•

MOD!FICATIVA

0l9"OSITlVO El-Et:JAOO: Art 17

;EMEru,.",

A alínea "1", do inciso!l, do Art li, do Projeto de Constituição, passa
a ter a seguinte redação
Art 17 •
1l:t - ••

r.r

a)

i)

•• l"'t>;h

"nO/~

-_---__,

À~'associações religiosas e filantrcp1cas poderão manter cemíte-

rr.:~;"-I

ê1PlENARIO

fÇ/;;7ã7l

Acrescente-se ao r tuf c x , "Disposições
do f:rojeto de CO'lS_t,!to!çao, o seguinte:

"Art.
Os servidores da uorac , Territórios, Distrito
Federal e Munjcípios da adrninistrõçAo direta ou indit!,
ta ece t Iecs , ccot r atedcs ou noneados a qualquer
tHu
lo, ese efetivados desde que contem cinco soes de ex~rc"!
cio, na promulgação desta ConsU tuição
-

Competindo ao Congresso Nacional eleger o Defensor
do Povo. nada mais justo do que admiti i' a hipótese. de o escolher entre seus membros Seria. inclusive, urna forma de prestigiar e fortalecer o Poder Legislativo

~DA

Visa-se, portanto. evitar a discrimlnaç:l:o, coro já houve no Brasil. M
tempos passados, quando foi proibi6o o sepultamento rje U1l cidadão evangélico,
no interior de UIl60s nossos Estados. rxm desses: cemitérios de irmandades.

(!J

lP06831·2

Constituinte JESUALDO

í

ser eqr e rc ür.fco· Os SErvidores dos t rês Poderes ~ abrans!
dos pelo r;;"lsposto na artlgc ficam integrados no (uflc1~
nalismo""; t ruoaroreeces "suas funções eer cargo!..
assegu
rencc-se-fbes os direitos e vantagens prevhtosrn3leQl~

CAVAlC~NTI

7(~~Ã'i;:;·k

fl
",-

JUSTIFICAÇAO

-:-ll."'IVI".O;>Ç14

__,

lP06827-4

tonstitulnte

DE-SE A SEGUINTE Re:OAÇAD AO PARAG~AFO 4Q DO ART. 49.

ELIEL ROORIGUES

EMENDA MOF'lFICAllVA
OISPOSITIVO E:f.lENDAOO:-

Art 65

O par áqr-e t c único, do Art 65, do Projeto de constituiçllo,
passa a ter a seguinte redação:
Art6S- ••
Parágralo ÚI'lH:O O hmite da renoeração dos Vereadores sere fixado
na Constituição de cada Estado ied=:r.a±J, levando em conta a pOp.'Jla;ão t'l.J"'ic~
paI, e não ocoenoc ultrapassar d01S terços do que percebe'!', a qualqJer titulo,
os Deputados EstadualS.

Art. 49
"
.
§ 4Q _ A criação, a jncorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos os requisitos previstos em lei
complementar estadual, dependerão de consulta prévia, mediante oreblscito, às populações diretamente interessadas, de awtorizaçllo
das Câmaras- de Vereadores dos Municípios afetados e de eprcvaçãc
da Assembléia Legislativa

1

ReproduçAo de medida adct ace pela Constitulçao F'ede:ral
• de 1:967. o que aQuJ se propõe ....isa asseguraI establlidade a servido
res já postos ã pr ova há pelo menos cinco anos, cujos serviços testa:
dos por qover-nns di rereo tes respondem à necessidade da a:dministraç~OI
pública a pente de ccnt mvecee mantidos nas funções que desempenham
QuandQ o congresso Na=io ...a.l aprovou tal medida "a
tuiçao anterior. submetida ao vceer Legisla,tivo,sua decf sãc insPiro..J_,
se, como nos agora, na oeces aí dede de fazer justiça a Quem vee trab.!1
!hando no serv.íçc publico he , pelc ee-ios , c occ anos

C~Stll

í

JUSTIfICAÇAQ.
A emenda visa corrigir a eber raçâc vigorante na Lei
Complementar nl! 1/67 (federal). que estabelece os mesmos requisitos para a criação de Municípios, sem levar em conta as peculiarldades estaduais. Assim, comete-se o absurdo de eXlglr-se a
.população mínima de 10 000 hatu t ant e s tanto faz par e- São Paulo
ou Acre. Urge descentralizar, desmontando esses entulhos autoritários. No particular, o Estado deve saber o que lhe convém,
não a União O dlscjpl1namento desse assunto pela uní ãc ccorrr.,
ta com a idéia de democratização das decisões.

just"i1icaçào
o texto atual nãn deixa bem explicito cratér Ios 00 f ixa;ã:l da remr-ieração dos vereeccres , p:=Ida,:!o dar margem a excessos, cc-acrre Já cccrre em varios Esta:!::s da recereçãc
Susca-se lJIl equilibno entre os valores cercecdocs pelos Deputadas ES
tacl:Jais, e:r relaçiio aos ;cedera_s, -E: d::lS Vereadores, e'll rel~;ão aoS primeiros -

EMENDA lP06835·5
l:J Constituinte S[]LDN BORGES·"~O~S

fl PLENÁRIO

aR

í

JUSTIFICAÇAO

tS~~'~'~

ELIEL ROORIGUES

I

o

-,

".I1rt
Do rendil'leIJto das pessoas fIslca~ Sujel to ã
incidência do Imposto de Renda,lserl'io integralmente desl
contadas as G"espesas com educaç~o 11
]

EMENDA 1P06828·2
P L E N

'lo.

'1.'c/·.ll"'•• ;"~

r J.mportante, ta--oém, que seja levado em co,ta o rr...rnero de habJta,tes
m.miclpais, como ltIl criter!o de p.opordonahdace nessa I8'llo.J'"lera;ã::.

t:J

REIS

•• I •••• Ol<eM.... o'.u ••••••

Acrescente-se, onde couber, ao Capítulo I, "00 SisterrJ
Tributário Nacional" , do Título VII, "Da tributação e do orçanento""l'
do projeto de rcns t tuí çac , ~seguinte artigo'

I

Constituinte

Transitorias"

í

JUSTlFICAÇAQ

de

fi

_

'12 A DE DEFENSOR DO POVO.

mHérios públicos ter~o caráter secular e serão actninistrados pela autorid5de nunicipal, sendo livre a teces as confissões religiosas praticar eeres-es seus ritos.
JUSTIFICAÇ'AO
Convém, desde logo, e não deixar pata a lei cce-creeent er ,
Que,
g3rantind::l-se às entidades e associações religiosas e filantrópicas a
posse, Ill3nute,.,.;ão e utllizaçãQ
ce.;Uério5 certrcczeres, seja esteoerecrcs- a
necessidade de sua f isca1izaç~o, pela autoridade p-.1::Il1ca cceceteote, e proibida
a recusa de s~pul ta'llento de terceiros, que rãc pe:rtery.;am G mesma cceeuceoe ou
credo. onde não houver outro cemitério secular
•

EMENDA

'.~"

INCLUA_SE ENTRE AS FUNÇOe:S PREVISTAS NO INCISO I 00 ARTIGO

~~~~h~:r~~:~:~:s~ ;~~~:O:eP:::I:u:~~~~~~~~~~~i:~g:~:~:::::::::nte~~ ::~

fi

.;.:;4.7

[Jconstltuinte S6LDN BORGES DOS REIS
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EMENDA MQDIFlCAllVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art 54

•• <..... /~CM'•••O/

o inciso XVII, do Art 54, do projeto de Constituição, passa a tera seguinte redação
Art54 1_ •

••• e:~I ..;;O

~

Hem}f~_'l".

Dê-se à letra "5" do
jeto de ConS';ltlliçao, a seguinte redaç~o'

I

Daí esta Eme'da que objetiva evitar a incidência. ainde
que parcial, da trlbutaç~o em causa sobre gastas com educ;;Çac
do art. S4, do PrE.

"5) Norrras gerãis sobre produç~o. consumo e defesa do
con!õumidor "

XVIl - exercer a classificação, o controle e a liscalização das divers5es
públicas

Preser'ltemente, como se sabe, todas as despesas realiza
das pelos contribuilltes com nedicos e dent!staJi.sao doscorotacas
d~
seus rendimentos para flns de jn,g..dência do lmpDsto de Renda
...ão c
l
::;a~dü, 1rü.cg.a ..".;,.t",, 0;0 Y<r:olo;o Com I;!oucação, O que e,
v:slvelment"':
inadmissível, indefensá ..el por todos os títulos

EMENDA lP06836-3

,..,,--------.1

(ilconstltuinte S[]LON BORGES DOS REIS

JUSTIFICAÇAO

_

!<rp"T'B""-----'

L

_J

JUSTIFICAÇ'l{O
Há QUe se cuidar do devido controle e I1scall:zação das diversões pub1lcas,
por serem veiculos de CQflUlJcação de massa.

Permlt:l.r-Ihes Q'Je fiquem sem t..rn controle ou fis::aliz2.ão da soc:edade, e
deixar-se em aberto a posslbi1J.dade de invasão, cada vez /ralor, de fatores de de
sagregação roral, O'a etica e dos pr6prios valores culturais
e: preciso manter-se el~ado õ"n!vel dessas ativid'fles
ErrtloN, lamentavelrrente , o serviço de censura ven~a sofrendo,8n ta:t:s os níveis, grãndes pressões por parte de una minoria ávida p~r solapar os bons princípios, não é admJssível sua extinção pura e simples. rootmente quando está relacionada COOl a proteção de valores transcendentais da sociedade.
Os menores não podem receber ~etermlnados tipos de programa OIJ espetáculo
I:: preciso que a autoridade cOl"lstitu!da detenha lJIl míni'1lO de corrpetência e
poder para enfrentar a audácia daqueles que, ávidos de lucras financeiros ou pro
positalmente macular os 1:/qns costures, contribuem para una séfle de conseqUêr::
cias danosas.
>

- , -

f'lPLENÁRIO

C fundamental que o novo texto constitucionai conte
n'"la norllla que exprpssat,e"te atnbua à !.Jnl!;O C::C'lilpetência pa:ra flll:ar no;,
[mos sobre <:. defesa do COflsumldor
-

I

A nateria, evidentemente, será regula::! .. por lel' crdi I
'"Iar1a, o'"lde o detalhal"'lento da éefesa do consUl"'lido. sera
eSpeclf.1cad;
adequadel"'le'"lte

Assim, con o anelo de san,;,r a onlss~o venflcada no
PrOjeto de C<:lnstltuição, a emel)óa acreSCel"ltã ao contexto da competência
da UnHio, 1e;is1ar sobre J10rmas relativas à defesa do consumldor
,
acolhimento

Por tais razões, esperamos que a iniciativa merecerá

Dê-se ao parágrafo único do artigo 371 (Capífulo
lU t
"Da Educação e Cultura", do Título IX, "Oa Ordem Soclal"', a seguinte
redaç~o

Paragrafo unico: A eetucaçllo, direitq de todos e
cever
da Estada, sera promovida e incent1v!
da po~ todos cs fej,os,com ê! colaboração da família e da
comunldade, visando ao pleno desenvolv ..mentü da pessoa
e ao cOl"lpromisso do ensino com os princIpies da llberd,!
de, da responsabll{dade pessoal, polltiea e socIal, da
del'locracia, do bem comum e do repudio a 'todas as formas
de preconceito

e de

discriminaç~o

• Assembléia Nacional Constituinte
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T!F!C 4

Ç Jl' o

regional Pelo cor-t
i
e:..içlf que parte dos
que hoje são ali investidos sejee oesv.eoos per a custear una nova
máquina acmf ní s t r at ava e ocr ccrat rca, sem qualquer e re r t o pns i t I
vo sobre a renda regional

t

ÇãO

Esta proposta mantem o texto D!'iglnal, acresceet er-co -\
lhe a expressão "da responsabilidade pessoal. polItica e scct ar't ,
a
fim de que a responsabilidade, a maior cer êocte do nOSS:J tenpo , passei
a ser considerada um dos valores básicos da rcrmeçêc humana, POlítical
e social das novas gerações de brasileiros Sem o cultivo desse valar
assegurada, ao lado da liberdade, a conquista efetiva dos dí re i tca h~
aaocs , a solidariedade humana se comprollete A polltização do
povo
brasileiro depende nuito do desenvolvimento desse valor no pLann pe~
soaI, polItlco e sccf ef • A vida assume, com responsabilidade,
um a1
to sentido e muito maior sIgnificado. Responsabilidade e. por outro 12.do, amor, em coot r aoos ção à irresponsabiliC:ade, que mais do que o
egoísmo, e desamor Na filosofia da eccceçãc nacional não pode faltarl
esse valor fundamental à vida pessoal, polItica e social
í

r

er

o

,

VeH

Hun.eíp.os no produto da arrecadação do Imposto sobre
l'lercad,2
rr a s e serviços, e ê Impossível, na sua Implementação, dISSOCiar
um do outro. 05 a t uar s leH e ISS. quando eles forll'am UI; novo
i~
posto e o produto de sua arrecadação
um sõ.

reccr scs

ê

3 - A criação de ês taccs não ccns t i tue mate r i a
pria de uma carta constitucional .. ceve-de subme ter-ee a
a ser defl.nido em eqr s
ccmpj emer-t ar ou
r-j a
l

Lacãc

pró
process-;;

ÉMENDA lP06844-4

ord mé

[:J

r;~~"'~

RENATO VIANNA

CÇ[i~;7ã7J

tMENDA lP06a40.1

f

Oeo

ROElERTO

BRANT

Suprll'la-5e o item V, do artigo 26/j

r;r----------""""""-....- - - - - - - . - - - - - - ,
Substitua-se o artigo 2(,,7 do Projeto de Constituição
pelo seguinte

ÉMEl'IDA lP06837·1

I!J

.....-:-=:-:-----,

Constituinte JESUALDO CAVALCANTI

)

Art 247_ As forças nr-eces oes t men-se à defesa da
soberania, da indep=ndênc.ia e da int-:;:;ridade de País, à gãrantld
dos poderes constitucionsis e, por ini::-iatlva expressa ces t es , da
lei e da or-cem.
• Parágrafo úmcc - Cabe ac Pr es der-t e da necõbr aca a
direç!lo da político de qcer r a e à eecc rne dos co-a-icenres che res

~·PF~o~

Não há razão para se estabelecer, na ConstitUIção. a vedação do
pflvllêglo processual ã Fazenda Pública, pOIS não se trata
de
I:tatêrla de, índole eens er ece tcwe t ,

í

.~c.I",/~u.II' •• /I

(!!

...... ttdo

I ITI';:wJ

as

A redação ong!.nal dº a-rt ecrcjet o , baseada r o texto
da Constituição de 19'"6 e 19C7, é MuHt: qe-iér r c e ,
utill:sodc- um
conceito ine)"lsten~e r-o uoã ve r s o jur!dic~ que é o ccnce tc dá Pa
tria. O t ex to ccns tct crcr-ar requer cr- grs!" de ev at oão que
nlli-;;
aconselhe a utillzc;ãc de ling.J:=gE"/"' l1:Erê: ...a

DE-SE A SEGUINTE REOAÇAD AO ART. 199, SUPRIMINDO-SE OS 5§ 1~, 2~' e
)~,

À

JUSTIFIG~C~O

lei cOl"'plellle-ntar, ou mesmo ã lei o.rdlnãrla. cabe
ne

d

r s po r sobre

r rr.as p r c ee s s ue s s

í

E AO ART. 455:

í

í

Art. 199 _ Os serviços do foro judicial e extrajudicial

ÉMENDA lP06845·2

o texto que crcc c-tcs ter r a e a a s precisa a ces t íneçsc
das Forças c rnadas dí er-t e da aeeeça es t erne , esjiec l r cecco .o que
se pretende defender
Alérr disso, a e-tenda faz cere-eer da rr.Ic et íva dos
poderes conet.r tccacnaas - Executivo, legislativo ou Judiciáno -a
convocação das forças nrnadas para asseçcr-ar a Lei e a ordem'
No texto do anteprojeto, não está claro o oc cer
de
iniciativa nessa matéria; o que poder-La fazer supor que as Forças
Armadas não depeden da Iniciativa legal para intervir intername!!
te na defesa da lei e da or den
aantee-ae d r edeçêc do Pereçre ro Único do entecrojetc

são exercidos pelo poder público, ressat veca . a s1tuaçllo dos atuais

í

titulares, efetivos ou vitalícios

í

Art. 45S _ São estatizadas, na vacância, as serventias
do foro judicial e extrajudicial, mediante reeuner eçãc de seus se!
vidores exclusivamente pelos cofres públicos
1USTlFICAÇJl.Q
Tenta-se eliminar, com esta eeence , um dos eaí s ní.tidos
resquícios do feudalismo na administraç~o pública o exercido, em
caráter privado, de funções pr6prias do poder público, quais sejam
as rerat Ives ao foro judicial e extrajudicial Trata-se dos barcn,§
tos dos cart6rios, principalmente os de notas e registros põbf acos,
responsáveis pela rcrmaçãc de grandes fortunas, e que,
paradoxa.!.
mente, mantêm, em pleno regime republicano, um traço inconfundível
da sucessão monárquica: passam de pais para filhos.
A proposta, respeitando direitos adcuar rdcs ,
estatiza
essas serventias à medida que forem vagando

REDACAo ATUAL

"Art. 307 - O eprcvea easenec dos po tenc i.aa s de ene rg ra hrdráuhca e a Lavr-a de ]a.udas minerais em ra rxas de f'rcn te i ra scmente poderão ser efetuados por empresas nac r onaas , u- - - PROPOSTA
"Art. 307 - A pesqu i sa , a lavra e a transformação andus t.r-â-,
ai de minénos ccns i.de r ados eat.ratêg rccs serão desenvotvadas pnori
tanamente por empresas const1tuídas sob as 1e1S b ra s r Ie r r-as e
com
sede no País, CUJO controle dec i sércc , ge r-enc aa I e de capl.tal perten
ca , d r r e t a ou md rre taraenee , apenas a bras i e rrcs , pessoas fISl.cas oü
í

j

.EMENDA lP06841·0

['J

Parágrafo ãmec ~ .Na Fa i xa de srcnte i ra , o
aprcve i t anent.o
dos pc t enc r aa s de ener-g a a hadrjiu Ia ca e a pesqtu se e a tavra de r-ec ur
scs nmer-a i s somente poderão ser efetuados por empresas que satlsfa=cara o da.spos tc no ~."

p;;;~'~"'~

RENATO I'IANNA

ur fda cas ,

tÇj~~"WJ

JUSTIFICAÇÃO
Confl.gura-se de extrema ampc r tjinc z.a que a pe s qua s e , a Lavr-a
sej aa
de senv c Iv i das
pr ror i t araanente por empresas que sat as f aç am
as
ccndi cêes aqua es tebe tecadas , tendo em va s ta a retevâncaa desses ma
nénos para a econcma nac icnaã e como forma do PaIs assegurar a au:'
t.onom a e sobe r anaa sobre esses bens mrne r-aa s ,
Por outro lado. t anbêm se 'reve s t e de tal mpcrt ânc ra ores
guardo e a preservação dessas a t ava dade s na Pa rxa de srcneea ra , per~
eu t mdc que
elas somente possam ser efetuadas por essas empresa~.
de modo a cnar condl.ções para a ocupação de tão 1mportante fan.a por
brasl.lel.ros, eV1tando assJ.rn qualquer descaracteruacão nacl.onal nes
sas áreas.
-

e a transformação de mmêr ics ccns rderadcs estratéglcos

REDAÇ3;o ATUAL

Art. 306 - • •••••••
• ••
§ 10 - Ao prcpr ret âr rc do solo é assegurada
ção nos r-e s uj t adc-s da t evra , na forma da i ea ,

a

par t ac apa-

PRoposn

Art. 306 - ••• ••
• •••••• • •••••••
§ '9 - À Umão e ao propnetáno do solo é assegurada
partl.c1j]acâo nos resultados da lavra. na forma da leI.

Acrescente-se onde convier}

'Í...

-r.....La
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EMENDA lP06846-1

JUSTlFIC~C,!;O

Jtl, e:..r:-I..J.):t.,

da 1a\ ra,
pOl.s a ela pertencem os recursos nl.neralS, conforn-,e estabelaCldo
prCiprl.o caput deste art:lgo.

-

"Art.
- O Imposto sobre a Renda só incidirá
sobre a parte básica da rel'luneração dos proventos da aposentadoria e pensões dos assalariados com mais de 65 (s(lssenta e cinco) anos de idade.

t'

A iseniTão dos tributos incl.dentes sobre os seus

salários constitui urna das mais antigas e Justas reivindicaiTões
dos assalar:lados, como propunha o AnteproJeto da Coml.ssão da
Ordem Social, que reproduzia projeto de lei aprovado por unanimidade pelas duas Casas do Cong:"esso t.acional. no ano passado.
A aposentadoria não pode ser entendida e tratada
como castigo, e sim COI'\O "Jus ad mercedern", de que falavam os
antigos e COf'lO é assim conceituada nos paIses socJ.alme'lte adiantados, preocupados em proporcionar um tratamento condl.gno aos
seus trabalhadores e servidores inativos.
Coro as restrições inseridas a presente emenda se
reveste de alto alcance social e vem ao encontro das aspirações

rr;~~:'~

RENATO VIANNA

t"~_I_"'~~"~"""l"

---------_ ....
Emenda

Supre~!:.hE,

DispositJ.~c

emen::lãdc

__ - - - - - - ]

""",,,

D:!;.~;;;J

l

.. - - - - - -------

Art 43!t

Art

REMeM ATU4L
"Art. 308 - A pesqw.sa e a lavra dos re::ursos mmenas, bem COl'O o apro
venRllcnto dos potcncl.alS dc encrg13 hldrául1ca. dependem de autonzaçáo ou conces
são do Poder P.,jbl1co, no 1nteresse nac1onal. e não poderão ser transfenel:!s sem
prê\ la nnuênc1a do poder concedente.

Parágrafo úmco - ",ão deeenderâ de auton~ção ou concessão o aprovelta
mento do poten=ul1 de energ1a reno\'él\cl de capaclchde reduzl.cla "
-

J.._:lr _........

'i

As nessoas 1uríC'i-=:as

ce

d:lre1to r,úl)lico rec;nOl'cF-rào neles

res"Jo'"lsá.el. nos ca6s de cuIna ou colo.

~

e

tcncwl de en:.rg1a reno\-á\el de ca,.,acl.d:::.Jc reduzl.da.
§ 20 - Q'.Jando não se tratar de nunerals estratégicos, da faL'Gl de fron
telI<l ou de tel ras l.ndígen:is. a Umão poderá delegar competência às Umdaàes da Fe
derí!~o, qua.'lto às auton;:ações. concessões e su::s reno\o"acêes, de acordo com o es
ta"JelCOC1do em le1 "
-

CIVI<:;,":: -. (l...... t;.(..~ ""'-.'\-,...~ ..• ... -,- ...... tl~-.I''''' .... '; tt .............4 ,

Parãnrafo i:nico. Caherã élt"'ão rec-ressiva contra e fur,clonárie

,/

PROPOSTA
''.Art 308 - A JlC"'qUlsa e a la\Ta dos recursos nuneralS, bel:!COlTO o apro•

.:

danos ("ue seloS funcionários, nessa r"ufl.liêa(le cauc:arf'"" a tf'rcf'i

"~1t<LlF-nto_dos p::tencla1s de energla hldráuhca, àependeM de autonzação 0..1 conces
s~o d1 th~ao. contratadas se.';"re
prjl:o ªetelT'lnado. no mteresse n:lcumal.

§ 1° - r-.ão de~nG.erã de auton:ação ou concessão o aprO\e1tamento do PQ

p-~~;-

l3ii'~'&J

SE?' lDO?J::<:: Pt'BLIC05

MS

_.. _" ...C.

t)d:!;~mJ

n>lo poderao se-r transfendas sel'l prevl.a allL.lenC12 do poder concedeilt!:

~~~!L'''.'----------J F-;;;:~s'~
..

..... - - - - -

Acrescente aoYcar:oítulo "111, SE't"'ão 11.

por

dos aposentados e inativos idosos.

F;~;~"~
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EMENDA lP06842·S·

JUSTIFICACJ\O

(l

À UnIão de\ e caber partl.clpação nos resul tados

;::r.~:aI-

tt

C;~T

I

l"

I (' A r

~

O

Há necf'ss:1dade c!e se T'reservar na c"ors'!:it1..1câo

em ela!:l=-racão ur, disDositive rrue detf'rnine a responsahiliC'c:>deobJetive do Estado. Afora os casos cOl"orovados dp cu1na ou dolo do funcionário núblico, o resssarcimento nela Estado deve ser iil'ediato e intenral, cabendo dirpito renrl:!ssivo contra

JUSTlFlCAÇ!.O
1) À tJ.u5o. COl1' a ela j)crtem:el'l os recursos nuneral.S, cabe oute>rgar au
tonza.;oes e concC':5-s5es de p!;'SlulS3 c 13\.a Pela Destn:l razão as auton=<lções e
concessões devcm ser por pr<lz.o detenunsdo, de~caracten:.ando o caráter de perpetUI.:bdc
2) Ao delegar corpctênc13 aos rstados para outorgas de autorlzaçôcs, con
cessi\es e suas renO\ações, cnar-se-á CO.,dlcões para que a e),,']'lloraçãoa o <IProvcl.:'
tancnto dos recursos IIllneralS se façam de forma han'Xlniosa.

resoonsa....el nor nel1litTência, imroerícia e ip;nrudênci<l.

SUJ1rina-se o in:-i~o II e a e"'p·e~s:~~ "';:-;'angu:lo" do cacut do I!rt.
1139 do Projeto..dE' ConsU td;ão

ÉMENDA 1P06843-6

JUSTlFICJ..TlVA
1 - CS atua~s l,il"1,;,tes de: ~s:tadc dE l'ir",s

GeralS re

sultarel'" de un l::";?c ;.ccess;: de rC':;':;-~:l t1!s~,).~ca, r>C' C:IJ",l
consolidou l.ma so:iedade e t..'.,E. cJltura equ_l~b:~ca, hO~I:Jgé"'ea e
cem traços pró;::-ios, q .. e cq~;t_:.ut.'- u,.." 1es. r,etr.zes d; r::.çãc t:r!
sl.lelfa
Ocr. ""e'T!;:,r&'l",e-to do Este=:: serie l.f'"a lnte:VençdO ar

tificial el'l f'lcssa .Jr-id::;=!" hlstórlce, s~'" base e~' oJalquer argu!"e;
to racional
2 - O de~-~-~:ç~;""lto 00 te:r_tct~c estãdual
qualquer recu!...s~ a:Hcicn"l ;:'é.r& resúh,,:- os ~ro::-:le'l'as de

n~o

C:-la.

pol:''''.~

C

RENATO VIANNA

rr;~~""~
ffiJ'~y;;]

~UI!!' M~É !9 _9L f9~§!J !!!J.Ç~º Tu"Qlm'" .'~"C

r

Suprlna-se o {, 1°, do art.go 2]6, renur-erando-se o atual S 2"
ra p~rãgrafo ún't;o

p~

L_ll __?__L_L_L_L_L_~ __L_~ __9 _

O atuei § 1", do artIgo 276, contrapõe-se às d,sposlções do
111, do meSMO artIgo, ur'a vez que se trata da partle'l:ação

D1ENDA llODIFICATIVA

b0

J"

DIGpositivo enencado : inciso I!!, § 19, do art.
J\l',cze-se a redacão eo inciso lI!, pa:,a substituir

• en,,!

r.o 1e 19 grau· pela expressão ·pré-pri'iã:rio·, tlcanco com. a se
<J\\inte redacão :

-

"' ;. ..w~
s :.;0
t

dos

Lo• .:.

III - manter, com a COQt:loracao do Est:ado, os pl.oqraC:e alfabet1zacio e pré-prinãr1o·.

Assembléia Nacional Constituinte

JDSTIFIC1.TIVA , A nan.tenção do ensã-rc de ,. ,rau pelo Mu.,icIpio ,
ecneenec acenas cpm a cooperaçiio do Estaào, qera, para o Mt.niclnio
u.'n en eaxco ~asnroDorcional ã sua renda e 50 sua ln~raestrut.ura. fie::,
t::inqi"'ldo-se a~ ~si'lo de "?:.-â-nri.,ãrio", o "tuniclo10 teria "laior
fecilidade de cwnprir o dispositivo eenseaeacre-ar ,

II

expressão qualificações é indefinida e

discrimlna-

tória.
Não deve, nem pode haver discriminaçâo no
da profissão, por individuas capacitados tecnicamente.

IYt1ENDA lP06848·7

t:

DEPUrADO

FLORICE~

.._.-

,

r.,r.T"r"'TULO="I'"'V;-.:-;:DA;:-:O;:RG;;;""=,Z'"'A;:çA;;;O ~OO'ÊSTAtiO
COM RENUMERAÇAO

ções possIveis para o eserejere da atividade do tt'abalho, oflc1ooo
prof,1ssão.
A própria Declaração dos Direitos do Homem assim define as limitações individuais: -A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique a outrem. Assim. o exerclcio dos direi
tos natun.is de cada indivIduo só tem por limites os que asseguram
aos outros membros da sociedade o g020 desses mesmos direitos.
A
lei só pode proibir os atos nocivos i Sociedade-_

/in

COMPETE A UNIÃO

xv - ••••
XVI ... Organizar, manter e executar a Inspeção do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou COnvenção Internacional.
JUSTIFICATIVA:

-A Inspeção do Trabalho é uma instituiçâp de carãcter
mundial que constitui, na priUca, uma 'das %!\alores garantias de apl!
cação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constitui:da.
, .
.
A atividade

CONSTITUINTE TITO COSTA

EMENDA MODIFICATIVA

66

Dispositivo: art. ~ II do Projeto de Constituiçl;o.
SubstituS"SCi no inciso II, do.e=t.

Portanto, é indispensável e insubaUtuivel a utilizaçio da expressão capat:idade técnic. para definir as l1.J:itações em
causa, sem discriminação, nio dd"dndo qualquer dúvida para o legislador ordinário.

convenção n9 81 da Organização Internat:ional do 'Trabalho e pela ccn129 1:9 do 1lIesmo organisJllO. A primeira se refere a trabalho
da indústria e comércio e a sequnda, a trabalho na .agricultura (ru ral) •

"'P'::0"8"--'
U... _ I

__

.creter'", por legislar. ficEndo

é regulamentada internacionalmente pela

-Ar..t.

yÍ,'a

áS!:jll redi~ido:

t.{,.
.
.
JZ' - competeo privativaIllEnte

expressão «de-

.

aos Município!>:

-n -

Legislar sobre e arrecadar os trIbutos de sua co.!!!.
petência, bem como aplicar suas rences , sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados ea leL -

vençâc

p~ll.ticame~te a totalidade dos países do ImWldo adotam
a 'referida Convenção 129 81 e mesmo o Brasil já a ratificou, mas apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no Governe de
Presidente Médici, foi acusado, no foro intl!!rnacional, por não cumpri-lo.
t eeeessãerc, para sanar tais problemas e pare maior
garAntia dos direitos trabalhistas, que li Inspeção do Trabalho seJlI
fixada na constituição, como atividade normatizada e executada pela
união.

:::==J

EMENDA lP06854·1

tJ

Desta fonna li. expressão -observadas as condições
de
capacidade técnica- define com precisão, de modo claro, as limita~

CAPITULO 11 - DA UNIÃO

exercI cio

o Brasil ratificou li. ceovencâe da 01'1' n9 111 de 1958,
que trata da eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou profissão.

PAlKAO

tJ PLENARIO
~ -

conveniência de atrair para elas tão só as que, por sua devoção à ca.!:!,
se pública, pretendam trilhar na vereança urna autêntica escola politica, com vista a outros "munus" públicos como os oe Prefeito, Oep..!:.'.
tado e demais investiduras políticas
Ademais, nos pequenos municípios as depcsas com remunera ç ã n de
vereadores ,oneram os cofres públicos em detumento de gastos
indispensáveis ao-bem estar da coletividade tendo em conta e escaesêa
de recursos advindos de creeãrfes orçamentos municipais

JUSTIFICA'1'IVA:
A

• 713

J I' S T I F I C " T l V A

EMENDA lP06851·7

rr';~~~~

(=Jconstituinte TITO COSTA

1'5!-::'~
EMENDA

Tecnicamente correto é o uso do verbo -legislar-, já que
não existe, em nosso ordenamento jurídico, a competência para "decretar- t:rlbutos.

SUPR~SSIVA

Suprima-se, integralmente, o art. 68.
JUSTIFICAçAO

EMENDA lP06849·5

.='

ê' DEPUTADO FLORICENO PAlxJi.O

~

••n . ." ' .

o

prp~~""~

f"S!'~7fY1J
TITULO IX - DA ORDEM SOCIAL
CAP1TULO 11 - DA SEGURIDADE SOCIAL
SEç)S.o I
- DA SAODE
ARTIGO 350: SUPREssAo 00 ARI'IGO 350 e pARAGRAFOS DO PROJETO DECONSTITUIÇXQ DO P.ELATOR SENAOOR BERNARDO CABRAL.

JUSTIFICATIVA:
A proposição não discute o mérito da postura eãs eêmica do artl.go 350 e parágrafos do projeto e, nem manifesta pr!
ferêncla no sentido de que o eesec seü a unificado ou integradocom relação aos aspectos de saúde. A preocupação consiste em /
ver executado o tnodelo que alcance a proteção global do traba _
lhador quanto aos seus diferentes aspectos.
O Ministério do Trabalho por guardar uma experiên _
cla que Já ultrapassa há meio século, melhOr aparelhado Se en _
contra para, através de seus vários organismos de inspeção e _
fiscalização, prestar essa proteção.

dl.sposi tivo é inútil e despropositado
Ele apar-as faculta a criação, nos Hunicfpios, de "ccoserbcs
de üuví ocr es e ora, tal faculdade é inerente à autonomia munãc a pa L,
de sorte Que, com ou sem o indigitado m spos rt Ivc , essa fac...Iõeõe subs r s te de Qtlâ!qt.er rcrr-e
No mérito, o crecea tc é injustif.lcsvel, pois enfraquece o
Poder Legislativo e o sistema representativo, significandc, emÚlt:.ma
análise, a cr Ieção de uma segunda Câmara Municipal, CQmpO~=3 por "V~
readores de seg...nda Classe", para exercer ÇUl"lçoes qve ;a .. coem ser .=.
xercidas pe s a edí H daõe ou, diretamente, por qualquer c reacao , por'
meio de ação popular
E com a agravante de a função de üuv i dcr- ser exer c Ioa gr.!
tuidamente - o que se choca ainda mais com a função r emuner ada do V!.
reador.

-,

{,~
Dispos! tl vo eeendado , art. ~ do Projeto dE' CClnstl tu!ção
,~

Sup!'ima-se o § lo do P'"t. :w' drt ProjF:'to cc Constituição.
JUSTIFICATIVA
I

Os Prefeitos e Vereadores cevee ser submetidos - a julgamento perante os Juízes de 1lõl grau. Não se justifica
a mudança
de competência prevista no Projeto, que faria, apenas, sobrecarregar e dificultar o desenvolvimento de trabalho nos Tribunais

Será importante, após a promulgaçl!:.o da nova Carta, uma
revisão do Cec.-Lei 201/67, a fln de adequá-lo a uma nova realidade. tornando-o menos rigoroso em vários de seus aspectos.

EMENDA lP06852·5

f!J

,

"'~'

EMENDA SUPRESSIVA

CONSTITUWn: TITO COSTA

rr;~~~~

Plenario da ns seetn e e Nacional cons t.Ltu.í ot.e

fuí~VFJ

í

EMENDA SUPRE55lVA

A Inspeção do Trabalho realiza a proteção da saúde/

e da segurança do trabalhador através da ação integrada, englo-

bando sob tutela do trabalho, o registro profissional, a veri _
ficação das jornadas, dos descansos obrigatórios, da proteção _
• dos salários, dos acordos e convenções coletivas e das decisões
normativas; sob o aspecto da saúde ocupacional, as ações de higiene, de segurança e medicina do trabalho, desde o lllomento do
exame técnico prel~~ar do projeto empresarial até o mOltlento _
de eliminar os riscos advindos da atividade laboral, Ilmltendo /
para isso constante vigilãncia do parque empresarial, COm vistas
ã manutenção da segurança e saúde do trabalhador.
•

Título 11
capítulo V

_ Da Soberania Popular

EMENDA N)I'1'IVA

Dispositivo eJDendado : IU."t ..
Seção I _ Dos Direitos Políticos
Suprima-se do art
relativo a inelegibilidades.

L(,.
"PE. III

_
do P1ojeto de C01"st:!t.u1cao.

xeeeaça-se , no dispositivo citado. eeêe -Dls1;ritoa",
a expressão - e fi!:icll.lizar cartórios-, ficando assim. rediqido ;
27, ítel1' r r , o cr spcs ec

na~

bb

I:'L .. J4 -

X.fZ: - cdt.t., orqa.ni:;ar e sUp::1J."il Disl_itos

JUSTlflCATIV;'

t

A r-ater e referente 6S inelegibilid3:1es de . . e ser desdobrada na lei complementar crccr re , já prevista no texto ccns r I tccrcnal
Se este aas s ar a detalhes acabará confL tando com a lel
Pela
melhor t ecru ca , a Constituição deve estabelecer principies gerais de

:e notório salientar que os diversos países sUJe,!
tos ã normatização da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
adotam o sistema de execução de inspeção integrada, inclusive no
campo da saúde ocupacional, com encargos alocados ao Ministério /
do Trabalho.
desempenho da proteção do trabalhador sob o aspecto da segurança e saúde ocupacional por parte do Ministério do
Trabalho não afasta e nem inibe a participação de outros Ministé...
rios envolvidos com o problema da saúde, podendo oferecer eles _
seus subsídios técnicos e os resultados de suas pesquisas de base.
Em resumo, não importa a forma, mas sim o alcance
do objetivo final: A Proteção Global do Trabalhador.

- Dos Direitos e Liberdades Fundament aa s

í

lncleglbilldade, deilcando os oetalhes pars a lei

_1scalizar Cartórios.-

JUSTíFIeATIVA : O p:ojéto prevê, como pertencente acs, Mti?tlc!"ios.
pttLe do produto da attecadacão dos ir.tposto; sobre a propriedade te~ito:ria~ rural. De todo o interesse.
.p:n:t.a.nt.o, que Q. Munic!pip...Pm>sa _exer~~ _fisç~l1.:;:acão sobre a arrecadação de suas rendas..

O

EMENDA lP06853·3

f:J cmlSTITUINiE

____ :::J

TITO COSTA

rr.:~~i=:J

fUflf/_UUI'M:OÇiD

EMENOA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP06850·9 ..,.,
tJ DE~UTADO FLORICE:NO PAIxAo

----,

tJ PLENÂRIO
MODIFICATIVA
~ - DOS DIREITOS E LI13ERDADES FUNDAMENTAIS
~ - DOS

DIREITOS INDIVIDUAIS

--,

rclUl_I'I"'~.'

C•.,--

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

273 do Projeto ele Const1tu1ção.

Inc:lu1r no art.1go 273 um lnO'150 IV. com

Título IV _ Da Organização do Estaoo
Capítulo IV - Oos Hunidpios

segu1nte redação:

Substitua-se o parágrafo único do Qrt_ G5

.!.Q.§. !@.§.

"IV - sobre transporte urbano dO!
áreas metropol1 tanas e ID1croreglões"_

b -

.do 15 TUP.

.1USTIF!CAT!\i'

•••

c - !: livre o exercício de qualquer profissão, observadas as
condicões de capacidade técnica e outras que, em defesa do evidente interesse público, a lei estabelecer.

nass2Ige1

-As Constituições esteduais est~llelecerão os limites de r~
lIluneração aos vereadores das cap.:.tais e :::05 municípios de população
superior a 300 000 habitantes, nos derr<J~!:, ~ vereança sera gratulta
A ~nclusão na competêncla dos

Arli. 12 - •••
IV - •••

a

Salvo nos I'1lJnicípios das capltal.s e nah de população
elevada o vereador não tem necessldade de afastar-se de suas atividades. D~rtlculares para bem desenpenhar as funções camerais Dal
a

é. med1da pl.en2lJl:lente .;JuS-til.fu:ável

Mun1cí.plos

pele nece~s1da'de- - de-

fortalecer os Munlcí.plos BraSlle1.ros
Por outro lado, não se pode perder de V1Sta que as. atlv1dades de transportes colet1.Vos de passagelros. de1x,ã
rão de ser gravadas com o ISS. 1.IlIposto que não ma1.S consta no Sl~
tema Tr1butár1o Nac1onal.
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EMENDA lP06858-4

rrr-'-;;;;Q

l: Const1tuJ.nte TITO COSTA

M'~;z;;]

Plenár10 da "ssemblé11'!. xec acnea ccnem tU1nte

A própria DeclaraçÃo dos Direitos do Homem aseam define as liJutacões individuais: -A liberdade ecneas ee em poder fazer tudo que não preJudique a outrem. Assim, o exercício dos dl.r·ei
. tos nacur aa.s de cada indivíduo só tem por lilnites os que assegura;
aos outros JDembros da sociedade o gozo desses mesmos direl.tos.
A
lei sê pode proibir os atos nocivos à Sociedade-.

II

A Inspeção do Trabalho ê uma instituição de carãcter
mundial que constitul., na prática, wna das .maiores garantias de ap1:iJ
cação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constitUí_}

I

I

da.
A atividade é regulamentada internacionalmente pela
l:onvençâon9 81 ãã-Or-ganl-zaçào Internacional dó Trabalhõ
pela COnvenção n9 1::9 do meSMO orçam smo , A primeira se refere a trabalho
da indústr.1ê::' e comércio e a segunda, a trabalho na agricultura (ru •
ral) •
Pratl.cat:lente a totalidade dos países do mundo adotan:
a referl.da convenção n9 81 e mesmo o Brasil Já a ratificou. mas apresentou. eenüneaa, no ano de 1971, Justamente quando, no Governo de
Presidente Médici, foi acusado, no foro l.nternacional, por não cumpri-lo.
r: necessário, para sanar tais probleMas e para naior
garantia dos dl.reitos trabalh.1stas, que a Inspeção do Trabalho seue
fixada na constituição, como atividade normatizada e executada pela
União.

"e

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

Acrescente-se no § 2!!, depoas da palavra
dJ..tadas", a expressão "~MIm
pre,u:L7.0

ª'ª'

decretacão

~ Portanto, é indispensável e insubstituível a utilizacão da expressão capacidade técnica para definir as 1l.m! tações em I
causa, sem discrim1.nação, não deixando qualquer dúvida para o le-I
gislador ordl.nário.

Art. 276 do ProJeto de Const1tuJ.ção.

ss

"cr~

~4!:. responsab1.11.dade S

~

2.ê. 1ntervencão ••• '",

EMENDA lP06862-2

l:J CONSTITU!NTE
Impõe-se o eseeeeaeeseenec de sanções OD)etl.-

Plenario da

vas ao responsável-pe1.0-Tesouro Estadual por 'Sua onnssâc no- repasse

rrr-;~~;~

TITO COSTA

Assembié:~:/~:~~·~~:~..·~·;nStltuinte

I

JUSTInC1l.TIVA:

fv7~AYU

r-----------UU~,.u..,:,•..;;;o EMENDA MODIFICATIVA

F

da parte da r-ecea't a cabente aos Munl.cípJ.os.

TITULO V - DA ORGANIZACAO .DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

EMENDA lP06859-2

(!J

Constituinte TITO COSTA

(l

Plenirio

EMENDA 1P06865-7

SECA0 V - DA PROCURADORIA GERAL DA UNIAo

tJ

Art. 186 -

PLENARIO OA A. N. C.
•••

§ 39 - Lei complementar de ~niciativa do Presidente
República disporá sobre a organi:acáo da Procuradoria_Geral
Unl.ão e estabelecerá sua representação nos órgãos competentes
fiscali2ação e imposição de multas administratJ.vas.

EMENDA SUPRESSIVA

DEPUT AOD FEDERAL MATHEUS IENSEN

•••
§ 29 -

Assel!lb;ti~:/·~·:~i;~:~~~'";or.sHtuir.~e

da

eJ..PITULO I I I - DO GOVERNO

da
da
de

Dê-se ao Art. 199 a seguinte redaçao:
Art

Lei complementar regulará as at Iv r dades , e
sua fiscalização, a cobrança de emolumentos ares
ponsabilldade dos notariais registrados
e seus
prepostos. '\_
§ 21<' - O ingresso na atividade not.arial e
regis;íi~od~~e~~~~:~ ~bii~~~~:iamente, de concurso .fl!:
§ 12

DlsposiUvo eendado z art. 62, § 19 do p1.ojeto de COnstituiçio.

JUSTIFICATIVA:

SUprl1:ul.-se o §- 19 do art. 62 do ~ojeto de. Constituicão.
011 incisos

:r AV,

do art. 62,. sl':~E.o rlmur.ll!rados

nan • V

A execução das multas administrativas por setõres regionais da Procuradoria-Geral da UniÃo, nos próprios órgãos de fis
calizaçáo e imposição das mesmas, garantirá a. agilidade do proces:
so judicial e, cOJ!'o..J;:onseqlIência, por um lado, o aumento da arreca
dação sem a defasage1ll inflacionária da moeda, e por outro, ores:
peito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigencia legal,
que
ocasionou na punição e na cobrança rápida e obJetiva da lIlulta con.seqtl.ente.

VI , VII, VIII e De, eeeeeceaveaent,e ,

JOSTICICATIVA : dl!snecessãria a inclusão do § 19, d~ art. 62~ já.
que apenas re1ac.1ona, se: distinguir, outras. co!!.
petências do Municlcio,- e t~ue-- dever:l en~ar no Z
\IIIcaPuta do-- ertigo...

t0~.~';:=J

tJ CONSTITUINTE TITO COSTA

EfIIIENDA lP06860-G

~~~M

ADITIVA
DISPOSITIVO EftENDADO : Art1.go 276 do Projeto de Constitu1.ção.

EKEKDA

O Ministér.1o do Trabalho por guardar cee expen,ên _
cia que jã ultrapassa há meio século-, melhor aparelhado se en _
contra para. através de se<.lS vários organismos de inspeção e _
fiscalização, prestar essa proteção.

A Inspeção do Trabalho realiza a proteção da saúde/
e da segurança do trabalhador através da ação integrada, englobando sob tutela do trabalho, o registro profissional, a veri _
ficação das jornadas; dos descansos obrl.gatór1.os, do: prot.eção _
dos salários. dos acordos e convenções ecfeeavae e das deC1.sões
nonnat1.vas; sob o aspecto da saúde ocupacional, as ações de higiene, de segurança e medicina do trabalho, desde o momento do
exeme técnico preliminar do proJeto empresarial até o mcnent.c _
de eliminar os riscos advindos da atividade laboral, mantendo /
para isso constante vigilância do parque empresarial, com vistas
à manutanção da segurança e saúde do trabalhador.

Com ej'ea.tic , JUst1.f1Ca-Se que estes M.m1.cípl.os
sejam contemplados, também, em função do número de beba cantes (20%).
fl.cando 80\ para repasse em função da arrecadação.

fS:~~~

rYl'olillJ
~ -

:E: notório salientar que os diversos países SUJei
tos ã norrnatl.zação da Organização Internacional do Trabalho (OI;)
adotam o S1.stema de e'tee:ução de inspeção integrada, inclusive no
Cal!lpO da saúde ocupac.1onal, com encargos alocados ao M1.n1stério /
do Trabalho.
~

11Iro/.u•• ", •. . ; l o _ - - - = : = = - = = = = . , - - - _ - - ,

LIBERDADES

FUNO=~=I:DDI~A

005 DIREITOS INDIVIDUAIS

O desempenho da proteção do trabalhador sob o aspecto da segurança e s<:túde ocupacional por parte do Ml.nistérl.O do
Trabalho não afasta e Jem inibe a participação de outros Mini<;térios envolvidos com o ~roblema da saúde, podendo oferecer eles _
seus subsrdiõst-écnicos ê os-resultadas de suas pesqu1.sas àe base.

Art. 12 - •••
IV - •••
b _ •••

c - S livre o exercício de qualquer profl.ssão, observadas as
condições de capacidade técnica e outras que, em defesa do evidente interesse público, a lei estabelecer.
JUSTIFICATIVA:

--

A expressão qual1f.J.,=aç~s é in~efin;~a

tÓria.

supr-Ima-se o artigo 360 e seu parágrafo único da Seção !l, Capítulo
r r , do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

A proposição não discute o t1êri to da postura sistêmica do art1go 350 e parãgrafos do proJeto e, nem manifesta pre
ferência no sentido de que O meSMO ae j a unificado ou l.ntegraêo:
com relação aos aspectos de saúde. A p:-eocupação consiste era /
\1~ execueaõc o ~elo que alcance a proteç.ão qlooal do -cr-aba _
lhador quanto aos seus diferentes aspectos.

__ ....os Munl.cÍ,pl.OS com mal.or número de _ hab1.tantes
siio obr.1gados à reall.zação de l.nvest.1mentos no aparelhamento
urbano
(transportes eoa ee avce , saúde, educação, hi!lb.1tação, etc .•• L,

E

fY;~;'~
êSI"~m;]

COOSTITUI~:l DO RELATOR SENADOR BERNARDO CABRAL.

JUSTIFICATIVA:

"§ 3!! - No repasse de que trata o anca se 111.
vinte por cencc do total será vmcuaaee ao número de hab1.tantes do M.!:!,
nicíp1.o, conforme dl.spuser a lel.".

F~ _DOS DIREITOS

tJ DEPUTADO MARIO LIMA

ARTIGO 350: SUPRESSXO DO APTIGO 35Q e PARAGMFOS DO PrtQJ'ETO DE-

Inclua-se um § 3!! no art1.go emendado. red1..g1.do

CONSTITU!NTE TITO COSTA

.a r.edaçao

Os princípios gerais estabelecidos pelo Art
199, deve
rão ser mantidos, cor." ~ redação aquf sugerida, por atender aos recl;
mos da sccreoade Brasileira, traduzindo amce o reconhecimento
d-;
Assembléia Nacional Constituinte a dedicação e inestimáveis. serviços
prestados. pelos serventuários da Justiça do Paranâ e do Brasil.

EMENDA lP06866-5

TITULO IX" - DA ORD::I'1 SOCIAL
CAP!TULO 11. - DA SEGURIDADE SOCIAL
SEç:J;.O I
- DA SAtlnE

F

I!J

A-PToposiçao objetiva t-ornar mais coecrsa
existente,sem restringir ou limitar selo conteúdo .

EMENOA SUPRESSIVA

r . r - - . , - - - - - - - - f.."'-"~oea;~

EMENDA lP06861-4

JUS T 1 r I C A T I V ~A

fIki"~vm

Plenário da Assembléia Nacional COl"stitu!nte

V;;~;;=:J

enár1.o da Assembllha Nacional Const1.tu1.nte

w

<

EMENDA lP06863-1

f!lconst1.tu1.nte- TITO COSTA

199 - Os serviços notariais e registrais são exer
cidos em car at.er privado, por delegação do Poder
Público.
.

•

Em

do obJetivo final:

resumo, não importa a forma, mas sim o alcance
Proteção Global do Trabalhador.

A

~l:;;.LI~

JUSTlFlCI\1VA

A matéria constante do artigo não é de natureza constit!;!.
cional. O objetivo nele prevJ.sto,. se conveniente for, poderá ser 0Ê.
jeto de lei ordinária O que se encena no artigo não envolve nat!
ria substancial referente à ordem econômica, à ordem social, à o!.
ganização do Estado ou ~ garantia de direitos essenciais. O assunto,
por sua ordem, escapa ao conteúdo de uma ConstituJ.ção.
Ademais, o dJ..spositivo é de manifesta inconveniência
p~
_los riscos Que acarretaria à previdência supletiva, dados os recur
sos Que esta perderia, e pelos prejuízos Que t;aria' a ~beneficlário;
e aposentados desse tipc de seguro social. Depois de tantos anos de
vigência de regime como o atual, que favorece milh~es de contribui!!.
tes e suas famílias, alterar o cr té r m Que a todos beneficia é crI
í

ar solução embaraçosa Que não ccndrz com os objeti vos madores de
tiça scc i aâ de uma Assembléia Constituinte.

ju~

Se o legislador comum pode apreciar oportunamente o assu!!,
to com tempo ma.mr e melhor conhecimento de seus pormenores, não há
porque situá-lo no rigor dos trabalhos da Assembléia Constituinte.
Além de constituir matéria discJ.plinada pela Lei 6.1135 ,
de 15.D7.77 e regulamentada através de Oecreto espécrfico, a presen
te emenda encontra respaldCT'também nos ideais dei justiça, elo fu:;
damental e imprescindível para a manutençao do ;Quilibrlo social
e visa apoiar as entidades prI'Jadas sem finalidades lucrativas.

I

.

A supressão do dispositivo supra representa t<'Wl'"bem o pleJ.
to da categoria petroleJ.ra através de suas ent~dades Sindicato
Trabalhadores na Indústria da Extração do PetrÓleo nos Estados de
Alagoas e Sergipe, Sindicato dos Trabalhadores! na Indúslna da E~
tração do Petróleo no Estado da BahIa - STIEPiBA, SindIcato
dos
Trabalhadores na Indústria da Destilação e Recnação do Petróleo

00-;

~:s~:~::;od: ::~~~~ç:~n:~c:;~r:~:oT~:b~~::~;~,s s:~t~:d~s~;~aseb:~
t: dis...crimi_na-

Não deve, nem pode haver discriminação no
da profissão, por individues capacitados tecnicamente.

EMENDA 1P06864-9
exercício

o Brasil ratifl.cou a Convenção daI OIT n9 111 de 1958,
que trata da eliminação de todas as formas de discr1.minação no emprego ou profi-ssão.
Dest~ forma a expressão "observadas as condl.cões
de
capacidade técnica" define com precisão, de modo claro, as limitações possíveis para o exerc1cio da at~vl.dade do trabalho, of1ciooo
profissão.

1

t'

rc;;;~~~
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ffi';lli
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EMENDA AOITIVA Cml
CAPITULO 11 - DA UNIÃC
~

RENUMERACAO

-.COMPETE A UNIÃO
XV -

••••

XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção do Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou convenção Inte=nacl.onal.

tião, Sindicato dos Trabalhadores na Indústrja da Destilação e R~
finação do Petróleo de Duque de CaXJ.as. Sindicato dos Trabalhad2.
res na !ndústna da Desblação e Refinação Jo Petróleo de fortalEza, SindJ.cato dos Trabalhadores na Indústn~ da Destilação e Ref.!
nação do Petróleo de Maraus, Sindicato dos Trabalhadores na Indú~
tria da úest1lação e Refinação do Peuóleo de Hauá, Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Destilação e R~finação do Petroleo
no Estado de Minas Gera~s, SJ.nd [cato dos Trabalh3dores na
Indú.!
tria da Extração do Petroleo nos Estados do Pará, Amazonas e M~
ranhão, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Destilação e
Refinação do Petróleo no Estado do RJ.o de Janeiro, Sindicato dos
Trabalhadores ;a Indústrid da. Destilação e Refinaçãu do Petróleo
do Rio Grande do Nortef!fS icato dos Trabalhadores na Indústria
da Destilação e Refina o o Petróleo de Porto Alegre, Canoas
e
Osorio

.Assembléía Nacional Constituinte
EMENDA lP06867-3
~ CONSTITUINTE

fl.

L

,....

--,

OSVALDO SENDER

~"~7MJ

o

E N A R I

Se o -Governo Já eaveese cz-aedo o Créd1.to Fund~árJ.oP.l
ra o f1.m proposto. certamen;e mJ.lhares de pessoas não
margJ.lla11zadas nos grandes centros urbanos e mesmo no meao rural,
esperando pela Reforma Agrár1.a que, de tão lenta, é quase J.nexJ..§
tente.

L";~'~:=J

DUlPOS1tJ,.VO Emendado: Título II - Capítulo I - Art

§ l!!
Na sua eueêncae , será des1gnado pelo
tr1bJl
nal regJ.ona1 do trabalho, pessoa habJ.l~tada para subst1.tu1.r momentjl
neamente o t:l.tu1ar,
§ 2J!
Nenhuma rescJ.são contratual trabalh1sta será
vá1:Lda sem que seja feJ.ta perante o jU1.Z t1.tu1ar ou seu substJ.tuto;

Além aa.sse, não eceeaaeeece que a d1.strJ.buJ.ção de te.!:
ras ee ja feita com justJ.ça, pois cada uma tem seu preço, pela l.Q.
calJ.zação.. constJ.tu1.ção (plana ou montanhosa), pela falta ou abu!!,
dâncJ.a de águas e tantos outros. E como n1.nguém pode escolher
sua porção, ecreeaeeace que há favorecJ.mentos.

EMENDA MODIFICATIVA_

12 - item I - a-

línea "9"

Além das desapropr1.ações, às vezes necesséeaes , o
verno poder1a adquJ.r1.r terras através de ccncor-rêncaa pública,

Dê-se à alínea "a" do ítem I. do art. 12 a segu1.nte red-ª.
ção

:J!MENDA CS06870·0

Do nada vem nada e cada um deve eaeueu.r a sua parte. -acredJ.to não-ser demaJ.8 prestar aervaçce em troca de beneâfeaoe receb1dos. t evadente que a leJ. deve regulamentar. como e de que forma.

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

f!J

PLENAAIO

JUSTIFICACJiO
)ust'1ça do trabalho preca.ee ser melhorada. Não pod~
mos adm1.t1r que na grande ma10r'1a dos mun1.cíp1.os não se tenha a prs.
sença da Just:l.ça do trabalho. Nossa proposta é no aent.aâc de que nS
nhuma rescJ.são contrat.ual. se processe sem ume aud:l.ênc::a.8 com um jU:l.Z
de just:l.ça do trabalho, ou de seu substJ.tuto. Não podemos
adlut1r
que o nosso trabalhador tenha que esperar durante longo tempo para
receber o numerário da rescisão.
A

o

L

Acred1tamos que a ancaueêc destes d1.spos:l.t1.VOS possam
s1.Illp11.f1Car o processo de resC1são contratue.l tra'ba1b1sta e a
3Jlled1.ata J.iqu1dação.

_I

EMENDA AOl TIVA

Há sempre trabalho e este poderá ser prestado
através
dos serv~ços públ~cos, ta~s como' l~mpeza públ~ca, pj.enua.c de
árvj2
xee , calçamento, conservação d~s obras públ~ca5.enf1m há mu~ta5 alt.ernet.avas para compensar os seevaçce públicos usufru~dos e não pagos.

Inclua-se, onde couber) 'r ":-t......1.o

.tllij~,t::...ÍÃl

Art.
t assegurado ao setor agrícola
pr10rJ..tár1.o, através das seg~1.ntes med1.das:

l;t

tratamento
Tlue'~.n"II:•• Io

I - pr1.or1.dade em lJ.nhas e programas de créd1to a J!!.
ros subs1.d1ados, em espec::a.a1 para os produtos âeat.anedos ao cons!!.
mo annerno,

.EMENDA lP06868-1

tJ

"~'---------'I
TUlo/,.n"lC~io

do em

1'J.:;.ef" ~
(,S

EMEN", SUPRESSIVA

D~SpOS1t1VO Supr~mido: Tít~lo IV - capitulo)' - Art.
paragrafos.

Supr~ma~5e o

artigo

r.

êl

tar como pr1ncíp1o, na Const::a.tu1ção e não como def1.n1ção ou

,~..,

ve jo outra forma 8 não ser estabelecer penal1.dades, 8través de V!\
lores. Obr1gator1edade 1ndividual nio e:uste nem mesmo no casame.n
to, que d:l.rá .num contrato d~ trabalho!
",,' "
A lei prec:L15a ser clara, sob pena de termos ne.§. ...
te PllIis um desemprego nunca visto.

~

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

J E;~:'G~

f!J

PLENARIO

I t:Jf;;;J;J

_J

EMENDA ADITIVA

T ..11 .v1o ""

"Í~~~

EMENDA ADITIVA

\111\.

~.-+~ ~,

c ........ tlJ.,..

~

Incluam..se%: ProJeto de Constitu1çiio, na parte rel§.
t1va à Ordem 'Econômic~ ~~ segU1ntes d1sposit1vos'
"Art.
d:LOS por extensão e 5\
const1tu1rão o Crédito
rura1S de 25 ha (v1.nte

re&lu~ados

pelo Banco

§ Os 1ll'lÓVe1.S rurais desapropr1.ados por 1nteresse

J

C A" C ~

s~

Com uma área de 8, 5 mJ.lhões de qUJ.1ômetros
quadr§.
dos, o Bras:LI mantém ma1.S da metade de seu territór10
J.nexplorA
do, apesar da vocação agropastor1.1 de sua gente.
Além de ver::a.f1carmos que 70\ da área rUra1. é const,!,
tuí.da por 1atJ.fÚnd10s, sabemos que o êxodo rural tem cresc1.do
a
que eV1.tarJ.a diss&bores futuros com a Just1Çe. e enseJar1a assentA
mentos m8::a.s rápJ.dos.
Entendemos que a solução pacíf1.Ca é' menos onerosa e
me.1S rápJ.da, eV1tando os aborrec:unentos adv::a.ndo5 de uma ~de5lSpr.Q.
pr1.ação.
Estes, os fundamentos de nos se. proposta ao novo tex
to const1tuc1.onal.
cada ano. E uma das causas da m1.grlllção do homem do campo é a fa.!
ta de recursos p&ra e.dqu1.r1.r seu pedaço de terra.
Esse não é o ún1.co me1.O de f1.xar o homem à terra, mas
é, sem dúvida, um grande passo pe.ra se consegu1r esse objet:Lvo.
~ns1deramos 1.nd1.spensável promover o acesso do
hj2
mem à terra para que possa explorá-la, não só e, seu
benefício,
mas também no de toda a Nação.
Esse acesso, como propomos. ser1a fe::a.to através
do
Créd1.to Fund1ár10, formado com recursos dos tr1l,utDs
incJ.dentes
sobre os lZltifúndJ.os por extensão e
do Orçamento dill un1ão. que
f1.nancJ.ar1a 1.IlIÓVe15 rura1.S de 25 ha pelo prazo de 20 anos.
A d1.str1bu1.çiio de terras desapropr1adas por 1.ntere2.
.~ ~c1:..a.!..!..~am deBt1.nada~, preferencJ.e.lmente. aOli> f1lhos de
~
gr1cu1tores.

L;;;"~

(:J

PLEN;(RIO

fui';WJ
,.-:..-\"'"....J..o

vrl, E:o...f1+....Lc. 1: 1 ~~ o: I C"1'\cL.. ~4,

"Art.
t vedado à Un1ão, aOSo'Estados e aos Hun1ci
p10S tr1.butar produtos bás~cos para a alJ.mentação. conforme d1lS.p.y,
ser a le1".

O

JUSTIFICAeXo

Sabemos que muitos recursos da União serão repaSSA
dos aos lI!lun1.cíp.1os através dos .HJ.Jl:1stér::a.os. Sabemos também, que
nem sempre todos os mun~cíp10S são benef1C1.ados. Nada ma1S Justo
que delegar aos parlamentares poderes para des1qnar parte dos rs
cursos do orçaJ:ll~nto dest1.nado a obras, para as reg1ões que
r~
presentam. SerJ.a uma cole.boração visando uma descentral1.zação ma,!,
ar, f'e1ta com maJ.s just1ça, com part1cJ.pação representat~va de
todos os recantos do País. Pelo menos 10\ do orçamento apl::a.cados
em 1nvestimentos reg10na1.S 8tender1alll aos anse10S de cad8 mun1.ci
p"1.o, correspondendo assim. à vont8de popular, uma vez que os paz:
J.amentares sentem bem ma1S as necess1.dades de cada região que r~
presentam do que os H1.I!~_tros.
O destaque em nada preJud1Car:l.a o :Lnvest1.mento em
grandes obras, p01.S a ma::a.or parte, ou 90\, f1.car1.a para
ser
empregado nessas obras, pr1.nc1.palmente as 1nterestadua1.s e my,
n1cJ.pa1s, e de 1nfra-estrutura como energ1.a, rodovias, comun,!,
cações, etc. A dest1.nação destes 10\ ser1.am ma1S para pequenas
obra!>, l1gadas d1retamente aos munJ.cip:l.os, como préd10s escol,ªres, estradas e pontes mun::a.c1pa:l.S, telefon1a e energ1a rural,
postos de saúde, esporte e lazer, morad1as e desenvolv.1.mentou;r.
bano. t uma solução fác1l, prát1ca e v1ável, uma vez que os par
lamentares foram ele1.tos pelo povo, são seus rspresentantes e
no momento nâda podem fazer para aJudar a resolver, pelo menos
em parte, os problemas das comun1dades que representam.

S.f1.

JUSTIFICACXÓ

5'

F I

--,

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

Inclue-se aorProjeto de Const1.tufção, na parte rel8t,!,
va ao S1.stema Tr::a.butár1~ ~ seguinte d::a..SPOSJ.t1VO:

do

4::181 'flerãO"-d1Y1d1dos-81O lotes.de.2S.ha .1Y1.nte..e c.J.Dc.o-.h~l;:tarQJi)~
vend1.dos, preferenc1almente, aos f1.1bos de agrJ.cultores,
atend,!,
das as cond1.çôeS que a 1e1. estabelecer.
§ A escr1tura def1.n1t1.Va do :Lmóvel f~nanc1ado só
rã lavrada após a qU1.tação do fJ.nanc1.amento".

li S T I

,....

êJ

EMENDA ADITIVA

Parágrafo On1co - Cada parl&mentar terá igu&l valor
proporcJ.onaJ. ao total dos 10\, que poderão ser dest1nados po OX
çamento na sua tot&l1.dade para as prefeituras, para obrills d1vex:
sas ou já determin8das espec1.fJ.camente."

"Os tr1butos 1nc1dentes sobre os
lat1fú!l
(c1nco por cento) do Orçamento da
Un1ão
Funch.ár10, dest1.n&do a f1nanC1.ar
1.move1.S
e C1.nco hectares) illOS 1.nteressilldos.

§ Os f1.nanc1.amentos serão
BraS1.I, no prazo de 20 (v1.nte) anos.

fMENDA lP06874-G

"Art.
Os deput8dos ter-ão dJ.reito par8 des~gnar
no orçamento, 10\ do valor prev1sto para obr.as públ1ClllS do exeL
cícl.O, para realizaçíio de obras em suas reg1ões através das p~
fe1.turas.

.1110".""IC"1l0

~
t prec1.so estabelecer regras para, hillrmonicamen
te, resolver os 1mpasses entre capite.l e trabalho.

,GaJr:J~...J....c ir. ~!I

Inclua-se, onde couber~ seguinte lhsposit:l.vo:
PLENMIO

con§
1mpj2

seeeaeemes , eeeevés de aea espec:l.8l,estabelecer
-cr1tér1.os que perm1.tam as rescisões eeneee eues,s , por falta grave
ou aavr eeente , srecaeeeee estabeJ.ecer também o que é cons1derado
falta grave, quando e como poder1a ocorrer a da spenaa por
justa
causa Como proceder com os pedJ.dos voluntár10s dos
tr8ba1hadj2
res, que inden1.%8ção 'receber11l neste caso o trabalh8dor?
Temol!l~ também, que levar em consideração as
fA
aêncaee, o fechamento .das mJ.croempresas. Para estes casos,
nêe

t'

"'...- - - - - - - - - " Frp"o"s"'-----'

c......

- Estab11:Ldade e Fundo de Gar8nt1a por Tem

JUSTIFICACXO

EMENDA lP06871-1

.

.....

rura~,-.r<;er-Tegulament!!.

No momento em que o PllIís atravessa uma de suas
fE
ses eeenêenees ma::a.s d1fíce1s, não nos devemos esquecer do
papel
que a agricultura Já desempenhou e pode V1r a desempenhar
entre
nós.
Não obstante, desde o período ccaeeaea, a agricultura nunca teve como meta prioritár1a a11Klentar nossa população. seu
obJetivo tem S1.do sempre gerar dJ.v1sas e a produção de eaaeenees
para consumo interno é sempre 1im1tas3a ao mínimo 1.nd1.spensável PA
.Ea a manutenção e reproducão de nossa for a de tre.balho.

seus itens e parágrafos.

CONSTITUINTE OSVALDO BENOER

~

JUSTIFICACXO

,í!>

d

po de servace , na forma da leJ. .f,.0mplementar"

üea ,

seus ítens

N;o exa et.e necessidade de cr~ar ma~s cargos. O mun~cí
p10 tem como cuvadcxea e defensores do povo, o Prefe~to, os Vereadj2
res e o H~n1stér1o Púb1~co. t uma atr1bu1çiio que cabe mu~to
belll
ao Promotor Públ~co que tem autor1dade para ag1r. Além ao ma1S, a1n
de. temos em cada mun1cip1o as classes representat:LVas.

(l

,/.... ,_ ---- _

A eseetu.zadede para os trabaJ.hadores deve

JUSTIFICATIVA

EI1ENDA lP06869-0

INCISO XIII

----,

~_l:L-w:;~J.!.-r1.P~j.1.-J~~

--

111 - subsídJ.os para os produtos básicos para a al:l.me!!,
eeçâe , garant1ndo-se seu ba:l.XO custo à população.

IV -:'~seguropara0 -produtor
~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 2!!,

11 - garant:l.a de preços compensadores pe.ra o produtor.

Fr'p"o"s"-----'
. L
_J

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

art~go

G.Q

"~"----------, Fr"p'o'''s'-----'

t:

Com a eeecaeâc fe1.ta nos termos deste

§ 3J!

~~rafps, cessam todos os d1.re1.tos reclamatór10s".

"9) por absoluta J..ncapacJ.daCle de pagamento, DJ.nguém poderá ser prJ.vado dos eervaces públ.1cOS de água. esgoto e energJ.ll elA
tr.1Cll:. a le:L regulam~ntará para que os devedores possam prestar se~
V1ÇOS por ~eus déb:l.tos ao poder púb1:l.co."
JUSTIFICATIVA

e 715

O propÔsito do dispos1:tJ.vo que esperamos ver inser1do
no novo texto constituc10na1 é de assegurar a todo br8S1.le:l.ro, esp;!!
c1a1mente o segmento que const1tuJ. a ma1.orJ.a expressiva de
nossa
- pôpulàção-;-o-fraba1nããor:assãThriado;-enfim, garantJ.r-lhe-:; 'desonJl.ração tr1.bután.a de produtos básJ.cos de a11.mentaçào t sab1do que
o salár1.o perceb1do por mais de do1.s terços da população economica
mente at:l.va. no Bras:l.l, sequer atende às necess.1.dades de al1ment:
ção Nessas cond1.ções. a 1.ncJ.dênC1.8 tr1.butár1a, qUalquer que sej~
sua extensão, term1na por encar~er o produto de a11mentação,
1.n
v1ab1.11.zando sua aqU1.sJ.ção pelo trabalhador
Adema:l.s, a desoneração tributár1.a alvitrada, dadas as
1mplJ.cações pOS1.t1.Vas no mercádo consum1dor. repre!;;enta J.ncent~vo
às at.1.vJ.dades lJ.gadas à produção dos gêneros de pr1.meira necess1dã
de, o que, em estág:l.os subsequentes, concorre para o ma10r barate§.
mento e consumo desses produtos, alcançando-se, desse modo, o obj~
t~o ma1.or .da proposta.

EMENDA lP06875-4
(!l CONSTITUINTE DSVAtDO BEND·~;·
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EMENDA lP06872·0
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CONSTITUINTE OSV'LDO RENOER

f:J

PLENM.IO
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IncJ.ua-se, onde

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 474

I

t);h";"AJ

Suprima-se o art. 474 e seus parágrafos.
JUSTIFICAÇP;O

_----------TUtel".lr"ICIÇ1a

EMENDA ADITIVA

EMENDA SUPRESSIVA

" •

to-''f'" \.

coube~seguU'1te d1spos1.tivo:

"Art.
Todos os municíp::a.os terão, obr1.gll.torJ.amente,
um jU1Z da just::a.ça do trabalho.

Esta é a mais chocante sugesUo contra os trab,!
lhadores. Trata-se de um direito adquirido e, graças a ele, multas
conseguiram adquirir sua casa pr6pria, nDo podemos, portanto,tirarlhes o FunClo de Garantia po:t Tempo de Serviço, que tant.os
benef1_
~ios 'trouxe" clnse trebalhadon.

716

• AssembIBa Nacional Constituinte

rrr

·~U ..IC'CC
..,I.lo'I..CC.,...

I

AlI. premissas acima são corroboradas pelo Art.. 99 dõ 'Proje
to de Const.1.tuição, que consigna ao Congresso Nacional a atribui
_ ção de "conceder anistia, inclusive para os crilnes políticos". -

.llo

tlMENDA lP06880-l'

EMENDA MODIFICATIVA

fl

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 276, INCISO UI

"'"

CONSTITUINTE OSVALDO B E N O E O ' - - - - - - - - - - . )

I

Dê-se ao inciso IlI,do ar t , 276, do Projeto de Consti-

EMENDA ADITIVA

er';;;:J
f51i~;EJ

·_'x

1rr:. -U,,,.1J....i:t./.v\ . k c:

,~~
Inclua_se~e couber,

1

o seguinte artigo.

tuição a seguinte redação:
Art. 276 -

Art
_ A lei defin1ra valores a serem acrescidos
na declaração do imposto de renda das pessoas físicas. com rendime~
tos acima de trezentos sa l é r os-mfn ímcs anuais. cujos hlhos estiv~
rem cursando escolas públicas.

EMENDA MODIFICATIVA

••

DISPOSITIVO EMENDADO

lI! - trinta e cinco por cento do produto de ereeceeeç§o do imposto do Estado sobre operações relativas à crrcut açêc de
mercadorIas e sobre prestações de serviços.

Título 11 - Capitulo In - Art. 17 - :Ltem IValínea "c"

í

Dê-se à alínea "c" do :Ltem IV do art. 17 a eeçuant e rs
JUS1IFICACAD

dação
JUSTIFICACAO

sebeocs que cursar uma universidade federal é privilégio
et ãt s t.e , nela conseguindo uma vaga apenas aqueles
que cursaram bens
colégios e que fizeram cursinhos. Nada mais justo, então,do que in~
tituir uma taxa-escolar ligads aos rencmeet cs daqueles que têm I"e
lhores condições. através do peqeeeotc do inposto de renda. fixando-se, at.r aves de lei, valores progressivos a começar por trezentos

"C) é vedado ao poder públlco qualquer :Lnterferênc:La na
organ:Lzação eanaaeea , salvo leJ. em conrrár-ac ;"

A reforma tributária foi um dos assuntos mais

í

debatiJUSTIFICATIVA

dos pelos constituintes nas suas campanhas. Tenho certeza que todos
es t ãn conselentes da necessidade da sua realização. A elevação do

As ânt er rerênc aas do poder públJ.co nos eanôaceuos devem
ocorrer. apenas. nos casos pr eva s ccs em Le a , A Le a, sempre deve estar ac ama de qualquer excesso de l:Lberdade. A leJ. Justamente exaate para manter o equJ.líbrl,.o entre a lJ.berdade e os d:LreJ.tos.
poa s
tudo que for eeeeae para uns. faltará para outros. por a aae mesmo.
para J.nterferJ.r. SOMente nos casas preva.s tca em aea , c.om def.1.niçôes
claras dos cr:LtérJ.os.

porcentageln ora proposta visa corrlgir o percentual da participaçtlo
dos munic!pios, no imposto de circulação de mercadorias, pois 56 as
sill conseguirl!lo arcar "COIll seus compromissos públicos, evitando a
lIoria dos prefeitos municipais aos palácios governamentais com
·pires na _ão", como esmoleiros mendigando Itt!galhas.

w

r~
;

salários-mínimos.

fl\1ENDA lP06BB5·1
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CONSTITUINTE OSVALDO BENOER
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EMENDA ADlTIVA

Incluawse; no Projeto de constituiçl:lo, o seguinte artlgo~o-"c:'t.o _~~~_

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Título IX - CapítulO 11 - Art. 335 - J.t.em lII

c;~';'~

Dê-se ao ítem 111 do art. 335 a. eequant.e r'edaçào:

EMENDA MODIFICATIVA

"111 - contrl.buJ.çâo ancaéent e sobre li renda da at1vJ.d,a
de agrícola. que representa a contrJ.bu.1.çâo para homens e mulheres

DISPOSIT IVO EMENDADO. ARTIGO 277, ITEM I. LETRAS:

roreas ,"

Art. 277 _ •••
• ••••••••••••••••
I - do produto de er receoeçãc dos illpostos sobre a r enda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializa_
dos, sessenta e seis por cento na forma seguinte:
a) trinta e um inteiros e cinco décimos por cento
rundo de ParticIpaçao dos Estados e do Distrito Federal;
• b) trinta e dois inteiros e cInco cêc.íecs por cento
fundo de ParticipaçGo dos Municípios;

Art.

_ Os recursos do fundo de Garantia por Tempo
de Serviço serão aplicados no financiamento para moradias a t rabalhadores de baixa renda, que somente- pagarão dez por cento
do~
seus salários mensais para prestações.

JUSTIFICA.CAO

Os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço
não pccee ser usados pera financiamentos de nensões Como preferên
• eia nestes financiamentos, seriam os trabalhadores de baixa r-ende;
ursa vez Que eãc cs mais carentes em moradia. Urge úm plano habitacional para esses assalariados que eãc a grande maioria dos trabalhadores e os realll'.ente necessitados da casa nrõcrre,

JUSTIFICATIVA

t preciso que aeaxemes bem claro que nesta contrJ.bu:Lçio
também estão incluJ.das as contrJ.buJ.çôes para as mulheres rura.1.s.As
m.1lheres trabalham com seus esposos com J.guel força para a J.ncJ.di!n
c a e do desconto nos seus rendJ.ment.os. Tanto a mulher quanto o homem contr.1.buem e. até hOJe, o benef:LcJ.edo com a apeeeneeeeea e ere
apenas o homem. sendo a mulher consJ.d~rada como dependente.
Prec.1.sarnos estabelecer aqu:L e agora. dJ.reJ.tos .1.guaís a

JUSTlfICAÇAD

ra homens e mulheres •

t preciso dar aos

t et eecs e Municípios melhores condl~
çDes financeiras, com uma melhor distribuiçl:io da renda
Para isto,

nada melher do que conceder-lhes um pouco Ilais daquilo que- é arreca
dado cent rc do seu próprio territ6rio.
-

:EMENDA lP06B86-0

i!J CONSTITUINTE OSVALDO

VlENDA

f!l

w~J!7J

lP06878-9
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tONSTHUINTE OSVALOO BENOER
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ÉMENDA lP06882·7

l"

pr~;~"~

CONSTITUINTE OSVALDO DENDER

EMENDA ADI.TIVA
DJ.sposl.tivo Emendado: Titulo IV - Capítulo VI _ Art. 71

5i;;;ft7J

xereeceme-ee ao &rtJ.go 71 mais UID parágrafo com 11
gU.1.nte redação.

r ; r - - - - - - - - - - ,UTtI""..""ocl.,----------~

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

DISPOSITIVO E.v.Er:DMlO: ARTIGO 429 E SEUS INCISOS

Suprima-se do anteprojeto

o Art.

429 e seus incisos.

Título II - Cepo I - Art. 12 -Item In - Ali
nee "g"

,,§ 22 - Terão preferênc:..a as fa.1.xas de fronteJ.ra em t.odo o t.errJ.tórl,.o nacJ.Onal, COI\'IO regJ.ões prJ.orJ.tárias para o eesenveavaeeme, com aneeneavcs ceaeees em le.1 especial."

Dê-se à ej Inee "g" do ít.en III do art. 12 a seguJ.nte
redação.

A inclusão dest.e art.igo no corpo da Const.i tuição fere fI.!
granter::.ente o elevado esplri to que norteou a elaboração e a aprOVA
çio da Emenêa Constit.ucional n9 26, de 27 de neveecrc de 1985, impedindo a aglutinação em torno dos ideais de conciliação e de part.icipação polIt.ica necessários ao processo de rede."ll~ cratizaçio do
Pats.
A sit:tples revogação da Constituição de 1967 e, por exten-

",.

PLENARIO

nu.'.. .,II'"C1.

I 1)ü'~7illl

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEllDADO: .ARTIGO 475

, Suprima-se do ...-projeto

9r~

Não é admJ.ssível a prestaçio de serviços públ:..cos
tis. generalizedemente. Temos que fezer justJ.ça. que", pode
pagar. deve pagar. O bene!íc:Lo será só para os r'eccnbeeaôement e P2 .....
bres ,
•

~ A lP06883·5
~

~
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EMENDA SLlPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: Título III - Capítulo 11 - Artls 43 a 48
suas alíneas e f ún:Lco.

C!-

que-

O"

Art. 475.

JUS-'f'IFICACXO
Pretendemos que esta constituição seja a Carta do Século
XXI.
Para tanto,. dela devem ser eGcoimados toda.. as
utiries
. .ramente episódicas e as que devam ser objeto- de legislação ord1nhia cu ceaplet1antar, sob pena. ele ter-se. a curto prazo, sig-

n1ficaUvo nGaero de U't1SO. anacrônicos.

Na .eiorJ.a das vezes. as fronteJ.ras são as reg:Lôes .113.5
pobr-e s , por 1..5tO devem merecer prJ.ar.1.dade para a aplicação de eeece50S em seu eeeenveavameeee,
Além dJ.sso. são as regiões ma:L5 as seeneee dos grandes centros. Apesar d1SS0. como fronteJ.ra com outros pai
ses têm tudo para se desenvolverem, bastando apenas urna ajuda
atr...
vês de J.ncentJ.vos para que se J.nJ.Cl.e uma grande descentrall.zaçBo.

JUSTIFICATIVA

são, do seu Art. 181, torna desnecessirio a manut.enção do texto do
Art. 429 e seus incisos no projeto da constit.uição.

EME!'!DA lP06879·7 ..._-------~ r;r-'''''''---'
~ITUINTE OSVALDO BENOER
J L PDS~

JUSTIFICATIVA

"g) seria gratuJ.tos t.odos os BtOS neceeeéraee ao exer->
cfca.e da caeeeenae , :LnC1US1ve os- de- natureza proces~e os
r'e
regJ.II:le civJ.l. desde que comprovado o estado de Pobreza."

JUSTITICAÇXO

l:

c;~;'=j

BEND~""

"Supritna-se o capitulo Ir
e;l,.a o defensor do-povo
que cOlllpr"eende do art. 43 ao 48, suas alíneas, itens. l!' parágrafo
únJ.co. rllspectJ.vamente."
JUSTIFICATIVA
A supre;.io destes artJ.gos nio se prellõe à crJ.ação de
Jna1S cargos públicos.
Defensor 60 povo deve. ser toda a autoridade, especial.
ID2nte os parla••ntar•• e o Ministér10 Público, atrevi. dos SIUS
pro1rlOtorb. Logo. nio há nlc...i4Idl pare crieçio desulS cargos.

EMEJ.DA ADITIVA
"Inclue-se onde couber) me

c:L-ct ...fc2..-J ~'I..~ xvArt.

/

'

1:.L.J..c:n: , c..... r:tJ.~ :L,)

w Não serão rr!lns construidos presuhos nas cj.

dedu. Todas as construções novas serão construidas el! forma
de
colônJ.as penaJ.s. com áreas de 'terras dilllpon!veis pare o trebalho.
Os eX1ste~t.es serão gradativamente t.ransferJ.õos {)e.:.a este sJ.stema
penitenc1arJ.o. lO
,JUSTIFICATIVA
O 5J.stema pen1tenciério eXJ.stente no país li muito de!!!!
!,res1dJ.os 8uperlotedos. sem hJ.g:Lene, llIem as mínJ.mas cond:Lções humanas que proporcJ.onem perspec'tJ.vas de recuperação. De neda ad.1.enta prever-se t.odos os dire:rt.os e confort.os no pepel, cal!.
for_e 4iapêe o art. 12. ítem xv, alínea "q. 40 ~proaeto.

Assembléia Nacional Constituinte
o que pr-ecaea

é ccnatruc.r novos pres1dJ.os, aMplos

terra,
onde se possa estabelecer um plano de trabalho e recuperação dos
presos

Tanto a tortura ~uanto o terrorismo agridem igualmente.
a vida do cidadão, sendo que o terrorismo o faz de modo mais bru1;a.1, mais ampla e abrangente e ainda.. i1IIpondo a outros cidadãos
insegurança, medo e o tormento físico e mental.

Temos tanta terra, para que de3.xar tudo aglomerado nas

cidades?

PreC1samos prever esta transformação nos presJ.d1Ds I

••, ......H.. 'Ulo'"~"' ..
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DISPOSITIVO EMENDADOt

O Artigo 476 e seus incisos do ProJeto de Constituição pa,!.
Art 476 Ao civil, ex-ceebaeeeee da Segunda Guerra Mundial,
que tenha participado efetivamente em Operações bélicas da Força ~
pediciQ~ãr.ia Brasileirà, da Marinha de Guerra, da Força Aérea Bras,!
leira, da Marinha Mercante ou de Forças do Exercito, são assegura dos os seguintes direitos:

L';;;~

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

.1.••••"'/......10'''......,•• 10

Wi~;7ã7J

PLENJtRIO

EMENDA ADITIVA

Dl.SpOS1t1vO zrnenceüo

I

...

estabilidade, se func1.onãrio pÚblico;

IX

-

aproveitamente no serviço público, sem. a exigência

III - • aposentadoria com proventos integrais, aos vinte e
cinco anos de serviço, se servidor da administração direta ou ind!
reta ou contribuinte da Previdência Sociah
ri pagamento de pensão, na forma que a lei dispuser ,
à esposa ou companheira, quando da morte do ex-combatente, e
aos
filhos menores e/ou excepcionais dele, a.pós o falecimento da dest,!
natãria do benefício;
V
assistência. médica, hospitalar e educacional,

T.ítulo VII - Capit.ulo I - Seção III - Art. 270

Acrescente-se ao BrtJ.go 270 maJ.S um item, com a segl.J1D.
te redação.
"tt.em VI - a exploração de Jogos como. loterl.a federal,
loto. üct.eeae eepcr e ava e demaa.e regulamentadas em e a, .;"
ã

JUSTIFICATIVA

carente de recursos.
JUSTIFICACXO

A exploração das 'tcce raas não del.xa de ser arrecadação
para o go\.erno~ representa uma fonte de renda, além do mô l.S, f 1Ca prS
vaeee de aã t ernauavas para regulamentação de ma1S Jogos.

A

A estab1hdade no emprego é UM eese rc de todo o t.rab,!!
lhador. Como as eeecaeêes comprovadas com tal t.a grave em JU.ízo não
lSofrem penalidades, a única man~ira para eV1t.ar o dese!llprego genera.
h.zado.. é prever para os ClISOS que lIt.é Ser111m d~f.íceJ.s de comprovar,
ou enquadrar como falta grave, uee penal~dade, um ressarcanenee em
veaceee , Dessa forma, estllbeleC;ldos e f1xados os aqu~ propostos,ts
rí,amos uma est.ab;l!J.dade prllt;l-carnente completa, revende-ee em consideração que o projeto jli ,prev1u outras s1tuações plu'a reseaeêc, e-"

ARTIGO 476 E SETJS INCISOS

de concurso:

"e" - lIS r esc asêes cont re tue a s fel tas fora das normas
pr evas.t e s neste art:lgo, ítens e alíneas. terão como pen",l.ldade,alÉm
do pagament.o do Fundo de car ent ae por Tempo de servaçe , 60 (sessenta) ea e s de ava s c pr évxc e llla1S o pagaMent.o do valor eercave i eme ao
Últ.1tf10 salár10 pago ao t.rabalhador, na proporção de tant.os salár10s
quantos forem os anos de eervrçe prestados - 1 por ano - e e.é
20
(v1nte) ano" ecrescemendc-ee 1Yl1ll.5 um sa]bT.10 'paTa cada ano que I!!.
ceder esse t.empo.

T

eMENDA MOD:IFICATIVA

eem ter a seguinte redação:

Acrescente-se ao art1go 13, ítem I, a alínea "e" com a
seguinte redação.

JUS

_

PLENi'i.RIO

tingir e que não há motivações de quaisquer ordens que justifiquem

il:MENDA lP06891:6
Título Il - Capitulo II - Art. 13 - Item I _

.....

CONSTITUINTE OSVALDO BENOER

a

f:JC~';PJ

EMENOA ....O I'l'IVA

DISPOSITIVO EMEt.OAOO

t:

Qualquer uma das formas de terrorismo; o seteeave , o
.1nd$scr1mi.nado, o esporádico e o sis'temât!co é mais grave que
a
tortura. pois e'"uma forma de tortura coletiva, a que tOdos pode a-

EMfNDA_ lPQ.{i~88-6 .....- - - - - - - - - - - - , R- •••.... - - ,
~TUINTE OSVALDO BENDER
•
J C p os _ J
ll'1P L E l\o I. R I O

~bA lP06895.-9

JUSTIFICACXO

prát1coS~ no ant er-aor , longe das c a.dadns , COJ'I boa area de

e 717

eeenaa, se deseja manter os beneficios apenas p.!
ra os que realmente integraram a Força Exp"edic10nãria Brasi1eiraem
COlO esta

atividade no Teatro de Operações Europeu.

\EMENDA
lP06892-4
'""·--------,1_
tJ CONSTITUINTE
OSVALDO 13ENDER

eeeeeenvenae-se mais eaee ea Inee , estarão completas as previsões PS
todas as s~tuações de rescaeêe, estabelecendo-se as pen1ll1dades
para os que não foram eccreeeee pelo proJeto

~ra

Desejamos evitar que a ampli.ação de concessões proposta
no texto original gere injustiças, ccfceeeac em mesmo nlvel, os
que foram colllbater ne Europa e ?rs que aqui ficaram.
Esta nossa proposta resguarda os direl'tos jã concedidos

r-r-p"o"s"'--'
L...._J

balhador que não se sentJ.rá C08g1do e permanecer numa empresa
onde
nBo se sente bem, e por sua r svr e vontade poderá se a r , pau. se.rá gar'ant1da a sua :.ndenlzação. não será apenas uma rescJ.são, e, a eepr-eee , ao dlspensaT c trabalhador, pensara duas vezes no alto custo que

T.ítulo VII - Capítulo I - Seção III - Art. 270

I:J CONSTIlUINTE

••~'

--,

J cr;~.;r:.'.~

OSVALDO BENDER

I WJ'~7LJ

Acrescente-se môus um .ítem ao artl.go 270, com a eeqmnte redação'
"Item vt - a exploração de jogos legalizados como loteria estadual e outros ..

as to representará, p015 serão 2 (d01S) meses de lIV;lSO prévio, um mês
de salbr10 por enc de s er-va ço prestado eté 20 anca, ma;lS um
peaee
anos exeeeemes , 1I1ém do Fundo de Gerant;la por Tempt> de servaee

QlENDA bUBbTITUTIVA

DISPOSITIVO

~DAOO:

ARTIGO 162, INCISOS VII

e VIII

JUSTIFICATIVA

Substitua-se os :i.ncisos VIl: e VIII do Artigo U2
do
Projeto de Constituição pelo novo inciso VII, com a seguinte redação:

A rct.erae não de axa de ser ume fonte de recursoS,um re!!.
dl.lllento, Uma arrecadação e ,como tal ,deve ser também tr:l.'butada Junto
aOE õene as casos.

Art 162
VII
te da RepÜbl:lca.
.u

."~

EMENDA lP06893·2

/ ••• ,ulo"""u... d,,
PLENÂRIo
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COf>lSTITUINTE OSVALDO BENOER

r;r------.1.....'O,.".,.t1./.1II...,....

Suprinla-se do Projeto de

r.r----~---Constituiç~o

o § 29 do AX"t 88.

<7'O'S!Z'IPICAC.lO

<7USTIPICC\C'xO

...."M......'••, - - - - - - - - - - - ,

ARTIGO J76. PARAGRAFQ ONICO

Art. )76 -

••

•• ••• • • • .

.
K!n1Stros de Eataao, convocados pelo Presiden

Para que o Conselho da RepUblica possa -manifestar-se
nos assuntos relacionados com a segurança nac.ional- (Art 163-vrI )
é necesaârdc que sua composição seja ábrangente e flex!ve1.
A redação proposta além de adequar a composição
do
Conselho às suas múltiplas tarefas e tomar o texto mais sinteti co, ânseee o espírito do Artigo 163, § 19.

EMENDA- MODIfICAT lVA
OISPOSITIVO EMENDADO

-

F"P~~"'~

l1Li'~'77EJ

EMENDA SUP'RESSrvA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 88_# § 29

_

.aes ex-combatentes na constituição em vigor.

:EMENDA lP06896-7

EME'IlDA ADITIVA

Dispos:.tl.\!O Emendado

O grande benefic:l.8do com este eer éeeaee será o tra-

r

• • ••• • • .•••••••• •

~

••

Parágrafo único _ O ensino religioso, sem dist1nç~o de
credo , cconstitui disciplina obrigatória no primeiro grau.

Partindo-se da premissa que os servidores civis e militares estão regidos por estatutos e leis específicos, voltados
atendimento às suas peculiaridades é que se evidencia nitidamente a
diferenciação das categorias de servidores.
As condições de trabalho, como por exemplo. serviço
ea
locais insalubres, trabalho noturno, trabalho em dias de feriados e
fins-de-semana sem que haJa a remunezação correspondente, são algumas circunstâncias que demonstram, .na prática, estas diferenças.
Portanto, c espírito 'desta emenda ê não se igualar
o
que não li: igual, o que por ce~to, provocaria, como conseqüência 1m~
diAta, a injustiça.
seu e1lIPrego.
Portanto, o espí:J:'llo desta eeenaa 1IIOdificativa ê incluir o terrorismo COmo uma das mais graves ofensas ã vida.

JUS1IF'ICACAO

Num pais cristão como o Brasil, não se admite a ausênela do ensino religioso nas escolas de primeiro grau. E através da
religHlo y do seu ccnhac Imente çque se disciplinarão as consciências

EMENDA SUPRE;SSIVA
D:ISPOS:ITIVO EMENDAOO:

das crianças, ensinando-lhes o caminho do bes , contribuindo para um
relacloramento melhor entre as pessoas e para a diminuição dos índ!
ces de cr!minalidade:

ARTIGO 429

Supdma-se do ProJeto de Constituição o Artigo 429.

J 0_ S !Z' 1. F 1: C A ç X O

o~iginal se cOnstituiria numa nega...
ção ao elevado esplrito que norteou a convocação desta Assembléia
.Nacional Constituinte e que, ao mesmo tempo, concedeu anistia. amp1a.
o momento histórico nos sugere olharmos para o futuro
não ao passado. Ainda mais com olhos cheios de xenece,
A -.a.nutenção do tex1!o

V1ENDA
lP06894-1
'''~-------'J_ 'I'r;o"s"'---'
l!J CONS11lUINTE
OSVALOO BENDER
=---- _ J
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PLENARIo

TUfll/....ITl.......e
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EMENDI3 MODIflCATIVA
OISPOSlllVO EMENOA.DO. ARTIGO 49, § 4S!

'~'''''"",''''''I,WI'''.''''''lo

,.".-

l10'~'7;-ãi)l

nn"'..u..... ~.~.L_-_----'--

,.".-

-,

o

§ 4". do art

49, do projeto, passa a

ter

OUando da promulgação da Constituição agora em el~ração,
a de 196'7 será reVogada e com ela o seu Art 181, o que torna desnecessãr1.o a pennanência do AX"tigo 429 e seus J.ncisos no corpo . do
proJeto de constituição.

a

$egulnte redação
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMr.""'NDADO; ARTIGO 12, INCISO I, AL1NEA!.
A al1nea

Art. 49 _

!

do inciso I do AX"tigo 12 do Projeto de Con,!
ti.tuição passa ter a seguinte redação:
Art 12
X -

•••••••••••••••••••••••• t

.
.

1 - as mêds graves ofensas ã vifa, à existencia digna
e à integridade fIsica e mental são a tortura e o terrorismo, cri-

-as de lesa-humanidade a qualquer título, inspscetíveis de fiança(
prescr1ção e anistia, respondendo por eles os mandantes, os executares, os que, podendo evitá-los, se omitirem, e os. que,
tomando
oonhec1lDento deles, não os comu!1icarem. na forma da lei.

•

• •••• "

••••••••

§ 4"
- A crlaç§o, a incorporaçl;o, a-fusão e
o desmemhrj:lmento de Municípios. ohedecidos os requh:itos previstos
em lei complementar estadual. dependerão de consulta prévia, medIan
te pleblsclto. às populações dirétamente Interessadas, da aprovaçã-;;
das Câmaras de Vereadores dos Municipios afetados e se dar'ão
por
lei estaduaL

EMENDA lP06898·3

[J

....., - - - - - - - - - , r-r-'''''''--,

J ~PDS ~

CONSTITUINTE OSVALDO BENOER

I f')r7~;7;J
~"DA

J\DITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

JU5TIFICACP,O_

Acrescente-se: mal,s um l.ncJ..so ao artJ.go '13
Cabe aos Estados legislar sobre matéria. que regule a criação de. novos MunicípIos; e li União , legislar apenas quan
to à criação de novos Estàdos.
-

Art. 13 - ••••••••••••••••••••••••
I

-

••••••.••••.•

1
I....
.. .

'.'

.

718

• Assembléia Nacional Constituinte

aeu tempo de s exva.ço para todos os e re i ccs

1~a1.5.

JUSTIFICATIVA

assam, estamos propondo, também para os

JUSTIFICATIVA

trabalhaA greve deve ser aavr e e sob or1entação e dec::J.são dos
-trabalhadores. evadenuement.e sempre dentro de regras e crJ.térJ.os
que a le::J. determ::J.nará. Não podemos também perm::J.t::J.r pr1vações dos
d::J.rel.tos ao trabalho àqueles que ass::J.m o entenderem. dJ.re::J.tos estes que terão que ser eeepec eeecs ,

dores urbanos ou rwre as , nas bapéueeee em que se eX1.Ja o seu afas
tamento para o exeré acao de mandato eaee avo, o da r e a t.c à
llcenç~
sem vencamen tos (para assegurar o seu retorno ao trabalho ao
tér
mlno do afastamento). a possl.b1.11dade de ccnt r rbua r para a prevl--

dêncl.13 scc reã e, ...:.speclalmente, a contagem ào tempo em que

ver ãacenc i aôc

par~ ~fel. to

est],

de aposentadon.a.

Não é Justo que se estJ.mule ao funC10nár1.o públlco
o desempenho de et.avaeedes eãec avas e não o faça em relação
trabalhadores.

Nossa emenda, ao tempo em que procura corrlglr esta
eneme i a.e, busca a ampl1.ar a possJ.b~l~dade dos trabalhadores em se
cene adat e reu a cargos eaet.avcs , e s t amuLendo , enâam, a
at::J.vldade
pol!t::J.ca.
XXXII - em qualquer caso que eX::J.Ja o afastamento do tra
balhador para o exercicio de mandato eae t avc federal, estadual cu
mun::J.c::J.pal, epaaeee-ee as d::J.spos::J.ções segulntes:

\

Caso a empresa tivesse que arcar com as despesas
nos
casos de acidentes de trabalho, não havet-ae razão para o recolh:lmen
to do eeçurc-ecaeerrte, junto com o pagamento do I.N.P.S. Que a leJ.
estabeleça poa e , a quant:la da segur::z.dade a ser recolh::J.da,
que nenhuma empresa t.erae ccnãaçêes de lIssum::J.r eventuaas ecaeeeees
para o resto da vaõe ,
Pergunto então, como f::z.carl.a o aC:ldentado lIPÓS a falênCJ.lI da empresa? Entretanto. esperamos que o InstJ.tuto xeeaenea da
Prevl.dência Social, pelo eenes .. não venha a fa11r, Ilssegurando, de ...
ta forma, os dire::J.tos daqul]les que contrJ.buJ.ram para o mesmo.

EMENDA lP06902-S
~ CONSTITUINTE OSVALDO BENOER

rr;~;;'~

~;Jã7J

__i
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

a) Lac ença sem vencamentos enquanto durar o mandato

Título II - capítulo V - Seção
item I - AI!nea "b"

~

- Art. 21-

~DA

lU

lP06906-8

CONSTITUINTE OSVALDO

Dê-se a alinea "b", !tem I do art. 27 a segul.nte reda-

e Le t avc ,

ção:
b) recolh::J.mento pelo trabalhador do valor total das
contrJ.bu:lções mer-se i s eevaõae à Prev::J.dênc:la Soc:lal;

tJ\PLENARIO

"b) é obrl.gatór::J.o o all.stamento ele1toral aos maaoz-e s
de ôeaoa tc anos. O voto é facultat::J.vo. é um dJ.reJ.to e não um dever aos maiores de deacazc anos."

c) contagem do tempo de afastamento. para e re r to. de
epeseneeeceae , uma vez sat.a.s rea eas as cond::J.ções preva s cae neste l.,D

BEN~~~

rr;~;'~

'U"llO/'•• '"II"'OI~'.'llia

[IT;j~;7ã?J

11...,'"""OCAl;1o
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EMENDA SUPRESS1vA
Dl.spos.1tivo Emendado: T:ltulo

11

capítulo

-

11 -

Art.13 - Item XXV

JUSTIFICATIVA
Supnma-se do projeto'
Não podemos obrJ.gar nl.nguém numa âemcceecaa , Caso alguém não que::J.ra votar não terá esta obr:lgaçio. A prova ma1S eV1dente de que o voto não deve ser obr:lgatór1o fol. o últJ.mo pleJ.to
no qual m:llhões de bras::J.leJ.ros votaram em branco. A part::J.cJ.pação
na vJ.da públJ.ca. mesmo apenas através do voto .. sempre deve ser um
dJ.reJ.to e jamal.s um dever. uma obr:Lgação.· t
t evaaent,e que quem não particJ.par de uma ele:Lção por
livre e espontânea vontade. também não tem dire1to de reclamar.t.!!
rá qu"e aceitar as dec1.sões tomadas pelos que partJ.ciparam.

JUSTIFICACXO
Para o desempenho de cargos eletivos quer na esfera
federal, eeeeeuea ou mUn:l.cipal. ao servaõor- públ::J.co sãb assegurA
das vantagens tais como o afastamento do cargo ou função. a opção
pela remuneração de um dos cargos. e, :lnclus,:lve. a contagem
do

EMErmA lP06899·1
lU ConsU tuinte OSVALDO BENO~~o.
........./O . .

lIl0'""....

(:JPLENARIO
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~A lP06903·3
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CONSTITUINTE OSVALDO BEMDER
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EMENDA ADlllVA

S

J.USTIFICATIVA
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D]SPOSITIVO EMENDADO:

·'Supr:lma-sl!" o item XXV do Art. 13.·'

P
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2" DO ARTIGO 483
.483. o § 2":

§ 2" - E permitido aos prefeitos municipais
• Previdência Social para fins de aposentadoria.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título II - Capo II - Art. 15

recolher

Dê-se ao art. lS a seglunte redação:

JUSllfICATIVA

"Art. 15 - A le1 protegerá a salárJ.O e pun:Lrá com 1I1ultas a retenção def1nl.t:lva ou temporár::J.a de qualquer forma de rem!:!
neraçio do. trabalho já real1.zado."

Quando alguém se e leqe prefeito interrorr,pe o seu rec.Q.
lhilllento ~junto à Previdência Social. uma vez que não lhe é permitido
contrIbuir co. 8 seguridade previdenciária. Acho uea g.rande injusti_
ça uma vez que exerce uma proflssUo como qualquer outra. A proposlçlo ora sugerida não pode ser ,ignorada por esta Const.i tumte

lIIENDA lP06g()().9 •
I!J COIISTITUINTE OSVALDO BENDER

-,

JUS1

l?fJu;7Lã?1
1U •• t-.'''Il;1t

IFCATIVA

EMEND" MODIFICATIVA
DisposJ.tivo- Emendal5o:- Titulo

Se reeeeeee querer punir como crJ.lIle a retenção da rem,!!
neraçiio do trabalho já reali2ado, poderíamos cometer J.njustiças.!;
Xl.ste a just::J.ça do trabalho para garant1r os direitos dos trabalh!!.
dores. cujas reclamações nem sempre correspondem D verdade 11 ne.§.
te!! casos haveria injustiças. De outro lado, teríamos que prever
também IlS mesmas penalJ.dades, por atestados falsoe, ou pela. ausên
cJ.a eventual no trabalho, ou por prejuí20s cllusados voluntarl.alrlen
te em equJ.pamentos. Por J.sso é melhor pun:Lr com multas. uma vez
que a juetiça do trabalho saberá prote-ger os direi'tos dos trabalhos realizados lIem a devJ.da remuneraçio.

pr;;;'~

(!l'"PLEM~RIO
"'

Que delllocracia serie esta se proibl.sse e impedl.sse eos
profisS1.onais libereis que- cobreesem honorários pela presteçio
de
lIlãowde-obra especJ.alJ.zada I?

IIUO

1I'T1""'1'·....t1e
Acrescente-se ao art

ImpossJ.b::J.IJ.tar e proJ.bir a locação de mãowde-obrll é a
mesma cca ee que proib;rr a mão-de~obra pare todas as demal.B
e-mpr~
ees , Temos no país um 1:l1.1hão e trezentos tul trabalhedores
que
prestem seus eeevaçes através de elllpresas locadoras de mão-de-obra.
O que deve ser fel.to.necessarJ.amente.é uma fJ.scalJ.zeção Ilal.a rl.gorosa junto I!I essas firmas para que cumpram com a le-gisleção que- r~
ge e-sse eervaçe , Mas proJ.bir, jaJlal.s!

n - Cap!tulo

11 - Art. 13 - Item XXVI

Dê-se ao item XXVI do Art. 13 a .eguinte redação:"
"XXVI - aposentadoria; no caso do trabalhador e- dll trabalhadorfl rurlll, nas comhções de reduçiD previstas no art. 3S6."

JUSTIFICATIVA

-,

EMENDA ADITIVA
DISPOSIT-IVO EMENDADO: ARTIGO 483

:EMENDA lP06904-1
~

rr'~~~'~

CONSTITUINTE OSVALDO BEMDER

Acrescente-se ao Art1go 483 o parágrafo 1.il:

('ll[j~;J!7J

Art. 483 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t lil - As pessoas que exercerem as funções de prefe.l;
t.o. fica assegurada a contagem desse tempo- de serviço para
finsde eposentadof::J.8.

I

- - - n.."_'"_b
MODIFICATIVA

EMENDA
DISPOSITIVO

EM~NDADO:

Quando se trata de eposentadoria pere trabalhadores ruralS, ou quando se faz referência e estes, nio ee pode esquecer da
mulher camponesa que, até hoje ainda não tem nenhuma sequram;a. EIrIbora est.e !tem niio trate dire4!emente- de aposentedoria. est.endencSo
ao trabalhador rural os be2lf.ícios do IIrt. 356, aproveitalllos a cpoL
tunidade para inclul.r especJ.Í1cal'lente- no :ítem li trabalhadora rural.

Título IX - CapítulO 11 - Arte 334" - Item Il

Dê-se- ao ítem II do art. 334 a segu::J.nte redação:
JUS'l'IFICACXO

o

prefeJ.to em exercícJ.o é cergo. eletJ.vo e de confJ.an

ça, todaVJ.8, não lhê- é permitido contribuir para a prev:ldêncJ.8

S,2.

cialo Na mal.orl.a dos casos, o prefeJ.to ao assumir o cargo já é con
tr,ibuJ.nte da PrevJ.dêncl.a; entretanto. no exercícl.o do seu mandat.o
interrompe não só a segur3.di!lde COIl1O também o tempo de serVl.ço. Por
ieso. achamos de intel.ra justiça a contr1bul.çi!io para a
Prev1dê.n.
cia e a contagem deste período de tempo.

"11 - un::J.forJll1.dade e equ::J.valênc::J.a dos benef,Íc10s e servJ.ços para os segurados urbanos, doméstJ.cas, ruraJ,.S". homens e mu-

r ; r - - - - - - ........"..,',o.tl ...... "1o

lheres."

r;r----------,u,........,,,.,1e

JUS'l'"IFrcATIVA
Precisamos incluJ.r na seguridade as domésticas e as mulheres camponesas. As doméstl.cas aJ.nda não têm seus dJ.re::J.tos garant1dos e as mulheres rural.S são apenas consJ.deradas como depen-

MODIFICATIVA
D::J.spos::J.t:lVO Emendado: Titulo

EMENDA

11

-

capítulo

Dê-se ao ítem XXVII do Art. 13

11

&-

-

Art. l3,Item XXVII

Begu1nte redaçio:

dentes.
"XXVII - garant::J.8 de ass:lstênCl.B pelo poder públJ.co.etravés da taxa de salárJ.o-educação. recolhJ.da pela empresa, aos fi.

rr;;~U~

r,r----------.-. HOTOI....,"'"~.O

0Ci'~Yã!J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:T!tulo H - Capítulo IH - Arl. 17 - ítem V _
Blínea "b"
Dê-se à alínea "b". !tem V - Art. 17 a segu::J.nte redaçio:
"b) é- livre a greve. competJ.ndo aos trabalhadores d.!!
cidir eobre 11 oportunidade e o imbito de interessee que- deverão- por
• elo deI.. defender, re-lIpeitando aquelee que quieerlllZl trabalhar, fUI!
90 o que • lei determinar.'·

A lP06905·0

..,,"

--,

lhos e dependentes dos empregedos, pelo lI'Ienos até 7 (sete)anos de
:ldade. em creches e pré-escolas públJ.cas ou privadas, próprias PA
ra esta f~nal1dade e mantidas pela arrecadaçio desta taxa."

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DJ.sposJ.tivo Emendado:

Ti~ulo 11

-

capitulo

11 -

Art. 13 - Item XXIX

Dê-fie ao ítem XXIX do art. 13 a seguJ.nte redação:
"XXIX - garant:lB de Bssistência pela Prev::z.dêncJ.a Social
aos trebalhadore-s- aCJ.dentados no trflbelho ou- portadores de doenças
profbaioneia, noe eeaoa de-tinidos ea llti ..... prejuízo da rellun.r.l.
çio antes. rece-bida.'"

EX1stJ.ndo já uma taxa salário-educação com a fl.ni!ll:ldA
de de prestar-se aS8l.stêncl.a educacional. pode-se fJ.:xar os velores necessárJ.os para a manutenção dessa ess::J.stêncJ.a. No entanto..
jamal.S serJ.8 poss!vel, na prátJ.ca, cllda elllprese, particularmente,
encarregar-e e da prestaçiiao desse lIervJ.ço, pr:lncipallllente es pequenlle empresas com um ou doie empregados.
A melhor opçiio lIera 1Desmo- cobrar das IlJrlpreSlle a taxa
devJ.da e, ell'1 retribuição, efet1.vamentll .. prestar ee8e-8 benefício•
aos filhos de tod08 08 empregadoe, quer através de convênioll particulares.. ou estl!lbelecimllntos públJ.coe.

Assembléia Nacional Constituinte

f.MÉI"IÕA- iPÕ6909·2

(!1

f'C;~;'~~

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

El\U:NDA lP06913·1

..".

ê''---CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

-...JI f'Cpos":=J

EMENDA lP06917·3

tJ

&;;ftJ

,~ul~OOfCCW'II{Ofl"'.owlld"--------,

fSPLENAkIO
r.r

'.1 •• 1l10/••

L E N

T. . n/~~..,,,utlo

EMENDA MODIFICATIVA
lhspoSl.t1VO Emendado

DISPOSITIVO SUPRIMIDO' Titulo II - Capo I - Art.12- auem I - Alí-

nea "e"

ffl7?]

.. .

.....

"g) a assembléia geral é órgão del:t.berat1vo supremo da
organ1zaçião. dJ.ssolução, ele1.c;ão para órgãos d~ret1.vos, o de repr~
eeneecâc, aprovar 1:1 seu estatuto, e f1xar a contr~bu1ção da categg
eae , que será dever dos seus eaeccaados ;"

A atual constltuição já prevê a part1cipação nos lucros,
todavia até hoje ainda não houve le1. complelnenter neste sentido.
__
Entendemos que é melhor 8ssegurar mea.s uma eaeeeneuave
- aos ~hadQ..res, e que seja rnaJ.s ccnvemeeee • t eeas fic1] contrQ
lar o faturamento do que comprovar o lucro. Este nem sempre é eVlde.n
te, DIas o faturamento 51m. 'reeevae , em ambos os casos. aerae-cneceasár1a e lel. complementar. pr1ncipalmente no caso do faturamento,p01S
cada e apc ou grupo de empresa possui uma eeneaee d1ferente de defl.m r- percentuea.e ,

(l-;~;'----:J

..... _IC.. ,"1e/IIlU.. , U b - - - = = : = J

111 - Art. 17, .ítem IV -

ent.adade s1nd1.cal, compet1.ndo-lhe da11berar sobre sua com3l.tut1.c;ão.

ta a!{nea.

CONSTITUINTE OSVALDO BENDtR

Cap~tulo

dação:

JUSTIFICATIVA

lecida. já está prevasec o 1mpO!lto de renda, se não for legal, entio é roubo e deve ser peevaeee a ceaeae , Logo. não tem razão el!

l . .IO,.III1'..

O

rr=;~;':=J

Dê-se à alínea "9" do í.tem IV do art. 17 a eeçume.e rg,

Não tem razão esta preocupaçeo de lucros em excesso.
De duas a uma: se a empresa já está legalmente estabe-

r.r

R I

1&10

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título 11 al;Ínea "s"

Título II-Cap.ítulo lI-Art. 13-Item XIII

"XIII - part1c1pação nos lucros ou no faturamento, eeevmeuaeec da remuneração conforme deflnJ.do em leJ. complementar."

JUSTIFICATIVA

l!J\P L E N A R I O

~

~, ..1.1t...... ~

Dê-se ao ítem XIII do art. 13 a segulnte redação:

"Supr1ma-se a alínea "e" do ítem I do art. 12."

-eMENDA lP0691Q.6

--,

, . , - - - - - - - - - - - "" ,,"",,',-----------,

EMENDA SUPRESSIVA

(!J

'",..

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

e 719_

JUSTIFICATIVA
Não ser1a Justo determ1nar desconto em folha de pagame
to par.a contr1buiç;0 s:t.nd1.cal. Que1:emos sind1.catos livres, que se·
aSSOC1e aos mesmos quem quiser. Logo, não há razões para obr:t.garse ao pagamento da contribu1ção sindlcal àqueles que aSS1m não o
desejarem. A f.1.11ação aos s1ndl.catos é uma questão que deve ficar
a cr1.tér1o de cada um. Será uma opçiio IJ,.vre.

~~?®
___,

u~b

EMENDA MODIFICATIVA

DJ.spas!tJ.vo !:mendado' Titulo 11 -- Cap.!tulo Il - Art. 1J

-----""J

EMENDA lP06918·1

l!J

Dê-se eo"caput" do ert- 13 e segu1nte redação:

CONSTITUINTE RAUL

B~~~M

tJ-~~D~1

(IÇ/7';;"fl?]

PLENARIO
"Art. 13 - são d1reitos soC1a15 dos trebelhadores urbl!.
nos, rureas e domést1coS, de ambos os sexos, além de outros
que
va sem a rnelhorie de SlJe condição eeeaez ,"

r ; r - - - - - - - - - - f l n O / . " u.. '•.çlO

____,

EMENDA SU~RESSIVA
D1Sposit:t.vo Emendado': Título VII - Capítulo I - secêe IV - Art

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 7J

272Dê-se ao parágrafo 12 do Art.
de Constituição a seguinte redação

§ I'

Não podemos fazer ume leguslação parcl.al, chscrl.ml.neti!
rl.a em relação a determinada cetegon.a prof1sslonel, como se pretende fazer, no case .. com as domést1.cas. Devem ter os mesmos d1:::
r-ea t os que os demais treb!l1h!ldores.
Achamos, e1.nda, por bem, de1xer claro neste' art1.go que,
as mulheres rurlUS também devem f1.car ccepreeneaaee entre os
deme as trabalhadores e portanto, gozar dos benefíc10s lega1s que os
amparam.

n do Projeto

"Supr1ma-se o § lI! do Art. 272."
Art
JUSTIFICATIVA

73 _ •••••••

••

§ 12 - Cada Area Metropolitana ou

~ão é-com a perm1ssão da cr1.ação de novos tributos que
vamos resolver os problemas eeuec,s ,
O que prec i eemoe fazer. é red1.str1.bu1.r melhor os
que
já exc.at.em, permitJ.ndo que os Estados e Mun1c.íp1.0S possam ter
part1c1pação ma10r na arreeadação dos mesmos.

•

•••

Mlcror~_

gHlo disporá de uma Comissão Executiva, em cuja composição estará
assegurada maioria dos Prefeitos dos Municípios integrantes, e de
um Conselho Deliberativo, composto de um mínimo de sete e um máximo
de quinze membros eleitos pelos: pre rea tcs e Presidentes de Câmaras
dos Municípios que integram a Area ou MicrorregHlo
JUSTIFICACAO
E indispensável que as Areas Metropolitanas

EMENDA lP06915·7

EMENDA -lP0691l.4

..'..

tJ CONSTITUINTE OSVA.LDO BENDER

-----------,

t'-~a~~fO~
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r.r

CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
,U.,l.'./ce.'s.b/av••e.'nb

f'J_I

PLENARIO

rr';;;'-:J
..,

5V~;ftJ

flno/IllU" .. &çio
nu~/."\1"

EMENDA SUPRESSIVA
D1Sp0S1t1vO Emendado

"Art

.. "'h

_,

EMENDA MODIFICATIVA
D1SPOS1t1VO Emendado: T.ítulo IX - cap.ítulo· 111 - Art. 381

Título 11 - capítulo IX - Art. 14

de representativos dos Municípios respectivos, sejam também eficientes Da! a necessidade de um órgão executivo e outro delibera_
tivo, este tiltimo composto de um numero de membros que não o torne
inoperante, como seria o caso, em certas áreas e mi~roJ:regiões,
em Que o grande número de Munic1pios envolvidos resultaria em COQ_
selhos enormes, portanto, de difícil ronc cnaeento , se todos os
Municipios estivessem representados.
í

Dê='se ao "caput." do ext , 3Bl a segu:t.nte redação:
"Art. 381 - As verbas públ1cas serão gest1nadas às escolas pÚbl1.CaS e peaveôae., com enfase de bolsas de estudos nos três

14 - Suprlma-se o "caput:" do art. 14."

nfveaa, com valor m.ín1.mo de 75\ desde que:'"

EMENDA lP06919·0

l:

.UH. . ""Cow,ui~/."a.ow'nlo
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õ

l?

CONSTI'rUINTE OSVALDO BENDER

,

JUSTIFICATIVA
Para que dar l1'Ia1.S recursos às escolas pÚbl1.Cas. p01.S
dever do Estado mantê-las. O que não acontece com as escolas comun1tiir1as que lutam com muauc sacr:t.f.íc1.o para se manter.
asec
sem falar das ccnaaçêes do aluno. Portanto, os recursos não devem
ser repassados para os astebeã.ecament.os de eneano , mas princ1pal_ mente, para o própr10 aluno atrav~s de bolsas de estudo. Esta seria a melhor fórmula para ãemocreczeor o ensino e com gratUJ.dade
quase total para todos e,dependendo dos recursos disponí.ve1s, poderá ser até total. Este aas t eme custará para
poder
públJ.co

Com a 1nclusão no art1~0 13 do T.ítulo 11, Cap.ítulo
11. dos empregados domést1cos, este art1go não tem razão de ser.

.....

er';'":;'B~_

CONST ITUINTE: RAUL 8ELEM

r.r_ _-,JUSTIFICATIVA

EMENDA lP06912·2

e

as Microrregiões disponham de órgãos de gestão e decisão que, além

I. Cr:-"P'D"'S'~
_J

bem menos.

lulDI"'n"lC~fJD

[l;v P:;~fi].
~'-____,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO B6
Retlrar do Hem II do Art. 86 do' Projeto de"
Constituição as expressões' "qualquer regime" e "sempre"

Art 86 - • • • • • • • • • • • • • • •
11 _ O mqreseo no serviço público cependerá de aprovação prévia en concurse publico de provas Será assegurada a ascensão funcional na carreira mediante promoção ou
provas internas e de tItulos, com igual peso,

EMENDA lP06916.S--

l:

CONSTITUINTE OSVALDO

B~~~o~ER

EMENDA lP06920·3 .....
~STITUINTE RAUL BELEM - - - - - - - - - - - ,

EMENDA MODIFICATIVA
D1SpOS1t1vO Emendado· Título II .. CapítUlo 11 - Art.13 - Item XVIII

r.r---=-c:-::---- .U..~'o/.~H'uiO/,"•• oHlt.lo

___.

PLENJ(RIO
Dê-se ao .ítem XVIII do Art. 13 e segu1nte redação·

EMENDA ADITIVA
b1SPOS1tivo Emendado TItulo VII - Capítulo I - seção V - Art. 273

"Item XVIII - gozo de tr1nta-t fér1a$ enue as remuneraAcrescente-se maa s um ítem ao Art. 273 com a eequarrt e

das, conforme lel espeeaej ;"

tt'·.O"''''IC&~iO--

ÔISPOSlTIVD EMENOAOO·

____,

ARTIGO 47

redação
.1U,STIFICA'l'IVA

o pagamento em dobro proposto neste ítem é mUl.to louvável. serae mUl.to justo se Cosse possível cumprl.r esta determ1naçílio
em todas as éreas, no momento. Ora, sabemos que lnl.lhares de bras1le1TO$ não têm nem sequer emprego, também sabemos que ser1a
mU1to
d1f.ícil para as ml.cro e pequenas empresas cumprl.rem esta obrl.gator1.~
dade, e temos que levar em cor.ta que são justamente estas empresas
responsáveJ.s por 70\ da geração de empregos.
Por 1SS0, modJ.fJ.camos o 1tem XVIII,! de1xando aberta
possl.b1lldade (le se cr1.ar estes benefícJ.os quanpo a economía o perm1t1r e na certeza de que um d1a. quem,sabe, q~ndo as C01sas melhS!:
r(llrem, terilio (118 empresas cond1çôes de pagar (IIS férJ.(IIs aos seus empr.!;.
gados em dobro e até ao tr1plol
08 benef!cJ.o& !teriam então estendidos a todas as cetegg
r1as de trabalhadores la nela esteriam 1.nclu.ídos os fUJICionários púb11.c08.

Elimine-se no Art. 47 do Projeto de Constituição
~ ~ todos ~ Hu-

"Item IV - canquenée por cento das arrecadações seaees
no terr1.tór10 do mUn1.c.íp1o com a exploração de Jogos, como: tceerae
federal, estadual, loto, 10ter1.a espcet.ava e outros ..que forem regulamentados. ,,-

a expressão " ! .2l!.!!
n~cípios"

ncrescent.e-se ao referido Artigo o parágrafo ún.!.

co

~

JUSTIFICATIVA
Os mun1.c!p2-0S bras1.1eJ.ros cont1nuam enfrentando sérJ.os
problemas f1nance:t.ros por falta de recurso. Para agravar o quadro
de penúr1a em que mU1.tos se encontram, vêem vultosas somas de recuo!:
50S serem todas as semanas canal1zadas para a esfera federal e estadual através das 10ter18s, sendo que as que ma1.S 1nfluenc1.am a P2
pulação são a esport1va e a loto, l:epresentando uma verdade1ra sangr.1.a para os mun1cí.p10s
Entendemos que o pr:t.meJ.ro passo para as justas re1nV1d:t.cações mUn1Cl.pa~S, ser1i!l; o retorno de pelo menos Sai da arrecadação fe1t(l no rnun1c!pJ.o, deduz1das as despesas.

Defensoria do

Art 47 • • •• • • • •
• •••••
Parágrafo (jnico - Os Municípios poderão adote r a
através de suas Leis Orgânicas

pov~.

JUSTíF'ICACA:O
OC\::-:;:: de!.""r ai) f.hJrd\"ílJ~u oi faculdaae de atlotar
ou não a Oefensorta do Povo Se o Estado a criar. teremos apenas
mais Ul'l órgão de pressão pol1tiea sohre os Hunic1p-ios, concorren
do com a competência da Câmara dos Vereadores e do TrShunal deco;;
tas dos Municípios.
-

720

• Assembléia Nacional Constituinte

"EMENDA lP06921-1

!!J

IX - planejamento do desenvol vimento mu-,

CONSTITUINTE RAUL SELEM

"EMENDA lP06928·9

tJ

nlc1pal, inclusive controle do uso do solo urbano, do ordenamento
territorial e da utilização de vias e logradouros públicClS,

PLENARIO

ARTIGO 49

Dê-se ao § 49 do Art

49 do Projeto de Constituição

Art

49 _

•
í

ecac ,

a

incorporação,

a

rusâc

er~~~'~:J

ARTIGO 88

supr ma-se a letra!!. do Art. 88 do Projeto
de const I turção

XII - regulamentação e licenciamento para
colocação e distribuição de cartazes, anúncios, faixas e emblemas,
bem como da utilização de alto-falantes para fins de publicidade e
propaganda I

G 42 - A
odes
membramento de Municip~os dependerão de consulta prévia, medHnt;
pleblsci to. às pnpuj ações das áreas diretamente interessadas. da
cr

DISPISITIVD EHENDADO'

XI - concessão de licença para o exercício do comércio eventual e ambulante.

a seguinte redação

---,

I"F/;?/?J

X - concessão de hcença para Loca Lí za-,
çêo , abertura e funcionamento de estabelecimentos industriais. comerciais e de serviços, bem como a fuação do horário de funcionamento, e sua cesssçãc , caso se tornem prejudiciais ~ saúde, ao ambiente, ao sossego, à segurança e aos bons ccsccees , fazendo cessar
a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento;

,<"o/'lI$''',,,o,iD
OISPOSlTIVO EMENDADO

'''"'

CONSTITUINTE RAUL 8ELI:M

e

XIII - regulamentação de jogos, espetáculos
.e divertlmentos põbj rccs , observadas as prescrições da lei,

aprovação das câner es de Vereadores dos Municípios afetados e
darão por leI estadual e nos termos dela.
•

"EMENDA lP06929-7

f!J

XIV - ublização de bens de domínio do Muni-

'""--------')

CONSTITUINTE RAUL BELEM

_

f'TpM;B"~
C.

~J

cipJ.os;

JUSTlfICACAO

xv -

regime jurídico dos servidores munici-

pais.

Deve retornar à competência do Estado o estabele
cimento de requisitos pare a r-r-Laçân de Municipios O Estado sane
rá, melhor do que a União, se deve ou não incentivar a erc acãc d;
HunlcIpios'

'EMENDA 1P06922-0
(=CCONSTITUINTE RAUl BELEM

pr';J~~~:J

~O

(l;/;;';Jill

JUSTIFICAÇJl.O

DISPOSITIVO EHENDADO:

Impõe-se definir a competência do Município
na prest ação de serviços públicos locais e no exercício de suas
outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas
responsabilidades para com a comunidade, COIl\O também de evitar as
atuais práticas de competências concorrentes na prest eçâo de ser-.
viços públicos locais, onerosas para o contribuinte. facilltnrln_
ras da invasão da competência municipal pelas esferas super-rores
e conducentes à lndefinição de responsabilidades no exercicio de
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão,
como são aquelas de caráter predominantemente local.

ARTIGO 134
Dê-se ao Parágrafo 811 do Art. 134 do Projeto

de ccns tf tutçãc a seguinte recaçâoArt. 134 - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ 811 _ Se a proposta orçamentária não tiver sido votada até o inicio do exercicio correspondente. o Poderzxecut rvo a executará, até sua aprovação pelo congresso Nacional.
JUSTIFICACAO
A imprecisão técnica do texto original gera
dúvidas que são espancadas pela emenda proposta.

DISPOSITIVO HIENDJ\QO: ARTIGO 61
Dê-se ao Artigo 61 do Projet o de Constituição,a s!
guinte redação'

EMENDA lP06925-4

fl

Art 61
•• •••••• • ••
Perderão o mandato o Governador e o Prefei to
Que
assumirem outro cargo ou função na administração púhhca direta ou
indIreta, sem licença das Assembléias Legislativas e cêner es Munic.!.
pais.

fTP~o~"~

CONS-TlTUINTE RAUL BELEM
'~.",""/cc"'U1<l/"'

••O"'1I;:.

.,

PLENARIO

tJEi;;;?iflJ

r ; r - - - - - - - - - - ....."",,"".i.-----------.,
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66

lP06930-1 '"u_-------_.,
t:EMENDA
CONSTITUINTE RAUL BELEM

fT

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 66
do Projeto de Constitulção

JUSTIrICACAO

l:

rr=

'"".,-,----

,

CONSTITUINTE RAUL BELEM

rr!~;~'~

PLEUARIO

[::J.W;;;,~

Para a criação de distritos é necessária
obrigação de implementar um mínimo de serviços básicos.

a

,.lod.... /c~ ..".l.o/IU.CC ..,I.;:O

r.r

rr

I

c

do Art. 255 do Pro-

A qualidade dos serviços de segurança.
nosso pais, não depende, inFelizmente, apenas do grau de preparação
dos Delegados de ect Icãa,

fC;~~'~:J

66 do Projeto de

Art. 66 IV - organizar e prestar os serviços públicos de predoll'inante interesse local, tais como abastecimento de
água potável e esgotos sanitários. transportes coletivos urbanos e
Int raeuní cí paí s , mercados, feiras, matadouros, dí st r Ibuí çãc mediante canalização de gás natural ou obtido por processo técnico, const ruçãe e conservação de estradas vicinais, cemitérios e serviços f!d
nerários, iluminação pública. limpeza urbana, atuação primária
de
saúde e ensino pré-escofar e de primeiro grau.
JUS i

uní co

JUSTIrICAçJlO

DISPOSITIVO EMElmADD: ARTIGO 66
Dê-se ao inciso IV do Art
constituição a seguinte redação

fYi;;~ffi

Art 255 - ••• • ••••••••• ••• •••• •
Par~grafo llnico - Lei especial disporá sobre
a cernea ra de Delegado de polícia. aberta aos bacharéis em Direito
por meio de concurso público de provas e tItulos, e sobre a carreira de outros quadros policiais estabelecendo o grau técnico e qualificativo necessário ao exercfcro de suas atrlbuiç~es.

"'=''''"=.,,..::.i.====::=:::~~~

,."--_ _.

r=;~;;á~

ARTIGO 255

Dê-se ao Parágrafo
jeto de ücns ta tuí ção , a seguinte redação'

JUSTIrICACAO

EMENDA lP06923-8

-,

PLENARIO

DISPOSITIVO EHENDADO:

Art 66 - • • • • •
• ••• " ••••••
§ )g A criação de qualquer distnto importa a implantação e tuncfoneeento de, no mínlmo, um posto de guarda municipal, um posto de saúde e uma escola

A redação anterior do artigo tolhe a Possibilidade
do aproveitamento, em benefício do Pais e dos Estados, de homens p.Q
blicos cue têm muito a oferecer em hpnpUrin ri:! flnnlll~,;íS"

.LC~.l .... J •• ~lllA./C(fl •••l S d . - -

-,

I'W/;;'"i#)
__,

TUlO/~UUI'lC.;;:O'

DISPOSITIVO EMENDADO.

ARTIGO 66

fCP~~;~

sobet Ltuaa-se os Incisos IH e IV do j s Parágrafo
do Artigo 66 do Projeto de Constituição, pelo seguinte Inciso,
-,

•

~

.~I.&OlO/.e~'I.lo/lun

1t~#Sc.cd~

A C...E...Q.

DISPOSITIVO EMENDADO:

ARTIGO 257

í

O poder municIpal e suas atrihui{'op<; hR<;i("~<;
manutenção do bem-es t ar e na garantia de melhores condições de v.!.
da da população, deve ser reforçado com firmeza pela nova Const,!
tuição.

respeito ao bem-estar cotldiano do cidadão, cone são aquelas de caráter predominantemente local.

tw""i:;'?7P1

Substitua-se, no item lI! do Arl. 257 do Pr!!
jet c de ccnst tuí ção o termo valorizaçllo por ~ , como, aliás,
constante do parágraFo 42 do mesmo artigo,

~'USTIrICACAO

lidades para com a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na pr-es t açãc de serviços públicos
locais, onerosas para o contribuinte, facllitadoras da rnvesac da
competência municipal pelas esferas superiores e conducentes ~ ãndefinição de responsabilidades no exercício de atividades que dizem

_.,

~~

Art 66 " ••••••.••••••••••••••••••••••.••.••
III - Caberá aos municfplos manter o ensino hãsl_
co, a saúde pública e os serviços de segurança no âm1:lHo de
seu
território
Para isso. serão repassados recursos pela União e os
Estados. Os municípios poderão tamhém gerar recursos próprios p.!
ra apl1caç:io nestas áreas específicas

repõe-se definir a competência do Município
prest açãc de serviços públicos locais e no exercício de suas outras
atribuições, não somente com O objetivo de fixar as suas responsabf-

... 'uI.'

neficio de

amôveâs

Art. 257 - •••••••••••••••• "
•••: •••
III ~ contribuições de melhoria pelo bedecorrentes de obras públicas.
JUSTIFICACJl.O

o termo valorização dificultará a aplicação
do instituto. daI a substituição por~, que é melhor aplicável à espécie, como já está no § 412 do mesmo artigo.
EMENDA lP06927-1

tJ

'"""

--,

CONSI11U!NTE RAUL SELEM
'UU.lO/.C..' ...C/lu......do

PLENARlO

-,

r:;;;;·'3
rp;;;:"fil
EMENDA lP06932-7

DISPOSITIVO EMENDADO.

Acrescente-se ao
de Constituição, os seguintes incisos'

~ 'Vil -

t:

CONSTITUINTE RAUL BELEM

V~~'á'~

rç;;::;M"J

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 66

Art D66 -

ARTIGO 68

~

I·

do Art.

6~rOjelO

••••••••••••••••••

execução de obras púbhcas de urberü aeção , denominação e numeração de logradouros públicos,
VIII - concessão. permí ssüc ou autorização
de serviços públicos locais e fixação dos respectivos preços;

Suprima-se todo o conteúdo do Artig'1 68 do ProJ!
to de Const 1.t ufção
DISPOSITIVO EMENDADO
.1USTlrICACAO
O Conselho de Ouvidores, criado na forma proposta,
somente virá concorrer com a Câmara de Vereadores e com o Tribunal
ou Conselho de Contas dos Municípios, do que resultará inquestion!
vel ãcec de atri tos

ARTIGO 257

Acrescente-se ao Art. 257 do Projeto de Constituição o seguinte item
Art. 257 - ....
IV - contribuiçlles previstas nesta Con§.

Assembléia NacionalConstituinte
EMENDA lPOG937-8

JUSTIFICAçno

rr==cONSTITUINTE RAUL

.~C •• ~'"U ...

Deve-se incluir no Sistema Tributário Nacional
as contribuições previstas en outros cap.í tutes da ccns t tui çãc , pois
é importante deixar marcado que as contribui;ões, como espécie tribut ár ra que são, se submetem às regras e príllcípios tnbutários.

rr=';~~~=:J

BE:~~·
,••••"VIC ••

'.s1.

_,

PLENARIO

EMENDA lPOG942-4

f?

e 721

rr="~'~~'-!

CONSTITUINTE RAUL BELEM

eç;;~fl!J

l77i;~PJ

í

DISPOSITIVO EMENDADO

ARTIGO

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 272

269

uê-se ao Art

269 do Projeto de Constltuição

-No item III do Art 272 do Projeto de Constituição, ret ar a-se a expressão "bem como prestações de serviços"

a seguinte redação

EMENDA lPOG933-5

f:J

f!J

Art 269 _ As isenções e benefícios fiscais
não poderão ultrapassar o exercãc i c fmance i ro , podendo ser r-enevados, após avalíação dos seus ef'e r t cs pelo Poder Leq i s Ia t avo

CONSTITUINTE RAUL BELEM
,L< ••• 'o!to.lS.lOf•• lc •• ' u l o - - - - - - - _ ,

PLENARlO

JUSTIFICAÇJ:tO

Como foi decidido que a preatação de serviço
deverá ser incluída na competência tributária municipal, por ccnsequência ret tra-se da competência estadual

JUSTIF'ICAÇfiD
DISPOSITIVO EHE:NDAOO.

ARTIGO 257

Cria-se através desta regra a obrigatoriedade

Substitua-se no Parágrafo 32 do Art. 257 do
projeto de Constituição o termo propria por ~

I

JUSTIFICAcno

E impossível um tributo ter base de cálculo
"própria" da outra, per-que a palavra "pr6pria" indica algo intrínseco r enfim indica o ontológico.

Ao contrário,

~

da avaliação dos efeitos das isenções e dos benefícios rr sce rs ,
=vill:lIIUU-:>~ 4U~ ~:>lc::> ut:llt:fh.lt1:> pe:rl,ldr"',ç"ü, Sc:u, e cecee 4ue ÍI:> uliginou

EMENDA lP06943-2

f?

"'Io/ IUI •••I1••• - - - - - - - '

PlENARIO

EMENDA lPOG938-G

significa

igual e, portanto, abrange o sentido da norma, qual eej a o de imp~
dir que taxa confunda-se com imposto pela confusão de um elemento
distintivo entre as espécies tributárias que é a base de cálculo,
núcleo de elemento material e, por isso, carac ter aaoor de sua n3!.
tureaa jurídica
í

l"

.. 1.i.'./C..... II.,.UlOC •• 'ul.

r.r

EMENDA lP06934-3
CONSTITUINTE RAUL

r . r - - - - - - ••

BE~~~----------'

u.l~,.'c

...'nl.'.vlC...,',.•

,

PLENARID

~;;;;pJ

PLENARIO
TI"lCIJ~'T1

177;;;;M

Art

ARTIGO

üê-ee ao item III do ArL 259 do Projeto de
Constl tuiçZlo a seguinte redação:
259~.
••••••••
••••••••
IH - estabelecer normas gerais de direi to

Art

272 - _ • ••• •••••• •••

• •••••••••••

t re ta o item III

JUSTIF'ICAÇAD
Além de uma contradição em termos na oencesta cenceuneçãc tem causado problemas sé-.
rios em sua interpretação. Da! por que como sua única di ferença dos
impostos é a obrigatoriedade de restituição, nada melhor para espancar qualquer dúvida a denominação de imposto restituível.
Se os demais entes federados enfrentam situações financeiras difíceis com calamidades públicas, também enfrentam os Municípios, pelo que estes também deverão ter competência para insbtuir este imposto

ní.neçãc deste

tributário

EMENDA 1P06939·4

JUSTIFICAeJiD

l"

A expressão proposta abrange toda a matéria
tributária e por serem as ~ de natureza ~ não há impedimento para a adoção nos termos sugeridos nesta emenda nceescente-ee
o equívncc do dispositivo de que se pede a substltuic:J!ln, nll::ln(l.,
envolva matéria de permanente discussão na Doutrina e na Jurisprudência, relativamente à autonomia das ent Idedes poâ Lt í.cas , às
quais a própria Constituição outorgou ceepet.ênc-ra para ~
o tributo; e instHuir signifjca dizer tudo sobre o tributo.

CONSTITUINTE RAUL S Ê L E M . , - - - - - - - - - - - ,

r.r------.~twi.'./C

PLENARIO

ARTIGO 262

Art 262 - A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir impostos restituíveis
para atender a despesas extraordinárias provocadas por calamidade
pública, medí ante lei aprovada por maioria absoluta dos membros do
Congresso Nacional ou da respectiva Assembléia Legislativa.

272 do Pro-

será não cumulativo, admitida sua sefet Ivroaoe , em função da essencialidade das mercadorias, compensando-se o Que for devido, em cada
cpereçac relativa a circulação de mercadorias ou prestação de servI
cos , com o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro
Estado. A Jsencãc ou nãc-Jnc.í dêncâa, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédi tc de ampos tc para compensação daquele devido nas cpereções ou preatações sequtnt es ,

259

.....I1.'.v.c.",••1o

l"-éMr'B:J

trib~to,

0:~ffi

---,

'cn.lJvn"oc.~iO

EMENDA lP06944-1

f?

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 272

CONSTITUINTE RAUL BELEM

.....~'....,.. b/l"".'., ••Io

suprima-se a AlInea !. do at.em 11 do Parágra272 do Projeto de conat tuacão
í

DISPOSITIVO EMENDADO-

CONSTITUINTE RAUL SELEM
.~u.l.'.'c

ARTIGO 276
suprima-se o Parágrafo

EMENDA lP06935-1
...".I.".I•••'1I1.

_,

PLENARIO
fo 11 do Art

f'l

rF!~~EJ

Substituir, no Art. 262 do projeto de Constituição, o termo empréstimos compulsórios por impostos restituíveis e incluir os Municípios

ARTIGO 272

§ 6Q- O imposto de que
DISPOSlTVO EMENDADO

DISPOSITIVO EMENDADO

.... ~l.

Excluir ao Parágrafo 69 do Art
jeto de ccns t.Ltui ção a expressl:loe "2. W. serviçosll

pr'p;;õQ

____lUl." •.T"'..-••

rr="'~~õã"]

BEL~M

CONSTITUINTE RAUL

DISPOSITIVO EMENDADO

f'l

rr=;'~:;'~~

CONSTITUINTE RAUL BELEM

['1'------- ......'.,....

rr;:~;:J

EMENDA lP06940-8

fWi;;~J€J

f?

Art

j

s do item III do

276 do Projeto de constituição

rr=";~~~

CONSTITUINTE RAUL 9ELEM

[7?/;'PJ
DISPOSiTIVO EMENDADO.

r.r----'------'UIO/.V'T"OC.el.

ARTIGO 261

DISPOSITIVO

Dê_se ao Artigo 261 do Projeto de Constituição, a
seguinte redação-

.• ...'nl.,••• ...,.do

,

~

PlENARIO

EMENDA lP06941-G
CONSTITUINTE RAUL

BãEM.,----------~

~.;;;;;]

•.o<;l._-

-,

~

:::"v""'c.~'o__

uê-se ao Inciso III do Art
ConstituiçãO, a seguinte redação:

]

l

f t§D~.l'":-J
Fi::;;;-]

276 do Projeto de

V"Dã:J

JUSTIF'ICACflO

['ÇJ:J#J

rr=;~;;~:J

'U'."~""'

BEl.E~·""~

.. UU'O'I •••'nhllul •••,UIo

Art. 276 - .
•••••••••••
_••
III _ Quarenta por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estad~ sobre cper acões relativas à circulação de nercedor Ias ,

PlENARIO

CONSTITUINTE RAUl, BELEM

PLENARIO

272 _ •••• _ ••••••

• • •• '"
IV - fixar o local das operações
relativas à circulação de mercadorias.

f?
EMENDA lP06936·0

'CONSTITUINTE RAUL

f:

§ 12 -

Não se .1usti fica a omissão do benefício para os mu
nicípios, Que devem dlspor de recursos para ampliação de suas atrI
cuf cões em seu território

'./~

EMENDA lP06945·9

t:J

DISPOSI1IVO EMENDADO: ARTIGO
Art

JUS11flCAC1tO

r.r------.~U

---,

ARTIGO 272

Suprima-se do item IV, do Parágrafo 12 do
Art 272, do Projeto de Constituição, a expressão. ;das presta_
çDes de servlSgs"

Art 261
'" •••••••••
A uní êc , os Estados e Municípios, e o Distrito r e
deral poder ao instituIr, além dos que lhe são nominalmente atribuí
dos, outros impostos, desde que não tenham fato gerador ou base ae
cálculo próprios de impostos disC'riminados nesta Conslltuiçlio

f'J

EMENDADO~·

Transferindo-se ao Múnicíp10 atribuições bé-

sfces no campo da educação, da saúde e da segurança pública, torna-

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 273

acrescenta-se ao Art

273 do Projeto de Cons-

tituiç:!lo o seguinte item'

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 265
Art

IV
~ Imposto sobre serviços de qualquer
nat ur e za , não ccnoreencnoos na competência tributária da União
dos Estados

Art. 265 ~ ••••••••••••••••••••••••••••••
§ 32_ O disposto na alínea!! do item II
abrange os impostos cuja repercussão alcance as pessoas jurIdicas

JUSTIFICACA.fJ

::f:~~~::Ç~:s::i:::~;~~;a~::aa~~~mn:: ::~:;i::l~~;:i:::i:;:s~:O~a_

Após mais de 25 anos de aplicação do ISS pelos
Municípios, bc.ie , já há toda uma experiência que justifica sua per ,
manência na competência municipal. Por outro lado, seria importante
fonte de recurso para os entes locais I aumentando eseue sua per c i c rpeção nas rendas nacionais

tureza previdenciária devidas na qualidade de em~regador.
JUSTIF'ICACfiO

o objetivo é gat'antir a imunidade de impostos,
na aouí s.ícãc de máquinas e equipamentos para o serviço público Não

I

273_

Acrescentar ao Art. 265 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo'

há razão para o Munic!pio pagar IPI e IeM, nas compras que realize

I

Para os Estados que tr-ínutarão na plen1tude
apenas os serviços intermediários e terão .50% dos serviços prestados
aos consumidores finais, não ser ãc os serv çcs fonte de receita
tributária significativa.

EMENDA lP0694G-7

tJ

CONSTITUINTE RAUL

BÊ~T~~

PLENARIO
DISPOSITIVO EMENDADO

ARTIGO 277

No Art. 277. i tem I e sua letra!!. do Projeto
de ccns t turção , substituam-se 46% e 22,.5% por 57% e 33,5% respectivamente.
í

JUSTIFICATIVA

í

\ ção

Os Municípios reclamam substancial participanas receitas provenientes do imposto de renda e do imposto

I

Assembléia Nacional Constituinte
EMENDA 1P06964-S

!!J

,

'LIMl"'~/"O"'l';'O/IU'CO~I"to,

MNDA lP06967·0

[!J

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

CONSTITUINTE EVALOO GONÇALVES

PLENtlRIO

'~UUIO/.6..'Sllo'su•• ~ ..,....O_

--,

Tnto/'"''''IC~Io

T1TULO IV - DA ORGANIZAÇAO 00 ESTAcO
CAPITULO IV - DOS MUNIC1PIOS

Acrescentar ao artlgo B8. Seção 11, Capítulo VII. Titulo IV
do Projeto da Constituição, o seguinte parágrafo:

62

No exercício de suas funções I os vereadores não pcoecãc
ser processados ou indiciados por cri/l\e contra a honra, sem p=!
via e expressa autorização da maioria absoluta dos membros
da

Acrescentar ao artigo 118, da Subseção 1, do Capítulo 1, Título
V. os seguintes ítens:

n X )Q: _ Não haverá qualquer di ferença
entre os vencimentos do~Servidor Públi

co da atividade e os proven~5 do Ser:

cêeere MunIcipal respectiva

IT

vIdor, de igual categoria, da inativi_
dade, recuí tanuc-ee a este sempre o di
reI to de perceber o
maior provento,
quando houver discrepâncla do valor s~
leria1, quanto ao Regime de trabalho _"

EMENDA lP06961-1

l:J

_:_-----..,

PLEN.ltRIO

r.r---------_lln./~vIT'.IC.~;;O

INCLUA-SE AO § ll:il 00 ART

• 723

V -

de mais da metade das Associ~ções dos Muni
cíplos brasileiros, manifestando_se
cad;
uma delas pela maioria de seus membros."

"VI - de mais da metade das Associações de Vere~
dores do Brasil, naní.res tando-se cada
ce.tas pela maioria de seus membros."

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES
.u••"./cow,uOo/IUlc.I<'ulo

l:J

_

\'(~ 1)(

TE.

o dispositivo cuja supressão é proposta rixa l:inl1te de par~icipação dos
éirgãos e empresas estatais no cnseeac dos plano$ de previdencia das entidades fechadas. por eles patrocinadas, estabelecendo a pal'jd~de na
contribuição de empregados e empregadores, estendendo a regra a previdêncla parlamentar.

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos principios que
devem lnfonnar o texto constituc.ional, já se encontra ela discipl1t".ada
tanto ];leIa Lei 6.1135, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto nº 81.;~~
de 20.01.78, quanto pelo Decreto na 93.597, de <?1.11.86, em vias de
alterado por iniciativa do próprio Poder Executivo visando a
aperfe!.
çoar os dispositivos nele oriados.

keeeee,
proposta de ãmenda ,

Aarescente-se, ademais, -Que da Ilanei~a COOIO foi redigido, o texto atinge instituição de indiscutiveis propositos sociais, que
integralizam
benerlcios securitários" cootemplam grandes massas desprotegidas, ger~
poupanças, abrem frente~. de emprego e dinamizalll o d senvolVJ.lllento econg.
mico , social.·
\
~

~a

~eVl~l.yornPl~~r

Não é
lembrar que
manutençã
pr!.
vada, ~oje já COlIl mais de' 6 milhõeS t d t ~jtJád09% e..,..depe~~tes a5'>g.
alados, não é equitativo limitá-la apenas e de forma diferencial para
aqueles ligados ao Setor Público. O Estado e suas empresas possuem a
JDeSlI!a necessidade de retenção de mão-de-obra especializada que o setor
PrIvado, o que justifica a flexibilidade na concessão de beneficios.

EMENDA lP0696S-3

~

f!J

\

'f'l

'\

PLENARro

\

~.l\==:::-:-=-

'~I"""'/C6Mlstl.Au.e.M"'1o

--;

J

\

I~D.T"~

rJN Ofl<fv

o

fortalecImento do Poder LegIslativo é co~
promisso de quantos estejam nesta Assembléia Nacional Constitui.!!
,te. Tal prestigio é também aferido por suas atribuições. Nada m~
ÜlOr do que se deferir ao Congresso Nacional. Câmara e senado, a
responsabilidade de referendar o nome ou nomes daqueles que vão
constituir o Conselho de Ministro de qualquer Governo ~ uma maneira de interferência legitima do Poder Legislativo nas
ações
do Poder Executivo, notadamente po que diz rescef to à, escolha de
seus Ministros r rea a Proposta.

necessidade da mudança de redação do artigo 384 ~o -atual Projeto
de Constituição. Pretende-se restaurar condição anterior, prese!.
vendo-se desta maneira o funcionamento do SESI, SESC, SENAI, e
SENAC, nos moldes atuais.

-

:

\

í

JUSTIFICAC~O

Restabelece-se com esta proposta," mut,!
tis Mutandis", a que a Constituição de 1946 discipl1nav~ . ., 50-bre a matéria. As concessões de acumulação
se restringIa a
área da magistratura, do Magistério e do e~erc!cio de cargos
médicos e cara-médfccs Extensiva tal permissibilidade
aos
cargos técnicos ou científicos com aqueles, desde que respeitadas as compatibilidades de horário e da matéria. Entendemos
que a assunto -rtee melhor discipllnado desta Forma, nifo ensejando dúvidas .de interpretação Esperamos, Pois, a aprovação
desta Proposta Constitucional

JUSTIF'ICAÇAO
Mesmo figurando em outras constit.'.Iições.nunca o Poder Público, nem os Sindicatos cont r Ibu.í r am com recursos Doê.
ra a manutenção do SESI, SESC, SENAl e SENAC. Tem sido
obr Lqaçãc
exclusiva. do Comércio e da Indústria. Nãc será agora que vamos mu_
dar as regras do jogo Sobretudo, quando o atual sistema vem dando
certo. Mesmo esaím.nunce se deixou de prestar contas ao
Tribunal
de Contas da un·ião, nem terem as organizações citadas seus orçame,!!
tos aprovados pela Secretaria ,,~lanejamento do Governo Da!
a

de

"Artigo 87 - E vedada\ a acumulação de\ ouaí.ecuer car-\
\
gos, excet cs os de MagistrCldo com um ca!,
go de Professar; de dois cargas de HagiÉ.
Uno'l de jornalista, de médico] de nentlst... e qualquer outro da área méd caj nu
de um destes com cut rc técnico ou cient.f.
f1co, contanto que haja correlação de m,!
téria e compatibilidade: de horario".

o

JUSTIF'ICAÇ~O

fTHi~;7fiJ

artigo 87., Seção lI, Capítulo VIII, Titulo IV, do projeto
Consti tuição passa a ter a seguinte redação·

item XXI passa a ter a seguinte redação:
XXI - Aprovar os nomes que dever-ão consti tuir
Conselho de Ministro

-,

o

tJPFL:tpâ:J

Parágrafo (Jnico
Excluem-se das di socs í.ções
desta Constituição referentes, a contribuições
sociais, para todos os efeitos, as contribuições fixadas em lei para manutenção do
e.tetema de educação para o traballlo de que trata
este artigo"_

Acrescenta..o ltem..:J::(ao artigo 99 do projeto de Constituição,Titulo V. Capítulo I. Seção II:

o

.Ud.... /C. M'...o/ ....eo.... Io,

"Artigo 384 - As empresas comerciais e industriais são obr,,!,
gadas a manter em cooperação,
escolas
de
aprendizagem para menores e cursos de qualif,!
cação e aperfeiçoamento para seus trabalhadores.

--;

oo'

fGi'L:PfJ

deata forma, acolhida para esta

'lUtO/.uST",e.çoo

rSjJ'~'i1PJ
TU'lO/.lun"le"'õ

façam~

\

CONSTITUINTE EVALDO 'pONÇAlVES

'EMENDA lP06969-6

l:
f'l

prp~~':;u

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

crJ!i:;}Jill

PLENARlO

5"&

•

Acrescentar ao artigo;>rl. capítulo 111, Titulo VIII, o ítem VI,
com a seguinte redação

VI _ -a criação do Banco Rural destinado ao amparo
desenvolvimento da agricultura e da pecuária,
Regiões subdesenvolvidas do País.
JUSTIFICACAO

EMENDA lP06963-7

f!l

CONSrITUIfJTE EVALDO GONÇALVES

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

PLENARIO
r.T

___;

'IK'lo/"""''''~~OO,

Acrescentar ao ítem I do artigo 277. seção VIl Capítulo 1,
Título VII. do Projeto da Constituição, a seguinte alínea·
d) _ três inteiros por cento para apl!c!.

cação em programas de construção de pequenos a médios açudes, e de
irrigação
dos mananciais exj s t ertüe.s medj artt e Plano
de- APl1caçiIo apresentadci pelo
Estado e
Municípios inseridos na Região Nordeste
do País.
JUSTIFICACAO
j

Está provado que o problema maior do Nor
deste ainda é a construção de açudes. Agora, não mais os grande;
açudes. Estes já estão quase todos ccostrctcos , embota não, de tE.
do, aproveitados com programas de irrigação O ~e que precisamos
li um programa efetivo de irrigação para os menancãat e já construI
dos e da construção de pequenos: e médios açudeJ, visando à reglJl,!.
1'1zaç~0 dos rios que, há séculos engordam _as águas dos mar es , Até
hoje não tivemos, no Nordeste, uma l:lolHica de Recursos Hídricos.
Tudo tem sido fefto aleato.l:'1amente, como..se não l'ôssesmos filhos
de uee mesma pátria. A solução que propomos. vinculação de recursos para rescfver , em dcfinitivo z o~blema do Nordeste.

Acrescentar ao artigo I09·.Seção V, Capitulo I, Título V, do Proje_.
to de Constituição, o seguinte parágrafo:

n X 9R

- A imunidade parlamentar conferida -ecs

membros
do Congresso Nacional serã-eaeencfea aos Deput~
dos Estaduais e Vereadores, nos limites de sua
Jurisdição, desde a expedição dos
respectivos
diplomas até o "término dos seus mandatos.

JUSTIFICACM

Como se sabe, Senhor Presidente. não
há, neste País, nenhum banco rdestinado exclusivamente à agricu,!
tura e à pecuária. Via de regra, os recursos df spun.Ive.La para e,!2
préstimos. O são, quase na sua totalidade, absorvidos pela !ndú.!
tr!a e pelo comércio. Não é que sejamos contra
taIs - ati1tlda~
dee , Não. Queremos que elas prosperem sempre e sempre. Todavia,
entendemos que sem tratamento diferenciado às at Ivfdadea econõm!
cas primárias, como é o caso da agricultura e da pecuária,
1'11:10
"teeencs Q desenvolvimento desejado no comércio e na
indústria
Este é o Sentido desta minhã Emenda Constitucional

EMENDA lP06970-0

(J Constituinte:

~'~

-,

MOZARILDO CAVALCANTI

Emenda Madi f"icativa
Seção I _ Dos Direitos Pol!t1cos

Entendemos que a responsabilidade é a mesma. Tanto faz o Deputado Federal, O Senador, o Deputado Estadual
e o Vereador. Todos eatãc sujeitos aos mesmos percalços e dificuldades no exercrcãc de seus mandatos, di ferem;;:lado quanto
universo em que se desenvolve, todavia, igual no que diz respeito à importância a eeoeecussân.uaf a necessidade de p r nt.eç ãn uni
forme. Nem mais, nem menos: o mesmo tratamento ao desempenho do
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador.

--

Espero, por tudo isso, que esta Emenda s~
ja acolhida e, "armar, seja aprovada pelo parecer do nobre relator e do soberano Plenário desty!Á\;sembléia Nacional Constituinte.
/1\J \

Dar nova redação ao artigo 384. capítulo In, Título IX do projeto
de Constituição

erY;~~'pu

=-

Não me parece justo excluir as Câmaras M.!:!,
nicipais e os Municípios brasile!,ros do rol de entidades
com
poderes para emendar a Constituição. Se as Assembléias Legisl~
tivas, os Partidos Políticos, bem como parcelas da
população
brasileira podem emendar, natural que as Câmaras Municipais e
Municípios, através de suas respectivas Associações, também o

Um problema que vem se arrastando ha
muitos anos, neste País: os servidores aposentados sempre
percebem proventos inferiores aos servidores de igual categoria, na atividade. Multo tem sido tentado, ao longo do
tempo, para evitar essa Injustiça e dlstorção.Todavia,sen
êxito. Dar esta proposta do dispositivo constitucional,v!
sando uma ~olUÇão definitiva para o problema.
i Outra coisa: como temos varios regimes de trabalho, n~o é licito que continue, através
dos
tempos, essa dispa~idade de ~e~tos Quando se é
cel~
tista, o critério $ o \das contribuições. diversificando frontalmente do Que existe) com relação ao regime estatutário.
A
proposta é, para a unIformização de proventos: para categorias
IguaIs, vencimentos e proventos iguais, não importa o
regime
de trabalho acct aco,
\

SUPRIMA-5E O ART. 350 E SEU PARAGRAFO ONICO DA
SEÇlo l i CAPíTULO II DO PROJETO DA COnSTITUIN-

~el'/B.is

JUSTIF'ICAÇAQ

JUSTIFICACAO

PLENÁRIO

r . r - - - - - - - - - - l.. "".UIT"lC~1e--

;:

~

Dê-se a seguinte redeçâo às al!neas~ f do inc!
so 'dO Art. 27:
b ... o voto é voluntdr!o e o alistamento obrigat6rio aos maiores de dezessete encs , salvo para os analfabetos,
os
maiores de setenta anos e os deficientes f'Js.i cos ,
f _ silo elegíveis os milital'es alistáve1s, na fOL

ma da Lei.

724

• Assembléia Nacional Constituinte

Inciso XXIII, alínea "o" as expressões "E
TERRITÓRIOS, ORGANIZAÇAo ADtutnSTRATlVA DOS TERRIT6RIOS"

JU5TIF'ICACAO

Democracia implica em liberdade

Não se pode

3 - 00 capItulo V (cebeçar.tc ou
pressões "E DOS TERRITÓRIOS";

co!,

glr. mesmo pela Lei, alguém a exercer urna ação que deve ser espontg

I

1

nea e consciente como é o voto Isso 56 leva, na maLor a a das vezes,
a atitude de revolta. que enbota a importância e a seriedade que d~
vem revestir o voto. Daí porque a emenda pretende tornar facultativo o direito de vo t ar-,
No tocante aos militares t julgamos ser
fundamen
tal para a harmonia e a não discriminação I que não se impeça de nane r r a
tl:lo drástica os militares da participação ptrl Lt ac a A legislação DE.
dlnária deverá estabelecer os limites da inelegibilidade dos mllit,2,
res, que não devem ser tac diferentes dos dos civis

titu~o);

e~

as

4 - Todo o Arti fo 70 e seus paragra fos,
5 - Do Artigo 97, o p a r âqr a rc ae,

propomos a extinção da figura de Território Federal, razão
pela
qual devem ser retirados do Projeto de Constiuição toda a ref'er ên;
cia a Territórios

r

6 - 00 Artigo 99, f nct so VIII as expressões "E

EMENDA lP06976·9

EMENDA lP06973·4

tJ

Constituinte MOZARILDO

C;~T;~-:C-AN-T-I---------,
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tJ Plenário

l'l

DEPUTADO

"ATHEUS IENSEN

f:J

Plenário

da

llii'üiill]

rr;:;~"'~

Dispositivo Emendado: alínea "c", Artigo 68, Seção lI, CapítuloVIn

Constituinte MOZARIlDO CAVALCANTI

Plenário

llii~;fllJ

ncrescente -se à alínea "c" do Artigo 88 do Pro
jeto de Constituição o seguinte.
-

[=Ç/~07J

. ~". ".~".======~:::=::=:
o

seguinte Parágrafo

- Artigo 386
Paragrafo 10
parágrafo 20
Parágrafo

"C - •••• ressalvados os casos previstos

E_anda Supressiva

rr;~~;'~;J

A·~·~~·/C...'.. ÃQ/lua •• '''u...

ncrescente-aevac Artigo 386,

Emenda Aditiva

A lP06971·8

f!J

DOS

Lel."

311 - Não será cobrado,por autores ou entidades, aos
eeres de Comunicação, quaisquer taxas, impostos ou emulumentos, pela di fusão de músicas.

JUSTIFICATIVA

Dispositivos Emendados: Artigo 99 inciso VIII;
JUSTInCAçAo
A difusão de múslcas seja por discos ou fitas
,
pelos meios de comunicação. destina-se nuito mais à condição cul
tural e educativa e, igualmente, propocional do autor, que pro.:
priamente com finalidade comercial de interesse própuo do Rádio
ou Televisão, ben como quaisquer outros meios de difusão. Razão
porque, poder-se-ia advogar, sem nenhum constrangimento, a neces

suprima-se do Projeto de Constituição do Artigo
-99, inciso VIII as expressões "E DOS TERRIT6RIOS",
A presente emenda objetiva pernItlr que a
Le
gislação Complementar possa atender casos especiais, como, Dor exem
nrc , o exercício de profissões em que a saúde e a vt oe este iam e;
perigo, bem como quando o servidor estiver em exercício em reqrões
em que se justifique a reduçáo do tempo de serviço para efeito de
aposentadoria.

JUSTIFICAÇÃO

1 - O parágrafo 32 do Artigo 49 não pemf t.e
a
possibilidade de criação de Territórios Federais, quer-de de manei
'ra explícita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORCORAR-SE ENTRE
SI, SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR~SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS
OU
FORMAREM NOVOS ESTADOS.. "
2 _ Portanto, não pode Lei Complementar cnspcr
contra preceito constitucional, como pretende o § 5Ç! do cItado A.!:.
tigo do Projeto.
3- Por outro lado, o Art 441 do ProJeto de Con.!
tituição transforma os Territórios de Roraima e Amapá em Estados.
4 - O único Território Federal restante, Ferna!l
do de Noronha, deve ser reenexecc ao Estado de Pernambuco do qual
foI desmembr~do por um Decreto, a fim de propiciar a criação, p~
la Nova Carta Magna, de uma Federação verdede rra , onde todas
Unidades Fed~radas tenhan direitos iguais;
5 - Assim, escrevendo uma constituição moderna,
propomos a extinção da .figura de Território Federal, razão pela qual
devem se_r retirados do Projeto de ~r:!stitulção toda a referência a Territórios.

~DA

Ê'

lP06974·2
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,

Cosntitulnte "OZARILDO CAVALCANTI
.U"".../C.~"d.,.""C.....ilI
plenário

tJ

,

I cr=.;;:~"'~
I ts!~;;ffil

'U"'('''''''IClÇ'.
,Emenda Adittva \
tntsocsrt rve Eme~dado

\

:

sidade de se facultar ao autor. inclusive, a dispensa de seus di
reItos autorais, quanto mais. é próprio a dispensa - senão a de:
sobrigação - do pagamento de quaisquer taxas, impostos ou enufu;
mentos sobre a di fusão das mesmãs., em benefício da cultura
das artes, e. notadamente do autor que terá mais fac~l!dade de
ver veiculada e di fundida pelos meios de comunicações sua criação artística.

EMENDA lP06977·7
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1

Artigo 87.', Capítulo VIII, 'Seção 11

J

.

)

I'rP'F'"L':"--'---,
~

_I

\

Acrescenta-s~ ao Artigo 87 do Projeto de ccns.,
tituição, o seguinte inciso:
'
\

\\

IV - a de dois cargos de médico
JUSTIFICAC~O

A carência de médicos para o atendimento à

\

ao- \

oufação , principalmente' nas regiões, Norte e NOrdes\e, alem de

..........C.", ....._ ••,U...

,

TUT./i"I"'lClÇÃ.

...:.-~

Emenda Aditiva
~~~POSitiVO Emendado: Titulo X - Disposições Transitórias _ Artigo

Acrescente-se às disposições Transitórias
Projeto de constituição os segulntes parágrafos:

do

§ • • - A União administrará os Territórios até

a instalação

dos Estados,

§ ••• - Serão aplicadas, no que' couber, aos Ter
rit6rios federais, as disposições Constitucionais referentes
ac
pistrito Federal, bem como a legislação vigente, até a instalação
dos Estados.
§ •• - Os atuais Deputados eleitos pelos então Territorios, terão os direitos previstos no Art 112, inciso I,
se investidos na função de Governador ou Secretario de Território.
§ '"
- A jurisdição e as atribuições cometidas aos Juizes F:ederais caberão aos Juizes da justiça local

que \
a acueuj eçãc de dOif cargos PriVati~os da 'categorl.a, .j a ser um di \
r-eIEc adquirido e tíadicional, just ficam a present~ ee-enua , Ante~ \
da dreocupação de beue racf er os pro !i.ssionais da eedíc Ioa , está a \
preocupação de garantir uma assistência maior ao DOVO
DOS TERRITÓRIOS";

í

10 - 00 Artigo 187, inciso VII. as

nE

expressões

TERRITÓRIOS"
11 - 00 Artigo 193. § 12 as expressões "E

12 - Do Artigo 201, inciso I, alíneas "h"
"c" as expressões "E TERRITÓRIOS" e "E OS TERRITÓRIOS"
13 - 00 Artigo 205 Jnc i sc I, e Líneu "d'~ Inc r so
11 alíneas "a" e "b" e inciso 111, ~qexpressões "E TERRITÓRIOS"
14 - 00 Artigo ~ § J!l, as expressões
"OU
TERRITÓRIOS";
15 - Do Artigo 210 o parágrafo único
16 - 00 Artigo
as expressões "OS

17 - Do Artigo 2~l,~2..~'!,~r~Jo("~
...n.ico0',f
16 - Da seção IXIfCabeçário ou TItulo). as
pressões llE DOS TERRITÓRIOS"
19 - Do Artigo 229, § 22 as expressões "E

e~

DOS

TERRITÓRIOS"
20 - 00 Artigo 231, inciso IV, os expressões "E
21 - 00 Artigo 254. "caput" as expressões "DOS

I'l
tJ

TERRITÓRIOS";
22 - Todo o Artigo 260;
23 _ 00 Artigo~ § 30. as expressões "ORGANI
ZARA. E FINANCIARA OS SISTEMAS DE ENSINO DOS TERRITÓRIOS E";
-

ConstituInte "OZARILOO CAVALCANTI
Plenário
TuTG,."n"oc~i~

~

Ellenda Supressiva
Oisposi ttvos Emendados' Artigo 49, § 2Q e 52, Artigo 54, Inctscs-xrf ,
alínea "d", XIII. XIV e XXIII, alínea "O"; Capítulo V (titulo), Ar
tigo 70 e seus parágrafos; Artigo 97 § '2. Artigo 99 inciso VIII"
Artigo 108, inciso III aliena "d"; Artigo 112, inciso I,
Artigo
lS8 inciso IIIi Artigo 187 inciso VII; Artigo 193, § 10.
Artigo
201. Inciso I. alíneas "bOI e "C"; Artigo 205 inciso \' alínea OId".
inciso 11, alín:as "a" e "b" e inciso 111, Ar,tJ,gO ~ § 3!l, Artigo
210, parágrafo unico. Artigo 216; A;tigo ~arágrafO lin!co; seç:lo IX (titulo ou cabeçário); Artigo 222, § 20; Artigo 231, inciso
IV: Artigo 254. Artigo 260; e Artigo
parãgrqfo 30

m,

Suprima-se dos dispositivos
tituiçilo mencionados o seguinte

40

Projeto de Con.!

1 ~ 00 Artigo 49 os parágrafos 22 e SIl'
2 - 00 Artigo 54 inciso XII alinea "d" as
ex
pressões "OU DOS TERRITÓRIOS",
Inciso XII I e XIV as expressões "E DOS TERRITQ.
RIosn;

EMENDA lP06978·5
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ConstituInte "OZARILOO CAVALCANTI

fS:;~"~

l'J

PlenOrio

ITI~'@

TERRIT.Q.

DOS TERRITÓRIOS";

EMENDA lP06975·1

regulamentará.

TE!!,

RITÓRIOS";

RIOS",

A presente emenda visa garantir dispositivos le
gais, capazes de permitir a t rans Içãc entre a promulgação da Cons
tituição e a aprovação da Lei Complementar, que disporá sobre a in";
telação dos Estados de Roraima e Amapá.
-

O objetivo da presente emenda, é oerru t r que
o Pais disponha dos mecanismos legais r-equ La-nent ade r e s da Constituição, já a partir de 1989, quando devera ser eleito o nosso pr..!!
sidente da República, bem como os novos Governadores, Deputados e
Senadores a serem eleitos en 1990 Os atuais man-bro s do Congresso
Nacional foram eleitos para a tarefa orec ínua de elaborar a
ücnst Ltuacãc, e. têm o dever de também elaborar a Legislação que a

8 - 00 Artigo 112, inciso I, as expressões "GO
VERNAOOR DE TERRITÓRIO• • • DE TERRITÓRIO",
9 - 00 Artigo 158, inciso lII, as expressões n
OS GOVERrMDORES DE TERRITÓRIOS", ,;

f43.,

JUSTIFICACÃO

JUSTIflCAÇnO

7 - 00 Artigo IDa. inciso lII, alínea "d"
expressões "DOS GOVERNADORES aos TERREITÓRIOS"

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO VIII - 005 íNOIOS, TíTULO IX, QUE
PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
TÍTULO IX
CApiTULO VIII
DOS íNDIOS
Art.
- São reconhecidos aos índios os direitosorl
ginários sobre as terras de posse imemorial onde se acham permanentemente localizados e destinadas à sua habitação efetiva, às
suas
ativIdades produtivas e as necessárias à sua preservação
cultural
segundo seus usos, costumes e tradições
§ 12 _ As terras de que trata este Artigo,
nos
termos que a lei Federal determinar, são bens inalienáveis da União,
que as demarcará.

JUSTIfICAÇÃO
Todos os diSlJositivos emendados dizem
respe!
TERRITÓRIOS FEDERAIS.
1 - O parágrafo 32 do ArtigQ 49 não permite a
possibilidade de criação de Territórios r ederai s , quando de manei
ra exm íc ta estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI, SUBDIVIDIR-SE OU DES~lEMBRAR-SE P'ARA SE ANEXAREI~ A OUTROS OUrOi!.
MAREM NOVOS ESTADOS .... "
2 _ Portanto, não pode Lei ccec eeeot ar dispor
contra preceito constitucional, como pretende o § 52 do citado Ar
tigo do Projeto.
3 - Por outro lado, o Art. 441 do Projeto
de
Constiuição transforma os Territórios de Roraima e Amapá em Estados;
4 _ O único Território Federal restante. Fernan
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual
foi desmembrado por um decreto, a fim de p rcp c Lar a criação, pela
Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unida
des fedéradas tenham direitos iguais;
S _ Assim, escrevendo uma constituIção moderna,
to ao mesmo assunto

§ 22 _ lei especial d~sporá sobre a exploração e
o aproveitamento, das jazidas. minas e demais recursos minerais
e
dos potenciais de energia hidráulica, em terras indígenas, bem como
a proteção das instituições, bens, saúde e educação dos Inca cs ,

í

.JUSTIFICATIVA

í

í

A Emenda se propõe, basicamente, a cumprir dUiJS fi
naf Idedes- uma de natureza circunstancial que atende a uma ~ndlscu:
tivel exigênc.... a de se chegar a um texto da Nova Carta conciso e dIJ
caráter normativo; a outra, de natureza doutrinária visa a transfe
rir à legislação ordinária a responsabilidade do tratamento às e;
pecificidades do assunto.
A questão indígena no Brasil, a exemplo de outras ma
térlas que estãQ sendo discutidas na Assembléia Nacional constituir.
te, adquiriu plena efervescência. Porém, o que é fundamental ressal
tar. é a ext.repcraeac para o campo político dos aspectos eminente:
.aente técnicos e executivos que compõem a essência da ques tãc ind,!

Assembléia NacionalConstituinte e 725
gena. Ora, estes aspectos, dada a sua natureza, longe de se consti
tuirem matéria constitucional, aUnham-se entre os assuntos que d;
vam ser tratados em Legislação especial A tradição constitucional
e legislativa brasileira respalda clara e insofismavelmente

JUSTIFICACitO

JUSTIFICACAo

1 .. O parágrafo )2 do Artigo 49 não permite

a
1 - O parágra fo 311 do Artigo 49 não permI te a possi

possibilidade de criação de Territ6rios Federais, quando da manei
ra explIcita estabelece que -os ESTAOOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI, SUBOIVIOIR_SE OU D~SMEMBRAR_SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS
OU
FORMAREM NOVOS ESTADOS •• "

pcs.í ção

Por outr.o lado, o cUma das discursões sobre a ques
-- tão-~indigena na Assembléia Nacional Constituinte não tem tnvcrecl:
do ou beneficiado o aproFundamento da compreensão da prOblemãticaAo contrário, tem p r np Lca adu radicalizações indesejáveis e
desne
cessárias, repito, dada a natureza técnica do problema. Na Fase fi
nal do trabalho dos Constituintes é de se esperar maior acirramen:
to dos Animas

bi).idade de criação de Territ6rios Federais, quando de maneira
e;
pHcita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI~
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORM.!
REM NOVOS ESTADOS... "

2 - Portanto, não pode Lei Complementar dispor
contra preceito constitucional, como pretende o § 511 do citado Artl
go do Projeto;
-

3 - Por outro lado, o Art. 441 do projeto
~::;tituiÇão transforma os rer r tcr os de Roraima e Amapá em
í

o

texto proposto na Emenda permite transferir,
nenhum prejuIzo, o centro das discussões para as Casas
Legislati
vas, em época oportuna, com mais propriedade e sem o risco de co~
prometer a futura Legislação sobre os Indias no Brasil que se or!:,
tende isenta e duradoura.

2 - Portanto, não pode Lei Complementar dispor con
tra pre;eito constitucional, como pretende o § 511 do citado Artig~
do Projeto,
'

de
Est.§!

í

3 - Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constl
tuição transforma os Territ6rios de ROraima e Amapá em Estados;
4 - O urucc Território Federal restante,
Fernando
de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual Foi
desmembrado por um decreto. a fim de propiciar a criação, pela Nova
Carta Magna, de uma Ferjeração verueoe tra , onde todas ee unícaoes Fede
radas tenham direitos iguais;
-

4 - O único Território Federal restante. Fernan
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do
qual
foi cesaembrado por um decreto, a fim de propiciar a cr aaçãc , pela
Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais;

5 - Assim, escrevendo uma constituição moderna, pr.!:!,
pomos a ext1nçâo da figura de Terr!tótio Federal, reaâo pela
qual
devem ser retirados do Projeto de Constituição toda reFeJlén::ia a Territórios.

5 - Assim, escrevendo uma constituição nocema ,
propomos a extinção da figura de Território Federal, r az ão
pela
qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda
re rer ên
eia a Te.!:rJJQ.rios
-

EMENDA lP06979·3
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tJ Plenário
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EMENDA lP06985·8

t:

svnrfma-se do Projeto de Constituição os parágr,!
fos 2Jl e 511 do Artigo 49.

r.r-

Constituinte UOZARIlDO C;:·lCANTI

1 - O parágrafo )Sl do Artigo 49 não permite a pos

Artigo 70 e seus parágraFos,
Suprima-se do Projeto de constituição do
go 112, inciso I, as expressões "GOVERNADOR OE TERRITÓRIO, "
TERRITÓRIOSn j

Suprima-se do Projeto de Constituição todo
Artigo 70 e seus parágrafos;

sibl1idade de criação de Territórios F'ederais, quando de maneira e;
plIe! ta estabelec-e que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, sui
DIVIDIR_SE OU OES~lEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREII NO
VOS ESTADOS • ~"
2 - Portanto, não pode Lei Complementar
dispor
contra preceito constitucional, como eret ence o ~ 511 do citado Arti
go do Projeto,
-

1 _ O parágrafo 3" do Artigo 49 não permite a poss!
bllidade de criação de TerrIt6rios Federais, quando ele maneira e.!,
plícita estabelece que "OS ESTADOS POOEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI,
SUBOIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORM!
REM NOVOS ESTADOS •• ti
2 - Portanto. não pode Lei Complementar dispor co!!,
tra preceito constitucional, como pretende o § 5Q do citado Arti'90

1 - o paragrafo 3Q do Artigo 49 não permite a pos
sibilidade de c rd açãn de Territórios Federais, quando de maneira e;
pl1cita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI SUB

DIVIDIR-SE ou DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU

F'er nan __ -

F'ORM~REM

-NOVOS ESTADaS•••• "
t
2 - Portanto, não pode Lef Complementar dispor CO!!

qua0~

d:ap~;;::~~o

Nova

Carta Magna. de uma federação ver dade r a I onde todos as Unidades Fe
dera das tenham direitos iguais,
5 - Assim. escrevendo uma constituição moderna,
propomos a ext Inçêc da figura de Territorio Federal, razão pela qual
devem ser retirados do Projeto de ConstituIção toda
rere rênc Ia
a
Territórios.
ã

constitucional, como pretende o § 5g do citado

ArtJ.go

do Projeto;
• 3 - Por outro lado, o Art. 441 do projeto de const!
tuiçl10 transforma os Territórios de Roraima e Amapá êm Estados;
4 _ O único Território Federal restante,
Fernando
de Noronha, deve ser reanexedo ao Estado de Pernambuco do qual foi
desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a cr.teção , pela NE.,
va Carta Magna, de ulIla rederaçlJp verdadeira, onde todas as
Unid!,
des Federadas tenham direitos iguais,
5 _ Assim, escrevendo uma constituiç~o moderna, prE.,

3 - Por outro lado. o Art. 441 do Projeto de Consti
tuiçllo transforma os Territórios de aorama e Amapa em Estados
4 - O único Territ6rio Federal restante, Fernando
de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual foi
desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova
Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades r-e
deradas tenham direitos iguais;
-

5 - Assim, escrevendo uma constituição
moderna,
propomos a extinção da figura de Território federal, razão pela ~al
devem ser retirados do Projeto de constituição toda
re rerêncre a
TerrItórios

~A

I?

lP06980·7

~
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ElIlenda Supressiva
Dispositivo Emendado. Artigo 54, incisos XI1, alínea IIdll
e XXIII, al.ínea "o"

,.Ji1i':

pomos a extinção da figura de Território Federal, raaãc pct a qual
devem ser retirados do Projeto de constituiçl:l:o toda
referência a rerâtõrtcs,

EMENDA lP06986-6

XIV

r . r - - - - - - - - - - - '..",.uaT"..... lo
Emenda Supressiva
Dispositivos Emendados. Artigo 97 § 32

Incisos XXIII, alínea "o" as excreasões "E aos
TERRITÓRIOS, ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA DOS TERRITÓRIOS,

go 97, o parágrafo

I" :

Suprima-se do Projeto de Constituição do

Emenda supressfve
Dispositivos Emendados' Artigo 158 inciso lU;

~

'Suprima-se do Projeto de Constituição do
Art!
go 158, inciso rII, as expressões "OS GOVER!'lAOORES OE TERRITORIOS"'
Art!
JUSTIFICAClto

)Q;

1 _ O parágrafo 3D do Artigo 49 não permite a_possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de maneira
e.!,
plícita estabelece que nOS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI,

JUSTIFICACAo
JUSTIFICACAo
1 - O parágrafo 311 do Artigo 49 não permite

ti.
pos
sibilldade de criação de Territórios F'ederais, quando de
mane:Ir;
explícita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI,
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FOR~I.!
REM NOVOS ESTAcaS •••• "
•
2 - Portanto, não pode LeI Complementar dispor con
tra preceito constitucional, como pretende o § 511 do citado Artig;
do Projeto;
3 - Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Cons
tituiçilo transforma os Territórios de Roraima e Amapá em Estados;4 - O único Territ6rio F"ederal r e s t an t e ,
Fernando
de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual Foi
desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela No
va Carta Magna, de uma f"ederaç~o verdadeira, onde todas as unidade;
Federadas tenham direi tos iguais,
5 - Assim, escrevendo uma cOl"ls-tltuição
moderna,
propomos a extlnçi10 da f~gura de Territ6rio rederBl, razêc
pela
qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda
referê!!.
cia a Territórios.

l-O par<1grafo )11 do Artigo 49 não permite a
possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de manei
ra explícita est ebefece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE EIHR;
SI, SUBDIVIDIR_SE OU DESMEMBRAR_SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS
OU
FORMAREM NOVOS ESTAOOS • ."
2 - Portanto, não pode Lei complementar dispor

Ar
-

3 - Por outro lado, o Art 441 do Projeto
de
Constituição transforma os Territórios de Roraima e Amapá em Esta
dos,
-

4 - O único Território Federal restante, Fernan
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado ele Pernambuco do qual
foi ceseeabrace por um decreto, a rim de propiciar a criação, pelo
Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unida
des Federadas tenham direitos iguais,
5 - Assim, escrevendo uma constituição moderna,
propomos a extinção da figura de Território s'eeerar , razão
pela
qual devem ser retirados do Projeto ce Const1tuiçao I:oda
referên
cla a Territórios.
-

SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU

projeto;
3 _ Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de
const!
tuição transforma os Territórios de Roraima e Amapá em Estados;
4 _ O único Território Federal restante, Fernando de
Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual
Foi
desmembrado por um decreto. a fim de propiciar a criação, pela N!:!,
va Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as
Unid,!

des Federadas tenham direitos iguais;
5 _ Assim, escrevendo uma constituição moderna, propQ
a extinção da figura de Território Federal, razão pela
qual
devem ser retirados do Projeto de ConstituIção toda
eererêncre a

ll\OS

Territórios.

EMENDA lP06987-4
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EMENDA lP06984·0
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(!J

~iO
TII"',.ul1,"uçlo

Emenda Supressiva
Dispositivos Emendados

lo V (cabeçárl

Cosntituinte MOZARILOO

CA~;~CANTI

tJ PlenárIo
----,

Emenda Supressiva
Oispossitivos Emendados: Artigo 108, inciso 111 alínea "d",

FORM!!

REM NOVOS ESTAnOS•••• "
2 _ Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra
preceito constituc!ona-l,- como pretende o 5 55:! do citado Artigo do

I? ecnst rtutnte
fJ Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

t§7;VPJ

.... d ...' .......l." .....o..'ulo

Suprima-se do Pojeto de Constituição do Artigos
54, Inciso XII alínea "d" as expressões "OU 00/ TERRITÓRIO
Incisos XIII e XlV as excreaaões "E DOS TERRI
T6RIOS";
•
-

contra preceito constitucional, como pretende o § 52 do citado
t1go do Projeto,

~;~''':J

f Constituinte HOZARILDO CA~~~CANTI
tJ Plenário

==:=J (lJU'2JmJ

~io

Arti_
DE

JUS1IFICACM

JUSTIFrCAC~O

~s-T:~;!~~:~:51::0~CJ~a~:~e 4:~a:: ::O~:::l$~::on~

desmembrado por ul7I decreto, a fIm de Dropiciar a criação, pela

C~;;LCANTI

Emenda supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 112, inciso I

_,

rclfO/""'"'II:~O

Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado

4 _ O único Território Federal restante,
do de Noronha, deve ser reenexacc ao Estado de Pernambuco do

Constituinte MOZARILDO

fC?;~":=J

5/'[Jift]

JUSTIFICACAo

tItulçilo transforma

l!J

EMENDA lP06982·3

Emenda Supressiva
Dispositivos Emenda::tos: Titulo IV, capítulo I, Artigo 49, § 2!í1 e 5!Z:

(!J

Plenário

-,

I rr='~';:":=J
I tS7~':D1J

~

Emenda Supressiva
Dispositivos Emendados::Artigo 187, inciso VII,
Suprima-se do projeto de constituição do
90 187, Inciso VII, as expressões "E TERRITORtoS",

Art!

Capítulo V (titUlar''')

Suprima-se do Projeto de Constituição do Capitu
ou título): as expressões nE DOS TERRITÓRIOS";
-

Suprima-se do Projeto de Constituição do Arti
....go- i08, incisO III, alínea "d" as expressões "aOS GOVERNADORES DOS
TERRITÓRIOS"

JUSTIFICACltO
1 _ O pardgrafo 3) do Artigo 49 não permite a possi-'bllidade de crIaçlo de TerrItórios reaesete, quando de manelra ex

726

• Assembléia Nacional Constituinte

plicita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM- A OUTROS OU

SI,
FORH~

REM NOVOS ESTADOS •••• "

2 - Portanto. não pode Lei Complementar da apo r
co.!!
tra preceito constitucional, como pretende o § SSI do citado Artigo

do Projeto;
3 - Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Consti
tulçUo transforma os Territórios de Roraima e Amapá em Estados; 4 - O único Territ6rio Federal restante, Fernando de

Noronha. deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual

2 - Portanto, não pode Lei Complementar dispor
contra preceito constitucional, como pretende o § 512 do citado Ar
tigo do Projeto:
-

2 - Portanto. não pode Lei Complementar dispor
contra o preceito constitucional, como pretende o § 52 do
citado
Artigo do Projeto'

J - Por outro lado, o Art 44i do Prnte t o
de
Constituição transForma os Territórios de Roraima e Amapa em Esta
dos;
-

:3 - Por outro iado, o Art. 44i de" g,.. ... i .. to
de
Constituição transforma os Territórios de Roraimae Amapá e"l Estados

foi

desmembrado por um decreto. a fim de propi'"clar a criação, pela N,2.
va Carta Magna. de uma Federação verdadeira. onde todas as
Unid~
des federadas tenham direitos IguaIs;
5 -Assim, escrevendo uma constituição moderna,
pr,2,
pomos a ext Inçãc da figura de Território Federal, razão pela qual
devem ser retirados do Projeto de constituição toda
rererênc ra a
Territórios.

í
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Cosntituinte MOZARILDO CAVALCANTI

l?3;~":J

tçj~VjiJ

tJ

Plenário

fl#i~illiJ

Artigo 260;

Dispositivos Emendados: Seção IX (titulo ou cabeçário),
'Supr1rna_se do Projeto de Constituição da Seção
IX (Cabeçário ou Título); as expressões "E ..DaS' TERRIT6RIOS"

Artigo 260;
JUSTIF'ICAC1l:0

JUSTInCAcJl:o

1 _ O parágrafo 3ro1 do Artigo 49 não permite

a

1 - O parágra fo 3ro1 do Artigo 49 não permi te a
possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de maneira
explícita estabelece que "OS ESTADOS PODEH INCORPORAR-SE ENTRE SI,
SUBDIVIDIR_SE OU DES~IEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMA
REM NOVOS ESTADOS ••• "
-

possibllidade de crí.açãc de Territórios Federais, quando de maneira
explícita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE 51.
SUBDIVIDIR-SE OU DESI4EMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORM~

JUSTlFICAÇJ(O

1 - O parágrafo 312 do Artigo 49 não permite
possibilidade de criação de Territórios Federais. quando de
mane.!,
ra explícita estabelece que "OS ESTAOOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI, SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FOR

REM NOVOS ESTADOS.

MAREM NOVOS ESTADOS ••• "
,
2 - Portanto. não pode Lei Complementar

Artlgo do Projeto;

contra

2 _ Portanto, não pode Lei Complementar dispor
preceito constitucional, como pretende o § 52 do
citado
3 _ Por outro lado, o Art. 441 do Projeto

dispor

2 - Portanto, não pode Le! ccemenentar dispor
contra preceito constitucional, como pretende o ~ 5S1 do citado Ar
tigo do Projeto'
-

de

3 - Por outro lado, o Art 441 do Pro feto
de
Constitulção transforma os Territórios de Rc r a Ima e I\mapá en Estados:
4 - O único Território Federal restante, Pe r-nan
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernaebuco do qual
foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a c r a ação , pe l a
Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira. onde todas as Unida
des Federadas tenham direitos iguais:
-

Constituição transforma os Territóros oe gcraima e /l.mapa em Estados
4 _ O único Território Federal restante, Ferna~
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual
foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela
Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todos as Unid~

contra preceito constitucional. coma pretende o § 512 do c i tadc
A.!.
tlgo do Projeto;
J - Por outro lado., o Art 441 do Projeto
de
constituiç::lo transforma os Territórios de Roraima e Amapá em Estados,
4 _ O único Território Federal restante, Ferna!2
do de Noronha. deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do
qual
rol desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela
t(ova Carta Magna. de uma Federação veroedea.ra, onde todas as Unidades
Federadas tenham direi tos iguais;
.5 - Assim, escrevendo uma consti tuição moderna,
propomos a ex t Irtçãn da Figura de Território Federal, razão
pela
qual devem ser retirados do Projeto de Constltulçael toda
referên-

~

~-r~\".....b li

aeenca Supressiva

'Suprima-se do Projeto de Constituição todo

'Suprima-se do Projeto de Constituição do Artigo
193, § III as expressões "E TERRITÓRIOS"

;/ t

';MENDA lP06994-7

tG~~"~

TCI.O/.... I ......ç l o _ - - :

Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado

aeenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 193. § lll;

I

5 - Assim, escrevendo uma constituição moderna,
propomos a extinção da figura de Território Federal, razão pela qual
devem ser retirados do Projeto de ConstituJ.ção toda
rererêrcra a
Territórios

5 - Assim. escrevendo uma ccns t turçãc moderna.
propomos a extinção da figura de Território Federal, razão pela qual
devem ser retirados do Projeto de Constituição toda
re rerê nct a a
T
t âr-Ius ,

l:J
EMENDA lP06988-2

4 - D único Território Federal restante, Fernan
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual
foi desmembrado por um decreto, a fim de orceccrar criação,
pela
Nova Carta Magna. de uma Federação verdadeira, onde todas as Unida
des Federadas tenham direitos iguais,
-

4 - O único Território Federal restante, Fernan
do de Noronha. deve ser reanexado ao Estado de pernambuco do qual
Foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela
Nova Carta magna. de uma Federação verdadeira, onde todas as Unida
des Federadas tenham direitos iguais,
-

des da Federadas tenham direitos iguais:
5 _ Assim, escrevendo uma constituição' moderna,

5 - ASS1nl, escrevendo uma constituição. moderna,
propomos a extinção da ngura de Território Federal, razão pela qual
devem ser retirados dn Projeto de Constituição toda
referência a
Territórios •

propomos a extinção da figura de Território Federal. razão pela qual
devem ser retirados do Projeto de ConstJ.tuição toda
reFerencia a
Territórios.

cia a Territórios.

EMENDA lP0699S-S

l!J
EMENDA lP06992-1

l!J Constituinte
EMENDA lP06989-1
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Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado

EllIenda Supressiva
Dispositivo Emendado. Artigo 229, § 2 Q ;
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Constituinte MOZARILDO

tJ Plenário

.......,.I.o

___,

Emenda Supressiva
Dispositivos Emendados: Artigo 220 parágrafo único,

Artigo 254;

Suprima-se do Projeto de constituição do
go 254. «cacut», as expressões "DOS TERRITÓRIOS";

Art!

Suprima-se do Projeto de Constituição do
go 220, o parágrafo únipo;

Artl

JUSTIFlCAÇM
.supr íma-se do Projeto de Constituição as
eões "E DOS TERRIT6RIOS"

expre~

JUSTIFICAC1l:0
1 _ Q parágrafo

3!Z

do Artigo 49 não ce re.í re

a

pqs s Lbí.Lfdade de criação de Territórios r edecaas , quando de maneira

JUSTIFICACÃO

explícita estabelece que "OS ESTAQOS PODEt.o\ INCORPORAR-SE ENTRE SI,
SUBDIVIR-SE OU DE5MEHBRAR-SEPARA5EANEXAREM A OUTROS OU FORMARE~

1 - O parágrafo 32 do Artigo 49 não permite a
possibilidade de criação de Territórios s'eoere Is , quando de maneira
explicita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI,
SUBDIVIDIR-SE OU OEs~IEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORM,a
REM NOVOS ESTADOS . "
2 - Portanto, não pode Lei Complementar da apn r
contra
preceito constitucional, como pretende o § 5Q do c t edc A!.
tlgo do Projeto,
3 - Por outro lado, IJ Art. 441 do Projeto
de
Constituição transforma os Territórios de Roraima e Amapa em Estados
4 _ O único 'rer r Lt dr ro Federal restante. Ferna!!.
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual
foi desmembrado por um decreto, a Fim de propiciar a criação, pela
Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira. onde todos as Unid~
des Federadas teonem direitos 19uais;
5 - Assim. escrevendo uma ccnat Ltu rçãc moderna,
propomos a extinção da figura de Território Federal, razão pela qual
devem ser retirados do Projeto de Constituição toda
referência a
Territórios.

VOS ESTADOS.
contra

"
2 _ Portanto, não pode Lei Complementar dispor
citado

p r ece Lt n constitucional. como prentende o § 5ro1 do

ArtJ go do Projeto,
3 _ Por outro lado, o Art 441 do Projeto
de
ccns t nnçãc transforma os Territórios de Roraima e nnaoa em Est~

í

í

dos

4 _ O único Território Federal restante, Ferna!!.
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual
foi desmembrado por um decreto, a fim de propociar criação.
pela
Nova Carta Magna l de uma Federação verdadeira, onde todas as Unid.3!,
des Federadas tenham direitos Iguais j
5 _ Assim, escrevendo uma Constituição ocoerne ,
propomos a extinção da figura de Terri to rio r ece r ãt , r-azão nela qual
devem ser retirados do Projeto de ccos t i turçãc toda
rcFerenciü a

1 _ O parágrafo 3ro1 do Artigo 49 não permite a
possibIlidade de criação de Territórios Federais, quando de manel
ra explicita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI, SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A. OUTROS
OU
FORMAREM NOVOS ESTAOOS ••• "
2 _ portanto. não pode Lei Complementar dispor
contra preceito constitucional. como pretende o G 5Q do citado A!.
tigo do Projeto,
3 - Por outro lado, o Art 441 do Projeto
de
Constituição transForma os Territorios de Ror a rma e neeca e-r Estados;
4 - O único Territorio Federal restante, ferna!!.
do de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do qual
foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a cr ação , pela
Nova Carta Magna. de uma Federação verdadeira, onde todas as UnidE.
cedes Federadas tenham direitos iguais,
5 - Assim, escrevendo uma ccns t tuícão eooema ,
propomos a extinção da figura dê Territorio Federal, razão pela qual
devem ser retirados do Projeto de ConstJ.tuição toda
r e rer ênc íu a
Territórios
í

í

Territórios
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Emenda Supressiva
Dispositivos Emendados: Artigo 231, inciso IV;
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@Plenário
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Dispositivos Emendados: Artigo !A"r, parágrafo

EMENDA lP06993-9

CJ

---,

Emenda Supressiva
Dispositivos Emendados: Artigo 218
'Suprima-se do proJeto de Constituição do
go 216. as expressões ..OS TERRITÓRIOS";

Artl

JU5TIFICAeJl:"o
~121
Suprima-se do Projeto de Con'stituição do Art.!,
SISTEMAS
go...>""', § 3ro1, as expressões "ORGANIZARÁ E FINANCIARÁ OS
DE ENSINO aos TERRIT6RIOS E";

Suprima-se do Projeto de Constituição do
go 231, inciso IV, as expressões "E aos TERRITÓRIOS"

Art!

JUSTIFICACM

JUSTIFICAÇÃO

I - O parágra fo 3ro1 do Artigo 49 não permite a
possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de maneira
explIcita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI,
SUBDIVIDIR-~E OU DESMEf.\BRAR-SE" PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORM~
fiEM NOVOS ESTADOS......
,.

1 - O parágrafo 3ro1 do Artigo 49 não permite a
possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de maneira
explícita estabelece que ..OS ESTAOOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI,
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR_SE PARA SEANEXAREM A OUTROS OU. FORMAREM
NOVOS ESTADOS •••• "

l-O parágrafo )2 do Artigo 49 não permite

a

possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de mane!
ra explIcita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI, SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS
OU
FORMAREM NOVOS ESTADOS ••• "
2 _ portanto, não pode Lei comofeaentar dispor
fontra preceito constitucional. como pretende o § 51l do citado A.!.
tigo do Projeto;

Assembléia Nacional Constituinte
3 _ Por outro lado, o Art

441 do projeto

de

2 - Portanto, não pode Lei complementar dispor
contra preceito constitucional, como pretende o § 5g do citado A!,
tigo do projeto,
3 - POr outro lado, o Art 441 do Projeto
de
Constituição transforma os Territórios de Roraima e Amapá em Estados,
4 - O única Território Federal restante.
Fe!,
nando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco
do
Qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a cr acao ,
pela Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, ande todas as
Unidades Federadas tenham direi tos iguais;
5 - Assim, escrevendo uma constituição nooerna,
propomos a extinção da figura de Território Federal, razão pela qual
devem ser retirados do Projeto de constituiçl:!o toda
referênC'ia
Terri t6rios.

Constituição transforma os Terrilorios de Roraima e Amapa Em Estados;
4 _ O único Território Federal restante,
Fe!,
nando de Noronha, deve ser reanexacc ao Estado de Pernambuco
do
qual foI desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação,
pela Nova Carta Magna, de uma federação verdadeira, onde todas as
Unidades Federadas tenham direi tos iguais;
•
5 _ Assim, escrevendo uma constituição moderna,

í

propomos a extinção da figura de Território Federal, r aaãc
pela
qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a rcferê!l

era a Terr! t6r 10$
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Dispositivos Emendados
~

go

~,

§

JQf

Artigo
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EMENDA lP07000-7

fJ

Conl:>h tuinte MOZARILDO

C;~';LCANTI

r ; r - - - - - - .....A'I1(I'........i.'.U•• D...

JUSTIF'ICACll;O

Q Ã i : I - - - - -_ _..,

1 - O parágrafo JO do Artigo 49 não permite a
possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de mane.!
ENTRE
SI t SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS
OU

=-

Emenda sucreseãve
Dispositivo Emendado:

."

2 _ Portanto, não pode Lei Complementar dIspor
contra preceito constitucional, como pretende o § SQ do citado A!,
tigo do Projeto,
J - Por outro lado, o Art. 441 do Projeto
de
constituição tr!lnsforma os Territórios de Roraima e Amapá em rstaccs,
4 _ O õnrcc Territ6rio Federal restante,
Fe!:.
nando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco
do
qual foi desmembrado por um decreto, a fim de prop~ciar a cr í.eção ,
pela Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as
UnIdades Federadas tenham direitos iguais,
.5 _ Assim, escrevendo uma constituição
mode!,

na, propomos a ext Inção da figura de Território Federal, razão P!
la qual devem ser retirados do projeto de ccns t Itutçãc
toda
referência a Territ6rios.

EfIlenda sucress íve
Dispositivos Emendados: Artigo 201, inciso I, aj Inea "b" e "c" r

Suprima-se do Projete de constituição do Artigo
201, inciso I, alíneas "b" e "c" as expressões "E TERRITÓRIOS"
e
"E OS TERRITÓRIOS"

Art.!.

Art. 88 -

tA PLENARIO

COUT·~·::O-----------')

•• IU"""C .....loJln•••'IIID

lU
Dê-se a seguinte redação ao Inc1so V do Art. tB8.
V- ê compulsória a aposentadoria com vencimentos rnte.,
grais par invalidez, ou aos setenta anos de idade e fa
cultativa aos trinta anos de serviço. após cinco ano;
de exercício efetivo na judicatura.
JUSTIFICACFiO

A atividade produtiva do indivIduo neste pafs , muitas
vezes tem inIcio ainda em idade mais jovem e, desta fo.!.
ma, quando adquire ele a posição almejada e, alcançada
com tanto denodo na judicatura, encontra..se não raro,
atingindo o número de anos que lhe permitiram a uso da
facultatividade da aposentadoria.
Se a esse período útil de tempo fora da magistratura adi
cionarmos os anos propostos na emenada apresentada, ati;;
glr-se-á' os trinta e cinco anos de labuta profícua. o que
é consid-erado o intervalo de tempo durante o qual o
ser
humano desenvolve o seu maior potencial de trabalho e re!!
dimento em prol da sociedade e do paIs.
Desta maneira, terna-se justa e altamente desejável a
aprovação desta modificativa.

DiSPositivos Emendados. Artigo 205, inciso I, alínea "c", inciso lI,
allnea "a" e "bl/ e inciso 111,

TlITa'.u.T1f'C&~1a-_--_-__ __ ,

EMENDA MODIiFCATIVA
JUSTIFICACÃO
Dispositivo emendado _ Art. 193 _ Caput

OU

Emenda substitutiva ao ~ II, Capitulo II,
13, 14, 15 e 16, que passarão a ter a seguinte redação

Art. _ São direitos sociais dos trabalhadores:
I - garantia do direi to ao trabalho
II - seguro-desemprego
III - funda de garantia
IV _ reajuate e irredutibilidade de salâr ios, r~
mmereções , vencimentos, proventos e pensôes, iguais para ativos e
inativos;
Y - salário mínimo nacional unificado,
VI _ piso salarial
VII _ gratificação natalina;
VIII _ salário por trabalho noturno superior
diurno,
IX _ equidade de salários e vencimentos, de admi.!
são, dispensa e promoção para o desempenho de tarefas Ioent í.cas ,
X _ salãrio-famil1aj
XI _ participação nos lucros ou nas ações;
XII _ jornada de trabalho não superior a quarenta
e oito horas. com intervalo para alimentação e repou~o,
XIII _ repouso semanal remunerado;
XIV _ remuneração em dobro em caso de serviço e~
traordinárioj
XV _ férias anuais remuneradas;
XVI _ licença â gestante
XVII _ saúde e segurança do trabalho,
XVIII - proibição de trabalho em atividades insalubres
perigosas, salva Lei ou convenção coletiva,
XIX _ proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores
de dezo! ta anos,
XX _ proibição de qualquer trabalho aos menores de
doze

eos ,

supr ína-se do Projeto de Constituição do Artigo
205 inciso I alínea "d", inciso 11 alIenas "a" e "b" e inciso 111,
as expressões "E TERRITÓRIOS"

SI, SUBDIVIDIR-SE OU DES1~EMBI:tAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS
FORMAREM NOVOS ESTAOOS •• "

-fd"fo

~rtigos

anos, salvo na condição de ecreooí.e ,
XXI _ reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e
obrigatoriedade da negociação coletiva;
XXII _ aposentadoria ,comas garantias do inciso IV,
XXII! _ garantia de assistência, pelo empregador, aos
filhos e dependentes dos empregados, pelo menos até seis anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e c eqãos púb1l

....

" , - - - - - - - - - - - ,,"''''''',.------------,

1 - O parágrafo 3Q do Artigo 49 não permite a
possibilidade de cr reçãc de territórios Federa.ls, quando de mane.!.
ra explIcita estabelece que 1105 ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE

A Constituição há de ser genérica e democrática, não podendo frustar expectativas de brasileiros confiantes no
equilIbrio e visi:lo de longo alcance de seus representantes na assembléia Nacional Constituinte. Assim sendo, n~
da mais Jüsta e legítima que a proposta desta emenda, que
esperamos acolhida e inserida no texto Constitucional

DOS DIREITOS SOCIAIS

Dispositivo emendado - Art. +'t6" - Inciso V

EMENDA 1P06999-S

JUSTIFICACFiO
Há de se prever a possibilidade de exceções em casos de
aposentadoria, vista a d!versidsde gigantesca de ativid,!
des Inerentes ao nosso país.

rr··~~·~

..,

[51J"ô7i!1J

JUSTTFICAÇ):iO

tJ Constituinte MOZARIlDO CA~u~D~CANTI

f 1~ - N~o haverá aposentadoria em cargos, funçêles
ou empregos temporários, resalvados as casos constantes
nesta ConstitUIção ou lei ordinária.

.1 - O parágrafo 3~ do Artigo 49 não permite a
possibilidade de criação de Territ6rios Federais, quando de
manel
ra explicite estabelece Que "OS ESTADOS PODEM INCORFORAR-SE
ENTRE
SI, SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREti A OUTROS
DU
FOR~lAREI~ NOVOS ESTADOS •••• "
2 - Portanto J não pode Lei Complementar
dI~
par contra preceito constitucional, como pretende c § Slõl do citado
Artigo r'o Projeto;
3 - Por outro lado, o A}'t. 441 do Projeto de
Constituição transforma os TerrIt6rios de Roraima e Amapá em
Estj!
dos;
4 - O único Territ6rIo Federal restante, Fe.!.
nando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco
do
qual foi desmembrado por um decreto, a fIm de propiciar a cr ração ,
pela Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas
IlInidades Federadas tenham cUrei tos iguais;
S _ Assim, escrevendo uma constituição mode.!.
na, propomos a extinção da figura de Território reueraf , razão pela
qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda
referên
eia a Territórios.
-

EMEtmA MOOIFICI'TIVA

I - O parágrafo 3g do Artigo 49 não permite a
possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de mane!
ra explícita estabelece que "OS ESTAOOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE
SI, SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS
OU
FORMAREM NOVOS ESTADOS •• "
2 - portanto, não pode lei Complementar dIspor
contra preceito constitucional, corno pretende o § 5$1 do citado A.!:.
tigo do projeto;
J - Por outro lado, o Art. 441 do projeto
de
Constituição transforma os Territórios de Rcra ima e Amapá em Estados,
4 - O único Território Federal restante,
Fe.!:.
nando de Noronha, deve ser reenexadc ao Estado de Pernambuco
do
qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação,
pela Nova Carta Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as
Unidades Federadas tenham direitos iguais,
5 - Assim, escrevendo uma constituição moderna,
propomos a extinção da figura de Território Federal, razão pela qu;]l
devemser retirados do Projeto de Constituição toda
referência a TerrHór!os

Dispositivo emendado: Art. 8B _ ncrescent.e-ae ao § 1Sl o
seguinte:

.:JUSTIFICAC~O

tJ DEPUTADO JOSE CARLOS

..,,..a.;1D

"'~u

EMENDA ADITIVA

Suprima-se do Projeto de Constituição do
-go 210 o parágrafo únicoj

EMENDA lP07001-S

•

Tl..

Artigo 210, parágrafo único;

n explIcita estabelece que "OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE

Emenda sucresaãva

=

JQ

supr íma-se do PrOjeto de Constituição do Artl
as expressões "OU TERRITÓRIO ",

FORMAREM NOVOS ESTADOS

JUSTIFICACFiO
A expressão "togado" deve ser substituída porque toda
o manto amplo, em geral de cor negra, usado pelo magIstrado.
Mesma que se ampliasse a significado de "togado" para o
entendimento preconizado no Dicionário Aurélio (nova edição)
às
paqs , 16J5, 311 coluna, que diz: "togado"
que exerce a magistratura judicial, ainda assim haveria distorção na afirmativa, pois,
se há juIzes formados em direIto e concursados e juízes leIgas, <l1!!
bos estarão, efetivamente exercendo a função de juízes, decidindo
assuntos e causas judiciais. portanto, a discriminação no termo é
mccncebfvet e até certo ponto pejorativa. De melhor uso a elCpre,!
-sãc altamente carreta e condizente de "juIz de direito".
Pela just~ pretensão merece a presente emenda modificat,!
va total acolhida e iserção no texto constitucional.

&~"''''-:J

15U~W±J

70 Q
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Dê-se a seguinte redação ao caput; do Art. 193:
Art. 19' ••••••••••••••• A Justiça dos Estados instalará juizados
especia1s, providos por juizes de direito e juizes leigos para
Julgamento e a execucãc de causas cíveis e criminais.

XXIV _ jornada de seis horas para o trabalho realizado
turnos Imnter cuotcs de revezamento,
XXV - garantia de permanéncia no emprego aos trabalhadores
acidentados no trabalho ou portadores de doenças profissionais, nos
casos definidos em lei, sem preju1zo da r emuõe r açãu antes percebida,
XXVI _ seguro contra acidentes do trabalha,
XXVII _ participação nas vantagens advindas da modernização
tecnologica e da eutcnoçãc , que não Plejudicarão seus direito.s adqu!
ridos.
5 único - A Lei reg'ulamentará o disposto,neste Artigo

728

• Assembléia Nacional Constituinte
JUSTInCAClI.o:

Art. - Aos trabalhadores domesticos são assegurados os do!

JUSTIrICAÇAO - A folha de pagamento é um documento da empresa e
não do Estado. Desde que, satisfeitas as exigências legais
no
tocante aos compromissos para com os assalariados, cara com o
sistema da previdência social do Estado e para com o Fisco,outros
encargos não podem ser proibidos, sobretudo eque Ies que visam, ~

eea tcs previstos nos incisos IV, V, VII, VIII, X, XIII, XV, XIX, xx,
A emenda proposta objetiva dar uma redação sintética, co.!!,
rente, adequada à matéria constitucional, evitando o detalhamento
ou regulamentação, que deverá ficar para a Lei complementar
e OI
dinária.

XXII, XXV, do Art. 13, além da integração à Previdência Social e Av!.
50 Prévio de Dispensa. ou equivalente em dinhelIo,
§ único - não será permitido o trabalho gratuito de
res estranhos à família

Art. - A indenização ac:1dentaria não exclui a do
comum, no casa de dolo ou culpa do empregador
§

menE.

custa da classe patronal, o aperfeiçoamento e o aprendizando dire
cio nados para a mão-de-obra de que necessf tan, bem como a assis:têncfa social destinada aos empregados e seus dependentes.
São
paradigmas destas situações indicadas o sesc , o senec , o Sesi e o
senaí., prejudicados pela redação do dispositivo que se quer suprI

direito

único JU5TIF'ICACM

Evitando prolixidade e redundância, além de subtrair mat!
ria que deva ser tratada en Lei Complementar ou Ordinária. a presente
emenda objetiva garantir os direitos essenciais ao trabalhador

'~"--------'J Ir'p'F"L"'----'

EMENDA lP07005·8

(!J

Constituinte "lOZARILOO CAVAt.CI\NTI

_

~

C

Emenda modi flcativa: Capítulo III, Titulo II

dos

Direitos Coletivos.
Dê-se ao Art. 17 do Projeto de Constituição a

_ são direitos e liberdades coletivas irr

••

violáveis
I - a reunião
II - a associação
UI - a profiss~o de culto

IV - a sindicalizaçl:lo
V - a manifestação
VI _ a informação
VII - a participaçi!lo
VIII _ o meio ambiente e a natureza
IX - o consumo
§ ••• _ A Lei estabelecerá as formas e os limites

desses direi tos.
JUSTIF"ICAC1\O
A presente emenda procura tornar conciso, objetivo

e compatível com matéria constitucional, o conteúdo do capitulo
ferente aos Direitos Coletivos, deixando para a Legislação

r.!:,

Compl!:.

mentar e ordiniiria a regUlamentação, o detalhamento

EMENDA lP07006·6

r

F

Constituinte HOZARiLOO CAVALCANTi

tJ7;~'''J

Pienário

tsi!iJ'0J]

m-

____,

TutQI"".mu:.~iQ---

Emenda modificativa ao preâmbulo do projeto de
Consti tuição, Que ceasar

â

DASO

miro

COIMB~~f<I·

E a justificação.

E4ENDA MODIFICATIVA
Dispositi.vo emendado. Artigo 335 e seU § Onico
RediJa-se aas am o artigo 335 e seu § Onico
A seguridade social será custeada pela socaedede brasile1.ra atr~
vês da contr.ibuição dos empresários e trabalhadores e pelos recursos
provenientes da exploração dos concursos de prognósticos, loteria f~
deral e renda das atividades agrícolas.
§ ünrcc , Quando nec~ssário, a União Federal também contribuirá /
para o Fundo.

EMENDA lP07011-2

tJ CONSTITUINTE

a ter a seguinte redação:

"Reunidos, sob a proteção de Deus. os represe,!!
tentes do povo brasileiro, promulgam a presente cons t tutcêo ,
que
igual:.
tem como principias básicos a liberdade, a fraternidade e a
dade, pilares da Nação, onde a cbs e rvânc La aos direitos
fundamen
tais da pessoa humana, garantirão o progresso através da livre iniciaU va , do trabalho e da justa dIstribuição de renda"
í
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EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Preâmbulo

s.!!,

Quinte redação:
Art

EMENDA lP07008-2

l: CONSTITUINTE

JUSTIFICAÇÃO

Redija-se, assim o Preámbulo

Sem modificar a essência da matéria a que o artigo se refere, a
emenda ora pxopos ea visa enxugar a redação, pois com a nova forma,co!!
seguimos reduzir as cento e onze palavras deste artigo, apenas a crnquenta e eees , dando ao assunto a síntese necessária a todo e
qual
quer texto legislativo, especialmente constitucional, que alélll de e~
correito, deve ser sintético ..
O artigo cuj a modificação estamos propondo, especialmente na sua
forma, pois apenas fizemos uma ~equena modificação no mêr-Lcc , faz paE
te de um cap1tulo, o capitulo~, TItulo ~ cuja denominação é, pura
e simplesmente, um espanholismo. A palavra latina "securitas" deu em
espanhol "seguridade", em frances "secucí.cê" e em português 'I "segura.!l
ça". valerá.,. pena, na Lei Máxima, apadrinhar um estrangeirismo? Est~
mos certos que a Redação Final da ccne tn eu t nte fará des apaxecex este
espanholismo tão contrário a índole de nossa lingua, razão porque,

Os recresentantes do povo brasileiro reunidos sob a proteção de Deus
em Assembléia Nacional Constituinte afirmam seu propósito de constit,!!
ir uma nação baseada na liberdade, na fraternidade, na igualdade, sem
qualquer distinção, seae de raça, cor, procedência ou religl.ão,
cer
tos de que a grandeza da pátria está na felicidade de seu povo
atr!
vês da observãncia dos direitos fundamentais da pessoa, obtidos sob o
regime democrático. Afirma ainda que a soberania reside no povo que é
fonte de todo poder, tanto assim qüe este emana do povo e em seu nome

deixando de lado a questão da forma Já estudaáa, vamos passar ao 'estE;
do das modificações que f~2emos no mêz-aco ,
• '
Assim como achamos que a Un:Lão Federal deva contribuir, somente
quando os recursos propostos para a manutenção da Segurl.dade \
tOE

é exercido.

JUSTIFICACÃO

,I

Todas as constituições brasj,~eiras desde a do Imperio ate a
da
República de 1891,1934,1946,1967 ,e, mesmo a de 1937, a faMigerada P,2
laca, antes do texto propr1.amente dito, afirman que estão legislando
em nome do povo, sob a ê~ide da eeaccracae , t o chanada preãt1bula T,2
davia não costumam denominar este exardio como propõe a futura const!
tuição, coneçanôc com a palavra "pri::!âmbulo" cuje expressão
estamos
propondo pois é despecienda e redundante pois todos sabem que aquele
exordio é U'Il pneânhuj.o , Aliás, prolixidade e redundância enxameren de
tal ordem no futuro texto constitucional que se não o corrl.girnos t,!!
remos a maior constituição do mundo Sintetizá-la é o que estanos d!;
s aj ande fazer a partir deste "Preãmbulo de cujc texto eliminamo~
5,2

nem-se l.nsuficientes, achamos também, que o adl.c:Lonal sobre pr-êt-d.os /
de seguro para a Manutenção da Seguridade, não é pertinente uma
vez
que tal adac ícna L representa uma dupla e incabivel ancadêncc.a do ônus
previdenciário.
Pelo texto do proJeto, as empresas seguradoras Já estariam sUJe!
tas ãs contribuições estabelecidas para os emprel;1adores em geral. E,
vingando o anc í.so de que se ocupa esta emenda, navem.e uma
segunda
contribuição, onerando o preço do s equzo •
Cumpre observar, aa.nda que a atividade seguradora seria o Iinrco
segmento da economia a receber esse tratamento ccns cxcucãcne.í., ficando na posl.ção singular de única atividade a absorver dupla carga pr.!!,
videnctária, uma delas com o nf t.adc caráter, não de uma contrl.buição

tenta e quatro palavras, sem alterar o sentido de quanto os constl.tUil
tes deseJam dizer e até conseguimos neste s aneeae eliMinar UM pleanas
mo na "expressão "pessoa bun-ana't ,
Nem se diga para JustJ.f1.car o pleonasmo que a locução "pessoa h
mana" foi usada para dJ..ferençar de pessoa fisica e pessoa Juricbca,se
do, portanto, uma força de expressão este argumento não Justifica
uso do pleqnasmo pois no texto err questão não existe qualquer referên
cia a outro tJ.po de pessoa, inexistindo, destarte, a necessidade
d
usar a expressão pleonástica, a tItulo de diferençar a pessoa

social, mas de ônus trl.butárl0.
Esse tratamento, não é dado pelo proJeto nem mesmo a
produtos
suntuários, destinados a consumo de elite E: reservado exclusivamente
aos seguros privados, cujos produtos em menor parte se destinam (como
os seguros de vida, de acz.dentiea pessoais e de saúde) a grande massa
dos que não dispõem de reservas, nem podem formá-las, para eventuais
adversidades.

EMENDA lP07009·1

F

JUSTIFICAÇll;O

CONSTITUINTE OASO

o preâmbulo deve ser sintético e guardar co.!:
relação com o espírito da Constituição que pretendemos acrovar , O!
ve também ser condizente com o regime capitalista que continuara a

EMENOA ADITIVA

ser adotado.
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Dispositivo Emendado. "caput do Artigo 359"

Para acrescentar ao artigo 17 - Inciso 111 - letra lia"
(capitulo 111) do projeto, a expressãn "assegurado aos
locais de culto e suas 11 tutgias particulares 3 pro teç§o, na forma da Lei".
Artigo

Redi)a-se, assim o caput do artigo 359
Art. A previdência social, através das empresas p r.i.vadaa de

contr~buições

__,

Tunl.~IT""'<Ç

seguros,

manterá seguro coleti....o de caráter com?lementar, custeado

17:- •••
UI - A Profissão de Culto
a) - Os direitos de reunil'Jo e associaestão compreendidos na liberdade re
Úgiosa, cuja profissão por pregações~
rituais e cerimoniais públicos é livre,
assegurado aos locais de culto e suas
liturgias particulares a protecsc , na
forma da le3.;

por

adJ.cionais dos segurados e dos empregadores a eles

filiados.

ção

Emenda substitutiva ao Titulo !I, Capitulo I,
Artigo 12, dos Direitos Individuais, que passará a ter a
seguinte
redação:
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

AJ...
A r t . / _ São direitos individuais

indol!

JUSTIFICATIVA

veis:
I _ a vida, com existência digna e integrida-

A liberdade Religiosa está assegurada .no texto do Projeto e a Emenda proposta não altera a substãncia da ~redação
terior, entretanto. dá uma configuração ampla ao conceito
de
Iliberdade Religiosa nele fazendo m-énção aos locais aonde esta
liberdade mais se projeta.

3n

de física e mental.
11 _ a nacionalidade
111 _ a cidadania
IV _ a liberdade
V - a fam!lia
VI _ a honra, a dignidade e a teputação
VII _ a privacidade
VIII _ a informação

CONSTITUINTE DASO

IX o lazer
X - a criatividade
XI _ o asilo e a não extradição
XII _ a propriedade privada
XIII _ a sucessão hereditaria
XIV _ a segurança jurídica

§ único - O Estado assegura os direitos
vlduais na farma da Le.1J.

m-
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EMENDA 5UPRESSIVA
Dispositivo Emendado - Artigo 336 do Projeto de Constituição.
Suprima-se o artigo 336 do Projeto de constltuiçao.

:1

JUSTIFICAÇÃO

A adoção do artigo eri lide, cUJa redação estamos modificando, i!!:
portar1.a obrigar nossos serviços assistenc1.ais a criarem uma carteira
de seguro, isto e, uma verdadeira companha.a de seguros para operar u:n
tipo de previdencl.a facultativa e, como facultativa, pouco at.reentie ,
Isto acontecendo, guardando o artigo a redação do proJeto, verse-ia a previdéncl.a Social obr~gada a contratar um conpo de funcion!
rios especial1.zados, aumentando, destarte, seu elenco de serviõ.ores ,
para operações que, eereenenee , dariam preJui.20, pelo pouco
....olume

das mesmas
Na dificil s~tuação financeira que o país atravessa, por que on=.
rar ainda mais o orçamento da Previdência quando tais operaçpes de s=.
guro podem ser realizadas COIll ma:Lor éx1.to e talvez rrelhores taxas, em
contrapos1.ção as que teriam de ser cobradas pela PrevidênCia pois os
gastos desta, com a contratação de têcn1.cos em seguro, atuários, corr
tores e pessoal administrativo, a obrigaria a operar com ta:...as
nai
elevadas, para não correrciarem em vermelho. Já as r::c"lpanhias privada
de seguro com suas carteiras Montadas, poderiafl\ operar e"l rrelhores

COl

dições.
Adenais, num país capitall.sta, só os serv1.ÇOS 'e l.ndústrias
tenham relação com a segurança nacio~al deveM se~ explorados pela
ão, pois todos sabemos que o Estado e nau empresario.

qu
Un

Assembléia Nacional Constituinte
DOS PRINCipIOS FUNDAMENTAIS'

EMENDA lP07013-9
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EMEtlDA 'ADITIVA

Para acrescentar a palavra "religiosos ll no texto do artigo
12 _ Inciso UI - letra "d" do Projeto.
Artigo 12.- ••
I II - A CIDADANIA

d) A lei punirá como crime
inafiançável
qualquer discriminação atent6ria aos direI

tos e liberdades fundamentais, sendo formas de discriminação, entre outras, subestimar, estereotipar ou degradar grupos étnicos I religiosos, raciais ou de cor
ou
pessoas a eles pertencentes, por palavras,

imagens I ou representações,
neãc de ccmurucação ,

qualquer

Art. _
O Brasil manterá tratados e compromisso
os Estados soberanos e com organismos internacionais.
Art. As eerecôes 1nternacionais do Brasil são reg!
das por esta Constituição e pela Lei.
§ 19 _
São nr íncrct os básicos e independência nacif!.
nal; os direitos humanos; a soberania; a solução pacífica dos co,!!
flitosj o direito à emancipação e ao progresso.
§ 2"
_
Preconiza-se a codificação do Direito e o est~
belecimento de um sistema de segurança capazes de criar uma ordem
internacional que assegure a paz e a justiça na relação entre os
povôs;
Art. _
Os tratados e compromissos internacionais d.=,
pendem de aprovação do Congresso Nacional

Uma socfedede nitidamente pluralista como a nossa deve se!!!.
pre fechar as portas para as discriminações em qualquer campo
A lembrança dessa' Emenda é oportuna e vem no mesmo sentido do
pensamento dominante como se vê, aliás, logo adiante na

letra

"F" do mesmo inciso.

EMENDA lP07014-7
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Ainda se suprime do texto original a hipótese

Art. - O Brasil é uma República Federativa
§ único - Todo poder emana do povo e com ele é exe.!,
cido, nos termos desta Constituição
Art. - A República Federativa do Brasil é const!,
tuída pela união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal.
S único - A soberania do povo, a nacionalidade, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, a representatividade e o pl.!!,
ral1smo político são os fundamentos da República
Art. - O Estado garante a soberania do povo.
§ ••• - O Legislativo. o Executivo e o Judiciario
são os poderes do Estados
Art. - O Estado, nos limi tes da Lei. exercerá so
berania política e econômica sobre os recursos naturais do seu Tenito!!
rio e sobre os bens criados pelp seu povo.
Art. - O Estado brasileiro têm como
objetivos
fundamentais a liberdade. a igualdade, a livre iniciativa e a soberania
nacionais.
§ único - Será assegurado ao povo a
participação organizada na formação das decisões nacionais.

JUSTIfICATIVA

[§7,;'i#J

f

SUPRIMA-SE, DO PROJETO DA COMISSAO DE SISTEMATlZAÇAO,
O ARTlGd 360, E SEU PARAGRAFO lJNICO

Proibir q~e aquela seguridade, patrocinada pelas empresas estatais, tenha curso normal, sem que a seguridade do Sistema da Previdência Social reponha 05 bene rãcrcs decorrentes das situações J~ est.ebe.lecmas , é uma iniquidade e um atentado contra ap,!;!.
rsentadcs e pensionistas daqueles Grupos, especialmente os estabelecidos no âmbito da PETROBRl'tS, do Banco do Brasil e de outras que z.!:.
laram pelo futuro de seus empregados, fato que não ocorre em relação aos contribuintes compulsórios da Previdência, Social explorada

It a justificação.
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DISPOSITIVO EMENDADO _ ARTIGO

306
neeescente-se ao Artigo ..)1:2' o § 3g nos seguintes
termos:

50~
Artigo

m_

.

32 - Aos Estados e aos Municípios
com
áreas inundadas para a formação de
bacias de acumulação
necessárias
às usinas hidrelétricas fica asaeqe
rada participação na receita deco;
rente da produção energética,
forma que a lei estabelecer.

As inundações para efeito de bacias de
acumuj.a
das hidrelétricas, geralmente alteram o sistema local d;
ambiente, modificando a economia e reduzindo as áreas
excf e
radas tanto pelas atividades urbanas, como pelas rurais.
Cidades, vilas, distritos tem sido submers~s.
sem nenhuma compensação econômica aos Estados e aos
MunI
efptcs , restando à lmião os benefícios econômicos de eXPl';
ração de energia elétrica que somente pode ser produzida ;partir do perdimento das áreas tomadas pelas inundações.
Esta Emenda visa reparar a injustiça e
por a economia do Estado é/ou do Município.

EMENDA lP07017·1
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EMENDA ADITIVA

de
Os artigo~ 1" até 11, do Titulo I, estão redigidos
forma prolixa, discursiva, incoerente com o que entendemos
deva
ser disposta matéria,Constitucional. Por isso, aproveitando o pe~
samento exposto. apresentamos nova redação, deixando para a
l:.ei
Complementar e Ordinário o possível detalhamento.

I

JUSTIFICATIVA _ A aí tuaçãc estabelecida, em razão do
procedimento da seguridade supletiva, que empresas estatais oferecem a ~eus empregados, d,enuncia de forma evidente o descaso e a desatenção com que a seguridade estatal trata os seus "beneficiários".

do exercício do cargo de Prefeit.o de Município que não se
ja CapItal do Estado. visando impedir a evasão de
Pol!t!
cos que, em Brasília. se sentem distant~s de suas bases.

çãc

JUSTIFICACAD
EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado r- Artigo 360 e seu parágrafo único

e 729

Ruben Figueiró

~.~~~~~

Plenário

1IT!li"~Y?J

It a justificação.

EMENDA lP07020-1
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EMENDA MODIFICATIVA
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Ruben F'igueiró
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DISPOSITIVO EMENDADO,.-"'- ARTIGO 277
TU'OIJUITl''"'AÇÃO

pelo SlMPAS.

As allneas
a seguinte redação:

'considerando que o procedimento dos grupos
privados
de seguridade, mesmo no âmbito das empresas estatais, encontra respaldo na lei ordinária, sou pela supressão do artigo 360 que condena ao desaeparac milhares de brasileiros hoje atendidos pelos grupos de seguridade aludidos E:. a justificação

!' !:!.

-,

e ~. do ítem I, do Artigo 277, terão
EMENDA SuBSTITuTIVA

a) dezoito por cento do Fundo de participação dos

E1

ARTIGO EMENDAOO 317

tados e do Distrito Federal;
b) vinte por cento do fundo de Participação dos

1-1~

Dê-se ao Artigo 317 a seguinte redação:

nlcípios;

EMENDA lP07015-5
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c) três por cento para aplicação nas Regiões Norte.
Nordeste e centro-oeste. através suas
institu,!
çõee oficiais de fomento,

'Lul~"/~.",."I0/1""'."'"1o

,

12U"~7iEJ

a~t:l·S·T· I

·F· I
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Não há por que marginalizar a Região Centro - Oeste
dentre aquelas que exigem uma contribuição maior da unfão para
seu processo de sustentação e desenvolvimento econômico
NDo incluir o Centro-Oeste, Região carente de recu!
soe federais e a única capaz de responder de imediato o apoio
financeiro. é uma discriminação odiosa que não pode prevalecer
na Lei Maior.

Retifique-se o texto do Art. 314 para o seguinte.
Art. 314!
'Os serviços de transportes terrestres,
de pessoas,
de bens e car qa aérea, dentro de Território Nacional serão explorados preferencialmente pela iniciativa privada cabendo sua regulamentação ao Poder Público, segundo se dispuser em lei:
JUSTIFICATIVA
A atividade de transporte de carga, graças a não i~
tervençãc do Estado, tem se desenvolvido de forma harmônica, dentro
dos princípios da livre iniciativa
A abertura de possibilidade de intervenção do Estado no setor ou o cerceamento à capital fõrania, representaria
um
retrocesso, e Intervenção , num setor que a iniciativa privada soube
solucionar, sem cartórios, concorrendo, ofertando melhores serviços
por menor preço.
Por outro lado exc luí -se as atividades de agenciamento, pois ela já é 'deserwctvfde-, com eficiência, pela iniciativa
,privada e devidamente regulamentada pelo orgão competente (D.C.A)
não se justificando abrir-se a possibilidade de ser exercida
pelo
poder público.
A exctusãc de eventuais empresas com participação de
allenIgena, traria profundos prejuIzos às empresas usuér ras dos se.!,
viços, além das empresas brasileiras, já em cpe r ação no
exterior
pois, se o Brasil .romper, unilateralmente os acordos de reciprocidade em vigor, terão seu fechamento no exterior determinado,
pela
disposição do texto original.

Emenda substitutiva ao Título I, Artigos 12 a 11
que passarão a ter a seguinte redação.

EMENDA lP07018-0
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Artigo 317 - A propriedade urbana ou rural, está sujeita
ao uso social.
_ A lei definirá o uso social da propriedade,
tendo como parâmetros
a) _ o aproveitamento racional,
b) _ a preservação do meio ambiente e a
conse!
vação dos recursos naturais;
c) _ no caso de propriedade rural, ~ :
I) observância de relações justas de

rn

trab!
lhoj
oferecimento de bem estar dos propriet!
rios e dos trabalhadores que nela depe~
demo em razão de emprego, contratos
de
arrendamento ou comodato;

lU) o cumprimento de prazos definidos para
o aproveitamento da terra, na hipótese
de início de sua exploração.

tr;L~';--;;J
Insisto, por meio desta Emenda, no assunto refere"
te à propriedade e à reforma agrária. conforme já o fiz em
si
gestões anteriores.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 112, f TEM 1.
Ao !tem I. do Artigo 112, dê-se a seguinte redação.
Artigo 112 - •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••
- Investido na função de Primeiro- Mini!
tro, Ministro de Estado. Chefe de Mb
são Diplomática Permanente, GOVernad~
res de Estado, do Distrito
federal,
de Território; Federal, de Prefeitos de
Capital,
de Superintendente de
6!,
gãos Regional de Desenvolvimento e de
Presidente de Empresa Pública ou Empr~
sa de Economia Mista Federais

A Emenda corrige o texto original para incluir, nas
hipóteses arrter Icment;e previstas, a Superintendência de
6rgão
Regional de Desenvolvimento, junto de merarqu.ía importante
administração pública federal e função de grande significado p!!.
lítico.

/J

A propriedade por ser uma *poteca social,
ser sempre condicionada ao uso sociaL Não distinguo,
particular, a propriedade urbana da rural: ambas estilo
sujeitas ao uso social.

deve
neste
sendo

Na Emenda, adentro mais especificamente em definir
os aspectos do uso social da "propriedade tural. Deve a lei de
finir claramente a questão, elucidando, ainda, os parâmetros d;'
propriedade rural produtiva
Não pode a propriedade rural
f,!:,
cer , como hoje, ao arbltrio de julgamentos ocasionais,
polIt,!.
cos e interesseiros baseados em reclamos nem sempre
justific!
dos.
Se levanta, pela Emenda, (Item II, da letra c)
hipótese do arrendamento e do comodato, que antes de ser
uma
ameaça ao proprietário pelos efeitos do uscceofãc , deve constl
tuir razão para o uso social da teytJ.
Outra questão Que nela (Emenda) se argui é a do
planejamento para a transformação da propriedade rural
em produtiva, Quando no inIcio de sua exploração.
A
lei não deve penalizar Quem está iniciando a exploração
da propriedade e deve, por outro lado, propi!==iar meios
de assistência técnica e financeira ao
proprietári9,
que dela necessite e dentro de planejamento adequado.
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A Emenda assegura também às eleições parlamentares

EMENDA lP07021-0
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Atualmente Q. Sistema Tributário é desgastaI'!
te. draconiano, impróprio e agressivo no que se refere
i
opressão aos assalariados. e dócil Quando não avança sufi.
cientemente nos rendimentos do capital e do lucro.
onde
opera com isenções injusti ficáveis e com complacência co~

Da! a Emenda.

Artigo H _ A União fica obrigada, pelo prazo de 10
anos da data da promulgação desta Constituição, a estratif!,

car programa de proteção ec_ológlca e de aproveitamento

O texto no propôsi to torna o Sistema
Trib~
tário uni forme. transparente, de fácil entendimento,
sem
complicadores tecnicistas e oferece uma justa e
eqüanime
distribuição da renda.

Eliminando-se as expressões "de até quatrocentos
e oitenta e sete", não será necessário no futuro, a mod!
ficação ,-do • Texto Constitucional.

ec~

EMENDA lP07024-4
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Ruben Figueiró
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nõmlco do Pantanal Matogrossense, com ênfase ao turismo
e
à pecuária, no qual aplicará anualmente recursos da
ordem

... ~D.,:ll...

Plenário

rr';~~~~

prometedora.

fÇj'~07J

adotam um Sistema Tributária seiímPlicadores, nos moldes
do ora proposto. modelo este ~ faCilitará o processo a!,

Os países mais avançados e mais

de 0,005 da Receita Federal.

recadatório e fiscalizador, obrigando. ainda, que os Estados
e os Municípios assumam maiores responsabilidades
quanto
aos serviços que lhes cumprem assumir. administrar e
exnen
dir.
-

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARUGO 296

tanaI como ~~. o que vale dizer aquela r!
gHi.o deverá merecer a atenção especial do poder
público.

redação:
Artigo 296 - Todos os órgãos do Leq LaLat.Lvn , do Executivo e do Jud1.ciário. inclusive
Fyndações instituidas e mantidas
pelo
Poder Público. as Empresas Públicas de
Capital exlusivo ou não do Estado
e
aqueles em que qualquer ente
público
-seja acionista, serão obrigados a divul
gari trimestralmente, em Órgão de
I;
prensa Oficial da lmião ou do
Est~do:
demonstrativo evidenciando. por faixas
de remuneração. a lotação e os números
de movimentação do pessoal.
indicando
especificamente os 1I\0tlvos da mesma.

quanto ao seu ecosistema, fauna e flora.
Nesta Emenda, propõe-se uma ação efetiva da unrão,
através um plano de proteção do sistema ambiental, bem como
de seu aproveitamento econõrnico pela vocação atávica da r=.

gião que se assenta na pecuária vacum e no turismo.

fJl1ENDA 1P07022-8

l"

Ruben Figueir6

Restará à unrãc os encargos da
Administração
Pública Federal, direta ou indireta. sem qualquer
caráter
intervencionista, como o exigem o atual Sistema
Tributário
e o contido no Projeto de Constituição em discussão.

Ao Artigo 296 do projeto de Constituição dê-se a seguinte

o Ante Projeto de Constituição já consagrou oPa!!.

VMii;;'~

f?lj';7JY7J

~ a justificação.

EMENDA lP07026-1

tJ

Deputado

origiM
Na forma em que o artigo 296 está redigido
riamente. somente o Poder Executivo tet~ poder para fazer a
di
Ilonstraçllo exigida.
/ I

Dê-se ao Artigo 457 a seguinte redaçllo:

Relativamente aos Prefeitos. vree-eeerer tos eleitos
1986 .:.:..:. e são poucos no país':':':":' em razão da criação
de
novos Municípios. não se compreende um mandato de apenas 24
m!
see , isto se se considerar que tomaram posse em primeiro de
J.!,
neiro de 1967 para concluir, pela legislação vigente"em 31 de J!,
neiro de 1989. Essas autoridades municipais. Prefeitos e veree
eeees , estão nesta fase apenas "organizando a casa" e
justame;
te no período de realizaçoes administrativas terão que entreliJar
os cargos aos seus sucessores eleitos em 1968, fato que,
pelas
peculiaridades do nosso País r prejudicaria a administração mun!
cipal C0ll10 um todo.

~

B

JUSTIFICATIVA

E sabido que os Ministros Eclesiásticos, têm, em
sua função Pastoralltll8. dedicação intensa e exaustiva, decorrente
da complexidade de suas atividades r o Que o leva à uma verdadeira exaustão física e psicológica. quando não pelas distância percorridas
para o atendímento às famílias integrantes de sua Igreja.igualm~n
te pela quantidade de atividades desenvolvidas através de atendimento diret.o confessional. casamentos e outras cerimônias, igualeente pela transcendentalidade de sua missão espiritual. Razão
porque advogar-se essa excepcionalidade é de inteira Justiça.

justificação.

EMENDA lP07025·2
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Ruben Figueiró
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(JCONSTITUINTE

EMENDA SuBSTITuTIVA
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MARCELO CORDEIRO
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DISPOSITIVO EMENDADO 257 E SEGUINTESr DO PROJETO DA CONSTITuIÇÃO

•
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Ç1D

EMENDA ADITIVA

nê-ee ao Artigo 257 a seguinte redação. substitutiva
ao aludidO dispositivo e aos Que. no Título VII. seus

Emenda eaaeava ao Art. 287, § 2!,

Capítulos

e s~ões. se tornem de.snecessários .:.::. em razão desta nova

Acrescentar a expressão "desenvolvimento econômi.
co" ao texto do § 2"'.

rede

çãc , mantidos os demais não conflitantes.

Art. 287 -

Artigo 257 - O Sistema Tributário Nacional assentese exclusivamente no Imposto sobre
a
Renda das atividades não
assalariadas
e na taxa, esta incidente sobre toda e
qualquer transação onerosa, mesmo
os
contratos de qualquer natureza, inclusi
ve de prestação de serviços.
112 - O imposto sobre a renda e a taxa.
de
que trata o vcaputv deste artigo,
no
local da incidência e do
recolhimento,
serão receita da un.íãc , dos Estados
dos Municípios. assim distribuida:

Da mesma forma ocorreria com os Prefeitos
eleitos
em 1965 para os Municípios da antiga área de segurança nacional
e estâncias tüdru-míneraí.s , Que pela legislação atual teriam apE,
nas 36 meses de .mandato 1

.1) IMPOSTO SOBRE A RENDA:

e) so" à

lmião

b) 30" ao Estado
c) 20~ ao Munic!pio

EMENDA lP07023-6

(l

Art. 356
Parágrafo Unico -üs Ministros Eclesiásticos terão, na aplicação do caput; deste Artigo, direito a aposentadoria integral d~
pois de vinte e cinco anos de comprovada atividade Pastoral.

A Emenda aperfeiçoa o texto e inclue r na
obrigaçll:o. também o Legislativo e o Judiciário.

e.

(l

p:r;;~~;'::PRJ

IENSEN

Acrescente-ser ao .ltrtigo 356 r.o seguinte Parágrafo ünrcc ....

DISPOSITIVO EMENDAOO - ARTIGO 457

Quanto ao mandato dos Governadores e ViceGovernado
ees , há na Emenda a reafirmação de disposição complementar vige;
te, que estabelece mandato de quatr~ anos
-

MATHEUS

l2C~;7ã!J

EMENDA ADITIVA

Artigo 457 _ Os eendatcs dos Governadores e Vice_Gove!,
naccres , dos Prefeitos e Vice- Prefeitos
eleitos em 15 de Novembro de 1986. termi
narãc em 15 de Março e 01 de Janeiro
d;
1991 r respectivamente.
§ )jnico
_ Os eendatoe dos Prefeitos e Vice- Prefe!
tos eleitos em 15 de Novembro de
1985.
para os Municípios então considerados de
área de segurança nacional, exceção
aos
das capitais dos estados, e estâncias h!
drc-sunerars , terminarão no dia primeiro
de Janeiro de 1991.

poderosos,

Ruben Figueiró

§ 2!

- O orçamento fJ.scal será acompanhado dos demoneta-e t i vcs do

reflexo produzido, sobre as cece i cee e despesas da UnJ.ão.

e sobre o desenvolv:lmento eccnênusa, por isenções, em eeaea, subs Iâaos , ancenmvos e benefícJ.os de natureza f:Lnenceaxe , trJ.butárJ.a, ou cz-eda t Icne , elaborados de forma
a evaeeac re s a dJ.stribu:Lção terr:l tor1al das eeee a tas
das despesas pelas dJ.ferentes nacroregJ.ôes do país

.JUSTIFICATIVA

A exaseêncae de medada s de polítJ.ca econômica,
cêes , ana s t.La s , subsídJ.os, ancenmvcs e benefíc:Los de natureza fJ.naIl
ceare , tem, como razão rseaor-, a promoção e obtenção de resultados
prát:Lcos quanto ao eeseovcavamencc econômico do país ou de suas
r~
gJ.ões, que devem ser aval1ados,'" anczusc.ve pelo accmpenher-enco de r~
flexos daquelas med1das sobre o comportamento de cecea eee e despesas
públ:Lcas.

li) TAXA
Plenário

à união
b) 30" ao Estado
c) 50% ao Município.

8) 20"

EMENDA SuPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 97.

EMENDA lP07028-7
CONSTITUl.NTE MARCEl.O COR~;;~O

fl
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§

212

-

EMENDA MODIFICATIVA

Ao Artigo 97 dê-se a seguinte redação:
"'I)

Artigo 97 - A Câmara dos Deputados ccmcõe-ae de r!,
presentantes do povo, eleitos
pelo
Sistema Distrital. majoritário, direto
e secreto, dentre cidadãos maiores de
dezoito anos e no exercício dos dire!
tos políticos, na form;a da lei.

Dê-se ao J.ncJ.SO

XXV , do art. 13 do ProJeto de ConstJ. tUJ.ção
.
"proJ.bJ.ção de locação de mão-de-obra e de contratação
de
tlrabalhadores avulsos ou temporár:Los para a execução de trabalho de
natureza permanente ou sazonal em euavaeaaes-üms ;"

IMPOSTO SOBRE A RENDA:

a) 70%

da ceeuseãe de SJ.stematJ.zação, a seguJ.nte redação.

à união

h) 3D" ao

Distrit~

FederaL

lI) TAXA

a) 40"

.JUSTIFICATIVA

O ítem

à unêãc

b) 60% ao Dist:J;i to Federal.

,.
Precisar o número máximo da composição da
Câmara
dos Deputados e não prever o futuro, que ao que tudo
indica
consagrará novas unidades .receratãvas para o país. o que fará
inevitavelmente o aumento da representação popular na
Câmara
dos Deputpdos.

~

No Distrito Federal, o Imposto sobre a Renda e a
Taxar serão assim distribuidos:

Nenhum outro imposto ou taxa serão exigidos.
sobre as contribuições previdenciárias e as
de natureza social de interesse das classes
patronal ou trabalhadora, existentes à data
da promulgação desta Constituição, mantidos,
de forma pere~e •• os percentuais cobrados
à
.es.a data..

~

xxv, do art.

13 do Projeto de ConstJ.tuJ.ção da ComJ..§.
são de saaeeeeeaeaçâe estabelece a proJ.bJ.ção de celebração de 1 caI!.
tratos de J.ntermedJ.açâo de mão-de-obra, sem ressalvar a prestação
de servaçcs , onde nos contratos se ancfuee além de eacecaaa s
e
equapemeneee a :Lntermed:Lação de mão-de-obra para a execução de at,!.
vaôaaes-meacs como Lampeaa , conservação, vJ.gJ.lâncJ.a e outras
tan
tas, nas empresas eomexcae a s , J.ndustrJ.aJ.s e nos órgãos públJ.cos.
Desta forma, o ítem como está no Projeto não e,ompat:lbJ.IJ.ZOU
- com todos os elog:Los que possam e devem ser reaecs ao competente
trabalho do Relator - a matérJ.a como eever-ae AS5J.m, vJ.rá desorgana ae r- um setor estável da eccncraae , atJ.ng1ndo um segtllento eo-npcetio
de pequenas e méd1as empresas necacna a s , às qua as , somente na_área
de l:lmpeza li! conservação são eeeponaévca s por lIIa;LS de um m11hao e
trezentos lIIil empregos.

Assembléia Nacional ConstftWtte

dade, e:::n;::;;oa l::~~ç;o

nel ,
Acrescente-se onde couber.
Art. - Os partidos polítiCOS com representação na Asscllbl;;la NaCIOnal Constltumte serão eens rder-edos partidos de ârrb,tO necronet e, como tal, ~
zando do prlvíléglo de acesso à propaganda gratuita e aos recursos partidáriOS
até 1~ de noverrbro de 1990.

t preca.eo eeaaenear , aande , que tanto em relação às at1vJ.d,g
des de l:Lmpeza e conservação, segurança. 1nformática e outras
da
área de prestação de servaçca Já se formaram ce teqorres profJ.ssJ.onaaa s1nd1Ca11zadas. cc re presença, pr-a.ncrpe Imentie nos grandes
centros urcance , perm1.tJ.u a aquJ.51r;âo de d1reJ. tos oxaundos de dJ.5síd10S ccae cavcs e negoc1ações salarJ.aJ.s que, uma vez exmneas as
empresas prestadoras de aervaçce !:om as qua1s os trabalhadores cS,

EMENDA lP07036-8

~:~~:mm~~~~r~;o~e~~o~~:~~l~~~o~~~~!v:~~b:~é:x~~~t~~~i~~~V~~~~~~ba-

Pede-me o ex-Deputado Marcelo Cerque Ira, Vice-Presidente do Partido
Socialista Bees rluu-c, que apresente esse acréscllllo, estendendo aos
partidos
ora com representação na Asserrbléla Neercne l ConstitUinte, condiçÕes de drsputar as pr~xlmas eleiçÕeS de 1988 e 1990.
"

dores do desemprego maSS1VO.

Não questiona a norma constitUCIonal limitativa dos partidos
ccs, que considera Injusta.

EMENDA lP07029-5

(!l Const I tu I nte
~_-:-

MARCE,lO COROE IRO
.~I ••• .,It••" ••

-

pol ;tl-

O que pretende, é ccrrpatlbl I Izar o novo drspcsrtrve constitUCional com
a ~epresentação partidárIa nessa Assenbl~la ConstitUinte.

bllu.e."'lIlo

Considera ser razo.ivel o eecendreentc de que os partidos que estão par
t1clpando da elaboração da nova Carta não devem derxer- de participar da renova:'
ção desse Congresso.
O diSPOSitIVO, portanto, COlll relação aos pequenos partIdos aqui representados, apenas suspende a execução da nova norllld ccretatuctcne l até 1990,quan
do então todos terão de se SUjeitar às regras então em vl~ncla.
Não tenho &;Vlda em acolher a proposta e dar-lhe curso, manifestando a
cer-teaa, desde logo, que meus pares saberão apreCiar a JUStiça da rmcretrva e
a sabedoria di re9"'a translt~rla.

EMENDA ADITIVA
Inserir § 39 no Art. 304.
Art. 304 _ § 3!i/ - A I e lapa s.ará e est Imu Iará as empresas que I nv IStam em pesqu 15.'1, cr- I ação de tecno Iogl a
adequada
ao pa;s, formação e aperfeIçoamento de seus recu!:.
sos humanos e que pratlquem sistemas de remuneração onde o empregado, receba, desvInculada do sallirlo, partIcIpação nos ganhos econ;;mlcos resultantes da produtiVidade do seu trabalho.

JustIficativa

ameaça visando influenciar a pessoa ou pessoas a concordar
com seu ideal através do terror. Por isso, entre um e outro.
cada Qual é maIs requintado em perversidade e o fim é a inti_
midaçDo pelo medo

lítlcos com representação na Assell'bl;;la NaCional Constitumte os pr,v,l~glos daqueles eceardeeedos de ãllbu:.o eecro-

3:et!;::;;::e3.~c[:~f::1:~ 1:;;1:~n~: r;:~t

meno do "bo1a-fr1a", o qual esta :lrremed1avelmente condenado pelos
pr1ncípJ.os elementares que protegem ou devem proteger os trabalhadores braSl.le1ros. A emenda mod1fJ.cat1va que ora apresentamos aten
de a este objetJ.vo colJ.mado.

• 731
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CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
EMENDA DE PLENÁRIO

Dê-se às aUneas h e 1. do inciso IV, do arti
go 17. do capítulo III. Utulo rr , deste projeto de const1:
tuição, a seguinte redação:
Art. 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
h) as associações profIssionais, sindicais e
religiosas podem trocar experiências no âmbito das suas atividades com outras estrangeiras sim1.lares, ressalvado o
prev1sto no inciso r r , do artigo 29, desta ccns t turcãc ,
í

1) é livre o acesso aos meios de comunicação

social. as entidades citadas nas alíneas 1, do inciso U, e
8. do inciso IV, deste artigo, na forma da lei

EMENDA lP07033-3
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PLENÁRIO
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EMENDA ADITIVA
É de todo necessárIO o est;mulo ~s carênCIas n~CIOn<US, .co-mo a pesqu Isa e a cr i ação de tecno I agi a adequada ao pa I s e tarnbem a
prát I ca de Sistemas qUI;: v Isem ao tre I n~mento e ~perfe I l{oamento dos
recursOS humanos e estlrnulos~novos, alem do salarlo, que mO~lvem um
patamar de qualidade e e F r c t e nc se do trabalho. A partlclpaçao
nos
ganhos de produtlvldad;? e nos resultados econ~mlcos do t,:abalho. s~
rã uma forma de democratização dos lucros e de alta eflcac~a na pr,2.
dut I VI dade das empresas, forta I ece.ndo o seu poder de _.atuaçao
pe I a
harmonia do trabalho e capital, obtida pela repartlçao de resultados.

l nelurr- inCISO VII

ao Art. 372.

Art. 372 - VII - Oferta de ens I no técn Ico e técn I co rura I, nas proximidades das regiões ou micro regiões eCOn~mICaS,
observadas a vocação econõmlca destas, suas singul ee r dades culturaiS, as condições sociais c econõmicas do educando e a qualidade do ens r ee ,

Justificativa:
Estabelecer relações com organizaçêles sindi -

cere internacionais nãc deve ser privilégio apenas de sind!
catos. Por Que não incluir as organizaçêles trabalhistas
e
as religiosas? não seria isto um ato antidemocrát,ico? Para
que não seja praticada uma injustiça pela própria constitui
çllo é Que apresentamos esta emenda. E mais. Para e re r t;c de
não haver .enhuma frustração quente à acusação de subordinação à entidades estrangeiras, submetemos esta emenda
às
normas do inciso r r , do artigo 29.

Justificativa

EMENDA lP07030-9

[JCONSTITUINTE

MARCELO

CORDi:"i·~o
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~--_---'LI .,'eo.,.. 1I>/su.e••

várias são as regiões onde atl-vldades cconõmlcas não se desenvo Ivem e não adqu I rem esca I a de mercado pe Ia fa I ta de apo Io
~s
suas vocações e SI ngu I ar Idades cu Itura I s , sobretudo quanto a educa-ção e formação pr-o f r s s r cnel, A disponibilidade de ensr nc , com
as
caracter; st r ces adequadas, Impcr resemence est Imu I ará o desenvo Iv 1mento destas regiões,· contribUindo para fIxação do homem, melhoria
de sua quel r dede de vida, InIbindo, consequentemente o processo de
Inchação das Cidades br-e srl e r r-es

,'''o-------.,

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 303, § 3!:
Acrescentar ao f1nal do § 3!! do Art. 303, do
ProJeto de Const1 tU1ção a expressão "exceto
quando se tratar de inst1tu1ções voltadas pa
ra as peeqmeee c:Lentíficas e tecnoIogJ.cas."
Art. 303 -

rr=;;~-~

EMENDA DE PLENÁRIO

[:»7~7IllJ

A redação dos artigos 318, parágrafo 2 Q ,
325
e
seus parágrafos e o artigo 326. do capítulo r r , do título VIII,
deste projeto de constituição. será redigida da seguinte ma-

neira:
Art. 318 ••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••

EMENDA lP07034·1
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CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

Ccns t r tur

rrte
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m1sta
e ~s f~ndações púb11ca~ não_poderão ~oz;ar de benefícJ.os,!
prJ.vJ.legJ.os ou subvençoes nao e:ll:tens1ve1s. par1tar1ame.!l
te ao setor prJ.vado, exceto quando se tratar de 1nst1tul
~~:~ voltadas para as pesquJ.sas cJ.entíf1cas e tecnológ1::'

tG;~DBo

MARCELO CORDEIRO

......'e.~ .. oIe/ .....o.' ..Io----_--.

§ 3!! - As empresas públJ.ca5, as soc reõeces de econom1a

t5V~;~

§ 12

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 22 A desdpropriação de Que trata este artigo

de competência do Presidente da República,
totização do Congresso Nacional.

Art. 325 _ A União, os Estados. o Distrito
ral e os Munic!pios se obrigam na realização da reforma

EMENDA ADITIVA

é

mediante previa a.!:!,
Fedeagrá-

ria a promover:
InclUir IncIso IV ao Art. 286

.JUSTIFICATIVA

Art. 286 -

~:~são de benefíC10s e J.ncentJ.vos as J.nstJ.tuJ.ções pÚb11cas de pesqü.!.

O di spos It IVO V Isa a estabe Iecer
controle dos planos, diretriZes e metas,
eXIstênCIa dos diversos n;vels de poder,
ação e m~xlma produtIVidade dos recursos

f'

CONSTITUINTE MARCELO COROE IRa

(J PLENÁRIO
r . r - - - - - - - - - - TnnIJ~n"'ea;i.

Just I f Icat I va

sIstema de coordenação e
tendo em vista que, com a
se eVite a dupllcldade de
p~bllcos.

Manter atua I I zados e coerentes com a rea II zade e durante a
execução, os obJetiVOs e metas estabeleCIdas nos planos, de forma
a acompanhar a evo I ução e o estágio presente das necessl dades
ClalS c econômIcas, razão prec;pua dos mesmos.

f"
f"

=-

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
EMENDA DE PLENÁRIO
~---

-

a)

I .......•...•••.••••.••••...................

A :Lnclusão vJ.sa questão de equ1dade da qual resul tará sub~
tanc1al aumento de exportações, Justamente aquelas de maolo:t controlbul
ção em valor a9re9ad~ para o país.

EMENDA lP07032-5
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Pesquisa agropecuária.

do-ll:tes a dignidad~"'at"r-"-av"'é"'s-'d"'e'-"----_

lI_estabelecimento de escolas de primeiro e segu.!!.
do graus, inclusive profissionalizante. e

MARCELO CORDEIRO

r!;;õ'B'~

tS17~7U7J
Tllro/.u.n.",.çio

EMENDA ADITIVA
Acrescenta diSPOSitIVo ao capítulo das dISPOSiçÕeS tra';sltÓrl8S que estende tranSitoriamente a todos os partidos P.2

hospitalares.

Dê-se à alínea 1. do 1nciso I, do artigo 12.
do capítulo I. do titulo l I . deste projeto de constituição,
a seguinte redação:
Art.12 ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•

.JUSTIFICATIVA

Const Itu Inte

• V _ ~ Em caso dos riscos advindos das
intempéries climáticas e outras conseqGências, dar as condições
ao
trabalhador para não sofrer o prejuízo. e

lIr_serviços médico ambulatoriais e

Sobre operações que destJ.nem ao exter10r servJ.ços e prod!:!.
tos industrJ.alJ.zados.

r'J

~ Hi _ A eletrificação rural, inclusive àgua para
a irrigação da lavoura,

1- política habitacionalj

.....""".."n"

Art. 272 - § 11
11

b) o armazenamento, e

Art. 326 _ 1\ lei estabelecerá os critérios de fi_
xação de grupos de agricultores no meio onde vivem, garantin-

EMENDA lP07035-0

Acrescentar-se a expressão servJ.ços, como segue.

III _ Facilitar:

VI -

[Glj';7(ã7J

Emenda Ad1t1.va ao 1tem a, J.nC1.50 l I , § lI, art. 272

rural k

posse de terra oncÍe for promovida a reforma agraria;

c) a comercialização da produção agrícola

r;i~;""~

EMENDA ADITIVA

O crédito e assistência tecnica rural;
Os meios de acesso do trabalhador

a) o escoamento;

~~:od~S~~t~omo~e~~u=ep~~2=;~~~~ç~~·~á2~ít~~~ ~~~~;~~~n~~: ~s ~~*

EMENDA lP07031-7

IV -

O es'tabe I cc Imento de normas e sistema de acompanhamento, coordenação e contro Ie e ava 11ação dos
planos, diretrizes e metas

pesqu1sa c1entífJ.ca cUJo produto prJ.ncJ.pal é o conhecJ.men
a geração ou adapt.i
çao de tecnolog1as, quando de J.nteresse 50c1al e coletJ.vo. não
mo
tJ.vam o setor prJ.vado, mas constJ.tuem responsabJ.lJ.dade_do Estado que as executa através de 1n5tJ.tuJ.ções públJ.cas
Logo, as J.nst1tu1ções pÚblJ.cas de pesqu1sa não podem receber
o mesmo tratamento das s1m1lares prJ.vadas, por faltar a estas últ1.mas a res~onsab1l1dade -socolal, neste caso, J.nerente ao Poder PublJ.co.
Nao obstante esse argumento,
se manter o § 3!! do Art 303,
A

t~ c1entíf1CO e a pesqu1sa tecnológ1ca que vJ.sa

1 _

11 _

1) a mais grave ofensa à vida. à existência
digna e à Integridade física e mental é a tortura e o te!,.
rorlsmo, crimes de lesa-humanidade .~QualQuer título, insucetíveis de fiança. prescrição e anistia, resppndendo por
eles os mandantes, os executores, os que, podendo evita-los,
se omitirem, e os Que, tomando conhecimento deles, não
os
comunicarem na forma da lei.

Justificativa:
Assim como a tortura que submete a pessa humana ao supl!ció ou tor,mento mediante vIolêncIa tem consequê.!2
cias funestas e traumáticas na vida do homem. as mesmas gr,!
vidades pairam sobre o terrorismo. A diferença é Que a pr!
Illeira é femenina e o segunda, mascuUna, porém os objetivos
sUo 1llênticos. O terrorisflo , a pr'tlca de coaçlo .edlante

Justificação.
A emenda ao parágrafo 2 Q • do artigo 318, trata de
uma adequação ao sistema presidencial1sta,de conformidade
27-07-87, que
modifica o sistema parlamentarista em presidenciólista.
Quanto às efetuadas c!0s artigos 325 e 326, o ob_
-jetlvo é tão só de modernizar as condições dos meios rurais,
afim de Que os agricultores nelas localizados ou já existen 8 emenda que apresentamos de número IP06110-9 de

tes sejam mantidos em condições de vida digna para si e seus
descendentes, assim como propicIar todas as condições de sobrevivência, sem Os incOmodas dos êxodos rurais que tanl:os
problemas têm trazido ao País e ao pr6prio homem do campo" E
com a reforma agrária implantada e assistida pelo Poder Públ!
co, certo estamos de que este acontecomento será de grande enlevo social. dará aos camponeses a verdadeira emancipa1§o Que
será banéfica para o Brasil e para :'odos.

132
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EMENDA lP07038-4

tJ

5V'~7U7J

EMEI'iDA DE PEL~ARIO

Modifioue-se o artigo 35G e suas alíneas,
eeçãc rr , do capitulo r r , do titulo IX, deste projeto

da
de

O Povo, o Território que o contem, com seus recur
sos naturais e os bens criados pelo empenho e pelo trabalho desse mesmo Povo, s;
confundem runa s6 unidade. Isso posto, colocar tais recursos e tais trens
COO'oO
objeto do exercício da soberania política c eccrõaíca permanente do Estado. seria COOlO que colocar o pr6prio Povo, a própria Nação, sob a égide eterna do Estado, runa inversão de principios e de prop6sitos Estar-se-ia conscbstancíandc,
assim, se não o Estado Absolutista, pelo menos O Estado Tutor _ que, temos certeee, não é o Estado almejado por todos os brasileiros.

V, VI e alí-

neas a e b , e o VII
Art. 356 -. ~ assegurado ao trabalhador apase,!!
tador!a com proventos de valor igual à remuneração percebida n dala dest.a , garantido o reajuste para a preservação do
valor real dos venctnentcs e Que este nunca seja
inferior
ao aaj âr Ic mll'1ímo do trabalhador Ocorrerá"
I : fios trinta anos de eeeeen-e, para homens i

ii-.: Aos vinle

à nessa sociedade_"-

cfe jé exercitem está pritice sem o reconhecimento devido.
"ec construiremos uma sociedade moderna e eutênoee
profissionais regulamentados para as respectivas érees , exigidos
pela dinêmice de scc í.edade

EMENDA lP07044-9
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Constituinte ORLANDO BEZERRA
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EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP07041·4

IV - Pór velhice;

[!J

IlEl'UTAOO FRANCISCO DIOCENES

l:J

PLENAAlO

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 179, Parágrafo 29
Dê-se ao § 29, do artigo 179, do Projeto de Constiuição,
a seguinte redação;

r.r

b) aos cinquenta e cinco para mulher;

.nrDh~,."IC&C.O

-Art. 179 - •••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••

Por invalidez;

Emenda Supresslva

VI - Compulsoriamente:

Dispositivos Emendados: artigos 52 e 62 do Proje-

pera homem, e

to (correlatos)

b) aos sessenta e cinco para mulher. e

Suprimam-se do Projeto os artigos 5!l e 62 e

§ 29 - Sem preJu!zo do disposto no artigo 104 desta Con,!
tituição, o Primeiro Ministro comparecerá wensareenee p.!
rante o Congresso Nacional para apresentar relatórios s~
bre as ações do Governo e expor assunto de relevância Pi!
ra o Pais."

seus

respectãvcs incisos.

VII - Voluntariamente' antes de atingir o previsto nos inêisos I e It. des t.e artigo.

JUSTIfICAçno

Justificativa'
A redação que esta emenda deu ao artigo

:356

Não se trata de ilidir as vatídeoes soelal e ética dos pr1ncípio~ consagrados nos incisos desses dois artigos. São eles, todavia,
princípios gerais, que envolvem conceitos necessariamente abstratos.

e suas alíneas objetivou-se tão somente a olhar o trabalh,!
dor não como máquina e sim como um ser humano que só
tem
uma existência. E a Lnda , O seu tempo de vida por ser menor
do que os povos dos países do primeiro mundo -ou os rlcos-,
visto que todos os benefícios ora apresentados não vio
de
eane Lra alguma trazer prejuízo ou recessão. e, sim .. bem estar social e oportunidade para outr-cs , visto que o t.r ab a Lha
dor precisa se aposentar ainda em condições de usufruir da
saúde que lhe resta e não ser sucedido apenas por morte. ·0
que equívarerfa ter o direito apenas de trabalhar e nunca de
lazer?

EMENDA 1P07039-2

I"

verâcsas

Ademais, os profissionais ligedos a este remo de c Iên-

r . r - - - - - - - - - - T... O/.~.......IlõIo,

o) aos sessenta anos para homem, e

8) aos setenta anos

contribuições

alíneas

8 e b pelo exercício de trabalho noturno, em turnos ininte!,
ruptos sem revesamento de seis horas, penoso. insalubre ou
perigoso;

Y-

de

Historled~redemeis_o~es. que ao longo dos anos vem exercendo

E a cmstitUição não pode, nessa matéria, expressar valores de alguns grupos. apenas.

e cinco anos para lllI.lheres

lil - Com tempos Inferiores aos das

A presente emende objetive regulementar e profissêo

A eccerenía da PONO _ conjunto de pessoas
q,Je
formam una Nação, uma sociedade, uma comunidade _ é a faculdade que -este
tem
de governar-se. de eutooetermírar-se, ~ sobera~a indelegável, não formal, que
não assune características no teroo, que nJo se confunde com o (s) Poder
(es)
do Estado (ercora os viabil1ze), com os poderes de diferentes governos ou governantes.

constituiçi'io, dando-lhe urna nova redação e ecrescentanoc-Lne
os incisos I, r r • UI , IV e allneas a e b ,

JUSTIFICATIVA

minado território, se ordenam política e Juridicamente. O Estado materializa-se
em diferentes formas políticas concretas. sujetta-se às contingências tuetorfcas,
aparece com características drrerentes a cada época. tem seus fins
reertzeoce
por diversos governos, no tempo.

r;;~"~

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

Constituinte ORLANDO BEZERRA

~fendemos a elaboração de lJII3 Constituição
que
cootenha as normas fundamentais relativas à organização política do Estado.
às
ftn;ões de governo. aos direitos e garantias indivlCfuais, além das que btpulsionem a sociedade para a realização de seus valores maiores, noroerruaancc-a, via-

bllizando anseios. fortalecendo-a.
Para tanto, tais normas têm de ser
cOllllatíveis
com a atual realidade política. econ&nica e social. Não podem ser normas
que
apenas traduzam, mas sim viabilizem intenções, aspirações e discursos
8ft outras palavras, não há que se confundir ecostituição em Declaração de Princípios As normas constitucionais devem provocar
a que se raciocine da real1clade para a realidade e não da abstração para a real.!
dade ou vrce-veeser a que se possa legislar. agir, decidir sobre o ccocrescrveí
e rãc, apenas. sobre idealidades.
,/

pr;;Zi~u

~~:/8~

PLENARIO

JUSTIFICAÇAo
A presente redação visa a tornar obrigatória a presença
do Primeiro Ministro no Congresso Nacional, sem embargo de ter sido el
convocado para comparecer à Câmara ou ao Senado, durante esse período,
de vez que nesses casos só será convocado para expor assunto especIfi_
co, sobre propositura. acordo ou medida.
O'que se pretende, na verdade, é tornar sempre mais corapromissada e responsável a postura do Primeiro Ministro e. por ccnse-,
uinte dos Ministros de Estado.

EMENDA lP07045-7
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EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 27, inciso II!, alínea "b"

DISPOSITI.VO EMENOPJ)Qt A1::tlo;c 13, inciso XII
Dê-se a seguinte redação ao inciso XII, do artigo ,13,
'iojeto de Constituição:
-Art. 13 -

...... U-IUWlUbI .........,uioo

do

r,r

-,

ruu/.........IC.&;io

---,

.Erencla 5t4ttess1va
Illspositlvo emendado: art. 12

"Art. 27 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.
~se

as letras .E. e~.

Dê-se a seguinte redação a alínea -b", inciso 111, do art!
o 27, do ProJeto de Constituição:

do inciso XIII.

do

1:11: - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

art. 12.
XII - abono familiar destinado aos dependentes do 1:rabalh.!.

dor com renda familiar igualou inferior a dois sal!
rios mínimos.-

b) são privativos de brasileiros natos os cargos de Presi-

JUSTIFICAÇJlO

JUSTIFICATIVA

o Projeto já dispõe convenientemente sobra as eatérães,

A própria Constituição estabelece que. o salário mínimo at:ende às necessidades do empregado e de sua família. Logo, os depen-,
dentes do trabalhador só podem fazer jus a uma prestação assistencial
e nio mais salarial.

..se.assim não fora. CCIIIO se justificar a não incl,!!
são. na letra 1:.- "as desaproprIações urbanas serão serore pagas à vista e
em
dinheiro" - das desaproprIações =ais rerereetee às propriedades não caracterãaãvers COIIX) propriedades territorials rurais inprodutJ,vas. nos teITlQS do
art.
318 e §§ do Projeto?

o

Valor do abono deverá ser estipulado em lei., pois que se
condiciona ã disponibilidades do sistema assistencial: o empregador
não poderia estar obrigado a pagar duas vezes pela família do trabalhador.

A letra.!!.. do inciso XIlI. do art~ 12 preceitua
princípio geral que engloba o preceituado na letra.,2,. do mesmo inciso. Como rcs
ensina Honte5quieu ("00 EspÚ'ito elas Leis"- vr, Lv, 29!.l. capítulo XVI):
"Una
lei inútil enfraquece l.rJla lei necessária; as que podem ser eluchdas enfraquecem

a

Dispositivo Emendado: art. 42 do Projeto
~rima-se

f'J

lO

JUSTIFICAT1:VA
Verdadeira, manobra a redação daquele dispositivo, chegando
admitir que 05 Ministros de Estado, os Governadores, os Ministros dos
ribunais superiores e até o primeiro_Ministro fossem brasileiros nat!:!

legislB'Ç~o".

EMENDA lP07043-1
E!rer'Ca SupTessi\l3

dente e Vice-Presidente da República, de Primeiro Mini=.
tro, de Ministros de Estado, de Sanador, de
Deputados
Federais, de Ministros dos Tribunais Superiores, de pr,2
curador-Geral da República, de Governadores, de Embalx~
dores e os da Carreira Diplomática, de Oficial da Aeronáutica, Exército e Marinha e os cargos cujos ocupantes
são substitutos legais, nas ausências ou impedimentos,
das pessoas ref:eJ:"idas nest.a alínea.

f!7~~~;u

JUAREZ ANTUNES
..........IC.u ... Ie/...... M'. .....

PLENARIO

fui';,""iYl

do projeto:

PIEN!PTO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, Inciso XV

DISPOSIÇCES TRÀNSITORIAS

4

Art.42 _ O Estado Brasileiro exercerá soberania
política e econômica permanente sobre todos os recursos
naturais que se encontram no seu território e sobre os
bens criados pelo ~ e pelo trabalho de seu palio.

Inclue-se ao Art.481, o

Art.48l _
art. )51 do Projeto precisa, com clareza, o papel do Estado: _ "O Estado é o instrunento da soberania do povo•• " Soberano é
O Povo

e não o Estado. Estado é rostrcrentc, é forma· forma pela QJal Ull ou mais
povos, ctn características nacionais e culturais definidas, assentados em deter-

Per~grefo

ürüco

-Art. 13 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

com e seguinte redeção.

JUSTIFAÇAO

O

Dê-se ao artigo 13, inciso XV do ProJeto de Constituição a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA AO ART 481

"L

.r-.

Parágrafo ümco - üurante o per-Iodo de: cento de vinte dias, co.!!
tedos de promuLgação desta Constituição, as profissões

eae regulam.entadas serão ccnteecaeees ,

xv - jornada de trabalho de quarenta e oito

horas
semanais, inexecedível de oito horas diárias,
com intervalo para repouso e alimentação, podendo ser alterada mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho."

Assembléia Nacional Constituinte
Justificativa

JUSTIFICACAO

I

T

A assistência ao menor, ao idoso e ao deficiente é uma divida social que o Estado deve resgatar a estas
pessoas dando-lhes condições de sobrevHênci'!...Q~ junto dos seus ramí Lí.ares , ou se não t Iverem em Inst tuír-ões man-

o B::asil tem uma média anual de horas efetivamente

trabalhadas inferior a vários países, dentre eles os mais õeeenvcfva-.
os.

í

processo de desenvolvimento bras:Lleiro impõe
a
ecessidade de todo o povo participar desse esforço com muito trabalho
Q

tidas pelo poder pübt Ico, E <;ó assim haveremos de
distribuir com esta parcela da sociedade a renda do Estado
que
será investida propiciando saÚde, moradia, subsistência através dos prOgramas governamentais de assistência aos de _
samparados

com mui ta dedicação.

EMENDA lP070S0·3

Consti tuinte ORLANDO BEZERRA
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PLENJi.RIO
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CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
.U...:.IO/•• ",Ul./JUJ....' •• l.
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EMENDA DE PlENARIO

l'1~7~~7ã!J

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO.

Artigo 373, § 29

Art

265 ••••••••••••••••••••

"Art. 373 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 •••••••••••••••••

a).... ... . ..... .. .... . .....

Justificativa:
SI'. Presidente
Com todo respeito e admiração ao sábio trabalho em beneficio do nosso sistema tributário, peço vênia a
Exa para a emenda que estou apresentando, pois se trata
de uma justa reivindicação em beneficio da propria Sociedade, pois esses impostos que seriam cobrados recairiam sobre
os próprios seguidores de religiões que têm prestado grande
contribuição às comunidades Ensejando o bem estar para todos, especialmente [no campo da educação, da cultura e
da
étl\fa sccfat , Por i~so somos a favor da dispensa de\
tribut\S aos templos rfligiosOS e suas \dependências, q~e
podem \ser juntas, anell;\as ou mesmo Sep8{adas J mas que \seus 0E

JUSTIFICAC1io

V

modificação visa compatibilizar a norma com os
princI_
ios adotados pelo projeto no tocante
Educação e, especialmente, po,;:
ue o artigo 371 enfatiza a "A educação, direito de cada um, é dever
A

â

o Esta~r'
\

\

-r-

\

Logo, a mOdipão_proposta\ é manifestameni procedente.

\

\

\

\

\

\,
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\

\

\

jeti"{os sejam de exc [us tve particiPa';\ão na const rução;
uma Jociedade justa ~ mais humana
\
\

\\

\

\

i )\\L.......!'FL/C~J
","'''''---,
BElZERRA

nu~,.uu",•• ~lft

\
\

'

\,

Constituinte

. .....

b) templo de qualquer culto e suas dependên _
cias, as quais objetivam seus fins.

do por omissão, mediante ação civil pública, se não
diligenciar para que todos os menores em idade esc,2
lar, residentes no âmbito territorial de sua compeeêncã.e , tenham acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito. li

\1

I IW"'oTIJJ

\
\

\

\

\

1

\

\

\
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FI

ENARIO

'I

a II J do Primeiro Ministro J composta dos artigos 176 a 179,
-paragrafos e incisos, e aIIi, do Conselho de Ministros,
tlgos 180 a 182 J seus incisos e parágrafo único.
Justificativa

Dai a nossa preocupação em evitar uma eterna
crise J.nstitucional para um pais como o nosso que vive mergulhddo en problemas d.í f Icea s e que somente um sistema presidencial1sta em que o Congresso seja ouvido e
participe,
i-por exemplq, no nosso projeto o Presidente nomeara os Ministros, porém, este sé assumirão se rcren aprovados
pelo
Congresso Nacional Outro fator que ellpediria o total ex! to
do parlamentarismo no Brasil, além das outras tentativas já
efetuadas, seria a grande extensão territorial, as peculiaridades dos est.accs , MunicIpios e até o Distrito Fade r-aL,
Já este problema não teriam os paIses da Europa, por exellere, qce adotaram o parlamentarismo com pleno exito
por
serem,às vezes, federados, todavia de pequenas dimensões te!.
ritotiais e cat.rcs de estruturas unitarias

I ......••••••••••••••••

§ 29 - O Chefe do Executivo competente será responsabi1iz~

733

Considerando o substitutivo que apresentamos
=--........- ---=Jltravés da emenda 1P06170-9 de 27-07-87, transformando
o
sistema de governo parlamentarIsta em presid.:ncialista,não
havia, diante desta decisão, porque manter ainda no presen--te. projeto de constituição o Sistema parlamentarista, hf'ja
vLs t aç qua se assim fosse,estaríamos consagrando a dualidade
de regime ccr rt tco , e temos a esperança de que o presidenci
alismo haverá de triunfar sobre o parlamentarismo, pois não
dispomos de estrutura adequada para o parlamentarismo,devi_
do ao comportamento dos partidos pol.íticos que dispomos, só
para que se tenha uma ideia disso o PMDB, no poder, governando o PaÍ5 J passando pelos aatadcs , Poder legislativo
e
municípios, o que se vê é que continua sem assumir a res.,
ponsabilidade do governo e isto é inteiramente impossível
no parlamentarismo

Dê-se à alInea b , do inciso I I, do artigo 265,
do titulo VII, do presente projeto de constituição, a seguin
te redação'
-

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 29, do artigo 373,do
oJeto de Constituição

-

•

~
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\

\

\

\\

~arágrafO

\
Dê-se ao
6l:!, do artigo 416, uma hova reoecao e acre scent.e s se ao mesmo art~go o parágrafo *!:!
do capItolo VIl, do tIt4lO IX, deste pro\1eto de constit~i~
çãc ,
com ta seguinte reda'ção:
\
\

\

\,

;

I\ : ::'::::+::::.:.
. '::.. :\....__
\

\

E~';~oo~

Art.

l .......
4'6...

'
\......
",'"

...\

\

~""-'

\

toy oaI87J

= - - - - - - ' - - - - -...."....,"",•., - - - - ' - - - - - - - - -

§

I.
\

3'... .. \.. ........ \. ..... . .. \

§ 4!:! •••

..\....... ••••

§ 50.... • •••••

.\........

••• •••

•• ••••

• •• \
• •••

§ 6!:! _ A lei limi tará o comportamento de dis-

soruçac da sociedade conjugal J e
Dê-se oas Itens 1,2 e 3 e alinea e, do
incIsc IV. artigo 12, do capitulo I, do titulo ll, do prese,!!
te projeto de const.Ltutçâo , a seguinte redação

Inclua-se ao artigo 435 do ProJeto de Constituição o segui
e parágrafo, renumerando o parágrafo único:
"Art. 435 - •••••••••••••••••••••••••••••

Art

12..

§ 72 _ A inf1delidade conjugal na vigência do
casamento é crime. na forma da lei.

Justificativa:

• •••••••••••••••••••

A instituição do div6rcio deu-se tão somente
par tranquilizar situações irregulares como de pessoas que
viviam em concubinato e gostariam de se legalizarem através
do casamento, o que era impossIvel porque o casamento
era
Indrssoãõvef , então para casos como este a implantação
do

IV •••••••••••••••••
e) a escolha individual de espetáculo público,
de programas de rádio, televisão e cinema ficarão sujeitas
às leis de proteção da sociedade.
1 - com fundamento na legislação da aHnea e,
haverá orientação através do rádio, do video, das telas dos
cinemas e nas casas de espetáculos que são proibidas
para
menores de acordo com sua faixa etária,

§ 29 - Na elaboração a que se refere o parágrafo anterior,

será adotado o Sistema Parlamentarista de Governo,
para os Estados e MunicIpios, de conformidade
com
os artigos 164 a 185 desta Constituição, após cento
e vinte dias da promulgação das Constituições Estaduais. "

2 - São proibidos os espetáculos, programas e
filmes que atentem contra a dignidade da pessoa humana,
a
moral e os bons costumes

JUSTIFICATIVA
A adoção do novo sistema, legitimará com maior inten-

idad.e, as administrações Estaduais e Municipais, uma vez que os respe.=.
ivos Parlamentos, onde têm assento representantes populares, eleitos
pleitos locais, participarão dos Governos.

3 - assim como todos que póssam levar menores
de 18 anos à corrupção e a depravação

Assim, os Deputados e Vereadores, sensíveis aos prolemas comunitários, darão grande contribuição à execução das m~tas do
xecutivo, além do que, o novo sistema representará o fortalecimento do

.

Justificativa:

.

A familia e os meios de comunicação relacionam-se intimamente pelo livre acesso que têm estes no rece!
so daquela Vivendo-se numa sociedade permissiva em ambiente pluralista surge um comportamento de tolerância, inclus!
ve juridica A publicidade de comportamentos imorais (ou amorais) faz-se comum pelos meios de comunicação social, e a
divulgação continuada de falhas morais obscurece os valores
éticos levando, de forma nem sempre sub liminar , o espectador
a receber. o mal como algo naturaã , fazendo cair o nível da
reação moral J e levando-o até a uma neqaçãc frontal do mundo dos valores e da organização soc i ak existente, fato que
se agrava com a percepção dessas mensagens não sõ por crianças como por adultos sem o adequado amadurecimento.
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Acrescente-se ao artigo 422, as alineas a, b ,
c e d, e ao artigo 423, do capítulo VII, do titulo IX, de,!
te projeto de ccnst Ltutçãc , dando-lhes néva redação
Art. 422 - o.Estado e a SOCiedade, através dos
seus õrçãos representativos, têm o dever de amparar o idoso
e o deficiente. através de uma pol!tica:

familiares. ou ;
c) através de instl turçõee públicas;
d) vedada qualquer discrlmif'ação a estes
los executores dos benefIcios

['J
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CONSTITUINTE COSTA FERRERA
E"ENe. DE

J
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Modi fique-se as alíneas a e i, I, do artigo 201
e suprima_se o inciso ar , do artigo 203, da seção r r , do c,!
p1tulo IV, do titulo V. do presente projeto de constituição,
com _ seguinte redação:

I ••••...........••.....
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EMENDA
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DE PElNARlO

pe-

Art. 423 - São desobrigados do pagamento
de
tarifas de transporte coletivo de passageiros urbanos,
eencres de 14 anos pobres e maaor es de 60 anos, na
forma
que a lei estabeler.

EMENDA I.F070S4-6

Art. 201 ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••

a) de integração e participação na comunidade,
b) de saúde e bem estar em seu lar som seus

div6rcio foi uma providência para proteger a familia
das
intempéries ocasionadas pelo vendaval da separação e qra-.
... ças ao div6rcio muitos casais se legalizaram Todavia, parece que multos const! tuintes estão tramando 'Contra o dJ,v6rcio querendo torná-lo como meio de protituição'legal,vi!
to que quando da sua implantação era permitido apenas uma
vez , hoje querem que ele seja ilimitado, o que em vez de ser
um bem passaria a ser uma mal que a sociedade não quer e nem
deseja.
Outro assunto de fundamental impotânda para
a estabilidade da familia é o combate a infidelidade conjugal que precisa ser delineado na constituição para dar maior estabilidade e segurança aos conjuges na vigência
do
casamento

supr Ima-ee deste projeto de constituição. do
capitulo r r r , do titulo v. as seções I. da forma~ão de governo,
que compreende os artigos 164 ao 175, incisos e parágrafos,

a) nos crimes comuns, O Presidente da
República e os Ministros de Estado, os seus próprios Ministros,
os Deputados e Senadores e o Procurador Gera~ da República;
a) os mandantes de segurança e.o "habeas data"
contra atos do Presidente da República, dos Ministros de E~
tado , das mesas da Câmara e do Senado Federal, do
Supremo
Tribunal Federal. do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior de Justiça,
do Procurador Geral da Justiça, do Tribunal de Alçada,
do
Tribunal de Contas da UnHlo r do Procurador Geral da Repúbl!

\
i
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• Assembléia Nacional Constituinte
ca , bem como os impetrados pela união contra atos dos gover
nos estaduais e do Distrito Federal
-

Justificativa.
o Supremo Tribunal Federal deve ter competê!!,
eia mais abrangente. Não se pode deixar ao Juiz o ent endf.,
mento de que por simples interpretação faça uma maIor abran

gêl1cJ a de casos. Na interpretação o

jUiZ

usa sempre a

EMENDA 1P07058·9
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DA ElXX:ACAO E

Por exemplo. no período ele!
toral em que jurisdicionados pretenderam impetrar
mandat~

da ministração do cns ano , p01S os eventos se completam,
B a Just1fJ.cação.
Artigo - A Educação Alimentar. como disciplina Iroeoen
dente. será obribatória no.currículo de todas as esco-=las e cursos brasileiros.
Parágrafo único - A carga horária da discipllna de Edu
cação Alimentar será de IOX do estabelecimento de ensT

no no 112 grau, de 6% no 212 grau, e de 2% no 312 grau de

ensino.

o Brasil é grande produtor de alimentos, tem população
relativamente pequena, e é lJ'Il dos povos mais desnutridos do mundo.
A podre etnia brasileira permite o paradoxo acima ex posto, por deficiência de berço. de tradição ou de cultura alimentar.
Para ccmensar isso. impõe-se a educação alimentar a
todos os brasileiros, sobretudo aos que administram
Por falta de eoccaçãc alimentar. o brasileiro da classe social "A" apresenta grave desnutrição por excesso de nutrimentos energeti
cos: lipídios e hidratos de carbono, ou de calorias. e leve desnutrição porcarência de nutrimentos reguladores do metabolismo: sais minerais, vJ.taminas
e proteínas de origem animal; o da classe social "B" apresenta leve desnutr!
ção por excesso de calorias. e média desnutrição por carência de nutrimentos
reguladores do metabolismo; o da classe social "C" apresenta leve desnutn ção por carência de calorias, e grave desnutrição por carência de nutrimen tos reguladores do metabolismo; e o brasileiro do extrato social "D" apreseg
ta media desnutrição por carência de calorias, e gravíssima desnutrição por
carência de nutrimentos reguladores do metabolismo.
A desnutrição brasileira, na classe "A", ocorre
só
por falta de educação alimentar, na classe "8". ocorre por falta de educação
alimentar e tm pouco por deficiente poder aquisitivo; na classe "C", ocorre
por falta de educação alimentar e de poder aquisitivo em iguais proporções;
e. I'KI extrato social "O". ocorre mais pode deficiente poder aquisitivo do que
por falta de educação alimentar.
A eõocaçãc alirn.e:ntar induzirá o brasileiro a
eleger \
e consunir principalmente os alimentos protetores da saúde, os quais lhe 9.!
rantirão nutrição, saúde. capacidade de aprender. de produzir e de ccnscnrr,
boa qualidade de vida. e felicidade.
Como o patrimônio ht.mano rende beneficios em cadeia
qJando bem tratado, e prejuízos em cadeia quando mal tratado, a educação ...11
mentar reduzirá muito o gasto oficial brasileiro nas áreas de saúde e Assis_
tência SOCial. como já ocorreu em outros países.

Constituinte 30'QUIM BBVILI.cQl1A
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Na parto co !aftt:-tlpro3eto l'elBtlvo.
ORG&:UZAÇXO POLt_
1'ICO iJJ!~!~~tp;Vt::.~~M~cipllna a instituição de novos M1l n!c{pio}f"de-se no respectivo dis?:lsltl'V:! c:Jta .!"edação:
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d1ret6~ente 'ntAresse":8511.
JUSTIPICAC~O

A partir da edição da Carta de 1967

D. t1atéria pes scu
a ser da competSneia do leg~~lnõ.or reeerd,d~ que resJltou \B
promulgação de legls1.ação Única pur-a todo o País, 1nviabil12:BI1
do, nos BStD!los mnls desenvolvidos, Co lfI.stitu1C;ão de novos Munic!p1os.

Impõe-sc, porto.nt'J, no noncrrtc ec que elaboramos uma
Constituição verdneeira.!Jcnte deoocr!tica que rest~ur<:J'á a Fed&
ração 1::0 Brasil quo ua re5trlçõos a~l1cnCl..S postcrlom.ento
:. vigêJlCla de Constitul~ão de 1946 aos ~stD.dos sojú::l benldas
do toxto COn!.tltuclonal, conferindo a estes coopetêncie. para
disporem, med1e.nte 101, sobro a criação, fusão, incorporação e
desmembranonto de Uunie{pios.

EMENDA SUPRESSIVA
Disposi tivo Emendado - Artigo 349 e seus parágrafos
Suprima-se o aruagc 349, e seus parágrafos. do Proj eto de ccnseatuição, por conflJ.tantes com matérias cont adas nos Títulos 11
e
VIII do ProJeto de Cons'tituJ.ção apresentado pelo Relator da Comissão de sas eenataaaçãc ,
JUSTIFICAÇÃO - A 1J.berdade de trabalho e de organuaçâo scc re eãrãe
estão garantidas no Título II deste Projeto. Repetí-Ia ê desneceasârac e improprio
Por isto o "caput" do ar t rgc 349 deve ser

supramdc ,
Os parágrafos que acompanham nencaonado artigo são todos dl.scnmi
nadares, estatizantes, laborando contra a classe méd i.ca e contra
a assistência que o particular pode e deve prestar aos bras aüe rros.
Se não fôssemos um grande bcspxeat , com mais de 80 milhões de enfermos carecendo de assãs rêncaa , píib Laca ou pr âveda , poderia estar
correta aquela forma de se prcãbar a aedãcma pe rveda , Has tal não,
ocorre e, de fato, a ned Icana sccaaâãaede , como temos em parte no
País, é a que menos corresponde à expcct.amva de a tend rmcrrto
A macaat avâa pr-avede deve ser cs t rmu l eda a atuar, sub s ad rur í.anen- f
te, fOro o Estado. na\ ass ãs têncaa à saúde do povo. Nunca 'rcs t r-angx- I
da ou mesmo proibida. como faz o dl.S~osit1vo que\pretendo ver sul. t
pr-mrdo,
a justJ.ficação,

:s

EMENDA lP07062·7
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EMENDA lP07059·7·
Deputado Constituinte João de Deus Antunes
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,or-

EMENDA lP0705G·2
Deputado Constituinte João de Deus Antunes
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Dos artigos 345 e seu Inciso I, 346, 347 e 350 supr ma-se a expre~
são (lNICO e (lNICO E EXCLUSIVO. mant adcs os demais termos de refer.,!.
das proposições.

&i:~M
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JUSTIFICAÇÃO - Não se deve, por força de dl.spos~tivo. consti tUC10nal, estabelecer um iimcc Sistema que atenda às ações e serviços
de saúde no âmbito estatal.
Sou favorãvel a que haj a um Sa s trema , que comporte uma rede r-egaonaLraada e hrerarqmaada , orgam aadc dentro de determinadas da-retrizes. Mas este sas tena , se tornado ümcc , pode Impedu r que Est!.
dos e Munl.cípJ.os, e mesmo a Inãcaatave privada, Mantenham outros
Sistemas, amplos ou tcceas , que possam atuar paralela e subs adaariamente com o Sa s t ema Nacl.onal de Saúde organizado a par t i.r
da
ümãc Federal.
As damensêes de nosso País nao podem comportar aquela un rcadade e
esclusividade. sobretudo cons ad e r ando as diversificações reg acnaâs
e os aspectos âccaa.s que se sa-cuem a pa'r-t a'r- da problcmâtJ.co. da saú
de, de sua a ass a s rênc ra preventave ou curatava,
A ccns tatuaçâc , ao restr1ngl.I em um só S1stema o cuidado com a saú
de do povo, labora contra os 1nteresses maiores da SOC1edade.

DOS SERVIOORES POOLICOS CIVIS

----,

Art. 86 (. •• )
DA SEGl.JRANÇA PtlBLICA

C - Após trinta anos de serviço para o homem e vinte
cinco anos para a mulher.

Dê-se nova redação ao parágrafO único do artigo 255
do Projeto Constitucional:

e

.lJSTIFICAÇAO

25' (... )

Este é un dos mais justos anseios do funcionalismo público

Parágrafo único - A Lei Orgânica da pcj.Icra Civil es
tabelecerá as normas relativas a organização, ao fun
cícneeencc, a disciplina, aos deveres, as obngações
e as vantagens da Policia Civil
I

do Brasil.
Alega-se o ementc da média de vida. do brasileiro porém ,
não se dá 8 público os índices alarmantes de mortes por problemas do coração
que ocorre essa classe de trabalhadores •
O trabalho sedentário e o "stress" aliados a "ENES" outras
causas nos IIlOstra'll que a faixa etária do funcionário, que vai dos 43 aos 50
anos é a mais crítica ocasionando, un dos mais altos índices de mortalidade
entre a classe adulta brasileira

.J.JSTIFICATIVA
Necessário se torna r.rra I"I9lhor adequação ao
texto cb
parágrafo urra vez que o original apenas disciplina a carreira do Delegado
de Polícia, não oportunizando a que Os demais integrantes da Corporação
tartbém tivessem o seu espaço garantindo na Carta Constitucional

A lei Orgânica. assim como no HJ.nisterio Público e
na Magistratura, servirá para dar as linhas gerais para o funcionamento de
toda a estrutura policJ.al a nível nacional, o que impedira formação de po~
liciais segundo a vontade de elementos estranhos à Corporação.

('J
EMENDA lP070GO·l
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DispOS1tJ.VO Emendado· art1go 371 do ProJeto de ConstituJ.ção
Ao artigo 371 seja dada a segUl.nte redação·
1'l.to/'II1".oe'~"

DA FAM!LIA. 00 tem E 00 10050

SUprima-se o § 212 do artigo 417 do Projeto de Constituição.
.JJSTIFICACAO
lJIpol!-se: a supressão desse dispositivo por se tratar de matérl
alçada da lei ordInária.
-

ARTIGO 371 - A educação, dever do Estado e dl.rel.to de cada
um, será promovida e incentl.vada por todos os mel.OS, com a colab,2
ração da fam!ll.a e da comunidade, na forma da lei.

S I ' - O ensino fundamental, com a duração m!n1ma de
01.to anos,

é

obrigatóno a partir dos seis anos de idade e será

gratu1to quando m1nistrado pelo Poder Público.
S 2' - .Ao estudante de todos os níve1s de ensino será asseJ,urado o ensino e a assistência relig10sos que, de
fre-

E"~~;~u

CONSTITUINTE DASO COIMBRA
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EMENDA SUBSTITUTIVA
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a JustifJ.cação.
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A Polícia Civil não é feita apenas de Delegados
_
final de carreira - mas SiM de agentes subordmados com deveres, dJ.reltos e
obrigações

ã da

la"""c",..lo,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EHENDADOS Artigos 345 e seu Inciso I, 346, 347 e
350 do Projeto de Const1tul.çâo

Dê-se nova redação ao texto da letra "c", do art. as do Pro
jeto de COnstituição.
-

Art.

...""'/cow, ..

PLENJl:RIO

ada das Sessões,

r ; r - - - - - - - - - - ...... ,.U....'... ;Ia'

conmRA

PLENÁRIO

EMENDA lP07055-4

Gomplelnsljthr ~ -r'x

ja

o artigo que segue.

Dai não termos dúvida de Que esta emenda man-,
terá a ampla competência de Que o Supremo tem e deve
ter
para manter as garantias constitucionais. dos jurlsdiciona _
dos em qualquer tempo que a ele recorrer

k1.

Os apêndaces , retirados do texto orig1nal, s e rv rum pàra in
serir no texto da Constituições expressões óbvias e, de certa fo;
ma,
integrantes de outros daspcs rtavcs e capítu~os daver-scs , Necessãr-rc se faz ess ãs e rr o educando ret rgucsancntc , além

cu...TlRA

Insira-se, onde couber na parte de Educação, CUltura

de sequrança contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral.
uesac chegando a reaí Ieer o intento. não foram bem sucedidos
visto que não tomaram conhecimento sob a alegação de Que não
era ... ompetente para o caso, pois não havia nenhum respal
do na Constituição. Por isso, o momento é oportuno. para que
não haja acontecimento como este sob a alegação de que
Constituição silencia sobre o assunto

r ; r - - - - - - - - - " '.."

JUSTIFICAÇÃO - A redação que se está dando visa eper sc rçour o
texto orl.ginal e encimar o capítulo da educação com as afirmações
mais consentâneas com a expeceat.ave da ccnscaêncaa ncc i onaI reco
nheddamente cristã.
-

Tutohunlllc.t;Ô4

me:

lhor maneira da síntese, mesmo que Isso custe ao jurisdlcio

I!J

ç
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nado a não dispor de recursos

tJ

-qUêncl.a facultatl.va, serão ancjuIdcs nas ata.vâdades curricu13.res
e eêans aasegurada a igualdade entre os credos

Deputado Constituinte João de Deus Antunes

..,

th/';fliJ

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSTIVOS A SEREf.t SUPRIMIDOS· o Parágrafo Onl.co do art1go 337,
mantido o "caput" do mesmo artigom supr1mindo-se a1nda os artigos
338 e seus parâgrafos, 339, 340, 341 e 342, por conterem maténa
ou de Lel. Complementar ou de Lei Ordinária.
JUSTIFICAÇÃO - O preceito mantido, artigo 337, estabelece a norma
geral no tocante a institu1ção do Fundo Nac10nal de Segundade S.2cl.al. Os demais, que se quer supriml.r, avançam no sent1do de Já,
no texto constitucional, d1scl.pll.nar o funcionamento e a aplJ.cabi
ll.dade do Fundo e de seus recursos, matér1as estas nI.t1damente d;
Lel. Complementar ou Ordinária.
Aqueles preceitos, se mantl.dos no texto const1 tucional, unpedem a
atuação legislativa aperfeiçoadora do Congresso Nac10nal, poster.!
omente a Assembléia Nacional Constl.tu1nte, salvo se alterações •
naqueles dispositl.vOS nasçam de emendas à Constl.tuição, o que pode ser perfeitamente eV3.táve1 com a adoção desta Emenda.
S a justificação.

Assembléia NacionalConstituinte e 735
EMENDA lP07064-3
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A hlstôr18 bfbfaca da crasçâc da humamdade exureasa de forma ctare as
condaçêes de homerl e de mulher entre os seres craadcs por Deus. para o exercício
C-.!s Itmções, das prerrogativas e dos pTl.vllé.,1.oS mererrtes a cada um dos sexos ,
avançando a mesma hl.s"tõna bfbj.rca em dejmrr tomo agnceumoso, aos olhos santos
de Deus. o exercfcao não naturaj das ftmções sexuais transmudados h~m em mi-

DA5D mUmR A

CONsrrnmm

CONSTITUINTE DASO COnlBRA
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lElTO'J~ST"IC.Gão

lher e mulher em homem, condenando amda a Bíbha o retacacneeentc sewer entre
seres do mesmo sexo

HolENIlA SUPRESSIVA
llispos2.tivo Emendado. Art:lgo 4'" de Projeto de ConstitlJJ.çâo.

EMENDA SUPRESSIVA
naspcsãuãvc Emendado - ArtJ.go 332 do Projeto de ConstHu1çâo

Toda onentação sexual. mesmo ccepcrtenemar , que ofende q PeSC;Oíl de
Deus, deve merecer dos homens tementes a teus as resseives e os cUldados que bem
drs't mgua aquela srtueçâc das outras contadas na afinea "f" do mcaso 111, do
artlgo 12 do Projeto de ccostacnção

Supnma-se, do Projeto de Constl.tuição. o Artl.go 4'"

Suprana-se o artigo 332, do Prcj e'tc de Const1.tu1ção, por desnecessârac ,

JUsrIFIC.A,.G;O
MenCl.onado artigo prejudaca o texto do 8l'tigo 3"'. Um ê abrangente e
o outro, que se quer supramrr , é restmtãec
Não se há de defamr ou particulanzar quaasquer brnl.tações ao e:>..e!.
cíoo da scberama do Povo. exercida pelo Estado, ronda que vasandc .1dentl.flcar ârees nas quaas aquela soberama deva ser maas efacaerrtemente prat.:tcada.
se o Estado e o mstnnnento da sobereme do povo, é certo que ao Est!,
co cumpre seu exercfcac pleno e absoluto, sem peraussêes ã ofensa ã scberama
proclamada

JUSTIFICAÇÃO - O fun(iamento da Ordem sccaar ê amplo e genérico.
não podendo f1car restrito li af1TIhaçÕeS vaaaas , O pr-amadc do tr!.

balha é um dos fundamentos da Ordem sccaaã , não o iinIco , Outro é
a JustJ.ça Socul e tantos outros podem ser efencedcs ,
Não devem ccns t r tuxt; preeearc ccns t i.tucaonaã termos def:midores
e interpretativos de naeêraas maa.s acadêmcas que Legar.s Interessa ã Lc1. Hal.or não a def1n1.ção de Ordem 50C181 e sim 05 precea.tcs que a assegurem ao País.

~ 8

justifl.cação.

Assl!h. flel aos prmcfpics bíbl1cos, que se ele\am acura de todo
e
qualquer outro pr-mcfpao , ve rc que a supressão daquela expressão é algo que' se
lJIlPõe como necessârac e mcra'hrente e'lgí\el. :E: a JusuflCatna.

S a just1hcação.

".."'"'".",,.==~--==~
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ncrescenta-se ao caput do art. 145 a seguinte expressão,

COIMBRA

onde contém'
-Respeitadas as situações constituídas":

PLENÁRIO

pr;~~;":J

fui"ê7frJ
rUl'OllIIlrlro:•• I.
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...

)

V1II - A ecrecrecsc, para fins de regJ:stro , da legalld,!
de da acumulação de cargos e das concessões de aposentadorias
t;ansferê~ias para a reserva,.remunerada, reformas e pensões, re!,
salvadas as melhorias posteriores, quando decorrentes de aumentos
gerar5 que não alterem a rundementaçêc legal i

Dispositivo Emendado - artigo 145

DASO

---.

EMENOA ADITIVA
Dispositivo Emendado - Artigo 138 - rnersc VIII
Dê-se a seguinte recacâc ao inciso VIlI do artigo 138:
Art. 138

r . r - - - - - - . U...""'/Coy".I.,.....o.........

EMENDA ADITIVA

.~.'

EMENDA lP07071·6

tJ CONSTITUINTE DASO COIMBRA
tJ PLENARID
r.r-

JUSTIFICATIVA
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Inciso

X'R{

JUSTIfICATIVA

do ar-t a.gc 13 do Proj e tc

SUPRIMA-SE. POR IHPROPRIO, O INCISO XXV DO ARTIGO 13 DO PRQ.
JETO DE

CONSTITUIÇ~O.

JUSTIF!CATIVA - A mtermedaaçâc da mão-de-obra não
I\tratada e enten~1da dentro de conceitos general,1zadores. A
formada que o a~sunto geralmente provoca se d1r;c10na para
, Idade de êaverscs segmentos Labor-ar.s aos quais se da s'pens a

pode ser
vas âc d~
a at1vium trat,!

'aentc agrtomarn.oso ,
I
O emprego temporár1o vem atendendo ao meeresse do PaíS"
e
dos trabalhadore~ na medada em que dele se utilue a sociedade ape-

EMENDA 1P07068·6

[J

Quando um disposit1vo constituc10nal tenta, embora al.nda em
forma de proposta. acabar com as empresas prestadoras de serVl.ço. o
Bras11 passa a ser um país singular e "SUl. generl.s" pOl.S, na totall.
dade dos países desenvolvidos e em desenvolv1mento ta1s empresas e;
contram espaços e incentivo. Assl.m é na Europa, onde aquelas empre:
sas se encontl'am em plena atl.vl.dade Igualmenty nos Estados Unl.dos
da Amél'l.ca do Norte, onde tal.S empresas crescem e se multl.pll.cam em
número. A razão determl.na que se Cl'ie uma legislação sêrl.a e estl.muIadora da eXl.stência e do funcionamento destts empl'esas. vl.sando
amp11ar o mercado de trabalho. O 1nC1SO XXV. do art1go 13, restrl.nge o mel'cado de trabalho e determina o desemprego de milhal'f~s
de
brasilel.ros. Por 1SS0, deve ser sUprl.ml.do do ProJeto de Constl.tul.ção

II a just1f1cativa.

•Lt".~,./COy ..lã.'luIC."IUlo

.,

fÇ7;iWJ

Quando o ato de reforma é ccnsequêncfa da passagem anterior para a reserva remunerada, não sofre alteração a
fixação

ullO"nTl";-'iõo

EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado _ Artigo 145; § 112

de proventos já feita, sendo mero ato declaratório, pas s IveL, em
alguns casos, de levar mais de dez anos para ocorrer Ora I se uma
filotação de p rcvent.os na passagem para a reserva remunerada
for
efetuada em desacordo com a lei e não for apreciada na ocasião pe
lo Tribunal, certamente permanecerá irregular até que venha a se;
.examinad'a na reforma A '!-nclusl::lo propost' visa a impedir\que isso
ocorra.

Acrescente-se ao parágrafo. 112 do art. 145, a
seguinte
expr1essão: "direitos e vantagens", ficando o parágrado assim redigido:
Artigo 145'l
§ lQ _ Os Minishos, ressal~adas a nãc-v.í tat c.tedede na
í

hip6tese do exercício de nandatç , terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após cinco anos de
efetivo
exercício.

a:wsrI1unrn:: DASO cemmRA

JUSTIF"ICATIVA
Obetiva-se, com a inclusão das express~es
"direitos e
vantagens", assegurar, na sua plenitude, a igualdade entre os Ministros do TCU e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

PLEN,(RIQ

r.r

...,

TUTOh~IT'nco<;.e

a.lemA suasrl'rurlvA

Ih.sPOSl.tl.VOS Emendados' Artlgos l'l e 2'" do Projeto de Constl.tul.ção. com par5gl'afo e inCl.sos.
Subsbtua-se os artl.gos I'" e 2'l por um outro artl.go, assim rcdig).do

EMENDA lP07069-4

[J

Al'tl.go l'l - O Brasl.1 ê uma República Feclcratl.va, constl.tuída.sob o

fS:~;'~

CONSTITUINTE oASo COIMBRA
' u... ~lO/cO .. 'ldo/IUIC•• ,lJãO

,

PLENaRID

guoo repreSentatIVO. pela União l.nchssolú\'el dos Estados. tendo a comunhão

tW/'üi&J

O texto oferecido é uma síntese de tudo o que está contl.da nas propos1:.
ç'ões substituídas. A Constl.tmçâo é da Repuôhca federat1va do Bra"J.1, que merece ser citada no pnmel.'I'Oartl.go da Carta Magna. O sub..tantl.vo "Brasl.l" é d~Slg-

:;~~~ud~i~~~~~t~ ~ã~~.N~~~ois:~c;d~~~~-~~~~~c~~r~~l.~n~~~~tN~Çfi~s ~~

e administrativa, tem jurisdição em

fl.&urar como uma lmpropriedade, que se cornge <lO se aperceber que a Naçao habl.ta. na fonua de povoo- o espaço cliamado Jlrasil.
Ass1Jll entendendo. deve prevalecer o texto que. ofereço. com o Pdrtij.;rafo

~~~:ili~~~obd~ ~~~~as~b;~ni~d~~~n~~~~aod~c~~~rpo~~e ~~~ee: ~~~rl.dad~~s~~vcm~~

JUSTIFICATIVA

Poder que emana de Deus para cxerca-lo em favor do povo, para o bem e oi protcçao
do 'povo.
Atnbuu-se ao pO\'O a fonte. a emanação do poder, é dl.vml.zal' o povo c
taze-lo estar aClJI\3 de SU.lS próprJ.3s lllIUtações.

A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentária, financeira e-adminiStrativa ao Tribunal de Contas da União
de molde a assegurar a sua independência, na fiscalização dos re-.
cursos pljblicos. cuja competência constitucl.onal lhe é defer1da

EMENDA lP07070·8

f

co.\lSfJIUI\1E ll\SO

dos

Justlflcaçâo

Art. 144 - O Tribunal de Contas da União, com sede
no Distrito Federal e quadro pr6prio de pessoal,
autonomia
orçamentária, financeira
todo País.

Te-

brasl.le1l'os tomo o fundumcnto básl.cO da l\ação OlJO povo ê hvr.c para consol1dar l
e rnantel' uma SOCl.edade capaz. Justa e eqUãmme. respeitadas a soberama do' próprio povo, a nacl.Onall.dade, a cl.dadama, adl.gmdade pessoal mdl.Vl.dual1z<lda r _ o
pluralismo polítl.CO c a mdependênCJ.a do Pais.
Par5grafo Onico - Todo o poder emana de Deus e CIIl Seu Nome, para o besa
e proteção do povo, sera CÀel'cldo.

EMENDA ADITIVA
Oispositivo Emendado - Artigo 144
Dê-se ao caput do art. 144, a seguinte redação'

Um artl.go diz que ê l1vre o exercícl.o de qualquer tl'abalho
e o outl'O diz que a coisa não é bem assim. ret1rando a garantl.a antes deferida.
Por f1m. é de se supl'l.mir o 1nciso questionado porque o mesmo deve ser tomado como matéria de lei ordinária que dispol'ã especi
fl.camente sobl'e o mercado de tl'abalho tempol'árl.o e ocasl.onal, d1scl.
pbnando a matéria de forma a l.mpedl.r abusos e a possível ação pre:
jud1cadora dos 1nteresses da sociedade como um todo e do trabalhador
em partl.cular.

rr;~~;'=;J

CONSTITUINTE OASO COIMBRA

f!l=- PLENARIO

has quanto aos seus aspectos positi.vos, tiaas como a solução de problemas de emergência de pessoas e empresas. a garannae de ocupação'
ao trabalhador daapcn Ivej, embora qualif1cado. a pcas aba Ladade do encontro de oportunu.dades maaores dentro do mercado da trabalho, 8 g!.
;'ant18 de salárl.o e, consequerrtemerrte , a .manutenção do poder da c'o.!!!.
pra por parte de milhares de pessoas que g'rava t am em torno das atividades prOf1SSl.0n81S que subsistem através da l.ntemedl.açáo e
da
eenpcrafadade ,
A exceção não deve prevalecer como regra geral. Há aspectos
positivos bem naas acentuados no emprego temporárl.o do que os negativos. Se nant ado o texto do 1nCl.SO XXV do artl.go 13 de Proj e to de
Constitul.ção. maas são aque Ies que terão prejuízos prOfl.SS10nal.s.que
os benefacãadcs , O pr1meil'o exemplo e mais fOl'te. se situa na at rva
c1ac1e de segurança e proteção de bens e pesaoes , Ninguém possue
po;
~c;mo este SCl'V1CO, Que se contrnta a terceiros. A 2ndústr2a,o co
.êrc1o. a l'ede bancána etn gerãl~oscõiid-Omínl.os, os estabelec1mentos destl.nados ã diversão pública. etc •• todos contt'atam a tel'cel.l'OS
úo-de-obra especialuada paTa a prestação de servl.ço de segurança.
O inciso XXI do artigo 13 quer l.nsinuar que cada um estabel,!
cimento. ou s1tuação entre as menc10nadas. deva ter o seu pessoal de
seaurança contl'atado dil'etamente. Mesmo sem os requisitos de especl.,!
lização. mesmo sem as 1nSCl'l.ções necessárl.as nos Orgãos Públ1COS de
Segul'ança. mesmo sem o controle de armas e unl.fol'mes. mesmo sem
um
permanente trel.namento
A lógica manda que eXl.stam empl'esas especl.,!
lizadas que contratem serviços permanentes ou temporár1os e. nestes
serviços. utill.zem mão-de-obra permanente ou tempOrál'13 possUl.dor3 '
dos reqUl.Sl.tos de especl.alização e tTeinamento constante
Mas o disposl.tivo merece sel' também supl'iml.do porque out ras
atl.Vl.dades existem que se utl.ll.zam em mU1to do contrato temporário •
ou indl.reto de trabalho: medl.cl.na. odontologl.3. engenharia, tradução
redação, pesqul.sa. vendas e promoções, construção c1vl.l. seCl'etarl.ado. etc. Além do mais, entl'e os muito contrasensos encontrados
no
Projeto de Consdtu1ção. este, contido no InCISO XXV do artlgo 13 é
de singular destaque, sob este aspecto, se observado sob a ôtl.ca do
que dl.spõe a alínea "c". do inciso IV .. do artigo 12. que cUl.dando do
direitos e das liberdades l.ndl.vl.duais. no tocante ã l1.berdade.
dn
ser garantl.do o exercícl.o de qualquel' trabalho. ofício ou prohssão.
"ressalvados as qualifl.caçõcs pTofl.ssiona1s que a lel. estabelecer".

A expressão «ccncessõee iniciais" é inadequada, uma vez
que a concessão da aposentadoria é única, não podendo ser connmdida com as revisões e refixações de proventos que,
quando aâteram a fundamentação legal do ato, devem ser apreciadas pelo dr-,
gão de controle externo. Quando à Ín;lusão dos atos de transferê!!.
eia para a reserva remunerada, na apreciaçãO pelo T.ribunal de Co!!.
tas, é necessário esclareper Que ,a grande das fixaçlYes.!1f! prnven-,
tos dos militares é feita nessa oportunidade. A reforma direta .se
dá em casos de incapacidade física e alguns outros que pouco r'e-,
presentam no cômputo geral das inatlvações milltare~•

A emenda pretende evitar lesão à situação dos atuais Mi
nâatrns do Tribunal de Contas da União, já definida pela
arde;
Constitucional vigente e que deve ser mantida.

~

a Justl.fJ.cnçfio.

EMENDA lP07073-2
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CONSTITUINTE DASO COIHaRA
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El-tE\'DA SUPRESSIVA

EMENDA ADITIVA

D1SpOSlt:1.VO Emendado - Alínea "P", do Incl.SO In, do Art:l.go 12 do ProJeto.

ACRESCENTE-SE 1I:s DISPOS1ÇO'ES TRANSnORrAS O SEGUItITE ARTIGO'

z"a ahnea "i", do lnCl.SO rIJ. do artl.go 12, do Proleto de Con.o;tltUl.çiio
adotado pela ccmlssâo de Sl.stematl.Zação, seja supTllllJda a e"'llressão "onentação
sexual", mantldo" os õemal.s tennos do dlSPOSl.tl.VO
JUSTIFICATIVA - A expressão "onentação sc),'Ual" obJetl\a substitul.T no
dlSpOSl.tl.VO em que~tão, a expressão "conportaMento sC"rual". usada anterIOrmente.
em outras propostas e proJetos. de fama a msenT o homosse"'1.lahsmo e o Icc;bIanl.smo entre os predlcados cony:>ortamental.s e as condlções SltU;lClomllS de l:''\"cepcI
onahdade que não pennltem, em razão deles. que alguém venha a ser pT1vllegladoou preJudlcado.

ARTIGO ••••••••• .!. - Os membros da Advocaci~
Consultiva da Uniao. oue estlVerem em exerClcio"na Admln\stração Federal Olreta e Indueta, quando da promulgaçii'o desta Constitulção.

*;sd~ ~u~ni~~~~roa a~~~~~r'i~rd~~rt~r~1n~<L~~
ção.

JUSTlFICAC1CO Consagrado o princi'Plo de que não compete
aos membros do MinlSteno Publ1co o exerci'clo da Advocacla.
mesmo dueclonada para a defesa e a representar-ão da Urnão
em Jui'zo, cumpre a esta Assembl'êlil Nacional C'onstitulnte s,!!,
prir a Procuradona- Geral da União de profissionais nec:es-

736

• Assembléia Nacional Constituinte

.1USTIFICATI\A - A ccns t i turcãc deve ser expurgada de rspcs í.ções que podem ser t.ratadas na j eg as l açâc ordJn.ªrua A scgur i dade scc i at deve ccns t.a'r da cons r turçãc apenas de m~
ne ara re jerencaat , para que Faque car act er a zada a sua ms t i tucr ong
j r aaçâc , restando os aspectos o r-denadore s e reguladores para o j e-

sãr cs para o uned i a to a tend tme nt o da Unlão nas causas em que
possua mter es se du-e tc ,
Atualmente ex ts te o Sj s tema da Advocacia consul t rva , i nteí

í

grado pelos s s i s tent es dur-Ld r ccs , Procuradores de Aut ar-qu ras Feder-e i s , Procuradores da Fazenda Nac.i one l , AdvoClados de
é

Ofl'eio e Procuradores Junto ao T'r t bun a I Ilar'tlmo. são aproximadamente 3.500 advogados, adm i t tdos ao Serv t r-o Plib I i co
atr-evês de concurso, todos ms cr t tcs na ür dam dós Advoqados
tl ,
t cnsu
em parte, a Advccac.re Contenciosa, em sua plem tude , sem Que
se promova a adm s aão de novos Advogados, fato que decr-e tar i e a cc rcs rdade das ce teçcr i a s atualmente ex r s cente s •
A lõglca e a r-ac i one l rdade t nd t c am a correta epr-cve r teb r t rdado desta emenda, que atende pr tnci pe tmente ao t nter-e s se
plibl i co ,
do

r

Br as

Se

fazem,

hca e

,

a

Advocaclil

l

c

rva

e,

g t s Ladc r crdmâr rc

Os

t.arub êm ,

art~gos anda cadcs

â

supressão são mpro-

pr aos ã ccns t i turçãc , pna s versando sobre macêr i e de reg rs açâc o.!:.
õmãrae , podem pe-r-fe a t.amente f a ce r ã margem do t ex to cons r a tUCJOí

nal.

Além do nars , estabelecer no texto constlt.!:!

c ronat pr rncIpacs que, com o tempo, hão de ser nod i Eacadcs , não p~
rece ser um p r oced amerrt o adequado. >\ crl.ação de Fundos, de cara ter
econêm co e Ea.nance a r o , não nerece espaço na ConstJ. tUl.ção e mesmo
cono matéria de Leg i s Iação crdmâr i a f a ca
mercê de maaot-cs deba-

a Jus t rt tce çêc ,

â

tes e de uma eprecaaçãc m3J.S detalhada.

EMENDA lP07074-1

t'
t'

:G a
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12 do Projeto de Const1tuição

Dê-se ao artigo 12 a seguinte redação
Artigo 12

-

J

-

11

-

!lI

-

'IV V

-

VI

-

VII
VIII

-

Com uma análise profunda do quadro social bra
sileiro, temos a demonstração clara de como os problemas
soc!
ais, que se arrastam há décadas, quando não há séculos,
tem-se
agravado nos últimos anos. A multiplicação dos movimentos
sccj,
ais é a manifestação da grave situação em que se encontran
os
brasileiros. J:: possivel a afirmação de que, bcje , no Brasil, não
existem problemas tipicamente urbanos, nem tipica:nente
rurais,
na medida em que se entrelaçam em uma mesma dinãmica.

us t r f rca çâc ,

EMENDA lP07077-5
Art~go

Vivemos hoj e , no Brasil, Ul1I rao-ientc de ez cr ema
importância com a proposta de reordenação jurídiCO-institucional
que definirá a organização futura do País. E: nesse momento,po!:
tanto, que despontam os grandes temas que deve-a ser tratados com
a maior seriedade pelos parlamentares, responsáveis pela elabo
ração da nova constituição.
-

Dentre os milhares de problemas que eclodem no
cotidiano da vida nacional, o problema da terra emerge como aque
le que merece urgência na sua solução.
-

'IU~/~unl"C"i.~_~

El-tENDA SUBSTITUTIVA
tuspcsat.ãvc Emendado

JUSTIFICAÇÃO

õ

t'

rr';~i~~:J

CONSTITUINTE DASO conlBRA

r.r------r~u.lRI./~~~II'
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pIENMIO

são da re a tcs e Laberdades Indavdduaas .1.n
-

(lO;J;Mj

vãcfãve rs r

A vade , a cxasuêncaa digna e a J.ntegn.da
de física e mental,
A nacacna Lada de , a cadadam a e a liberda
de responsável,
A const1tu1ção de famíl1a baseada na igualdade e no 'respe a.t o entre o homem e a
mulher,
A pnvacidade e o acesso a reêexêncaas e in
formações sobre a própria pessoa,
A informação de ant.er cs se pcr eacuüar , co
letivo ou geral,
O ãaeer , a expressão da at av í.dade ante Le
tual, art Ismce , c1entífl.ca e t êcm.ca ,
O aS110 e a não exnradaçãc ,
A propriedade pr avada , a sucessão hc r eda
târl.a e a segurança j urIda ca ,
-

EMeNDA SUPRESSIVA
üãspcs rtãvcs Emendados - Artigos

89,9~

e 10 do Projeto de consta turçêc

O modelo de produção agricola implantado
Brasil, nas últimas décadas, deu primazia à produção para
ex.
portação, desenvolvidas especialmente nas grandes propriedades:De outro lado, as estatlsticas demonstram que a produção de aI!

Suprima-se do Projeto os artJ.gos 8 9 , 9 9 e lO, por dceneccs sá'r ros em
razão do contudo nas d aspcs açêes do artJ.go 79, que ê abrangente

mentos para o abastecimento do mercado interno, de responsabili
dade dos pequenos e mêdios produtores, tem decrescido a
nivei;
assustadores.

JUSTIFICACÃO

Não há como negar que as consequências
reais
se traduzem no sacriflcio, tanto do trabalhador urbano como
do
trabalhador rural.

o a r-t a gc 7 9 ê pe r Fe a tio , Os scgu mt.es , 8 9,9 9 e 10 são de
tatbaseas , que alongam o texto cons tn tuc ona I cuadando de matérlas
lógJ.cas que integram, por VJ.3 de ccnscquêncaa , a sober am a do povo
bres í.ãear-a Já r-efcr-ada no citado er-t rgc 79.
Os "tratados e ccnprcmseca'' ântie rnacacnaas , afudadcs '
no artigo 79, que atentarem contra a scber ame , a trranqua Ladadc e
a segurança do povo não serão subscr-atos, mdepcndcntemenrc de re
gas t r-os r-es t ra t avcs na Carta ccns t rtucaonat , sobretudo porque. CO!!
forme artngc lI, tudo depende do cr.1.VO do Congresso Nncaouat
í

Parágrafo Ilnaco - Normas Complementares ã ccnsta ruaçãc
conceituarão os da.r ca.t os andavaduaaa d rspos ecsrnc "caput." deste ar
t1g0, sem prejuízo de outras drspcsaçêcs Lc gaa s que versem e dJ.s:::c1plJ.nem as mesmas matérias.

A história brasileira se resume na história da
grande propriedade rural, como uma estrutura fundiária
firmada
em bases concentracionistas, que faz crescer a cada dia o núme
ro dos trabalhadores SEM-'l'ERRA, ao mesmo tempo que colabora
sentido de elevar o nIvel de violência no campo.

A conquista à titulação da terra é um direito
inquestionável do homem rural 6:'abalhador. Na realidade, esta é
uma questão de dignidade. Não há como construir uma
sociedade
democrática, negligenciando-se o valor do trabalho destes bras.!.
leiros, que .têm dado significativa contribuição ao processo
de
geração de riquezas do Pais.

S a Just1f1cação.
JUSTIfICAÇ1\:O - Estão mantJ.dos, com pcuquãss rmes VaT1<lçÕeS que não
modÜ1cam o conteúdo da m<itêrJ.<l, os pr-mc Ipacs que Iundamcntam os
os da.re anos mdavaduaas de que trata o Projeto de cons t i tuaçãc ,
A Iorma em que ponho fi matêr-an V1Sd ccndcnsar o t.c-cto ,
c l rmdnnndo os detalhes que não sâc própTJ.ns ã mntér1<1 constJ.ttlcJ.,2
nnt

..
O par!grafo tim co anforma sobre as Normas ComplcmentaT':S a ConstJ.tu1çao.
Resultam de um Projeto de Resolução que enca
!lJ.nheJ. c que obj e t rva condensar o texto da ConstJ.tulção adenndõ
~a~a~;ad~~~~~t~~o~o~:~: ~~~~~~~~c10na1s que J.nterpretam' e expllcl
• . _Como est!, este artigo 12 tem maJ.s dl.spos1ções que
a
Const1tuJ.çao ..do Japao. S bem !!!aJ.or que outras Const1tuJ.ções. Tor
na-se necessarJ.a a sJ.mp11fJ.caçao, se mut11ações e sem preJuí:.o dã
vontade do legJ.sl~dor •. ~ o que falo com esta emenda, p01S mantet~~J.~~~~Sd~ss~~~:~~~:.~~~~Vlduals antes al1nhados pelo Relator da
~ a JustJ.fJ.cação.
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EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado

Artigo $9 c seus inc1sos

Suprima-se o artJ.go 59 c seus inc1sos, do Projeto de Const1tu1.ção,
por desnecessâno, posto que õbVJ.o.
JUSTIfICAÇÃO
Desneccssii"rJ.o se fa:. dizer que "o Estado braS1le1ro está
submetl.do aos desígnl.os do povo". Se aSSJ.ID não fosse, a quaJ.s de
signos estarJ.3 obstado brasJ.ltnro submetJ.do?
Por J.gual, ê desnecessário manter os 1ncisos daquele artigo O primeno. pOl.S igualmente trata do óbvJ.o. Chega a ser 110milhante t.er que se afJ.rmar, no texto const1tucl.onal o que se dJ.:'
neste IncJ.so I, p01S deve estar aquele preceJ.to na mente e no pro
cedJ.mento moral de todos os br3sJ.leJ.ros.
O IncJ.so TI cUlda, não só do óbvio em alguns aspectos ,co
mo" Igualmente do utópJ.co em outros aspectos. E uma i'IJ.sturo do pos
sivel com o impossivel, do 1óglco com o ilógJco, mas próprl.os aos
compêndJ.os de fJ.losofHl e de socJolog.1.a que ã Le1 Muor
O IncJ.so III quer errad1car a pobreza por vJ.a de d1.sposJ.t1VO constitucJ.onal e não por V1a da solidarJ.edade humana e do sa
crifícJ.o indivJ.dual de todos. Oucr se fazer com a pobre:.a o
que
)â se fe:. com a 11lflação· desaparece por dccleto, por le1, por J.!!!
peratJ.vo const1.tuCl.onal. Peca :nnda o IncJ.so II! quando proclama
o empreandJ.mento de etapas planejadas e constitucion...]r\l:~nte compul
sôr1as vlsando consegu1r "a J.nterpenetração dos estratos SOC101Slf • •
Nosso País, de dJ.mensôcsJ.mensas e do. culturas várJ.D.s somente
ao
longo da muJo tos anos poderá pensar naquela l.nterpenctraç'50, como
um processo natural e n50 const1 tucional. São cultura'!, estã~loS'
sJ.tuacJ.onaJ.s o cconom1::\S dJ.fercntes, desde o norte ate O" sul.
Os IncJ.sos IV c V Jâ fJ.gurarnm no "folclore" do Const~tu
inte. t J.sto bosta ã não conservaçõo dos mesmos no texto f1n.ll da
Const1tuJ.çiio.

l'k/;:J;fJ

PLENÁRIO

{~, dê-s~

a seguinte redação

••••••••••••: •••••••••
111 - •••••••••••••••••••••
f - Ninguém serã pr1v11eg1ado ou pr=.
jud1cado em Tazão de nascimento. etnJ.a, raça, cor, sexo, estado C1vJ.l, natureza do trabalho, religião, convl.cções políticas ou fJ.los.§.
fJ.cas, deficl.êncJ.a fís1ca ou mental, ou qualquer outra cond1ção social ou indl.vl.dual,
JUSTIFICATIVA - Expressões que indiquem 11açôcs
subjetivas não devem fl.gurar car.o dispositJ.vo constitucJ.onal. S o que ocorre com
o que se lê no ínÍC10 desta alínea "f", onde a exceção conduz a comportament.os da
pressumível )ust1ça para acobertar possíveis IDJustJ.ças. Assl.Jll, mmha emenda rct.!,
ra do texto do Projeto as expressões "ressalvada a compensação para 19ualar as 0porttmidades de acesso aos valores da Vl.da e para reparnr 1D]ustJças JITPduz.idns '
por discriminações não evitadas •••".
Igualmente ret.iro do Projeto a expressão "onentação
sexual", clencada entre aqueles pressupost.os que não podem ser objeto de prl.\J.lég10 OU de preJudJ.cabihdade para qualquer pessoa. A impropriedade da expressão l~
vo·me a esta FJncnda, posto- que, subJet1va a questão e detenn:mada também pelos con
ce1tos de morahdade que não são wuforrncs e JlC!lI estanques, sua presença no texto
constJ.tucional hâ de promover constrangImentos J.neVJ.t.ii"ve1s, moral e SOCJ.almentefa
lnndo, uma vez que a orientação scxu31 de cada un J.ndcpende da aceltação ou da ~
jeição do gropo social e nem obriga a este a subord:u·.ar·se ãquclaãêei:"iação.
A socJ.edade brasJ.leira, fWldada sob os pnncípJ.os da
moral cristã que se orig:ma. nos ensinos das Sagradas EscTiturns, bem d1st1nguc e
diferencia a orientação sexual necessâria às s1.tuaçõcs pat.ológl.cas e a orientação
sexual decorrente de proce~entos pecam:mosos.
Const1tucJ.onalízar procedimentos pecaminosos visando
)ustilicar o pecado cano canportamento nomal a ser tolerado e não a ser corrJ.g.!,
do pela doutnna e pela cat.equese, é medida ilbr.uniível, que merece ser vista com
as cautelas que esta emenda contêm.

t! a justificação.

:G a Just1f1cação.
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l" Senador Constituinte IRAM SARAIVA
PLENARIO DA CONSTITUINTE

Supr1ma-sc do Projeto de ConstJ.t.u1çao 05 o,!
tJ.gos 337, 338 e seus parágrafos. 339, 340. 341 e 342 por conterem matêr:La lmprôpr1a ã ConstJ.t.uição e que pode ser deJ. ....ado ã 1egJ.slaçâo ordJ.nãna.

rr;:~'~;'~
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'ut~,.<tSfl'lC.çi~

r.r--------""""""",,'.----------,
EMENDA SUPRESSIVA
DJ.SpOSJ.t1VOS Enenãados - 337, 338 e seus parágrafos, 339, 340, 341
e 342

A.ENAAIO

EMENDA MODIFICATIVA
~:u
Dispos1tJ.vo Emendado - Art1go;.a-; Inciso !II, Alínea "f" do Projeto
de Const:i tuição.

ATtigo~-

(!J

Constituinte VICIOR fOOTANA

r.r----------"'ro,,""""~,.----------__,

:A alinea "f", do J.nciso IIJ, do artigo

EMENDA lP07075-9
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Acrescente-se o seguinte Artigo às Disposições
Transitórias.
Art - Todo aquele que, não sendo proprietário
rural e nem urbano, ocupar por 3 ltrês) anos ininterrupto,
sem
oposição nem reconhecimento de domicilio alheio, trecho de terra
não superior a 50 (clnquental hectares, tornando-o produtivo por
seu trabalho, e tendo nele sua moradia, adquirir-lhe-á a propri.=
dade, mediante sentença declaratória devidamente transcrita.

__,

Emendaaditiva

Inclua-se no Título VIII - Da OrdemEconÔi'llcae financeira, Capítulo II, o seguinte arhgo:
"Art.
- Todo aquele que. ndO sendo propnetáno da
imóvel, ocupar por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem OPOS1ÇdO ne:n ref'"an.~
cimento de domínio alhe1o, trecho de terra não superior a 50 (cinquenta)
hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua ItOrüda,
adquirir-lhe-á a propriedade mediante sentença declardtória devida:r.ente
tran!ocrita.
parágrafo único _ O '-1in1stér10 Público terá legitimação
concorrénte, nos termos da lei, para ação f~ada neste artigo"

~ surpreendente que o projeto que conte:tPla o U""..ucapido
de terras pJblicas (art 321) tenha excluído-o das tt.rras de parl!culares, previsto desde 1934, COOlO D. seg...i r se expõe.

O trabalhador rural, ainda desprotegido, precisa ter as
garantias mínimas para acesso e manutenção de sua propriedade. quando todos recomecem a necessidade de concretização de lJlIa reforma agrána QUe
traga condições de trenquilidade, trabalho e produtividade ao homem
do
c""",,.
o usucapião rural, de que trata a presente proposta, é
previsto na Constituição de 1934, para una ocupação de 10 (dez) anos e área até 10 (dez) hectares (art. 125). Nas mesmas condições é reproduzido
na Carta de 1937 (art 148). Pela Constituição de 1946, manbdo o mes'flO
período. a área foi aumentoda para 25 (vinte e cinco) hectares (art 156,
§ 32). A Constituição de 1967 (art. 164), assim como o texto
vigente
(art 171) J permite o usucaplão de terras públicas até o limite de
100
(cem) hectares O usucapião espec1al, prevJ.sto na lei nl! 6 969,
de
11/12/81, fixa prazo de 5 anos e área de 25 hectares.
o projeto apresentado pela Comissão Aronso AIlnos reduz
o prazo do usucapião para 5 (cinco) anos e amplia a área para 50 (Clncr.lC~
ta) hectares (art. 333), mantendo os 100 (ce'll) hectares para as terras d~
domíOl.O púbhco (art 335).
Adotamos esta solução por entendemos mais justa e de
acordo com as converuências de nosso desenvolvimento rural Tôl"'.bé., acolh~
tOOs a oportuna sugestão de dar ao Iol1msterio Púbhco legitim1dade para,
COOIO o interessado, prOl'lOvermedida judJ.ci,,!!1 tendente à regularização da
ocupação, como consta do parágrafo único
Observe-se Que ao fixar a área m3lC1r"a, susceptível de.!!
sucapião, adotamos a med1da oficial em l1ectares, tradicional em nosso d1reito constitucional e ciV11 e conhecida de qualquer agricultor e não um
méirlulo variável e alterável pela lei ordináIla, como se p:oetendeu na Subcanissão.

